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3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประกอบธุ รกิจจัดหำและผลิตข้อมูลข่ำวสำร (Content Provider) เพื่อเผยแพร่ ผ่ำนสื่ อใน
ช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ต สิ่ งพิมพ์ รวมทั้งเป็ นผูผ้ ลิตรำยกำรบันเทิงเผยแพร่ ผำ่ นทีวดี ำวเทียม
ผลิตเพลงจำกศิลปิ นในสังกัด และผลิตภำพยนตร์ โดยสำมำรถแบ่งประเภทธุรกิจได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจสื่ อและ
กำรให้บริ กำรข้อมูล (Media and Content Business) และธุรกิจกำรให้บริ กำรด้ำนบันเทิง (Entertainment Business)
3.1 ธุรกิจสื่อและการให้ บริการข้ อมูล (Media and Content Business)
3.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ผลิตภัณฑ์และบริ กำรของธุ รกิ จสื่ อและกำรให้บริ กำรข้อมูลแบ่งย่อยออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุ รกิ จบริ กำร
เสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ กลุ่มธุรกิจสื่ ออินเทอร์เน็ต กลุ่มธุรกิจสื่ อสิ่ งพิมพ์ และกลุ่มธุรกิจสื่ อทีวี โดยมีรำยละเอียดกำร
ดำเนินธุรกิจของแต่ละกลุ่มธุรกิจ ดังนี้
(1) กลุ่มธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์ เคลื่อนที่ (Mobile Value Added Service Business) (ดำเนิ นกำรโดย
บริ ษทั Mono Indo Mono Korea และ Mono Info1)
บริ ษทั ให้บริ กำรข้อมูลข่ำวสำรบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (MVAS: Mobile Value Added Service) โดยเป็ นผูจ้ ดั หำ
ข้อมูล ข่ำวสำร และสำระบันเทิงต่ำงๆ (Content Provider) ที่ได้พฒั นำให้มีเนื้อหำและรู ปแบบที่สำมำรถตอบสนองกับวิถี
ชีวติ ที่ทนั สมัยของคนรุ่ นใหม่ที่นิยมบริ โภคข่ำวสำร ควำมบันเทิง ที่สะดวกและรวดเร็ วผ่ำนกำรใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดย
เป็ นกำรให้บริ กำรทั้งในรู ปข้อควำมสั้น (SMS) เสี ยงตอบรับอัตโนมัติ (IVR) เสี ยงเพลงรอสำย (RBT) บริ กำรบนโมบำย
อินเทอร์ เน็ ต (Mobile Internet) และโปรแกรม (Application) เฉพำะโทรศัพท์เคลื่ อนที่ โดยบริ ษทั จะส่ งข้อมูลและ
สำระบันเทิ งเหล่ำนั้นผ่ำนเครื อข่ำยของบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) ทุ กเครื อข่ำย (AIS
DTAC และ True Move) เพื่อส่ งต่อไปยังผูใ้ ช้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตำมรู ปแบบหรื อช่วงเวลำที่กำหนดไว้ในแต่ละ
บริ กำร โดยอำศัยระบบโครงข่ ำยและโปรแกรมที่ เชื่ อมต่ อระหว่ำงบริ ษ ัท กับผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ซึ่ งถู ก
ออกแบบมำโดยเฉพำะ เพื่อให้ผใู ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่จดั ส่ งข้อมูลไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของลูกค้ำต่อไป บริ ษทั
ได้พฒั นำระบบโครงข่ำยร่ วมกับบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่ำงต่อเนื่อง จนปั จจุบนั สำมำรถรองรับกำรส่ งผ่ำน
ข้อมูลและสำระบันเทิงในรู ปแบบที่หลำกหลำย ครอบคลุมเทคโนโลยีกำรสื่ อสำรไร้สำยทั้งระบบ 2G 2.5G และ 3G +
Wi-Fi
ข้อมูลที่บริ ษทั ให้บริ กำรสำมำรถแบ่งเป็ นกลุ่มหลักตำมลักษณะเนื้อหำ ได้ดงั นี้

1

Mono Info ไม่ได้เป็ นผูใ้ ห้บริ กำรแก่ลูกค้ำโดยตรง แต่ดำเนิ นธุ รกิจเกี่ยวกับกำรผลิต ดูแล และพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Software) เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักของบริ ษทั โดยเป็ นผูใ้ ห้บริ กำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเชื่อมต่อระหว่ำงบริ ษทั กับ
ผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) ในกำรส่ งผ่ำนข้อมูล (Content) ให้กบั ลูกค้ำผูใ้ ช้บริ กำรของบริ ษทั บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ นอกจำกนี้ ยังมีส่วนงำนพัฒนำแอพพลิเคชัน่ เพื่อเสริ มธุรกิจบริ กำรบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริ ษทั
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กลุ่มข้ อมูล

ประเภทบริการ
ข่ำว (News)
ข่ำวบันเทิงกอซซิป ข่ำวทัว่ ไป ข่ำวเศรษฐกิจ รำยงำนผลกีฬำ เป็ นต้น
สำรสนเทศ (Information)
กำรพยำกรณ์ดวงชะตำ ผลสลำกกินแบ่งรัฐบำล ข้อมูลแหล่งที่พกั สถำนที่
ท่องเที่ยว ข้อมูลสำระน่ำรู ้ต่ำงๆ เป็ นต้น
เกม (Game)
เกมใบ้คำ เกมถอดรหัส เกม Tap The Bird เกม Bat Jumper เป็ นต้น
อินเตอร์แอคทีฟทีวี (Interactive TV) ส่ง SMS ขึ้นบนหน้ำจอทีวแี บบทันทีทนั ใด (Real Time) ร่ วมกับ
สถำนีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 (ททบ.5) MCOT โมเดิร์นไนน์ทีวี ช่อง
Zaa Network เป็ นต้น
แฟนคลับ (Fanclub)
กำรดำวน์โหลดคลิปวีดีโอ เพลง (Full Song) เพลงรอสำย (RBT) ของ
Mono Music Fanclub กำรดำวน์โหลดคลิปวีดีโอ ของ A’lure Fanclub
เป็ นต้น

รู ปแบบกำรให้บริ กำรในกลุ่มธุรกิจบริ กำรเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำมำรถแบ่งตำมระบบเทคโนโลยีได้
ดังภำพ

ในกำรดำเนินธุรกิจบริ กำรเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริ ษทั มีกำรทำสัญญำกับผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุก
เครื อข่ำย ทั้งนี้ รู ปแบบบริ กำรในกลุ่มเทคโนโลยี 2G และ 2.5G อย่ำงเช่น บริ กำร SMS บริ กำร IVR บริ กำร RBT และ
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บริ กำร Mobile Internet คือกลุ่มรู ปแบบบริ กำรที่บริ ษทั ให้บริ กำรและแบ่งรำยได้ร่วมกับผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่
ตำมอัตรำที่ตกลงกัน ในขณะที่รูปแบบบริ กำรในกลุ่มเทคโนโลยี 3G + Wi-Fi อย่ำง Mobile Application นั้น เป็ นกลุ่ม
บริ กำรที่ บริ ษทั ให้บริ กำรและแบ่งรำยได้ร่วมกับผูผ้ ลิ ตระบบปฏิ บัติกำรสำหรั บโทรศัพท์เคลื่ อนที่ น้ นั ๆ โดยกำรขำย
โปรแกรม (Application) ผ่ำนตลำดกลำงของแต่ละระบบปฏิบตั ิกำร เช่น กำรขำยผ่ำน App Store สำหรับ iPhone ของ
บริ ษทั แอปเปิ ล เป็ นต้น
รำยละเอียดรู ปแบบบริ กำรแต่ละประเภทเป็ นดังนี้
(1.1) บริ การ SMS ให้บริ กำรแก่ ผูใ้ ช้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ในรู ปแบบข้อควำมสั้น (SMS: Short
Message Service) สำมำรถแบ่งบริ กำรตำมลักษณะกำรส่งข้อมูลได้ดงั นี้
ก. บริ กำรรู ปแบบ A2P (Application-to-Person) เป็ นกำรส่ งข้อมูลจำกโปรแกรมของบริ ษทั ผ่ำน
ระบบ SMS ไปยังผูใ้ ช้บริ กำรที่ สมัครขอรั บบริ กำรนั้นๆ ไว้ ผูใ้ ช้บริ กำรสำมำรถสมัครขอรั บ
บริ กำรโดยกำรโทรหรื อส่ ง SMS มำยังหมำยเลขที่ กำหนด จำกนั้นโปรแกรมจะส่ งข้อมูลที่ ผู ้
ขอรับบริ กำรต้องกำรไปให้ เช่น ข่ำวทัว่ ไป ข่ำวบันเทิง ดวงประจำวันเกิด รำยงำนผลฟุตบอลสด
(Real Time) ตำมวันเวลำที่กำหนดของแต่ละบริ กำร
ข. บริ กำรรู ปแบบ P2A (Person-to-Application) เป็ นบริ กำรที่ผใู ้ ช้บริ กำรเป็ นผูส้ ่ งข้อมูลในรู ปแบบ
SMS มำยังโปรแกรมของบริ ษทั เช่ น กำรส่ งข้อควำมแสดงควำมคิดเห็ นมำยังโปรแกรมตำม
หมำยเลขที่กำหนดเพื่อให้โปรแกรมแสดงข้อควำมดังกล่ำวบนหน้ำจอโทรทัศน์ (Interactive TV)
ของสถำนี โทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 หรื อ กำรส่ งข้อควำม SMS มำเพื่อเล่นเกม (Game) ตอบ
ปั ญหำชิงรำงวัล เป็ นต้น
(1.2) บริ การ IVR เป็ นระบบให้บริ กำรด้วยเสี ยงตอบรับอัตโนมัติ โดยส่ วนใหญ่จะเป็ นบริ กำรเสี ยงที่ถูก
บันทึกไว้ล่วงหน้ำผ่ำนทำงหมำยเลข 1900-108-XXX และหมำยเลข *336 โดยจะคิดค่ำบริ กำรเป็ น
นำที ทั้งนี้ บริ ษทั มีสัญญำได้รับอนุญำตใช้หมำยเลข 1900-108-001 ถึง หมำยเลข 1900-108-200 คิด
เป็ นจำนวนทั้งสิ้ น 200 หมำยเลข จำก บริ ษทั ที โอที จำกัด (มหำชน) ถึงวันที่ 11 กันยำยน 2561
นอกจำกนี้บริ ษทั ยังได้รับอนุญำตใช้หมำยเลข *336 จำกผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ท้ งั 3 เครื อข่ำย
(AIS DTAC และ True Move) เพื่อนำมำใช้ในกำรให้บริ กำรข้อมูลด้วยเสี ยงในระบบ Audiotex โดย
บริ ษทั สำมำรถขยำยหมำยเลขให้บริ กำรต่อจำก *336 ได้ไม่จำกัดหลัก เช่น กดหมำยเลข *3366930
เพื่อดำวน์โหลดเพลง “ควำมรั กดี ๆ อยู่ที่ไหน” ของพีท พีระ เป็ นต้น ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรอนุ ญำต
เป็ นไปตำมสั ญ ญำกำรท ำธุ รกิ จ บริ กำรบนโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ที่ ท ำร่ วมกั บ ผู ้ ใ ห้ บ ริ กำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละรำย
(1.3) บริการ Ring Back Tone (RBT) เป็ นระบบให้บริ กำรเสี ยงเพลงรอสำย โดยส่วนใหญ่เป็ นเพลงจำก
ศิลปิ นในกลุ่มบริ ษทั และเพลงจำกศิลปิ นที่บริ ษทั ได้รับลิขสิ ทธิ์มำดำเนินกำรให้บริ กำร
(1.4) บริการ Mobile Internet เป็ นระบบให้บริ กำรข้อมูลและสำระบันเทิงในรู ปแบบเว็บไซต์บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น เว็บไซต์ m.mono-mobile.com หรื อบริ กำร On-deck Portal ของผูใ้ ห้บริ กำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ให้บริ กำรสำระบันเทิงต่ำงๆ เช่น ดูดวง ข่ำวดำรำ เป็ นต้น
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(1.5) บริ การ Mobile Application ให้บริ กำรข้อมูล และสำระบันเทิ ง เช่ น เกมดู ดวง หรื อแชทผ่ำน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วยรู ปแบบโปรแกรม (Application) ที่ออกแบบมำเฉพำะสำหรับระบบปฏิบตั ิกำร
ของสมำร์ ทโฟน (Smart Phone) แต่ละระบบ เช่น ระบบ iOS ของ iPhone และระบบ Android ของ
Android Phone เป็ นต้น โดยให้บริ กำรและแบ่งรำยได้ผ่ำน App Store ของสมำร์ ทโฟนแต่ละค่ำย
ปั จจุบนั บริ ษทั มี โปรแกรม (Application) สำหรับกำร Chat (IM: Instant Messaging) ที่ บริ ษทั
พัฒนำขึ้นภำยใต้ชื่อ “Mono Live” และโปรแกรมเกม (Game Application) ได้แก่ Tap the Bird Bat
Jumper และ โปรแกรมให้บริ กำรข่ำวสำรและบันเทิ ง (Content Application) ได้แก่ Zaa Network
Gossip Star M-Lotto และ A’lure Girlfriend เป็ นต้น
สำหรับบริ ษทั ย่อยในประเทศอินโดนีเซีย (Mono Indo) ให้บริ กำรบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยนำเอำรู ปแบบข้อมูล
(Content) และระบบกำรให้บริ กำรที่ประสบควำมสำเร็ จในประเทศไทย มำปรับปรุ ง (Localized) ให้เหมำะกับพฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภคในประเทศดังกล่ำว ซึ่ งมีควำมคล้ำยกับตลำดในประเทศไทย และเป็ นตลำดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีศกั ยภำพ
และมี กำรเติบโตที่ สูงมำกตำมจำนวนประชำกรผูใ้ ช้โทรศัพท์ เคลื่อนที่ ผลกำรสำรวจของบริ ษทั พบว่ำจำนวนผูใ้ ช้
โทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ใ นประเทศอิ น โดนี เ ซี ย มี ป ระมำณ 200 ล้ำนเลขหมำย ซึ่ งมำกกว่ำ ประเทศไทยที่ มี ผู ้ใ ช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ อยู่ประมำณ 70 ล้ำนเลขหมำย หรื อประมำณ 3 เท่ำ ซึ่ งแสดงถึงโอกำสที่ ดีในกำรขยำยธุ รกิ จไปยัง
ประเทศอินโดนีเซีย
ปั จจุบนั บริ ษทั ได้ร่วมมือกับผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่รำยใหญ่อนั ดับ 2 ของประเทศอินโดนี เซี ย คือ Indosat
พัฒนำข้อมูล (Content) เพื่อให้บริ กำรเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น ดูดวง คลิปวิดีโอเป็ นภำษำอินโดนี เซี ย เป็ นต้น
โดยมีตวั อย่ำงกำรให้บริ กำรในประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่
(1) Fashion Content: Cutie Star และ Rising Star
(2) Horoscope Content: เคล็ดลับดวงดี ดวงตำมรำศีเกิด ดวงตำมวันเกิด ดูเกี่ยวกับควำมรัก
(3) Infotainment Content: เคล็ดลับน่ำรู ้ในกำรใช้ชีวติ ต่ำงๆ วิธีกำรออมเงิน ทำอย่ำงไรให้สวยเป็ นสำวสองพันปี
สำหรับบริ ษทั ย่อยในประเทศเกำหลี (Mono Korea) บริ ษทั วำงแผนพัฒนำโปรแกรม (Application) เพื่อจำหน่ำย
ในประเทศเกำหลี ซึ่ งจะสำมำรถต่อยอดกำรให้บริ กำรเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในรู ปแบบ Mobile Application ใน
ประเทศไทยได้อีกด้วย
(2) กลุ่มธุรกิจสื่ออินเทอร์ เน็ต (Internet business) (ดำเนินกำรโดยบริ ษทั และ Mono Travel)
บริ กำรของกลุ่มธุ รกิ จสื่ ออิ นเทอร์ เน็ต คือ กำรให้บริ กำรข้อมูลข่ำวสำร และสำระบันเทิ งแก่ ผูบ้ ริ โภคบน
โครงข่ำยอินเทอร์ เน็ต และกำรให้บริ กำรรับจองห้องพักโรงแรมผ่ำนอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งปั จจุบนั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ น
เจ้ำของเว็บไซต์ต่ำงๆ เช่น www.mthai.com www.hotelthailand.com และ www.monoplanet.com เป็ นต้น โดยมีรูปแบบ
กำรให้บริ กำรดังต่อไปนี้
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(2.1) บริ การ Online Video Portal (ดำเนิ นกำรโดยบริ ษทั ) ผ่ำนเว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม (www.mthai.com)
คอมมูนิต้ ีเว็บไซต์และแหล่งรวบรวมวีดีโอขนำดใหญ่ของประเทศไทย โดยภำพรวมในเดือนกันยำยน
2555 มีผเู ้ ยี่ยมชมเว็บไซต์ คิดเป็ นจำนวนหมำยเลขไอพีที่ไม่ซ้ ำกันที่เข้ำมำเยี่ยมชม (Unique IP) เฉลี่ย
705,431 IP ต่อวัน และเป็ นเว็บไซต์ที่มีผูเ้ ยี่ยมชมสู งสุ ดเป็ นอันดับ 3 ในช่วงดังกล่ำว (สถิติจำก
Truehits.net ศูนย์รวมสถิติเว็บไทยและสำรบัญเว็บไทย ประจำเดือนกันยำยน) เอ็มไทยดอทคอมเป็ นผู ้
นำเสนอข้อมูลและสำระบันเทิงหลำกหลำยประเภท ทั้งข้อมูลที่ผใู ้ ช้บริ กำรเป็ นผูเ้ ผยแพร่ (User Generated
Content) และข้อมูลที่บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและเผยแพร่ (Content Provider) ครอบคลุมเนื้ อหำในหมวดบันเทิง
ผูห้ ญิง ผูช้ ำย ข่ำว กีฬำ ดนตรี ภำพยนตร์ พยำกรณ์ดวงชะตำ และอื่นๆ อีกมำกมำย โดยผูบ้ ริ โภคสำมำรถ
รับชมได้ท้ งั ทำงคอมพิวเตอร์ อินเทอร์ เน็ตที วี แท็บเล็ต และสมำร์ ทโฟนที่ รองรับกำรเชื่อมต่อโครงข่ำย
อินเทอร์เน็ต (Internet) และ/หรื อ โมบำยอินเทอร์ เน็ต (Mobile Internet) เพื่อมุ่งตอบสนองไลฟ์ สไตล์ และ
ควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภคที่ปัจจุบนั นิยมค้นหำและรับข้อมูลผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ตมำกขึ้น มีผลให้เจ้ำของ
สิ นค้ำและบริ กำรต่ำงๆ สนใจโปรโมทผลิ ตภัณฑ์ผ่ำนสื่ ออิ นเทอร์ เน็ ตมำกขึ้ นด้วย โดยบริ ษ ัทเป็ นผู ้
ให้บริ กำรโฆษณำแบบครบวงจร (Total Online Marketing Solution) แก่ลูกค้ำที่ตอ้ งกำรโปรโมทสิ นค้ำ
ผ่ำนช่องทำงอินเทอร์เน็ต เริ่ มตั้งแต่กำรวำงแผนแคมเปญโฆษณำและบริ กำรพื้นที่โฆษณำบนเว็บไซต์ของ
บริ ษ ัทให้ตรงกับกลุ่มเป้ ำหมำย ด้วยรู ปแบบหลำกหลำย ทั้งภำพนิ่ ง ภำพเคลื่ อนไหว และภำพยนตร์
โฆษณำก่อนรับชมคลิปวีดีโอ (Preload) ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั งบประมำณและตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ

(2.2) บริการ Online Hotel Booking (ดำเนินกำรโดย Mono Travel) ให้บริ กำรจองที่พกั แก่ลูกค้ำผ่ำนทำง
เว็บไซต์ต่ำงๆ ดังนี้
www.hotelthailand.com เป็ นเว็บ ไซต์จองที่ พ กั สำหรั บ กลุ่ม ลูก ค้ำชำวต่ ำงชำติ ที่
ต้อ งกำรมำเที่ ย วประเทศไทยโดยเฉพำะ เสริ ม ด้ว ยกิ จ กรรมต่ ำ งๆที่ นัก ท่ อ งเที่ ย ว
ต้องกำร อำทิเช่น กอล์ฟ ดำน้ ำ สปำ และทัวร์วฒั นธรรม เป็ นต้น
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www.hotelsthailand.com เป็ นเว็บไซต์จองที่พกั สำหรับกลุ่มลูกค้ำชำวไทยที่ตอ้ งกำร
เที่ ยวในประเทศไทย เสริ มด้วยกำรแนะนำสถำนที่ ท่องเที่ ยวในรู ปแบบต่ำงๆ เช่ น
สถำนที่ ท่องเที่ ยวสำหรับคู่รัก สำหรับครอบครัว และสถำนที่ ท่องเที่ ยวสำหรั บหมู่
คณะ เพื่อให้ลูกค้ำเกิดควำมประทับใจในทุกช่วงเวลำท่องเที่ยว
www.passionasia.com เป็ นเว็บไซต์จองที่พกั สำหรับกลุ่มลูกค้ำชำวต่ำงชำติที่ตอ้ งกำร
เที่ยวในประเทศแถบเอเชีย อำทิเช่น ประเทศไทย ญี่ปุ่น เกำหลี สิ งคโปร์ ฮ่องกง
อินโดนี เซี ย มำเลเซี ย เวียดนำม ลำว และกัมพูชำ เป็ นต้น โดยลูกค้ำสำมำรถกำหนด
โปรแกรมกำรเดินทำงได้ดว้ ยตัวเอง
www.monoplanet.com เป็ นเว็บไซต์จองที่พกั สำหรั บกลุ่มลูกค้ำชำวไทยที่ตอ้ งกำร
เที่ยวในต่ำงประเทศ อำทิเช่น สำธำรณรัฐประชำชนจีน ฮ่องกง อินโดนี เซี ย มำเลเซี ย
และ เกำหลี เป็ นต้น

(3) กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ (Publishing Business) (ดำเนินกำรโดย Mono Gen)
จำกประสบกำรณ์ในวงกำรสิ่ งพิมพ์กว่ำ 10 ปี ประกอบกับควำมเชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีของกลุ่มบริ ษทั Mono
Gen นำเสนอบริ กำร Online Digital Book Store บนเว็บไซต์ Mbookstore.com แหล่งรวบรวมหนังสื อ นิ ตยสำร และ
บทประพัน ธ์ อ อนไลน์ ท้ ัง ภำษำไทยและภำษำต่ ำ งประเทศกว่ำ 1,000 เล่ ม ส ำหรั บ ผู ้รั ก กำรอ่ ำ นที่ ต ้อ งกำรควำม
สะดวกสบำยในกำรอ่ำนหนังสื อเล่มโปรดได้ทุกที่ทุกเวลำ โดยสมัครใช้บริ กำรเป็ นรำยเดือนแล้วสำมำรถอ่ำนหนังสื อได้
ไม่จำกัดจำนวนผ่ำนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรื อสมำร์ทโฟน
นอกจำกนี้ Mono Gen ยังเป็ นผูผ้ ลิ ตและจำหน่ ำยนิ ตยสำรบันเทิ งชั้นนำของประเทศทั้งในรู ปแบบสิ่ งพิมพ์
(Traditional) และ E-Book (Digital) ได้แก่ นิ ตยสำรกอซซิ ปสตำร์ นิ ตยสำรแคนดี้ นิ ตยสำรอะลัวร์ และนิ ตยสำรประเภท
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เรื่ องสั้นละครของสถำนี โทรทัศน์ต่ำงๆ ที่อยูใ่ นกระแสนิ ยม รวมถึงเป็ นผูผ้ ลิตและจำหน่ำยพ็อคเก็ตบุ๊คประเภทหนังสื อ
พยำกรณ์ดวงชะตำ หรื อพ็อคเก็ตบุ๊คเฉพำะกิจ ซึ่งเป็ นกำรรวบรวมเนื้อหำสำระที่น่ำสนใจในขณะนั้นๆ เช่น ชีวิตและไลฟ์
สไตล์ของศิ ลปิ นดำรำ หนังสื อกอซซิ ป สเปเชียล เป็ นต้น โดยนิ ตยสำรที่ พิมพ์จำหน่ำยประจำเป็ นรำยสัปดำห์หรื อรำย
เดือน มีจำนวน 3 ฉบับ ดังนี้
นิตยสารกอซซิปสตาร์ (Gossip Star) เป็ นนิ ตยสำรบันเทิงแนวปำปำรัชชี่ (Paparazzi) ฉบับ
แรกในประเทศไทย วำงแผงเปิ ดตัวเป็ นครั้งแรกเมื่อเดือนตุลำคม 2546 วำงจำหน่ำยเป็ นรำย
สัปดำห์ ปั จ จุ บัน ได้รั บควำมนิ ยมและขำยดี ในอันดับ ต้น ๆ ของนิ ต ยสำรบัน เทิ ง แนวนี้
เนื้ อหำภำยในเล่มนำเสนอทุกเรื่ องรำวในวงกำรบันเทิ งที่ ผูอ้ ่ำนอยำกรู ้ เจำะลึกคนดังใน
แวดวงดำรำ นักร้อง นักแสดง และบุคคลที่มีชื่อเสี ยงทั้งในและต่ำงประเทศ
นิตยสารแคนดี้ (Candy) เป็ นนิตยสำรรำยเดือนสำหรับวัยรุ่ น วัยเรี ยน ที่มีควำมสดใส เข้ำถึง
ควำมสนใจและควำมต้องกำรของวัยรุ่ นที่จะเรี ยนรู ้และแสวงหำสิ่ งใหม่ๆอยูเ่ สมอ
โดย
นำเสนอสำระและควำมบันเทิงอย่ำงครบครัน
สอดแทรกด้วยเนื้อหำที่น่ำสนใจทั้งด้ำน
สุขภำพ สังคม แฟชัน่ ควำมงำม
นิตยสารอะลัวร์ (A’lure) เป็ นนิตยสำรรำยเดือน นำเสนอภำพเซ็กซี่แฟชัน่ จำกสำวๆ อะลัวร์
(A’lure Girls) ซึ่ งเป็ นสำวๆ ที่สวยและเซ็กซี่ แถวหน้ำของเมืองไทย โดยเน้นกำรถ่ำยทอด
ควำมสวยงำม ควำมสดใส น่ำรัก หลำกหลำยสไตล์

(4) กลุ่มธุรกิจสื่อทีวี (TV Business) (ดำเนินกำรโดย Mono Production)
Mono Production ประกอบธุรกิจผลิตและสร้ำงสรรค์รำยกำรโทรทัศน์ประเภทบันเทิง โดยกำรนำเสนอรำยกำรที่
หลำกหลำยและมีคุณภำพ ถ่ำยทำด้วยระบบกำรออกอำกำศแบบ Full HD (High-Definition) แพร่ ภำพออกอำกำศผ่ำนทีวี
ดำวเทียมในระบบ C-Band KU-Band เคเบิลทีวี สมำร์ ทโฟน และอินเทอร์ เน็ต ตลอด 24 ชัว่ โมง นอกจำกนี้ ยงั เน้นสร้ำง
กิจกรรมให้ผชู ้ มมีส่วนร่ วมผ่ำนระบบอินเตอร์ แอคทีฟทีวี (Interactive TV) เช่น กำรส่ งข้อควำมพูดคุยกับพิธีกรหรื อเล่น
เกมตอบปั ญหำชิงรำงวัล เป็ นต้น รวมทั้งมีกำรจัดกิจกรรมทำงกำรตลำด กำรจัดมินิคอนเสิ ร์ต โดยปั จจุบนั มีช่องรำยกำร
2 ช่อง ได้แก่ ช่องซ่ำส์เน็ตเวิร์ค (Zaa Network) และ อะลัวร์ ชำแนล (A’lure Channel)
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ช่องซ่ำส์เน็ตเวิร์ค (Zaa Network) มีแนวคิด (Concept) “สุ ดกับควำมสุ ขในทุก Music
Lifestyle ที่ชื่นชอบ” ด้วยกำรผลิตรำยกำรเพลงที่เติมเต็มทุกไลฟ์ สไตล์ ประกอบด้วย
รำยกำรสำระบันเทิงสำหรับชำยหญิงอำยุระหว่ำง 18-28 ปี ซึ่ งเป็ นกลุ่มเป้ ำหมำยหลัก
ของช่อง ออกอำกำศผ่ำนช่องทีวีดำวเทียมในระบบ C-Band (จำนดำ PSI) ระบบ KUBand (จำนเหลือง DTV) เคเบิลท้องถิ่นทัว่ ประเทศ และสำมำรถรับชมรำยกำรสดผ่ำน
zaa.mthai.com ทั้งทำงคอมพิวเตอร์ และสมำร์ ทโฟน รำยกำรที่ได้รับควำมนิ ยม เช่น
Asian Zone, 2 NE 1 TV, Girl Gen TV, Sugoi (สุโก้ย), ม.มันส์ ซ่ำส์ เป็ นต้น
ช่องอะลัวร์ ชำแนล (A’lure Channel) มีแนวคิด (Concept) ในกำรนำเสนอรำยกำรที่มี
สำระบันเทิ ง ไลฟ์ สไตล์กำรใช้ชีวิตของผูช้ ำยผูห้ ญิ ง ประกอบด้วยรำยกำรสำหรั บ
ผูช้ ำย ซึ่งเป็ นกลุ่มเป้ ำหมำยหลักของช่อง ออกอำกำศผ่ำนระบบ Pay TV และสำมำรถ
รับชมรำยกำรสดผ่ำนทำง alure.mthai.com รำยกำรที่ได้รับควำมนิ ยม เช่น รำยกำร
A'lure Up Size, ห...หรรษำ, Check Rating, ผูห้ ญิง...ได้อีก และ A'lure HD Sexy
Fashion เป็ นต้น
รำยกำรโทรทัศน์ท้ งั สองช่องมีรำยได้หลักมำจำกกำรขำยเวลำโฆษณำให้แก่ผสู ้ นับสนุนรำยกำร (Sponsor) หรื อ
เจ้ำของสิ นค้ำ โดยเป็ นกำรขำยโฆษณำในรู ปแบบซื้ อช่วงเวลำ กำรไทล์-อิน (Tie-in) เข้ำไปในรำยกำร ขำยพื้นที่แสดง
ตรำสิ นค้ำ หรื อ ขำยเวลำเพื่อทำสกู๊ปส่ งเสริ มสิ นค้ำ นอกจำกนี้ ยงั มี ช่ องทำงกำรหำรำยได้ผ่ำนอิ นเตอร์ แอคที ฟที วี
(Interactive TV) จำกผูช้ มรำยกำร โดยกำรสมัครเพื่อตอบคำถำมผ่ำน SMS
กำรขำยเวลำโฆษณำของรำยกำรจะเป็ นไปตำมข้อกำหนดตำมพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสี ยง
และกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ในกรณี เป็ นผูร้ ับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสี ยงและกิจกำรโทรทัศน์ที่ไม่ใช้
คลื่นควำมถี่ ซึ่ งกำหนดระยะเวลำสู งสุ ดในกำรโฆษณำไม่เกิน 6 นำทีต่อชัว่ โมง และเมื่อรวมเวลำโฆษณำตลอดทั้งวัน
เฉลี่ยแล้วต้องไม่เกิน 5 นำทีต่อชัว่ โมง โดย Mono Production เป็ นผูข้ ำยเวลำโฆษณำโดยตรงให้กบั ผูส้ นับสนุนรำยกำร
หรื อเจ้ำของสิ นค้ำเองทั้งหมด โดยอัตรำค่ำโฆษณำขึ้นอยูก่ บั ควำมนิยมของรำยกำร และช่วงเวลำออกอำกำศ
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3.1.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
3.1.2.1 ลักษณะลูกค้ าและช่ องทางการจาหน่ าย
(1) กลุ่มธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์ เคลือ่ นที่
ลูกค้ำกลุ่มธุ รกิ จบริ กำรเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประกอบด้วย กลุ่มบุคคลทุกเพศทุกวัยตั้งแต่ เด็ก
วัยรุ่ น แม่บำ้ น และคนทำงำน ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เนื่องจำกพฤติกรรมกำรใช้บริ กำรของแต่ละกลุ่มลูกค้ำจะผันแปร
ไปตำมลักษณะข้อมูลสำรสนเทศที่ บริ ษทั ให้บริ กำร โดยจำแนกกลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำยของบริ กำรที่เป็ นที่ นิยม ตำมเพศ
และช่วงอำยุ ได้ดงั นี้
ประเภทบริการ
รำยงำนสดผลกีฬำ และดำวน์โหลดคลิปรู ปภำพ และวีดีโอ เป็ นต้น
พยำกรณ์ดวงชะตำ และข่ำวดำรำ เป็ นต้น
ดำวน์โหลดคลิปรู ปภำพ high school star และ university star เป็ นต้น
ดำวน์โหลดเพลงไทยและสำกล เป็ นต้น
ข้อมูลแหล่งที่พกั ท่องเที่ยว เป็ นต้น
ข่ำว เกม ข้อมูลสำระน่ำรู ้ต่ำงๆ เป็ นต้น

กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
เพศชำยอำยุ 20 - 45 ปี
เพศหญิงอำยุ 20 - 40 ปี
เพศชำยและหญิงอำยุ 15 - 20 ปี
เพศชำยและหญิงอำยุ 15 - 40 ปี
เพศชำยและหญิงอำยุ 20 - 40 ปี
ทุกเพศทุกวัย

บริ ษทั ให้บริ กำรข้อมูลที่ หลำกหลำย ครอบคลุมทั้งสำระและบันเทิ ง ทำให้กลุ่มลูกค้ำของบริ ษทั มี ควำม
หลำกหลำย บริ ษทั มีควำมเข้ำใจควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำแต่ละกลุ่มเป็ นอย่ำงดี จึงสำมำรถพัฒนำข้อมูลเนื้ อหำสำระ
ได้ตรงตำมควำมสนใจของผูใ้ ช้บริ กำรทุกเพศทุกวัย บริ กำรข้อมูลของบริ ษทั เป็ นลักษณะบริ กำรเสริ มแก่ลูกค้ำที่ ใช้
บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) ในระบบต่ำงๆ (AIS DTAC และ True
Move) โดยที่บริ ษทั มิได้เป็ นผูส้ ่งข้อมูลให้แก่ลูกค้ำโดยตรง แต่เป็ นกำรส่ งผ่ำนไปที่ผใู ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ก่อน
เพื่อให้กระจำยต่อไปยังลูกค้ำที่ใช้บริ กำรของบริ ษทั ต่อไป โดยบริ ษทั มีกำรทำสัญญำให้บริ กำรข้อมูลและแบ่งรำยได้
จำกค่ำบริ กำรที่ ผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ เก็บจำกลูกค้ำ ซึ่ งลูกค้ำไม่ได้ชำระค่ำบริ กำรโดยตรงมำที่ บริ ษทั ทำให้
รำยได้ส่วนใหญ่ของกำรให้บริ กำรในกลุ่มธุรกิจบริ กำรเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่มำจำกผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่
รำยใหญ่ 3 รำย โดยในปี 2552-2554 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2555 บริ ษทั มีรำยได้จำกผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่
ดังกล่ำวคิดเป็ นร้อยละ 61.6 ร้อยละ 80.9 ร้อยละ 85.8 และร้อยละ 84.3 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริ กำรรวมของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตำมลำดับ โดยมีรำยได้จำกผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่รำยหนึ่ งเกินกว่ำร้อยละ 30 ของรำยได้
จำกกำรขำยและบริ กำรรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย แต่ท้ งั นี้ หำกพิจำรณำจำกลูกค้ำซึ่ งใช้บริ กำรของบริ ษทั ผ่ำนผู ้
ให้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะไม่มีกำรกระจุกตัวของรำยได้ และไม่มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใดรำยหนึ่ งเกินกว่ำร้อยละ
10 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริ กำรรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ช่องทำงกำรจำหน่ำย
บริ ษทั ให้บริ กำรผ่ำนผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 รำย (AIS DTAC และ True Move) และร่ วมบริ กำรผ่ำน
ตลำดกลำง (App Store) ของสมำร์ทโฟนแต่ละระบบปฏิบตั ิกำร
(2) กลุ่มธุรกิจสื่ออินเทอร์ เน็ต
กลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำย แบ่งตำมประเภทเว็บไซต์มีดงั นี้
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เว็บไซต์

กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
กลุ่มผูเ้ ล่นอินเทอร์เน็ตอำยุ 18-35 ปี ที่ตอ้ งกำรเนื้อหำข่ำวสำร ควำมบันเทิง
กลุ่มลูกค้ำต่ำงชำติที่ตอ้ งกำรเที่ยวในประเทศไทย
กลุ่มลูกค้ำชำวไทยที่ตอ้ งกำรท่องเที่ยวในประเทศไทย
กลุ่มลูกค้ำชำวต่ำงชำติที่ตอ้ งกำรท่องเที่ยวในประเทศแถบเอเชีย
กลุ่มลูกค้ำชำวไทยที่ตอ้ งกำรท่องเที่ยวในต่ำงประเทศ

นอกจำกนี้ ลูกค้ำสำคัญของกลุ่มธุ รกิ จสื่ ออินเทอร์ เน็ตอีกกลุ่มหนึ่ ง คือ ลูกค้ำโฆษณำ ซึ่ งเป็ นเจ้ำของสิ นค้ำ
หรื อตัวแทนโฆษณำ (Advertising Agency) ที่มีควำมต้องกำรจะลงโฆษณำผ่ำนเว็บไซต์ของบริ ษทั โดยรำยได้หลักของ
ธุรกิจสื่ ออินเทอร์เน็ตมำจำกรำยได้ค่ำโฆษณำผ่ำนเว็บไซต์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นกำรติดต่อผ่ำนบริ ษทั โฆษณำ ทั้งนี้ สิ นค้ำที่
ลงโฆษณำบนเว็บไซต์มีหลำยประเภท ทั้งสิ นค้ำอุปโภคบริ โภค เช่น กลุ่มยูนิลีเวอร์ กลุ่มพีแอนด์จี สิ นค้ำเครื่ องใช้ไฟฟ้ ำ
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ เช่น แอลจี โซนี่ ซัมซุง เอชพี สิ นค้ำประเภทยำนยนต์ เช่น รถยนต์โตโยต้ำ ฮอนด้ำ ฟอร์ ด
และสิ นค้ำประเภทอื่นๆ อีกมำกมำย
รำยได้หลักจำกธุรกิจสื่ ออินเทอร์เน็ตมำจำกรำยได้ค่ำโฆษณำ โดยในปี 2552 - 2554 และงวด 9 เดือนแรกของ
ปี 2555 ไม่มีกำรกระจุกตัวของรำยได้จำกธุ รกิจสื่ ออินเทอร์ เน็ตที่ มำจำกลูกค้ำรำยใดรำยหนึ่ งหรื อลูกค้ำรำยใหญ่ที่มี
สัดส่วนรำยได้รวมกันเกินกว่ำร้อยละ 10 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริ กำรรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ช่องทำงกำรจำหน่ำย
เว็บไซต์ต่ำงๆ ของกลุ่มบริ ษทั มีช่องทำงกำรจำหน่ำยโดยตรงถึงผูบ้ ริ โภค โดยสำมำรถอ่ำนและรับชมเนื้ อหำ
ข่ำวสำร ควำมบันเทิงผ่ำนอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตทีวี สมำร์ทโฟน แท็บเล็ต สำหรับกำรขำยโฆษณำบน
สื่ ออินเทอร์ เน็ต บริ ษทั มีทีมงำนขำยโฆษณำทำหน้ำที่ติดต่อบริ ษทั ตัวแทนโฆษณำ (Advertising Agency) และเจ้ำของ
สิ นค้ำโดยตรง
(3) กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์
สินค้ าและบริการ
Mbookstore.com

กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
กลุ่มบุคคลทัว่ ไป ผูร้ ักกำรอ่ำนที่มีควำมทันสมัยและต้องกำรควำมสะดวกในกำร
อ่ำนหนังสื อได้ทุกที่ทุกเวลำ
กลุ่มบุคคลทัว่ ไป โดยเฉพำะกลุ่มคนทำงำน และผูห้ ญิงที่ชื่นชอบข่ำวดำรำ
กลุ่มวัยรุ่ นหญิง-ชำย ตั้งแต่กลุ่มนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ถึงกลุ่มนักศึกษำ
มหำวิทยำลัย
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สินค้ าและบริการ

กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
กลุ่มชำยอำยุ 18 ปี ขึ้นไป

หนังสื อพ็อคเก็ตบุค๊ /
เรื่ องย่อละคร / หนังสื อ
เฉพำะกิจต่ำงๆ ภำยใต้
สำนักพิมพ์โมโน บุ๊ค

กลุ่มบุคคลทัว่ ไป โดยเฉพำะกลุ่มคนทำงำน และผูห้ ญิงที่สนใจข่ำว สำระบันเทิง
เรื่ องรำวเกำะกระแสที่เป็ นประเด็น กำรพยำกรณ์ดวงชะตำ และผูท้ ี่ชื่นชอบติดตำม
ละครทีวี เป็ นต้น

นอกจำกนี้ ยังมีกลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำยที่ ซ้ื อโฆษณำในหน้ำหนังสื อหรื อนิ ตยสำร ประกอบด้วย เจ้ำของสิ นค้ำ
หรื อบริ กำรต่ำงๆ และบริ ษทั ตัวแทนโฆษณำ (Advertising Agency) ซึ่ งเป็ นตัวกลำงจัดสรรและวำงแผนกำรใช้สื่อ
โฆษณำให้แก่เจ้ำของสิ นค้ำ
ทั้งนี้ ในปี 2552 - 2554 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2555 ไม่มีกำรกระจุกตัวของรำยได้จำกธุรกิจสื่ อสิ่ งพิมพ์
ที่มำจำกลูกค้ำรำยใดรำยหนึ่ งหรื อ ลูกค้ำรำยใหญ่ที่มีสัดส่ วนรำยได้รวมกันเกินกว่ำร้อยละ 10 ของรำยได้จำกกำรขำย
และบริ กำรรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ช่องทำงกำรจำหน่ำย
สมัครสมำชิ กของบริ กำร Online Digital Book Store ผ่ำนเว็บไซต์ Mbookstore.com และช่ องทำง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในขณะที่นิตยสำรและหนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊คของบริ ษทั จำหน่ำยผ่ำนตัวแทนจำหน่ำยหนังสื อรำยใหญ่
และบริ ษทั ซี พี ออลล์ จำกัด (มหำชน) เพื่อกระจำยนิ ตยสำร และหนังสื อ พ็อคเก็ตบุ๊คผ่ำนร้ ำนหนังสื อทัว่ ไป ร้ำน
หนังสื อชั้นนำ รวมทั้งร้ำนเซเว่น-อีเลฟเว่น ทัว่ ประเทศ โดยเป็ นลักษณะกำรขำยตำมจำนวนที่ จำหน่ ำยได้จริ ง หำก
จำหน่ำยไม่หมดจะรับคืนตำมรอบระยะเวลำและเงื่อนไขที่ ตกลงกัน เพื่อนำมำทำลำยหรื อขำยเป็ นเศษกระดำษป้ องกัน
กำรนำกลับไปจำหน่ำยใหม่ โดยบริ ษทั จ่ำยค่ำตอบแทนกำรจำหน่ำยเป็ นอัตรำร้อยละของรำคำหน้ำปกนิ ตยสำร หรื อ
หนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊ค โดยสัดส่วนกำรจำหน่ำยเกือบทั้งหมดจะจำหน่ำยผ่ำนตัวแทนจำหน่ำยดังกล่ำว นอกจำกนี้ นิตยสำร
รำยเดื อน คื อ แคนดี้ และอะลัวร์ ยังมี ช่องทำงกำรจำหน่ ำยโดยตรงให้แก่ ผูบ้ อกรั บเป็ นสมำชิ ก โดยกำรจัดส่ งทำง
ไปรษณี ย ์ ซึ่งสมำชิกจะชำระเงินล่วงหน้ำสำหรับค่ำนิตยสำรจำนวน 6 เล่ม หรื อ 12 เล่ม ตำมกำรบอกรับของสมำชิก
สำหรับกำรขำยโฆษณำในหน้ำหนังสื อหรื อนิ ตยสำรต่ำงๆ มี ช่องทำงกำรจำหน่ ำยส่ วนใหญ่ เป็ นกำรขำย
โฆษณำโดยตรงให้แก่เจ้ำของสิ นค้ำหรื อบริ กำรต่ำงๆ ส่วนที่เหลือเป็ นกำรขำยผ่ำนบริ ษทั ตัวแทนโฆษณำ (Advertising
Agency)
(4) กลุ่มธุรกิจสื่อทีวี
กลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำยที่รับชมรำยกำรโทรทัศน์ท้ งั 2 ช่อง ได้แก่ ช่องซ่ำส์เน็ตเวิร์ค และ อะลัวร์ ชำแนล สำมำรถ
แบ่งกลุ่มได้ดงั นี้
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ช่ องรายการ

ลักษณะลูกค้ าเป้ าหมาย
กลุ่มชำยหญิงอำยุ 18 - 28 ปี
กลุ่มชำยอำยุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป

นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังมีกลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำยซื้ อโฆษณำในรำยกำรโทรทัศน์ท้ งั สองช่อง ประกอบด้วยเจ้ำของ
สิ นค้ำหรื อบริ กำรต่ำงๆ และบริ ษทั ตัวแทนโฆษณำ (Advertising Agency) โดยส่ วนใหญ่จะเป็ นกำรซื้ อสื่ อโฆษณำ
โดยตรงจำกเจ้ำของสิ นค้ำ
ทั้งนี้ ในปี 2552 - 2554 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2555 ไม่มีกำรกระจุกตัวของรำยได้จำกธุรกิจสื่ อทีวีที่มำ
จำกลูกค้ำรำยใดรำยหนึ่ งหรื อลูกค้ำรำยใหญ่ที่มีสัดส่ วนรำยได้รวมกันเกิ นกว่ำร้อยละ 10 ของรำยได้จำกกำรขำยและ
บริ กำรรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ช่องทำงกำรจำหน่ำย
รำยได้จำกค่ำโฆษณำถือเป็ นรำยได้หลักของธุรกิจสื่ อทีวี ที่มำจำกกำรขำยโฆษณำในรำยกำรโทรทัศน์ท้ งั สอง
ช่อง มีช่องทำงกำรจำหน่ำยส่วนใหญ่เป็ นกำรขำยโดยตรงให้แก่เจ้ำของสิ นค้ำหรื อบริ กำรต่ำงๆ
3.1.2.2 กลยุทธ์ การแข่ งขัน
(1) กลุ่มธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์ เคลือ่ นที่


ธุรกิจให้บริ กำรเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ซ่ ึ งเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษทั มีกำรแข่งขันด้ำนรำคำน้อย
มำก ดังนั้น บริ ษทั จึงมีกลยุทธ์กำรแข่งขันที่มิใช่กำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำ แต่มุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีกำรให้บริ กำรที่มีประสิ ทธิภำพและสร้ำงสรรค์บริ กำรใหม่ๆ โดยมีบริ ษทั ย่อยที่ เป็ นผูผ้ ลิต
และจัดหำข้อมูล ข่ำวสำรและ สำระบันเทิง (Contents) ต่ำงๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริ ษทั กลยุทธ์
กำรแข่งขันของกลุ่มธุรกิจบริ กำรเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีดงั นี้



การพัฒนาสาระบันเทิงทีห่ ลากหลาย

บริ ษทั มีนโยบำยมุ่งเน้นในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมด้ำนบริ กำร ข้อมูล ข่ำวสำร สำระบันเทิ งใหม่ๆ ที่
สอดรับกับสถำนกำรณ์และควำมต้องกำรที่หลำกหลำยครอบคลุมทุกกลุ่มผูบ้ ริ โภค เพื่อให้สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำร และวิถีชีวติ ที่แตกต่ำงกันไปในแต่ละกลุ่มเป้ ำหมำยอย่ำงสม่ำเสมอ ด้วยกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยูอ่ ย่ำง
มีประสิ ทธิภำพ ตลอดจนควำมคิดสร้ำงสรรค์จำกทีมงำนที่เชี่ยวชำญ และมำกด้วยประสบกำรณ์ โดยบริ ษทั จัดทีมงำน
พัฒนำบริ กำรและสำระบันเทิ งออกเป็ นกลุ่มๆ ตำมกลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำยที่ มีควำมหลำกหลำยในด้ำนอำยุ ค่ำนิ ยม และ
ควำมต้องกำร


การเสริมสร้ างแบรนด์ ให้ ตดิ ตลาด

ข้อมูล ข่ำวสำร และสำระบันเทิงต่ำงๆ ที่บริ ษทั นำมำเสนอให้แก่ผใู ้ ช้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่ วนใหญ่
มำจำกบริ ษทั ในกลุ่มธุรกิจสื่ อ และกลุ่มธุรกิจกำรให้บริ กำรด้ำนบันเทิงที่เป็ นเจ้ำของสิ นค้ำและแบรนด์ที่มีชื่อเสี ยงต่ำงๆ
เช่ น นิ ตยสำรกอซซิ ป สตำร์ นิ ต ยสำรแคนดี้ และนิ ตยสำรอะลัวร์ งำนเพลงและศิ ล ปิ นจำกค่ ำ ยโมโนมิ วสิ ค งำน
ภำพยนตร์ จำกค่ำยโมโนพิคเจอร์ และรำยกำรทีวีของช่องซ่ ำส์ เน็ตเวิร์ค (Zaa Network) เป็ นต้น บริ ษทั จึงมีนโยบำย
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เสริ มสร้ำงแบรนด์ในสำระบันเทิ งต่ำงๆ ให้ติดตลำด เป็ นที่ นิยมของผูบ้ ริ โภค โดยมีแนวทำงในกำรดำเนิ นงำนต่ำงๆ
ดังนี้
(1) กำรพัฒนำสิ นค้ำ และบริ กำรภำยใต้แ บรนด์ ต่ำ งๆ ของบริ ษ ัท ให้เ ป็ นที่ นิยมซึ่ งจะช่ ว ยให้ลูกค้ำ
ตัดสิ นใจใช้บริ กำรได้ง่ำยยิง่ ขึ้น
(2) กำรรักษำระดับควำมนิยมโดยมีกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อสร้ำงชื่อเสี ยงและกำรรับรู ้ในแบรนด์ และ
สิ นค้ำของบริ ษทั อย่ำงต่อเนื่อง


โครงสร้ างองค์ กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

บริ ษทั เชื่ อมัน่ และตระหนักถึ งควำมสำคัญของกำรมี โครงสร้ ำงองค์กรที่ มีประสิ ทธิ ภำพ อันจะช่ วย
ส่งเสริ มและสนับสนุนกำรดำเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ให้บรรลุเป้ ำหมำยทำงธุรกิจที่บริ ษทั ได้ต้ งั ไว้ โดยปั จจุบนั บริ ษทั ได้
จัดโครงสร้ำงกลุ่มบริ ษทั มีบริ ษทั ย่อยต่ำงๆ ที่แบ่งแยกหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในแต่ละธุรกิจอย่ำงชัดเจน ตำมควำม
เชี่ ยวชำญและประสบกำรณ์ของที มงำนในแต่ละบริ ษทั ทั้งกำรจัดเตรี ยมระบบ Media Platform เพื่อเชื่ อมต่อกับผู ้
ให้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลอดจนกำรจัดหำและผลิตข้อมูล ทำให้มีควำมพร้อม ควำมยืดหยุน่ ในกำรให้บริ กำร และ
เป็ นข้อได้เปรี ยบในกำรแข่งขันที่มำกกว่ำผูป้ ระกอบกำรบำงรำยซึ่ งเป็ นเพียงผูใ้ ห้บริ กำรระบบหรื อผูจ้ ดั หำข้อมูล เพียง
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง


การจัดกิจกรรมส่ งเสริมการขาย

บริ ษทั มีกำรจัดกิจกรรมส่ งเสริ มกำรขำยอย่ำงต่อเนื่ อง โดยมีกำรจัดกิ จกรรมทำงกำรตลำดร่ วมกับผูใ้ ห้
บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อแนะนำบริ กำรของบริ ษทั ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น กำรจัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์บริ กำร
เพื่อส่ งเสริ มกำรขำย กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเว็บไซต์ และใบแจ้งหนี้ ของผูใ้ ห้บริ กำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็ นต้น


การพัฒนาให้ มคี วามสะดวกในการเข้ าถึงการให้ บริการ

บริ ษทั ให้ควำมสำคัญต่อกำรเข้ำถึงบริ กำรต่ำงๆ ของลูกค้ำ โดยลูกค้ำสำมำรถสมัครบริ กำรได้ง่ำยและ
รวดเร็ ว ผ่ำนระบบกำรคิดค่ำบริ กำรรวมกับค่ำใช้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมทั้งมีศูนย์บริ กำรข้อมูล (Call Center)
เพื่อทำหน้ำที่ดูแลให้ควำมช่วยเหลือลูกค้ำผูใ้ ช้บริ กำรเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลอดจนตอบปั ญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น
จำกกำรใช้บริ กำรตลอด 24 ชัว่ โมง
(2) กลุ่มธุรกิจสื่ออินเทอร์ เน็ต
กลุ่มธุรกิจสื่ ออินเทอร์เน็ตมีกลยุทธ์กำรแข่งขัน ดังนี้
บริ การ Online Video Portal


เว็บไซต์ เอ็มไทยดอทคอม (MThai.com)

1. การวางตาแหน่ งทางการตลาด ในปั จจุบนั มีเว็บไซต์ประเภทวำไรตี้ที่นำเสนอเนื้ อหำบันเทิง และข่ำวสำร
จำนวนมำก บริ ษทั กำหนดตำแหน่งทำงกำรตลำดของเอ็มไทย โดยกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงทำงเนื้ อหำ
วิธีกำรนำเสนอในรู ปแบบวีดีโอ และสร้ำงควำมผูกพันกับสมำชิก เพื่อให้ผใู ้ ช้บริ กำรเกิ ดกำรจดจำและ
นึกถึงเอ็มไทยอันดับแรก เมื่อต้องกำรเข้ำเว็บไซต์ประเภทวำไรตี้ โดยมีแนวทำงในกำรปฏิบตั ิดงั นี้
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ก. ปรับปรุ งเนื้อหำแนววิเครำะห์ และนำเสนอเนื้ อหำที่ตรงไปตรงมำ เพื่อให้ขอ้ มูลมีควำมแตกต่ำงจำก
เว็บไซต์วำไรตี้อื่น
ข. เพิ่มเนื้อหำวีดีโอบนเว็บไซต์ให้มำกขึ้น เพื่อครองควำมเป็ นผูน้ ำในกลุ่มเว็บไซต์ที่นำเสนอเนื้ อหำใน
รู ปแบบวีดีโอในประเทศไทย
ค. ทำให้เกิดควำมผูกพัน ด้วยกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กบั สมำชิก โดยให้สมำชิกมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
ต่ำงๆ เช่น สะสมคะแนนจำกกำรเข้ำชมเว็บไซต์เอ็มไทยประจำวัน กำรร่ วมเล่นเกมต่ำงๆ เพื่อชิ ง
รำงวัล และกำรทำกิจกรรมพบปะพูดคุยกับสมำชิกอย่ำงต่อเนื่อง
2. กลยุท ธ์ ในการสร้ างพันธมิต รด้ านเนื้อหาและสื่ อ หำพัน ธมิ ต รที่ มีเ นื้ อหำเหมำะสมกับกลุ่ มเป้ ำหมำย
ของเอ็มไทย โดยบริ ษทั จะคัดเลือกเฉพำะพันธมิตรซึ่ งมีควำมเชี่ยวชำญอย่ำงแท้จริ ง ซึ่ งจะช่วยลดต้นทุน
ในกำรจัดทำ โดยจะมุ่งเน้นไปที่พนั ธมิตรที่มีสื่ออื่นๆ เช่น นิตยสำร รำยกำรโทรทัศน์ เป็ นต้น
3. ขยายฐานสมาชิก โดยกำรแตกประเภทเนื้อหำ หรื อปรับปรุ งเนื้อหำเพิ่มเติมเพื่อรองรับกลุ่มสมำชิกใหม่ที่
บริ ษทั เล็งเห็นว่ำมีกำลังซื้อและจะเป็ นกลุ่มเป้ ำหมำยของผูซ้ ้ือโฆษณำในอนำคต
4. สร้ างแรงจูงใจให้ ลูกค้ ามาใช้ บริการอย่ างต่ อเนื่อง ด้วยกำรให้ลูกค้ำเก็บสะสมคะแนนโดยเริ่ มต้นจำกกำร
สมัครสมำชิ ก และล็อคอินทุกๆ ครั้งที่ เข้ำเว็บไซต์ เพื่อสะสมคะแนนนำมำแลกของรำงวัล และใช้ร่วม
สนุกเล่นเกมต่ำงๆ ของเว็บไซต์
5. ขยายการรับชมเข้ าสู่ เทคโนโลยีต่างๆ ปั จจุบนั อุปกรณ์ต่ำงๆ สำมำรถรองรับกำรใช้อินเทอร์ เน็ตได้ ดังนั้น
เอ็มไทยจึ งขยำยกำรเข้ำถึ งเว็บไซต์ผ่ำ นกำรใช้ง ำนในอุปกรณ์ ต่ำงๆ เพื่อรองรั บสมำชิ กที่ ใช้งำนผ่ำ น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์ เน็ตทีวี หรื อ แท็บเล็ต ทั้งรู ปแบบของเว็บไซต์ที่มีขนำดพอดีกบั หน้ำจอของ
อุปกรณ์เหล่ำนั้น และรู ปแบบของแอพพลิเคชัน่ (Application)
บริ การ Online Hotel Booking
1. ปรับปรุ งและพัฒนำเนื้ อหำในเว็บไซต์อย่ำงสม่ำเสมอ รวมทั้งคัดสรรแพ็คเกจท่องเที่ยวและโรงแรมที่
น่ำสนใจสอดคล้องกับพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวของลูกค้ำกลุ่มเป้ ำหมำยต่ำงๆ
2. กลยุทธ์ดำ้ นรำคำที่ยอ่ มเยำว์และสำมำรถแข่งขันได้
3. สำหรั บลูกค้ำต่ำงประเทศ บริ ษทั ใช้ช่องทำงกำรตลำดผ่ำนเว็บไซต์เครื่ องมือค้นหำ (Search Engine)
เนื่องจำกลูกค้ำประเภทนี้จะมีพฤติกรรมกำรค้นหำข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ แล้วจึงตัดสิ นใจซื้ อจำกเนื้ อหำของ
เว็บไซต์
(3) กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์
กลุ่มธุรกิจสื่ อสิ่ งพิมพ์มีกลยุทธ์กำรแข่งขัน ดังนี้
สินค้ าและบริการ
MBookstore.com

กลยุทธ์ การแข่ งขัน
เน้นกำรสร้ ำงแบรนด์ให้เป็ นที่ รู้จักในวงกว้ำง และสร้ ำงควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งด้ำน
ควำมคุม้ ค่ำและควำมสะดวกในกำรใช้งำน
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สินค้ าและบริการ

กลยุทธ์ การแข่ งขัน
เน้นภำพถ่ำยที่ เป็ น Exclusive หำดูได้ก่อนใคร ที่ นี่ที่เดียว ทำให้สื่ออื่นๆนำภำพข่ำวไป
เสนอต่อๆ กันไป ซึ่ งเป็ นกำรประชำสัมพันธ์นิตยสำรไปในตัว ภำพข่ำวต่ำงๆ ที่ได้จะมี
กำรน ำไปใช้หลำยช่ อ งทำง ทั้งรำยกำรโทรทัศน์ เว็บ ไซต์ และบริ ก ำรข่ ำ วเด่ น ทำง
โทรศัพท์เคลื่อนที่
ปกนิตยสำรจะเน้นศิลปิ นหรื อนักแสดงที่มีชื่อเสี ยงและกำลังมีผลงำนในขณะนั้น เพรำะ
สำมำรถดึ งควำมสนใจจำกผูอ้ ่ำนรำยใหม่ได้ ส่ วนคอนเทนท์ในเล่มนอกจำกกำรเขียน
คอนเทนท์ทนั สมัยตรงใจผูอ้ ่ำนแล้ว ยังสำมำรถปรับไปใช้หำรำยได้ในรู ปแบบอื่นได้
อำทิ ส่งข้อควำมทริ ค เคล็ดลับ และเกร็ ดควำมรู ้ในคอลัมน์ต่ำงๆ ผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่
และเว็บไซต์
A’lure เป็ นนิ ตยสำรประเภทแกลเลอรี่ ภำพ ที่เน้นควำมสวยงำมจำกเทคนิ คกำรถ่ำยภำพ
ระดับมื อ อำชี พ คอนเทนท์ที่ ได้ท้ ัง ภำพนิ่ ง และเบื้ อ งหลังกำรถ่ ำย สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ได้หลำยช่องทำง เช่น เว็บไซต์ และบริ กำรเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

(4) กลุ่มธุรกิจสื่อทีวี
 กลยุทธ์ การกาหนดแบรนด์ สินค้ า และการวางตาแหน่ งของรายการ รำยกำรแต่ละรำยกำรกำหนดตำแหน่ง
ทำงกำรตลำดอย่ำงชัดเจน จำกกำรพิจำรณำพฤติกรรมของผูช้ มแต่ละกลุ่ม และกระแสที่กำลังเป็ นที่นิยม
เพื่อมุ่งเน้นตอบสนองกลุ่มเป้ ำหมำย
 กลยุทธ์ การกาหนดรู ปแบบการขายเพื่อสร้ างคุณค่ าสู งสุ ดให้ กับลูกค้ า กำรออกแบบกำรขำยสื่ อโฆษณำ
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรในลักษณะกำรขำยเป็ นแพ็คเกจ โดยกำรขำยเวลำ Loose spot (Spot โฆษณำ
ที่คนั่ ระหว่ำงช่วงต่อรำยกำร) ร่ วมกับกำรจัดกิจกรรมทำงกำรตลำดควบคู่กนั เพื่อเป็ นกำรช่วยตอกย้ ำและ
สร้ำงกำรรับรู ้แบรนด์ให้กบั ลูกค้ำ รวมถึงกำรออกแบบแพ็คเกจของ Loose Spot ลงในหลำยๆ รำยกำร
ร่ วมกัน เพื่อให้กำรใช้งบประมำณโฆษณำของลูกค้ำคุม้ ค่ำที่สุด
 กลยุทธ์ การพัฒนารู ปแบบรายการเพือ่ ตอบสนองรสนิยมกลุ่มเป้ าหมาย มีกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของ
กลุ่มผูช้ มเป้ ำหมำยอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อนำมำใช้ในกำรพัฒนำรู ปแบบรำยกำรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของกลุ่มผูช้ มและลูกค้ำ เพื่อเพิม่ ควำมนิยมในตัวรำยกำร และยอดขำย
 กลยุทธ์ การบริ หารจัดการต้ นทุน มีกำรจัดโครงสร้ำงทุกส่ วนของกำรผลิตเพื่อให้เกิดควำมคล่องตัวใน
กำรบริ หำรจัดกำร โดยใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุม้ ค่ำสูงสุด
3.1.2.3 นโยบายราคา
(1) กลุ่มธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์ เคลือ่ นที่
รำยได้จำกธุรกิจบริ กำรเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนใหญ่มำจำกกำรให้บริ กำรส่งข้อควำมต่ำงๆ ให้แก่
ลูกค้ำผูใ้ ช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยคิดค่ำบริ กำรเป็ นรำยข้อควำม เช่น ครั้งละ 3 บำท บริ กำรเสี ยงตอบรับอัตโนมัติมีอตั รำ
ค่ำบริ กำรต่อนำที เช่น 6 บำทต่อนำที หรื อในกรณี เป็ นสมำชิ กรับข่ำวสำรของกลุ่มบริ ษทั เป็ นรำยเดื อน จะคิดอัตรำ
ค่ำบริ กำรเป็ นรำยเดือน เช่น เดือนละ 39 บำท โดยอัตรำค่ำบริ กำรแต่ละประเภทดังกล่ำวเป็ นกำรกำหนดร่ วมกันระหว่ำง
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บริ ษทั และ ผูใ้ ห้บริ กำรโทรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งนี้ อัตรำค่ำบริ กำรต่ำงๆ ส่ วนใหญ่เป็ นอัตรำตลำดโดยทัว่ ไปของ
บริ กำรรับส่งข้อควำมผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อทำให้แข่งขันในตลำดได้
(2) กลุ่มธุรกิจสื่ออินเทอร์ เน็ต
รำยได้จำกลุ่มธุ รกิ จ สื่ ออิ นเทอร์ เน็ ตมำจำกรำยได้ค่ำโฆษณำ ซึ่ งให้บริ กำรโฆษณำแบบครบวงจร (Total
Online Marketing Solution) เริ่ มตั้งแต่กำรวำงแผนแคมเปญโฆษณำ และบริ กำรพื้นที่โฆษณำบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
เช่น www.mthai.com โดยกำรกำหนดอัตรำค่ำโฆษณำขึ้นอยูก่ บั ตำแหน่งของแบนเนอร์ รู ปแบบของกำรโฆษณำและ
กำรส่ งเสริ มกำรขำย เช่น กำรแสดงแบนเนอร์ ในหน้ำแรกของเว็บไซต์ กำรแสดงคลิป ภำพยนตร์ โฆษณำก่อนรับชม
เนื้อหำของวีดีโอ (Preload) เป็ นต้น
(3) กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์
ธุ รกิ จสื่ อสิ่ งพิมพ์ของกลุ่มบริ ษทั ใช้หลักกำรกำหนดรำคำขำยให้สอดคล้องกับกำลังซื้ อของกลุ่มเป้ ำหมำย
และต้นทุนกำรผลิต สำหรับรำยได้จำกกำรขำยโฆษณำ มีอตั รำค่ำโฆษณำขึ้นอยูก่ บั กำรวำงตำแหน่งในหน้ำหนังสื อหรื อ
นิตยสำร เช่น หน้ำปก หน้ำกลำงของเล่ม หรื อหน้ำหลังของปกหนังสื อหรื อนิตยสำร
(4) กลุ่มธุรกิจสื่อทีวี
รำยได้จำกลุ่มธุรกิจสื่ อทีวมี ำจำกรำยได้ค่ำโฆษณำ โดยอัตรำค่ำโฆษณำขึ้นอยูก่ บั ควำมนิ ยมของรำยกำร และ
รู ปแบบของกำรโฆษณำ เช่น Loose Spot (Spot โฆษณำที่คนั่ ระหว่ำงช่วงต่อรำยกำร) In program Spot (Spot โฆษณำที่
เปิ ดอยูใ่ นรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง)
3.1.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
(1) ภาพรวมอุตสาหกรรมบริการโทรศัพท์ เคลือ่ นที่
ตลำดบริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประกอบด้วย กำรให้บริ กำรเสี ยง (Voice) และบริ กำรข้อมูล (Non-Voice)
โดยจำกรำยงำนสรุ ปผลสำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำรของประเทศไทย โดยศู นย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่ งชำติ ในปี 2552 - 2554 ตลำดบริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่มีมูลค่ำตลำดรวม 147,341
ล้ำนบำท 153,221 ล้ำนบำท และ 162,486 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นอัตรำกำรเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 และร้อยละ 6 ในปี
2553 - 2554 ตำมลำดับ กำรเติบโตของตลำดเป็ นผลมำจำกแรงขับเคลื่อนของกำรให้บริ กำรข้อมูลเป็ นหลัก โดยในช่วง
หลำยปี ที่ผำ่ นมำมีอตั รำกำรเติบโตเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงมำก แม้วำ่ มูลค่ำหลักของตลำดบริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ยงั คงมีรำยได้
หลักจำกกำรให้บริ กำรเสี ยงก็ตำม และในปี 2555 ตำมกำรคำดกำรณ์ของศูนย์เทคโนโลยีแห่ งชำติ มูลค่ำตลำดบริ กำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่จะมีมูลค่ำ 176,626 ล้ำนบำท หรื อมีอตั รำกำรเติบโตร้อยละ 8.7 จำกปี 2554
มูลค่ า (ล้ านบาท)
อัตราการเติบโต (%)
ตลาดบริการโทรศัพท์ เคลือ่ นที่
(หน่วย : ล้ำนบำท)
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555F 52/53 53/54 54/55
บริ กำรเสี ยงผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Voice)
125,809 126,274 127,832 130,121 0.4% 1.2% 1.8%
บริ กำรข้อมูลผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Non-voice) 21,532 26,947 34,654 46,505 25.1% 28.6% 34.2%
มูลค่ าตลาดบริการโทรศัพท์ เคลือ่ นที่
147,341 153,221 162,486 176,626 4.0% 6.0% 8.7%
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ตลาดบริการโทรศัพท์ เคลือ่ นที่
(หน่วย : ล้ำนบำท)
ปี 2552
สัดส่วนบริ กำรเสี ยงต่อมูลค่ำตลำดรวม
85.4%
สัดส่วนบริ กำรข้อมูลต่อมูลค่ำตลำดรวม
14.6%
สัดส่วนมูลค่ำตลำดบริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่รวม 100.0%

มูลค่ า (ล้ านบาท)
อัตราการเติบโต (%)
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555F 52/53 53/54 54/55
82.4% 78.7% 73.7%
17.6% 21.3% 26.3%
100.0% 100.0% 100.0%

ที่มำ: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ
หมำยเหตุ: มูลค่ ำตลำดในปี 2555 มำจำกกำรคำดกำรณ์ของฝ่ ำยวิจยั นโยบำย ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี
แห่งชำติ

บริ กำรเสี ยงผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบ่งออกเป็ นกำรให้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบจ่ำยเงินก่อนใช้บริ กำร
(Prepaid) และบริ ก ำรโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ร ะบบใช้ก่ อ นจ่ ำ ยที ห ลัง (Postpaid) โดยกำรให้ บ ริ ก ำรเสี ย งผ่ ำ น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในปี 2554 มีมูลค่ำ 127,832 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 1.2 จำกปี 2553 แม้วำ่ จำนวน
ผูใ้ ช้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในประเทศเริ่ มถึงจุดอิ่มตัว โดย ณ สิ้นไตรมำสที่ 1 ปี 2555 มีจำนวนเลขหมำยในกำร
ให้บริ กำรรวม 78.13 ล้ำนเลขหมำย และมีอตั รำส่ วนจำนวนเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชำกรรวม (Penetration
rate) เท่ ำกับร้ อยละ 116 แต่ด้วยกำรแข่งขันด้ำนรำคำของผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่ อนที่ รวมถึ งพฤติ กรรมของ
ผูใ้ ช้บริ กำรที่ปัจจุบนั นิ ยมกำรใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่มำกกว่ำ 1 เลขหมำย (Multiple SIM User) ทำให้คำดกำรณ์วำ่ ใน
อนำคตกำรให้บริ กำรเสี ยงยังสำมำรถเติ บโตได้ในระดับหนึ่ ง โดยคณะวิจัยของสำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งชำติคำดกำรณ์วำ่ ในปี 2555 มูลค่ำตลำดบริ กำรเสี ยงผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่จะมีมูลค่ำ 130,121 ล้ำนบำท
หรื อมีอตั รำกำรเติบโตร้อยละ 1.8 จำกปี 2554
บริ กำรข้อมูลผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประกอบด้วย กำรให้บริ กำร SMS MMS รวมถึงกำรบริ กำรเชื่ อมต่อ
อินเตอร์เน็ตผ่ำนระบบ EDGE GPRS และ 3G + Wi-Fi มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่ำงมำกในช่วงหลำยปี ที่ผ่ำนมำ อันเป็ น
ผลมำจำกควำมนิยมในอุปกรณ์เคลื่อนที่ ประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่สมำร์ทโฟนและแท็บเล็ต ซึ่งทำให้ผใู ้ ช้งำนสำมำรถ
เชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตไร้สำยได้ทุกที่ทุกเวลำ ควำมครอบคลุมของโครงข่ำย 3G ที่มำกขึ้นจำกกำรได้รับผลประโยชน์
อย่ำงเต็มที่จำกกำรขยำยโครงข่ำยบริ กำร 3G บนคลื่นควำมถี่เดิมที่ครอบคลุมทัว่ ประเทศมำกขึ้น พฤติกรรมผูใ้ ช้งำนที่
ต้องกำรช่องทำงสื่ อสำรที่เข้ำถึงได้ทุกที่ทุกเวลำ ตลอดจนกำรพัฒนำคอนเทนท์ของผูใ้ ห้บริ กำรและเจ้ำของคอนเทนท์
เพื่อนำคอนเทนท์มำสร้ำงบริ กำรใหม่ๆ บนเครื อข่ำย 3G + Wi-Fi โดยผูใ้ ห้บริ กำรจะมีรำยได้จำกปริ มำณรับส่ งข้อมูล
ของผูใ้ ช้งำนจำกกำรเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตเท่ำนั้น ทำให้ผูใ้ ห้บริ กำรมีกำรเพิ่มควำมร่ วมมือกับเจ้ำของคอนเทนท์เพื่อ
พัฒนำบริ กำรด้ำนคอนเทนท์ต่ำงๆ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และเพิ่มรำยได้ในส่ วนของกำรให้บริ กำรหรื อจัดจำหน่ ำย
คอนเทนท์มำกขึ้น ตัวอย่ำงบริ กำรด้ำนคอนเทนท์ที่นิยมเปิ ดให้บริ กำรในปี 2554 คือ บริ กำรหนังสื อพิมพ์ หรื อนิ ตยสำร
ดิจิทลั เล่มต่ำงๆ บริ กำรฟังเพลงบนมือถือ ดูทีวบี นมือถือ เป็ นต้น
หำกพิจำรณำสัดส่ วนมูลค่ำตลำดโทรศัพท์เคลื่อนที่รวมในช่วง 3 ปี ที่ผ่ำนมำ จะเห็นว่ำสัดส่ วนบริ กำรข้อมูล
ต่อมูลค่ำตลำดรวมมีกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจำกพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ กำรเน้นควำมสำคัญในกำรบริ โภคข่ำวสำรอย่ำง
รวดเร็ ว จึ ง นิ ย มติ ด ต่ อ สื่ อ สำรผ่ ำ นบริ ก ำรข้อ มู ล เพิ่ ม ขึ้ น รวมทั้ง ผู ้ใ ห้บ ริ ก ำรโทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ เ น้น ท ำกำรตลำด
โทรศัพท์เคลื่อนที่สมำร์ทโฟนควบคู่กบั กำรนำเสนอรำยกำรส่ งเสริ มกำรขำยที่เน้นกำรใช้งำนบริ กำรข้อมูล รวมถึงกำร
สร้ำงคอนเทนท์เพื่อให้ผใู ้ ช้บริ กำรดำวน์โหลดมำใช้งำนบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลอดจนรู ปแบบกำรให้บริ กำรของผู ้
ให้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่กระตุน้ กำรใช้บริ กำรด้ำนข้อมูลมำกขึ้นด้วยกำรออกโปรโมชัน่ ต่ำงๆ ที่ส่งเสริ มกำรใช้งำน
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เช่น โปรโมชัน่ แบบจ่ำยเหมำรำยเดือนไม่จำกัดเวลำหรื อจำนวนกำรใช้บริ กำรไร้สำยประเภท EDGE หรื อ 3G + WiFi
เป็ นต้น
กลุ่ ม ธุ รกิ จ บริ ก ำรเสริ ม บนโทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ ข องบริ ษ ัท ซึ่ ง บริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้บ ริ กำรคอนเทนท์ (Content
Provider) รำยใหญ่รำยหนึ่ งของประเทศในตลำดโมบำยคอนเทนท์ โดยเป็ นผูจ้ ดั หำและผลิตข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ผ่ำน
ช่องทำงของผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ไปสู่ ผูใ้ ช้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่ อนที่ จะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้ นจำกกำร
ขยำยตัวของตลำดบริ กำรข้อมูลผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเฉพำะภำยหลังกำรเปิ ดให้บริ กำร 3G บนคลื่นควำมถี่ 2.1
GHz. โดยจะเน้นกำรสื่ อสำรไร้สำยควำมเร็ วสู งด้วยบริ กำรข้อมูลในหลำกหลำยรู ปแบบ ทำให้เกิดกำรพัฒนำบริ กำร
เสริ มด้ำนข้อมูลไม่วำ่ จะเป็ นบริ กำรบันเทิงออนไลน์แบบต่ำงๆ ที่ผใู ้ ช้บริ กำรสำมำรถเลือกชมทีวี ฟังเพลง หรื อเล่นเกม
ในขณะเชื่ อมต่อกำรใช้บริ กำรได้ทนั ที ทำให้เกิดโอกำสในกำรขยำยธุ รกิจของผูใ้ ห้บริ กำรคอนเทนท์บนช่องทำงกำร
สื่ อสำรรู ปแบบใหม่ที่มีศกั ยภำพในอนำคต
การแข่ งขัน
ตลำดโมบำยคอนเทนท์มีสภำพกำรแข่งขันในระดับปำนกลำง โดยมีจำนวนผูใ้ ห้บริ กำรคอนเทนท์ขนำดเล็ก
และไม่มีระบบเชื่อมต่อเครื อข่ำยกับผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวนมำก แต่จำนวนผูใ้ ห้บริ กำรคอนเทนท์ขนำด
ใหญ่ที่มีส่วนแบ่งตลำดสู งและเป็ นผูน้ ำตลำด มีเพียงไม่กี่รำย โดยบริ ษทั ถือเป็ นหนึ่ งในผูใ้ ห้บริ กำรคอนเทนท์ขนำด
ใหญ่ที่ผลิตข้อมูล สำระบันเทิ งในรู ปแบบต่ำงๆ ที่ มีระบบเชื่ อมต่อให้บริ กำรครบวงจรกับเครื อข่ำยของผูใ้ ห้บริ กำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทุกเครื อข่ำย กำรแข่งขันในตลำดโมบำยคอนเทนท์โดยกำรเข้ำมำของผูป้ ระกอบกำรรำยใหม่อำจ
เกิ ดขึ้นได้ตลอดเวลำ แต่กำรจะเป็ นผูใ้ ห้บริ กำรคอนเทนท์รำยใหญ่ที่มีเทคโนโลยีดำ้ นระบบกำรเชื่ อมต่อเครื อข่ำย
สื่ อสำรให้บริ กำรแก่ผบู ้ ริ โภคอย่ำงรวดเร็ ว ทันเวลำ ตลอดจนกำรสร้ำงแบรนด์ และมีทีมงำนที่มีประสบกำรณ์ในกำร
ผลิตและบริ หำรจัดกำรคอนเทนท์ให้ตอบสนอง ตรงใจผูบ้ ริ โภค จำเป็ นต้องอำศัยเวลำ ทีมงำนที่มีคุณภำพ และเงินทุน
ในกำรดำเนินงำน ทำให้บริ ษทั ยังมีควำมได้เปรี ยบในกำรแข่งขันเมื่อเทียบกับคู่แข่งในระดับหนึ่ ง โดยคู่แข่งสำคัญใน
ตลำดโมบำยคอนเทนท์ ได้แก่ บริ ษทั สำมำรถคอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) บริ ษทั เอดี เวนเจอร์ จำกัด (มหำชน)
นอกจำกนี้ แนวโน้มกำรแข่งขันในตลำดบริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับบริ กำรด้ำนข้อมูลที่ จะเติบโตขึ้น
อย่ำงก้ำวกระโดดจำกกำรเปิ ดให้บริ กำร 3G บนคลื่นควำมถี่ 2.1 GHz อำจจะทำให้ผใู ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่หันมำ
ให้ควำมสำคัญต่อบริ กำรด้ำ นข้อมูลมำกขึ้ น ซึ่ งอำจส่ งผลต่อกำรแข่งขันในตลำดโมบำยคอนเทนท์เพิ่มขึ้ น โดยผู ้
ให้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่ อนที่ บำงรำยอำจตัดสิ นใจดำเนิ นธุ รกิ จให้บริ กำรผลิ ตคอนเทนท์ได้ อย่ำงไรก็ตำมบริ ษทั ได้
ตระหนักถึงควำมเสี่ ยงดังกล่ำวโดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงแบรนด์ให้กบั สำระบันเทิงของบริ ษทั เพื่อคงควำมได้เปรี ยบในกำร
แข่งขันให้กบั บริ ษทั ในระยะยำว
ภำพรวมอุตสำหกรรมและกำรแข่งขันของธุรกิจให้บริ กำรบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศอินโดนี เซี ยถือเป็ นประเทศที่ มีศกั ยภำพในกำรทำธุ รกิจบริ กำรบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เนื่ องจำกเป็ น
ประเทศที่มีจำนวนประชำกรประมำณ 240 ล้ำนคน ซึ่งมำกเป็ นอันดับ 4 ของโลก โดยในเดือนมิถุนำยน 2554 มีจำนวน
เลขหมำยที่ จ ดทะเบี ย นโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ จ ำนวน 220 ล้ำ นเลขหมำย หรื อ เท่ ำ กับ อัต รำส่ ว นจ ำนวนเลขหมำย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชำกรรวม (Penetration rate) ร้อยละ 92 และอัตรำดังกล่ำวเพิ่มขึ้นในช่วงต้นปี 2555 เท่ำกับ
ร้อยละ 107 กำรขยำยตัวเพิ่มขึ้นเป็ นผลมำจำกผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ทำกำรตลำดอย่ำงต่อเนื่ อง มีบริ กำรที่
หลำกหลำย รวมทั้งมีบริ กำรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 3G เพิ่มขึ้น และกำรเติบโตของโทรศัพท์สมำร์ทโฟน
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กำรให้บริ กำรในตลำดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของประเทศอินโดนี เซี ยยังเป็ นกำรให้บริ กำรในระบบ GSM เป็ น
หลักโดยมีบริ ษทั “Telkomsel” “Indosat” และ “XL” เป็ นผูใ้ ห้บริ กำรหลักซึ่งครองส่วนแบ่งตลำดรวมกันกว่ำร้อยละ 85
ช่องทำงกำรให้บริ กำรบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีรูปแบบคล้ำยคลึงกับตลำดของประเทศไทย เช่น บริ กำรข้อควำมสั้น
(SMS) บริ กำรเสี ยงเพลงรอสำย (RBT) Mobile Game Mobile Application เป็ นต้น แต่บริ กำรส่ วนใหญ่จะเน้นรู ปแบบ
กำรบริ กำรข้อควำมสั้น (SMS)
ประเทศอินโดนี เซี ยมีกำรแข่งขันในกำรให้บริ กำรเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่อนข้ำงสู ง อย่ำงไรก็ตำมด้วย
ตลำดที่ มีขนำดใหญ่และศักยภำพในกำรเติบโตสู ง จึงทำให้ตลำดประเทศอินโดนี เซี ยเป็ นที่น่ำสนใจในกำรทำธุรกิ จ
ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำเปรี ยบเทียบกับประเทศไทย ผูใ้ ช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ของประเทศอินโดนี เซี ยค่อนข้ำงมีประสบกำรณ์
กำรใช้งำนที่สูงกว่ำ รวมถึงควำมเข้ำใจที่ดีกว่ำในกำรสมัครหรื อยกเลิกบริ กำรเสริ มจำกผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่
ทำให้คำดกำรณ์วำ่ จะมีแนวโน้มกำรเติบโตของธุรกิจที่ดีได้ในอนำคต
ภำพรวมอุตสำหกรรมและกำรแข่งขันของธุรกิจให้บริ กำรบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศเกำหลี
ประเทศเกำหลีถือเป็ นประเทศที่มีกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทนั สมัยอันดับต้นๆ ของ
โลกโดยเฉพำะกำรพัฒนำทำงด้ำนอินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ณ สิ้นเดือนกันยำยน 2555 จำนวนประชำกรของ
ประเทศเกำหลีมีประมำณ 53.30 ล้ำนคน และมีจำนวนเลขหมำยที่จดทะเบียนโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน 52.12 ล้ำนเลข
หมำย หรื อเท่ำกับอัตรำส่วนจำนวนเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชำกรรวม (Penetration rate) ร้อยละ 97.79
กำรให้บริ กำรในตลำดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศเกำหลีเป็ นระบบ CDMA โดยมีผใู ้ ห้บริ กำรหลัก 3 รำย
คือ “SK Telecom” “Korea Telecom” และ “LGU+” ทั้งนี้ กว่ำร้อยละ 90 ของผูใ้ ช้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศ
เกำหลีไม่วำ่ จะเป็ นโทรศัพท์แบบธรรมดำ (Feature phone) หรื อแบบสมำร์ ทโฟน (Smart phone) สำมำรถใช้โทรศัพท์
เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ โดยช่องทำงหลักในกำรเข้ำถึงแหล่งคอนเทนท์ไม่ได้มำจำกบริ กำร SMS เหมือนในประเทศ
ไทย แต่มำจำก Mobile Application เป็ นหลัก โดยร้ำนค้ำออนไลน์ T-Store เป็ นแหล่งรวม Mobile Application ต่ำงๆ ที่
ใหญ่ที่สุดของเกำหลี เพื่อให้บริ กำรดำวน์โหลดแก่ผใู ้ ช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ มีจำนวนผูใ้ ช้สมำร์ ทโฟนสมัครเป็ นสมำชิก
เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จำกจำนวนประมำณ 2.47 ล้ำนคน เมื่อช่วงครึ่ งปี แรกของปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็ นจำนวน 22.28 ล้ำน
คน ในช่วงครึ่ งปี หลังของปี 2554 (ข้อมูลจำก http://onrainbow.tistory.com/349)
กำรแข่งขันในประเทศเกำหลีถือว่ำค่อนข้ำงสูง อย่ำงไรก็ตำม ด้วยกำรเติบโตอย่ำงมำกของกำรใช้สมำร์ ทโฟน
และ Mobile Application แสดงให้เห็ นถึงโอกำสทำงธุ รกิ จในประเทศเกำหลี รวมทั้งกำรขยำยธุรกิ จไปยังประเทศ
เกำหลีสำมำรถต่อยอดกำรพัฒนำ Mobile Application ในตลำดประเทศไทยได้อีกทำงหนึ่งด้วย
(2) ภาพรวมอุตสาหกรรมธุรกิจสื่ออินเทอร์ เน็ต
บริ กำรอินเทอร์ เน็ ตเป็ นบริ กำรพื้นฐำนที่ นำไปสู่ กำรพัฒนำประเทศในกำรสร้ ำงสังคมควำมรู ้ และพัฒนำ
นวัตกรรมทำงเทคโนโลยี ในช่วงระยะเวลำหลำยปี ที่ผ่ำนมำ บริ กำรอินเทอร์ เน็ตของประเทศไทยเติบโตเพิ่มขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยมีจำนวนผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ตจำกจำนวน 4.80 ล้ำนคนในปี 2545 เพิ่มขึ้นเป็ น 24 ล้ำนคนในปี 25532 คิดเป็ น
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปี (Compound Annual Growth Rate) ประมำณร้อยละ 22 ต่อปี โดยมีบริ กำรอินเทอร์ เน็ต
ควำมเร็ วสู ง (Broadband Internet) เป็ นแรงขับเคลื่อนหลักที่ทำให้ตลำดอินเทอร์ เน็ตมีอตั รำกำรขยำยตัว มำโดยตลอด
2
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ข้อมูลจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสี ยง กิ จกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่ งชำติ จำนวนผู ้
ลงทะเบียนใช้บริ กำรอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ และสัดส่ วนผูล้ งทะเบียนใช้บริ กำรอินเทอร์ เน็ตบรอดแบนด์ต่อจำนวน
ประชำกร 100 คน เพิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่ำ งต่ อ เนื่ อ ง โดย ณ สิ้ น ไตรมำสที่ 3 ปี 2555 จ ำนวนผู ้ล งทะเบี ย นใช้บ ริ กำร
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์มีจำนวน 4.23 ล้ำนรำย หรื อคิดเป็ นร้อยละ 6.26 ต่อจำนวนประชำกร 100 คน เพิ่มสูงขึ้นจำกปี
2551 - 2554 ที่มีจำนวน 2.07 ล้ำนรำย 2.62 ล้ำนรำย 3.19 ล้ำนรำย และ 3.79 ล้ำนรำย หรื อคิดเป็ นร้อยละ 3.12 ร้อยละ
3.92 ร้อยละ 4.74 และร้อยละ 5.61 ต่อจำนวนประชำกร 100 คน ตำมลำดับ
แผนภาพแสดงจานวนผู้ลงทะเบียนใช้ บริการอินเทอร์ เน็ตบรอดแบนด์ และสัดส่ วนผู้ลงทะเบียนใช้ บริการ
อินเทอร์ เน็ตบรอดแบนด์ต่อจานวนประชากร 100 คน ในปี 2546 - ไตรมาสที่ 3 ปี 2555
จำนวน (รำย)
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อินเทอร์ เน็ตบรอดแบรนด์ (รำย)
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สัดส่วนผู้ลงทะเบียนใช้บริ กำรอิน เทอร์ เน็ต
บรอดแบรนด์ ต่อจำนวนประชำกร 100 คน

ที่มำ: ศูนย์ขอ้ มูลและวิจยั เศรษฐกิจโทรคมนำคม สำนักงำน กสทช.

ธุ รกิ จสื่ ออินเทอร์ เน็ตมีรำยได้หลักมำจำกรำยได้ค่ำโฆษณำ ซึ่ งอินเทอร์ เน็ตเป็ นช่องทำงของสื่ อโฆษณำที่
สำมำรถเข้ำถึ งกลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำยได้อย่ำงกว้ำงขวำงและสำมำรถวัดผลได้ โดยในปั จจุ บันผูใ้ ช้งำนอิ นเทอร์ เน็ ต มี
จำนวนเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง สอดคล้องกับทิ ศทำงมูลค่ำกำรโฆษณำผ่ำนสื่ ออินเทอร์ เน็ตที่ มีกำรเติบโตตลอดในช่วง
ระยะเวลำหลำยปี ที่ผำ่ นมำ โดยจำกรำยงำนของบริ ษทั เดอะนี ลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด พบว่ำในปี 2551 2554 กำรโฆษณำผ่ำนสื่ ออินเทอร์เน็ตมีมูลค่ำรวม 172 ล้ำนบำท 259 ล้ำนบำท 290 ล้ำนบำท และ 470 ล้ำนบำท คิดเป็ น
ร้อยละ 0.19 ร้อยละ 0.29 ร้อยละ 0.29 และร้อยละ 0.45 ของมูลค่ำกำรโฆษณำรวมผ่ำนสื่ อทุกประเภท ตำมลำดับ ถึงแม้
จะเป็ นสัดส่วนที่นอ้ ยมำก แต่มีแนวโน้มกำรเติบโตที่ดี
ตารางแสดงมูลค่ าการโฆษณาผ่านสื่อแต่ละประเภทในปี 2551 - 2554 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2554 และ 2555
(หน่ วย : ล้านบาท)
สื่ อโทรทัศน์
สื่ อวิทยุ
สื่ อหนังสื อพิมพ์
สื่ อนิตยสำร
สื่ อในโรงภำพยนตร์

ปี 2551
51,137
6,933
15,282
5,998
4,173

ปี 2552
52,935
6,168
14,149
5,426
4,856

ปี 2553
60,766
6,116
15,000
5,694
5,987
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ปี 2554
62,238
5,928
14,558
5,708
7,224

ม.ค. - ก.ย. 2554
48,960
4,464
10,916
4,396
5,470

ม.ค. - ก.ย. 2555
50,737
4,666
11,150
3,781
8,943
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(หน่ วย : ล้านบาท)
ป้ ำยโฆษณำ
สื่ อในระบบขนส่ งมวลชน
สื่ อในร้ำนค้ำ
สื่ ออินเทอร์เน็ต
รวม

ปี 2551
4,229
1,372
826
172
90,122

ปี 2552
3,965
1,764
819
259
90,341

ปี 2553
3,849
2,188
1,121
290
101,011

ปี 2554
4,272
2,603
1,640
470
104,641

ม.ค. - ก.ย. 2554
3,194
1,956
1,206
355
80,917

ม.ค. - ก.ย. 2555
3,440
2,152
2,141
429
87,439

ที่มำ: รำยงำนของบริ ษทั เดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด ที่เปิ ดเผยผ่ำนเว็บไซต์ของสมำคมโฆษณำแห่ งประเทศ
ไทย (www.adassothai.com)

ตารางแสดงอัตราการเติบโตของมูลค่ าการโฆษณาผ่านสื่อแต่ ละประเภทในปี 2552 - 2554 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2555
สื่ อโทรทัศน์
สื่ อวิทยุ
สื่ อหนังสื อพิมพ์
สื่ อนิตยสำร
สื่ อในโรงภำพยนตร์
ป้ ำยโฆษณำ
สื่ อในระบบขนส่ งมวลชน
สื่ อในร้ำนค้ำ
สื่ ออินเทอร์เน็ต
รวม

ปี 2552
3.52%
(11.03%)
(7.41%)
(9.54%)
16.37%
(6.24%)
28.57%
(0.85%)
50.58%
0.24%

ปี 2553
14.79%
(0.84%)
6.01%
4.94%
23.29%
(2.93%)
24.04%
36.87%
11.97%
11.81%

ปี 2554
2.42%
(3.07%)
(2.95%)
0.25%
20.66%
10.99%
18.97%
46.30%
62.07%
3.59%

ม.ค. - ก.ย. 2555
3.63%
4.53%
2.14%
(13.99%)
63.49%
7.70%
10.02%
77.53%
20.85%
8.06%

ที่มำ: รำยงำนของบริ ษทั เดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด ที่เปิ ดเผยผ่ำนเว็บไซต์ของ
สมำคมโฆษณำแห่ งประเทศไทย (www.adassothai.com)

จำกกำรพิจำรณำอัตรำกำรเติบโตของมูลค่ำกำรโฆษณำผ่ำนสื่ อแต่ละประเภท จะเห็นว่ำสื่ อใหม่ (New Media)
ซึ่ งเป็ นสื่ อเฉพำะเจำะจงกลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำย ได้แก่ สื่ อโฆษณำโรงภำพยนตร์ สื่ อโฆษณำในระบบขนส่ งมวลชน สื่ อ
โฆษณำในร้ำนค้ำ ซึ่ งเป็ นสื่ อในห้ำงสรรพสิ นค้ำ โมเดิร์นเทรด และสื่ อโฆษณำอินเทอร์ เน็ต มีกำรเติบโตเพิ่มขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่องในอัตรำที่เพิ่มขึ้นทุกปี สำเหตุหลักมำจำกโครงสร้ำงอุตสำหกรรมมีกำรเปลี่ยนแปลง ผูล้ งโฆษณำมีแนวโน้มที่
จะจัดสรรงบโฆษณำโดยเลื อกใช้สื่อแนวใหม่ที่มีประสิ ทธิ ภำพสู ง ครอบคลุมและเข้ำถึ งกลุ่มเป้ ำหมำยได้ท้ งั กลุ่ม
เฉพำะเจำะจงและกลุ่มลูกค้ำฐำนกว้ำง (Mass Market) ในสัดส่วนที่เพิ่มมำกขึ้น
นอกจำกนี้ หำกพิจำรณำช่องทำงกำรโฆษณำผ่ำนสื่ ออินเทอร์เน็ต เจ้ำของสิ นค้ำหรื อบริ กำรจะเลือกลงโฆษณำ
ผ่ำนเว็บไซต์ที่ได้รับควำมนิ ยมจำกผูใ้ ช้งำนอินเทอร์ เน็ต เป็ นหลักเพื่อเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำย โดยจำกกำรจัดอันดับ
เว็บไซต์ที่มีผูเ้ ข้ำเยี่ยมชมสู งสุ ดในเดื อนกันยำยน 2555 โดยบริ ษทั ศูนย์วิจยั นวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตไทย จำกัด หรื อ
www.truehits.net พบว่ำ เว็บไซต์ Mthai.com ของบริ ษทั มีผูเ้ ข้ำเยี่ยมชมสู งสุ ดเป็ นอันดับ 3 ของ เว็บไซต์ท้ งั หมดใน
ประเทศ
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10 อันดับเว็บไซต์ที่มีผเู ้ ข้ำชมสูงสุดในเดือนกันยำยน ปี 2555
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

เว็บไซต์
www.sanook.com
www.kapook.com
www.mthai.com
www.yengo.com
www.dek-d.com
www.manager.co.th
www.bloggang.com
www.weloveshopping.com
www.thairath.co.th
www.teenee.com

Unique IP เฉลีย่ ต่ อวัน
864,606
792,871
705,431
428,149
410,229
387,909
315,260
304,331
287,033
272,182

Pageviews
16,653,891
6,151,681
7,501,825
1,845,400
4,377,445
2,875,246
1,173,883
2,461,890
1,779,914
3,179,029

ที่มำ: Truehits.net
หมำยเหตุ: Unique IP คือ IP ที่ไม่ซ้ ำกัน และ Pageviews คือ จำนวน click ที่หน้ำเว็บไซต์

(3) ภาพรวมอุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์
ธุรกิจสื่ อสิ่ งพิมพ์เป็ นธุรกิ จที่ มีกำรแข่งขันสู ง โดยในแต่ละปี จะมีกำรเปิ ดตัวและปิ ดตัวนิ ตยสำรหลำยฉบับ
โดยมีควำมนิ ยมของนิ ตยสำรรวมถึง สภำวะเศรษฐกิจทัว่ ไปเป็ นปั จจัยหลัก ทั้งนี้ ในกลุ่มนิ ตยสำรแต่ละประเภทจะมี
นิตยสำรที่เป็ นที่นิยมของผูอ้ ่ำนและเป็ นแบรนด์ที่เป็ นผูน้ ำตลำดไม่กี่รำย โดยนิ ตยสำรกอซซิ ปสตำร์ ถือเป็ นนิ ตยสำรที่
ได้รับควำมนิยมอันดับต้นๆ ในกลุ่มนิตยสำรบันเทิงประเภทข่ำวดำรำ ซึ่งกำรแข่งขันในตลำดนิตยสำรคำดว่ำจะยังมีกำร
แข่งขันสูงทั้งในด้ำนรู ปแบบเนื้อหำของนิตยสำร รวมถึงกำรพัฒนำช่องทำงใหม่ๆ ในกำรอ่ำนนิ ตยสำรไม่วำ่ จะเป็ นกำร
อ่ำนนิตยสำรผ่ำนทำงเว็บไซต์ ในรู ปแบบ E-Book หรื อผ่ำน Mobile Application ต่ำงๆ ในสมำร์ทโฟน และ แท็บเล็ต
ภำพรวมกำรเติบโตของธุรกิจสื่ อสิ่ งพิมพ์วดั จำกมูลค่ำกำรโฆษณำผ่ำนสื่ อนิ ตยสำรในปี 2552 - 2554 และใน
งวด 9 เดือนปี 2555 เท่ำกับ 5,426 ล้ำนบำท 5,694 ล้ำนบำท 5,708 ล้ำนบำท และ 3,781 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นประมำณ
ร้อยละ 4 - 5 ของมูลค่ำกำรโฆษณำรวมทุกประเภทในปี 2552 -2554 และงวด 9 เดือนปี 2555 ตำมลำดับ หำกพิจำรณำ
ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2555 มูลค่ำกำรโฆษณำผ่ำนสื่ อนิตยสำรเติบโตลดลงประมำณร้อยละ 14 จำกงวดเดียวกันของ
ปี ก่อน ปั จจัยสำคัญมำจำกกำรมีสื่อทำงเลือกให้เจ้ำของสิ นค้ำและบริ กำรหันไปใช้มำกขึ้น เนื่ องจำกเชื่อว่ำสื่ อรองอื่นๆ
เข้ำถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้ดีกว่ำ ในขณะที่อตั รำค่ำโฆษณำใกล้เคียงกัน สอดคล้องกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีเวลำอ่ำน
นิ ต ยสำรลดลง เพรำะใช้เวลำไปกับ สื่ ออิ นเทอร์ เ น็ ต หรื อ โซเชี ยลมี เ ดี ย มำกขึ้ น ดัง นั้น กำรแข่ง ขัน ในอนำคตของ
ผูป้ ระกอบกำรนิ ตยสำรต่ำงๆ จึ งจำเป็ นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค โดย
พัฒนำผ่ำนช่องทำงของเทคโนโลยี ซึ่ งปั จจุบนั โทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทสมำร์ ทโฟนมีบทบำทในชีวิตประจำวันมำก
ขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จำกกำรพัฒนำแอพพลิเคชัน่ นิตยสำรต่ำงๆ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่

ส่วนที่ 2 บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ / 3. กำรประกอบธุรกิจของแต่ละสำยผลิตภัณฑ์

หน้ำ 41

บริ ษทั โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

มูลค่ าการโฆษณาผ่านสื่อนิตยสารปี 2552 - 2554 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2554 - 2555
6,000
5,000
4,000

10%

ล้านบาท
5,694
5,426

5,708
5%

4,396

4.94%

3,781

0.25%

3,000
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2,000
1,000

0%

-10%

-9.54%

-13.99%

2552

2553

2554

ม.ค. - ก.ย. 2554

-15%

ม.ค. - ก.ย. 2555

ที่มำ: รำยงำนของบริ ษทั เดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด ที่เปิ ดเผยผ่ำนเว็บไซต์ของสมำคมโฆษณำแห่ งประเทศ
ไทย (www.adassothai.com)

กำรแข่งขันของนิตยสำรบันเทิงที่ใกล้เคียงกับนิตยสำรของบริ ษทั แบ่งได้ดงั นี้
1) นิ ตยสำรบันเทิงแนวปำปำรั ซซี่ ที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับนิ ตยสำรกอซซิ ปสตำร์ ได้แก่ นิ ตยสำรสตำร์ นิวส์
นิตยสำรซุบซิบ นิตยสำร Oops นิตยสำร OHO
2) นิตยสำรบันเทิงแนววัยรุ่ น ที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับนิ ตยสำรแคนดี้ ได้แก่ นิ ตยสำร ICE นิ ตยสำร KNOCK
KNOCK นิตยสำร CHEEZE นิตยสำร I LIKE นิตยสำร KAWAII
3) นิ ตยสำรบันเทิ งแนวไลฟ์ สไตล์ สำหรับผูช้ ำย ที่ มีลกั ษณะใกล้เคี ยงกับนิ ตยสำรอะลัวร์ ได้แก่ นิ ตยสำร
FHM นิตยสำร MAXIM นิตยสำร ZOO นิตยสำร RUSH นิตยสำร ESQUIRE
(4) ภาพรวมอุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจสื่อทีวี
ภำยหลังจำกกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสี ยงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551
ตั้งแต่วนั ที่ 5 มีนำคม 2551 เป็ นต้นมำ ซึ่ งกำหนดให้กำรให้บริ กำรกระจำยเสี ยงหรื อโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่ นควำมถี่
สำมำรถหำรำยได้จำกกำรโฆษณำได้ โดยกำหนดระยะเวลำสู งสุ ดในกำรโฆษณำไม่เกิน 6 นำทีต่อชัว่ โมง และเมื่อรวม
เวลำโฆษณำตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกิ น 5 นำที ต่อชัว่ โมง ทำให้ธุรกิ จดำวเที ยมได้รับควำมสนใจจำกตัวแทน
โฆษณำมำกขึ้น เนื่องจำกเป็ นสื่ อทำงเลือกอีกสื่ อหนึ่ ง ประกอบกับตลำดจำนดำวเทียม มีกำรแข่งขันเปิ ดตัวหลำยรุ่ น มี
รำคำถูกลง และกำรติดตั้งชุดจำนดำวเทียมมีข้ นั ตอนไม่ยงุ่ ยำกและมีค่ำใช้จ่ำยไม่สูงนัก และมีจุดเด่นที่มีควำมคมชัดกว่ำ
แบบเสำก้ำงปลำหรื อหนวดกุง้ อีกทั้งมีจำนวนช่องมำกกว่ำ 200 ช่องในปั จจุบนั ทำให้เป็ นทำงเลือกของผูช้ มมำกขึ้น
ส่งผลให้ครัวเรื อนหันไปรับชมรำยกำรโทรทัศน์ผำ่ นทำงจำนดำวเทียมมำกขึ้น ดังจะเห็นได้จำกตลอด 3 - 4 ปี ที่ผ่ำนมำ
ธุ ร กิ จ ดำวเที ย มเติ บ โตขึ้ น อย่ำ งต่ อ เนื่ อ ง โดยจำกสถิ ติ ก ำรเข้ำ ถึ ง ครั ว เรื อ นไทยของจำนดำวเที ย มและเคเบิ ล ที วี
(Penetration) เมื่อเดือนสิ งหำคม 2555 จำกกำรสำรวจของ บริ ษทั เนลสัน (ประเทศไทย) จำกัด ในขอบเขตทัว่ ประเทศที่
เติบโตถึง 14.5 ล้ำนครัวเรื อน คิดเป็ น 64% จำกครัวเรื อนไทยที่มีอยูป่ ระมำณ 22.6 ล้ำนครัวเรื อน หรื อสำมำรถเข้ำถึงคน
ดูมำกกว่ำ 50.75 ล้ำนคน (1 ครอบครั วเฉลี่ย 3.5 คน) เพิ่มขึ้นจำกเดื อนสิ งหำคมปี 2554 ที่ มีอยู่ประมำณ 11 ล้ำน
ครัวเรื อน คิดเป็ น 50% จำกจำนวนครัวเรื อนทัว่ ประเทศ 22 ล้ำนครัวเรื อน หรื อเท่ำกับขยำยตัวในอัตรำเดือนละมำกกว่ำ
1% หรื อประมำณ 290,000 ครัวเรื อนต่อเดือน หรื อรวมทั้งปี เพิ่มขึ้นถึงประมำณ 3.5 ล้ำนครัวเรื อน
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ธุรกิจทีวดี ำวเทียม มีผปู ้ ระกอบกำรเป็ นจำนวนมำก เนื่องจำกกำรเปิ ดให้บริ กำรมีข้ นั ตอนไม่ยงุ่ ยำก โดยสถำนี
แต่ละช่องจะมีกลุ่มลูกค้ำของตัวเองที่แตกต่ำงกัน มีแผนกลยุทธ์ในกำรรักษำฐำนลูกค้ำโฆษณำของตัวเอง ทั้งนี้ คำดว่ำ
แนวโน้มกำรลงโฆษณำในธุรกิจทีวดี ำวเทียมยังคงเติบโตสูงขึ้นตำมกำรเติบโตของเศรษฐกิจ และคำดว่ำจะเป็ นช่องทำง
ที่ได้รับควำมสนใจจำกตัวแทนโฆษณำเนื่ องจำกมีอตั รำค่ำโฆษณำต่ ำกว่ำสื่ อหลักฟรี ทีวี และสำมำรถเลือกกลุ่มลูกค้ำ
เป้ ำหมำยได้ โดยจำกกำรคำดกำรณ์ของบริ ษทั ตัวแทนโฆษณำ ในปี 2554 กำรใช้งบโฆษณำผ่ำนสื่ อเคเบิลทีวีและที วี
ดำวเทียมมีมูลค่ำรวมกว่ำ 3,000 ล้ำนบำท และจำกทิศทำงกำรเติบโตของจำนวนสมำชิกเคเบิลทีวี และกลุ่มผูต้ ิดตั้งจำน
ดำวเทียม ทำให้ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส บริ ษทั ในเครื อ Interpublic Group ผูด้ ำเนิ นธุรกิจด้ำนวำงแผนและซื้ อสื่ อทัว่ โลก
คำดกำรณ์วำ่ ในปี 2555 งบโฆษณำผ่ำนสื่ อเคเบิลทีวีและทีวีดำวเที ยมจะสำมำรถเติบโตได้ในอัตรำร้อยละ 15 - 20 ซึ่ ง
เป็ นอัตรำกำรขยำยตัวที่มำกกว่ำสื่ อหลักฟรี ทีวี ซึ่งคำดว่ำจะเติบโตประมำณร้อยละ 8 – 9
กำรแข่งขันในธุรกิจทีวดี ำวเทียมสำหรับช่องที่ออกอำกำศในลักษณะหรื อรู ปแบบรำยกำรที่มีควำมใกล้เคียง
กับช่องของบริ ษทั ได้แก่
1) ช่องซ่ำส์เน็ตเวิร์ค คู่แข่งขันที่มีลกั ษณะรำยกำรวำไรตี้ ตำมไลฟ์ สไตล์วยั รุ่ น ได้แก่ Bang Channel Green
Channel ของบริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหำชน) และ YAAK TV ของบริ ษทั อำร์เอส จำกัด (มหำชน)
2) ช่องอะลัวร์ ชำแนล คู่แข่งขัน ได้แก่ MAXXI TV Channel ของบริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหำชน)
3.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
(1) กลุ่มธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์ เคลือ่ นที่
ผลิตภัณฑ์และบริ กำรสำหรับกลุ่มธุรกิจบริ กำรเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่สำคัญ ได้แก่ ข้อมูลข่ำวสำร
และสำระบันเทิงต่ำงๆ ที่มีควำมหลำกหลำยตำมเหตุกำรณ์ และสำมำรถเข้ำถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคในระดับต่ำงๆ ได้ โดยมี
องค์ประกอบสำคัญในกำรจัดหำผลิตภัณฑ์และบริ กำรในกลุ่มธุรกิจบริ กำรเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ดังนี้
ก. เนือ้ หาและแหล่ งข้ อมูล
1) ข้อมูลสำธำรณะ (Public Content) เป็ นข้อมูลทัว่ ไปที่ผบู ้ ริ โภคสำมำรถเข้ำถึงได้ โดยบริ ษทั จะรวบรวม
ข้อมูลและส่งผ่ำนให้ผใู ้ ช้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ในรู ปแบบและช่วงเวลำที่ลูกค้ำต้องกำรและทันต่อ
เหตุกำรณ์ เช่น ผลกำรแข่งขันกีฬำ ข่ำวประเภทต่ำงๆ ผลสลำกกิ นแบ่งรัฐบำล เป็ นต้น โดยบริ ษทั มี
ทีมงำนคัดเลือกข่ำวที่สำคัญๆ ทันต่อเหตุกำรณ์จำกแหล่งข่ำวต่ำงๆ ที่เชื่อถือได้ เพื่อนำมำทำเป็ นข่ำวที่
สั้นกระชับ รวมทั้งมีกำรพิจำรณำควำมถูกต้องและเหมำะสมก่อนกระจำยให้แก่ผรู ้ ับบริ กำร
2) ข้อ มู ล เฉพำะที่ ผ ลิ ต โดยกลุ่ ม บริ ษ ัท (Exclusive Content) บริ ษ ัท ย่อ ยต่ ำ งๆ ของบริ ษ ัท จะเป็ น
ผูส้ นับสนุ นด้ำนข้อมูล โดยมีทีมงำนจัดทำ รวบรวม และผลิตคอนเทนท์ดำ้ นต่ำงๆ เช่น ข้อมูลจำก
นิ ตยสำรกอซซิ ปสตำร์ (Gossip Star) นิ ตยสำรแคนดี้ (Candy) นิ ตยสำรอะลัวร์ (A’lure) ของ Mono
Gen ข้อมูลแหล่งที่พกั สถำนที่ท่องเที่ยวจำกเว็บไซต์ของ MonoTravel เพลง จำกศิลปิ นในสังกัดของ
โมโน มิวสิ ค เป็ นต้น นอกจำกนี้ เพื่อเพิ่มควำมหลำกหลำยให้กบั คอนเทนท์ของบริ ษทั บริ ษทั ยังได้
ว่ำจ้ำงผลิตคอนเทนท์จำกภำยนอก รวมทั้งกำรซื้อลิขสิ ทธิ์เพลง ภำพยนตร์ หรื อกำรว่ำจ้ำงนักพยำกรณ์
จำกภำยนอก เพื่อใช้ในกำรผลิตคอนเทนท์ของบริ ษทั
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ข. บุคลากร
ที มงำนในกำรจัดหำคอนเทนท์แต่ละประเภท จะมี องค์ประกอบคล้ำยคลึงกันโดยเริ่ มจำกที มงำนจัดหำ
แหล่งข้อมูลซึ่งจะเป็ นผูร้ วบรวมคอนเทนท์ในแต่ละประเภทตำมรู ปแบบกำรให้บริ กำร หรื อในกรณี ที่เป็ นคอนเทนท์
ที่ผลิตเองก็จะมีทีมงำนครี เอทีฟ และทีมงำนโปรดักชัน่ ร่ วมมือในกำรคิดรู ปแบบหรื อแนวทำงเพื่อผลิตคอนเทนท์
ขึ้ นมำ หลัง จำกนั้ น ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ ม ำก็ จ ะถู ก น ำมำแปลงให้ อ ยู่ ใ นรู ปแบบที่ เ หมำะสมกั บ บริ กำรต่ ำ งๆ ทำง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ อำทิ กำรนำข่ำว หรื อบทควำมต่ำงๆ มำจัดทำเป็ นข้อควำมสั้น เรื่ องย่อ หรื อกำรนำไฟล์ภำพและ
เสี ยงมำบันทึกในรู ปแบบดิจิตอลเพื่อจัดส่งไปยังระบบของผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยบริ ษทั มีทีมควบคุมกำร
ปฏิ บัติ งำนทำหน้ำที่ ค วบคุ ม ดู แ ลตรวจสอบกำรส่ งข้อ มูล ให้กับ ผูใ้ ห้บริ ก ำรโทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ เพื่ อส่ ง ต่อ ไปยัง
ผูร้ ับบริ กำร นอกจำกนี้ ยังมีทีมงำนด้ำนเทคนิ คเพื่อควบคุมระบบเชื่ อมต่อและกำรส่ งข้อมูลให้ดำเนิ นไปได้อย่ำง
รวดเร็ วและมีประสิ ทธิภำพ
ค. ระบบเชื่ อมต่ อและส่ งข้ อมูล
นอกเหนือจำกกำรจัดหำแหล่งข้อมูลแล้ว ระบบกำรส่งผ่ำนข้อมูลที่มีประสิ ทธิภำพ และสำมำรถกำหนดให้
ส่งต่อไปยังผูบ้ ริ โภคในรู ปแบบหรื อช่วงเวลำที่กำหนดได้ตำมต้องกำรก็เป็ นปั จจัยสำคัญในกำรให้บริ กำรเช่นเดียวกัน
บริ ษทั มีกำรเชื่อมต่อและส่ งข้อมูลให้กบั ผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่ำนสำย Fiber optic โดยมีระบบ Enterprise
Digital Content Management System (EDCMS) ของ Mono Info ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย ควบคุมกำรเชื่อมต่อ นอกจำกนี้
Mono Info มีกำรพัฒนำระบบกำรเชื่ อมต่อร่ วมกับผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่ำงใกล้ชิดมำโดยตลอด ทำให้
สำมำรถให้บริ กำรได้อย่ำงทัว่ ถึงและมีประสิ ทธิ ภำพ รวมทั้งเป็ นผูด้ ูแลรักษำระบบ นอกจำกนี้ Mono Info ได้รับกำร
ส่ งเสริ มกำรลงทุนในกิ จกำรซอฟต์แวร์ ประเภท Enterprise Software และ Digital Content ตำมพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริ มกำรลงทุน พ.ศ. 2520 จำกคณะกรรมกำรส่งเสริ มกำรลงทุน (รำยละเอียดสิ ทธิ ประโยชน์ที่ได้รับกำรส่ งเสริ ม
กำรลงทุนพิจำรณำได้ในส่วนที่ 2 บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ /5. ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ)
แผนภาพแสดงการให้ บริการบนโทรศัพท์ เคลือ่ นที่ โดยสังเขป
บริษัทและบริษัทย่อย

ผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่

ลูกค้าผู้ใช้บริการข้อมูลบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่

สำหรับ กำรจัดหำผลิ ตภัณฑ์และบริ กำรของบริ ษทั ย่อยที่ ดำเนิ นธุ รกิ จในต่ำงประเทศ ส่ วนใหญ่มำจำก
คอนเทนท์ที่มีอยูแ่ ล้วจำกกำรให้บริ กำรในประเทศ นำมำพัฒนำและปรับปรุ งเพื่อให้เหมำะสมกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
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ของแต่ ละประเทศ โดยบริ ษทั ย่อยในต่ ำ งประเทศจะมี ที มงำนผลิ ต คอนเทนท์ ที ม กำรตลำด และที มพนักงำน
ปฏิบตั ิกำรที่ทำหน้ำที่ติดต่อกับผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อประสำนกำรทำงำนระหว่ำงกัน
(2) กลุ่มธุรกิจสื่ออินเทอร์ เน็ต
กำรจัดหำผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มธุรกิจสื่ ออินเทอร์เน็ต มีองค์ประกอบสำคัญดังนี้
ก. เนือ้ หาและแหล่ งข้ อมูล
กำรจัดหำแหล่งข้อมูลของกลุ่มธุ รกิ จ สื่ ออิ นเทอร์ เน็ตในธุ รกิ จ Online Video Portal มี รูปแบบและ
แหล่งข้อมูลคล้ำยคลึงกับกลุ่มธุรกิจบริ กำรเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ คือมีกำรจัดหำทั้งข้อมูลสำธำรณะ และข้อมูล
เฉพำะ ที่ผลิตโดยกลุ่มบริ ษทั รวมทั้งกำรซื้อลิขสิ ทธิ์หรื อกำรจ้ำงผลิตคอนเทนท์ต่ำงๆ นอกจำกนี้ยงั มีแหล่งข้อมูลจำก
ผูใ้ ช้บริ กำรเป็ นผูร้ ่ วมสร้ำงเนื้อหำ (User Generated Content) เช่น วีดีโอคลิปจำกทำงบ้ำน เป็ นต้น
สำหรับธุรกิจ Online Hotel Booking ในกำรสำรองที่พกั และที่ท่องเที่ยว บริ ษทั มีกำรติดต่อและร่ วมมือทำง
ธุ รกิ จกับโรงแรม ผูใ้ ห้บริ กำรที่ พกั รวมถึ ง แหล่งท่ องเที่ ยว ชั้นนำต่ำงๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ในกำร
รวบรวมและจัดหำแหล่งที่พกั รำคำพิเศษไว้เพื่อให้บริ กำรแก่นกั ท่องเที่ยว โดยวิธีกำรจัดหำที่พกั แบ่งเป็ น 3 วิธี ได้แก่
(1) ส่ งทีมไปติดต่อห้องพักจำกโรงแรม (2) โรงแรมเป็ นผูต้ ิดต่อเข้ำมำ และ (3) ติดต่อผ่ำนตัวแทนท้องถิ่น (Local
Agency) ในประเทศต่ำงๆ
ข. บุคลากร
บริ ษทั มีทีมงำนในกำรจัดหำข้อมูลและรวบรวมคอนเทนท์ต่ำงๆ เพื่อนำมำเสนอให้แก่ลูกค้ำหรื อผูเ้ ข้ำเยี่ยม
ชมเว็บไซต์ของบริ ษทั ซึ่งจะต้องมีกำรเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ เครื่ องมือ คอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อให้กำรใช้งำนบนเว็บไซต์เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ โดยบริ ษทั มีทีมโปรแกรมเมอร์ ทำหน้ำที่เขียนโปรแกรม
ออกแบบ พัฒนำฐำนข้อมูลและแอพพลิเคชัน่ ต่ำงๆ บนเว็บไซต์ รวมทั้งดูแล ตรวจสอบ และแก้ไขปั ญหำข้อบกพร่ อง
ในระบบงำน เพื่อให้ผใู ้ ช้บริ กำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลต่ำงๆ บนเว็บไซต์ได้โดยสะดวกและรวดเร็ ว และมีทีมออกแบบ
(Web Designer) ทำหน้ำที่ ออกแบบหน้ำเว็บไซต์ และกรำฟฟิ คต่ำงๆ บนเว็บไซต์ ให้มีควำมสวยงำม น่ ำติดตำม
สอดคล้องกับแนวคิดของเว็บไซต์น้ นั ๆ รวมทั้งมีทีมงำน Content Specialist ทำหน้ำที่ดูแล ปรับปรุ ง เพิ่มเติม แก้ไข
หรื ออัพเดทข้อมูล เนื้อหำต่ำงๆ ภำยในเว็บไซต์ให้มีควำมถูกต้อง และทันต่อเหตุกำรณ์เสมอ ตลอดจนมี Web Master
ทำหน้ำที่ดูแลเว็บไซต์ในภำพรวม ในกำรนำเสนอเนื้ อหำและรู ปแบบกำรนำเสนอของแต่ละเว็บไซต์ให้เป็ นไปตำม
กรอบแนวคิดที่บริ ษทั ได้วำงไว้ และเป็ นไปภำยใต้กรอบของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังมีทีมงำนด้ำน
กำรตลำดในกำรออกแบบและนำเสนอกิจกรรมรู ปแบบต่ำงๆ บนเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์ของบริ ษทั เป็ นที่รู้จกั และ
ได้รับควำมนิยมอย่ำงกว้ำงขวำง รวมทั้งทำหน้ำที่ติดต่อลูกค้ำที่ตอ้ งกำรนำสิ นค้ำมำลงโฆษณำในเว็บไซต์ของบริ ษทั
ค. โดเมนเว็บไซต์
บริ ษทั มีทีมทำหน้ำที่ติดต่อกับบริ ษทั ผูไ้ ด้รับสิ ทธิ์ จดทะเบี ยนโดเมนเว็บไซต์จำกต่ำงประเทศ เพื่อขอจด
ทะเบียนสิ ทธิ์กำรใช้ชื่อโดเมนดังกล่ำว โดยสิ ทธิ์ดงั กล่ำวจะมีระยะเวลำ 3 หรื อ 5 ปี แล้วแต่รำคำที่เลือกซื้อ นอกจำกนี้
ทีมงำนยังมีหน้ำที่ตรวจสอบเช็คอำยุโดเมนเว็บไซต์ต่ำงๆ ของบริ ษทั เพื่อไม่ให้หมดอำยุ จนเป็ นเหตุให้หมดสิ ทธิ์ ใน
กำรใช้งำนโดเมนนั้นๆ อีกด้วย
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(3) กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์
กำรจัดหำผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มธุรกิจสื่ อสิ่ งพิมพ์ มีองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้
ก. เนือ้ หาและแหล่ งข้ อมูล
บริ ษทั มีทีมงำนนักข่ำว ช่ำงภำพ ซึ่ งเป็ นบุคลำกรของกลุ่มบริ ษทั ทำหน้ำที่ ในกำรติดตำมและจัดหำข้อมูล
ข่ำวสำร เพื่อใช้ในกำรผลิตหนังสื อและนิ ตยสำร ซึ่ งส่ วนใหญ่ได้มำจำกงำนอีเวนท์ กองละคร โรงเรี ยน กำรสัมภำษณ์
กำรถ่ำยแบบ เพื่อนำมำเสนอทั้งภำพข่ำวและบทควำมในหนังสื อและนิตยสำร ซึ่ งเป็ นเนื้ อหำที่สร้ำงขึ้นใหม่ และมีกอง
บรรณำธิ กำรตรวจสอบ ควบคุมเนื้ อหำ ให้อยู่ในมำตรฐำนและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผูอ้ ่ำน และวำงแผน
ควบคุมต้นฉบับให้ออกได้ตำมกำหนดเวลำ
ข. บุคลากร
บริ ษทั มีพนักงำนประจำในกำรผลิตนิตยสำร ซึ่งประกอบด้วย กองบรรณำธิกำร ทีมครี เอทีฟ ทีมช่ำงภำพและ
ทีมพิสูจน์อกั ษร โดยนิตยสำรแฟชัน่ อำจจะมีกำรจ้ำงนำงแบบหรื อช่ำงภำพมืออำชีพภำยนอกในกำรถ่ำยแบบแต่ละครั้ง
ค. การจัดพิมพ์
บริ ษทั ว่ำจ้ำงโรงพิมพ์ภำยนอกในกำรจัดพิมพ์นิตยสำร โดยคัดเลื อกโรงพิมพ์ที่มีคุณภำพมำตรฐำน และ
สำมำรถส่งงำนพิมพ์ได้ตำมกำหนดเวลำ
(4) กลุ่มธุรกิจสื่อทีวี
กำรจัดหำผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มธุรกิจสื่ อทีวี มีองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้
ก. เนือ้ หาและแหล่ งข้ อมูล
บริ ษทั มีทีมงำนผลิตรำยกำร ซึ่ งเป็ นบุคลำกรของกลุ่มบริ ษทั ในกำรคิ ดคอนเซปต์และสคริ ปต์ของแต่ละ
รำยกำร และจำกกำรเป็ นผูผ้ ลิตคอนเทนท์หลำกหลำยรู ปแบบทั้งข่ำวดำรำ เพลง และภำพยนตร์ บริ ษทั จึ งสำมำรถนำ
คอนเทนท์จำกบริ กำรต่ำงๆ มำประยุกต์ใช้ หรื อจัดรู ปแบบโดยกำรนำเสนอใหม่ให้เข้ำกับรำยกำรทีวขี องแต่ละช่องได้
ข. บุคลากร
บริ ษ ัท มี พิ ธีกรด ำเนิ น รำยกำรที วี โดยท ำสัญ ญำเป็ นพนักงำนประจ ำ คัด เลื อ กจำกบุ ค ลิ กภำพตำมควำม
เหมำะสมของเนื้ อหำของแต่ละรำยกำร และมีพนักงำนส่ วนสนับสนุนซึ่ งป็ นพนักงำนประจำของกลุ่มบริ ษทั เช่น ทีม
อุปกรณ์ ฉำก ทีมงำนวำงแผน และจัดผังรำยกำร เป็ นต้น
ค. การถ่ ายทา
บริ ษทั มีสถำนที่ถ่ำยทำ อุปกรณ์ ห้องตัดต่อ รวมถึงสถำนีส่งสัญญำณออกอำกำศเป็ นของตัวเอง ทำให้มีควำม
คล่องตัวในกำรบริ หำรรำยกำรออกอำกำศ
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3.2 ธุรกิจการให้ บริการด้ านบันเทิง (Entertainment Business)
3.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ธุรกิจกำรให้บริ กำรด้ำนบันเทิงดำเนินกำรโดยบริ ษทั ย่อย คือ Mono Ent และ Mono Film โดยแบ่งกำรให้บริ กำร
ออกเป็ น 2 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจเพลง และกลุ่มธุรกิจภำพยนตร์ โดยมีรำยละเอียดกำรดำเนินธุรกิจ ดังนี้
(1) กลุ่มธุรกิจเพลง (Music Business) (ดาเนินการโดย Mono Ent)
ค่ำยโมโนมิวสิ คเน้นสร้ำงสรรค์ผลงำนบนพื้นฐำนแรงสนับสนุนจำกแฟนคลับ และให้ควำมสำคัญกับแฟนคลับ
ของศิลปิ นเป็ นอย่ำงมำก ทั้งกำรจัดกิจกรรมสังสรรค์เฉพำะกลุ่มแฟนคลับ สร้ำงช่องทำงสำหรับพูดคุย อัพเดทข่ำวสำร
และฟั งเพลงใหม่ๆ ของศิ ล ปิ นที่ ชื่นชอบทำง www.mono-music.com และทำงเว็บไซต์โซเชี ยลเน็ ตเวิร์ค (Social
Network) อย่ำงเช่น facebook.com/monomusic และ twitter.com/mono_music หรื อ Mono Music Official Channel บน
youtube.com/MrMonoMusic รวมถึงกำรให้บริ กำรดำวน์โหลดเพลง รู ปภำพ คลิป กำรรับข่ำวสำรเกี่ยวกับศิลปิ นและ
ร่ วมเล่นเกมกับศิ ลปิ นผ่ำนบริ กำร SMS นอกจำกนี้ ยงั มีกำรผลิต อัลบั้มรวมรู ป ซี ดี หรื อ วีซีดีรวมผลงำน เพื่อให้แฟน
คลับได้สะสมอีกด้วย ศิลปิ นในค่ำยโมโน มิวสิ ค แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
1. กลุ่มศิลปิ นที่เน้ นความสามารถในการแสดงระดับมาตรฐานสากล ประกอบด้วยศิลปิ นแนวเพลงแดนซ์
สไตล์ทีป๊อบ (T-Pop) ทั้งเกิร์ลกรุ๊ ป อย่ำง “จี-ทเวนตี้” (G-Twenty) และ “แคนดี้มำเฟี ย” (Candy Mafia) และ
กลุ่มบอยแบนด์ อย่ำงวง “อีโวลูชนั่ ไนน์” (Evolution ๙) ทั้งนี้ในปี 2555 “แคนดี้มำเฟี ย” ได้รับคัดเลือกเป็ น
ตัวแทนศิ ลปิ นไทยไปรับรำงวัลศิ ลปิ นกลุ่มมำแรงแห่ งปี (Kazz Awards 2012) และร่ วมแสดงบนเวที
“เอเชีย ซอง เฟสติวลั 2012” (Asia Song Festival 2012) ที่ประเทศเกำหลี ซึ่งเป็ นงำนมหกรรมคอนเสิ ร์ตที่
ยิง่ ใหญ่ที่สุดของเอเชีย
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2. กลุ่มศิ ลปิ นที่เน้ นตลาดภายในประเทศ ประกอบด้วยศิ ลปิ นหลำยแนว เช่น แนวเพลงฟั งสบำย (Easy
Listening) อย่ำง “พีท พีระ” “แป้ ง ณัฐณิ ชำ” และ “กฤต พรรณนำ” แนวเพลงที่เน้นแสดงสดบนเวที อย่ำง
วง “เอสพีเอฟ” (SPF) “รันแรนรัน ” (RunRanRun) “เรดิ โอกำร์ เด้น ” (Radio Garden) “ทเวนตี้ทำวน์”
(Twenty Town) และ “สเตตัสซิงเกิล” (Status Single) เป็ นต้น
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(2) กลุ่มธุรกิจภาพยนตร์ (Movie Business) (ดาเนินการโดย Mono Film)
ประกอบธุ รกิ จ ภำพยนตร์ ครบวงจร โดยบริ ษ ัทดำเนิ นธุ รกิ จ ทั้งจัดซื้ อ ภำพยนตร์ จำกต่ำ งประเทศและผลิ ต
ภำพยนตร์ ไทยคุณภำพโดยค่ำยโมโน พิคเจอร์ เพื่อนำออกฉำยในโรงภำพยนตร์ ขำยสิ ทธิ์ ให้สำยหนังในต่ำงจังหวัด
ผลิตเป็ นแผ่นวีซีดีและดีวดี ีเพื่อจำหน่ำย ขำยสิ ทธิ์ในกำรแพร่ ภำพทำงเคเบิ้ลทีวีและสถำนี โทรทัศน์ฟรี ทีวี และขำยสิ ทธิ์
ภำพยนตร์ ไทยที่ บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตเองให้กับบริ ษทั ในต่ำงประเทศ นอกจำกนั้นบริ ษทั ยังดำเนิ นธุ รกิ จจัดซื้ อลิขสิ ทธิ์
ภำพยนตร์ท้ งั ไทยและต่ำงประเทศจำกค่ำยหนังต่ำงๆ มำเพื่อให้บริ กำรในรู ปแบบดิจิตอล โดยสมำชิกสำมำรถเลือกซื้ อ
แพ็คเก็จรำยวัน รำยเดือน รำย 3 เดื อน รำย 6 เดือน หรื อรำย 12 เดือน แล้วเลือกรับชมภำพยนตร์ กว่ำ 1,500 เรื่ องผ่ำน
ระบบอินเทอร์ เน็ตได้ไม่จำกัดจำนวน ทำงเว็บไซต์ doonung.net ซึ่ งรองรับกำรใช้งำนทั้งกำรรับชมผ่ำนคอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ตทีวี แท็บเล็ต และสมำร์ทโฟนทุกระบบปฏิบตั ิกำร
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3.2.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
3.2.2.1 ลักษณะลูกค้ าและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
(1) กลุ่มธุรกิจเพลง
กลุ่ม ลูกค้ำเป้ ำหมำยของกลุ่ม ธุ ร กิ จ เพลง แบ่ ง ตำมลัก ษณะแนวเพลง โดยแนวเพลงแดนซ์ สไตล์ที ป๊อบ
(T-Pop) จะมีกลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำยเป็ นกลุ่มเด็กนักเรี ยนวัยรุ่ น ระดับมัธยมต้น ทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศ แนว
เพลงฟังสบำย (Easy listening) และกลุ่มที่เน้นแสดงสด (Band) จะมีกลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำยเป็ นกลุ่มนักเรี ยนตั้งแต่ระดับ
มัธยมปลำย นักศึกษำมหำวิทยำลัย และกลุ่มคนทำงำน
ช่องทำงกำรจำหน่ำย
ช่องทำงกำรจำหน่ำยแบบออนไลน์ ให้บริ กำรดำวน์โหลด (Digital Download) เพลงของศิลปิ นในสังกัด
โมโนมิวสิ คผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครื อข่ำย โดยกด *3366XXX
- ช่องทำงกำรจำหน่ำยแบบดั้งเดิม (Traditional) ประเภทซี ดี วีซีดี และดีวีดี จะจำหน่ำยผ่ำนตัวแทนจำหน่ำย
เพื่อกระจำยสิ นค้ำไปยังร้ำนซี ดีรำยใหญ่ ทั้งนี้ บริ ษทั จำหน่ำยสิ นค้ำส่ วนใหญ่ไปยังร้ำน B2S ซึ่ งปั จจุบนั B2S เป็ นร้ำน
จำหน่ำยหนังสื อ สื่ อบันเทิง เพลง ภำพยนตร์ และเครื่ องเขียน ครบวงจร รำยใหญ่ที่สุดของประเทศ
(2) กลุ่มธุรกิจภาพยนตร์
กลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำยของธุ รกิ จภำพยนตร์ ได้แก่ กลุ่มคนทุกเพศทุกวัยที่ ชื่นชอบกำรชมภำพยนตร์ สำหรั บ
บริ กำรดู หนังออนไลน์ผ่ำนอิ นเทอร์ เน็ ตบนเว็บไซต์ Doonung.net จะเป็ นกลุ่ มลูกค้ำที่ ใช้เวลำอยู่กับ บ้ำนเพื่อชม
ภำพยนตร์ในรำคำประหยัด สะดวก และประหยัดเวลำในกำรเดินทำง
ช่องทำงกำรจำหน่ำย
ภำพยนตร์ ที่บริ ษทั ซื้ อลิขสิ ทธิ์ มำจำกต่ำงประเทศและที่ บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิ ต เองจะจำหน่ ำยผ่ำนช่ องทำงโรง
ภำพยนตร์ โดยกำหนดส่ วนแบ่งรำยได้จำกบัตรเข้ำชมภำพยนตร์ กบั โรงภำพยนตร์ ที่นำภำพยนตร์ ของบริ ษทั เข้ำฉำย
เช่น โรงภำพยนตร์ในเครื อเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เอสเอฟ รวมถึงโรงภำพยนตร์ ของคู่คำ้ รำยอื่นที่อยูใ่ นต่ำงจังหวัด เป็ นต้น
เมื่อภำพยนตร์ออกจำกโรงภำพยนตร์แล้ว ช่องทำงกำรจำหน่ำยจะเป็ นกำรขำยลิขสิ ทธิ์ ภำพยนตร์ ให้แก่สถำนี โทรทัศน์
ฟรี ทีวี Pay TV เคเบิลทีวี และสำยหนังต่ำงจังหวัด เป็ นต้น ส่ วนซี ดี วีซีดี และดีวีดี จำหน่ำยผ่ำนตัวแทนจำหน่ำย เพื่อ
กระจำยสิ นค้ำไปยังร้ำนค้ำต่ำงๆ สำหรับกำรสมัครสมำชิกของบริ กำร Online Video Streaming สำมำรถทำผ่ำนเว็บไซต์
Doonung.net และผ่ำนทำงผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ท้ งั 3 รำย (AIS DTAC และ True Move)
3.2.2.2 กลยุทธ์ การแข่ งขัน
(1) กลุ่มธุรกิจเพลง
 เน้นกำรทำเพลง ภำพลักษณ์ และกำรแสดงควำมสำมำรถของศิลปิ นที่มีมำตรฐำนระดับสำกล
 เน้นกำรทำเพลงเพรำะโดนใจ จำกทีมผลิตเพลงที่มีชื่อเสี ยง ภำพลักษณ์ของศิลปิ นที่จบั ต้องง่ำยและเข้ำถึง
ได้ ตลอดจนกำรแสดงดนตรี ที่สนุกและมีพลัง
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(2) กลุ่มธุรกิจภาพยนตร์
 เป็ นผูท้ ำธุ รกิ จภำพยนตร์ ครบวงจร และพยำยำมรวบรวมลิ ขสิ ทธิ์ ภำพยนตร์ เพื่อสร้ ำงคลังภำพยนตร์
ออนไลน์ที่มีขนำดใหญ่ที่สุด เพื่อชิงควำมได้เปรี ยบในฐำนะผูน้ ำตลำด
 สร้ำงแบรนด์ Doonung.net ให้เป็ นที่ รู้จักในฐำนะศูนย์รวมภำพยนตร์ ออนไลน์ คุณภำพขนำดใหญ่ ที่
สำมำรถรับชมได้ทุกที่ทุกเวลำ ในรำคำประหยัด
3.2.2.3 นโยบายราคา
(1) กลุ่มธุรกิจเพลง
รำคำขำยซีดี วีซีดี ของกลุ่มธุรกิจเพลง กำหนดรำคำอ้ำงอิงจำกต้นทุนกำรผลิต และพิจำรณำกำหนดรำคำจำก
รำคำตลำด ซึ่งเป็ นรำคำที่สินค้ำของกลุ่มบริ ษทั สำมำรถแข่งขันได้
(2) กลุ่มธุรกิจภาพยนตร์
กำรกำหนดรำคำสำหรั บภำพยนตร์ ที่กลุ่มบริ ษทั ผลิ ตเอง ในช่ องทำงกำรจำหน่ ำยผ่ำนโรงภำพยนตร์ จะ
กำหนดส่ วนแบ่ งรำยได้จำกบัตรเข้ำชมภำพยนตร์ กบั โรงภำพยนตร์ ในอัตรำที่ ตกลงกัน เมื่ อภำพยนตร์ ออกจำกโรง
ภำพยนตร์ แล้ว ช่องทำงต่อไปของกำรขำยจะเป็ นกำรจำหน่ ำยลิขสิ ทธิ์ เพื่อฉำยต่อในช่องทำงอื่นๆ ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั จะ
กำหนดรำคำขำยลิขสิ ทธิ์ในอัตรำที่ตกลงกับผูซ้ ้ือลิขสิ ทธิ์ตำมระยะเวลำของกำรให้สิทธิ์ สำหรับกำรผลิตเป็ นวีซีดี ดีซีดี
เพื่อจำหน่ำยแก่ลูกค้ำทัว่ ไป กำหนดรำคำขำยอ้ำงอิงจำกรำคำตลำดในธุรกิจ ซึ่ งพิจำรณำควบคู่กบั ต้นทุนของกำรผลิต
ส่วนรำคำบริ กำร Online Movie Streaming ผ่ำน Doonung.net ใช้หลักกำรกำหนดรำคำโดยพิจำรณำควำมต้องกำรของ
ตลำดเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจใช้บริ กำรได้ง่ำยขึ้น และเพื่อเพิ่มปริ มำณสมำชิกและครองส่วนแบ่งตลำดให้ได้มำกที่สุด
3.2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
(1) กลุ่มธุรกิจเพลง
ปั จจุบนั ตลำดเพลงในประเทศไทยมีบริ ษทั หรื อค่ำยเพลงขนำดใหญ่ เและขนำดเล็กเป็ นจำนวนมำก ซึ่ งมี กำร
ผลิตผลงำนเพลงหลำกหลำยแนว เช่น เพลงไทยสำกล และเพลงลูกทุ่ง เป็ นต้น ตลำดซึ่ งเป็ นแนวเพลงของบริ ษทั คือ
เพลงไทยสำกล สไตล์ป็อปมิวสิ ค โดยมีกลุ่มผูฟ้ ังหลักคือกลุ่มวัยรุ่ น ซึ่งถือเป็ นตลำดใหญ่ของตลำดเพลงไทยสำกล โดย
แนวเพลงที่ เป็ นที่ นิยมของกลุ่มวัยรุ่ นมักจะเปลี่ยนแปลงไปตำมยุคสมัย บริ ษทั ถือเป็ นค่ำยเพลงขนำดกลำงซึ่ งมีกลุ่ม
ศิลปิ นในสังกัดที่เป็ นที่รู้จกั ได้แก่ วง G-Twenty และ Candy Mafia ซึ่งธุรกิจเพลงของบริ ษทั มิได้ถือเป็ นคู่แข่งโดยตรง
กับบริ ษทั ใด เนื่องจำกในตลำดเพลงไทยสำกลสำหรับกลุ่มวัยรุ่ นมีผนู ้ ำตลำด 2 บริ ษทั คือบริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด
(มหำชน) และบริ ษทั อำร์ เอส จำกัด (มหำชน) ซึ่ งกำรแข่งขันในธุรกิจนี้ คำดว่ำจะยังเป็ นกำรแข่งขันเพื่อช่วงชิงควำม
เป็ นผูน้ ำในด้ำนของกำรยอมรั บจำกกลุ่มผูฟ้ ั งของผูน้ ำตลำดทั้ง 2 รำยดังกล่ำว โดยที่ มีผูเ้ ล่นอื่ นๆ คอยสร้ ำงสรรค์
ผลิตภัณฑ์เพื่อเป็ นทำงเลือกใหม่ให้กบั กลุ่มผูฟ้ ัง
ทั้งนี้ กำรบริ โภคของกลุ่มผูฟ้ ังในปั จจุบนั เปลี่ยนแปลงจำกกำรฟังเพลงจำกซี ดี หรื อ ดีวีดี เป็ นกำรบริ โภคทำง
สื่ อดิจิตอลมำกขึ้น ซึ่งเป็ นสื่ อที่ปัจจุบนั บริ ษทั ใช้เป็ นช่องทำงให้บริ กำรหลำกหลำยรู ปแบบ ในขณะที่ปัญหำเกี่ยวกับกำร
ละเมิดลิขสิ ทธิ์ยงั คงเป็ นปั ญหำสำคัญของค่ำยเพลงทุกรำย ค่ำยเพลงต่ำงๆ จึงมีแนวโน้มในสร้ำงรำยได้จำกกำรโชว์ตวั
ของศิลปิ น หรื อจัดงำนอีเวนท์
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(2) กลุ่มธุรกิจภาพยนตร์
มูลค่ำตลำดภำพยนตร์ในปี 2554 มีมูลค่ำรวมประมำณ 3,900 ล้ำนบำท เติบโตจำกปี 2553 ที่มีมูลค่ำตลำดรวม
ประมำณ 3,500 ล้ำนบำท หรื อเติบโตร้อยละ 11.4 โดยภำพยนตร์ ไทยมีส่วนแบ่งตลำดประมำณร้อยละ 40 - 50 ของ
มูลค่ำตลำดภำพยนตร์รวม3 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำแนวโน้มควำมนิยมในภำพยนตร์ไทยยังมีอยูม่ ำก
ในขณะที่ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย มีรำยงำนว่ำกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกำรสื่ อสำร
ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวติ ของคนในปั จจุบนั ให้แตกต่ำงจำกเดิมในหลำยๆ ด้ำน รวมถึงด้ำนธุรกิจบันเทิงที่สื่อสมัยใหม่
โดยเฉพำะอินเทอร์ เน็ตและโทรศัพท์เ คลื่อนที่ เข้ำมำมีบทบำท ทำให้กำรรับสื่ อบันเทิ งเปลี่ยนรู ปแบบไป โดยมีกำร
หลอมรวมของสื่ อทั้งในด้ำนเครื่ องมือและเนื้ อหำที่ให้บริ กำร เช่น กำรรับชมรำยกำรโทรทัศน์ผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่
และโครงข่ำยอิ นเทอร์ เน็ ต หรื อฟั งรำยกำรวิทยุผ่ำนอินเทอร์ เน็ ต ผลจำกกำรมี ช่องทำงเข้ำถึ งข้อมูลควำมบันเทิ งที่
หลำกหลำยและง่ำยขึ้นทำให้รูปแบบกำรดำเนินธุรกิจในอุตสำหกรรมบันเทิงเปลี่ยนแปลงไป โดยธุรกิจบันเทิงน่ำจะมี
ส่วนสำคัญที่จะสำมำรถใช้สื่อสมัยใหม่เหล่ำนี้ หรื อพัฒนำเข้ำสู่ กำรเป็ นคอนเทนท์ให้บริ กำร ซึ่ งเป็ นช่องทำงในกำรหำ
รำยได้ที่น่ำจะเติบโตขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและจะกลำยเป็ นสื่ อหลักในอนำคตอันใกล้
3.2.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
(1) กลุ่มธุรกิจเพลง มีองค์ประกอบในกำรจัดหำผลิตภัณฑ์ ดังนี้
ก. เนือ้ หาและแหล่ งข้ อมูล

บริ ษทั มีโปรดิวเซอร์และทีมงำนสร้ำงสรรค์ผลงำนเนื้อร้องและทำนอง ซึ่ งเป็ นกำรว่ำจ้ำงบุคคลภำยนอก โดย
ลิขสิ ทธิ์เพลงที่แต่งจะเป็ นของบริ ษทั
ข. บุคลากร
ศิลปิ นในสังกัดจะทำสัญญำกับบริ ษทั เป็ นรำยบุคคล โดยบริ ษทั มีทีมงำนคัดเลือก และฝึ กฝนศิลปิ น
ค. การอัดเสี ยง
บริ ษทั มีหอ้ งอัดเสี ยงและตัดต่อ รวมถึงทีมงำนในกำรควบคุมกำรผลิตเพื่อให้ได้ตน้ ฉบับเพลงที่ดีที่สุด
(2) กลุ่มธุรกิจภาพยนตร์ มีองค์ประกอบในกำรจัดหำผลิตภัณฑ์ ดังนี้
ก. เนือ้ หาและแหล่ งข้ อมูล
ภำยหลังจำกได้แนวคิ ดในกำรทำภำพยนตร์ บริ ษทั จะจัดท ำบทภำพยนตร์ โดยเขี ย นอธิ บ ำยรำยละเอี ย ด
เรื่ องรำวของภำพยนตร์ ซึ่งบริ ษทั ว่ำจ้ำงผูเ้ ขียนบทภำพยนตร์จำกบุคคลภำยนอก
ข. บุคลากร
บริ ษทั มีกำรคัดเลือกนักแสดงอย่ำงพิถีพิถนั เพื่อให้เหมำะสมกับบทภำพยนตร์ แต่ละเรื่ อง โดยนักแสดงไม่
จำกัดเฉพำะศิลปิ นที่อยูใ่ นสังกัดของบริ ษทั นอกจำกนี้ ผูก้ ำกับภำพยนตร์ ก็มีส่วนสำคัญในกำรผลิต โดยบริ ษทั มีอิสระ
ในกำรเลือกหำผูก้ ำกับภำพยนตร์ได้จำกทั้งภำยในและภำยนอกบริ ษทั

3

ที่มำ: แบบแสดงรำยข้อมูลประจำปี 2555 ของบริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จำกัด (มหำชน)
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บริ ษทั โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ค. การถ่ ายทา
เมื่อทีมงำนได้รับอนุ มตั ิให้ผลิตภำพยนตร์ ระยะเวลำกำรพัฒนำบทภำพยนตร์ จนถึงกำรถ่ำยทำ ตัดต่อ และ
โปรโมท เพื่อเข้ำฉำยในโรงภำพยนตร์ใช้ระยะเวลำประมำณ 1 - 2 ปี
ง. การซื ้อลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์
นอกเหนื อจำกผลิตภำพยนตร์ เองแล้ว Mono Film ยังมีกำรซื้ อลิขสิ ทธิ์ ภำพยนตร์ ไทยและต่ำงประเทศ โดยมี
ทีมงำนสำหรับคัดเลือกภำพยนตร์ ที่มีคุณภำพ และน่ำสนใจ ซึ่ งจะเดินทำงไปซื้ อภำพยนตร์ ในเทศกำลภำพยนตร์ ต่ำงๆ
ในต่ำงประเทศ หรื อค้นหำประวัติภำพยนตร์ (Profile) ตำมสมำคมภำพยนตร์ ต่ำงๆ ที่ สนใจ เพื่อติ ดต่อซื้ อลิขสิ ทธิ์
ภำพยนตร์มำให้บริ กำรแก่ลูกค้ำตำมช่องทำงกำรบริ กำรของกลุ่มบริ ษทั เช่น Doonung.net

3.3 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
- ไม่มี -
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