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3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจจัดหำและผลิตข้อมูลข่ำวสำร (Content Provider) เพื่อเผยแพร่ผ่ำนสื่อใน
ช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ต สิ่งพิมพ์ รวมทั้งเป็นผู้ผลิตรำยกำรบันเทิงเผยแพร่ผ่ำนทีวีดำวเทียม
ผลิตเพลงจำกศิลปินในสังกัด และผลิตภำพยนตร์ โดยสำมำรถแบ่งประเภทธุรกิจได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจสื่อและ
กำรให้บริกำรข้อมูล (Media and Content Business) และธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำนบันเทิง (Entertainment Business)
3.1 ธุรกิจสื่อและการให้บริการข้อมูล (Media and Content Business)
3.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ผลิตภัณฑ์และบริกำรของธุรกิจ สื่อและกำรให้บริกำรข้อมูลแบ่งย่อยออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจบริกำร
เสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ กลุ่มธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ต กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และกลุ่มธุรกิจสื่อทีวี โดยมีรำยละเอียดกำร
ดำเนินธุรกิจของแต่ละกลุ่มธุรกิจ ดังนี้
(1) กลุ่มธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Value Added Service Business) (ดำเนินกำรโดย
บริษทั Mono Indo Mono Korea และ Mono Info1)
บริษัทให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (MVAS: Mobile Value Added Service) โดยเป็นผู้จัดหำ
ข้อมูล ข่ำวสำร และสำระบันเทิงต่ำงๆ (Content Provider) ที่ได้พัฒนำให้มีเนื้อหำและรูปแบบที่สำมำรถตอบสนองกับวิถี
ชีวิตที่ทันสมัยของคนรุ่นใหม่ที่นิยมบริโภคข่ำวสำร ควำมบันเทิง ที่สะดวกและรวดเร็วผ่ำนกำรใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดย
เป็นกำรให้บริกำรทั้งในรูปข้อควำมสั้น (SMS) เสียงตอบรับอัตโนมัติ (IVR) เสียงเพลงรอสำย (RBT) บริกำรบนโมบำย
อินเทอร์เน็ต (Mobile Internet) และโปรแกรม (Application) เฉพำะโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยบริษัทจะส่งข้อมูลและ
สำระบันเทิงเหล่ำนั้นผ่ำนเครือข่ำยของบริษัทผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) ทุกเครือข่ำย (AIS
DTAC และ True Move) เพื่อส่งต่อไปยังผู้ใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตำมรูปแบบหรือช่วงเวลำที่กำหนดไว้ในแต่ละ
บริ กำร โดยอำศั ยระบบโครงข่ ำยและโปรแกรมที่ เชื่ อมต่ อระหว่ ำงบริษั ท กับผู้ให้ บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งถู ก
ออกแบบมำโดยเฉพำะ เพื่อให้ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่จัดส่งข้อมูลไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของลูกค้ำต่อไป บริษัท
ได้พัฒนำระบบโครงข่ำยร่วมกับบริษัทผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่ำงต่อเนื่อง จนปัจจุบันสำมำรถรองรับกำรส่งผ่ำน
ข้อมูลและสำระบันเทิงในรูปแบบที่หลำกหลำย ครอบคลุมเทคโนโลยีกำรสื่อสำรไร้สำยทั้งระบบ 2G 2.5G และ 3G +
Wi-Fi
ข้อมูลที่บริษัทให้บริกำรสำมำรถแบ่งเป็นกลุ่มหลักตำมลักษณะเนื้อหำ ได้ดังนี้

1

Mono Info ไม่ได้เป็นผู้ให้บริกำรแก่ลูกค้ ำโดยตรง แต่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกำรผลิต ดูแล และพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Software) เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัท โดยเป็นผู้ให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเชื่อมต่อระหว่ำงบริษัทกับ
ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) ในกำรส่งผ่ำนข้อมูล (Content) ให้กับลูกค้ำผู้ใช้บริกำรของบริษัทบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ นอกจำกนี้ ยังมีส่วนงำนพัฒนำแอพพลิเคชั่น เพื่อเสริมธุรกิจบริกำรบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท
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กลุ่มข้อมูล

ประเภทบริการ
ข่ำว (News)
ข่ำวบันเทิงกอซซิป ข่ำวทั่วไป ข่ำวเศรษฐกิจ รำยงำนผลกีฬำ เป็นต้น
สำรสนเทศ (Information)
กำรพยำกรณ์ดวงชะตำ ผลสลำกกินแบ่งรัฐบำล ข้อมูลแหล่งที่พัก สถำนที่
ท่องเที่ยว ข้อมูลสำระน่ำรู้ต่ำงๆ เป็นต้น
เกม (Game)
เกมใบ้คำ เกมถอดรหัส เกม Tap The Bird เกม Bat Jumper เป็นต้น
อินเตอร์แอคทีฟทีวี (Interactive TV) ส่ง SMS ขึ้นบนหน้ำจอทีวีแบบทันทีทันใด (Real Time) ร่วมกับ
สถำนีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 (ททบ.5) MCOT โมเดิร์นไนน์ทวี ี ช่อง
Zaa Network เป็นต้น
แฟนคลับ (Fanclub)
กำรดำวน์โหลดคลิปวีดีโอ เพลง (Full Song) เพลงรอสำย (RBT) ของ
Mono Music Fanclub กำรดำวน์โหลดคลิปวีดีโอ ของ A’lure Fanclub
เป็นต้น

รูปแบบกำรให้บริกำรในกลุ่มธุรกิจบริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำมำรถแบ่งตำมระบบเทคโนโลยีได้
ดังภำพ

ในกำรดำเนินธุรกิจบริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริษัทมีกำรทำสัญญำกับผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุก
เครือข่ำย ทั้งนี้ รูปแบบบริกำรในกลุ่มเทคโนโลยี 2G และ 2.5G อย่ำงเช่น บริกำร SMS บริกำร IVR บริกำร RBT และ
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บริกำร Mobile Internet คือกลุ่มรูปแบบบริกำรที่บริษัทให้บริกำรและแบ่งรำยได้ร่วมกับผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่
ตำมอัตรำที่ตกลงกัน ในขณะที่รูปแบบบริกำรในกลุ่มเทคโนโลยี 3G + Wi-Fi อย่ำง Mobile Application นั้น เป็นกลุ่ม
บริกำรที่บริษัทให้บริกำรและแบ่งรำยได้ ร่วมกับผู้ผลิตระบบปฏิบัติกำรสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นๆ โดยกำรขำย
โปรแกรม (Application) ผ่ำนตลำดกลำงของแต่ละระบบปฏิบัติกำร เช่น กำรขำยผ่ำน App Store สำหรับ iPhone ของ
บริษัทแอปเปิล เป็นต้น
รำยละเอียดรูปแบบบริกำรแต่ละประเภทเป็นดังนี้
(1.1) บริการ SMS ให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ในรูปแบบข้อควำมสั้น (SMS: Short
Message Service) สำมำรถแบ่งบริกำรตำมลักษณะกำรส่งข้อมูลได้ดังนี้
ก. บริกำรรูปแบบ A2P (Application-to-Person) เป็นกำรส่งข้อมูลจำกโปรแกรมของบริษัทผ่ำน
ระบบ SMS ไปยังผู้ใช้บริกำรที่สมัครขอรับบริกำรนั้นๆ ไว้ ผู้ใช้บริกำรสำมำรถสมัครขอรับ
บริกำรโดยกำรโทรหรือส่ง SMS มำยังหมำยเลขที่กำหนด จำกนั้นโปรแกรมจะส่งข้อมูลที่ผู้
ขอรับบริกำรต้องกำรไปให้ เช่น ข่ำวทั่วไป ข่ำวบันเทิง ดวงประจำวันเกิด รำยงำนผลฟุตบอลสด
(Real Time) ตำมวันเวลำที่กำหนดของแต่ละบริกำร
ข. บริกำรรูปแบบ P2A (Person-to-Application) เป็นบริกำรที่ผู้ใช้บริกำรเป็นผู้ส่งข้อมูลในรูปแบบ
SMS มำยังโปรแกรมของบริษัท เช่น กำรส่งข้อควำมแสดงควำมคิดเห็นมำยังโปรแกรมตำม
หมำยเลขที่กำหนดเพื่อให้โปรแกรมแสดงข้อควำมดังกล่ำวบนหน้ำจอโทรทัศน์ (Interactive TV)
ของสถำนีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 หรือ กำรส่งข้อควำม SMS มำเพื่อเล่นเกม (Game) ตอบ
ปัญหำชิงรำงวัล เป็นต้น
(1.2) บริการ IVR เป็นระบบให้บริกำรด้วยเสียงตอบรับอัตโนมัติ โดยส่วนใหญ่จะเป็นบริกำรเสียงที่ถูก
บันทึกไว้ล่วงหน้ำผ่ำนทำงหมำยเลข 1900-108-XXX และหมำยเลข *336 โดยจะคิดค่ำบริกำรเป็น
นำที ทั้งนี้ บริษัทมีสัญญำได้รับอนุญำตใช้หมำยเลข 1900-108-001 ถึง หมำยเลข 1900-108-200 คิด
เป็นจำนวนทั้งสิ้น 200 หมำยเลข จำก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน) ถึงวันที่ 11 กันยำยน 2561
นอกจำกนี้บริษัท ยังได้รับอนุญำตใช้หมำยเลข *336 จำกผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 3 เครือข่ำย
(AIS DTAC และ True Move) เพื่อนำมำใช้ในกำรให้บริกำรข้อมูลด้วยเสียงในระบบ Audiotex โดย
บริษัทสำมำรถขยำยหมำยเลขให้บริกำรต่อจำก *336 ได้ไม่จำกัดหลัก เช่น กดหมำยเลข *3366930
เพื่อดำวน์โหลดเพลง “ควำมรักดีๆ อยู่ที่ไหน” ของพีท พีระ เป็นต้น ทั้งนี้ระยะเวลำกำรอนุญำต
เป็ น ไปตำมสั ญ ญำกำรท ำธุ ร กิ จ บริ ก ำรบนโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ที่ ท ำร่ ว มกั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละรำย
(1.3) บริการ Ring Back Tone (RBT) เป็นระบบให้บริกำรเสียงเพลงรอสำย โดยส่วนใหญ่เป็นเพลงจำก
ศิลปินในกลุ่มบริษัท และเพลงจำกศิลปินที่บริษัทได้รับลิขสิทธิ์มำดำเนินกำรให้บริกำร
(1.4) บริ การ Mobile Internet เป็นระบบให้ บริกำรข้อมูล และสำระบันเทิง ในรูปแบบเว็ บไซต์ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น เว็บไซต์ m.mono-mobile.com หรือบริกำร On-deck Portal ของผู้ให้บริกำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ให้บริกำรสำระบันเทิงต่ำงๆ เช่น ดูดวง ข่ำวดำรำ เป็นต้น
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(1.5) บริการ Mobile Application ให้บริกำรข้อมูล และสำระบันเทิง เช่น เกมดูดวง หรือแชทผ่ำน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วยรูปแบบโปรแกรม (Application) ที่ออกแบบมำเฉพำะสำหรับระบบปฏิบัติกำร
ของสมำร์ทโฟน (Smart Phone) แต่ละระบบ เช่น ระบบ iOS ของ iPhone และระบบ Android ของ
Android Phone เป็นต้น โดยให้บริกำรและแบ่งรำยได้ผ่ำน App Store ของสมำร์ทโฟนแต่ละค่ำย
ปัจจุบัน บริษัท มีโปรแกรม (Application) สำหรับกำร Chat (IM: Instant Messaging) ที่บริษัท
พัฒนำขึ้นภำยใต้ชื่อ “Mono Live” และโปรแกรมเกม (Game Application) ได้แก่ Tap the Bird Bat
Jumper และ โปรแกรมให้บริกำรข่ำวสำรและบันเทิง (Content Application) ได้แก่ Zaa Network
Gossip Star M-Lotto และ A’lure Girlfriend เป็นต้น
สำหรับบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย (Mono Indo) ให้บริกำรบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยนำเอำรูปแบบข้อมูล
(Content) และระบบกำรให้บริกำรที่ประสบควำมสำเร็จในประเทศไทย มำปรับปรุง (Localized) ให้เหมำะกับพฤติกรรม
ของผู้บริโภคในประเทศดังกล่ำว ซึ่งมีควำมคล้ำยกับตลำดในประเทศไทย และเป็นตลำดโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีศักยภำพ
และมีกำรเติบโตที่สูงมำกตำมจำนวนประชำกรผู้ใช้โทรศัพท์ เคลื่อนที่ ผลกำรสำรวจของบริษัท พบว่ำจำนวนผู้ใช้
โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ใ นประเทศอิ น โดนี เ ซี ย มี ป ระมำณ 200 ล้ ำนเลขหมำย ซึ่ ง มำกกว่ ำ ประเทศไทยที่ มี ผู้ ใ ช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ประมำณ 70 ล้ำนเลขหมำย หรือประมำณ 3 เท่ำ ซึ่งแสดงถึงโอกำสที่ดีในกำรขยำยธุรกิจไปยัง
ประเทศอินโดนีเซีย
ปัจจุบันบริษัทได้ร่วมมือกับผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่รำยใหญ่อันดับ 2 ของประเทศอินโดนีเซีย คือ Indosat
พัฒนำข้อมูล (Content) เพื่อให้บริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น ดูดวง คลิปวิดีโอเป็นภำษำอินโดนีเซีย เป็นต้น
โดยมีตัวอย่ำงกำรให้บริกำรในประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่
(1) Fashion Content: Cutie Star และ Rising Star
(2) Horoscope Content: เคล็ดลับดวงดี ดวงตำมรำศีเกิด ดวงตำมวันเกิด ดูเกี่ยวกับควำมรัก
(3) Infotainment Content: เคล็ดลับน่ำรู้ในกำรใช้ชีวิตต่ำงๆ วิธีกำรออมเงิน ทำอย่ำงไรให้สวยเป็นสำวสองพันปี
สำหรับบริษัทย่อยในประเทศเกำหลี (Mono Korea) บริษัทวำงแผนพัฒนำโปรแกรม (Application) เพื่อจำหน่ำย
ในประเทศเกำหลี ซึ่งจะสำมำรถต่อยอดกำรให้บริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในรูปแบบ Mobile Application ใน
ประเทศไทยได้อีกด้วย
(2) กลุ่มธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ต (Internet business) (ดำเนินกำรโดยบริษัท และ Mono Travel)
บริกำรของกลุ่มธุรกิจ สื่ออินเทอร์เน็ต คือ กำรให้บริกำรข้อมูล ข่ำวสำร และสำระบันเทิงแก่ผู้บริโภคบน
โครงข่ำยอินเทอร์เน็ต และกำรให้บริกำรรับจองห้องพักโรงแรมผ่ำนอินเทอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยเป็น
เจ้ำของเว็บไซต์ต่ำงๆ เช่น www.mthai.com www.hotelthailand.com และ www.monoplanet.com เป็นต้น โดยมีรูปแบบ
กำรให้บริกำรดังต่อไปนี้
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(2.1) บริการ Online Video Portal (ดำเนินกำรโดยบริษัท) ผ่ำนเว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม (www.mthai.com)
คอมมูนิตี้เว็บไซต์และแหล่งรวบรวมวีดีโอขนำดใหญ่ ของประเทศไทย โดยภำพรวมในเดือนมกรำคม
กันยำยน 25562555 มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คิดเป็นจำนวนหมำยเลขไอพีที่ไม่ซ้ำกันที่เข้ำมำเยี่ยมชม
(Unique IP) เฉลี่ย 704,523705,431 IP ต่อวัน และเป็นเว็บไซต์ที่มีผู้เยี่ยมชมสูงสุดเป็นอันดับ 3 ในช่วง
ดังกล่ำว (สถิติจำก Truehits.net ศูนย์รวมสถิติเว็บไทยและสำรบัญเว็บไทย ประจำเดือนมกรำคม 2556
Update ข้อมูล
กัน ยำยน) เอ็ มไทยดอทคอมเป็ นผู้ น ำเสนอข้ อมู ลและสำระบั นเทิ งหลำกหลำยประเภท ทั้ งข้ อมู ลที่
อุตสำหกรรมให้เป็น
ผู้ใช้บริกำรเป็นผู้เผยแพร่ (User Generated Content) และข้อมูลที่บริษัทเป็นผู้ผลิตและเผยแพร่ (Content
ปัจจุบนั
Provider) ครอบคลุมเนื้อหำในหมวดบันเทิง ผู้หญิง ผู้ชำย ข่ำว กีฬำ ดนตรี ภำพยนตร์ พยำกรณ์ดวงชะตำ
และอื่นๆ อีกมำกมำย โดยผู้บริโภคสำมำรถรับชมได้ทั้งทำงคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตทีวี แท็บเล็ต และ
สมำร์ทโฟนที่รองรับกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยอินเทอร์เน็ต (Internet) และ/หรือ โมบำยอินเทอร์เน็ต (Mobile
Internet) เพื่อมุ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์ และควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่ปัจจุบันนิยมค้นหำและรับข้อมูล
ผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ตมำกขึ้น มีผลให้เจ้ำของสินค้ำและบริกำรต่ำงๆ สนใจโปรโมทผลิตภัณฑ์ผ่ำนสื่อ
อินเทอร์เน็ตมำกขึ้นด้วย โดยบริษัทเป็นผู้ให้บริกำรโฆษณำแบบครบวงจร (Total Online Marketing
Solution) แก่ลูกค้ำที่ต้องกำรโปรโมทสินค้ำผ่ำนช่องทำงอินเทอร์เน็ต เริ่มตั้งแต่กำรวำงแผนแคมเปญ
โฆษณำและบริกำรพื้นที่โฆษณำบนเว็บไซต์ของบริษัทให้ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำย ด้วยรูปแบบหลำกหลำย
ทั้ ง ภำพนิ่ ง ภำพเคลื่ อนไหว และภำพยนตร์ โฆษณำก่ อนรั บ ชมคลิ ปวี ดี โ อ (Preload) ทั้ งนี้ ขึ้ น อยู่ กั บ
งบประมำณและตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ

(2.2) บริการ Online Hotel Booking (ดำเนินกำรโดย Mono Travel) ให้บริกำรจองที่พักแก่ลูกค้ำผ่ำนทำง
เว็บไซต์ต่ำงๆ ดังนี้
www.hotelthailand.com เป็น เว็บ ไซต์ จองที่พั กสำหรับ กลุ่ม ลูกค้ำชำวต่ ำงชำติ ที่
ต้ อ งกำรมำเที่ ย วประเทศไทยโดยเฉพำะ เสริ ม ด้ วยกิ จ กรรมต่ ำงๆที่ นั กท่ อ งเที่ ย ว
ต้องกำร อำทิเช่น กอล์ฟ ดำน้ำ สปำ และทัวร์วัฒนธรรม เป็นต้น
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www.hotelsthailand.com เป็นเว็บไซต์จองที่พักสำหรับกลุ่มลูกค้ำชำวไทยที่ต้องกำร
เที่ยวในประเทศไทย เสริมด้วยกำรแนะนำสถำนที่ท่องเที่ยวในรูปแบบต่ำงๆ เช่น
สถำนที่ท่องเที่ยวสำหรับคู่รั ก สำหรับครอบครัว และสถำนที่ท่องเที่ยวสำหรับหมู่
คณะ เพื่อให้ลูกค้ำเกิดควำมประทับใจในทุกช่วงเวลำท่องเที่ยว
www.passionasia.com เป็นเว็บไซต์จองที่พักสำหรับกลุ่มลูกค้ำชำวต่ำงชำติที่ต้องกำร
เที่ยวในประเทศแถบเอเชีย อำทิเช่น ประเทศไทย ญี่ปุ่น เกำหลี สิงคโปร์ ฮ่องกง
อินโดนีเซีย มำเลเซีย เวียดนำม ลำว และกัมพูชำ เป็นต้น โดยลูกค้ำสำมำรถกำหนด
โปรแกรมกำรเดินทำงได้ด้วยตัวเอง
www.monoplanet.com เป็นเว็บไซต์จองที่พักสำหรั บกลุ่มลูกค้ำชำวไทยที่ต้องกำร
เที่ยวในต่ำงประเทศ อำทิเช่น สำธำรณรัฐประชำชนจีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย มำเลเซีย
และ เกำหลี เป็นต้น

(3) กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ (Publishing Business) (ดำเนินกำรโดย Mono Gen)
จำกประสบกำรณ์ในวงกำรสิ่งพิมพ์กว่ำ 10 ปี ประกอบกับควำมเชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีของกลุ่มบริษัท Mono
Gen นำเสนอบริกำร Online Digital Book Store บนเว็บไซต์ Mbookstore.com แหล่งรวบรวมหนังสือ นิตยสำร และ
บทประพั น ธ์ อ อนไลน์ ทั้ ง ภำษำไทยและภำษำต่ ำงประเทศกว่ ำ 1,000 เล่ ม ส ำหรั บ ผู้ รั กกำรอ่ ำนที่ ต้ อ งกำรควำม
สะดวกสบำยในกำรอ่ำนหนังสือเล่มโปรดได้ทุกที่ทุกเวลำ โดยสมัครใช้บริกำรเป็นรำยเดือนแล้วสำมำรถอ่ำนหนังสือได้
ไม่จำกัดจำนวนผ่ำนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมำร์ทโฟน
นอกจำกนี้ Mono Gen ยังเป็นผู้ผลิตและจำหน่ำยนิตยสำรบันเทิงชั้นนำของประเทศทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์
(Traditional) และ E-Book (Digital) ได้แก่ นิตยสำรกอซซิปสตำร์ นิตยสำรแคนดี้ นิตยสำรอะลัวร์ และนิตยสำรประเภท
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เรื่องสั้นละครของสถำนีโทรทัศน์ต่ำงๆ ที่อยู่ในกระแสนิยม รวมถึงเป็นผู้ผลิตและจำหน่ำยพ็อคเก็ตบุ๊คประเภทหนังสือ
พยำกรณ์ดวงชะตำ หรือพ็อคเก็ตบุ๊คเฉพำะกิจ ซึ่งเป็นกำรรวบรวมเนื้อหำสำระที่น่ำสนใจในขณะนั้นๆ เช่น ชีวิตและไลฟ์
สไตล์ของศิลปินดำรำ หนังสือกอซซิป สเปเชียล เป็นต้น โดยนิตยสำรที่พิมพ์จำหน่ำยประจำเป็นรำยสัปดำห์หรือรำย
เดือน มีจำนวน 3 ฉบับ ดังนี้
นิตยสารกอซซิปสตาร์ (Gossip Star) เป็นนิตยสำรบันเทิงแนวปำปำรัชชี่ (Paparazzi) ฉบับ
แรกในประเทศไทย วำงแผงเปิดตัวเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนตุลำคม 2546 วำงจำหน่ำยเป็นรำย
สัปดำห์ ปั จ จุบั น ได้ รั บควำมนิ ยมและขำยดี ในอั นดั บ ต้น ๆ ของนิ ต ยสำรบั น เทิ ง แนวนี้
เนื้อหำภำยในเล่มนำเสนอทุกเรื่องรำวในวงกำรบันเทิงที่ผู้อ่ำนอยำกรู้ เจำะลึกคนดังใน
แวดวงดำรำ นักร้อง นักแสดง และบุคคลที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่ำงประเทศ
นิตยสารแคนดี้ (Candy) เป็นนิตยสำรรำยเดือนสำหรับวัยรุ่น วัยเรียน ที่มีควำมสดใส เข้ำถึง
ควำมสนใจและควำมต้องกำรของวั ยรุ่นที่จะเรียนรู้และแสวงหำสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ โดย
นำเสนอสำระและควำมบันเทิงอย่ำงครบครัน สอดแทรกด้วยเนื้อหำที่น่ำสนใจทั้งด้ำน
สุขภำพ สังคม แฟชั่น ควำมงำม
นิตยสารอะลัวร์ (A’lure) เป็นนิตยสำรรำยเดือน นำเสนอภำพเซ็กซี่แฟชั่นจำกสำวๆ อะลัวร์
(A’lure Girls) ซึ่งเป็นสำวๆ ที่สวยและเซ็กซี่แถวหน้ำของเมืองไทย โดยเน้นกำรถ่ำยทอด
ควำมสวยงำม ควำมสดใส น่ำรัก หลำกหลำยสไตล์

(4) กลุ่มธุรกิจสื่อทีวี (TV Business) (ดำเนินกำรโดย Mono Production)
Mono Production ประกอบธุรกิจผลิตและสร้ำงสรรค์รำยกำรโทรทัศน์ประเภทบันเทิง โดยกำรนำเสนอรำยกำรที่
หลำกหลำยและมีคุณภำพ ถ่ำยทำด้วยระบบกำรออกอำกำศแบบ Full HD (High-Definition) แพร่ภำพออกอำกำศผ่ำนทีวี
ดำวเทียมในระบบ C-Band KU-Band เคเบิลทีวี สมำร์ทโฟน และอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจำกนี้ยังเน้นสร้ำง
กิจกรรมให้ผู้ชมมีส่วนร่วมผ่ำนระบบอินเตอร์แอคทีฟทีวี (Interactive TV) เช่น กำรส่งข้อควำมพูดคุยกับพิธีกรหรือเล่น
เกมตอบปัญหำชิงรำงวัล เป็นต้น รวมทั้งมีกำรจัดกิจกรรมทำงกำรตลำด กำรจัดมินิคอนเสิร์ต โดยปัจจุบันมีช่องรำยกำร
2 ช่อง ได้แก่ ช่องซ่ำส์เน็ตเวิร์ค (Zaa Network) และ อะลัวร์ ชำแนล (A’lure Channel)
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ช่องซ่ำส์เน็ตเวิร์ค (Zaa Network) มีแนวคิด (Concept) “สุดกับควำมสุขในทุก Music
Lifestyle ที่ชื่นชอบ” ด้วยกำรผลิตรำยกำรเพลงที่เติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์ ประกอบด้วย
รำยกำรสำระบันเทิงสำหรับชำยหญิงอำยุระหว่ำง 18-28 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเป้ำหมำยหลัก
ของช่อง ออกอำกำศผ่ำนช่องทีวีดำวเทียมในระบบ C-Band (จำนดำ PSI) ระบบ KUBand (จำนเหลือง DTV) เคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศ และสำมำรถรับชมรำยกำรสดผ่ำน
zaa.mthai.com ทั้งทำงคอมพิวเตอร์ และสมำร์ทโฟน รำยกำรที่ได้รับควำมนิยม เช่น
Asian Zone, 2 NE 1 TV, Girl Gen TV, Sugoi (สุโก้ย), ม.มันส์ ซ่ำส์ เป็นต้น
ช่องอะลัวร์ ชำแนล (A’lure Channel) มีแนวคิด (Concept) ในกำรนำเสนอรำยกำรที่มี
สำระบันเทิง ไลฟ์สไตล์กำรใช้ชีวิตของผู้ชำยผู้หญิง ประกอบด้วยรำยกำรสำหรับ
ผู้ชำย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้ำหมำยหลักของช่อง ออกอำกำศผ่ำนระบบ Pay TV และสำมำรถ
รับชมรำยกำรสดผ่ำนทำง alure.mthai.com รำยกำรที่ได้รับควำมนิยม เช่น รำยกำร
A'lure Up Size, ห...หรรษำ, Check Rating, ผู้หญิง...ได้อีก และ A'lure HD Sexy
Fashion เป็นต้น
รำยกำรโทรทัศน์ทั้งสองช่องมีรำยได้หลักมำจำกกำรขำยเวลำโฆษณำให้แก่ผู้สนับสนุนรำยกำร (Sponsor) หรือ
เจ้ำของสินค้ำ โดยเป็นกำรขำยโฆษณำในรูปแบบซื้อช่วงเวลำ กำรไทล์ -อิน (Tie-in) เข้ำไปในรำยกำร ขำยพื้นที่แสดง
ตรำสินค้ ำ หรือ ขำยเวลำเพื่อทำสกู๊ปส่งเสริมสินค้ำ นอกจำกนี้ยังมีช่องทำงกำรหำรำยได้ ผ่ำนอินเตอร์ แอคทีฟที วี
(Interactive TV) จำกผู้ชมรำยกำร โดยกำรสมัครเพื่อตอบคำถำมผ่ำน SMS
กำรขำยเวลำโฆษณำของรำยกำรจะเป็นไปตำมข้อกำหนดตำมพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียง
และกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ในกรณีเป็นผู้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ที่ไม่ใช้
คลื่นควำมถี่ ซึ่งกำหนดระยะเวลำสูงสุดในกำรโฆษณำไม่เกิน 6 นำทีต่อชั่วโมง และเมื่อรวมเวลำโฆษณำตลอดทั้งวัน
เฉลี่ยแล้วต้องไม่เกิน 5 นำทีต่อชั่วโมง โดย Mono Production เป็นผู้ขำยเวลำโฆษณำโดยตรงให้กับผู้สนับสนุนรำยกำร
หรือเจ้ำของสินค้ำเองทั้งหมด โดยอัตรำค่ำโฆษณำขึ้นอยู่กับควำมนิยมของรำยกำร และช่วงเวลำออกอำกำศ
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3.1.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
3.1.2.1 ลักษณะลูกค้าและช่องทางการจาหน่าย
(1) กลุ่มธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ลูกค้ำกลุ่มธุรกิจบริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประกอบด้วย กลุ่มบุคคลทุกเพศทุกวัยตั้งแต่ เด็ก
วัยรุ่น แม่บ้ำน และคนทำงำน ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เนื่องจำกพฤติกรรมกำรใช้บริกำรของแต่ละกลุ่มลูกค้ำจะผันแปร
ไปตำมลักษณะข้อมูลสำรสนเทศที่ บริษัทให้บริกำร โดยจำแนกกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของบริกำรที่เป็นที่นิยม ตำมเพศ
และช่วงอำยุ ได้ดังนี้
ประเภทบริการ
รำยงำนสดผลกีฬำ และดำวน์โหลดคลิปรูปภำพ และวีดีโอ เป็นต้น
พยำกรณ์ดวงชะตำ และข่ำวดำรำ เป็นต้น
ดำวน์โหลดคลิปรูปภำพ high school star และ university star เป็นต้น
ดำวน์โหลดเพลงไทยและสำกล เป็นต้น
ข้อมูลแหล่งที่พักท่องเที่ยว เป็นต้น
ข่ำว เกม ข้อมูลสำระน่ำรู้ต่ำงๆ เป็นต้น

Update
ข้อมูล
ปี 2555
และ
ไตรมำสที่
1/2556

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
เพศชำยอำยุ 20 - 45 ปี
เพศหญิงอำยุ 20 - 40 ปี
เพศชำยและหญิงอำยุ 15 - 20 ปี
เพศชำยและหญิงอำยุ 15 - 40 ปี
เพศชำยและหญิงอำยุ 20 - 40 ปี
ทุกเพศทุกวัย

บริษัท ให้บริกำรข้อมูลที่หลำกหลำย ครอบคลุมทั้งสำระและบันเทิง ทำให้กลุ่มลูกค้ำของบริษัท มีควำม
หลำกหลำย บริษัทมีควำมเข้ำใจควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำแต่ละกลุ่มเป็นอย่ำงดี จึงสำมำรถพัฒนำข้อมูลเนื้อหำสำระ
ได้ตรงตำมควำมสนใจของผู้ใช้บริกำรทุกเพศทุกวัย บริกำรข้อมูลของบริษัทเป็นลักษณะบริกำรเสริมแก่ลูกค้ำที่ใช้
บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) ในระบบต่ำงๆ (AIS DTAC และ True
Move) โดยที่บริษัทมิได้เป็นผู้ส่งข้อมูลให้แก่ลูกค้ำโดยตรง แต่เป็นกำรส่งผ่ำนไปที่ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ก่อน
เพื่อให้กระจำยต่อไปยังลูกค้ำที่ใช้บริกำรของบริษัทต่อไป โดยบริษัทมีกำรทำสัญญำให้บริกำรข้อมูลและแบ่ งรำยได้
จำกค่ำบริกำรที่ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่เก็บจำกลูกค้ำ ซึ่งลูกค้ำไม่ได้ชำระค่ำบริกำรโดยตรงมำที่บริษัท ทำให้
รำยได้ส่วนใหญ่ของกำรให้บริกำรในกลุ่มธุรกิจบริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่มำจำกผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่
รำยใหญ่ 3 รำย โดยในปี 2553 - 25552552-2554 และงวด 39 เดือนแรกของปี 25562555 บริษัทมีรำยได้จำกผู้ให้บริกำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่ำวคิดเป็น ร้อยละ 61.6 ร้อยละ 80.9 ร้อยละ 85.8 และร้อยละ 85.9 84.3 และร้อยละ 85.3 ของ
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ตำมลำดับ โดยมีรำยได้จำกผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่
รำยหนึ่งเกินกว่ำร้อยละ 30 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวมของบริษัทและบริษัทย่อย แต่ทั้งนี้ หำกพิจำรณำจำก
ลูกค้ำซึ่งใช้บริกำรของบริษัทผ่ำนผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะไม่มีกำรกระจุกตัวของรำยได้ และไม่มีรำยได้จำก
ลูกค้ำรำยใดรำยหนึ่งเกินกว่ำร้อยละ 10 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
ช่องทำงกำรจำหน่ำย
บริษัทให้บริกำรผ่ำนผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 รำย (AIS DTAC และ True Move) และร่วมบริกำรผ่ำน
ตลำดกลำง (App Store) ของสมำร์ทโฟนแต่ละระบบปฏิบัติกำร
(2) กลุ่มธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ต
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย แบ่งตำมประเภทเว็บไซต์มีดังนี้
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เว็บไซต์

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มผู้เล่นอินเทอร์เน็ตอำยุ 18-35 ปี ที่ต้องกำรเนื้อหำข่ำวสำร ควำมบันเทิง
กลุ่มลูกค้ำต่ำงชำติที่ต้องกำรเที่ยวในประเทศไทย
กลุ่มลูกค้ำชำวไทยที่ต้องกำรท่องเที่ยวในประเทศไทย
กลุ่มลูกค้ำชำวต่ำงชำติที่ต้องกำรท่องเที่ยวในประเทศแถบเอเชีย
กลุ่มลูกค้ำชำวไทยที่ต้องกำรท่องเที่ยวในต่ำงประเทศ

นอกจำกนี้ ลูกค้ำสำคัญของกลุ่ม ธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ตอีกกลุ่มหนึ่ง คือ ลูกค้ำโฆษณำ ซึ่งเป็นเจ้ำของสินค้ำ
หรือตัวแทนโฆษณำ (Advertising Agency) ที่มีควำมต้องกำรจะลงโฆษณำผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท โดยรำยได้หลักของ
ธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ตมำจำกรำยได้ค่ำโฆษณำผ่ำนเว็บไซต์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรติดต่อผ่ำนบริษัทโฆษณำ ทั้งนี้ สินค้ำที่
ลงโฆษณำบนเว็บไซต์มีหลำยประเภท ทั้งสินค้ำอุปโภคบริโภค เช่น กลุ่มยูนิลีเวอร์ กลุ่มพีแอนด์จี สินค้ำเครื่องใช้ไฟฟ้ำ
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น แอลจี โซนี่ ซัมซุง เอชพี สินค้ำประเภทยำนยนต์ เช่น รถยนต์โตโยต้ำ ฮอนด้ำ ฟอร์ด
และสินค้ำประเภทอื่นๆ อีกมำกมำย
Update
ข้อมูล
ปี 2555
และ
ไตรมำสที่
1/2556

รำยได้หลักจำกธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ตมำจำกรำยได้ค่ำโฆษณำ โดยในปี 2553 - 25552552 - 2554 และงวด 39
เดือนแรกของปี 25562555 ไม่มีกำรกระจุกตัวของรำยได้จำกธุรกิจสื่อ อินเทอร์เน็ตที่มำจำกลูกค้ำรำยใดรำยหนึ่งหรือ
ลูกค้ำรำยใหญ่ที่มีสัดส่วนรำยได้รวมกันเกินกว่ำร้อยละ 10 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวมของบริษัทและบริษัท
ย่อย
ช่องทำงกำรจำหน่ำย
เว็บไซต์ต่ำงๆ ของกลุ่มบริษัทมีช่องทำงกำรจำหน่ำยโดยตรงถึงผู้บริโภค โดยสำมำรถอ่ำนและรับชมเนื้อหำ
ข่ำวสำร ควำมบันเทิงผ่ำนอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตทีวี สมำร์ทโฟน แท็บเล็ต สำหรับกำรขำยโฆษณำบน
สื่ออินเทอร์เน็ต บริษัทมีทีมงำนขำยโฆษณำทำหน้ำที่ติดต่อบริษัทตัวแทนโฆษณำ (Advertising Agency) และเจ้ำของ
สินค้ำโดยตรง
(3) กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์
สินค้าและบริการ
Mbookstore.com

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มบุคคลทั่วไป ผู้รักกำรอ่ำนที่มีควำมทันสมัยและต้องกำรควำมสะดวกในกำร
อ่ำนหนังสือได้ทุกที่ทุกเวลำ
กลุ่มบุคคลทั่วไป โดยเฉพำะกลุ่มคนทำงำน และผู้หญิงที่ชื่นชอบข่ำวดำรำ
กลุ่มวัยรุ่นหญิง-ชำย ตั้งแต่กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ถึงกลุ่มนักศึกษำ
มหำวิทยำลัย
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สินค้าและบริการ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มชำยอำยุ 18 ปี ขึ้นไป

หนังสือพ็อคเก็ตบุค๊ /
เรื่องย่อละคร / หนังสือ
เฉพำะกิจต่ำงๆ ภำยใต้
สำนักพิมพ์โมโน บุ๊ค

กลุ่มบุคคลทั่วไป โดยเฉพำะกลุ่มคนทำงำน และผู้หญิงที่สนใจข่ำว สำระบันเทิง
เรื่องรำวเกำะกระแสที่เป็นประเด็น กำรพยำกรณ์ดวงชะตำ และผู้ที่ชื่นชอบติดตำม
ละครทีวี เป็นต้น

นอกจำกนี้ ยังมีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยที่ซื้อโฆษณำในหน้ำหนังสือหรือนิตยสำร ประกอบด้วย เจ้ำของสินค้ำ
หรือบริกำรต่ำงๆ และบริษัท ตัวแทนโฆษณำ (Advertising Agency) ซึ่งเป็นตัวกลำงจัดสรรและวำงแผนกำรใช้สื่อ
โฆษณำให้แก่เจ้ำของสินค้ำ
Update
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ปี 2555
และ
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ทั้งนี้ ในปี 2553 - 25552552 - 2554 และงวด 39 เดือนแรกของปี 25562555 ไม่มีกำรกระจุกตัวของรำยได้จำก
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ที่มำจำกลูกค้ำรำยใดรำยหนึ่งหรือลูกค้ำรำยใหญ่ที่มีสัดส่วนรำยได้รวมกันเกินกว่ำร้อยละ 10 ของ
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
ช่องทำงกำรจำหน่ำย
สมัครสมำชิกของบริกำร Online Digital Book Store ผ่ำนเว็บไซต์ Mbookstore.com และช่องทำง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในขณะที่นิตยสำรและหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คของบริษัทจำหน่ำยผ่ำนตัวแทนจำหน่ำยหนังสือรำยใหญ่
และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหำชน) เพื่อกระจำยนิตยสำร และหนังสือ พ็อคเก็ตบุ๊ค ผ่ำนร้ำนหนังสือทั่วไป ร้ำน
หนังสือชั้นนำ รวมทั้งร้ำนเซเว่น -อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ โดยเป็นลักษณะกำรขำยตำมจำนวนที่จำหน่ำยได้จริง หำก
จำหน่ำยไม่หมดจะรับคืนตำมรอบระยะเวลำและเงื่อนไขที่ตกลงกัน เพื่อนำมำทำลำยหรือขำยเป็นเศษกระดำษป้องกัน
กำรนำกลับไปจำหน่ำยใหม่ โดยบริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนกำรจำหน่ำยเป็นอัตรำร้อยละของรำคำหน้ำปกนิตยสำร หรือ
หนังสือพ็อคเก็ตบุ๊ค โดยสัดส่วนกำรจำหน่ำยเกือบทั้งหมดจะจำหน่ำยผ่ำนตัวแทนจำหน่ำยดังกล่ำว นอกจำกนี้ นิตยสำร
รำยเดือน คือ แคนดี้ และอะลัวร์ ยังมีช่องทำงกำรจำหน่ำยโดยตรงให้แก่ผู้บอกรับเป็นสมำชิก โดยกำรจัดส่งทำง
ไปรษณีย์ ซึ่งสมำชิกจะชำระเงินล่วงหน้ำสำหรับค่ำนิตยสำรจำนวน 6 เล่ม หรือ 12 เล่ม ตำมกำรบอกรับของสมำชิก
สำหรับกำรขำยโฆษณำในหน้ำหนังสือหรือนิตยสำรต่ำงๆ มีช่องทำงกำรจำหน่ำยส่วนใหญ่ เป็นกำรขำย
โฆษณำโดยตรงให้แก่เจ้ำของสินค้ำหรือบริกำรต่ำงๆ ส่วนที่เหลือเป็นกำรขำยผ่ำนบริษัทตัวแทนโฆษณำ (Advertising
Agency)
(4) กลุ่มธุรกิจสื่อทีวี
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยที่รับชมรำยกำรโทรทัศน์ทั้ง 2 ช่อง ได้แก่ ช่องซ่ำส์เน็ตเวิร์ค และ อะลัวร์ ชำแนล สำมำรถ
แบ่งกลุ่มได้ดังนี้

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 3. กำรประกอบธุรกิจของแต่ละสำยผลิตภัณฑ์

หน้ำ 30

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ช่องรายการ

ลักษณะลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มชำยหญิงอำยุ 18 - 28 ปี
กลุ่มชำยอำยุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
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ข้อมูล
ปี 2555
และ
ไตรมำสที่
1/2556

นอกจำกนี้ บริษัทยังมีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยซื้อโฆษณำในรำยกำรโทรทัศน์ทั้งสองช่อง ประกอบด้ วยเจ้ำของ
สินค้ำหรือบริกำรต่ำงๆ และบริษัทตัวแทนโฆษณำ (Advertising Agency) โดยส่วนใหญ่จะเป็นกำรซื้อสื่อโฆษณำ
โดยตรงจำกเจ้ำของสินค้ำ
ทั้งนี้ ในปี 2553 - 25552552 - 2554 และงวด 39 เดือนแรกของปี 25562555 ไม่มีกำรกระจุกตัวของรำยได้จำก
ธุรกิจสื่อทีวีที่มำจำกลูกค้ำรำยใดรำยหนึ่งหรือลูกค้ำรำยใหญ่ที่มีสัดส่วนรำยได้รวมกันเกินกว่ำร้อยละ 10 ของรำยได้
จำกกำรขำยและบริกำรรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
ช่องทำงกำรจำหน่ำย
รำยได้จำกค่ำโฆษณำถือเป็นรำยได้หลักของธุรกิจสื่อทีวี ที่มำจำกกำรขำยโฆษณำในรำยกำรโทรทัศน์ทั้งสอง
ช่อง มีช่องทำงกำรจำหน่ำยส่วนใหญ่เป็นกำรขำยโดยตรงให้แก่เจ้ำของสินค้ำหรือบริกำรต่ำงๆ
3.1.2.2 กลยุทธ์การแข่งขัน
(1) กลุ่มธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่


ธุรกิจให้บริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทมีกำรแข่งขันด้ำนรำคำน้อย
มำก ดังนั้น บริษัทจึงมีกลยุทธ์กำรแข่งขันที่มิใช่กำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำ แต่มุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพและสร้ำงสรรค์บริกำรใหม่ๆ โดยมีบริษัทย่อยที่เป็นผู้ผลิต
และจัดหำข้อมูล ข่ำวสำรและ สำระบันเทิง (Contents) ต่ำงๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัท กลยุทธ์
กำรแข่งขันของกลุ่มธุรกิจบริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีดังนี้



การพัฒนาสาระบันเทิงที่หลากหลาย

บริษัทมีนโยบำยมุ่งเน้นในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมด้ำนบริกำร ข้อมูล ข่ำวสำร สำระบันเทิงใหม่ๆ ที่
สอดรับกับสถำนกำรณ์และควำมต้องกำรที่หลำกหลำยครอบคลุมทุกกลุ่มผู้บริโภค เพื่อให้ สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำร และวิถีชีวิตที่แตกต่ำงกันไปในแต่ละกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงสม่ำเสมอ ด้วยกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่ำง
มีประสิทธิภำพ ตลอดจนควำมคิดสร้ำงสรรค์จำกทีมงำนที่เชี่ยวชำญ และมำกด้วยประสบกำรณ์ โดยบริษัทจัดทีมงำน
พัฒนำบริกำรและสำระบันเทิงออกเป็นกลุ่มๆ ตำมกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยที่มีควำมหลำกหลำยในด้ำนอำยุ ค่ำนิยม และ
ควำมต้องกำร


การเสริมสร้างแบรนด์ให้ติดตลาด

ข้อมูล ข่ำวสำร และสำระบันเทิงต่ำงๆ ที่บริษัทนำมำเสนอให้แก่ผู้ใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนใหญ่
มำจำกบริษัทในกลุ่มธุรกิจสื่อ และกลุ่มธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำนบันเทิงที่เป็นเจ้ำของสินค้ำและแบรนด์ที่มีชื่อเสียงต่ำงๆ
เช่ น นิ ตยสำรกอซซิ ป สตำร์ นิ ต ยสำรแคนดี้ และนิ ตยสำรอะลั วร์ งำนเพลงและศิ ล ปิ นจำกค่ ำยโมโนมิ วสิ ค งำน
ภำพยนตร์จำกค่ำยโมโนพิคเจอร์ และรำยกำรทีวีของช่องซ่ำส์ เน็ตเวิร์ค (Zaa Network) เป็นต้น บริษัทจึงมีนโยบำย
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เสริมสร้ำงแบรนด์ในสำระบันเทิงต่ำงๆ ให้ติดตลำด เป็นที่นิยมของผู้บริโภค โดยมีแนวทำงในกำรดำเนินงำน ต่ำงๆ
ดังนี้
(1) กำรพั ฒนำสินค้ ำ และบริกำรภำยใต้แ บรนด์ ต่ำงๆ ของบริษั ท ให้เ ป็นที่ นิยมซึ่งจะช่วยให้ ลูกค้ ำ
ตัดสินใจใช้บริกำรได้ง่ำยยิ่งขึ้น
(2) กำรรักษำระดับควำมนิยมโดยมีกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อสร้ำงชื่อเสียงและกำรรับรู้ในแบรนด์ และ
สินค้ำของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง


โครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

บริษัทเชื่อมั่นและตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรมีโครงสร้ำงองค์กรที่มีประสิทธิภำพ อันจะช่วย
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทให้บรรลุเป้ำหมำยทำงธุรกิจที่บริษัทได้ตั้งไว้ โดยปัจจุบัน บริษัทได้
จัดโครงสร้ำงกลุ่มบริษัท มีบริษัทย่อยต่ำงๆ ที่แบ่งแยกหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในแต่ละธุรกิจอย่ำงชัดเจน ตำมควำม
เชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ของทีมงำนในแต่ละบริษัท ทั้งกำรจัดเตรียมระบบ Media Platform เพื่อเชื่อมต่อกับ ผู้
ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลอดจนกำรจัดหำและผลิตข้อมูล ทำให้มีควำมพร้อม ควำมยืดหยุ่นในกำรให้บริกำร และ
เป็นข้อได้เปรียบในกำรแข่งขันที่มำกกว่ำผู้ประกอบกำรบำงรำยซึ่งเป็นเพียงผู้ให้บริกำรระบบหรือผู้จัดหำข้อมูล เพียง
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง


การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

บริษัทมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรจัดกิจกรรมทำงกำรตลำดร่วมกับผู้ให้
บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อแนะนำบริกำรของบริษัทผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น กำรจัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์ บริกำร
เพื่อส่งเสริมกำรขำย กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเว็บไซต์ และใบแจ้งหนี้ของผู้ให้บริกำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น


การพัฒนาให้มีความสะดวกในการเข้าถึงการให้บริการ

บริษัทให้ควำมสำคัญต่อกำรเข้ำถึงบริกำรต่ำงๆ ของลูกค้ำ โดยลูกค้ำ สำมำรถสมัครบริกำรได้ง่ำยและ
รวดเร็ว ผ่ำนระบบกำรคิดค่ำบริกำรรวมกับค่ำใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมทั้งมีศูนย์บริกำรข้อมูล (Call Center)
เพื่อทำหน้ำที่ดูแลให้ควำมช่วยเหลือลูกค้ำผู้ ใช้บริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลอดจนตอบปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น
จำกกำรใช้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง
(2) กลุ่มธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ต
กลุ่มธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ตมีกลยุทธ์กำรแข่งขัน ดังนี้
บริการ Online Video Portal


เว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม (MThai.com)

1. การวางตาแหน่งทางการตลาด ในปัจจุบันมีเว็บไซต์ประเภทวำไรตี้ที่นำเสนอเนื้อหำบันเทิง และข่ำวสำร
จำนวนมำก บริษัทกำหนดตำแหน่งทำงกำรตลำดของเอ็มไทย โดยกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงทำงเนื้อหำ
วิธีกำรนำเสนอในรูปแบบวีดีโอ และสร้ำงควำมผูกพันกับสมำชิก เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรเกิดกำรจดจำและ
นึกถึงเอ็มไทยอันดับแรก เมื่อต้องกำรเข้ำเว็บไซต์ประเภทวำไรตี้ โดยมีแนวทำงในกำรปฏิบัติดังนี้
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ก. ปรับปรุงเนื้อหำแนววิเครำะห์ และนำเสนอเนื้อหำที่ตรงไปตรงมำ เพื่อให้ข้อมูลมีควำมแตกต่ำงจำก
เว็บไซต์วำไรตี้อื่น
ข. เพิ่มเนื้อหำวีดีโอบนเว็บไซต์ให้มำกขึ้น เพื่อครองควำมเป็นผู้นำในกลุ่มเว็บไซต์ที่นำเสนอเนื้อหำใน
รูปแบบวีดีโอในประเทศไทย
ค. ทำให้เกิดควำมผูกพัน ด้วยกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับสมำชิก โดยให้สมำชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่ำงๆ เช่น สะสมคะแนนจำกกำรเข้ำชมเว็บไซต์ เอ็มไทยประจำวัน กำรร่วมเล่นเกมต่ำงๆ เพื่อชิง
รำงวัล และกำรทำกิจกรรมพบปะพูดคุยกับสมำชิกอย่ำงต่อเนื่อง
2. กลยุท ธ์ในการสร้ างพั นธมิต รด้านเนื้อหาและสื่อ หำพัน ธมิต รที่มีเ นื้อหำเหมำะสมกับกลุ่ มเป้ำหมำย
ของเอ็มไทย โดยบริษัทจะคัดเลือกเฉพำะพันธมิตรซึ่งมีควำมเชี่ยวชำญอย่ำงแท้จริง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน
ในกำรจัดทำ โดยจะมุ่งเน้นไปที่พันธมิตรที่มีสื่ออืน่ ๆ เช่น นิตยสำร รำยกำรโทรทัศน์ เป็นต้น
3. ขยายฐานสมาชิก โดยกำรแตกประเภทเนื้อหำ หรือปรับปรุงเนื้อหำเพิ่มเติมเพื่อรองรับกลุ่มสมำชิก ใหม่ที่
บริษัท เล็งเห็นว่ำมีกำลังซื้อและจะเป็นกลุ่มเป้ำหมำยของผู้ซื้อโฆษณำในอนำคต
4. สร้างแรงจูงใจให้ลูกค้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยกำรให้ลูกค้ำเก็บสะสมคะแนนโดยเริ่มต้นจำกกำร
สมัครสมำชิก และล็อคอินทุกๆ ครั้งที่เข้ำเว็บไซต์ เพื่อสะสมคะแนนนำมำแลกของรำงวัล และใช้ร่วม
สนุกเล่นเกมต่ำงๆ ของเว็บไซต์
5. ขยายการรับชมเข้าสู่เทคโนโลยีต่างๆ ปัจจุบันอุปกรณ์ต่ำงๆ สำมำรถรองรับกำรใช้อินเทอร์เน็ตได้ ดังนั้น
เอ็มไทยจึ ง ขยำยกำรเข้ำถึงเว็บไซต์ผ่ำนกำรใช้ง ำนในอุปกรณ์ต่ำงๆ เพื่อรองรั บสมำชิกที่ ใช้งำนผ่ำน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ตทีวี หรือ แท็บเล็ต ทั้งรูปแบบของเว็บไซต์ที่มีขนำดพอดีกับหน้ำจอของ
อุปกรณ์เหล่ำนั้น และรูปแบบของแอพพลิเคชั่น (Application)
บริการ Online Hotel Booking
1. ปรับปรุงและพัฒนำเนื้อหำในเว็บไซต์อย่ำงสม่ำเสมอ รวมทั้งคัดสรรแพ็คเกจท่องเที่ยวและโรงแรมที่
น่ำสนใจสอดคล้องกับพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวของลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยต่ำงๆ
2. กลยุทธ์ด้ำนรำคำที่ย่อมเยำว์และสำมำรถแข่งขันได้
3. สำหรับลูกค้ำต่ำงประเทศ บริษัทใช้ช่องทำงกำรตลำดผ่ำนเว็บไซต์ เครื่องมือค้นหำ (Search Engine)
เนื่องจำกลูกค้ำประเภทนี้จะมีพฤติกรรมกำรค้นหำข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ แล้วจึงตัดสินใจซื้อจำกเนื้อหำของ
เว็บไซต์
(3) กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์
กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์มีกลยุทธ์กำรแข่งขัน ดังนี้
สินค้าและบริการ
MBookstore.com

กลยุทธ์การแข่งขัน
เน้นกำรสร้ำงแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้ำง และสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งด้ำน
ควำมคุ้มค่ำและควำมสะดวกในกำรใช้งำน
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สินค้าและบริการ

กลยุทธ์การแข่งขัน
เน้นภำพถ่ำยที่เป็น Exclusive หำดูได้ก่อนใคร ที่นี่ที่เดียว ทำให้สื่ออื่นๆนำภำพข่ำวไป
เสนอต่อๆ กันไป ซึ่งเป็นกำรประชำสัมพันธ์นิตยสำรไปในตัว ภำพข่ำวต่ำงๆ ที่ได้จะมี
กำรน ำไปใช้ หลำยช่ อ งทำง ทั้ งรำยกำรโทรทั ศน์ เว็ บ ไซต์ และบริ กำรข่ ำวเด่ น ทำง
โทรศัพท์เคลื่อนที่
ปกนิตยสำรจะเน้นศิลปินหรือนักแสดงที่มีชื่อเสียงและกำลังมีผลงำนในขณะนั้น เพรำะ
สำมำรถดึงควำมสนใจจำกผู้อ่ำนรำยใหม่ได้ ส่วนคอนเทนท์ในเล่มนอกจำกกำรเขีย น
คอนเทนท์ทันสมัยตรงใจผู้อ่ำนแล้ว ยังสำมำรถปรับไปใช้หำรำยได้ในรูปแบบอื่นได้
อำทิ ส่งข้อควำมทริค เคล็ดลับ และเกร็ดควำมรู้ในคอลัมน์ต่ำงๆ ผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่
และเว็บไซต์
A’lure เป็นนิตยสำรประเภทแกลเลอรี่ภำพ ที่เน้นควำมสวยงำมจำกเทคนิคกำรถ่ำยภำพ
ระดั บมื อ อำชี พ คอนเทนท์ ที่ ได้ ทั้ ง ภำพนิ่ ง และเบื้ อ งหลั งกำรถ่ ำย สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ได้หลำยช่องทำง เช่น เว็บไซต์ และบริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

(4) กลุ่มธุรกิจสื่อทีวี
 กลยุทธ์การกาหนดแบรนด์สินค้า และการวางตาแหน่งของรายการ รำยกำรแต่ละรำยกำรกำหนดตำแหน่ง
ทำงกำรตลำดอย่ำงชัดเจน จำกกำรพิจำรณำพฤติกรรมของผู้ชมแต่ละกลุ่ม และกระแสที่กำลังเป็นที่นิยม
เพื่อมุ่งเน้นตอบสนองกลุ่มเป้ำหมำย
 กลยุทธ์การกาหนดรูปแบบการขายเพื่อสร้างคุณค่าสูงสุดให้กับลูกค้า กำรออกแบบกำรขำยสื่อโฆษณำ
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรในลักษณะกำรขำยเป็นแพ็คเกจ โดยกำรขำยเวลำ Loose spot (Spot โฆษณำ
ที่คั่นระหว่ำงช่วงต่อรำยกำร) ร่วมกับกำรจัดกิจกรรมทำงกำรตลำดควบคู่กัน เพื่อเป็นกำรช่วยตอกย้ำและ
สร้ำงกำรรับรู้แบรนด์ให้กับลูกค้ำ รวมถึงกำรออกแบบแพ็คเกจของ Loose Spot ลงในหลำยๆ รำยกำร
ร่วมกัน เพื่อให้กำรใช้งบประมำณโฆษณำของลูกค้ำคุ้มค่ำที่สุด
 กลยุทธ์การพัฒนารูปแบบรายการเพื่อตอบสนองรสนิยมกลุ่มเป้าหมาย มีกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของ
กลุ่มผู้ชมเป้ำหมำยอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อนำมำใช้ในกำรพัฒนำรูปแบบรำยกำรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของกลุ่มผู้ชมและลูกค้ำ เพื่อเพิ่มควำมนิยมในตัวรำยกำร และยอดขำย
 กลยุทธ์การบริหารจัดการต้นทุน มีกำรจัดโครงสร้ำงทุกส่วนของกำรผลิตเพื่อให้เกิดควำมคล่องตัวใน
กำรบริหำรจัดกำร โดยใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำสูงสุด
3.1.2.3 นโยบายราคา
(1) กลุ่มธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
รำยได้จำกธุรกิจบริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนใหญ่มำจำกกำรให้บริกำรส่งข้อควำมต่ำงๆ ให้แก่
ลูกค้ำผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยคิดค่ำบริกำรเป็นรำยข้อควำม เช่น ครั้งละ 3 บำท บริกำรเสียงตอบรับอัตโนมัติมีอัตรำ
ค่ำบริกำรต่อนำที เช่น 6 บำทต่อนำที หรือในกรณีเป็นสมำชิกรับข่ำวสำรของกลุ่มบริษัทเป็นรำยเดือน จะคิด อัตรำ
ค่ำบริกำรเป็นรำยเดือน เช่น เดือนละ 39 บำท โดยอัตรำค่ำบริกำรแต่ละประเภทดังกล่ำวเป็นกำรกำหนดร่วมกันระหว่ำง
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บริษัทและ ผู้ให้บริกำรโทรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งนี้ อัตรำค่ำบริกำรต่ำงๆ ส่วนใหญ่เป็นอัตรำตลำดโดยทั่วไปของ
บริกำรรับส่งข้อควำมผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อทำให้แข่งขันในตลำดได้
(2) กลุ่มธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ต
รำยได้จำกลุ่มธุรกิจ สื่ออินเทอร์เน็ตมำจำกรำยได้ค่ำโฆษณำ ซึ่ง ให้บริกำรโฆษณำแบบครบวงจร (Total
Online Marketing Solution) เริ่มตั้งแต่กำรวำงแผนแคมเปญโฆษณำ และบริกำรพื้นที่โฆษณำบนเว็บไซต์ ของบริษัท
เช่น www.mthai.com โดยกำรกำหนดอัตรำค่ำโฆษณำขึ้นอยู่กับตำแหน่งของแบนเนอร์ รูปแบบของกำรโฆษณำและ
กำรส่งเสริมกำรขำย เช่น กำรแสดงแบนเนอร์ในหน้ำแรกของเว็บไซต์ กำรแสดงคลิป ภำพยนตร์โฆษณำก่อนรับชม
เนื้อหำของวีดีโอ (Preload) เป็นต้น
(3) กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ของกลุ่มบริษัท ใช้หลักกำรกำหนดรำคำขำยให้สอดคล้องกับกำลังซื้อของกลุ่มเป้ำหมำย
และต้นทุนกำรผลิต สำหรับรำยได้จำกกำรขำยโฆษณำ มีอัตรำค่ำโฆษณำขึ้นอยู่กับกำรวำงตำแหน่งในหน้ำหนังสือหรือ
นิตยสำร เช่น หน้ำปก หน้ำกลำงของเล่ม หรือหน้ำหลังของปกหนังสือหรือนิตยสำร
(4) กลุ่มธุรกิจสื่อทีวี
รำยได้จำกลุ่มธุรกิจสื่อทีวีมำจำกรำยได้ค่ำโฆษณำ โดยอัตรำค่ำโฆษณำขึ้นอยู่กับควำมนิยมของรำยกำร และ
รูปแบบของกำรโฆษณำ เช่น Loose Spot (Spot โฆษณำที่คั่นระหว่ำงช่วงต่อรำยกำร) In program Spot (Spot โฆษณำที่
เปิดอยู่ในรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง)
3.1.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
(1) ภาพรวมอุตสาหกรรมบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ตลำดบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประกอบด้วย กำรให้บริกำรเสียง (Voice) และบริกำรข้อมูล (Non-Voice)
โดยจำกรำยงำนสรุปผลสำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทย โดยศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ ในปี 2552 - 2554 ตลำดบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่มีมูลค่ำ ตลำดรวม 147,341
ล้ำนบำท 153,221 ล้ำนบำท และ 162,486 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็นอัตรำกำรเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 และร้อยละ 6 ในปี
2553 - 2554 ตำมลำดับ กำรเติบโตของตลำดเป็นผลมำจำกแรงขับเคลื่อนของกำรให้บริกำรข้อมูลเป็นหลัก โดยในช่วง
หลำยปีที่ผ่ำนมำมีอัตรำกำรเติบโตเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงมำก แม้ว่ำมูลค่ำหลักของตลำดบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังคงมีรำยได้
หลักจำกกำรให้บริกำรเสียงก็ตำม และในปี 2555 ตำมกำรคำดกำรณ์ของศูนย์เทคโนโลยีแห่งชำติ มูลค่ำตลำดบริกำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่จะมีมูลค่ำ 176,626 ล้ำนบำท หรือมีอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 8.7 จำกปี 2554
มูลค่า (ล้านบาท)
อัตราการเติบโต (%)
ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
(หน่วย : ล้ำนบำท)
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555F 52/53 53/54 54/55
บริกำรเสียงผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Voice)
125,809 126,274 127,832 130,121 0.4% 1.2% 1.8%
บริกำรข้อมูลผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Non-voice) 21,532 26,947 34,654 46,505 25.1% 28.6% 34.2%
มูลค่าตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
147,341 153,221 162,486 176,626 4.0% 6.0% 8.7%
สัดส่วนบริกำรเสียงต่อมูลค่ำตลำดรวม
85.4% 82.4% 78.7% 73.7%
สัดส่วนบริกำรข้อมูลต่อมูลค่ำตลำดรวม
14.6% 17.6% 21.3% 26.3%
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 3. กำรประกอบธุรกิจของแต่ละสำยผลิตภัณฑ์
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มูลค่า (ล้านบาท)
อัตราการเติบโต (%)
ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
(หน่วย : ล้ำนบำท)
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555F 52/53 53/54 54/55
สัดส่วนมูลค่ำตลำดบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่รวม 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
ที่มำ: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ
หมำยเหตุ: มูลค่ำตลำดในปี 2555 มำจำกกำรคำดกำรณ์ของฝ่ำยวิจัยนโยบำย ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชำติ

บริกำรเสียงผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบ่งออกเป็นกำรให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบจ่ำยเงินก่อนใช้บริกำร
(Prepaid) และบริ ก ำรโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ร ะบบใช้ ก่ อ นจ่ ำ ยที ห ลั ง (Postpaid) โดยกำรให้ บ ริ ก ำรเสี ย งผ่ ำ น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในปี 2554 มีมูลค่ำ 127,832 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 1.2 จำกปี 2553 แม้ว่ำจำนวน
ผู้ใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในประเทศเริ่มถึงจุดอิ่มตัว โดย ณ สิ้นไตรมำสที่ 1 ปี 2555 มีจำนวนเลขหมำยในกำร
ให้บริกำรรวม 78.13 ล้ำนเลขหมำย และมีอัตรำส่วนจำนวนเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชำกรรวม (Penetration
rate) เท่ำกับร้อยละ 116 แต่ด้วยกำรแข่งขันด้ำนรำคำของผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริกำรที่ปัจจุบันนิยมกำรใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ มำกกว่ำ 1 เลขหมำย (Multiple SIM User) ทำให้คำดกำรณ์ว่ำใน
อนำคตกำรให้บริกำรเสียงยังสำมำรถเติบโตได้ในระดับหนึ่ง โดยคณะวิจัยของสำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำติคำดกำรณ์ว่ำในปี 2555 มูลค่ำตลำดบริกำรเสียงผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่จะมีมูลค่ำ 130,121 ล้ำนบำท
หรือมีอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 1.8 จำกปี 2554
บริกำรข้อมูลผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประกอบด้วย กำรให้บริกำร SMS MMS รวมถึงกำรบริกำรเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตผ่ำนระบบ EDGE GPRS และ 3G + Wi-Fi มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่ำงมำกในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ อันเป็น
ผลมำจำกควำมนิยมในอุปกรณ์เคลื่อนที่ ประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่สมำร์ทโฟนและแท็บเล็ต ซึ่งทำให้ผู้ใช้งำนสำมำรถ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สำยได้ทุกที่ทุกเวลำ ควำมครอบคลุมของโครงข่ำย 3G ที่มำกขึ้นจำกกำรได้รับผลประโยชน์
อย่ำงเต็มที่จำกกำรขยำยโครงข่ำยบริกำร 3G บนคลื่นควำมถี่เดิมที่ครอบคลุมทั่วประเทศมำกขึ้น พฤติกรรมผู้ใช้งำนที่
ต้องกำรช่องทำงสื่อสำรที่เข้ำถึงได้ทุกที่ทุกเวลำ ตลอดจนกำรพัฒนำคอนเทนท์ของผู้ให้บริกำรและเจ้ำของคอนเทนท์
เพื่อนำคอนเทนท์มำสร้ำงบริกำรใหม่ๆ บนเครือข่ำย 3G + Wi-Fi โดยผู้ให้บริกำรจะมีรำยได้จำกปริมำณรับส่งข้อมูล
ของผู้ใช้งำนจำกกำรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเท่ำนั้น ทำให้ผู้ให้บริกำรมีกำรเพิ่มควำมร่วมมือกับเจ้ำของคอนเทนท์เพื่อ
พัฒนำบริกำรด้ำนคอนเทนท์ต่ำงๆ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และเพิ่มรำยได้ในส่วนของกำรให้บริกำรหรือจัดจำหน่ำย
คอนเทนท์มำกขึ้น ตัวอย่ำงบริกำรด้ำนคอนเทนท์ที่นิยมเปิดให้บริกำรในปี 2554 คือ บริกำรหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสำร
ดิจิทัลเล่มต่ำงๆ บริกำรฟังเพลงบนมือถือ ดูทีวีบนมือถือ เป็นต้น โดยคณะวิจัยของสำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำติคำดกำรณ์ว่ำในปี 2555 มูลค่ำตลำดบริกำรข้อมูลผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่จะมีมูลค่ำ 46,505 ล้ำนบำท
หรือมีอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 34.2 จำกปี 2554
หำกพิจำรณำสัดส่วนมูลค่ำตลำดโทรศัพท์เคลื่อนที่รวมในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ จะเห็นว่ำสัดส่วนบริกำรข้อมูล
ต่อมูลค่ำตลำดรวมมีกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจำกพฤติกรรมของผู้ใช้บริกำรเน้นควำมสำคัญในกำรบริโภคข่ำวสำรอย่ำง
รวดเร็ ว จึ ง นิ ย มติ ด ต่ อ สื่ อ สำรผ่ ำนบริ ก ำรข้ อ มู ล เพิ่ ม ขึ้ น รวมทั้ ง ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ เ น้ น ท ำกำรตลำด
โทรศัพท์เคลื่อนที่สมำร์ทโฟนควบคู่กับกำรนำเสนอรำยกำรส่งเสริมกำรขำยที่เน้นกำรใช้งำนบริกำรข้อมูล รวมถึงกำร
สร้ำงคอนเทนท์เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรดำวน์โหลดมำใช้งำนบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลอดจนรูปแบบกำรให้บริกำรของผู้
ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่กระตุ้นกำรใช้บริกำรด้ำนข้อมูลมำกขึ้นด้วยกำรออกโปรโมชั่นต่ำงๆ ที่ส่งเสริมกำรใช้งำน
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เช่น โปรโมชั่นแบบจ่ำยเหมำรำยเดือนไม่จำกัดเวลำหรือจำนวนกำรใช้บริกำรไร้สำยประเภท EDGE หรือ 3G + WiFi
เป็นต้น
กลุ่ ม ธุ รกิจ บริกำรเสริ ม บนโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ข องบริษั ท ซึ่ง บริ ษัท เป็ นผู้ ใ ห้ บ ริกำรคอนเทนท์ (Content
Provider) รำยใหญ่รำยหนึ่งของประเทศในตลำดโมบำยคอนเทนท์ โดยเป็นผู้จัดหำและผลิตข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ผ่ำน
ช่องทำงของผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไปสู่ผู้ใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจำกกำร
ขยำยตัวของตลำดบริกำรข้อมูลผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเฉพำะภำยหลังกำรเปิดให้บริกำร 3G บนคลื่นควำมถี่ 2.1
GHz. โดยจะเน้นกำรสื่อสำรไร้สำยควำมเร็วสูงด้วยบริกำรข้อมูลในหลำกหลำยรูปแบบ ทำให้เกิดกำรพัฒนำบริกำร
เสริมด้ำนข้อมูลไม่ว่ำจะเป็นบริกำรบันเทิงออนไลน์แบบต่ำงๆ ที่ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเลือกชมทีวี ฟังเพลง หรือเล่น เกม
ในขณะเชื่อมต่อกำรใช้บริกำรได้ทันที ทำให้เกิดโอกำสในกำรขยำยธุรกิจของผู้ให้บริกำรคอนเทนท์บนช่องทำงกำร
สื่อสำรรูปแบบใหม่ที่มีศักยภำพในอนำคต
การแข่งขัน
ตลำดโมบำยคอนเทนท์มีสภำพกำรแข่งขันในระดับปำนกลำง โดยมี จำนวนผู้ให้บริกำรคอนเทนท์ขนำดเล็ก
และไม่มีระบบเชื่อมต่อเครือข่ำยกับผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวนมำก แต่จำนวนผู้ให้บริกำรคอนเทนท์ขนำด
ใหญ่ที่มีส่วนแบ่งตลำดสูงและเป็นผู้นำตลำด มีเพียงไม่กี่รำย โดยบริษัทถือเป็นหนึ่งในผู้ให้บริกำรคอนเทนท์ขนำด
ใหญ่ที่ผลิตข้อมูล สำระบันเทิงในรูปแบบต่ำงๆ ที่มี ระบบเชื่อมต่อให้บริกำรครบวงจรกับเครือข่ำยของผู้ให้บริกำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทุกเครือข่ำย กำรแข่งขันในตลำดโมบำยคอนเทนท์โดยกำรเข้ำมำของผู้ประกอบกำรรำยใหม่อำจ
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลำ แต่กำรจะเป็นผู้ให้บริกำรคอนเทนท์รำยใหญ่ที่มีเทคโนโลยีด้ำนระบบกำรเชื่อมต่อเครือข่ำย
สื่อสำรให้บริกำรแก่ผู้บริโภคอย่ำงรวดเร็ว ทันเวลำ ตลอดจนกำรสร้ำงแบรนด์ และมีทีมงำนที่มีประสบกำรณ์ในกำร
ผลิตและบริหำรจัดกำรคอนเทนท์ให้ตอบสนอง ตรงใจผู้บริโภค จำเป็นต้องอำศัยเวลำ ทีมงำนที่มีคุณภำพ และเงินทุน
ในกำรดำเนินงำน ทำให้บริษัทยังมีควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันเมื่อเทียบกับคู่แข่งในระดับหนึ่ง โดยคู่แข่งสำคัญใน
ตลำดโมบำยคอนเทนท์ ได้แก่ บริษัท สำมำรถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) บริษัท เอดี เวนเจอร์ จำกัด (มหำชน)
นอกจำกนี้ แนวโน้มกำรแข่งขันในตลำดบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับบริกำรด้ำนข้อมูลที่จะเติบโตขึ้น
อย่ำงก้ำวกระโดดจำกกำรเปิดให้บริกำร 3G บนคลื่นควำมถี่ 2.1 GHz อำจจะทำให้ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่หันมำ
ให้ควำมสำคัญต่อบริกำรด้ำนข้อมูลมำกขึ้น ซึ่งอำจส่งผลต่อ กำรแข่งขันในตลำดโมบำยคอนเทนท์ เพิ่มขึ้น โดยผู้
ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่บำงรำยอำจตัดสินใจดำเนินธุรกิจให้บริกำรผลิตคอนเทนท์ได้ อย่ำงไรก็ตำมบริษัทได้
ตระหนักถึงควำมเสี่ยงดังกล่ำวโดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงแบรนด์ให้กับสำระบันเทิงของบริษัท เพื่อคงควำมได้เปรียบในกำร
แข่งขันให้กับบริษัทในระยะยำว
ภำพรวมอุตสำหกรรมและกำรแข่งขันของธุรกิจให้บริกำรบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่มีศักยภำพในกำรทำธุรกิจบริกำรบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เนื่องจำกเป็น
ประเทศที่มีจำนวนประชำกรประมำณ 240 ล้ำนคน ซึ่งมำกเป็นอันดับ 4 ของโลก โดยในเดือนมิถุนำยน 2554 มีจำนวน
เลขหมำยที่ จ ดทะเบี ย นโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ จ ำนวน 220 ล้ ำ นเลขหมำย หรื อ เท่ ำ กั บ อั ต รำส่ ว นจ ำนวนเลขหมำย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชำกรรวม (Penetration rate) ร้อยละ 92 และอัตรำดังกล่ำวเพิ่มขึ้นในช่วงต้นปี 2555 เท่ำกับ
ร้อยละ 107 กำรขยำยตัวเพิ่มขึ้นเป็นผลมำจำกผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ทำกำรตลำดอย่ำงต่อเนื่อง มีบริกำรที่
หลำกหลำย รวมทั้งมีบริกำรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 3G เพิ่มขึ้น และกำรเติบโตของโทรศัพท์สมำร์ทโฟน
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กำรให้บริกำรในตลำดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศอินโดนีเซียยังเป็นกำรให้บริกำรในระบบ GSM เป็น
หลักโดยมีบริษัท “Telkomsel” “Indosat” และ “XL” เป็นผู้ให้บริกำรหลักซึ่งครองส่วนแบ่งตลำดรวมกันกว่ำร้อยละ 85
ช่องทำงกำรให้บริกำรบนโทรศัพท์เคลื่อนที่มีรูปแบบคล้ำยคลึงกับตลำดของประเทศไทย เช่น บริกำรข้อควำมสั้น
(SMS) บริกำรเสียงเพลงรอสำย (RBT) Mobile Game Mobile Application เป็นต้น แต่บริกำรส่วนใหญ่จะเน้นรูปแบบ
กำรบริกำรข้อควำมสั้น (SMS)
ประเทศอินโดนีเซียมีกำรแข่งขันในกำรให้บริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ค่อนข้ำงสูง อย่ำงไรก็ตำมด้วย
ตลำดที่มีขนำดใหญ่และศักยภำพในกำรเติบโตสูง จึงทำให้ตลำดประเทศอินโดนี เซียเป็นที่น่ำสนใจในกำรทำธุรกิจ
ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบกับประเทศไทย ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศอินโดนีเซียค่อนข้ำงมีประสบกำรณ์
กำรใช้งำนที่สูงกว่ำ รวมถึงควำมเข้ำใจที่ดีกว่ำในกำรสมัครหรือยกเลิกบริกำรเสริมจำกผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่
ทำให้คำดกำรณ์ว่ำจะมีแนวโน้มกำรเติบโตของธุรกิจที่ดีได้ในอนำคต
ภำพรวมอุตสำหกรรมและกำรแข่งขันของธุรกิจให้บริกำรบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศเกำหลี
ประเทศเกำหลีถือเป็นประเทศที่มีกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยอันดับต้นๆ ของ
โลกโดยเฉพำะกำรพัฒนำทำงด้ำนอินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ณ สิ้นเดือนกันยำยน 2555 จำนวนประชำกรของ
ประเทศเกำหลีมปี ระมำณ 53.30 ล้ำนคน และมีจำนวนเลขหมำยที่จดทะเบียนโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน 52.12 ล้ำนเลข
หมำย หรือเท่ำกับอัตรำส่วนจำนวนเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชำกรรวม (Penetration rate) ร้อยละ 97.79
กำรให้บริกำรในตลำดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศเกำหลีเป็นระบบ CDMA โดยมีผู้ให้บริกำรหลัก 3 รำย
คือ “SK Telecom” “Korea Telecom” และ “LGU+” ทั้งนี้ กว่ำร้อยละ 90 ของผู้ใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศ
เกำหลีไม่ว่ำจะเป็นโทรศัพท์แบบธรรมดำ (Feature phone) หรือแบบสมำร์ทโฟน (Smart phone) สำมำรถใช้โทรศัพท์
เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ โดยช่องทำงหลักในกำรเข้ำถึงแหล่งคอนเทนท์ไม่ได้มำจำกบริกำร SMS เหมือนในประเทศ
ไทย แต่มำจำก Mobile Application เป็นหลัก โดยร้ำนค้ำออนไลน์ T-Store เป็นแหล่งรวม Mobile Application ต่ำงๆ ที่
ใหญ่ที่สุดของเกำหลี เพื่อให้บริกำรดำวน์โหลดแก่ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ มีจำนวนผู้ใช้สมำร์ทโฟนสมัครเป็นสมำชิก
เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จำกจำนวนประมำณ 2.47 ล้ำนคน เมื่อช่วงครึ่งปีแรกของปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 22.28 ล้ำน
คน ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2554 (ข้อมูลจำก http://onrainbow.tistory.com/349)
กำรแข่งขันในประเทศเกำหลีถือว่ำค่อนข้ำงสูง อย่ำงไรก็ตำม ด้วยกำรเติบโตอย่ำงมำกของกำรใช้สมำร์ทโฟน
และ Mobile Application แสดงให้เห็นถึงโอกำสทำงธุรกิจในประเทศเกำหลี รวมทั้งกำรขยำยธุรกิจไปยังประเทศ
เกำหลีสำมำรถต่อยอดกำรพัฒนำ Mobile Application ในตลำดประเทศไทยได้อีกทำงหนึ่งด้วย
(2) ภาพรวมอุตสาหกรรมธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ต

Update ข้อมูลอุตสำหกรรม
ให้เป็นปัจจุบนั

บริกำรอินเทอร์เน็ตเป็นบริกำรพื้นฐำนที่นำไปสู่กำรพัฒนำประเทศในกำรสร้ำงสังคมควำมรู้และพัฒนำ
นวัตกรรมทำงเทคโนโลยี ในช่วงระยะเวลำหลำยปีที่ผ่ำนมำ บริกำรอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยเติบโตเพิ่มขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยมีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำกจำนวน 4.80 ล้ำนคนในปี 2545 เพิ่มขึ้นเป็น 24 ล้ำนคนในปี 25532 คิดเป็น
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปี (Compound Annual Growth Rate) ประมำณร้อยละ 22 ต่อปี โดยมีบริกำรอินเทอร์เน็ต
2

ข้อมูลจำกศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ
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ควำมเร็วสูง (Broadband Internet) เป็นแรงขับเคลื่อนหลักที่ทำให้ตลำดอินเทอร์เน็ตมีอัตรำกำรขยำยตัว มำโดยตลอด
ข้อมูลจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ จำนวนผู้
ลงทะเบียนใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ และสัดส่วนผู้ลงทะเบียนใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ต่อจำนวน
ประชำกร 100 คน เพิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง โดย ณ สิ้ น ไตรมำสที่ 3 ปี 2555 จ ำนวนผู้ ล งทะเบี ย นใช้ บ ริ ก ำร
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์มีจำนวน 4.364.23 ล้ำนรำย หรือคิดเป็นร้อยละ 6.426.26 ต่อจำนวนประชำกร 100 คน เพิ่ม
สูงขึ้นจำกปี 2551 - 2554 ที่มีจำนวน 2.07 ล้ำนรำย 2.62 ล้ำนรำย 3.19 ล้ำนรำย และ 3.79 ล้ำนรำย หรือคิดเป็นร้อยละ
3.12 ร้อยละ 3.92 ร้อยละ 4.74 และร้อยละ 5.61 ต่อจำนวนประชำกร 100 คน ตำมลำดับ
แผนภาพแสดงจานวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ และสัดส่วนผู้ลงทะเบียนใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ต่อจานวนประชากร 100 คน ในปี 2546 - ไตรมาสที่ 3 ปี 2555
จำนวน (รำย)
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จ ำนวนผู้ลงทะเบียนใช้บ ริกำ ร
อินเทอร์ เน็ตบรอดแบรนด์ (รำย)

2551

2552

2553

2554

ไตรมาสที่
3 ปี 2555

สัดส่วนผู้ลงทะเบียนใช้บริ กำรอิน เทอร์ เน็ต
บรอดแบรนด์ ต่อจำนวนประชำกร 100 คน

จำนวน (รำย)
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จ ำนวนผู้ลงทะเบียนใช้บ ริกำ ร
อินเทอร์ เน็ตบรอดแบรนด์ (รำย)

2550
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สัดส่วนผู้ลงทะเบียนใช้บริ กำรอิน เทอร์ เน็ต
บรอดแบรนด์ ต่อจำนวนประชำกร 100 คน

ที่มำ: ศูนย์ข้อมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมนำคม สำนักงำน กสทช.

ธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ตมีรำยได้หลักมำจำกรำยได้ ค่ำโฆษณำ ซึ่งอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทำงของสื่อโฆษณำที่
สำมำรถเข้ำถึงกลุ่ม ลูกค้ำเป้ำหมำยได้อย่ำงกว้ำงขวำงและสำมำรถวัดผลได้ โดยในปัจจุบันผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ต มี
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จำนวนเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง สอดคล้องกับทิศทำงมูลค่ำกำรโฆษณำผ่ำนสื่ออินเทอร์เน็ตที่ มีกำรเติบโตตลอดในช่วง
ระยะเวลำหลำยปีที่ผ่ำนมำ โดยจำกรำยงำนของบริษัท เดอะนีลเส็ น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด พบว่ำในปี 2551 25554 กำรโฆษณำผ่ำนสื่ออินเทอร์เน็ตมีมูลค่ำรวม 172 ล้ำนบำท 259 ล้ำนบำท 290 ล้ำนบำท และ 470 ล้ำนบำท และ
573 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.19 ร้อยละ 0.29 ร้อยละ 0.29 และร้อยละ 0.45 และร้อยละ 0.49 ของมูลค่ำกำรโฆษณำ
รวมผ่ำนสื่อทุกประเภท ตำมลำดับ ถึงแม้จะเป็นสัดส่วนที่น้อยมำก แต่มีแนวโน้มกำรเติบโตที่ดี
มูลค่าการโฆษณาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตในปี 2552 - 2555
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ที่มำ: รำยงำนของบริษัท เดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด ที่เปิดเผยผ่ำนเว็บไซต์ของสมำคมโฆษณำ
แห่งประเทศไทย (www.adassothai.com)

ตารางแสดงมูลค่าการโฆษณาผ่านสื่อแต่ละประเภทในปี 2551 - 25552554 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2554 และ 2555
(หน่วย : ล้านบาท)
สื่อโทรทัศน์
สื่อวิทยุ
สื่อหนังสือพิมพ์
สื่อนิตยสำร
สื่อในโรงภำพยนตร์
ป้ำยโฆษณำ
สื่อในระบบขนส่งมวลชน
สือ่ ในร้ำนค้ำ
สื่ออินเทอร์เน็ต
รวม

ปี 2551
51,137
6,933
15,282
5,998
4,173
4,229
1,372
826
172
90,122

ปี 2552
52,935
6,168
14,149
5,426
4,856
3,965
1,764
819
259
90,341

ปี 2553
60,766
6,116
15,000
5,694
5,987
3,849
2,188
1,121
290
101,011

ปี 2554
62,238
5,928918
14,54158
5,824708
7,224
4,2782
2,6403
1,61480
470
104,754641

ปี 2555
68,105
6,349
15,183
5,221
12,113
4,525
2,960
2,732
573
117,760

ที่มำ: รำยงำนของบริษัท เดอะนีล เส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด ที่เปิดเผยผ่ำนเว็บไซต์ของสมำคมโฆษณำแห่ง
ประเทศไทย (www.adassothai.com)
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ตารางแสดงอัตราการเติบโตของมูลค่าการโฆษณาผ่านสื่อแต่ละประเภทในปี 2552 - 25552554 และงวด 9 เดือนแรกของปี
2555
สื่อโทรทัศน์
สื่อวิทยุ
สื่อหนังสือพิมพ์
สื่อนิตยสำร
สื่อในโรงภำพยนตร์
ป้ำยโฆษณำ
สื่อในระบบขนส่งมวลชน
สื่อในร้ำนค้ำ
สื่ออินเทอร์เน็ต
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%
(3.2407%)
(3.062.95%)
0.252.28%
20.66%
10.9911.15%
18.9720.80%
46.3044.34%
62.07%
3.593.71%

ปี 2555
9.43%
7.28%
4.42%
(10.35%)
67.68%
5.77%
11.99%
68.85%
21.91%
12.42%

ที่มำ: รำยงำนของบริษัท เดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด ที่เปิดเผยผ่ำนเว็บไซต์ของ
สมำคมโฆษณำแห่งประเทศไทย (www.adassothai.com)

จำกกำรพิจำรณำอัตรำกำรเติบโตของมูลค่ำกำรโฆษณำผ่ำนสื่อแต่ละประเภท จะเห็นว่ำสื่อใหม่ (New Media)
ซึ่งเป็นสื่อเฉพำะเจำะจงกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย ได้แก่ สื่อโฆษณำโรงภำพยนตร์ สื่อโฆษณำในระบบขนส่งมวลชน สื่อ
โฆษณำในร้ำนค้ำ ซึ่งเป็นสื่อในห้ำงสรรพสินค้ำ โมเดิร์นเทรด และสื่อโฆษณำอินเทอร์เน็ต มีกำรเติบโตเพิ่ มขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่องในอัตรำที่เพิ่มขึ้นทุกปี สำเหตุหลักมำจำกโครงสร้ำงอุตสำหกรรมมีกำรเปลี่ยนแปลง ผู้ลงโฆษณำมีแนวโน้มที่
จะจัดสรรงบโฆษณำโดยเลือกใช้สื่อแนวใหม่ที่มีประสิทธิภำพสูง ครอบคลุมและเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้ทั้งกลุ่ม
เฉพำะเจำะจงและกลุ่มลูกค้ำฐำนกว้ำง (Mass Market) ในสัดส่วนที่เพิ่มมำกขึ้น
นอกจำกนี้ หำกพิจำรณำช่องทำงกำรโฆษณำผ่ำนสื่ออินเทอร์เน็ต เจ้ำของสินค้ำหรือบริกำรจะเลือกลงโฆษณำ
ผ่ำนเว็บไซต์ที่ได้รับควำมนิยมจำกผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ต เป็นหลักเพื่อเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย โดยจำกกำรจัดอันดับ
เว็บไซต์ที่มีผู้เข้ำเยี่ยมชมสูงสุดในเดือนมกรำคม 2556กันยำยน 2555 โดยบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย
จำกัด หรือ www.truehits.net พบว่ำ เว็บไซต์ Mthai.com ของบริษัทมีผู้เข้ำเยี่ยมชมสูงสุดเป็นอันดับ 3 ของเว็บไซต์
ทั้งหมดในประเทศ
10 อันดับเว็บไซต์ที่มีผเู้ ข้ำชมสูงสุดในเดือนกันยำยน มกรำคม ปี 25565
1.
2.
3.
4.
4.

เว็บไซต์
www.sanook.comwww.kapook.com
www.sanook.com
www.kapook.com
www.mthai.com
th.hao123.com
www.yengo.com

Unique IP เฉลี่ยต่อวัน
892,216864,606

Pageviews
6,102,80016,653,891

875,786792,871
704,523705,431
593,644
428,149

14,442,3686,151,681
6,734,0117,501,825
2,323,369
1,845,400
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

เว็บไซต์
www.dek-d.com
www.manager.co.th
www.weloveshopping.com
www.bloggang.com
www.bloggang.com
www.weloveshopping.com
www.thairath.co.th

Unique IP เฉลี่ยต่อวัน
467,641410,229
419,070387,909

Pageviews
4,837,0704,377,445
2,884,6272,875,246

327,725315,260

2,413,3901,173,883

309,289304,331
286,558287,033

1,048,0252,461,890
1,646,8881,779,914

270,805272,182

1,872,1753,179,029

www.siamsport.co.thwww.teenee.co
m
ที่มำ: Truehits.net

หมำยเหตุ: Unique IP คือ IP ที่ไม่ซ้ำกัน และ Pageviews คือ จำนวน click ที่หน้ำเว็บไซต์

(3) ภาพรวมอุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์เป็นธุรกิจที่มีกำรแข่งขันสูง โดยในแต่ละปีจะมี กำรเปิดตัวและปิดตัวนิตยสำรหลำยฉบับ
โดยมีควำมนิยมของนิตยสำรรวมถึงสภำวะเศรษฐกิจทั่วไปเป็นปัจจัยหลัก ทั้งนี้ ในกลุ่มนิตยสำรแต่ละประเภทจะมี
นิตยสำรที่เป็นที่นิยมของผู้อ่ำนและเป็นแบรนด์ที่เป็นผู้นำตลำดไม่กี่รำย โดยนิตยสำรกอซซิป สตำร์ ถือเป็นนิตยสำรที่
ได้รับควำมนิยมอันดับต้นๆ ในกลุ่มนิตยสำรบันเทิงประเภทข่ำวดำรำ ซึ่งกำรแข่งขันในตลำดนิตยสำรคำดว่ำจะยังมีกำร
แข่งขันสูงทั้งในด้ำนรูปแบบเนื้อหำของนิตยสำร รวมถึงกำรพัฒนำช่องทำงใหม่ๆ ในกำรอ่ำนนิตยสำรไม่ว่ำจะเป็นกำร
อ่ำนนิตยสำรผ่ำนทำงเว็บไซต์ ในรูปแบบ E-Book หรือผ่ำน Mobile Application ต่ำงๆ ในสมำร์ทโฟน และ แท็บเล็ต
ภำพรวมกำรเติบโตของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์วัดจำกมูลค่ำกำรโฆษณำผ่ำนสื่อนิตยสำรในปี 2552 - 25552554
และในงวด 9 เดือนปี 2555 เท่ำกับ 5,426 ล้ำนบำท 5,694 ล้ำนบำท 5,8245,708 ล้ำนบำท และ 5,2213,781 ล้ำนบำท
หรือคิดเป็นประมำณร้อยละ 4 - 5 ของมูลค่ำกำรโฆษณำรวมทุกประเภทในปี 2552 -25552554 และงวด 9 เดือนปี 2555
ตำมลำดับ หำกพิจำรณำในงวด 9 เดือนแรกของปี 2555 มูลค่ำกำรโฆษณำผ่ำนสื่อนิตยสำรเติบโตลดลงประมำณร้อยละ
1014 จำกปี 2554งวดเดียวกันของปีก่อน ปัจจัยสำคัญมำจำกกำรมีสื่อทำงเลือกให้เจ้ำของสินค้ำและบริกำรหันไปใช้มำก
ขึ้น เนื่องจำกเชื่อว่ำสื่อรองอื่นๆ เข้ำถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ดีกว่ำ ในขณะที่อัตรำค่ำโฆษณำใกล้เคียงกัน สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีเวลำอ่ำนนิตยสำรลดลง เพรำะใช้เวลำไปกับ สื่ออินเทอร์เน็ต หรือโซเชียลมีเดียมำกขึ้น
ดังนั้นกำรแข่งขันในอนำคตของผู้ประกอบกำรนิตยสำรต่ำงๆ จึงจำเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภค โดยพัฒนำผ่ำนช่องทำงของเทคโนโลยี ซึ่งปัจจุบันโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทสมำร์ทโฟนมี
บทบำทในชีวิตประจำวันมำกขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จำกกำรพัฒนำแอพพลิเคชั่นนิตยสำรต่ำงๆ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
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มูลค่าการโฆษณาผ่านสื่อนิตยสารปี 2552 - 25552554 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

-5%

2,000
1,000

-10%

-9.54%

-13.99%

2552

6,000

2553

2554

5,694

5,400

5,824

5%

2.28%

0%

-5%

5,426

5,221

-9.54%

-10.35%

4,800
2552

-15%

ม.ค. - ก.ย. 2555

10%
4.94%

5,600

5,000

ม.ค. - ก.ย. 2554

ล้านบาท

5,800

5,200

0%

2553

2554

-10%

-15%

2555

ที่มำ: รำยงำนของบริษัท เดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด ที่เปิดเผยผ่ำนเว็บไซต์ของสมำคมโฆษณำแห่ง
ประเทศไทย (www.adassothai.com)

กำรแข่งขันของนิตยสำรบันเทิงทีใ่ กล้เคียงกับนิตยสำรของบริษัทแบ่งได้ดงั นี้
1) นิตยสำรบันเทิงแนวปำปำรัซซี่ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับนิตยสำรกอซซิปสตำร์ ได้แก่ นิตยสำรสตำร์นิวส์
นิตยสำรซุบซิบ นิตยสำร Oops นิตยสำร OHO
2) นิตยสำรบันเทิงแนววัยรุ่น ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับนิตยสำรแคนดี้ ได้แก่ นิตยสำร ICE นิตยสำร KNOCK
KNOCK นิตยสำร CHEEZE นิตยสำร I LIKE นิตยสำร KAWAII
3) นิตยสำรบันเทิงแนวไลฟ์สไตล์ สำหรับผู้ชำย ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับนิตยสำรอะลัวร์ ได้แก่ นิตยสำร
FHM นิตยสำร MAXIM นิตยสำร ZOO นิตยสำร RUSH นิตยสำร ESQUIRE
(4) ภาพรวมอุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจสื่อทีวี
ภำยหลังจำกกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551
ตั้งแต่วันที่ 5 มีนำคม 2551 เป็นต้นมำ ซึ่งกำหนดให้กำรให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นควำมถี่
สำมำรถหำรำยได้จำกกำรโฆษณำได้ โดยกำหนดระยะเวลำสูงสุดในกำรโฆษณำไม่เกิน 6 นำทีต่อชั่วโมง และเมื่อรวม
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เวลำโฆษณำตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกิน 5 นำทีต่อชั่วโมง ทำให้ธุรกิจดำวเทียมได้รับควำมสนใจจำกตัวแทน
โฆษณำมำกขึ้น เนื่องจำกเป็นสื่อทำงเลือกอีกสื่อหนึ่ง ประกอบกับตลำดจำนดำวเทียม มีกำรแข่งขันเปิดตัวหลำยรุ่น มี
รำคำถูกลง และกำรติดตั้งชุดจำนดำวเทียมมีขั้นตอนไม่ยุ่งยำกและมีค่ำใช้จ่ำยไม่สูงนัก และมีจุดเด่นที่มีควำมคมชัดกว่ำ
แบบเสำก้ำงปลำหรือหนวดกุ้ง อีกทั้งมีจำนวนช่องมำกกว่ำ 200 ช่องในปัจจุบัน ทำให้เป็นทำงเลือกของผู้ชมมำกขึ้น
ส่งผลให้ครัวเรือนหันไปรับชมรำยกำรโทรทัศน์ผ่ำนทำงจำนดำวเทียมมำกขึ้น ดังจะเห็นได้จำกตลอด 3 - 4 ปีที่ผ่ำนมำ
ธุ ร กิจ ดำวเที ย มเติ บ โตขึ้ น อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง โดยจำกสถิ ติ ก ำรเข้ ำถึ ง ครั ว เรื อ นไทยของจำนดำวเที ย มและเคเบิ ล ที วี
(Penetration) เมื่อเดือนสิงหำคม 2555 จำกกำรสำรวจของ บริษัทเนลสัน (ประเทศไทย) จำกัด ในขอบเขตทั่วประเทศที่
เติบโตถึง 14.5 ล้ำนครัวเรือน คิดเป็น 64% จำกครัวเรือนไทยที่มีอยู่ประมำณ 22.6 ล้ำนครัวเรือน หรือสำมำรถเข้ำถึงคน
ดูมำกกว่ำ 50.75 ล้ำนคน (1 ครอบครัวเฉลี่ย 3.5 คน) เพิ่มขึ้นจำกเดือนสิงหำคมปี 2554 ที่มีอยู่ประมำณ 11 ล้ำน
ครัวเรือน คิดเป็น 50% จำกจำนวนครัวเรือนทั่วประเทศ 22 ล้ำนครัวเรือน หรือเท่ำกับขยำยตัวในอัตรำเดือนละมำกกว่ำ
1% หรือประมำณ 290,000 ครัวเรือนต่อเดือน หรือรวมทั้งปีเพิ่มขึ้นถึงประมำณ 3.5 ล้ำนครัวเรือน
ธุรกิจทีวีดำวเทียม มีผู้ประกอบกำรเป็นจำนวนมำก เนื่องจำกกำรเปิดให้บริกำรมีขั้นตอนไม่ยุ่งยำก โดยสถำนี
แต่ละช่องจะมีกลุ่มลูกค้ำของตัวเองที่แตกต่ำงกัน มีแผนกลยุทธ์ในกำรรักษำฐำนลูกค้ำโฆษณำของตัวเอง ทั้งนี้ คำดว่ำ
แนวโน้มกำรลงโฆษณำในธุรกิจทีวีดำวเทียมยังคงเติบโตสูงขึ้นตำมกำรเติบโตของเศรษฐกิจ และคำดว่ำจะเป็นช่องทำง
ที่ได้รับควำมสนใจจำกตัวแทนโฆษณำเนื่องจำกมีอัตรำค่ำโฆษณำต่ำกว่ำสื่อหลักฟรีทีวี และสำมำรถเลือกกลุ่มลูกค้ำ
เป้ำหมำยได้ โดยจำกกำรคำดกำรณ์ของบริษัทตัวแทนโฆษณำ ในปี 2554 กำรใช้งบโฆษณำผ่ำนสื่อเคเบิลทีวีและทีวี
ดำวเทียมมีมูลค่ำรวมกว่ำ 3,000 ล้ำนบำท และจำกทิศทำงกำรเติบโตของจำนวนสมำชิกเคเบิลทีวี และกลุ่มผู้ติดตั้งจำน
ดำวเทียม ทำให้ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส บริษัทในเครือ Interpublic Group ผู้ดำเนินธุรกิจด้ำนวำงแผนและซื้อสื่อทั่วโลก
คำดกำรณ์ว่ำในปี 2555 งบโฆษณำผ่ำนสื่อเคเบิลทีวีและทีวีดำวเทียมจะสำมำรถเติบโตได้ในอัตรำร้อยละ 15 - 20 ซึ่ง
เป็นอัตรำกำรขยำยตัวที่มำกกว่ำสื่อหลักฟรีทีวี ซึ่งคำดว่ำจะเติบโตประมำณร้อยละ 8 – 9
กำรแข่งขันในธุรกิจทีวดี ำวเทียมสำหรับช่องที่ออกอำกำศในลักษณะหรือรูปแบบรำยกำรที่มคี วำมใกล้เคียง
กับช่องของบริษทั ได้แก่
1) ช่องซ่ำส์เน็ตเวิร์ค คู่แข่งขันที่มีลักษณะรำยกำรวำไรตี้ ตำมไลฟ์สไตล์วัยรุ่น ได้แก่ Bang Channel Green
Channel ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหำชน) และ YAAK TV ของบริษัท อำร์เอส จำกัด (มหำชน)
2) ช่องอะลัวร์ ชำแนล คู่แข่งขัน ได้แก่ MAXXI TV Channel ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหำชน)
3.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
(1) กลุ่มธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ผลิตภัณฑ์และบริกำรสำหรับกลุ่มธุรกิจบริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่สำคัญ ได้แก่ ข้อมูลข่ำวสำร
และสำระบันเทิงต่ำงๆ ที่มีควำมหลำกหลำยตำมเหตุกำรณ์ และสำมำรถเข้ำถึงกลุ่มผู้บริโภคในระดับต่ำงๆ ได้ โดยมี
องค์ประกอบสำคัญในกำรจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำรในกลุ่มธุรกิจบริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ดังนี้
ก. เนื้อหาและแหล่งข้อมูล
1) ข้อมูลสำธำรณะ (Public Content) เป็นข้อมูลทั่วไปที่ผู้บริโภคสำมำรถเข้ำถึงได้ โดยบริษัทจะรวบรวม
ข้อมูลและส่งผ่ำนให้ผู้ใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ในรูปแบบและช่วงเวลำที่ลูกค้ำต้องกำรและทันต่อ
เหตุกำรณ์ เช่น ผลกำรแข่งขันกีฬำ ข่ำวประเภทต่ำงๆ ผลสลำกกินแบ่งรัฐบำล เป็นต้น โดยบริษัทมี
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ทีมงำนคัดเลือกข่ำวที่สำคัญๆ ทันต่อเหตุกำรณ์จำกแหล่งข่ำวต่ำงๆ ที่เชื่อถือได้ เพื่อนำมำทำเป็นข่ำวที่
สั้นกระชับ รวมทั้งมีกำรพิจำรณำควำมถูกต้องและเหมำะสมก่อนกระจำยให้แก่ผู้รับบริกำร
2) ข้ อ มู ล เฉพำะที่ ผ ลิ ต โดยกลุ่ ม บริ ษั ท (Exclusive Content) บริ ษั ท ย่ อ ยต่ ำ งๆ ของบริ ษั ท จะเป็ น
ผู้สนับสนุนด้ำนข้อมูล โดยมีทีมงำนจัดทำ รวบรวม และผลิตคอนเทนท์ด้ำนต่ำงๆ เช่น ข้อมูลจำก
นิตยสำรกอซซิปสตำร์ (Gossip Star) นิตยสำรแคนดี้ (Candy) นิตยสำรอะลัวร์ (A’lure) ของ Mono
Gen ข้อมูลแหล่งที่พัก สถำนที่ท่องเที่ยวจำกเว็บไซต์ของ MonoTravel เพลง จำกศิลปินในสังกัดของ
โมโน มิวสิค เป็นต้น นอกจำกนี้ เพื่อเพิ่มควำมหลำกหลำยให้กับคอนเทนท์ของบริษัท บริษัทยังได้
ว่ำจ้ำงผลิตคอนเทนท์จำกภำยนอก รวมทั้งกำรซื้อลิขสิทธิ์เพลง ภำพยนตร์ หรือกำรว่ำจ้ำงนักพยำกรณ์
จำกภำยนอก เพื่อใช้ในกำรผลิตคอนเทนท์ของบริษัท
ข. บุคลากร
ทีมงำนในกำรจัดหำคอนเทนท์แต่ละประเภท จะมีองค์ประกอบคล้ำยคลึงกันโดยเริ่มจำกทีมงำนจัดหำ
แหล่งข้อมูลซึ่งจะเป็นผู้รวบรวมคอนเทนท์ในแต่ละประเภทตำมรูปแบบกำรให้บริกำร หรือในกรณีที่เป็นคอนเทนท์
ที่ผลิตเองก็จะมีทีมงำนครีเอทีฟ และทีมงำนโปรดักชั่นร่วมมือในกำรคิดรูปแบบหรือแนวทำงเพื่อผลิต คอนเทนท์
ขึ้ น มำ หลั ง จำกนั้ น ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม ำก็ จ ะถู ก น ำมำแปลงให้ อ ยู่ ใ นรู ป แบบที่ เหมำะสมกั บ บริ ก ำรต่ ำ งๆ ทำง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ อำทิ กำรนำข่ำว หรือบทควำมต่ำงๆ มำจัดทำเป็นข้อควำมสั้น เรื่องย่อ หรือกำรนำไฟล์ภำพและ
เสียงมำบันทึกในรูปแบบดิจิตอลเพื่อจัดส่งไปยังระบบของผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยบริษัทมีทีมควบคุมกำร
ปฏิ บัติ งำนทำหน้ ำที่ค วบคุม ดูแ ลตรวจสอบกำรส่ งข้ อ มูล ให้ กับ ผู้ ให้ บริ กำรโทรศั พ ท์เ คลื่ อ นที่ เพื่ อส่ ง ต่อ ไปยั ง
ผู้รับบริกำร นอกจำกนี้ ยังมีทีมงำนด้ำนเทคนิคเพื่อควบคุมระบบเชื่อมต่อและกำรส่งข้อมูลให้ดำเนิน ไปได้อย่ำง
รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ
ค. ระบบเชื่อมต่อและส่งข้อมูล
นอกเหนือจำกกำรจัดหำแหล่งข้อมูลแล้ว ระบบกำรส่งผ่ำนข้อมูลที่มีประสิทธิภำพ และสำมำรถกำหนดให้
ส่งต่อไปยังผู้บริโภคในรูปแบบหรือช่วงเวลำที่กำหนดได้ตำมต้องกำรก็เป็นปัจจัยสำคัญในกำรให้บริกำรเช่นเดียวกัน
บริษัทมีกำรเชื่อมต่อและส่งข้อมูลให้กับผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่ำนสำย Fiber optic โดยมีระบบ Enterprise
Digital Content Management System (EDCMS) ของ Mono Info ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ควบคุมกำรเชื่อมต่อ นอกจำกนี้
Mono Info มีกำรพัฒนำระบบกำรเชื่อมต่อร่วมกับผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่ำงใกล้ชิดมำโดยตลอด ทำให้
สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ รวมทั้งเป็นผู้ดูแลรักษำระบบ นอกจำกนี้ Mono Info ได้รับกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน ในกิจกำรซอฟต์แวร์ประเภท Enterprise Software และ Digital Content ตำมพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (รำยละเอียดสิทธิประโยชน์ที่ได้รับกำรส่งเสริม
กำรลงทุนพิจำรณำได้ในส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ /5. ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ)
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แผนภาพแสดงการให้บริการบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยสังเขป
บริษัทและบริษัทย่อย

ผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่

ลูกค้าผู้ใช้บริการข้อมูลบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่

สำหรับ กำรจัดหำผลิตภั ณฑ์และบริกำรของบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจในต่ำงประเทศ ส่วนใหญ่มำจำก
คอนเทนท์ที่มีอยู่แล้วจำกกำรให้บริกำรในประเทศ นำมำพัฒนำและปรับปรุงเพื่อให้เหมำะสมกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ของแต่ ละประเทศ โดยบริ ษัท ย่ อยในต่ ำงประเทศจะมีที มงำนผลิ ต คอนเทนท์ ทีม กำรตลำด และที มพนั กงำน
ปฏิบัติกำรที่ทำหน้ำที่ติดต่อกับผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อประสำนกำรทำงำนระหว่ำงกัน
(2) กลุ่มธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ต
กำรจัดหำผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ต มีองค์ประกอบสำคัญดังนี้
ก. เนื้อหาและแหล่งข้อมูล
กำรจัดหำแหล่งข้อมูลของกลุ่มธุรกิจ สื่ออินเทอร์เน็ตในธุรกิจ Online Video Portal มีรูปแบบและ
แหล่งข้อมูลคล้ำยคลึงกับกลุ่มธุรกิจบริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ คือมีกำรจัดหำทั้งข้อมูลสำธำรณะ และข้อมูล
เฉพำะ ที่ผลิตโดยกลุ่มบริษัท รวมทั้งกำรซื้อลิขสิทธิ์หรือกำรจ้ำงผลิตคอนเทนท์ต่ำงๆ นอกจำกนี้ยังมีแหล่งข้อมูลจำก
ผู้ใช้บริกำรเป็นผู้ร่วมสร้ำงเนื้อหำ (User Generated Content) เช่น วีดีโอคลิปจำกทำงบ้ำน เป็นต้น
สำหรับธุรกิจ Online Hotel Booking ในกำรสำรองที่พักและที่ท่องเที่ยว บริษัทมีกำรติดต่อและร่วมมือทำง
ธุรกิจกับโรงแรม ผู้ให้บริกำรที่พัก รวมถึง แหล่งท่องเที่ยว ชั้นนำต่ำงๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ในกำร
รวบรวมและจัดหำแหล่งที่พักรำคำพิเศษไว้เพื่อให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยว โดยวิธีกำรจัดหำที่พักแบ่งเป็น 3 วิธี ได้แก่
(1) ส่งทีมไปติดต่อห้องพักจำกโรงแรม (2) โรงแรมเป็นผู้ติดต่อเข้ำมำ และ (3) ติดต่อผ่ำนตัวแทนท้องถิ่น (Local
Agency) ในประเทศต่ำงๆ
ข. บุคลากร
บริษัทมีทีมงำนในกำรจัดหำข้อมูลและรวบรวมคอนเทนท์ต่ำงๆ เพื่อนำมำเสนอให้แก่ลูกค้ำหรือผู้เข้ำเยี่ยม
ชมเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งจะต้องมีกำรเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ เครื่องมือ คอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อให้กำรใช้งำนบนเว็บไซต์เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยบริษัทมีทีมโปรแกรมเมอร์ทำหน้ำที่เขียนโปรแกรม
ออกแบบ พัฒนำฐำนข้อมูลและแอพพลิเคชั่นต่ำงๆ บนเว็บไซต์ รวมทั้งดูแล ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหำข้อบกพร่อง
ในระบบงำน เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลต่ำงๆ บนเว็บไซต์ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว และมีทีมออกแบบ
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(Web Designer) ทำหน้ำที่ออกแบบหน้ำเว็บไซต์ และกรำฟฟิคต่ำงๆ บนเว็บไซต์ ให้มีควำมสวยงำม น่ำติดตำม
สอดคล้องกับแนวคิดของเว็บไซต์นั้นๆ รวมทั้งมีทีมงำน Content Specialist ทำหน้ำที่ดูแล ปรับปรุง เพิ่มเติม แก้ไข
หรืออัพเดทข้อมูล เนื้อหำต่ำงๆ ภำยในเว็บไซต์ให้มีควำมถูกต้อง และทันต่อเหตุกำรณ์เสมอ ตลอดจนมี Web Master
ทำหน้ำที่ดูแลเว็บไซต์ในภำพรวม ในกำรนำเสนอเนื้อหำและรูปแบบกำรนำเสนอของแต่ละเว็บไซต์ให้เป็นไปตำม
กรอบแนวคิดที่บริษัทได้วำงไว้ และเป็นไปภำยใต้กรอบของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ บริษัทยังมีทีมงำนด้ำน
กำรตลำดในกำรออกแบบและนำเสนอกิจกรรมรูปแบบต่ำงๆ บนเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์ของบริษัทเป็นที่รู้จั ก และ
ได้รับควำมนิยมอย่ำงกว้ำงขวำง รวมทั้งทำหน้ำที่ติดต่อลูกค้ำที่ต้องกำรนำสินค้ำมำลงโฆษณำในเว็บไซต์ของบริษัท
ค. โดเมนเว็บไซต์
บริษัทมีทีมทำหน้ำที่ติดต่อกับบริษัทผู้ได้รับสิทธิ์จดทะเบียนโดเมนเว็บไซต์จำกต่ำงประเทศ เพื่อขอจด
ทะเบียนสิทธิ์กำรใช้ชื่อโดเมนดังกล่ำว โดยสิทธิ์ดังกล่ำวจะมีระยะเวลำ 3 หรือ 5 ปี แล้วแต่รำคำที่เลือกซื้อ นอกจำกนี้
ทีมงำนยังมีหน้ำที่ตรวจสอบเช็คอำยุโดเมนเว็บไซต์ต่ำงๆ ของบริษัท เพื่อไม่ให้หมดอำยุ จนเป็นเหตุให้หมดสิทธิ์ใน
กำรใช้งำนโดเมนนั้นๆ อีกด้วย
(3) กลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์
กำรจัดหำผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ มีองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้
ก. เนื้อหาและแหล่งข้อมูล
บริษัทมีทีมงำนนักข่ำว ช่ำงภำพ ซึ่งเป็นบุคลำกรของกลุ่มบริษัท ทำหน้ำที่ในกำรติดตำมและจัดหำข้อมูล
ข่ำวสำร เพื่อใช้ในกำรผลิตหนังสือและนิตยสำร ซึ่งส่วนใหญ่ได้มำจำกงำนอีเวนท์ กองละคร โรงเรียน กำรสัมภำษณ์
กำรถ่ำยแบบ เพื่อนำมำเสนอทั้งภำพข่ำวและบทควำมในหนังสือและนิตยสำร ซึ่งเป็นเนื้อหำที่สร้ำงขึ้นใหม่ และมีกอง
บรรณำธิกำรตรวจสอบ ควบคุมเนื้อหำ ให้อยู่ในมำตรฐำนและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้อ่ำน และวำงแผน
ควบคุมต้นฉบับให้ออกได้ตำมกำหนดเวลำ
ข. บุคลากร
บริษัทมีพนักงำนประจำในกำรผลิตนิตยสำร ซึ่งประกอบด้วย กองบรรณำธิกำร ทีมครีเอทีฟ ทีมช่ำงภำพและ
ทีมพิสูจน์อักษร โดยนิตยสำรแฟชั่นอำจจะมีกำรจ้ำงนำงแบบหรือช่ำงภำพมืออำชีพภำยนอกในกำรถ่ำยแบบแต่ละครั้ง
ค. การจัดพิมพ์
บริษัทว่ำจ้ำงโรงพิมพ์ภำยนอกในกำรจัดพิมพ์นิตยสำร โดยคัดเลือกโรงพิมพ์ที่มีคุณภำพมำตรฐำน และ
สำมำรถส่งงำนพิมพ์ได้ตำมกำหนดเวลำ
(4) กลุ่มธุรกิจสื่อทีวี
กำรจัดหำผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มธุรกิจสื่อทีวี มีองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้
ก. เนื้อหาและแหล่งข้อมูล
บริษัทมีทีมงำนผลิตรำยกำร ซึ่งเป็นบุคลำกรของกลุ่มบริษัท ในกำรคิดคอนเซปต์และสคริปต์ของแต่ละ
รำยกำร และจำกกำรเป็นผู้ผลิตคอนเทนท์หลำกหลำยรูปแบบทั้งข่ำวดำรำ เพลง และภำพยนตร์ บริษัทจึงสำมำรถนำ
คอนเทนท์จำกบริกำรต่ำงๆ มำประยุกต์ใช้ หรือจัดรูปแบบโดยกำรนำเสนอใหม่ให้เข้ำกับรำยกำรทีวีของแต่ละช่องได้
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ข. บุคลากร
บริ ษั ท มี พิ ธีกรด ำเนิ น รำยกำรที วี โดยท ำสั ญ ญำเป็ น พนั กงำนประจ ำ คั ด เลื อ กจำกบุ ค ลิ กภำพตำมควำม
เหมำะสมของเนื้อหำของแต่ละรำยกำร และมีพนักงำนส่วนสนับสนุนซึ่งป็นพนักงำนประจำของกลุ่มบริษัท เช่น ทีม
อุปกรณ์ ฉำก ทีมงำนวำงแผน และจัดผังรำยกำร เป็นต้น
ค. การถ่ายทา
บริษัทมีสถำนที่ถ่ำยทำ อุปกรณ์ ห้องตัดต่อ รวมถึงสถำนีส่งสัญญำณออกอำกำศเป็นของตัวเอง ทำให้มีควำม
คล่องตัวในกำรบริหำรรำยกำรออกอำกำศ
เพิ่มเติมข้อมูลกำรส่งสัญญำณ
แพร่ภำพออกอำกำศ
ง. การแพร่ภาพออกอากาศ
กำรแพร่ภำพออกอำกำศรำยกำรต่ำงๆ ในระบบทีวีดำวเทียม บริษัทจะส่งสัญญำณภำพและเสียงไปยังบริษัท
ไทยคม จำกัด (มหำชน) ผ่ำนกำรใช้สิทธิเช่ำช่องสัญญำณดำวเทียมของ Acumen Cambodia (ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยง
กัน) เพื่อยิงสัญญำณขึ้นสู่ดำวเทียมไทยคม 5 ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนสิงหำคม 2556 เป็นต้นไป จะเป็นกำรส่งสัญญำณภำพและ
เสียงโดยตรง (ไม่ผ่ำน Acumen Cambodia )ไปยังบริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

3.2 ธุรกิจการให้บริการด้านบันเทิง (Entertainment Business)
3.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำนบันเทิงดำเนินกำรโดยบริษัทย่อย คือ Mono Ent และ Mono Film โดยแบ่งกำรให้บริกำร
ออกเป็น 2 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจเพลง และกลุ่มธุรกิจภำพยนตร์ โดยมีรำยละเอียดกำรดำเนินธุรกิจ ดังนี้
(1) กลุ่มธุรกิจเพลง (Music Business) (ดาเนินการโดย Mono Ent)
ค่ำยโมโนมิวสิคเน้นสร้ำงสรรค์ผลงำนบนพื้นฐำนแรงสนับสนุนจำกแฟนคลับ และให้ควำมสำคัญกับแฟนคลับ
ของศิลปินเป็นอย่ำงมำก ทั้งกำรจัดกิจกรรมสังสรรค์เฉพำะกลุ่มแฟนคลับ สร้ำงช่องทำงสำหรับพูดคุย อัพเดทข่ำวสำร
และฟั งเพลงใหม่ๆ ของศิล ปิน ที่ ชื่นชอบทำง www.mono-music.com และทำงเว็ บไซต์ โซเชี ยลเน็ตเวิ ร์ค (Social
Network) อย่ำงเช่น facebook.com/monomusic และ twitter.com/mono_music หรือ Mono Music Official Channel บน
youtube.com/MrMonoMusic รวมถึงกำรให้บริกำรดำวน์โหลดเพลง รูปภำพ คลิป กำรรับข่ำวสำรเกี่ยวกับศิลปิน และ
ร่วมเล่นเกมกับศิลปินผ่ำนบริกำร SMS นอกจำกนี้ยังมีกำรผลิต อัลบั้ มรวมรูป ซีดี หรือ วีซีดีรวมผลงำน เพื่อให้แฟน
คลับได้สะสมอีกด้วย ศิลปินในค่ำยโมโน มิวสิค แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
1. กลุ่มศิลปินที่เน้นความสามารถในการแสดงระดับมาตรฐานสากล ประกอบด้วยศิลปินแนวเพลงแดนซ์
สไตล์ทีป๊อบ (T-Pop) ทั้งเกิร์ลกรุ๊ป อย่ำง “จี-ทเวนตี้” (G-Twenty) และ “แคนดี้มำเฟีย” (Candy Mafia) และ
กลุ่มบอยแบนด์ อย่ำงวง “อีโวลูชั่น ไนน์” (Evolution ๙) ทั้งนี้ในปี 2555 “แคนดี้มำเฟีย” ได้รับคัดเลือกเป็น
ตัวแทนศิลปินไทยไปรับรำงวัลศิลปินกลุ่มมำแรงแห่งปี (Kazz Awards 2012) และร่วมแสดงบนเวที
“เอเชีย ซอง เฟสติวัล 2012” (Asia Song Festival 2012) ที่ประเทศเกำหลี ซึ่งเป็นงำนมหกรรมคอนเสิร์ตที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชีย
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2. กลุ่มศิลปินที่เน้นตลาดภายในประเทศ ประกอบด้วยศิลปินหลำยแนว เช่น แนวเพลงฟังสบำย (Easy
Listening) อย่ำง “พีท พีระ” “แป้ง ณัฐณิชำ” และ “กฤต พรรณนำ” แนวเพลงที่เน้นแสดงสดบนเวที อย่ำง
วง “เอสพีเอฟ” (SPF) “รันแรนรัน ” (RunRanRun) “เรดิโอกำร์เด้น ” (Radio Garden) “ทเวนตี้ทำวน์ ”
(Twenty Town) และ “สเตตัสซิงเกิล” (Status Single) เป็นต้น
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(2) กลุ่มธุรกิจภาพยนตร์ (Movie Business) (ดาเนินการโดย Mono Film)
ประกอบธุ รกิจ ภำพยนตร์ครบวงจร โดยบริษั ทดำเนินธุ รกิจ ทั้งจั ดซื้อ ภำพยนตร์จำกต่ำงประเทศและผลิ ต
ภำพยนตร์ไทยคุณภำพโดยค่ำยโมโน พิค เจอร์ เพื่อนำออกฉำยในโรงภำพยนตร์ ขำยสิทธิ์ให้สำยหนังในต่ำงจังหวัด
ผลิตเป็นแผ่นวีซีดีและดีวีดีเพื่อจำหน่ำย ขำยสิทธิ์ในกำรแพร่ภำพทำงเคเบิ้ลทีวีและสถำนีโทรทัศน์ฟรีทีวี และขำยสิทธิ์
ภำพยนตร์ไทยที่บริษัทเป็นผู้ผลิตเองให้กับบริษัทในต่ำงประเทศ นอกจำกนั้นบริษัทยังดำเนินธุรกิจจัดซื้อลิขสิทธิ์
ภำพยนตร์ทั้งไทยและต่ำงประเทศจำกค่ำยหนังต่ำงๆ มำเพื่อให้บริกำรในรูปแบบดิจิตอล โดยสมำชิกสำมำรถเลือกซื้อ
แพ็คเก็จรำยวัน รำยเดือน รำย 3 เดือน รำย 6 เดือน หรือรำย 12 เดือน แล้วเลือกรับชมภำพยนตร์กว่ำ 1,500 เรื่องผ่ำน
ระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต ได้ ไ ม่ จ ำกั ด จ ำนวน ทำงเว็ บ ไซต์ doonung.comnet ซึ่ ง รองรั บ กำรใช้ ง ำนทั้ ง กำรรั บ ชมผ่ ำ น
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตทีวี แท็บเล็ต และสมำร์ทโฟนทุกระบบปฏิบัติกำร
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3.2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
3.2.2.1 ลักษณะลูกค้าและช่องทางการจัดจาหน่าย
(1) กลุ่มธุรกิจเพลง
กลุ่ม ลูกค้ำเป้ ำหมำยของกลุ่ม ธุร กิจ เพลง แบ่ง ตำมลักษณะแนวเพลง โดยแนวเพลงแดนซ์สไตล์ที ป๊อ บ
(T-Pop) จะมีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยเป็นกลุ่มเด็กนักเรียนวัยรุ่น ระดับมัธยมต้น ทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศ แนว
เพลงฟังสบำย (Easy listening) และกลุ่มที่เน้นแสดงสด (Band) จะมีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยเป็นกลุ่มนักเรียนตั้งแต่ระดับ
มัธยมปลำย นักศึกษำมหำวิทยำลัย และกลุ่มคนทำงำน
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 3. กำรประกอบธุรกิจของแต่ละสำยผลิตภัณฑ์

หน้ำ 51

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ช่องทำงกำรจำหน่ำย
ช่องทำงกำรจำหน่ำยแบบออนไลน์ ให้ บริกำรดำวน์โหลด (Digital Download) เพลงของศิลปินในสังกัด
โมโนมิวสิคผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่ำย โดยกด *3366XXX
- ช่องทำงกำรจำหน่ำยแบบดั้งเดิม (Traditional) ประเภทซีดี วีซีดี และดีวีดี จะจำหน่ำยผ่ำนตัวแทนจำหน่ำย
เพื่อกระจำยสินค้ำไปยังร้ำนซีดีรำยใหญ่ ทั้งนี้บริษัทจำหน่ำยสินค้ำส่วนใหญ่ไปยังร้ำน B2S ซึ่งปัจจุบัน B2S เป็นร้ำน
จำหน่ำยหนังสือ สื่อบันเทิง เพลง ภำพยนตร์ และเครื่องเขียน ครบวงจร รำยใหญ่ที่สุดของประเทศ
(2) กลุ่มธุรกิจภาพยนตร์
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของธุรกิจภำพยนตร์ ได้แก่ กลุ่มคนทุกเพศทุกวัยที่ชื่นชอบกำรชมภำพยนตร์ สำหรับ
บริกำรดูหนังออนไลน์ผ่ำนอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ Doonung.comnet จะเป็นกลุ่มลูกค้ำที่ ใช้เวลำอยู่กับบ้ำนเพื่อชม
ภำพยนตร์ในรำคำประหยัด สะดวก และประหยัดเวลำในกำรเดินทำง
ช่องทำงกำรจำหน่ำย
ภำพยนตร์ที่บริษัท ซื้อลิขสิทธิ์มำจำกต่ำงประเทศและที่บริษัท เป็นผู้ผลิต เองจะจำหน่ำยผ่ำนช่องทำงโรง
ภำพยนตร์ โดยกำหนดส่วนแบ่งรำยได้จำกบัตรเข้ำชมภำพยนตร์ กับโรงภำพยนตร์ที่นำภำพยนตร์ของบริษัทเข้ำฉำย
เช่น โรงภำพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เอสเอฟ รวมถึงโรงภำพยนตร์ของคู่ค้ำรำยอื่นที่อยู่ในต่ำงจังหวัด เป็นต้น
เมื่อภำพยนตร์ออกจำกโรงภำพยนตร์แล้ว ช่องทำงกำรจำหน่ำยจะเป็นกำรขำยลิขสิทธิ์ภำพยนตร์ให้แก่สถำนีโทรทัศน์
ฟรีทีวี Pay TV เคเบิลทีวี และสำยหนังต่ำงจังหวัด เป็นต้น ส่วนซีดี วีซีดี และดีวีดี จำหน่ำยผ่ำนตัวแทนจำหน่ำย เพื่อ
กระจำยสินค้ำไปยังร้ำนค้ำต่ำงๆ สำหรับกำรสมัครสมำชิกของบริกำร Online Video Streaming สำมำรถทำผ่ำนเว็บไซต์
Doonung.comnet และผ่ำนทำงผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 3 รำย (AIS DTAC และ True Move)
3.2.2.2 กลยุทธ์การแข่งขัน
(1) กลุ่มธุรกิจเพลง
 เน้นกำรทำเพลง ภำพลักษณ์ และกำรแสดงควำมสำมำรถของศิลปินที่มีมำตรฐำนระดับสำกล
 เน้นกำรทำเพลงเพรำะโดนใจ จำกทีมผลิตเพลงที่มีชื่อเสียง ภำพลักษณ์ของศิลปินที่จับต้องง่ำยและเข้ำถึง
ได้ ตลอดจนกำรแสดงดนตรีที่สนุกและมีพลัง
(2) กลุ่มธุรกิจภาพยนตร์
 เป็นผู้ทำธุรกิจภำพยนตร์ครบวงจร และพยำยำมรวบรวมลิขสิทธิ์ภำพยนตร์เพื่อสร้ำงคลังภำพยนตร์
ออนไลน์ที่มีขนำดใหญ่ที่สุด เพื่อชิงควำมได้เปรียบในฐำนะผู้นำตลำด
 สร้ำงแบรนด์ Doonung.comnet ให้เป็นที่รู้จักในฐำนะศูนย์รวมภำพยนตร์ออนไลน์คุณภำพขนำดใหญ่ ที่
สำมำรถรับชมได้ทุกที่ทุกเวลำ ในรำคำประหยัด
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3.2.2.3 นโยบายราคา
(1) กลุ่มธุรกิจเพลง
รำคำขำยซีดี วีซีดี ของกลุ่มธุรกิจเพลง กำหนดรำคำอ้ำงอิงจำกต้นทุนกำรผลิต และพิจำรณำกำหนดรำคำจำก
รำคำตลำด ซึ่งเป็นรำคำที่สินค้ำของกลุ่มบริษัทสำมำรถแข่งขันได้
(2) กลุ่มธุรกิจภาพยนตร์
กำรกำหนดรำคำสำหรับภำพยนตร์ที่กลุ่มบริษัทผลิตเอง ในช่องทำงกำรจำหน่ำยผ่ำนโรงภำพยนตร์ จะ
กำหนดส่วนแบ่งรำยได้จำกบัตรเข้ำชมภำพยนตร์กับโรงภำพยนตร์ในอัตรำที่ตกลงกัน เมื่อภำพยนตร์ออกจำกโรง
ภำพยนตร์แล้ว ช่องทำงต่อไปของกำรขำยจะเป็นกำรจำหน่ำ ยลิขสิทธิ์เพื่อฉำยต่อในช่องทำงอื่นๆ ซึ่งกลุ่มบริษัทจะ
กำหนดรำคำขำยลิขสิทธิ์ในอัตรำที่ตกลงกับผู้ซื้อลิขสิทธิ์ตำมระยะเวลำของกำรให้สิทธิ์ สำหรับกำรผลิตเป็นวีซีดี ดี วีดี
เพื่อจำหน่ำยแก่ลูกค้ำทั่วไป กำหนดรำคำขำยอ้ำงอิงจำกรำคำตลำดในธุรกิจ ซึ่งพิจำรณำควบคู่กับต้นทุ นของกำรผลิต
ส่วนรำคำบริกำร Online Movie Streaming ผ่ำน Doonung.comnet ใช้หลักกำรกำหนดรำคำโดยพิจำรณำควำมต้องกำร
ของตลำดเพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจใช้บริกำรได้ง่ำยขึ้น และเพื่อเพิ่มปริมำณสมำชิกและครองส่วนแบ่งตลำดให้ได้มำก
ที่สุด
3.2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
(1) กลุ่มธุรกิจเพลง
ปัจจุบัน ตลำดเพลงในประเทศไทยมีบริษัทหรือค่ำยเพลงขนำดใหญ่ เและขนำดเล็กเป็นจำนวนมำก ซึ่งมีกำร
ผลิตผลงำนเพลงหลำกหลำยแนว เช่น เพลงไทยสำกล และเพลงลูกทุ่ง เป็นต้น ตลำดซึ่งเป็นแนวเพลงของบริษัท คือ
เพลงไทยสำกล สไตล์ป็อปมิวสิค โดยมีกลุ่มผู้ฟังหลักคือกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งถือเป็นตลำดใหญ่ของตลำดเพลงไทยสำกล โดย
แนวเพลงที่เป็นที่นิยมของกลุ่มวัยรุ่นมักจะเปลี่ยนแปลงไปตำมยุคสมัย บริษัทถือเป็นค่ำยเพลงขนำดกลำงซึ่งมีกลุ่ม
ศิลปินในสังกัดที่เป็นที่รู้จักได้แก่ วง G-Twenty และ Candy Mafia ซึ่งธุรกิจเพลงของบริษัท มิได้ถือเป็นคู่แข่งโดยตรง
กับบริษัทใด เนื่องจำกในตลำดเพลงไทยสำกลสำหรับกลุ่มวัยรุ่นมีผู้นำตลำด 2 บริษัท คือบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด
(มหำชน) และบริษัท อำร์เอส จำกัด (มหำชน) ซึ่งกำรแข่งขันในธุรกิจนี้คำดว่ำจะยังเป็นกำรแข่งขันเพื่อช่วงชิงควำม
เป็นผู้นำในด้ำนของกำรยอมรับจำกกลุ่มผู้ฟังของผู้นำตลำดทั้ง 2 รำยดังกล่ำว โดยที่มีผู้เล่นอื่นๆ คอยสร้ำงสรรค์
ผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นทำงเลือกใหม่ให้กับกลุ่มผู้ฟัง
ทั้งนี้ กำรบริโภคของกลุ่มผู้ฟังในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงจำกกำรฟังเพลงจำกซีดี หรือ ดีวีดี เป็นกำรบริโภคทำง
สื่อดิจิตอลมำกขึ้น ซึ่งเป็นสื่อที่ปัจจุบันบริษัทใช้เป็นช่องทำงให้บริกำรหลำกหลำยรูปแบบ ในขณะที่ปัญหำเกี่ยวกับกำร
ละเมิดลิขสิทธิ์ยังคงเป็นปัญหำสำคัญของค่ำยเพลงทุกรำย ค่ำยเพลงต่ำงๆ จึงมีแนวโน้มในสร้ำงรำยได้จำกกำรโชว์ตัว
ของศิลปิน หรือจัดงำนอีเวนท์
(2) กลุ่มธุรกิจภาพยนตร์
มูลค่ำตลำดภำพยนตร์ในปี 2554 มีมูลค่ำรวมประมำณ 3,900 ล้ำนบำท เติบโตจำกปี 2553 ที่มีมูลค่ำตลำดรวม
ประมำณ 3,500 ล้ำนบำท หรือเติบโตร้อยละ 11.4 และมูลค่ำตลำดรวมปี 2555 ประมำณ 4,000 ล้ำนบำท โดยภำพยนตร์
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ไทยมีส่วนแบ่งตลำดประมำณร้อยละ 40 - 50 ของมูลค่ำตลำดภำพยนตร์รวม3 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำแนวโน้มควำมนิยมใน
ภำพยนตร์ไทยยังมีอยู่มำก
ในขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มีรำยงำนว่ำกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำร
ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันให้แตกต่ำงจำกเดิมในหลำยๆ ด้ำน รวมถึงด้ำนธุรกิจบันเทิงที่สื่อสมัยใหม่
โดยเฉพำะอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่ เข้ำมำมีบทบำท ทำให้ กำรรับสื่อบันเทิงเปลี่ยนรูปแบบไป โดยมีกำร
หลอมรวมของสื่อทั้งในด้ำนเครื่องมือและเนื้อหำที่ให้บริกำร เช่น กำรรับชมรำยกำรโทรทัศน์ผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่
และโครงข่ำยอินเทอร์เน็ต หรือฟังรำยกำรวิทยุผ่ำ นอินเทอร์เน็ต ผลจำกกำรมีช่องทำงเข้ำถึงข้อมูลควำมบันเทิงที่
หลำกหลำยและง่ำยขึ้นทำให้รูปแบบกำรดำเนินธุรกิจในอุตสำหกรรมบันเทิงเปลี่ยนแปลงไป โดยธุรกิจบันเทิงน่ำจะมี
ส่วนสำคัญที่จะสำมำรถใช้สื่อสมัยใหม่เหล่ำนี้หรือพัฒนำเข้ำสู่กำรเป็นคอนเทนท์ให้บริกำร ซึ่งเป็นช่องทำงในกำรหำ
รำยได้ที่น่ำจะเติบโตขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและจะกลำยเป็นสื่อหลักในอนำคตอันใกล้
3.2.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
(1) กลุ่มธุรกิจเพลง มีองค์ประกอบในกำรจัดหำผลิตภัณฑ์ ดังนี้
ก. เนื้อหาและแหล่งข้อมูล

บริษัทมีโปรดิวเซอร์และทีมงำนสร้ำงสรรค์ผลงำนเนื้อร้องและทำนอง ซึ่งเป็นกำรว่ำจ้ำงบุคคลภำยนอก โดย
ลิขสิทธิ์เพลงที่แต่งจะเป็นของบริษัท
ข. บุคลากร
ศิลปินในสังกัดจะทำสัญญำกับบริษัทเป็นรำยบุคคล โดยบริษัทมีทีมงำนคัดเลือก และฝึกฝนศิลปิน
ค. การอัดเสียง
บริษัทมีห้องอัดเสียงและตัดต่อ รวมถึงทีมงำนในกำรควบคุมกำรผลิตเพื่อให้ได้ต้นฉบับเพลงที่ดีที่สุด
(2) กลุ่มธุรกิจภาพยนตร์ มีองค์ประกอบในกำรจัดหำผลิตภัณฑ์ ดังนี้
ก. เนื้อหาและแหล่งข้อมูล
ภำยหลั งจำกได้ แนวคิ ดในกำรทำภำพยนตร์ บริ ษัท จะจั ดท ำบทภำพยนตร์ โดยเขีย นอธิบ ำยรำยละเอีย ด
เรื่องรำวของภำพยนตร์ ซึ่งบริษัทว่ำจ้ำงผู้เขียนบทภำพยนตร์จำกบุคคลภำยนอก
ข. บุคลากร
บริษัทมีกำรคัดเลือกนักแสดงอย่ำงพิถีพิถันเพื่อให้เหมำะสมกับบทภำพยนตร์แต่ละเรื่อง โดยนักแสดงไม่
จำกัดเฉพำะศิลปินที่อยู่ในสังกัดของบริษัท นอกจำกนี้ ผู้กำกับภำพยนตร์ก็มีส่วนสำคัญในกำรผลิต โดยบริษัทมีอิสระ
ในกำรเลือกหำผู้กำกับภำพยนตร์ได้จำกทั้งภำยในและภำยนอกบริษัท
ค. การถ่ายทา
เมื่อทีมงำนได้รับอนุมัติให้ผลิตภำพยนตร์ ระยะเวลำกำรพัฒนำบทภำพยนตร์จนถึงกำรถ่ำยทำ ตัดต่อ และ
โปรโมท เพื่อเข้ำฉำยในโรงภำพยนตร์ใช้ระยะเวลำประมำณ 1 - 2 ปี
3

ที่มำ: แบบแสดงรำยข้อมูลประจำปี 2554 ของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหำชน)
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ง. การซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
นอกเหนือจำกผลิตภำพยนตร์เองแล้ว Mono Film ยังมีกำรซื้อลิขสิทธิ์ภำพยนตร์ไทยและต่ำงประเทศ โดยมี
ทีมงำนสำหรับคัดเลือกภำพยนตร์ที่มีคุณภำพ และน่ำสนใจ ซึ่งจะเดินทำงไปซื้อภำพยนตร์ในเทศกำลภำพยนตร์ต่ำงๆ
ในต่ำงประเทศ หรือค้นหำประวัติภำพยนตร์ (Profile) ตำมสมำคมภำพยนตร์ต่ำงๆ ที่สนใจ เพื่อติดต่อซื้อลิขสิทธิ์
ภำพยนตร์มำให้บริกำรแก่ลูกค้ำตำมช่องทำงกำรบริกำรของกลุ่มบริษัท เช่น Doonung.comnet
เพิ่มเติมข้อมูลกำรกำกับ
3.3 การกากับดูแลโดยหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ดูแลโดยหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องในแต่ละธุรกิจ
กำรดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของหน่วยงำนรำชกำร ดังนี้
ธุรกิจ

หน่วยงำนที่กำกับดูแล

ธุรกิจสื่อและกำรให้บริกำรข้อมูล
1. ธุรกิจบริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

1. กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย - กำกับดูแลเรื่องกำรออก
ใบอนุญำตจับรำงวัล/ชิงโชคต่ำงๆ
2. สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค - กำกับดูแลเรื่องกำร
ให้บริกำร / กำรโฆษณำสินค้ำ และบริกำรต่ำงๆ

2. ธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ต

1. กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร - กำกับดูแลเรื่อง
กำรปิดกั้นเว็บไซต์ไม่เหมำะสม / กำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
2. กองบังคับกำรปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับอำชญำกรรม
ทำงเทคโนโลยี สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ - กำกับดูแลเรื่องกำร
ป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรมทำงเทคโนโลยี
3. สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค - กำกับดูแลเรื่องกำร
ให้บริกำร / กำรโฆษณำสินค้ำ และบริกำรต่ำงๆ

3. ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์

1. กรมศิลปำกร กระทรวงวัฒนธรรม - กำกับดูแลเรื่องกำรออก
ใบอนุญำตจดแจ้งกำรพิมพ์ (สื่อ, สิ่งพิมพ์ต่ำงๆ)
2. สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค - กำกับดูแลในเรื่องกำร
ให้บริกำร / กำรโฆษณำสินค้ำ และบริกำรต่ำงๆ

4. ธุรกิจสื่อทีวี

1. สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ - กำกับดูแลในเรื่องกำรออกใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรโทรทัศน์
2. สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค - กำกับดูแลเรื่องกำร
ให้บริกำร / กำรโฆษณำสินค้ำ และบริกำรต่ำงๆ

ธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำนบันเทิง
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ธุรกิจ
5. ธุรกิจเพลง

หน่วยงำนที่กำกับดูแล
1. กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ กระทรวงพำณิชย์ - กำกับดูแลเรื่องกำร
แจ้งกำรผลิตซีดี ดีวีดี
2. สำนักพิจำรณำภำพยนตร์และวีดีทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม - กำกับดูแลเรื่องกำรออกใบอนุญำตให้เช่ำ
แลกเปลี่ยน จำหน่ำย ภำพยนตร์ หรือวีดีทศั น์
3. สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค - กำกับดูแลในเรื่องกำร
ให้บริกำร /กำรโฆษณำสินค้ำ และบริกำรต่ำงๆ

6. ธุรกิจภำพยนตร์

1. กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ กระทรวงพำณิชย์ - กำกับดูแลเรื่องกำร
แจ้งกำรผลิตซีดี ดีวีดี
2. สำนักพิจำรณำภำพยนตร์และวีดีทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม - กำกับดูแลเรื่อง กำรพิจำรณำภำพยนตร์ กำร
ออกใบอนุญำตให้เช่ำ แลกเปลี่ยน จำหน่ำยภำพยนตร์ หรือวีดที ัศน์
3. สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค - กำกับดูแลในเรื่องกำร
ให้บริกำร / กำรโฆษณำสินค้ำ และบริกำรต่ำงๆ

3.4 ทั้งนี้ ทีผ่ ่ำนมำบริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์และระเบียบต่ำงๆ ที่กำหนด และไม่เคยมีประเด็น
ขัดแย้งกับหน่วยงำนที่กำกับดูแลแต่อย่ำงใด

3.53.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ไม่มี -
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