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2. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
บริษัท เอ็ม วิชั่น จากัด (มหาชน) (M Vision Public Company Limited) (“บริษัท” หรือ “MVP”) ประกอบธุรกิจการ
จัดงาน (Event Organizer) ได้แก่ การจัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือและสินค้าเทคโนโลยี ภายใต้ชื่องาน “Thailand
Mobile EXPO” การจัดงานแข่งขันกีฬา ท่องเที่ยว งานสัมมนา และอื่นๆ ตลอดจนการผลิตและจาหน่ายสื่อในรูปแบบต่างๆ
ทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ อีกทั้งการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 16 ปี ทาให้
บริษัทสามารถสร้างสรรค์สื่อเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
ออฟไลน์ และสื่อออนไลน์ โดยจากการให้บริการผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ ที่ ครอบคลุม บริษัทยังมีการจัดงานสัมมนา งาน
แสดงสินค้า ซึ่งงานแสดงสินค้าที่เป็นจุดเด่นของบริษัท ได้แก่ งาน Thailand Mobile EXPO เป็นสาคัญ ซึ่งแนวคิดของงาน
เป็นงานแสดงนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ของเจ้าของแบรนด์โทรศัพท์มือถือ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการนาเสนอสินค้าให้แก่กลุ่มผู้บริโภค และให้ลูกค้าเห็น ถึงแนวโน้มของตลาดโทรศัพท์มือถือและแนวโน้ม
ของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในงานมีการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจและยัง ให้ความสะดวกแก่ลูกค้าในด้านการชาระค่าสินค้าและ
บริการ อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเปรียบเทียบข้อมูลประสิทธิภาพของสินค้าอีกทางหนึ่ง
นอกจากการจัดงาน Thailand Mobile EXPO ที่เป็นงานสาคัญหลักของบริษัทที่จัดขึ้นเป็นประจาปีละ 3 ครั้งแล้ว
ปัจจุบัน บริษัทยังเน้นการให้บริการจัดงานทุกประเภท (Event Organizer) ซึ่งรวมถึงบริษัทการขยายการจัดงานในด้าน
สุขภาพมากขึ้น อาทิ การจัดการแข่งขันวิ่งเทรลและถนน เนื่องจากในปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสาคัญกับการดูแลสุขภาพมาก
ขึ้ น โดยบริ ษั ท เริ่ ม จั ด งานวิ่ ง งานแรกภายใต้ ชื่ อ งาน “Samsung Galaxy 10K Thailand Championship 2016” เป็ น งาน
แข่งขันที่เฟ้นหาสุดยอดนักวิ่งและเยาวชนนักวิ่งในประเทศไทย ซึ่งมีมาตรฐานการจัดการแข่งขันตามคู่มือ "มาตรฐานการจัด
งานวิ่งในประเทศไทย" และ รับรองการแข่งขันโดยสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ “งานเขาประทับ
ช้างเทรล (KPTC Trail 2017)” ณ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง เขาประทับช้าง อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี “งาน
ตะนาวศรี เ ทรล” เป็ น การจั ด งานวิ่ ง แบบผจญภั ย บนพื้ น ที่ ธ รรมชาติ ซึ่ ง ได้ รั บ การรั บ รองจาก ITRA (International Trail
Running Association) และ “งานจอมบึง มาราธอน” เป็นความร่วมมือของมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงสวนพฤกษศาสตร์
วรรณคดีบ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และกลุ่มนักวิ่งอาสาสมัคร KPTC ภายใต้ภาคีเครือข่ายที่ให้การ
สนับสนุนที่สาคัญ ได้แก่ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข ภาพ (สสส.) สมาพันธ์ชมรมเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพไทย
ประชาชนในพื้นที่หน่วยงานภาครัฐเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังมี การให้บริการรถคาราวาน
สาหรับใช้สนับสนุนการจัดงานนอกสถานที่ทุกประเภทของบริษัทเพื่ออานวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่เข้าร่วมงานอีก ทาง
หนึ่ง
นอกจากนี้ บริ ษั ท มี ก ารด าเนิ น ธุ ร กิจ พาณิ ชย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ e-Commerce ในปี 2558 โดยด าเนิ น ธุรกิจ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ซื้อในร้านค้าออนไลน์ โดยการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ โดยจาหน่ายสินค้าภายใต้ในแบรนด์
“Samsung” สินค้าที่จาหน่ายประกอบด้วยสินค้า โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต (Tablet) อุปกรณ์สาหรับ โทรศัพท์ มือถือ และ
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ www.s-estore.com ของบริษัท ซึ่งบริษัทเป็นผู้จัดจาหน่ายสินค้าดังกล่าวภายใต้
แบรนด์ Samsung ผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเป็นทางการจาก Samsung ในประเทศไทย
กลุ่มประเภทการให้บริการและประเภทธุรกิจจาหน่ายสินค้า ที่บริษัทดาเนินงาน สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม
ธุรกิจ ได้ดังนี้
1. กลุ่มธุรกิจการจัดงาน (Event Organizer) บริษัทเป็นผู้ดาเนินการจัดแสดงงานต่างๆ โดยการจัดแสดงงานที่เป็นงาน
หลัก คืองานแสดงสินค้าสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ไอที ภายใต้ชื่องาน “Thailand Mobile EXPO” เป็นงานเปิดตัว
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โทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟนของแบรนด์ต่างๆ ซึ่งการจัดแสดงงานดังกล่าวเกิดจากแนวคิดในการเป็นสื่อกลางให้
คนทั่วไปสามารถเข้าชมการเปิดตัว โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ และรวบรวมแบรนด์ โทรศัพท์มือถือชั้นนาต่างๆ เข้าไว้
ด้วยกัน จึงเกิดเป็นที่มาของงาน Thailand Mobile EXPO ซึ่งถือเป็นงานโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอีก
งานหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการจัดงานอื่นๆ การให้บริการการจัดงานประชุมสัมมนา ในหลากหลายรูปแบบ
อาทิ การจั ด ฝึ ก อบรม (Workshop) งานสั ม มนา การจั ด งานนิ ท รรศการ การจั ด กิ จ กรรมภายในของลู ก ค้ า
หลากหลายรูปแบบ โดยเน้นไปที่งานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้ง
บริษัทยังดาเนิน งานเป็นผู้จัดงานด้านสุขภาพ อาทิ การจัดงานวิ่งมาราธอนที่กาลัง ได้รับความนิยมจากการให้
ความสาคัญในการใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งการจัดงานมาราธอนของบริษัท มีทั้งงานที่บริษัทเป็น
เจ้าของงานซึ่งบริหารจัดการงานวิ่งเอง งานที่บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของภาคีในการจัดงานวิ่ง โดยบริษัทรับผิดชอบใน
การจัดหาร้านค้ามาจาหน่ายในงาน (Expo) และการจัดหาผู้สนับสนุน (Sponsor) และงานวิ่งที่บริษัทเป็นผู้รับจ้าง
จั ด งานให้ แก่ผู้ว่าจ้าง นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั งมีเ ป้าหมายการขยายการจัดงาน (Event Organizer) ด้ า นอื่ น ๆ ให้
ครอบคลุมหลากหลายมากขึ้นในอนาคต เช่น การจัดแสดงยานยนต์ไฟฟ้า (EV EXPO)เป็นต้น
2. กลุ่มธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซี่ (Media&Agency) บริษัทเป็นผู้ให้บริการด้านงานโฆษณาออนไลน์ (Online)
ซึ่งเป็นการให้บริการที่ต่อยอดจากธุรกิจออฟไลน์ซึ่งเป็นธุรกิจเดิมของบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เพราะในปัจุบันนั้นผู้บริโภคมีการใช้งานสมาร์ทโฟนและสื่อออนไลน์อย่างแพร่หลาย และ
บริษัทมีช่องทางออนไลน์ที่หลากหลายที่ได้รับความนิยม อาทิ เว็บไซต์ของบริษัท และ Facebook ของบริษัทมียอด
ผู้ติดตามสูงกว่าหนึ่งล้านผู้ติดตาม รวมทั้งการให้บริการงานด้านเอเจนซี่ในรูปแบบออนไลน์ โดยการเป็นตัวแทน
ของแบรนด์ของลูกค้าในการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดบนสื่อดิจิทัลครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้า มีการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ เพื่อให้บรรลุความต้องการทางการตลาด มีการประเมินผลและ
วัดผล เพื่อให้งานที่ทานั้นบรรลุตามความต้องการของลูกค้า และความต้องการทางการตลาด
สาหรับสื่อออฟไลน์ของบริษัท ได้แก่ สื่อประเภทนิตยสารรายเดือนภายใต้ชื่อ “WHATPHONE” ที่นาเสนอ
ข้อมูลข่าวสารด้านสมาร์ทโฟน รีวิวสมาร์ทโฟน เทคนิคการใช้งาน แนะนาอุปกรณ์ล้าสมัย และแอพลิเคชั่นใหม่ๆ
เพื่อตอบสนองความนิยมด้านไอที แต่เนือ่ งจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้ความนิยมของนิตยสารมี
บทบาทลดน้อยลง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 จึงได้มีมติอนุมัติ
การยกเลิกการดาเนินธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสารรายเดือน “WHATPHONE” ภายในปี 2561
3. กลุ่มธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) บริษัทเป็นผู้จัดจาหน่ายสินค้าในร้านค้าออนไลน์ในแบรนด์สินค้า
ของผู้ผลิตภายใต้แบรนด์ “Samsung” โดยผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายได้แก่ โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และ
อุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ อาทิ โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ หน้าจอ
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยบริษัทเป็นผู้จัดจาหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าดังกล่าวในร้านค้าออนไลน์อย่างเป็น
ทางการ (Online Official) ซึ่งบริษัทร่วมกับผู้ผลิตจะจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดบนสื่อ ดิจิทัลครบวงจรเพื่อ
ตอบโจทย์ ค วามต้ อ งการของลู ก ค้ า พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ e-Commerce ซึ่ ง เป็ น ช่ อ งทางการจ าหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และสามารถซื้อสินค้าที่ต้องการได้ทันทีโดยการซื้อผ่านระบบ
ออนไลน์ บนเว็บไซต์ www.s-estore.com
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2.1

โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัท
โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของบริษัทสาหรับปี 2558 – ปี 2560 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 มีรายละเอียด ดังนี้

2.1.1

โครงสร้ำงรำยได้แยกตำมประเภทรำยได้

โครงสร้ำงรำยได้
รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการให้บริการ
รวมรำยได้จำกำรขำย
และบริกำร
รายได้อื่น
รำยได้รวม

ปี 2558
ล้ำนบำท
3.47
125.84

ปี 2559

สัดส่วน ล้ำนบำท
2.66%
34.39
96.56%
152.24

129.31 99.22%
1.02
0.78%
130.33 100.00%

สัดส่วน ล้ำนบำท
17.97%
91.16
79.56%
192.90

186.62 97.53%
4.72
2.47%
191.34 100.00%

งวด 3 เดือนแรกของ งวด 3 เดือนแรกของ
ปี 2560
ปี 2561
สัดส่วน ล้ำนบำท สัดส่วน ล้ำนบำท สัดส่วน
32.02%
10.31 19.74%
12.93 19.65%
67.74%
41.85 80.15%
52.74 80.15%

ปี 2560

284.07 99.76%
0.68
0.24%
284.75 100.00%

52.16 99.89%
0.05
0.11%
52.22 100.00%

65.68 99.81%
0.13
0.19%
65.81 100.00%

หมายเหตุ : รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากการส่งเสริมการขาย ดอกเบี้ยรับ กาไรจากการขายทรัพย์สินถาวร รายได้จากการขาย
สินค้าล้าสมัย และกาไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม เป็นต้น

2.1.2

โครงสร้ำงรำยได้แยกตำมประเภทกลุ่มธุรกิจ

โครงสร้ำงรำยได้
การจัดงาน (Event
Organizer)
งานโฆษณาและเอเจนซี่
(Media & Agency)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (eCommerce)
รำยได้จำกกำรขำยและ
บริกำร
รายได้อื่น
รำยได้รวม

สัดส่วน ล้ำนบำท
81.08%
115.22

สัดส่วน ล้ำนบำท
60.22%
151.67

งวด 3 เดือนแรกของ งวด 3 เดือนแรกของ
ปี2560
ปี 2561
สัดส่วน ล้ำนบำท สัดส่วน ล้ำนบำท สัดส่วน
53.26%
34.28 65.65%
46.18 70.18%

21.01

16.12%

34.71

18.14%

34.93

12.27%

7.41

14.18%

6.02

9.14%

2.62

2.01%

36.69

19.17%

97.47

34.23%

10.47

20.06%

13.48

20.48%

ปี 2558
ล้ำนบำท
105.67

ปี 2559

129.31 99.22%
1.02
0.78%
130.33 100.00%

186.62 97.53%
4.72
2.47%
191.34 100.00%

ปี 2560

284.07 99.76%
0.68
0.24%
284.75 100.00%

52.16 99.89%
0.05
0.11%
52.22 100.00%

65.68 99.81%
0.13
0.19%
65.81 100.00%

หมายเหตุ : รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากการส่งเสริมการขาย ดอกเบี้ยรับ กาไรจากการขายทรัพย์สินถาวร รายได้จากการขาย
สินค้าล้าสมัย และกาไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม เป็นต้น
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2.2

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริกำร

บริษัทดาเนินธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือ และสินค้าเทคโนโลยี การจัดงานแข่งขันกีฬา ท่องเที่ยว
งานสัมมนา และอื่นๆ ตลอดจนการผลิตและจาหน่ายสื่อในรูปแบบต่างๆ ทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ อีกทั้งการประกอบ
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยการให้บริการของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1)กลุ่มธุรกิจการจัดงาน
(Event Organizer) 2) กลุ่มธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซี่ (Media & Agency) และ 3)กลุ่มธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (eCommerce)
สาหรับธุรกิจหลักของบริษัทคือธุรกิจการจัดงาน (Event Organizer) ได้แก่ งานจัดแสดงสินค้า Thailand Mobile
Expo การจัดงานสัมมนาให้แก่บริษัทโทรศัพท์มือถือ การจัดงานกีฬาและงานท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ใช้เทคโนโลยีที่เกีย่ วข้อง
กับโทรศัพท์มือถือ (Mobile Related) โดยความเชี่ยวชาญของบริษัทที่โดดเด่นและสาคัญ คือ การจัดงาน Thailand Mobile
Expo ที่มีจุดเด่นในการบริหารพืน้ ที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั และคู่ค้าทางธุรกิจทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้เช่าพื้นที่ และผู้บริโภค
ที่มาเดินชมงาน ทาให้เกิดกระแสการตอบรับเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาการจัดงานที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดกี ับลูกค้าทีเ่ ป็นแบรนด์โทรศัพท์มือถือและผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือค่ายต่าง ๆ จนทาให้เกิดงานที่
ต่อเนื่องมา ได้แก่ งานสัมมนาให้แก่แบรนด์โทรศัพท์มือถือค่ายต่างๆ ตลอดจนการจัดงานกีฬาและงานท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่
มีผู้สนับสนุนหลักเป็นเจ้าของแบรนด์โทรศัพท์มือถือที่มีส่วนแบ่งการตลาด 1 ใน 3 รายหลักของประเทศ โดยงานกีฬาหรืองาน
ท่องเที่ยวที่บริษัทจัดขึ้นจะเน้นงานที่ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือ เนื่องจากบริษัทและกลุ่มลูกค้าของบริษัทที่
เป็นเจ้าของแบรนด์โทรศัพท์มือถือจะได้รับผลประโยชน์ร่วมกันในการโฆษณาสินค้าเทคโนโลยีที่เกีย่ วข้องกับโทรศัพท์มือถือ
รวมถึงบริษัทก็สามารถหารายได้จากการจัดงานในการโปรโมทสินค้าให้แก่ลูกค้าที่เป็นผู้สนับสนุน (sponsor) ให้แก่บริษัทได้
ตัวอย่างเช่น งาน Samsung Galaxy 10K Thailand Championship ซึ่งเป็นงานวิ่งที่บริษัทจัดขึน้ เอง และสาหรับงานวิง่ ที่
บริษัทไม่ได้จัดงานทัง้ หมดขึ้นเอง แต่เป็นผู้จัดหาผู้สนับสนุนโครงการ (Sponsor) และเป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่งาน EXPO ใน
งาน เช่น จอมบึงมาราธอน ตะนาวศรีเทรล เขาประทับช้างเทรล เนื่องจากบริษัทมีความเชี่ยวชาญในการบริหารพื้นที่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนที่ขยายการจัดงานไปยัง EV Expo ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้าน
โทรศัพท์มือถือที่มีความสัมพันธ์กันเช่นเดียวกัน
ส่วนธุรกิจรองของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้เริ่มในปี 2558 จนถึงปัจจุบัน และมีแนวโน้มเติบโต
สูงเนื่องจากยังอยู่ในช่วงขยายตัวของธุรกิจ รวมถึงสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และสาหรับธุรกิจงาน
โฆษณาและเอเจนซี่ เป็นธุรกิจที่จะมีสัดส่วนของรายได้ที่ต่ากว่าธุรกิจการจัดงาน (Event Organizer) และธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
สาหรับการให้บริการของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม แยกตามประเภทกลุ่มธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มธุรกิจกำรจัดงำน (Event Organizer)
บริษัทเป็นผู้ดาเนินการจัดงานต่ างๆ (Event Organizer) โดยการจัดงานหลักของบริษัท คือ งานแสดงสินค้า
โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ไอที ภายใต้ชื่องาน “Thailand Mobile EXPO” เป็นงานเปิดตัวโทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟนและ
อุปกรณ์ด้านไอที ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติชาติสิริกิติ์ นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้ให้บริการดาเนินการจัดและบริหารงาน
ประชุมสัมมนาในหลากหลายรูปแบบอาทิ การจัดฝึกอบรม (Workshop) งานนิทรรศการ งานสัมมนา การประชุม งานกีฬา
งานท่องเที่ยว และการจัดกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ โดยให้ความสาคัญกับงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางด้านเทคโนโลยี
ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ เพื่อให้บรรลุความต้องการทางการตลาด มีการ
ประเมินผลและวัดผลเพื่อให้งานที่ทานั้นบรรลุตามความต้องการของลูกค้าและความต้องการทางการตลาด บริษัทยังเป็นผู้
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จัดงานเกี่ยวกับงานแข่งขันกีฬา (Sport Event Organizer) โดยงานแข่งขันกีฬาของบริษัท แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่งาน
ที่ บ ริ ษั ท เป็น เจ้าของงานซึ่งบริห ารจั ดการงานวิ่ง เอง คื อ งาน “Samsung Galaxy 10K Thailand Championship” งานที่
บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของภาคีในการจัดงานวิ่ง โดยบริษัทรับผิดชอบในการจัดหาร้านค้ามาจาหน่ายในงาน (Expo) และการ
จัดหาผู้สนับสนุน (Sponsor) คือ จอมบึงมาราธอน ตะนาวศรีเทรล เขาประทับช้างเทรล และงานวิ่งที่บริษัทเป็นผู้รับจ้างจัด
งานให้แก่ผู้ว่าจ้าง คือ ชงโครัน นอกจากนี้ บริษัทยังมีเป้าหมายการขยายการจัดงานไปยัง การจัดแสดงยานยนต์ไฟฟ้า (EV
Expo) ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านโทรศัพท์มือถือที่มีความสัมพันธ์กันเช่นเดียวกัน
สาหรับงาน Thailand Mobile EXPO ซึ่งเป็นธุรกิจการจัดแสดงงานหลักของบริษัท นับเป็นศูนย์กลางในการ
พบปะกันระหว่างเจ้าของแบรนด์โทรศัพท์มือถือ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ และผู้บริโภค โดยมีบริษัทเป็นตัวกลางในการจัด
งาน เป็นงานแสดงนวัตกรรมใหม่ ๆ ของแบรนด์โทรศัพท์มือถือหลากหลายแบรนด์และอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เป็ น การให้ ภาพและทิ ศ ทางของบริ ษั ท ให้ แ ก่ ผู้บ ริ โภค สามารถเห็ น ถึ ง แนวโน้ ม ของตลาดและแนวโน้ ม ของเทคโนโลยี
นอกจากนั้นยังเป็นการให้ ความสะดวกแก่ลูกค้าในหลายเรื่อง อาทิ การทดลองและการเปรียบเทียบสินค้า การมีการจัด
โปรโมชั่นที่ดึงดูด การส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ การให้ความสะดวกเรื่องการชาระค่าสินค้าและบริการที่สะดวกและรวดเร็ว
บริษัทจัดงาน Thailand Mobile EXPO ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน รวม
29 ครั้ง โดยจัดงานปีละ 3 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม และตุลาคมของทุกปี บริษัทมีรายได้หลักจากการให้เช่าพื้นที่
จัดงานแสดงงานแก่ผู้เช่าพื้นที่ได้แก่ เจ้าของแบรนด์โทรศัพท์มือถือ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ และร้านค้าอุปกรณ์ไอที รวม
กว่า 100 ราย โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือลูกค้าทั่วไป ผู้ที่สนใจติดตามข่าวสารเกี่ยวกับวงการโทรศัพท์มือถือ ผู้ที่กาลังอยู่ในช่วง
ตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือ รวมทั้งอุปกรณ์ ไอทีต่างๆ ซึ่งมีโอกาสได้เปรียบเทียบคุณสมบัติและทราบถึงข้อมูลที่แท้จริง
ของตัวผลิตภัณฑ์ และผู้ที่กาลังตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการซึ่งต้องการการส่งเสริมการขายที่ดีของสินค้าและบริการ และ
การบริ ก ารสิ น เชื่ อ ในข้ อ เสนอพิ เ ศษ ซึ่ ง ผู้ เ ข้ า ร่ ว มงานจะได้ รั บ การส่ ง เสริ ม การขายพิ เ ศษจากผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารและแบรนด์
โทรศัพท์มือถือ
ประเภทสินค้าที่นามาแสดง ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ Software ในโทรศัพท์มือถือ
Game Application ทุกประเภท อุปกรณ์เชื่อมต่อ อาทิ หน่วยความจาชนิดต่าง ๆ หูฟัง หูฟังบลูทูธและหูฟังไร้สาย ลาโพง ที่
ใส่โทรศัพท์มือถือประเภทต่างๆ สายชาร์จโทรศัพม์มือถือ สายคล้องโทรศัพท์มือถือ แบตเตอรี่สารอง และอุปกรณ์เชื่อมต่อ
อื่นๆ สาหรับ Gadget และ Wearable อาทิ อุปกรณ์สวมใส่ (Wearable device) นาฬิกาอัจฉริยะ อากาศยานไร้คนขับ (โดรน
บังคับวิทยุ) และ Gadget สุดไฮเทค เป็นต้น รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องที่สามารถเชื่อมต่อได้กับโทรศัพท์มือถือ เช่น กล้องดิจิทัล
เป็นต้น
ลักษณะและรูปแบบการจัดงาน Thailand Mobile EXPO ตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน สามารถแบ่งออกได้
หลายส่วน เช่น
1. Main Zone เป็นพื้นที่ในการประสานงานกับส่วนต่างๆ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การลงทะเบียนเข้างาน
การลงทะเบียนในบริเวณทางเข้าซึ่งผู้ที่เข้าร่วมงานจะได้รับสิทธิในการชิงโชคของรางวัลจากงาน และ
ส่วนของ Mobile Match Maker ส่วนของการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกซื้อโทรศัพ ท์มือถือ โดย
ผู้เชี่ยวชาญและนักเขียนจากนิตยสาร WHATPHONE และโปรแกรมเลือกมือถือให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน
2. Brand Zone เป็นส่วนของบริษัทผู้จาหน่ายโทรศัพท์มือถือหลักซึ่งจะมีการแสดงนวัตกรรมใหม่ๆ และ
จาหน่ายสินค้า ซึ่งผู้ผลิตและตัวแทนจาหน่ายจะมีรายการส่งเสริมการขายเป็นพิเศษสาหรับผู้ที่จะซื้อ
สินค้าในงาน
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Software Zone เป็นส่วนของผู้พัฒนาโปรแกรมและซอฟท์แวร์รวมถึงแอพพลิเคชั่นของโทรศัพท์มือถือ
ค่ายต่างๆ ซึ่งจะมีการแสดงเทคโนโลยี การจาหน่าย และการให้ข้อมูลแก่ผู้เ ข้าร่วมงานรวมถึง การ
ให้บริการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองใช้
4. Hardware Zone เป็นส่วนของการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภท Hardware ที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือ
นอกเหนือจาก Brand Zone ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การ์ดหน่วยความจา หู
ฟัง ลาโพง แบตเตอรี่สารองสาหรับโทรศัพท์มือถือ ที่ใส่โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
5. Gadget Zone, Wearable Device Zone โซนอุ ป กรณ์ ส วมใส่ แ บบพกพา และอุ ป กรณ์ ทั น สมั ย ตาม
เทคโนโลยีในปัจจุบัน
6. Secondhand Zone โซนซื้อขายโทรศัพท์มือถือมือสอง เป็นโซนที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการตามเทคโนโลยี
ใหม่ๆ และนามาขายต่อให้แก่ผู้อื่นที่สนใจสินค้าที่อยู่ในกระแสในราคาไม่แพง
7. Clearance Zone โซนจาหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อผู้ที่อยากใช้เทคโนโลยีทันสมัยและสามารถ
หาซื้อในราคาไม่แพง
8. Camera Zone โซนจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคต้องการอย่างครบวงจร ซึ่งกล้องดิจิทัลในปัจจุบัน
สามารถเชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือได้เป็นอย่างดี
9. Bitcoin Zone โซนอัพเดทเทรนด์ระดับโลกที่กาลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนั้น ซึ่งทางผู้จัดได้เชิญวิทยากรที่
มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและไอทีมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมงานที่สนใจภายในโซนดังกล่าว
10. EV Zone โซนแสดงรถยนต์พลังงานไฟฟ้า เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่กาลังเป็น
เทรนด์ของโลกอยู่ในขณะนี้
11. Meeting and Conference Zone เป็นโซนเกี่ยวกับการจัดการบรรยายและการประชุมทางวิชาการ หรือ
การนาเสนอผลงานต่างๆ ของทางภาครัฐ
12. Mobile Game Zone งานเกมส์โทรศัพท์มือถือที่จัดขึ้นในงานโดยจะรวมเกมส์ โทรศัพท์มือถือที่เป็ นที่
นิยม มาโชว์พร้อมกิจกรรมสนุก ๆ และแจกของรางวัลโดยผู้ให้บริการเกมส์โทรศัพท์มือถือ จัดขึ้นสาหรับ
ผู้เล่นเกมส์โดยเฉพาะ
3.

รายละเอียดการจัดงาน Thailand Mobile EXPO ในแต่ละปี แบ่งออกได้ 3 ช่วงเวลา ดังนี้
ชื่องำน
ช่วงเวลำจัดงำน
รำยละเอียด
1. Thailand Mobile EXPO
กุมภาพันธ์
เริ่มจัดงานครั้งแรกในปี 2550 เป็นการรวมแบรนด์
สมาร์ทโฟนทุกแบรนด์ พร้อมข้อเสนอพิเศษตรงใจผู้บริโภค
2. Thailand Mobile EXPO Hi-End
พฤษภาคม
เริ่มจัดงานครั้งแรกในปี 2554 โดยเน้นไปที่สมาร์ทโฟนรุ่น
ใหม่ และการแสดงนวัตกรรมใหม่ๆ ช่วงเวลากลางปี
3. Thailand Mobile EXPO Showcase
ตุลาคม
เริ่มจัดงานครั้งแรกในปี 2550 โดยเน้นไปที่เทคโนโลยีสมาร์ท
โฟนที่มีความล้าสมัย ในช่วงปลายปี
สาหรับการจัดงาน Thailand Mobile EXPO ที่ผ่านมาของบริษัทมีรายละเอียดดังนี้
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ชื่องำน
1. ปี 2550
 Thailand Mobile EXPO
 Thailand Mobile EXPO 2007
Showcase

วันที่จัดงำน

รำยละเอียด
จานวนผู้เข้างานรวมประมาณ 830,000 คน ยอด
8-11 ก.พ. 2550
จ าหน่ า ยสิ น ค้ า และบริ ก ารในงานรวมประมาณ
30 ส.ค. – 2 ก.ย. 2550 1,950 ล้ า นบาท โดยเป็ น การกระตุ้ น ตลาด
โทรคมนาคมทั้ ง ในด้ า นการซื้ อ ขาย เป็ น การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นวัตกรรม เทคโนโลยี ใหม่ๆ
ต่อตลาดและผู้ใช้งานจริง
จานวนผู้เข้างานรวมประมาณ 950,000 คน ยอด
14 – 17 ก.พ.2551 จ าหน่ า ยสิ น ค้ า และบริ ก ารในงานรวมประมาณ
2-5 ต.ค.2551
2,250 ล้านบาท

2. ปี 2551
 Thailand Mobile EXPO 2008
 Thailand Mobile EXPO 2008
Showcase
3. ปี 2552
 Thailand Mobile EXPO 2009
29 ม.ค. – 1 ก.พ. 2552
 Thailand Mobile EXPO 2009
1-4 ต.ค.2552
Showcase
4. ปี 2553
 Thailand Mobile EXPO 2010
1-4 ก.พ.2553
 Thailand Mobile EXPO 2010
30 ก.ย. – 3 ต.ค.2553
Showcase
5. ปี 2554
 Thailand Mobile EXPO 2011
3-6 ก.พ.2554
2-5 มิ.ย.2554
 Thailand Mobile EXPO 2011 Hi-End
 Thailand Mobile EXPO 2011
Showcase
29 ก.ย.- 2 ต.ค.2554
6. ปี 2555
 Thailand Mobile EXPO 2012
26-29 ม.ค.2555
 Thailand Mobile EXPO 2012
4-7 ต.ค.2555
Showcase
7. ปี 2556
 Thailand Mobile EXPO 2013
7-10 ก.พ.2556
 Thailand Mobile EXPO 2013 Hi-End
23-26 พ.ค.2556
 Thailand Mobile EXPO 2013
3-6 ต.ค.2556
Showcase
8. ปี 2557
 Thailand Mobile EXPO 2014
13-16 ก.พ.2557
 Thailand Mobile EXPO 2014 Hi-End
8-11 พ.ค.2557
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จานวนผู้เข้างานรวมประมาณ 1,500,000 คน ยอด
จ าหน่ า ยสิ น ค้ า และบริ ก ารในงานรวมประมาณ
2,450 ล้านบาท
จานวนผู้เข้างานรวมประมาณ 1,900,000 คน ยอด
จ าหน่ า ยสิ น ค้ า และบริ ก ารในงานรวมประมาณ
2,600 ล้านบาท
จ านวนผู้ เ ข้ า งานรวมประมาณ 2,050,000 คน
ยอดจ าหน่ า ยสิ น ค้ า และบริ ก ารในงาน รวม
ประมาณ 4,200 ล้านบาท

จานวนผู้เข้างานรวมประมาณ 1,450,000 คน ยอด
จ าหน่ า ยสิ น ค้ า และบริ ก ารในงานรวมประมาณ
2,910 ล้านบาท
จานวนผู้เข้างานรวมประมาณ 2,250,000 คน ยอด
จ าหน่ า ยสิ น ค้ า และบริ ก ารในงานรวมประมาณ
4,500 ล้านบาท

จานวนผู้เข้างานรวมประมาณ 2,050,000 คน ยอด
จ าหน่ า ยสิ น ค้ า และบริ ก ารในงานรวมประมาณ
4,100 ล้านบาท

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)

ชื่องำน
 Thailand Mobile EXPO 2014
Showcase
9. ปี 2558
 Thailand Mobile EXPO 2015
 Thailand Mobile EXPO 2015 Hi-End
 Thailand Mobile EXPO 2015
Showcase

วันที่จัดงำน

รำยละเอียด

2-5 ต.ค.2557

จานวนผู้เข้างานรวมประมาณ 1,900,000 คน ยอด
12-15 ก.พ.2558
จ าหน่ า ยสิ น ค้ า และบริ ก ารในงานรวมประมาณ
7-10 พ.ค.2558
4,400 ล้ า นบาท โดยการจั ด งานมี ก ารเพิ่ ม โซน
ต่างๆมากขึ้น อาทิ Gadget and Wearable Zone,
1-4 ต.ค.2558
Mobile Game Zone โดยจัดงาน ณ ห้องเพลนารี
1-3 ห้องบอลรูมและโถงต้อนรับ อาคารนิทรรศการ
โซน ซี ชั้น 2 บริเวณพลาซ่า ห้องประชุมย่อย 1-4
บริเวณเอเทรี่ยม และบริเวณ Main Foyer พื้นที่ใช้
สอยรวม 15,543 ตารางเมตร
10. ปี 2559
จานวนผู้เข้างานรวมประมาณ 1,900,000 คน ยอด
 Thailand Mobile EXPO 2016
11-14 ก.พ.2559
จ าหน่ า ยสิ น ค้ า และบริ ก ารในงานรวมประมาณ
19-22 พ.ค.2559
4,650 ล้านบาท โดยจัดงาน ณ ห้องเพลนารี 1-3
 Thailand Mobile EXPO 2016 Hi-End
 Thailand Mobile EXPO 2016
ห้องบอลรูมและโถงต้อนรับ อาคารนิทรรศการโซน
Showcase
29 ก.ย.-2 ต.ค.2559 ซี ชั้น 2 ห้องประชุมย่อย 1-4 บริเวณเอเทรี่ยม และ
บริ เ วณ Main Foyer พื้ น ที่ ใ ช้ ส อยรวม 14,043
ตารางเมตร
11. ปี 2560
จานวนผู้เข้างานรวมประมาณ 2,100,000 คน ยอด
 Thailand Mobile EXPO 2017
9-12 ก.พ.2560
จ าหน่ า ยสิ น ค้ า และบริ ก ารในงานรวมประมาณ
 Thailand Mobile EXPO 2017 Hi-End
18-21 พ.ค.2560
5,350 ล้านบาท โดยจัดงาน ณ ห้องเพลนารี 1-3
ห้องบอลรูมและโถงต้อนรับ อาคารนิทรรศการโซน
 Thailand Mobile EXPO 2017
28 ก.ย.-1 ต.ค.2560 ซี ชั้น 2 ห้องประชุมย่อย 1-4 บริเวณเอเทรี่ยม และ
Showcase
บริเวณ Main Foyer และบริเวณพลาซ่า พื้นที่ใช้
สอยรวม 15,543 ตารางเมตร
12. ปี 2561
จานวนผู้เข้างานรวมประมาณ 1,350,000 คน และ
 Thailand Mobile EXPO 2018
15 ก.พ.–18 ก.พ. 2561 ยอดขายรวมในงานมู ล ค่ า กว่ า 3,900 ล้ า นบาท
 Thailand Mobile EXPO 2018 Hi-End 24 - 27 พ.ค. 2561 โดยจัดงาน ณ ห้องเพลนารี 1-3 ห้องบอลรูมและ
โถงต้อนรับ อาคารนิทรรศการโซน ซี ชั้น 1-2 ห้อง
ประชุ ม ย่ อ ย 1-4 บริ เ วณเอเทรี่ ยม บริ เ วณ Main
Foyer และบริเวณพลาซ่า พื้นที่ใช้สอยรวม 20,233
ตารางเมตรโดยมี ธี ม งานแสดงสิ น ค้ า เกี่ ย วกั บ
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ และเทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
โทรศัพท์มือถือ (Mobile Related) เช่น กล้องดิจิทลั
และรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น
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ชื่องำน

วันที่จัดงำน

รำยละเอียด
หมายเหตุ: ในปี 2561 บริษัทมีการขยายพื้นที่จัดงานในโซน
ซี ชั้น 1 ของศู น ย์ป ระชุมแห่ งชาติ สิริกิติ์ เพิ่มเติ ม ท าให้ มี
พื้นที่ในการจัดงานเพิ่มขึ้น

สาหรั บ การจัด งาน Thailand Mobile EXPO ที่ ก าลั ง จะมี ขึ้น ในปี 2561 คื อ งาน Thailand Mobile EXPO
2018 Showcase ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 – 30 กันยายน 2561
กลุ่มลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็น เจ้าของแบรนด์โทรศัพท์มือถือ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ชั้นนา และผู้
จาหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือและสินค้าเทคโนโลยี อาทิ Samsung Huawei Sony Oppo Vivo AIS DTAC
TruemoveH และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยมี ตัวอย่างรายชื่อลูกค้าสาคัญและแผนผังสาหรับการจัดงาน Thailand Mobile
EXPO ดังนี้
ตัวอย่างรายชื่อลูกค้าในการจัดงาน Thailand Mobile EXPO

แผนผังสาหรับการจัดงาน Thailand Mobile EXPO 2018 Hi-End
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นอกจากงาน Thailand Mobile EXPO ที่จัดแสดงงานโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ไอทีแล้ว ในปี 2561 บริษัท
ยังได้เพิ่มสินค้าที่นามาแสดงในงานไปยังสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือ (Mobile Related) เช่น กล้องถ่ายรูป (DSLR
และ Mirrorless) และรถยนต์ ไฟฟ้ า (Electronic Vehicle) เป็ น ต้ น ภายใต้ ธี ม งาน Mobile Related Expo เพื่ อ เพิ่ ม ความ
หลากหลายทางด้านสินค้าให้ครบวงจร ตอบสนองความต้องการแก่ผู้ที่เข้ามาชมงานมากยิ่งขึ้น และเพื่อลดการพึ่งพิงลูกค้า
ทางด้านโทรศัพท์มือถืออีกทางหนึ่ง ซึ่งในอนาคต บริษัทมีแผนที่จะขยายการจัดงาน (Event Organizer) ไปยังการจัดแสดง
ยานยนต์ไฟฟ้า (EV Expo) ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 (รายละเอียดโปรดศึกษาเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2.6 หัวข้อโครงการ
ในอนาคต หน้า 1)
บริษัทยังเป็นผู้จัดงานเกี่ยวกับงานแข่งขันกีฬา (Sport Event Organizer) โดยงานแข่งขันกีฬาของบริษัท แบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) งานวิ่งที่บริษัทเป็นเจ้าของงานและเป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการงานเอง ได้แก่ งาน Samsung Galaxy 10K
Thailand Championship โดยบริษัทมีรายได้จากการจัดหาผู้สนับสนุน (Sponsor) รายได้จากการให้บริการเช่าพื้นที่ในการ
ออกบู ธ ขายสิ น ค้ า ค่ า สมั ค รงานวิ่ ง และการจ าหน่ า ยเสื้ อ ผ้ า อุ ป กรณ์ แ ต่ ง กายสาหรั บ นั ก วิ่ ง เช่ น เสื้ อ กี ฬ า หมวก และ
อุปกรณ์เสริมต่างๆ เป็นต้น
2) งานวิ่งที่บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของภาคีในการจัดงาน ซึ่งบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการพื้นที่โดย
จัดหาร้านค้ามาจาหน่ายในงาน (Expo) และการจัดหาผู้สนับสนุน (Sponsor) ในการจัดงาน ได้แก่ งานวิ่ง จอมบึงมาราธอน
ตะนาวศรีเทรล เขาประทับช้าง โดยบริษัทมีรายได้การจัดหาผู้สนับสนุน (Sponsor) การจัดงาน และรายได้จากการจัดหา
ร้านค้ามาจาหน่ายในงาน (Expo)
3) งานวิ่งที่บริษัทเป็นผู้รับจ้างจัดงานให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยมีรายได้จากการรับจ้างจัดงานวิ่ง ได้แก่ งานวิ่งชงโครัน
ในปี 2560
บริษัทเริ่มดาเนินการจัดงานเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา ประเภทวิ่งมาราธอนมาตั้งแต่ปี 2559 โดยงานวิ่งที่บริษัท
จัดงาน (Sport Event) ที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

หน้า 2 – 10

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)

ชื่องำน
1. Samsung Galaxy
10K Thailand
Championship

รำยละเอียดของงำน
การจัดงานวิ่งในบรรยากาศสนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งประวัติศาสตร์ระดับชาติ สนามการเเข่งขันชิงถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลมูลค่ามากกว่า 600,000 บาท พร้อม
บันทึกสถิติเวลาวิ่งเเข่งขัน ระยะ 10 กิโลเมตร ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการทุกคน รับรองโดยสมาคมกีฬากรีฑา
เเห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นครั้งแรก โดยมีการจัดอันดับนักวิ่ง TOP100 ของไทย ทั้งประเภทชายและ
หญิงอย่างเป็นทางการ

หน้า 2 – 11

ช่วงเวลำจัดงำน
เดื อ นเมษายนหรื อ
พฤษภาคมของแต่
ละปี
(8 เมษายน 2561)

บทบำทหน้ำที่ของบริษทั
บริ ษั ท เป็ น เจ้ า ของงานและ
บริ ห ารจั ด การงานทั้ ง หมดเอง
โ ด ย บ ริ ษั ท มี ก า ร ว่ า จ้ า ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการจัด
งานวิ่ ง (outsource) ซึ่ ง จะให้
คาปรึกษาและให้บริการจัดการ
แข่งขัน (Race Management &
Consulting Service) แ ล ะ ใ ช้
บริ ก ารการรายงานผลการ
แข่ ง ขั น ( Race Result) จาก
บริษัทภายนอก

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)

ชื่องำน
2. จอมบึงมาราธอน

รำยละเอียดของงำน
งานวิ่งที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากนักวิ่งเพื่อสุขภาพทั่วประเทศ ได้รับการรับรองจาก ITRA (International Trail
Running Association) และได้เป็นสนามที่ได้รับการรับรอง (Qualifying Race) จาก คณะกรรมการ Ultra-Trail du
Mont-Blanc® โดยเป็นการแข่งขันในระยะทางมาราธอน, ฮาล์ฟมาราธอน และมินิมาราธอนในระยะทาง 10, 21.1,
42.195 กิโลเมตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งเป็นงานที่จัดโดย 5 หน่วยงานได้แก่ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึง (รวมถึง สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา) มูลนิธิวิท ยาลัยหมู่บ้านจอมบึง ชุมชนใน
ท้องถิ่น (รวมถึง อาเภอจอมบึง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง สถานีตารวจภูธรจอมบึง สวนพฤกษศาสตร์
วรรณคดีภาคกลาง เทศบาลตาบลจอมบึง องค์การบริหารส่วนตาบลจอมบึง องค์การบริหารส่วนตาบลเบิกไพร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โรงเรียนต่างๆ กลุ่มชุมชนในเขตเทศบาล กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น) นักวิ่ง (ผ่าน
เครือข่ายต่างๆ อาทิ สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพภาคตะวันตก ชมรมวิ่ง
ต่างๆ อาสาสมัครนักวิ่งในกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มเพซเซอร์ กลุ่มสวีปเปอร์ กลุ่มแฟนซี กลุ่มการแพทย์ กลุ่มจัดหารายได้
รวมถึง นักวิ่งตัวแทนคณะกรรมการมาตรฐานการจัดงานวิ่งในประเทศไทย และบริษัท เอ็ม วิชั่น จากัด (มหาชน)

หน้า 2 – 12

ช่วงเวลำจัดงำน
สั ป ดาห์ ที่ ส ามของ
เดือนมกราคมในแต่
ละปี
(19-21 มกราคม
2561)

บทบำทหน้ำที่ของบริษทั
บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของภาคีโดย
รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
พื้นที่โดยจัดหาร้านค้ามา
จาหน่ายในงาน (Expo) และ
การจัดหาผู้สนับสนุน
(Sponsor) ในการจัดงาน

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)

ชื่องำน
3. ตะนาวศรีเทรล

รำยละเอียดของงำน
การจัดงานวิ่งแบบผจญภัยบนพื้นที่ธรรมชาติ เป็นการแข่งขันวิ่งไปในพื้นที่ภูมิประเทศบนเทือกเขาตะนาวศรี บริเวณ
อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในพื้นที่ชายแดนประเทศไทยและพม่า ได้รับการรับรองจาก ITRA (International Trail
Running Association) และเป็ น สนามที่ ได้ รั บ รอง (Qualifying Race) จากคณะกรรมการ Ultra-Trail du MontBlanc (UTMB) ซึ่งบ่งบอกว่าตะนาวศรีเทรลเป็นเป้าหมายสาหรับการแข่งขันของนักวิ่งเทรลจากทั่วโลก โดยแบ่ง
ระยะการวิ่งได้เป็น 3 ระยะ ดังนี้
1) ระยะ 60 กม. มีระยะทางจริงอยู่ที่ประมาณ 62.3 กม. มีความชันสะสม 4,050 เมตร
2) ระยะ 30 กม. มีระยะทางจริง 32.0 กม. มีความชันสะสมที่ 2,100 เมตร
3) ระยะ 10 กม. มีระยะทางจริงอยู่ที่ 10.8 กม. มีความชันสะสมอยู่ที่ 450 เมตร
หมายเหตุ: ระยะทาง 60 กม. จะได้รับคะแนนสะสมจาก ITRA 4 แต้ม และระยะ 30 กม. จะได้รับคะแนนสะสมจาก
ITRA 2 แต้ม
การดาเนินงานของตะนาวศรีเทรลประกอบด้วยความร่วมมือระหว่าง อาเภอสวนผึ้ง อุทยานธรรมชาติวิทยา
อบต.สวนผึ้ง อบต.ตะนาวศรี ประชาชนในอาเภอสวนผึ้ง คณะครูและโรงเรียนรวมถึงประชาชนในพื้นที่ กลุ่มอาสาดับ
ไฟป่าเขาประโจม โรงพยาบาลสวนผึ้ง และผู้ประกอบการ

หน้า 2 – 13

ช่วงเวลำจัดงำน
เดื อ นธั น วาคมของ
ทุกปี
( 8 - 9 ธั น ว า ค ม
2561)

บทบำทหน้ำที่ของบริษทั
บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของภาคีโดย
รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
พื้ น ที่ โ ด ย จั ด ห า ร้ า น ค้ า ม า
จ าหน่ า ยในงาน (Expo) และ
ก า ร จั ด ห า ผู้ ส นั บ ส นุ น
(Sponsor) ในการจัดงาน

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)

ชื่องำน
4. เขาประทับช้างเทรล
(KPTC Trail) และ
เขาประทับช้างไบค์
(เขาประทับช้างไบค์
เฉพาะในปี 2561)

รำยละเอียดของงำน
เป็นการจัดงานวิ่งภายใต้ความร่วมมือของมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และกลุ่มนักวิ่งอาสาสมัคร KPTC ภายใต้ภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนที่
สาคัญ ได้แก่ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์ชมรมเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพไทย
ประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐเอกชน การวิ่งแข่งขันเขาประทับช้างเทรลแบ่งเป็นการวิ่งระยะทาง 10, 21, 32
กิโลเมตร, การเดิน-วิ่งหรรษาเทรลระยะทาง 3 กิโลเมตร และการแข่งขันวิ่งเทรลสาหรับเด็กระยะทาง 2 กิโลเมตร ณ
สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง เขาประทับช้าง อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

หน้า 2 – 14

ช่วงเวลำจัดงำน
สัปดาห์ที่สามและสี่
ของเดื อ นมิ ถุ น ายน
ในแต่ละปี
(16-17 มิ ถุ น ายน
2561 และ 24
มิถุนายน 2561)

บทบำทหน้ำที่ของบริษทั
บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของภาคีโดย
รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
พื้ น ที่ โ ด ย จั ด ห า ร้ า น ค้ า ม า
จ าหน่ า ยในงาน (Expo) และ
ก า ร จั ด ห า ผู้ ส นั บ ส นุ น
(Sponsor) ในการจัดงาน

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)

ชื่องำน
5. ชงโครัน

รำยละเอียดของงำน
ช่วงเวลำจัดงำน
การจัดงานวิ่งกรุงเทพคริสเตียน ชงโค รัน 2017 Comebackhome ซึ่งจัดร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียน ตามความต้ อ งการ
วิทยาลัยจะจัดให้มีการแข่งขันวิ่งการกุศล ในเช้าวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. – 09.00 ของผู้ว่าจ้าง
น.ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้สนใจออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพที่ดีมากชึ้น มีการตอบรับจากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจานวนกว่า 2,500 คน เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมการ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีของครอบครัวชาวชงโคและมอบเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายให้กับกองทุนครูเกษียณของ
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

หน้า 2 – 15

บทบำทหน้ำที่ของบริษทั
บริ ษั ท เป็ น ผู้ รั บ จ้ า งจั ด งานวิ่ ง
ให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยบริษัทมีการ
ว่าจ้าง (outsource) ผู้เชี่ยวชาญ
ด้ า น เ ท ค นิ ค ก า รจั ด ง า นวิ่ ง
(Route Director) ภายนอก

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)

นอกจากการจัดงานด้านกีฬาของบริษัทแล้ว บริษัทยังเป็นผู้ให้บริการจัด งานต่างๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า อาทิ โครงการเปิดตัว LG งานเลี้ยงเพื่อขอบคุณตัวแทนจาหน่าย Huawei การประชุมเชิงปฏิบัติการ
Samsung Galaxy S8 และการประชุมเชิงปฏิบัติการ Samsung Galaxy Note8 เป็นต้น
โดยบริษัทจัดแสดงงาน (Event Organizer) ในปี 2560 และแผนงานจัดแสดงงานในปี 2561 ซึ่งมีรายละเอียด
งานที่จัดดังนี้
ประเภทกำรจั ด งำน(Event
รำยชื่องำน (วันที่จดั งำน)
บทบำทของบริษทั
Organizer)
ปี 2560
1) การจั ด งานแสดงสิ น ค้ า - Thailand Mobile EXPO 2017 (9-12 กุมภาพันธ์ บริษัทเป็นเจ้าของงาน
(EXPO)
2560)
- Thailand Mobile EXPO 2017 Hi-End (18-21
พฤษภาคม 2560)
- Thailand Mobile EXPO 2017 Showcase (28
กันยายน – 1 ตุลาคม 2560)
- Sport&Mobile EXPO 2 0 1 7 @เ ชี ย ง ใ ห ม่ บริษัทไปเช่าพื้นที่จากเจ้าของงาน
(CMME2017)
2) การรับจ้างจัดงานประชุม/ - Quality PC and SES FSM/Dealer Conference รั บ จ้ า งจั ด งานต่ า ง ๆ ตามความ
สัมมนาให้แก่ลูกค้า
- Huawei award
ต้องการของลูกค้า
- Huawei Smart inter Master Dealer Thank you
Party 2017
- Acer Game Day
- Work Shop Samsung Galaxy S8
- Work Shop Samsung Galaxy Note8
- LG G6 Launching Project
- PTE Dealer Party
- Huawei Smart Inter
- Huawei Bangkok Region 2017
- Samsung Dealer Conference Party อยุธยา
3) การจั ด งานแข่ ง ขั น กี ฬ า / - Samsung
Galaxy
10K
Thailand บริษัทเป็นเจ้าของงานและบริหาร
งานท่องเที่ยว
Championship 2017 (28 พฤษภาคม 2560)
การจัดงานเอง
- งานวิ่งชงโครัน (26 พฤศจิกายน 2560)
บ ริ ษั ท เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง ง า น
- งานวิ่งเขาประทับช้าง (17 -18 มิถุนายน 2560) รั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารจั ด การ
- งานวิ่งตะนาวศรี (16 ธันวาคม 2560)
พื้นที่โดยจัดหาร้านค้ามาจาหน่าย
ในงาน (Expo) และการจั ด หา
ผู้ สนั บ สนุ น (Sponsor) ในการจัด
งาน

หน้า 2 – 16

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)

ประเภทกำรจั ด งำน(Event
Organizer)

รำยชื่องำน (วันที่จดั งำน)
- ก้าวคนละก้าว
- Wonderfruit Festival
- Big Mountain Music Festival

ปี 2561
1) การจั ด งานแสดงสิ น ค้ า - Thailand Mobile EXPO 2018 (15-18 กุมภาพันธ์
(EXPO)
2561)
- Thailand Mobile EXPO 2018 Hi-End (24 - 27
พฤษภาคม 2561)
- Thailand Mobile EXPO 2018 Showcase
2) การรับจ้างจัดงานประชุม/ - Samsung SES
สัมมนาให้แก่ลูกค้า
- Samsung Star
- Samsung Certification Program
3) การจัดงานแข่งขันกีฬา
- Samsung Galaxy 10K Thailand
Championship 2018 (8 เมษายน 2561)
- งานวิ่งจอมบึงมาราธอน (19-21 มกราคม 2561
- งานวิ่ งเขาประทั บ ช้างเทรลและเขาประทับช้าง
ไบค์ (16-17 มิถุนายน 2561 และ 24 มิถุนายน
2561)
- งานวิง่ ตะนาวศรีเทรล (8-9 ธันวาคม 2561)

บทบำทของบริษทั
บริษัทนารถคาราวานไปให้บริการ
แก่ ผู้ ส นั บ สนุ น (Sponsor)ในการ
จัดงาน
บริษัทเป็นเจ้าของงาน

รั บ จ้ า งจั ด งานต่ า ง ๆ ตามความ
ต้องการของลูกค้า
บริษัทเป็นเจ้าของงานและบริหาร
การจัดงานเอง
บ ริ ษั ท เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง ง า น
รั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารจั ด การ
พื้นที่โดยจัดหาร้านค้ามาจาหน่าย
ในงาน (Expo) และการจั ด หา
ผู้ สนั บ สนุ น (Sponsor) ในการจัด
งาน

ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจการจัดงาน (Event Organizer) ถือได้ว่าเป็นรายได้หลักของบริษัท ซึ่งบริษัทมีแนวโน้มการ
ขยายการจัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือและสินค้าเทคโนโลยีตามหัวเมืองใหญ่ๆ ของประเทศมากขึ้น รวมถึงมีแผนขยาย
การให้ บ ริ ก ารในธุ ร กิ จ การจั ด งานที่ ห ลากหลายมากขึ้ น ในอนาคต ตามสโลแกนของบริ ษั ท คื อ Mobile Sport Tourism
Expertise สาหรับรายได้จากงานจัดแสดงงาน (Event Organizer) ในปี 2558- ปี 2560 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2561
บริษัทมีรายได้ในกลุ่มนี้เท่ากับ 105.67 ล้านบาท 115.22 ล้านบาท 151.67 ล้านบาท และ 46.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 81.08 ร้อยละ 60.22 ร้อยละ 53.26 และร้อยละ 70.18 ของรายได้รวม ตามลาดับ
แนวโน้มการจัดงาน (Event Organizer) ในอนาคตบริษัทจะเน้นการจัดงานให้ครอบคลุมทั้งงานแสดงสินค้า
โทรศัพท์มือถือและงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ (Mobile Related) ตลอดจนการจัดงานเกี่ยวกับ
กีฬา เช่น งานวิ่ง งานแข่งขันจักรยาน งานไตรกีฬา และการจัดงานด้านการท่องเที่ยว (Sport Tourism) เป็นหลัก เนื่องจาก
งานทั้ง 3 ประเภทเป็นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนที่จะขยายการจัดงานไปยังการ
จัดแสดงยานยนต์ไฟฟ้า (EV Expo) ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562
สาหรับการจัดงานแข่งขันด้านกีฬาหรืองานท่องเที่ยวต่าง ๆ บริษัทยังมีการให้บริการรถคาราวาน ซึ่งเป็นรถ
บ้านที่ให้บริการแก่ผู้สนับสนุน (Sponsor) ในการจัดงานของบริษัท เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้สนับสนุน (Sponsor)
ที่เข้าร่วมงานต่าง ๆ นอกจากนี้ ในการจัดงานท่องเที่ยว บริษัทจะมีรายได้จากการให้บริการรถคาราวานตามงานต่างๆ รวมทั้ง
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มีรายได้จากการจาหน่ายพื้นที่โฆษณารอบรถคาราวาน โดยรถคาราวานของบริษัทเป็นรถพ่วงประเภทหนึ่งที่ไม่มีเครื่องยนต์
จาเป็นต้องใช้รถยนต์อื่นในการขับเคลื่อน มีขนาดประมาณ 22-24 ฟุต สามารถพักได้ตั้งแต่ 2 คนถึง 4 คนภายในมีการ
ตกแต่งภายในที่ครบครันพร้อมสาหรับการพักอาศัย เช่น ห้องน้า-อาบน้า ระบบไฟฟ้า เครื่องทาน้าอุ่น เครื่องปรับอากาศ
ตู้เย็น ไมโครเวฟ ที่นอน และเครื่องนอน โดยภายนอกของรถคาราวานสามารถห่อหุ้มด้วยสติ๊กเกอร์เป็นโฆษณาต่างๆ ตาม
ต้องการ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน บริษัทใช้รถคาราวานเพื่อสนับสนุนการจัดงานต่าง ๆ (Event) ในรูปแบบของ Package
ให้กับผู้สนับสนุน (Sponsor) เป็นหลัก
รูปภำพรถคำรำวำนของบริษทั

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีรถคาราวานจานวนทั้งสิ้น 39 คัน บริษัทมีแผนการลงทุนสาหรับการจัดซื้อรถ
คาราวานเพิ่มเติม ให้มีจานวนไม่ เกิน 50 คันในปี 2561 เพื่อใช้รองรับการขยายตัวของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport
Tourism)ในอนาคต กล่าวคือ เป็นแคมป์ไซต์ทอี่ านวยความสะดวกแก่นักกีฬา ผู้ที่ชื่นชอบการออกกาลังกาย หรือ ผู้ที่ชอบการ
พักผ่อนนอกสถานที่แบบใกล้ชิดธรรมชาติ จะช่วยให้การใช้ชีวิตในแคมป์มีความสะดวกสบาย สะอาด ปลอดภัย ได้สัมผัส
บรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติอย่างแท้จริง สาหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท คือ ผู้ที่รักในการทากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
กี ฬ า (Sport Tourism) ชอบแคมป์ ปิ้ ง สั ม ผั สธรรมชาติ ติ ด ชายเขา ที่ มั ก มาเป็ น กลุ่ ม เพื่ อ น ครอบครั ว หรื อ กลุ่ ม นั ก กี ฬา
กลางแจ้ง ทั้ง Racing bike, Mountain bike,การวิ่งเทรล, การวิ่งบนถนน ที่ต้องการสถานที่ฝึกฝนร่างกาย การพักผ่อน และ
การแคมป์ปิ้งในคราวเดียวกัน
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2. กลุ่มงำนโฆษณำและเอเจนซี่ (Media & Agency)
บริษัทเป็นผู้ให้บริการด้านงานโฆษณาทั้งสื่อ ออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) ผ่านสื่อของบริษัท
และเป็นเอเจนซี่ (Agency) ให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทให้บริการเป็นตัวแทนในการซื้อสื่อต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า เช่น
การซื้อคอนเทนต์ แบนเนอร์โฆษณาบนเว็บไซต์ หรือซื้อคลิปวีดีโอของเว็บไซต์ สาหรับโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทุกรูปแบบ
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ทั้งนี้ ในการให้บริการสื่อต่างๆ ทุ กรูปแบบทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ และงานเอเจนซี่ให้กับลูกค้าตาม
ความต้องการบนสื่อดิจิทัลครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นให้งานที่ทานั้นบรรลุตามความต้องการ
ของลูกค้าและประสบผลสาเร็จตามความต้องการของตลาด
นอกจากนี้ ในปี 2559 – ปี 2560 บริษัทยังมีรายได้จากการให้บริการพัฒนาแอพพลิเคชั่น (Application) เป็น
การให้บริการรับจ้างพัฒนางานระบบและซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นของลูกค้า โดยบริษัทเป็นผู้พัฒนางานระบบทั้งหมด ที่ผ่าน
มาบริษัทเป็นผู้ให้บริการพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น อาทิ การพัฒนาระบบจองตั๋ว House of Ticket Website
การพัฒนาซอฟแวร์ Be Wallet เป็นการพัฒนาโปรแกรม ผลงาน คาสั่ง หรือโค๊ดในโปรแกรม (Source Code) ต่างๆ และการ
พัฒนาซอฟแวร์แอพพลิเคชั่น Doo Ads ซึ่งเป็นชุดคาสั่งที่นาไปใช้กับสมาร์ทโฟน เพื่อให้ได้สินค้าเป็นแพลตฟอร์มโฆษณาที่
สะสมยอดเงินจากการรับชมโฆษณาบนสมาร์ทโฟน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ไม่ได้ดาเนินการพัฒนาแอพพลิเคชั่น
(Application) ให้แก่ลูกค้าภายนอกแล้ว แต่จะเน้นการพัฒนาระบบและซอฟแวร์แอพพลิเคชั่นเป็นของตนเองเพื่อใช้สนับสนุน
การดาเนินงานของบริษัท
สาหรับการให้บริการงานกลุ่มโฆษณาแบ่งออกเป็นสื่อออฟไลน์และสื่อออนไลน์ มีรายละเอียดดังนี้
1.1 สื่อออนไลน์ (Online)
สื่อออนไลน์ ของบริษัทเป็นช่องทางการนาเสนอข้อมูลเนื้อหาและข่าวสารตามการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและผู้บริโภคยุคใหม่ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากธุรกิจเดิมเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้โดยตรงตาม
กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น และขยายฐานลูกค้าไปเป็นวงกว้างเพราะในปัจจุบันผู้บริโภคยุคใหม่มีการใช้งานสมาร์ทโฟน และ
แท็บเล็ตกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งสื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยมอย่างเช่น สื่อสังคมออนไลน์ Facebook ของบริษัทนั้นมียอด
ผู้ติดตามสูงกว่าหนึ่งล้านผู้ติดตาม ซึ่งบริษัทมีรายได้จากการขายพื้นที่สาหรับเนื้อหา (Content) จากการรีวิวสินค้าและ
บทความเนื้อหา และการขายพื้นที่โฆษณา (Banner) บนเว็บไซต์ต่างๆ ของบริษัทเป็นหลัก โดยสื่อออนไลน์ของบริษัทที่
สาคัญนั้น มีรายละเอียดดังนี้
1. www.whatphone.net และ WHATPHONE TV

แหล่งข้อมูลข่าวสารความรู้ทางเทคโนโลยี สมาร์ทโฟน ประกอบไปด้วยข่าวสารเทคโนโลยีรายวัน มี
การนาเสนอข้อมูลที่ทันสมัย (Update) บทความใหม่ๆ บทวิเคราะห์ พรีวิวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ (Preview) รีวิว
สมาร์ทโฟน (Review) เคล็ดลับและเทคนิคใหม่ๆ พัฒนาการของเทคโนโลยีเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของผู้บริโภค โดยมีการนาเสนอทั้ง
รูปแบบบทความ สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook, Twitter)
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สาหรับ WHATPHONE TV เป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ WHATPHONE ในรูปแบบวีดีโอ
คลิปผ่าน www.youtube.com ซึ่งผลิตโดยทีมงานแบ่งเป็นรายการออนไลน์ต่างๆ ซึ่งสามารถเข้าชมย้อนหลัง
ได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทางานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของลูกค้า การแนะนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
รีวิว (Review) และพรีวิว (Preview) ต่างๆ เพื่อตอบสนองการเข้าถึงข้อมูลของผู้บริโภคในปัจจุบัน
2. www.thailandmobileexpo.com

เว็บไซต์หลักของงานแสดงสินค้าสมาร์ทโฟนและไอทีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศที่บริษัทเป็นผู้จัดภายใต้
ชื่องาน “Thailand Mobile EXPO” ซึ่งเว็บไซต์เป็นช่องทางสื่อสารระหว่างผู้จัดงาน ผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าจากผู้
ให้บริการโทรศัพท์มือถือต่างๆ เจ้าของแบรนด์โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ไอทีต่างๆ กับผู้เข้าชมงาน เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดงาน ไฮไลท์ของงาน โปรโมชั่นของงาน กิจกรรมต่างๆของงาน แผนผังของงาน
ตลอดจนข้อมูลการเดินทางมาร่วมงานของผู้ร่วมเข้าชมงาน และมีการนาเสนอในรูปแบบสื่อสังคมออนไลน์
(Facebook, Twitter) ซึ่งมีผู้ติดตามถึง 1 ล้านคน
3. www.samsungparty.com

เว็บไซต์ชุมชน (Community) ของผู้รักและชื่นชอบสมาร์ทโฟนแบรนด์ซัมซุง (Samsung) ซึ่งมีการ
อั พ เดทข่ าวสารเทคโนโลยีร ายวัน บทความและเคล็ด ลับ การใช้งาน รี วิ ว (Review) และพรี วิ ว (Preview)
สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เสริมรุ่นใหม่ๆจากแบรนด์ซัมซุง เพื่อเป็นแหล่งรวมตัวของผู้รักและชื่นชอบในแบรนด์
ซัมซุง และเป็นสื่อกลางในการช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากแบรนด์ซัมซุง โดย
มีการนาเสนอทั้งรูปแบบบทความ สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook, Twitter) และสื่อวีดีโอคลิป (Youtube)
4. www.acerspace.com

เว็บไซต์ชุมชน (Community) ของผู้รักและชื่นชอบสมาร์ทโฟนแบรนด์เอเซอร์ (Acer) ซึ่งมีการอัพเดท
ข่าวสารเทคโนโลยีรายวัน บทความและเคล็ดลับการใช้งาน รีวิว (Review) และพรีวิว (Preview) สมาร์ทโฟน
และอุปกรณ์เสริมรุ่ นใหม่ ๆ จากแบรนด์เอเซอร์ (Acer) และเป็นสื่อกลางในการช่วยให้ ผู้บ ริ โภคสามารถ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากแบรนด์เอเซอร์( Acer) โดยมีการนาเสนอทั้งรูปแบบบล็อก สื่อสังคม
ออนไลน์ (Facebook, Twitter) และสื่อวีดีโอคลิป (Youtube)
5. www.stepextra.com
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เว็บไซต์ชุมชน (Community) ของผู้รักและชื่นชอบการออกกาลังกาย เช่น การวิ่ง ปั่นจักรยาน ว่ายน้า
เป็นต้น มีการนาเสนอบทความและเทคนิคการออกกาลังกาย ถ่ายทอดโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีประสบการณ์ใน
ด้านกีฬาโดยตรง โดยมีการนาเสนอทั้งรูปแบบบล็อก สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook, Twitter) และสื่อวีดีโอ
คลิป (Youtube)
6. www.10kthailandchampionship.com

เว็บไซต์หลักของการวิ่งแข่งขันซัมซุง กาแล็กซี่ ระยะทาง 10 กิโลเมตร ชิงแชมป์ประเทศไทยประจาปี
(Samsung Galaxy 10K Thailand Championship) ซึ่งเป็นงานแข่งขันที่เฟ้นหาสุดยอดนักวิ่งและเยาวชนนัก
วิ่งในประเทศเข้าร่วมแข่งขันมากถึง 12,000 คน ซึ่งบริษัทเริ่มจัดงานวิ่งแข่งขันนี้ปีละ 1 ครั้ง โดยเริ่มจัดงานครั้ง
แรกในปี 2559 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

1.
2.
3.

4.

5.

สาหรับรายละเอียดเว็บไซต์ที่สาคัญของบริษัท ซึ่งบริษัทเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ มีรายละเอียดดังนี้
รำยชื่อ
ชื่อเว็บไซต์
รำยละเอียด
10K Thailand Championship www.10kthailandchampionship.com งานวิ่งแข่งขันระยะทาง 10 กิโลเมตร
Thailand Mobile Expo
www.thailandmobileexpo.com
งานแสดงสิ น ค้ า สมาร์ ท โฟนและไอที ที่
ใหญ่ที่สุดในประเทศ
S-estore
www.s-estore.com
ธุ ร กิ จ พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ eCommerce โดยจ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ น
ร้ า นค้ า ออนไลน์ ภายใต้ ใ นแบรนด์
Samsung
Whatphone
www.whatphone.net
รี วิ ว มื อ ถื อ / ทิ ป และทริ ค / บทความ
แก๊ดเจ๊ท / แอพพลิเคชั่น / WHATPHONE
TV
Whatphoneshop
www.whatphoneshop.com
ขายสิ น ค้ า เทคโนโลยี อ อนไลน์ และ
ช่องทางการชาระเงิน
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รำยชื่อ
6. Stepextra

ชื่อเว็บไซต์
www.stepextra.com

7. Samsung Party

www.samsungparty.com

8. Acerspace

www.acerspace.com

รำยละเอียด
ข่ า วสาร / กิ จ กรรม / บทวิ จ ารณ์ /
เกร็ ด ความรู้ เกี่ ยวกับ กี ฬ า และการออก
กาลังกาย
ข่ า วมื อ ถื อ แท็ บ เล็ ต Samsung / ทิ ป
เทคนิคมือถือ Samsung / พรีวิว รีวิวมือ
ถือ / แอพพลิเคชั่น / เกมส์
ข่าว Acer / ข่าว Predator / ข่าวเกมส์ /
วิธีการใช้งาน / แอพพลิเคชั่นและเกมส์ /
ACERSPACE TV

นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการเอเจนซี่ (Agency) ประเภทงานโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ (Online) อีกทางหนึ่ง
นอกเหนือจากช่องทางออนไลน์ของบริษัท การให้บริการเป็นตัวแทนในการซื้อสื่อต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า เช่น ผ่าน
ช่องทาง Facebook Instagram และเว็บไซต์สาหรับโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทาให้บริษัทสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัท และช่องทางอื่นๆ ที่เป็นเครือข่ายออนไลน์ ทาให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสื่อ
เพื่อการโฆษณาสาหรับลูกค้ามากยิ่งขึ้น
1.2 สื่อออฟไลน์ (Offline)
สื่อออฟไลน์ของบริษัทประกอบด้วยนิตยสาร “WHATPHONE” ซึ่งเป็นนิตยสารรายเดือน โดยบริษัทมีรายได้
จากการจาหน่ายหนังสือและการขายพื้นที่โฆษณาภายในหนังสือ โดยจาหน่ายนิตยสารในราคาเล่มละ 100 บาท นิตยสาร
“WHATPHONE” เป็นหนังสือที่นาเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านสมาร์ทโฟน รีวิวสมาร์ทโฟน (Review) เคล็ดลับและเทคนิค
การใช้งาน (Tips) แนะนาอุปกรณ์ใหม่ๆ ล้าสมัย (Gadget) แอพลิเคชั่นใหม่ๆ บทความจากนักเขียนที่มีนักเขียนที่มีชื่อเสียง
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ด้า นเทคโนโลยี ฟังก์ชั่นการทางานของโทรศัพท์มือถือต่างๆ ให้แก่
ผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องครบถ้วนที่สุด ผู้บริโภคสามารถที่จะนาสิ่งที่ทางนิตยสารได้นาเสนอไปใช้งานได้ หรือเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือให้ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง รวมทั้งเพื่อตอบสนองความต้องการ
ทางด้านสมาร์ทโฟนที่กาลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน และช่วยให้ผู้บริโภคนั้นสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยบริษัทดาเนินการจ้างโรงพิมพ์ภายนอกสาหรับการจัดพิมพ์นิตยสาร และจัดจาหน่ายผ่านผู้จัด
จาหน่ายภายนอกเพื่อวางแผงไปยังร้านหนังสือทั่วไป เช่น ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ร้านนายอินทร์ ศูนย์หนังสือจุฬา ร้านเซเว่น
อีเลฟเว่น และเซเว่นทูเดย์ เป็นต้น
ปัจจุบันการให้บริการงานโฆษณาผ่านสื่อออฟไลน์ (Offline) บริษัทมีรายได้จากการจาหน่ายนิตยสาร และการ
ขายพื้นที่โฆษณาในหนังสือของนิตยสารเป็นหลัก ทั้งนี้ การจาหน่ายหนังสือบริษัทจะจาหน่ายผ่านผู้จัดจาหน่าย ซึ่งตกลงจะ
ชาระค่าหนังสือตามจานวนที่จาหน่ายได้จริงและส่งคืนหนังสือที่จาหน่ายไม่ได้ให้แก่บริษัทภายใน 90 วัน
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รูปภำพตัวอย่ำงนิตยสำร “WHATPHONE”

อย่างไรก็ดี เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้ความนิยมของนิตยสารในปัจจุบันมีบทบาท
ลดน้อยลง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 จึงได้มีมติอนุมัติการยกเลิกการ
ดาเนินธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสารรายเดือน “WHATPHONE” ภายในปี 2561
เมื่อพิจารณารายได้จากกลุ่มงานโฆษณาและเอเจนซี่ (Media & Agency) พบว่าในปี 2558 – ปี 2560 และ
งวด 3 เดือนแรกของปี 2561 บริษัทมีรายได้ในกลุ่มนี้เท่ากับ 21.01 ล้านบาท 34.71 ล้านบาท 34.93 ล้านบาท และ 6.02
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.12 ร้อยละ 18.14 ร้อยละ 12.27 และร้อยละ 9.14 ของรายได้รวม ตามลาดับ
3. กลุ่มธุรกิจพำณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
บริ ษั ท เริ่ ม ด าเนิ น ธุ ร กิ จ พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Commerce) มาตั้ ง แต่ ปี 2558 เนื่ อ งจากธุ ร กิ จ eCommerce ได้รับความนิยมในแบบก้าวกระโดดเป็นอย่างมากในประเทศไทย เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันเป็น
สังคมดิจิทัลมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ การทาธุรกรรมทางการเงิน และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งดาเนินการ
ผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งสิ้ น บริษัทเล็งเห็นโอกาสการเติ บ โตของตลาด e-Commerce ในประเทศไทย จึงได้ร่วมมือกับ
พันธมิตรที่มีความแข็งแกร่งในตลาดสมาร์ทโฟน ได้แก่ Samsung เพื่อผลักดันธุรกิจ e-Commerce ซึ่งเป็นช่องทางการขาย
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทาให้ผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อสินค้าที่ต้องการได้ ทันทีและตลอดเวลา
โดยมีวัตถุประสงค์ในการทาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่ม Online ที่ต้องการลด
ระยะเวลาในการเดินทางในการหาซื้อสินค้า รวบรวมข้อมูลสินค้าแบรนด์ Samsung ไว้ในที่เดียวเพื่อให้ลูกค้าสะดวกมากขึ้น
ในการตัดสินใจสั่งซื้อ ตลอดจนเป็นช่องทางที่ง่ายต่อการเข้าถึงสินค้า สาหรับกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
หรือ e-Commerce คือ กลุ่มลูกค้าทั่วไปที่ต้องการซื้อสินค้าแบรนด์ Samsung ผ่านช่องทางออนไลน์ สาหรับสินค้าของบริษัท
ที่จาหน่ายผ่าน e-Commerce ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์เสริมต่างๆ โดยบริษัทเป็นผู้จัด
จาหน่ายสินค้าดังกล่าวภายใต้แบรนด์ Samsung ผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเป็นทางการจาก Samsung ในประเทศไทย
สาหรับรายได้จากการดาเนินงานกลุ่มธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) บริษัทมีรายได้จากการ
ขายสินค้าไปยังลูกค้าทั่วไปในร้านค้าออนไลน์ และมีรายได้จากค่าสนับสนุนทางการตลาด (Marketing Support) โดยเป็นค่า
สนับสนุนด้านการโฆษณาสินค้า Samsung ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งบริษัทจะต้องดาเนินการลงโฆษณาเพื่อกระตุ้นยอดขาย
ในปี 2558 – ปี 2560 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
เท่ากับ 2.62 ล้านบาท 36.69 ล้านบาท 97.47 ล้านบาท และ13.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.01 ร้อยละ 19.17 ร้อยละ
34.23 และร้อยละ 20.48 ของรายได้รวม ตามลาดับ
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รายละเอียดของสินค้าที่จาหน่ายภายใต้แบรนด์ Samsung ดังนี้

สาหรับช่องทางการจัดจาหน่ายผ่านร้านค้าออนไลน์ของบริษัทนั้น มีการจัดจาหน่ายผ่าน 3 ช่องทาง คือ

1. S-estore บริษัทจะดาเนินการขายสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บ ไซต์หลัก คือ www.s-estore.com ซึ่งบริหารจัดการโดย
บริษัท
2. Lazada บริษัทมีช่องทางจาหน่ายผ่านเว็บไซต์สาหรับแหล่งช้อปปิ้งออนไลน์ที่รวมสินค้าไว้ที่มีชื่อเสียงผ่านเว็บไซต์
www.lazada.co.th
บริษัทจาหน่ายสินค้าผ่านเว็บไซต์ www.s-estore.com ของบริษัทเป็นหลัก ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับรางวัล
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น ประจาปี 2560 ดีเด่นด้านการตลาดสร้างสรรค์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ สาหรับการชาระเงินของร้านค้าออนไลน์ของบริษัทสามารถทาได้หลายช่องทาง อาทิ การชาระผ่านบัตรเครดิต
(Credit Card) การผ่อนชาระ (Installment) การชาระเงินปลายทาง (Cash On Delivery) บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต
(Internet Banking) เคาน์ เ ตอร์ ร้ า นค้ า และเคาน์ เ ตอร์ ธ นาคาร (Counter Service) โดยหลั ง จากที่ บ ริ ษั ท ได้ รั บ ค าสั่ ง ซื้ อ
สินค้าเข้ามาในระบบของบริษัทแล้ว พนักงานจะดาเนินการบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อและจัดสินค้าเพื่อให้ บริษัทขนส่งเข้ามารับ
สินค้า และนาสินค้าไปจัดส่งให้กับลูกค้า สาหรับการรับประกันสินค้า บริษัทจะรับประกันสินค้าโดยเริ่มนับจากวันที่ลูกค้า
ได้รับสินค้า ซึ่งจะระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี ที่ส่งไปพร้ อมสินค้า ทั้งนี้ระยะเวลาและเงื่ อนไขการรับประกันจะ
แตกต่างกันตามประเภทสินค้า ประกอบกับการคืนสินค้าสามารถทาการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าใด ๆ ที่ชารุด หรือสินค้าที่ยัง
ไม่ได้เปิดใช้งานภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับสินค้า โดยทางบริษัทจะรับทาการเปลี่ยน/คืนสินค้าภายใต้
เงื่อนไข ดังนี้
- สินค้ามีสภาพชารุด เสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- สินค้าทีส่ ่งผิดรุ่น ผิดสี หรือขนาด
- สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า เกิดการชารุดเสียหาย
หากสินค้าที่ผู้ซื้อได้รับตรงตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัทยินดีที่จะรับ คืนสินค้าและเปลี่ยนสินค้าให้
ตามที่อยู่ที่ได้ระบุที่อยู่จัดส่งไว้ในเอกสารคาสั่งซื้อ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
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2.3

กำรตลำดและภำวะกำรแข่งขัน

2.3.1 กลยุทธ์กำรตลำด
1) กลยุทธ์ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร (Product)
บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดงานตามสโลแกนของบริษัทคือ Mobile Sport Tourism Expertise ซึ่ง
บริษัทมุ่งเน้นการเป็นผู้นาในการจัดงานให้ครอบคลุมงานโทรศัพท์มือถือ งานกีฬา และงานท่องเที่ยว โดยงานหลักที่
บริษัทเป็นผู้จัดงาน และได้รับความนิยมในวงกว้าง ได้แก่งานแสดงสินค้าภายใต้ชื่องาน Thailand Mobile EXPO
ซึ่งถือเป็นงานโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในปัจจุบัน บริษัทยังคงแนวคิดการเป็นสื่อกลางที่จะรวบรวม
แบรนด์โทรศัพท์มือถือชั้นนาเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสิน ค้าและบริการได้สะดวกมากยิ่ง ขึ้น
นอกจากการจัดงานแล้วบริษัท ยังให้บริการการประชาสัมพันธ์สินค้าสาหรับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือชั้นนาของ
ประเทศเพื่อ เป็ น การท าการตลาดของสิ น ค้าแต่ละแบรนด์ สินค้ า นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง เล็ งเห็ น ช่องทางในการ
ให้บริการประเภทอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ การจัดงานด้านสุขภาพซึ่งเป็นสิ่งที่ กาลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน จึงได้ริเริ่มการ
จัดงานวิ่งขึ้น และการจัดงานเพื่อการท่องเที่ยวต่าง ๆ ในอนาคต รวมทั้งการให้บริการรถคาราวานเพื่อสนับสนุนการ
จัดงานให้มีความสะดวกสบายของผู้เข้าร่วมงาน ตลอดจนเป็นการสร้างความแปลกใหม่ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ใน
ยุคปัจจุบันมากขึ้น บริษัทมีกลยุทธ์การให้บริการจัดงานให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้จัดจาหน่ายสินค้าประเภท
สมาร์ทโฟนและไอทีของแบรนด์สินค้าซั มซุง (Samsung) ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งบริษัทเป็นผู้จัดจาหน่ายทาง
ออนไลน์อย่างเป็นทางการ เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นความสาคัญของสินค้าประเภทสมาร์ทโฟนและไอที ประกอบกับ
บริษัทเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ จึงดาเนินการให้บริการจาหน่ายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และได้รับ
การตอบรับเป็นอย่างดี เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าไอทีผ่านเว็บไซต์ ที่มีมาตรฐานและ
สามารถมั่นใจในคุณภาพและบริการได้ ทาให้บริษัทขยายการจาหน่ายสินค้าในแบรนด์ของ Samsung ไปยังสินค้า
ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อเป็นอีกทางเลือกในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค
ในส่วนธุรกิจให้บริการด้านสื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นบริการที่ต่อยอดจากธุรกิจเดิมด้านออฟไลน์ เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการใหม่ๆของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยผู้บริโภคมีแนวโน้มการใช้สื่อออนไลน์
เป็นสาคัญ บริษัทจึงมุ่งเน้นให้บริการด้านการโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่มีความหลากหลาย ให้เป็นที่
นิยม เน้นการทาสื่อออนไลน์ที่เจาะกลุ่มผู้บริโภคโดยตรง อาทิ กลุ่มสินค้าโทรศัพท์มือถือ สินค้าด้านเทคโนโลยีแ ละ
ไอที และสินค้าสาหรับกลุ่มคนชอบออกกาลังกาย เป็นต้น เพื่อสามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้
โดยตรง แต่สาหรับธุรกิจสื่อด้านออฟไลน์ที่บริษัทเป็นผู้จัดทานิตยสารรายเดือน “WHATPHONE” บริษัทมีแผนที่จะ
ยุติธุรกิจนิตยสาร WHATPHONE ที่ว่าจ้างโรงพิมพ์ภายนอกในการจัดพิมพ์ และว่าจ้างบริษัทภายนอกในการจัด
จาหน่าย ภายในปี 2561
จะเห็นได้ว่าบริษัทมีกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่เน้นความหลากหลายและสามารถให้บริการที่
เข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การดาเนินงานของบริษัทที่มีความหลากหลายยังคงเน้นการ
ให้บริการในกลุ่มงานที่บริษัทมีทักษะและความชานาญ อาทิ ด้านโทรศัพท์มือถือ เทคโนโลยีและไอที ด้านการ
โฆษณา รวมทั้งด้านการให้บริการจัดงานประเภทต่างๆ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่สาคัญของบริษัท
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2) กลยุทธ์ด้ำนรำคำขำย (Price)
บริษัทมีการกาหนดราคาขายตามประเภทสินค้าและบริการ โดยบริษัทจะมีการกาหนดราคากลางเป็น
ราคามาตรฐานในการคิดราคากับลูกค้า การกาหนดราคาขายในสื่อทั้งออฟไลน์และออนไลน์นั้น บริษัทจะมีการ
กาหนดราคากลางจากอัตราโฆษณาสินค้าและบริการในแต่ละประเภท โดยแบ่งตามลักษณะของการโฆษณา
แบ่งเป็นบทความ พื้นที่โฆษณา Banner และรูปภาพ สาหรับการคิดราคาพื้นที่ในงาน Thailand Mobile EXPO จะ
มีการคิดค่าบริการเป็นค่าเช่าพื้นที่ และค่าโฆษณา โดยแบ่งตามพื้นที่ของการจัดงาน อาทิ Plenary Hall, Main
Foyer, Atrium, Meeting Room, Clearance Zone, Ballroom Zone และค่าบริการออแกไนซ์เซอร์ (เฉพาะพื้นที่
เปล่า) รวมทั้งการจาหน่ายสื่อโฆษณาภายในงานให้ลูกค้า เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีการให้ส่วนลดแก่ลูกค้า
ตามนโยบายและอานาจอนุมัติตามที่บริษัทกาหนดไว้
สาหรั บ การก าหนดราคาการให้ บ ริ ก ารสาหรั บ การจั ด งานประเภทอื่ น ๆ อาทิ การให้ บ ริ ก ารเอเจนซี่
(Agency) การจัดงาน Sport Event มีการคิดราคาขายโดยคิดจากต้นทุนของบริษัทที่เกิดขึ้นบวกด้วยอัตรากาไรที่
ต้องการ โดยพิจารณาประกอบกับรายละเอียดของงาน ระยะเวลา บุคลากรที่ใช้ เป็นต้น
สาหรับการขายสินค้า E-Commerce บริษัทมีกลยุทธ์การตั้งราคาที่อ้างอิงราคาสินค้าจากราคาตลาดและ
ใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการขายต่าง ๆ เช่น การให้ส่วนลดจากราคาตลาด การให้ของแถม การมีช่องทางการชาระเงิน
ที่หลากหลาย การผ่อนชาระ ซึ่งจะสามารถสร้างความแตกต่างกับการซื้อสินค้าในร้านค้าทั่วไป นอกจากนี้ บริษัทยัง
เป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งให้แก่ลูกค้าด้วย
3) กลยุทธ์ด้ำนช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย (Place)
บริษัทมีช่องทางการจาหน่ายนิตยสารผ่านผู้จัดจาหน่ายภายนอกรายหนึ่งเพื่อกระจายสินค้า ไปยังร้าน
หนังสือทั่วไป ลูกค้าสามารถติดต่อขอรับบริการสื่อออนไลน์และออฟไลน์ ได้โดยตรงหรือผ่านทุกช่องทางของบริษัท
อาทิ เว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท www.mvisioncorp.com Facebook และ Line เป็ น ต้ น รวมถึ ง เว็ บ ไซต์ ใ นกลุ่ ม เช่ น
www.thailandmobileexpo.com, www.whatphone.net , www.whatphoneshop.com, www.stepextra.com,
www. 10kthailandchampionship. com, www. acerspace. com แ ล ะ www. samsungparty. com เ ป็ น ต้ น
นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการเอเจนซี่ (Agency) ประเภทงานโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ (Online) อีกทางหนึ่ง
นอกเหนือจากช่องทางออนไลน์ของบริษัท การให้บริการเป็นตัวแทนในการซื้อสื่อต่างๆ ตามความต้องการของ
ลูกค้า เช่น ผ่านช่องทาง Facebook Instagram และเว็บไซต์สาหรับโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ทาให้บริษัท
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัท และช่องทางอื่น ๆ ที่เป็นเครือข่าย
ออนไลน์ ทาให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสื่อเพื่อการโฆษณาสาหรับลูกค้ามากยิ่งขึ้น
สาหรับการจัดงาน Thailand Mobile EXPO ซึ่งจัดงานปีละ 3 ครั้ง โดยงานดังกล่าวถูกจัดขึ้นที่ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จะเห็นได้ว่าการจัดงาน Thailand Mobile EXPO ซึ่งมีสถานที่จัดงานที่มีจุดแข็งคืออยู่ในใจ
กลางกรุงเทพมหานคร และมีความสะดวกสบายในการเดินทางมางาน ทาให้เป็นที่สนใจของลูกค้ามาโดยตลอด
โดยบริษัทมีฝ่ายขายในการเข้าพบและติดต่อกับลูกค้า เพื่อหารือแผนการจัดงานร่วมกันและการจัดหาผู้ที่สนใจเช่า
พืน้ ที่ในแต่ละครั้ง ประกอบกับการประชาสัมพันธ์ของบริษัทในวงกว้าง ทาให้ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี
มาโดยตลอด นอกจากนี้การจัดงาน Event ต่างๆ บริษัทจะส่งทีมขายเข้าไปเสนองานต่อลูกค้า โดยนาเสนอแนวคิด
ของการจัดงาน และสรรหาผู้ให้การสนับสนุน (Sponser) หลักในการจัดงาน เช่น งานวิ่ง Samsung Galaxy 10K
Championship เป็นต้น
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ในส่วนการจัดจาหน่ายสินค้า E-Commerce ของบริษัทนั้น มีช่องทางการจัดจาหน่ายผ่านเว็บไซต์หลัก
ของบริษัทได้แก่ www.s-estore.com เป็นหลัก นอกจากนี้ยังได้นาสินค้า ดังกล่าวจาหน่ายผ่านอีก 2 เว็บไซต์ที่มี
ชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าของบริษัทให้หลากหลาย
โดยขายผ่านทาง www.lazada.co.th และ www.11street.co.th นอกจากนี้ บริษัทยังมีช่องทางการจัดจาหน่าย
หลักผ่านทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งจะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าแต่ละประเภทได้อย่างดีเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
4) กลยุทธ์ด้ำนกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์ (Promotion)
บริ ษั ท ใช้ ก ลยุ ท ธ์ ท างการตลาดที่ เ หมาะสม ผสมผสานกั บ เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย โดยใช้ น โยบายทาง
การตลาดที่เข้าถึงลูกค้าทุกระดับ โดยปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
ไป เพื่อสร้างความแตกต่างและดึงดูดลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ผู้เข้าชมงาน และลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่าน
ช่องทาง E-Commerce กลับมาซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้การสื่อสารการตลาด
ต่างๆ อาทิเช่น การใช้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook และ Twitter เพื่อประชาสัมพันธ์ และแจ้งโปรโมชั่นต่างๆ การ
สร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพ (Content Marketing) ในทุกช่องทางการนาเสนอคอนเทนต์ การจัดส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (Email Direct Message: EDM) เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโปรโมชั่น การพิมพ์ใบปลิวหรือ
แผ่นพับต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์งานจัดแสดงสินค้า การร่วมมือกับเว็บไซต์อื่น ๆ ของพันธมิตรเป็นช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าให้บริษัท การร่วมมือกับสถาบันการเงินเพื่อสร้างโปรโมชั่นผ่อนชาระ 0% ให้กับ
ช่ อ งทางการขายสิ น ค้ า E-Commerce การน าเอาเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ที่ ก าลั ง เป็ น ที่ นิ ย มในขณะนั้ น มาใช้
ประชาสัมพันธ์ หรือนาไปใช้กับงานเอเจนซี่ให้กับลูกค้า บริษัทใช้ทุกสื่อที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อประชาสัมพันธ์งาน
แสดงสินค้า “Thailand Mobile EXPO” ผ่านช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ Facebook Twitter
และ Line เป็นต้น
บริษัทยังมุ่งเน้นความสัมพันธ์อันดีระหว่างพันธมิตรที่เป็นคู่ค้า โดยตลอดระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจที่
ผ่ า นมา บริ ษั ท มี คู่ ค้าเป็น จานวนมากที่ให้ ความร่ วมมือ และให้ การสนั บสนุ น ที่ดี ทั้ง ในด้ านสิ น ค้าและบริ การที่
หลากหลาย ซึ่งบริษัทได้ดาเนินธุรกิจกับคู่ค้าแบบพันธมิตรทางการค้า และร่วมกันสร้างตลาดให้มีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน ส่งผลประโยชน์ไปจนถึงลูกค้าร่วมปลายทางเดียวกัน ซึ่งถ้าบริษัทคู่ค้ามีกาไรที่ดี ก็จะกลับมาซื้อ
สินค้าหรือบริการซ้าจากบริษัท (Repeat Order) ซึ่งบริษัทดาเนินนโยบายซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ไม่เอาเปรียบคู่ค้า
และลูกค้า และพยายามปรับปรุงบริการใหม่ ๆ ให้ทันสมัย และตอบโจทย์ทั้งคู่ค้าและลูกค้าทุกระดับชั้น นอกจากนี้
บริษัทยังมีการให้บริการหลังการขายสาหรับธุรกิจ E-Commerce เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและเกิดการ
ซื้อซ้า และทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดในการซื้อสินค้าและบริการของบริษัท
2.3.2 ลักษณะลูกค้ำและกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย
1. กลุ่มธุรกิจกำรจัดงำน อำทิ กำรจัดงำนแสดงสินค้ำ งำนนิทรรศกำร งำนกีฬำ และงำนประชุมสัมมนำ
1) งาน Thailand Mobile EXPO
- ผู้เช่าพื้นที่จัดแสดงสินค้า ซึ่งเป็นลูกค้าทางตรงของบริษัท โดยบริษัทเน้น กลุ่มลูกค้า เจ้าของ
แบรนด์ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ของประเทศ ตั ว แทนจ าหน่ า ยสิ น ค้ า และ
ผู้ประกอบการร้านค้า ต่างๆ ที่ขายสินค้า ที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ไอทีต่าง ๆ
โดยแบรนด์ ชั้ น น าในประเทศไทยที่ เ ป็ น ผู้ เ ช่ า พื้ น ที่ ก ารจั ด แสดงสิ น ค้ า ภายในงาน อาทิ เช่ น
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Samsung, Huawei, OPPO, VIVO, AIS, DTAC, Truemove H, Power Buy, Jaymart, Acer,
Lenovo และ ASUS เป็นต้น
- ผู้ เ ข้ า ชมงาน ซึ่ ง เป็ น ลู ก ค้ า ทางอ้ อ มของบริ ษั ท ได้ แ ก่ บุ ค คลทั่ ว ไปที่ ส นใจในเทคโนโลยี
โทรศัพท์มือถือ และเทคโนโลยีของสินค้า ที่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ ที่มีความต้องการ
ซื้อสินค้า อาทิ สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ อุปกรณ์เสริม สินค้าไอที ผู้ที่ชื่นชอบในแก็ตเจ็ตรุ่นใหม่ และ
เกมส์ เป็นต้น สินค้าที่มีจาหน่าย ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ หูฟัง ลาโพง ที่ใส่โทรศัพท์มือถือ สายชาร์จ
โทรศัพม์มือถือ สายคล้องโทรศัพท์มือถือ แบตเตอรี่สารอง อุปกรณ์เชื่อมต่ออื่น ๆ Gadget และ
Wearable เป็นต้น
2) งานนิทรรศการ งานประชุมสัมมนาและ Workshop
- ลูกค้ากลุ่มบริษัทเอกชน ที่ต้องการจัดงานสัมมนา นิทรรศการ หรือ Workshop
- ลูกค้ากลุ่มรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ ซึ่งต้องมีการกาหนดขอบเขตของงานอย่างชัดเจน
ประเมินต้นทุน ศึกษาการทา TOR ด้วยความรอบคอบ
3) งานกีฬาประเภทวิ่งมาราธอน
- ผู้สนับสนุนงาน (Sponsor) เช่น เจ้าของแบรนด์โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
- ลูกค้ากลุ่มทั่วไปที่สนใจสุขภาพและมีความสนใจในกีฬาวิ่งมาราธอนทุกเพศทุกวัย
2. กลุ่มธุรกิจงำนโฆษณำและเอเจนซี่ (Media & Agency)
1) สื่อออนไลน์ (Online)
- กลุ่มผู้อ่าน ผู้ชื่นชอบและสนใจในเทคโนโลยีและสมาร์ทโฟน ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป และชื่นชอบ
การรับข่าวสารบนอินเตอร์เน็ต
- กลุ่มลูกค้าที่ซื้อโฆษณา ได้แก่ แบรนด์สมาร์ทโฟนชั้นนาในประเทศไทย ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ
บริษัทเอเจนซี่ที่มาซื้อคอนเทนต์โฆษณาบนเว็บไซต์ หรือซื้อวิดีโอของเว็บไซต์หรือซื้อการโพสต์
คอนเทนต์บนสื่อสังคมออนไลน์ของเว็บไซต์ (Social Media)
2) สื่อออฟไลน์ (Offline)
- กลุ่มผู้อ่าน ตั้งแต่ระดับนักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจทางด้านเทคโนโลยีและสมาร์ทโฟนทั่วไป ที่มี
อายุตั้งแต่ 15 – 50 ปี และมีรายได้ตั้งแต่ 8,000 – 100,000 บาทต่อเดือน
- กลุ่มลูกค้าที่ซื้อโฆษณา ได้แก่ แบรนด์สมาร์ทโฟนชั้นนาในประเทศไทย ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ
บริษัทเอเจนซี่ที่มาซื้อคอนเทนต์โฆษณาภายในนิตยสาร
3) เอเจนซี่ (Agency)
- ลูกค้ากลุ่มบริษัทเอกชนแบรนด์ชั้นนาในประเทศ เช่น Samsung, OPPO เป็นต้น
- ลูกค้ากลุ่มบริษัททั่วไป
3. กลุ่มธุรกิจพำณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
- ลูกค้าทั่วไปที่สนใจสินค้าแบรนด์ Samsung
2.3.3

ภำวะกำรแข่งขัน
เมื่อพิจารณาลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริษัท พบว่าสามารถแบ่งภาวะการแข่งขันออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ตลาด
กลุ่มผู้จัดงาน ตลาดกลุ่มสื่อออนไลน์และสื่อออฟไลน์ และตลาดกลุ่มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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1. ตลำดกลุ่มผู้จัดงำน (Event)
- กำรจัดงำนแสดงสินค้ำไอทีในประเทศไทย
งานจั ด แสดงสิ น ค้ า ของบริ ษั ท เป็ น งานแสดงสิ น ค้ า ประเภทสิ น ค้ า โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ไอที แ ละ
เทคโนโลยี เพื่อให้บริการกับผู้เข้าชมงาน กลุ่มผู้สนใจในเทคโนโลยี ที่มีความสนใจหรือต้องการซื้อสินค้า โดยคู่แข่ง
ของบริษัทได้แก่ ผู้จัดแสดงสินค้าเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือและสินค้าไอทีอย่างเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตาม คู่แข่งในการ
จัดแสดงสินค้าไอทีประเภทโทรศัพท์มือถือที่เป็นคู่แข่งทางตรงของบริษัท ถือว่ามีน้อยราย และสาหรับคู่แข่งในตลาด
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน คือ COMMART, POWER BUY EXPO, Power Mall Electronica, Jaymart Mobile & Camera
Show และ Banana IT เป็นต้น เนื่องจากงานแสดงสินค้า Thailand Mobile EXPO ของบริษัทถือเป็นงานมหกรรม
โทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีสินค้าที่เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือที่หลากหลาย และมีการส่งเสริมการ
ขาย ทั้งส่วนลด ของแถม ของแจก การชิงโชครางวัล รวมถึงมีการชาระเงินที่หลากหลายร่วมกับสถาบันการเงินต่าง
ๆ เช่น การผ่อนชาระ 0% การเครดิตเงินคืน เป็นต้น ตลอดจนมีการนาเสนอเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือ
ใหม่ๆ ที่โดดเด่น จึงได้รับความนิยมจากลูกค้าอย่างกว้างขวางและเป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบัน
สาหรับรายชื่อผู้จัดแสดงสินค้าประเภทสินค้าไอทีที่เป็นคู่แข่งของบริษัท มีดังนี้
ชื่องำน / ผู้จัดงำน
ประเภทของงำน
COMMART
งานมหกรรมสิ น ค้ า ไอที ที่ ด าเนิ น การจ าหน่ า ยสิ น ค้ า
บริษัท เอ อาร์ โอ พี จากัด (มหาชน)
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โน็ตบุ๊ค ที่ผู้บริโภคให้การยอมรับเป็น
อย่างมาก รูปแบบของงานจะเป็นการแสดงสินค้าไอทีและ
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ๆ
POWER BUY EXPO
เพาเวอร์บาย ผู้นาธุรกิจศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าไอที
บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จากัด และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร ได้รับความร่วมมือ
ด้วยดีจากพันธมิตรแบรนด์ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้า
ไอทีหลากหลายแบรนด์

Power Mall Electronica
บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จากัด

Jaymart Mobile & Camera Show
บริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)

งาน Power Mall Electronica มหกรรมลดราคาสินค้าไอที
และเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ครั้ ง ใหญ่ จ าก Power Mall รวมถึ ง มี
สิ น ค้ า ที่ เ ป็ น ที่ นิ ย ม อ ย่ า ง iPhone iPad MacBook
Smartphone และ Tablet รวมถึง TV และเครื่องใช้ไฟฟ้า
หลากหลายแบรนด์
งานรวมสินค้าเทคโนโลยี สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต กล้อง และ
อุปกรณ์เสริมใหม่ๆ

หน้า 2 – 29

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)

ชื่องำน / ผู้จัดงำน
Banana IT ลดตับแตก
บริษัท คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

ประเภทของงำน
งาน "บานาน่าสโตร์ ลดตับแตกสินค้าไอที " เป็นงานสินค้า
ไ อ ที มี ทั้ ง สิ น ค้ า แ บ ร น ด์ Apple iPhone iPad ipod
Macbook iMac และฝั่ ง สมาร์ ท โฟน แท็ บ เล็ ต โน๊ ต บุ๊ ค
สินค้า DIY จอมอนิเตอร์ เครื่องพริ้นเตอร์ รวมไปถึงสินค้า
Accessories

กำรจัดงำนแข่งขันกีฬำ (งำนวิ่ง)
การจัดงานแข่งขันกีฬา (งานวิ่ง ) ของบริษัทเป็นการสร้าง Sport Tourism ด้วยเทคโนโลยี โดย
จุดเด่นของบริษัทคือ การจัดงานตามมาตรฐานการจัดงานวิ่งในประเทศไทยและได้รับการรับรองการแข่งขันโดย
สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทยังเน้นการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ในการบริหารจัดการ เพื่อ
สร้างความแตกต่างให้กับนักวิ่ง โดยการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในงาน ( Digital Event) สาหรับคู่แข่งในการจัดงาน
แข่งขันกีฬาของบริษัท มีดังนี้
ชื่องำน / ผู้จัดงำน
ประเภทของงำน
บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จากัด Bangsaen21 – 21K, RunARAN, Sundown Marathon
(MICE)
Krabi
-

บริษัท จ๊อก แอนด์ จอย จากัด
(Jog & Joy)

งานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี ครั้งที่ 1
ถึงครั้งที่ 21, 125th Anniversary of the OAG Running &
Ekiden 2018, Don Bosco Mini Marathon 2018

2. ตลำดกลุ่มสื่อออฟไลน์และสื่อออนไลน์
- สื่อออฟไลน์
ตลาดสื่อออฟไลน์ของบริษัท ซึ่งได้แก่การจัดทานิตยสารรายเดือน ซึ่งในปัจจุบันพบว่าหนังสือและ
นิตยสารประเภทนาเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านสมาร์ทโฟน รีวิวสมาร์ทโฟน (Review) เคล็ดลับและเทคนิคการใช้
งาน (Tips) แนะนาอุปกรณ์ใหม่ๆ ล้าสมัย (Gadget) แอพลิเคชั่นใหม่ๆ พบว่ามีจานวนน้อยมากในปัจจุบันตาม
กระแสของโลกที่นิยมด้านเทคโนโลยีที่ล้าสมัย ประกอบกับพฤติกรรมผู้อ่านที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้อุตสาหกรรม
สิ่งพิมพ์ไทยมีผู้อ่านลดลง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่ อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 จึงได้มีมติ
อนุมัติการยกเลิกการดาเนินธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสารรายเดือน “WHATPHONE” ของบริษัทภายในสิ้นปี
2561
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สื่อออนไลน์
ตลาดสื่อออนไลน์ของบริษัท ซึ่งเป็นช่องทางหลักสาหรับการให้บริการโฆษณาของบริษัท ใน
ปัจจุบันคู่แข่งสามารถเข้ามาในอุตสาหกรรมสื่อออนไลน์ได้โดยง่าย เพราะเป็นสื่อโฆษณาที่กาลังได้รับความนิยม
ตามพัฒนาการของเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการให้บริการสื่อออนไลน์ของบริษัท บริษัทจะ
มุ่งเน้นไปเว็บไซต์ที่นาเสนอเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนและเทคโนโลยีเป็นหลัก โดยมีสรุ ปเว็บไซต์โทรศัพท์มือถือและ
สมาร์ทโฟนที่เป็นคู่แข่งของบริษัท ได้ดังนี้
-

ชื่อเว็บไซต์
www.siamphone.com

รำยละเอียด
สยามโฟน ดอท คอม เป็ น เว็ บ ไซต์ เ กี่ ย วกั บ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ
สมาร์ ท โฟน แฟบเล็ ต แท็ บ เล็ ต ข้ อ มู ล โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ สเปค
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ซื้ อ ขายโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ และเป็ น แคตตาล็ อ ก
โทรศัพท์มือถือออนไลน์

3. ตลำดกลุ่มพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
สาหรับตลาดกลุ่มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท มีแนวโน้มเติบโตจากตลาดสมาร์ทโฟนที่ได้รับความ
นิ ย มมากขึ้ น บริ ษั ทเล็ งเห็ น อั ตราเติบ โตของตลาด E-Commerce ในประเทศไทย จึ ง ได้ ร่ ว มมือ กับ Samsung
ผลักดันธุรกิจ e-Commerce ซึ่งเป็นช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และ
ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยสามารถซื้อสินค้าที่ต้องการได้ทันที สาหรับตลาดกลุ่มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใน
ปัจจุบันมีผู้ให้บริการจานวนมาก ทาให้ภาพอุตสาหกรรมในตลาดมีการแข่งขันในระดับสูงมาก อย่างไรก็ตาม บริษัท
เป็นผู้จัดจาหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการในร้านค้าออนไลน์ของแบรนด์ Samsung ในประเทศไทย ซึ่งสาหรับคู่แข่ง
ที่ จ าหน่ า ยสิ น ค้ า บนเว็ บ ไซต์ นั้ น มี ทั้ ง ผู้ ป ระกอบการร้ า นค้ า ออนไลน์ ทั่ ว ไป ร้ า นค้ า ออนไลน์ ข องผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
โทรศัพท์มือถือ (Operators) และร้านค้าออนไลน์ของผู้จาหน่ายสินค้าโทรศัพท์มือถือและสินค้าไอทีทั่วไป โดยคู่แข่ง
ที่สาคัญในตลาดกลุ่มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อเว็บไซต์
www.shopee.co.th

รำยละเอียด
จ าหน่ า ยเครื่ อ งแต่ ง กาย โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ และ
อุปกรณ์เสริม คอมพิวเตอร์ แล๊ปท๊อป กล้องถ่ายรูป
เครื่องใช้ในบ้าน อุปกรณ์กีฬา สินค้าสาหรับสุขภาพ
และความงาม ของเล่น กระเป๋า เครื่องประดับ อาหาร
และเครื่องดื่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ
จ าหน่ า ยเครื่ อ งแต่ ง กาย โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ แท็ บ เล็ ต
คอมพิ ว เตอร์ แล๊ ป ท๊ อ ป เครื่ อ งใช้ ไฟฟ้า ภายในบ้ าน
กล้องถ่ายรูป เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์กีฬา เครื่องสาอางค์
น้ าหอม สิ น ค้ า ส าหรั บ เด็ ก และทารก อาหารและ
เครื่องดื่ม E-voucher หนังสือ ฯลฯ
จ า ห น่ า ย สิ น ค้ า ส า ห รั บ ย า น ย น ต์ อุ ป ก ร ณ์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อุ ป กรณ์ เ สริ ม อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์

www.11street.co.th

www.lazada.co.th
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ชื่อเว็บไซต์

รำยละเอียด
เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม สินค้า
อาหารและเครื่องดื่ม ของใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์แต่ง
กาย เครื่องประดับ อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ
จาหน่ายสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต อุปกรณ์คอมพิ วเตอร์
หน้าจอคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ จัดเก็บข้อมูล โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสารและหมึก อุปกรณ์
เน็ตเวิร์ค อุปกรณ์ต่อพ่วง ลาโพง กล้องถ่ายรูปและ
กล้องติดรถ โดรน และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
จาหน่ายสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื่ อ งพิ ม พ์ เ อกสารและหมึ ก โน๊ ต บุ๊ ค โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

www.jib.co.th

www.advice.co.th

www.cmart.co.th

จ าหน่ า ยโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ แท็ บ เล็ ต เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า
เฟอร์ นิ เ จอร์ ของตกแต่ ง บ้ า น เครื่ อ งใช้ ใ นบ้ า นและ
ห้องครัว อุปกรณ์เพื่อสุขภาพและความงาม ฯลฯ

www.bananastore.com

จาหน่ายโทรศัพท์มือถือ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์เสริม กล้องถ่ายรูป Gadget

www.itcityonline.com

จาหน่ายคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต
เครื่องพิมพ์เอกสารและหมึก เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้
ภายในบ้าน กล้องถ่ายรูป โดรน อุปกรณ์กีฬา เป็นต้น
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2.4

ภำวะอุตสำหกรรม

ภำพรวมเศรษฐกิจประเทศไทย
ประเทศไทยได้ มี ก ารพั ฒ นาทางด้ า นเศรษฐกิ จ และอุ ต สาหกรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
อุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะเวลา 20 ปี ตั้งแต่ปี 2560 – ปี 2579 มีแนวคิดในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโดยการพัฒนาของ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในระดับโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจากความก้ าวหน้าทางเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร
และการคมนาคมขนส่งที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การ
แลกเปลี่ยนสินค้า และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและ
พฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นปัจจัยสาคัญในการกาหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งแต่
ละประเทศต่างก็มีการเตรียมพร้อมในการปรับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับบริบทต่าง ๆ
ที่เปลี่ยนแปลงไป (ข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรม)
โดยภาครัฐบาลมีกลยุทธ์การเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดสู่สากลด้วยดิจิทัล ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือ
สาคัญในการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยเข้ากับเศรษฐกิจของโลกเมื่ออุตสาหกรรมไทยเป็นส่วนหนึ่งของฐานการผลิตของโลก
ผู้ประกอบการไทยต้องมีการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดต่าง ๆ กับผู้ ประกอบการทั่วโลก เช่น ข้อมูลการผลิต การสั่ง
วัตถุดิบ การทาตลาด การขนส่งสินค้า เป็นต้น ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถช่วยอานวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร และ
การทาธุรกรรมต่าง ๆ ได้ โดยแบ่งเป็นการเชื่อมโยงด้านข้อมูลข่าวสาร (Information Flow) เชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ในการ
ขนส่งสินค้า (Product Flow) และเชื่อมโยงด้านธุรกรรมการเงิน (Money Flow) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. การเพิ่ ม การติ ด ต่ อ สื่ อ สารด้ ว ยระบบออนไลน์ แ ละเพิ่ ม การท าการตลาดดิ จิ ทั ล สู่ ส ากล( Increase Online
Communication & Digital Marketing)
- ส่งเสริมการใช้ระบบออนไลน์การประมูลอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในการ
ส่งข้อมูลการผลิต หรือคาสั่งผลิต สั่งสินค้า/วัตถุดิบ เพื่อลดเวลาในการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ และการผลิต
ระหว่างผู้ผลิตและซัพพลายเออร์และพัฒนาการจัดหาวัตถุดิบจากต่างประเทศด้วยเครื่องมือดิจิทัล
- สนับสนุนการพัฒนารูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่ใช้ประโยชน์จากดิจิทัล และตอบสนองต่อตลาด
ในประเทศเป้ า หมาย เชื่ อ มโยงผู้ พั ฒ นา Digital Content เพื่ อ พั ฒ นาระบบสั่ ง ซื้ อ ออนไลน์ ให้ แ ก่
ผู้ประกอบการ ร่วมกับการพัฒนาและเพิ่มจานวนผู้ประกอบการให้มีการใช้ดิจิทัลและสื่อออนไลน์ใ น
การตลาดอย่างชาญฉลาด เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด การขยายจานวนลูกค้า
2. การจัดการระบบโลจิสติกส์สู่สากลด้วยดิจิทัล (Manage Global Logistic through Digital)
- เชื่อมโยงระบบห่วงโซ่อุปทานด้วยดิจิทัล โดยใช้ระบบออนไลน์ในการบริหารโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
ตรวจสอบปริมาณสินค้าในประเทศต่าง ๆ ติดตามสถานะของสินค้าที่ขนส่ง และวางแผน กระจายสินค้า
ไปยังประเทศต่าง ๆ
3. การพัฒนาระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Develop E-Payment)
- พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และติดตาม ตรวจสอบความ
ปลอดภัยอยู่เสมอ ป้องกันปัญหาการโจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้งาน
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ภำวะอุตสำหกรรม
1. อุตสำหกรรมงำนแสดงสินค้ำ (Event)
ธุรกิจจัดประชุมและการแสดงสินค้าเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยังเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอื่นๆ
เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร/ภัตตาคาร ธุรกิจการจัดประชุมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการแสดง
สินค้า/นิทรรศการนานาชาติ หรือ ไมซ์ (Meeting, Incentive Travel, Convention and Exhibition : MICE) ซึ่งประเทศไทยมี
ขีดความสามารถทัดเทียมกับหลายประเทศชั้นนาในการจัดประชุมและการแสดงสินค้า อีกทั้ง มีความได้เปรียบในด้าน
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมากนัก รวมทั้งสภาพอากาศและที่ตั้งที่เอื้ออานวยในการจัดงาน รวมถึงยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
มากมาย นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานสานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เป็น
หน่วยงานของภาครัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนา และสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ให้มีศักยภาพในการแข่งขันได้ใน
ตลาดโลก โดย สสปน. มีแผนการส่งเสริมธุรกิจนี้อย่างต่อเนื่อง และยังร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้ามาร่วม
ผลักดันและส่งเสริมในส่วนของด้านการท่องเที่ยวให้กับธุรกิจนี้อีกทางหนึ่ง
สาหรั บ การจั ด งานแสดงสิ น ค้ า ในภู มิ ภาคเอเชี ย และประเทศไทยมี แ นวโน้ ม ที่ สูง ขึ้ น ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ผลมาจาก
สถานการณ์การก่อการร้ายในยุโรปที่ส่งผลทาให้ตา่ งชาติหันมาจัดงานในภูมิภาคที่มีความสงบมากขึ้นประกอบกับการรวมตัว
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่เป็นปัจจัยเสริมให้ธุรกิจนี้ของไทยมีการขยายตัวและมีอัตราการเติบโตของการค้า
การลงทุนในอาเซียนมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ธุรกิจนี้จะต้องมีการพัฒนาและยกระดับการให้บริ การในด้านต่างๆ อันได้แก่
การอานวยความสะดวกในการเดินทาง ความร่วมมือระหว่างส่ว นกลางและท้องถิ่น การประชาสัมพันธ์ระดับโลกในรูปแบบ
ต่างๆ และระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจนี้ในอนาคต อีกทั้งการส่งเสริมจาก
ภาครัฐจะกระตุ้นธุรกิจเติบโตยิ่งขึ้น
ตารางแสดงจานวนผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติและผู้ร่วมชมงานแสดงสินค้านานาชาติ
สาหรับปีงบประมาณ 2559 – ปีงบประมาณ 2560 (ปีงบประมาณ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนของแต่ละปี)

ที่มา : สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

การแสดงสินค้านานาชาติสาหรับปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 จานวน 13 งานส่งผลให้ผู้
เข้ า ชมงานแสดงสิ น ค้ า จากต่ า งประเทศ (Visitor) ในปี ง บประมาณ 2560 เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 20.20 จาก 159,062 คน ใน
ปีงบประมาณ 2559 เป็น 191,192 คนในปีงบประมาณ 2560 ส่วนผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าจากต่างประเทศ (Exhibitor) เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 15.79 จาก 21,418 คนในปีงบประมาณ 2559 เป็น 24,800 คนในปีงบประมาณ 2560 นอกจากนี้ในปีงบประมาณ
2560 ยังมีงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ (Mega Event) จานวน 10 ครั้ง ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จานวน 1 งาน ซึ่งมีผู้
เข้าชมงาน (Event Visitor) รวมประมาณ 228,452 คน ทาให้ภาพรวมธุรกิจแสดงสินค้านานักท่องเที่ยวที่เป็นผู้เข้าร่วมแสดง
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สินค้า (Exhibitor) และผู้เข้าชมงานทั้ง Trade Visitor และ Event Visitor จากต่างประเทศ ลดลงร้อยละ 1.86 จาก 452,862
คน ในปีงบประมาณ 2559 เป็น 444,444 คน ในปีงบประมาณ 2560
จานวนการแสดงสินค้านานาชาติแบ่งตามประเภทการจัดงาน
สาหรับปีงบประมาณ 2559 – ปีงบประมาณ 2560 (ปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนของแต่ละปี)

ที่มา : สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
หมายเหตุ : งานแสดงสินค้าตามตารางข้างต้น สามารถจาแนกออกตามประเภท ดังนี้
- Trade Show หมายถึง การจัดงานแสดงสินค้าโดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นผู้ประกอบการ
- Public Show หมายถึง การจัดงานแสดงสินค้าโดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นผู้บริโภค
- Trade and Public Show หมายถึ ง การจั ด งานแสดงสิ น ค้ า โดยมี ก ลุ่ ม เป้ า หมายหลั ก เป็ น ทั้ ง
ผู้ประกอบการและผู้บริโภค
- Mega Event หมายถึง การจัดงานแสดงสินค้า และงานแสดงกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านวัฒนธรรม
ด้านกีฬา และด้านบันเทิง ที่ใช้พื้นที่จานวนมาก

สาหรับในช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2560 (เมษายน – กันยายนปี 2560) มีจานวนการแสดงสินค้านานาชาติ
เพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของเศรษฐกิ จโลกที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา
กลุ่มยูโร และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตลาดคู่ค้าสาคัญของไทย ต่างขยายตัวดีขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจการแสดงสินค้านานาชาติขยายตัวเพิ่ม
มากขึ้น ทั้งนี้ นักธุรกิจและนักลงทุนชาวต่างประเทศต่างให้ความสนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติกันเป็นจานวนมาก
เพราะมั่นใจว่าเศรษฐกิจของไทยจะฟื้นตัวดีขึ้นต่อเนื่องเช่นเดียวกับตลาดคูค่ ้าสาคัญของไทย และยังมีองค์ประกอบสนับสนุน
การเติบโตของเศรษฐกิจไทย อาทิ ความมั่นคงของรัฐบาลการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ เมื่ อพิจารณาจาแนกตาม
ประเภทของการแสดงสิ นค้ านานาชาติ พบว่ า การแสดงสิ นค้า แบบ Trade Show ที่ มี ก ลุ่ ม เป้าหมายเป็ นผู้ ป ระกอบการ
ขยายตัว 63 งานจากปีประมาณ 2559 เป็น 76 งานในปีงบประมาณ 2560 และเช่นเดียวกับการแสดงสินค้าแบบ Trade &
Public Show ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นทั้งกลุ่มผู้ประกอบการและผู้บริโภคขยายตัวจาก 21 งานในปีงบประมาณ 2559 เป็น 23
งานในปีงบประมาณ 2560 ส่วนการแสดงสินค้าแบบ Public Show ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริโภคมีจานวน 5 งานลดลงจาก
7 งานในปีงบประมาณ 2559
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สาหรับการจัดงานแสดงสินค้า ภายใต้ชื่องาน Thailand Mobile EXPO นั้น การจัดงานที่ผ่านมาของบริษัทถือว่า
ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมงานอย่างสม่าเสมอ เห็นได้จากจานวนผู้เข้างานและมูลค่าจาหน่ายสินค้าภายในงาน โดยมี
รายละเอียดตามตารางดังนี้
มูลค่ำจำหน่ำยสินค้ำ
ชื่องำน
วันที่จัดงำน
จำนวนผู้เข้ำงำน
ภำยในงำน
1. Thailand Mobile EXPO
8-11 ก.พ. 2550
ประมาณ 400,000 คน
ประมาณ 900 ล้านบาท
2. Thailand Mobile EXPO 2007 30 ส.ค. – 2 ก.ย. 2550
ประมาณ 430,000 คน
ประมาณ 1,050 ล้านบาท
Showcase
3. Thailand Mobile EXPO 2008
14 – 17 ก.พ.2551
ประมาณ 450,000 คน
ประมาณ 1,100 ล้านบาท
4. Thailand Mobile EXPO 2008
2-5 ต.ค.2551
ประมาณ 500,000 คน
ประมาณ 1,150 ล้านบาท
Showcase
5. Thailand Mobile EXPO 2009 29 ม.ค. – 1 ก.พ. 2552
ประมาณ 510,000 คน
ประมาณ 1,200 ล้านบาท
6. Thailand Mobile EXPO 2009
1-4 ต.ค.2552
ประมาณ 540,000 คน
ประมาณ 1,250 ล้านบาท
Showcase
7. Thailand Mobile EXPO 2010
1-4 ก.พ.2553
ประมาณ 550,000 คน
ประมาณ 1,300 ล้านบาท
8. Thailand Mobile EXPO 2010 30 ก.ย. – 3 ต.ค.2553
ประมาณ 630,000 คน
ประมาณ 1,300 ล้านบาท
Showcase
9. Thailand Mobile EXPO 2011
3-6 ก.พ.2554
ประมาณ 650,000 คน
ประมาณ 1,400 ล้านบาท
10. Thailand Mobile EXPO 2011
2-5 มิ.ย.2554
ประมาณ 700,000 คน
ประมาณ 1,400 ล้านบาท
Hi-End
11. Thailand Mobile EXPO 2011 29 ก.ย.-2 ต.ค.2554
ประมาณ 700,000 คน
ประมาณ 1,400 ล้านบาท
Showcase
12. Thailand Mobile EXPO 2012
26-29 ม.ค.2555
ประมาณ 700,000 คน
ประมาณ 1,410 ล้านบาท
13. Thailand Mobile EXPO 2012
4-7 ต.ค.2555
ประมาณ 750,000 คน
ประมาณ 1,500 ล้านบาท
Showcase
14. Thailand Mobile EXPO 2013
7-10 ก.พ.2556
ประมาณ 750,000 คน
ประมาณ 1,500 ล้านบาท
15. Thailand Mobile EXPO 2013
23-26 พ.ค.2556
ประมาณ 750,000 คน
ประมาณ 1,500 ล้านบาท
Hi-End
16. Thailand Mobile EXPO 2013
3-6 ต.ค.2556
ประมาณ 750,000 คน
ประมาณ 1,500 ล้านบาท
Showcase
17. Thailand Mobile EXPO 2014
13-16 ก.พ.2557
ประมาณ 700,000 คน
ประมาณ 1,300 ล้านบาท
18. Thailand Mobile EXPO 2014
8-11 พ.ค.2557
ประมาณ 700,000 คน
ประมาณ 1,350 ล้านบาท
Hi-End
19. Thailand Mobile EXPO 2014
2-5 ต.ค.2557
ประมาณ 650,000 คน
ประมาณ 1,450 ล้านบาท
Showcase
20. Thailand Mobile EXPO 2015
12-15 ก.พ.2558
ประมาณ 700,000 คน
ประมาณ 1,500 ล้านบาท
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ชื่องำน

วันที่จัดงำน

21. Thailand Mobile EXPO 2015
7-10 พ.ค.2558
Hi-End
22. Thailand Mobile EXPO 2015
1-4 ต.ค.2558
Showcase
23. Thailand Mobile EXPO 2016
11-14 ก.พ.2559
24. Thailand Mobile EXPO 2016
19-22 พ.ค.2559
Hi-End
25. Thailand Mobile EXPO 2016 29 ก.ย.-2 ต.ค.2559
Showcase
26. Thailand Mobile EXPO 2017
9-12 ก.พ.2560
27. Thailand Mobile EXPO 2017
18-21 พ.ค.2560
Hi-End
28. Thailand Mobile EXPO 2017 28 ก.ย.-1 ต.ค.2560
Showcase
29. Thailand Mobile EXPO 2018 15 ก.พ.–18 ก.พ. 2561
30. Thailand Mobile EXPO 2018 24 พ.ค. – 27 พ.ค. 2561
Hi-End

ประมาณ 600,000 คน

มูลค่ำจำหน่ำยสินค้ำ
ภำยในงำน
ประมาณ 1,300 ล้านบาท

ประมาณ 600,000 คน

ประมาณ 1,600 ล้านบาท

ประมาณ 600,000 คน
ประมาณ 600,000 คน

ประมาณ 1,500 ล้านบาท
ประมาณ 1,400 ล้านบาท

ประมาณ 700,000 คน

ประมาณ 1,750 ล้านบาท

ประมาณ 700,000 คน
ประมาณ 700,000 คน

ประมาณ 1,750 ล้านบาท
ประมาณ 1,800 ล้านบาท

ประมาณ 700,000 คน

ประมาณ 1,800 ล้านบาท

ประมาณ 700,000 คน
ประมาณ 650,000 คน

ประมาณ 1,900 ล้านบาท
ประมาณ 2,000 ล้านบาท

จำนวนผู้เข้ำงำน

2. ภำวะอุตสำหกรรมงำนกีฬำ (Sport Event)
สถิติงานวิ่งในประเทศไทย ปี 2553 – ปี 2560
หน่วย : จานวนครั้งในการจัดงาน

ที่มา : Marketeer
หน้า 2 – 37

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นว่าแนวโน้มของการจัดงานวิ่งได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงปี 2559 จนถึงปัจจุบัน
สาหรับปี 2560 ประเทศไทยมีการจัดงานวิ่ง (รวมทั้งวิ่งถนนและวิ่งเทรล หรือแนววิ่งวิบาก) รวม 832 งาน เพิ่มขึ้นอย่างก้าว
กระโดดจากปีที่ 2559 ที่จานวน 708 งาน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นรวมกว่า 1,000 งานในอนาคต โดยมีมูลค่ากิจกรรมกีฬา
ไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี เนื่องจากกระแสใส่ใจคุณภาพที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปัจจุบัน คือ วิ่ง ปั่นจักรยาน และไตร
กีฬา ทาให้คนไทยนิยมออกกาลังกายมากขึ้นจากหลายปัจจัย เช่น ลดปัญหาสุขภาพ มีวินัยในการใช้ชวี ิตมากขึ้น และมีสังคม
ใหม่ อีกทั้งยังมีกีฬาเชิงท่องเที่ยว (Sport Vacation) ที่กระจายตัวออกไปในต่างจังหวัดมากขึ้น ดึงดูดให้คนไปท่องเที่ยว
ต่างจังหวัด จากข้อมูลสถิติของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพบว่าไลฟ์สไตล์การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อมาแข่งขันกีฬาหรือ
เข้าร่วมกับกิจกรรมอีเว้นท์สุดสั ปดาห์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ การเล่นกีฬาในลักษณะ Sport Vacation นักท่องเที่ยว
กลุ่มนี้ทั้งนักท่องเที่ยวคนไทยและต่างประเทศใช้จ่ายมากกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปที่มาในลักษณะ Visitor ถึงร้อยละ 50 ทาให้
เกิดการใช้จ่ายทีส่ นับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่นอีกด้วย
สาหรับแนวโน้มงานวิ่งในปี 2561 การวิ่งสไตล์ City Run ที่วิ่งชมเมือง วิ่งไปตามเส้นทางที่ตัวเองและกลุ่มคนที่รักใน
การแข่งขันวิ่งมีความสนใจ ซึ่งจะได้รับความนิยมไปอย่างต่อเนื่องจากความสามารถของ Gadget Device ที่แม่นยาเรื่องพิกดั
ความสนุกในการมีสังคมออนไลน์ (Social Media) การวิ่งสนามใหญ่ที่เป็นระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศย่อมเป็นจุดหมาย
ปลายทางของนักวิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวเมืองใหญ่ๆ ของทุกภาคมีเส้นทางวิ่งมาราธอนและเส้นทางวิง่ เทรลที่โดดเด่น นัก
วิ่งย่อมสนใจที่จะไปสัมผัสบรรยากาศหรือว่าไปซ้าๆ ในสถานที่ที่ตัวเองประทับใจ อย่างไรก็ตาม งานวิ่งในสนามเล็กๆ ก็ยัง
ได้รับความสนใจเช่นกัน โดยเฉพาะงานวิ่งที่มีแ นวคิดของการจัดงานที่ดีและมีพิธีการที่เฉพาะเจาะจงตามความต้องการของ
นักวิ่ง จะได้รับกระแสตอบรับที่ดี รวมถึงการวิ่งเองเป็นกีฬาที่สากล นักวิ่งทั่วโลกมีลักษณะคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ มีความเป็น
นักเดินทาง ชอบค้นหา หากนักวิ่งกลุ่มดังกล่าวรับรู้และเกิดความไว้วางใจในมาตรฐานการจัด งานวิ่ง ก็จะทาให้งานวิ่งนั้น ๆ
เป็นที่นิยมของนักวิ่งไปในระยะยาว
ภำวะอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว
ในปี 2561 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ผลักดันนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเมืองรอง
ร่วมกับกระทรวงคมนาคม เพื่อส่งเสริมให้ภาคการท่องเที่ยวเติบโตได้ตลอดทั้งปี โดยกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาได้ร่วมมือกับเอกชนทุกภาคส่วน เช่น สมาคมโรงแรม ผู้ผลิตภาพยนตร์ ตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบยั่งยืน เพื่อจัดทาโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดึงนักท่องเที่ยวทั้งกลุ่มต่างชาติ และ
นักท่องเที่ยวไทยเที่ยวในจังหวัดต่างๆ พร้อมกับมีมาตรการดูแลโบราณสถานควบคู่ไปด้วย ซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มจานวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวไทยได้มากขึ้น สาหรับปัจจัยสนับสนุนตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง
55 จังหวัด นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการธุรกิจนาเที่ยว ค่าที่พั กในโรงแรม หรือโฮมสเตย์ ที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง สามารถนา
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันไม่เกิน 15,000 บาท ไปลดหย่อนภาษีได้ นอกจากนี้ บริษัทเอกชนที่จ่ายเงินค่าสัมมนา ค่าห้องพัก
ค่าขนส่ง หรือรายจ่าย ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมใน 55 จังหวัดเมืองรอง สามารถนาค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาหักลดหย่อนได้ 100%
โดยจะมีผลตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2561
สาหรับภาวะการแข่งขันของธุรกิจท่องเที่ยวเผชิญกับการแข่งขันที่สูง โดยเฉพาะกับการเข้ามาของเทคโนโลยีที่ทาให้
การเดินทางท่องเที่ยวที่มีความสะดวกมากขึ้น จึงต้องมีการปรับตัวของผู้ประกอบการท่ามกลางการเข้ามาของเทคโนโลยี
ดังนี้
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1. การใช้แอพพลิเคชั่น Augmented Reality (AR) มาใช้เพื่อทาตลาดแนวใหม่ เช่น การแบ่งปันหรือบอกเล่าความ
เป็ น มาของสถานที่ ที่ พั ก หรื อ ประวั ติศาสตร์ หรื อ วั ฒ นธรรมของสถานที่ ท่อ งเที่ ยว หรื อ การประยุกต์ ใช้ใน
ร้านอาหารหรือร้านขายของที่ระลึก เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ
2. ธุรกิจท่องเที่ยวโดยเฉพาะบริษัทนาเที่ยวอาจนาเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) เข้ามาเป็นเครื่องมือในการทา
ตลาด เพื่อให้ลูกค้าสามารถเห็นภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่เสมือนจริ ง ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจเลือกสถานที่
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
3. การประยุ ก ต์ ใ ช้ QR Code ในการช าระเงิ น ค่ า สิ น ค้ า และบริ ก าร เช่ น การช าระเงิ น ออนไลน์ ผ่ า นโมบาย
แอพพลิเคชั่น (Mobile Application) การเก็บข้อมูล การเผยแพร่วิดีโอ และอื่นๆ
4. เลือกใช้สื่อ Social Media ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มหรือแต่ละชาติ และการประยุกต์ให้
เกิดการสื่อสารทางการตลาดกับผู้ติดตาม (Fan page)
5. การนาฐานข้อมูลของลูกค้ามาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีการส่งเสริมให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน หรือ “Amazing
Thailand Tourism Year 2018” เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและความพร้อมบนพื้นฐานความโดดเด่นและ
เป็นเอกลักษณ์ของไทย โดยประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 7 กิจกรรม ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวเชิงอาหาร การ
ท่องเที่ยวทางน้า การท่องเที่ยวเพื่อการแต่งงานและฮันนีมูน การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ การท่องเที่ยวโดยชุมชน
และการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และกิจกรรมสนับสนุน 8 กิจกรรม ได้แก่ การท่องเที่ยวสีเขียว การท่องเที่ยว
กลางคืน การท่องเที่ยวธุรกิจไมซ์ การจัดงานแสดงสินค้า การจัดกิจกรรมการตลาดระหว่างธุรกิจกับธุรกิตที่ต่างประเทศการ
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และการจัดกิจกรรมเพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งจะทาให้
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปี 2561 มีแนวโน้มเติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560
3. ภำวะอุตสำหกรรมสิ่งพิมพ์
ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ถือเป็นธุรกิจที่มีส่วนสนับสนุนการเรียนรู้และการติดตามข่าวสารของประชาชนในประเทศ โดยใน
ปัจจุบันถือเป็นธุรกิจที่มีการหดตัวเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงจากพฤติกรรมของผู้อ่านที่เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยี เนื่องจาก
ผู้อ่านสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลผ่านโลกออนไลน์จากการพัฒนาของเทคโนโลยีทางการสื่อสารและคอมพิวเตอร์ที่ส่งผล
กระทบต่อธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นสื่ออินเตอร์เน็ต หรือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ซึ่งถูกมองว่าเป็นสิ่งที่จะมา
ทดแทนหนังสือได้ในอนาคต
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศที่ได้รับการตอบรับจาก
หลายฝ่ายเนื่องจากเข้ากับยุคสมัยที่ทุกอย่างมุ่งสู่โลกดิจิทัล ส่งผลกระทบต่อธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์อย่างมีนัยสาคัญ เมื่อสื่อ
ออนไลน์กลายมาเป็นภัยคุกคามต่อธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ นิตยสาร ทาให้คนอ่านและยอดเงินโฆษณาลดลง โดยมี
การคาดการณ์สาหรับธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ในปี 2560 ว่างบประมาณโฆษณาที่ใช้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์มีแนวโน้มลดลง ทั้งหนังสือพิมพ์
ที่จะลดลงประมาณร้อยละ 22 โดยมีมูลค่า 11,000 ล้านบาท และนิตยสารที่จะลดลงร้อยละ 20 โดยมีมูลค่า 2,566 ล้านบาท
ตรงกันข้ามกับงบโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 31 เป็น 12,000 ล้านบาท ภายในสิ้นปี 2560 นี้
จากแนวโน้มธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่หดตัว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผู้บริโภคในการอ่านหนังสือที่
น้อยลง และให้เวลากับกิจกรรมอื่นๆ มากขึ้น อาทิ การเล่นเกม การติดต่อสื่อสาร รวมถึงการติดตามข่าวสาร ความบันเทิง
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีการอัพเดทเนื้อหาได้รวดเร็วทันเหตุการณ์ รวมทั้งสามารถสื่อ สารสองทางกับผู้อ่าน ขณะเดียวกัน
เครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ก็พัฒนาจนสามารถใช้แทนสิ่งพิมพ์บางประเภทได้เช่น สมุดโน๊ต รวมถึง
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การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ประการสาคัญ ธุรกิจหรือองค์กรจานวนมากหันมาโฆษณาผ่านสื่อสมัยใหม่อย่างสื่อออนไลน์ที่
เข้าถึงลูกค้าเป้าหมายคนรุ่นใหม่ได้ดีกว่า ทาให้รายได้ของสื่อสิ่งพิมพ์หายไปจานวนมาก ทาให้ผู้ประกอบการจาเป็นต้องเร่ง
ปรับตัวโดยการเข้าสู่ธุรกิจออนไลน์ การให้บริการลูกค้าในลักษณะ Solutions การมองหาตลาดต่างประเทศ และการใช้
ประโยชน์จากการสนับสนุนภาครัฐ
4. อุตสำหกรรมโฆษณำ

ที่มา: มายด์แชร์, นีลเส็น ประเทศไทย , Digital Advertising Association (Thailand)

อุตสาหกรรมโฆษณาผ่านสื่ออยูใ่ นภาวะถดถอยในช่วงปี 2559 – ปี 2560 จากปัจจัยภาวะเศรษฐกิจและกาลังซื้อ
ชะลอตัว ส่งผลให้ผู้ประกอบการด้านสินค้าและแบรนด์ตา่ ง ๆ ปรับลดงบสื่อสารโฆษณาให้สอดคล้องกับยอดขายแต่เริ่มเห็น
สัญญาณบวกตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2560 หลังจากตัวเลขส่งออกและท่องเที่ยวเติบโตต่อเนื่อง การลงทุนภาครัฐเริ่มเดินหน้า ทา
ให้ GDP กลับมาเติบโตได้ระดับใกล้เคียง 4% ในปี 2560
ในปี 2561 คาดการณ์ว่ากลุ่มสื่อทีวีที่ครองส่วนแบ่งงบโฆษณาสูงสุดสัดส่วน 60% โดยมีมูลค่า 71,000 ล้านบาท
เติบโต 8.4% จากปี 2560 ส่วนสื่ออินเทอร์เน็ตประเมินว่าปี 2561 จะมีมูลค่า 12,456 ล้านบาท เติบโต 11.8%จากปี 2560
และนิตยสารคาดว่าจะมีมูลค่า 1,900 ล้านบาท ติดลบ 2.2%จากปี 2560
 งบโฆษณำผ่ำนสื่อ
ปี 2560 ภาพรวมอุตสาหกรรมสื่อโฆษณามีมูลค่ารวม 110,752 ล้านบาท ลดลง 5.9% ซึ่งเป็นมูลค่า ที่รวมงบ
โฆษณาดิจิทัลจากโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ DAAT แล้ว ปัจจัยสาคัญที่ทาให้งบโฆษณาลดลงในปี 2560 มาจาก
ประเทศไทยกาลังอยู่ในช่วงอาลัยแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทาให้ เจ้าของแบรนด์ลดงบโฆษณาและงบการตลาด สาหรับในปี
2561 จากข้อมูลของ Mindshare (มายด์แชร์) ซึ่งเป็นเอเยนซี่เครือข่ายด้านการตลาดและการสื่อสาร ประเมินภาครวมสื่อ
โฆษณาจะกลับมาเติบโตได้ที่ 7.6% มีมูลค่ารวม 119,165 ล้านบาท เพราะเจ้าของแบรนด์เริ่มกลับมาลงโฆษณาเต็มที่ จากที่
ชะลอการใช้เงินมาจากปี 2560 เมื่อแยกแต่ละแพลตฟอร์มของสื่อพบว่าเกือบทุกสื่อกลับมาเติบโตหมด ยกเว้นนิตยสารที่ยัง
ติดลบอย่างต่อเนื่อง ลดลง 2.2% มีมูลค่า 1,900 ล้านบาท โดยที่สื่อโทรทัศน์ยังมีมูลค่าใหญ่สุด คิดเป็นสัดส่วน 59.6% ทั้ง 3
แพลตฟอร์มทั้งทีวีอนาล๊อก ทีวีดิจิทัล และทีวีเคเบิ้ล/ดาวเทียมก็ยังมีการเติบโต สื่อที่มีการเติบโตที่สุดยังคงเป็นสื่อดิจิทัล มี
สัดส่วน 10.5% มีมูลค่า 12,465 ล้านบาท และสื่อนอกบ้าน มีมูลค่า 7,000 ล้านบาท รวมถึงสื่อบนระบบขนส่งมวลชนอย่าง
รถเมล์ รถไฟฟ้า BTS/MRT มูลค่า 6,500 ล้านบาท อีกทั้งสื่อทั้ง 3 ประเภทนี้ยังมีการเติบโตมากที่สุดเพราะพฤติกรรมผู้บริโภค
ในยุคนี้ทั้งในเรื่องของการบริโภคสื่อ มีการใช้สมาร์ทโฟนบนโลกออนไลน์ และใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านมากขึ้น อีกทั้งรูปแบบของ
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สื่อนอกบ้านยังมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ และยังมีโอกาสในเรื่องของทาเลที่จะวางสื่อใหม่ๆ จึงทาให้มีการเติบโตมากที่สุด
ส่วนสื่ออื่น ๆ ยังคงมีการเติบโต แต่เป็นการเติบโตเพียงเล็กน้อย เช่น หนังสือพิมพ์ อีเว้นท์ และโรงภาพยนตร์
สาหรับปี 2561 สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ Digital Advertising Association (Thailand) (DAAT)
คาดการณ์มูลค่างบโฆษณาและส่วนแบ่งการตลาดของโฆษณาดิจิทัลทั้งหมดในปี 2561 โดยหลายแบรนด์ยังลงโฆษณาผ่าน
สื่อดิจิทัลอย่าง Facebook และ Youtube มากเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากสองช่างทางดังกล่าวเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมใน
ประเทศไทย โดย Facebook คาดว่าจะมีงบโฆษณาถึง 4,600 ล้านบาท
มูลค่างบโฆษณาและส่วนแบ่งการตลาดของงบโฆษณาดิจิทัลทั้งหมดในปี 2561(ตัวเลขคาดการณ์)
หน่วย : ล้านบาท
รำยชื่อ
มูลค่ำงบโฆษณำ ส่วนแบ่งกำรตลำด
Facebook
4,618
32%
Youtube
2,604
18%
Display
1,431
10%
Social
1,195
8%
Search
1,173
8%
Creative
1,160
8%
Online Video
882
6%
Line
758
5%
Native AD
369
3%
ที่มา: Digital Advertising Association (Thailand)

จากตารางข้ า งต้ น 3 แพลตฟอร์ ม หลั ก ที่ ยั ง มี ง บโฆษณาสู ง สุ ด ได้ แ ก่ Facebook Youtube และสื่ อ แบนเนอร์
(Display) ซึ่งโฆษณาบนแพลตฟอร์มเหล่านี้ รวมกันแล้ว สูงถึงร้ อยละ 60 ของงบโฆษณาดิจิทัลทั้งหมด ซึ่งจะเห็นได้ว่า
Facebook และ Youtube เป็นช่องทางหลักที่แบรนด์ต่างๆ เลือกใช้ในการสื่อสารกับผู้บริโภค และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี โดยเฉพาะ Facebook ที่สูงขึ้นกว่าร้อยละ 30 จากปี 2560 แต่ในส่วนของสื่อโฆษณาแบนเนอร์ (Display) นั้นพบว่ามี
อัตราการเติบโตที่ลดลงเล็กน้อยเป็นผลจากแพลตฟอร์มระดับโลกมีการออกผลิตภัณฑ์ทางด้านสื่อใหม่ๆ และการวัดผลที่
ชัดเจนมากกว่า รวมถึงความนิยมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปชื่นชอบรูปแบบของโฆษณาเคลื่อนไหว แบบวีดีโอหรือ GIF มากขึ้น
ในขณะเดียวกัน โซเชียลมีเดียมีงบโฆษณาเพิ่มขึ้นมาเป็นอันดับ 4 เนื่องจากได้รับความนิยมจากแบรนด์ผ่านการ
โฆษณาเชิญชวนและการรีวิวสินค้าของผู้นาในโลกโซเชียล (Influencer) และเน็ตไอดอลต่างๆ ทาให้ ณ เวลานี้ โซเชียลกลาย
เป็นที่สนใจของนักการตลาดมากกว่า Search และ Creative จากข้อมูลดังกล่าวส่งผลให้เม็ดเงินมูลค่าโฆษณาดิจิทัลเติบโต
อย่างต่อเนื่อง ทาให้เป็นโอกาสของสื่อโฆษณาดิจิทัลของประเทศไทยมีความตื่นตัวมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้าน
ความรู้ความเข้าใจของเอเยนซี่และแบรนด์ในการใช้สื่อให้เข้าถึงเป้าหมายได้อย่างคุ้มค่า รวมถึงการใช้เทคโนโลยีด้าน Data
Management เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาด
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5. อุตสำหกรรมพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
การเปลี่ ย นผ่ า นของโลกไปสู่ ยุ ค ดิ จิ ทั ลที่ ก ารเชื่ อ มโยงผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ส่ ง ผลต่ อ สภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ ให้
เปลี่ยนแปลงไปสู่ e-Commerce หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยนับตั้งแต่ความนิยมโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนได้เข้ามาเป็น
สื่อกลางให้ผู้คนเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) มากขึ้น กระทั่งกลายเป็นสิ่งที่มีบทบาทในชีวิตประจาวัน ส่งผลให้
ตลาด e-Commerce ของไทยเติบโตอย่างสูง โดยสานักงานพัฒนาธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ประเมินว่า e-Commerce ในไทย
ปี 2560 จะมีมูลค่า 2,812,592.03 ล้านบาท ส่งผลให้ e-Commerce ในไทยในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ( ปี2557 - ปี2560)
ขยายตัวเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 11.4 ต่อปี โดยในระยะข้างหน้า ทั้งตลาด e-Commerce ในประเทศที่จะขยายตัวทั้งในด้าน
ประมาณการซื้อขายและพื้นที่ให้บริการขนส่งที่ขยายตัวครอบคลุมทั้งประเทศมากขึ้น
รูปแบบการค้า ของ e-Commerce ในรูปแบบ B2C เป็นรูปแบบการค้าระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภคนั้น มีแนวโน้ม
เติบโตเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคจานวนมาก โดยความสามารถเข้าถึงตลาดออนไลน์ของผู้บริโภคที่เพิ่มอย่างก้าว
กระโดดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ส่งผลให้การค้าแบบออนไลน์มีขนาดตลาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยผู้บริโภค
ผู้ขาย และสินค้าเป็นจานวนมาก ซึ่งหากนาระบบ e-Logistics มาเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มของ e-Commerce จะทาให้การ
ขนส่งมีระบบที่เชื่อมกันแบบเรียลไทม์ และยังสามารถนา Mobile Application เข้ามาใช้กับ Retail Customer ส่งผลให้ผู้รับ
สิ น ค้ า สามารถเข้ า ถึ ง แพลตฟอร์ ม และเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของระบบ e-Logistics เพื่ อ ตอบสนอง e-Commerce ในรู ป แบบที่
หลากหลาย อาทิ บริการ E-Fulfillment บริการ E-Delivery และบริการ Food Delivery เป็นต้น
ในส่วนของ e-Commerce ในรูปแบบ B2B เป็นรูปแบบการค้าระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ จะมีบทบาทมากขึ้นในอนาคต
เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลจะเพิ่มความสามารถในการหาคู่ค้าที่ตอบสนองความต้องการให้แก่ภาคธุรกิจได้ดีที่สุด อีกทั้งยัง
ช่วยให้ผู้ประกอบการของไทยสามารถเข้าถึงการค้าระหว่างประเทศได้ง่ายขึ้น และมีต้นทุนที่ต่ากว่าการค้าระหว่างประเทศ
แบบดั้งเดิม นามาซึ่งประสิทธิภาพในการดาเนินการที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป ระกอบการรายเล็ก
และรายกลาง (SMEs) ซึ่งมีอยู่เป็นจานวนมากและมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
มูลค่ำ e-Commerce ปี 2557-2559 และคำดกำรณ์ปี 2560

ที่มา: สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA
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สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA เปิดเผยผลสารวจมูลค่า
e-Commerce ในไทยปี 2559 พร้อมการคาดการณ์มูลค่า e-Commerce ปี 2560 โดยมีกลุ่มประชากรในการสารวจเป็น
ผู้ประกอบการทั้งสิ้น 592,996 ราย และมีการแบ่งมูลค่าตามลักษณะทางธุรกิจ ได้แก่ B2B, B2C และ B2G
สาหรับการคาดการณ์อัตราการเติบโตของมูลค่า e-Commerce ปี 2560 เมื่อเทียบกับปี 2559 พบว่ามูลค่า eCommerce ของไทยมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีมูลค่ารวมประมาณ 2,812,592.03 ล้านบาทในปี 2560
เติบโตเพิ่มขึ้น 9.86% ซึ่งมูลค่าขายนั้นส่วนใหญ่ยังเป็นมูลค่า e-Commerce ประเภท B2B จานวน ทั้งสิ้น 1,675,182.23
ล้านบาท (59.56%) เพิ่มขึ้น 8.63% ส่วนมูลค่า e-Commerce ประเภท B2C ของปี 2560 จานวน 812,612.68 ล้านบาท
(28.89%) เพิ่ ม ขึ้ น 15.54% และมู ลค่ า e-Commerce ประเภท B2G จ านวน 324,797.12 ล้ า น บาท (11.55%) เพิ่ มขึ้น
3.24%
ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของมูลค่า e-Commerce มาจากปัจจัยสนับสนุน 4 ประการ ได้แก่ การสนับสนุนและ
ส่งเสริมจากภาครัฐเพื่อผลักดันธุรกิจ e-Commerce ภายในประเทศ โดยมุ่งสนับสนุนและเร่งพัฒนาผู้ประกอบการในระดับ
ฐานราก ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการท้องถิ่น ให้สามารถค้าขายออนไลน์ได้จริง รวมถึงพัฒนาผู้ประกอบการรายเดิมให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาทาธุรกิจ e-Commerce มากขึ้น
ปัจจัยที่สองคือการที่ผู้ประกอบการหันมาเพิ่มช่องทางการขายสินค้าและบริการผ่านช่องทาง e-Commerce มาก
ขึ้น เนื่องจากการซื้อขายสินค้าออนไลน์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบการจึงต้องสร้างช่องทางการขาย eCommerce เพื่อเพิ่มรายได้ให้ธุรกิจ และขยายฐานลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งปัจจุบัน ช่องทางการขาย
ออนไลน์มีความหลากหลายขึ้นจึงช่วยผู้ประกอบการ สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายและตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
ปัจจัยที่สามได้แก่ การเติบโตด้านตลาด e-Commerce ของไทยมีแนวโน้มและศักยภาพในการเติบโตเพิ่มขึ้ นได้อีก
มากในอนาคต เพราะพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงและมีการใช้งานเพิ่มขึ้น มีกิจกรรมการใช้
งานผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อซื้อสินค้าและบริการผ่าน e-Commerce มากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคเริ่มยอมรับว่า e-Commerce มี
ข้อได้เปรียบมากมาย ทั้งทาได้ง่าย สะดวก ประหยัดเวลาและการเดินทาง ซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นต้น
ปัจจัยที่สี่คือการที่นักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในธุรกิจ e-Commerce มากขึ้น อาทิ นักลงทุนด้าน eMarketplace, e-Logistics, e-Payment ชื่อดังจากจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน สิงคโปร์ และมาเลเซีย เข้ามาลงทุนในไทย
อย่างต่อเนื่อง จึงช่วยสร้างบรรยากาศในการแข่งขันและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนาขีดความสามารถของตัวเอง และ
ยังสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคอีกด้วย
โดยทั้ง 4 ปัจจัย ผนวกกับการส่งเสริมจากนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล และโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงสร้างอินเทอร์เน็ตและนวัตกรรมดิจิทัลล้วนส่งผลต่อการเติบโตของ e-Commerce ซึ่งในวันนี้ถือได้ว่าเป็นกลไกสาคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพราะนอกจากจะส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง ด้วยการที่ทุกชุมชนสามารถ
ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพออกมาขาย เพิ่มรายได้ครัวเรือนและรายได้ชุมชน ทั้งยังยกระดับคุณภาพชีวิตในแต่ละชุมชนแล้ว ยัง
ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกให้กับประเทศไทยได้
อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการ e-Commerce ยังต้องติดตามการออกกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจาก
ภาครัฐบาลสาหรับการดาเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือการขายสินค้า ออนไลน์ในอนาคต เช่น การแก้ไขประมวล
รัษฎากร ที่อาจจะเรียกเก็บภาษีจากธุรกิจออนไลน์หรือจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ที่อาจส่งผล
ให้มีภาระทางภาษีเพิ่มขึ้น เป็นต้น
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 ตลำดสมำร์ทโฟน
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ไอทีเข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการดารงชีวิตประจาวันของผู้บริโภค รวมถึงภาคธุรกิจและการ
ติดต่อสื่อสารต่างๆ ทาให้ความต้องการใช้เทคโนโลยียังคงมีอย่างต่อเนื่องแล้วมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงนับว่าเป็นตลาดที่มีความ
น่าสนใจ ในปี 2560 ตลาดสมาร์ทโฟนยังต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการที่อาจทาให้การขยายตัวไม่โดดเด่น โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการที่ไม่มีปัจจัยสนับสนุนทางด้านการเปลี่ ยนแปลงผ่านเทคโนโลยีสื่อสารใหม่ๆ เกิดขึ้น ดังเช่นการ
เปลี่ยนแปลงผ่านจากการใช้เทคโนโลยี 2G มาสู่ 3G/4G ในช่วงหลายๆปีที่ ผ่านมา แต่การแข่งขันทาตลาดยังคงเข้มข้น
เช่นเดิม
สาหรับตลาดสมาร์ทโฟนของไทยมีจานวนเครื่องในตลาดโดยมีรายละเอียดดังนี้
ปี
สมำร์ทโฟน
2556
9.5 ล้านเครื่อง
2557
16.5 ล้านเครื่อง
2558
19.5 ล้านเครื่อง
2559
21 ล้านเครื่อง
2560
22.5 ล้านเครื่อง
2561 (ประมาณการ)
24 ล้านเครื่อง
2562 (ประมาณการ)
24 ล้านเครื่อง
ที่มา : International Data Corporation (IDC)

ฟีเจอร์โฟน
13.5 ล้านเครื่อง
13 ล้านเครื่อง
10.5 ล้านเครื่อง
9 ล้านเครื่อง
8 ล้านเครื่อง
7 ล้านเครื่อง
6.5 ล้านเครื่อง

จากข้อมูลข้างต้นพบว่าตลาดสมาร์ทโฟนเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบันและจะได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องใน
อนาคต โดยตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา พบว่ามีแบรนด์ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น Wiko
Vivo AIS Lava และ HP รวมทั้งการเข้ามาในตลาดอีกครั้งของ Nokia ภายในแบรนด์ Microsoft ตลาดสมาร์ทโฟนมีการ
แข่งขันอย่างรุนแรงทั้งด้านภาพลักษณ์แบรนด์ ดีไซน์ เทคโนโลยี แอพพลิเคชั่น ราคาและอื่นๆ ทาให้ในปีที่ผ่านมาแบรนด์
สมาร์ทโฟนบางแบรนด์ที่เคยเป็นผู้นาตลาดอย่าง Nokia Microsoft หรือ Blackberry ต้องปิดตัวลงไปเมื่อปีที่ผ่านมาจากการ
ปรับตัวตามตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคไม่ทัน ทั้งนี้ แบรนด์ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันที่ครองส่วนแบ่งการตลาด
ในโลก จะพบว่าได้แก่แบรนด์ Samsung และ Apple เป็นรายใหญ่ของโลก
ในปี 2560 ตลาดสมาร์ทโฟนในไทยอาจต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการที่อาจทาให้ยอดขายสมาร์ทโฟนมี
การขยายตัวที่ไม่โดดเด่นเหมือนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ตลาดสมาร์ทโฟนในไทยก็ยังนับว่ามีความน่าสนใจอยู่
มาก เนื่องจากสมาร์ทโฟนยังเป็นที่นิยมในหมูผ่ ู้บริโภคทุกระดับ ขณะที่ผู้ประกอบการก็ได้ออกสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ออกมาอย่าง
ต่อเนื่องและจาหน่ายในราคาที่เหมาะสม พร้อมทาการตลาดด้วยการออกโปรโมชั่นที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นความต้องการ
ของผู้บริโภคทุกระดับ ทาให้ตลาดสมาร์ทโฟนในไทยก็ยังมีแนวโน้มที่ดี จากการสารวจของ Gartner พบว่าแบรนด์มือถือ
Samsung ทายอดส่งออกสมาร์ทโฟนได้มากขึ้นในปี 2560 เทียบกับ 2559 จาก 20.5% เป็น 20.9%
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ยอดมูลค่ำกำรขำยสมำร์ทโฟนทัว่ โลกแบ่งแยกตำมผู้ขำย
รำยชื่อ
Samsung
Apple
Huawei
OPPO
VIVO
อื่นๆ
รวม

หน่วย: พันเครื่อง
กำรจัดส่งผู้จดั จำหน่ำยสมำร์ทโฟนทัว่ โลก ส่วนแบ่งกำรตลำดผู้จำหน่ำยสมำร์ทโฟนทั่วโลก
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2560
306,446.6
321,263.3
20.5%
20.9%
216,064.0
214,924.4
14.4%
14.0%
132,824.9
150,534.3
8.9%
9.8%
85,299.5
112,124.0
5.7%
7.3%
72,408.6
99,684.8
4.8%
6.5%
682,915.3
638,004.7
45.7%
41.5%
1,495,958.90
1,536,535.50
100.0%
100.0%

ที่มา: Garter

2.5

กำรจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำร

สาหรับการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ให้บริการในประเภทต่างๆ โดยสามารถแบ่ง
ขั้นตอนการให้บริการของบริษัทแบ่งตามประเภทธุรกิจของบริษัท แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กลุ่มธุรกิจการจัดงาน
(Event) กลุ่มธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซี่ (Media & Agency) และกลุ่มธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) โดยมี
รายละเอียดขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้
1. ขั้นตอนในกำรให้บริกำรกลุ่มธุรกิจกำรจัดงำน (Event)
1.1 ขั้นตอนในกำรให้บริกำร สำหรับกำรจัดงำน Thailand Mobile EXPO
ทาสัญญากับศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นรายครั้ง ปีละ 3 ครั้ง โดยมีการเจรจาไว้ก่อนล่วงหน้าปีต่อปี และ
จัดทาสัญญาเป็นรายครั้ง
ดาเนินการวัดพื้นที่/แบ่งเป็นโซนต่าง ๆ และส่งให้ฝ่ายขายไปจาหน่ายพื้นที่ให้กับลูกค้า
สาหรับการคิดราคาให้เช่าพื้นที่จะมีนโยบายราคาแบ่งตามโซนต่าง ๆ โดยหากเป็นผู้สนับสนุนพื้นทีห่ ลักใน Plenary
Hall จะเป็นการจับสลากให้กับลูกค้ารายใหญ่ สาหรับพื้นที่อื่นที่ไม่มีการจับสลากจะใช้วิธมี าก่อนได้ก่อน
(ลูกค้ารายใหญ่มีการตกลงกันซือ้ ขายทั้งปี)
เมื่อขายพื้นที่ครบแล้ว ลูกค้าจะส่งแบบโครงสร้างให้กับบริษัทก่อนวันจัดงานเพื่ออนุมัติ
ลูกค้าเข้าทาโครงสร้างตามแบบที่กาหนดก่อนวันเริม่ งาน
บริษัทดาเนินการจ้าง Outsource อาทิ ช่างภาพ นักข่าว เก็บบรรยากาศในงาน
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ดาเนินการจัดงาน Thailand Mobile EXPO โดยมีทีมงานควบคุมงาน
จัดทาเอกสารสรุปภาพรวมงาน
ขั้นตอนการเตรียมงานหลังจากการวางแผนหารือร่วมกันกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนงานแล้ว ฝ่ายอีเว้นท์ออกภาคสนาม
เพื่อติดต่อขอเช่าสถานที่ และจัดซื้ออุปกรณ์ที่ต้องใช้ในโครงการ ดาเนินงานแบ่งงานให้กับ Outsource Staff สาหรับงานที่
ต้องจ้างภายนอก เช่น ช่างภาพ หรือ พนักงานชั่วคราว จัดเตรียมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละฝ่ายงานและตรวจสอบ
ความถูกต้อง จากนั้นดาเนินการตกแต่งสถานที่ และก่อนถึงวันจัดงาน บริษัทจะกาหนดให้มีการประชุมความพร้อมของส่วน
งานต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบสภาพสถานที่ให้มีความเรียบร้อยครั้งสุดท้ายก่อนเริ่มดาเนิน วันงานจริง โดยในวันจัดงานจริง
เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะอานวยความสะดวกให้งานดาเนินไปอย่างเรียบร้อยตามความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายงาน และเมื่อ
จบงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องจะดาเนินการสรุปผลหลัง จบงาน ทาสรุปงบประมาณรายรับรายจ่าย สรุปปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ภายในงานพร้อมนาเสนอวิธีแก้ไขต่อไป รวมทั้งการจัดเตรียมเอกสารสรุปโครงการ
1.2 ขั้นตอนในกำรให้บริกำร สำหรับกำรจัดงำนวิ่ง (Sport Event)
ฝ่ายขายแจ้งจุดประสงค์หลักของงาน ลักษณะงาน จานวนผู้เข้าร่วมและงบจัดงานวิง่ ทีล่ ูกค้าต้องการ
แบ่งงานให้ฝ่ายอีเว้นท์ ฝ่ายกราฟฟิก และฝ่ายคอนเทนต์ ทาหน้าทีจ่ ัดหาข้อมูลการวิ่ง ออกแบบงาน ร่วมไปถึงสร้าง
ข้อมูลงานวิ่งเบื้องต้นและฝ่ายศิลป์เพื่อนาเอาลักษณะงานมาสร้างเป็น Keyvisual ประกอบด้วย โลโก้ประจางานวิง่
แบบ Artwork ต่างๆ
คานวณงบประมาณเพื่อนาเสนอโครงการต่อลูกค้าโดยฝ่ายขาย และฝ่ายกราฟฟิก
นาเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมตั ิโครงการ
จัดทาเว็บไซต์ของงาน โดยมีฝ่ายคอนเทนต์ ฝ่ายกราฟฟิก และฝ่ายวิจยั และพัฒนา ทางานร่วมกันเพื่อประกาศ
ทางสื่อต่าง ๆ
ฝ่ายอีเว้นท์ออกภาคสนาม
ว่าจ้างผู้ผลิต เสื้อผ้า เหรียญและของที่ระลึกประจางานวิง่ ตามงบประมาณที่ขอไว้
ว่าจ้างเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกประจางานแข่งขัน
จัดเตรียมเอกสารจัดซื้อจัดจ้างให้ครบถ้วน นาเสนอหัวหน้าฝ่ายอีเว้นท์และฝ่ายจัดซื้อ
ตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่กอ่ นเริ่มงานแข่งขัน โดยติดตามและตรวจสอบความเรียบร้อยตลอดจนถึงวันงาน
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เจ้าหน้าที่บริษัทคอยกากับทีมงานอานวยความสะดวกให้งานดาเนินเป็นไปอย่างเรียบร้อยตามแต่ละฝ่ายงาน
จัดทาเอกสารสรุปภาพรวมโครงการ
การให้บริการสาหรับงานแข่งขันกีฬาของบริษัท สาหรับงานวิ่งที่บริษัทเป็นเจ้าของงานและเป็นผู้ดูแลและบริหาร
จัดการงานเอง เริ่มจากการรับงานจากฝ่ายขายโดยแจ้งจุดประสงค์หลักของงาน ลักษณะงาน จานวนผู้เข้าร่วมและงบจัดงาน
วิ่งที่ Sponsor ต้องการ และแบ่งงานให้ฝ่ายคอนเทนต์ ทาหน้าที่จัดหาข้อมูลงานวิ่ง ออกแบบงาน ตั้งแต่ระยะเวลาที่ควรจัด
งาน กรอบเวลาการทางาน สารวจพื้นที่และจัดหาแบบงานที่สามารถใช้อ้างอิงประกอบ และแบ่งงานให้ฝ่ายศิลป์เพื่อนาเอา
ลักษณะงานมาสร้างเป็น Key visual ซึ่งประกอบด้วย โลโก้ประจางานวิ่ง แบบ Artwork ที่จะใช้บนเว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ และ
Artwork ที่จะใช้ใน Social media เช่น Facebook cover และลักษณะ Banner ต่าง ๆ คานวณงบประมาณและนาเสนอ
โครงการต่อลูกค้าโดยฝ่าย Sales ฝ่ายจัดหาข้อมูลและ Content และฝ่าย Artwork และนาเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
โครงการก่อนทาเรื่องเบิกใช้งบประมาณ โดยแบ่งเป็นงบสาหรับผลิตของที่ระลึก งบตกแต่งสถานที่ งบจัดจ้าง และงบจัดทา
เว็บไซต์และระบบลงทะเบียนออนไลน์
การจัดทาเว็บไซต์ของงาน โดยมีฝ่ายคอนเทนต์ ฝ่ายกราฟฟิก และฝ่าย Development ทางานร่วมกัน ซึ่งจะมีฝ่าย
จัดตกแต่งสถานที่ ออกภาคสนามเพื่อติดต่อขอเช่าพื้นที่และวัดขนาดพื้นที่ โดยบริษัทมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอก
(outsource) ได้ แ ก่ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นเทคนิ ค การจั ด งานวิ่ ง ซึ่ ง จะให้ ค าปรึ ก ษาและให้ บ ริ ก ารจั ด การแข่ ง ขั น (Race
Management & Consulting Service) และว่าจ้างบริษัทภายนอกในการผลิต เสื้อผ้า เหรียญและของที่ระลึกประจางานวิ่ง
รวมถึงว่าจ้างเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกประจางานแข่งขัน โดยแบ่งเป็น เจ้าหน้าที่ ที่ทางานในวัน Race Expo และ
เจ้าหน้าที่ที่ทางานในวันแข่งจริง และว่าจ้างเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยเพื่อประจาเส้ นทางวิ่ง เจ้าหน้าที่พยาบาล คนแจกน้าและ
อาหาร เมื่อบริษัทรวบรวมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ก็จะนาเสนอหัวหน้าฝ่ายอีเว้นท์และฝ่ายจัดซื้อ รวมถึงการ
ดาเนินการเอกสารสาหรับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเช่าสถานที่ การขอใช้เส้นทาง ตามที่กาหนด
การตรวจสอบความพร้อ มของพื้นที่ก่อนเริ่มงานแข่งขัน และคอยกากับงานให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้และคอย
ตรวจสอบความเรียบร้อยตลอดจนถึงวันงาน ในวันแข่งขัน เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพความเรียบร้อยครั้งสุดท้ายของงานและคอย
กากับทีมงาน อานวยความสะดวกให้งานดาเนินเป็นไปอย่างเรียบร้อย ตามแต่ละฝ่ายงาน หลังจากจบงานแข่งขันจะมีทาการ
สรุปภาพรวมโครงการและสรุปปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นภายในงาน พร้อมนาเสนอวิธีแก้ไขในครั้งต่อไป
สาหรับการจัดงานวิ่งในรูปแบบการร่วมจัดงานวิ่ง ซึ่งบริษัทเป็นหนึ่งในภาคีสาหรับการจัดงานแข่งขัน บริษัทมีหน้าที่
รับผิดชอบในส่วนของการสรรหาผู้สนับสนุน (Sponsor) และการบริหารจัดการงานแสดงสินค้า (Expo) และสาหรับการจัด
งานวิ่งในรูปแบบการรับจ้างจัด งาน บริษัทจะจัดงานวิ่งตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ ซึ่ง บริษัทมีบทบาทหน้าที่ในการสารวจ
พื้นที่จัดงาน การรับสมัครการเข้าร่วมแข่งขัน การจัดงานแถลงข่าว การจัดงานแสดงสินค้า (Expo) และการแจกหมายเลขวิ่ง
(BIB) นอกจากนี้บริษัทจะมีการว่าจ้าง (outsource) ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการจัดงานวิ่ง (Route Director) ภายนอก มาทา
หน้าที่ในการดูแลจัดการเชิงเทคนิคการแข่งขัน รวมถึงกติกาและมาตรฐานการจัดแข่งขันให้การจัดงานวิ่งเป็นไปอย่างราบรื่น
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1.3 ขั้นตอนในกำรให้บริกำร สำหรับกำรจัดงำนอื่น ๆ
ฝ่ายขายไปเสนองานให้กับลูกค้า หรือรับงานจากลูกค้า
ฝายขายแจ้งรายละเอียดการทางานให้กับแต่ละฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แบ่งงานให้กับแต่ละฝ่ายทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายอีเว้นท์ ฝ่ายกราฟฟิก ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบัญชี และฝ่ายการเงิน
คานวณงบประมาณ (งบประมาณด้านสถานทีแ่ ละโครงสร้างส่วนตกแต่ง งบจัดซื้ออุปกรณ์ทใี่ ช้ในงาน งบจัดจ้าง
บุคลากร และงบจัดทาเว็บไซต์และโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์) และนาเสนอรูปแบบงานให้กับลูกค้า
แก้ไขร่างโครงการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และปรับแก้ไขเพิ่มเติมตามที่ลูกค้าต้องการ
นาเสนอให้กับผู้ที่มอี านาจอนุมตั กิ ารทาโครงการ
ฝ่ายอีเว้นท์ดาเนินการออกภาคสนาม
แบ่งงาน Outsource Staff และส่งจดหมายการเชิญการประชุมเพือ่ เตรียมงานวันจริง
เข้าตรวจสภาพความพร้อมของงานให้เรียบร้อยก่อนเริ่มงานจริง
เมื่อถึงวันงานจริง มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทอานวยความสะดวกของงานให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย
สรุปผลงาน สรุปรายรับรายจ่าย ปัญหาและอุปสรรค และสรุปภาพรวมโครงการหลังจบงาน
การให้บริการการจัดงาน (Event) ของบริษัทจะเริ่มต้นเมื่อรับงานจากทีมขาย โดยทีมขายจะแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ
เกี่ยวกับงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการวางแผนการดาเนินงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายสถานที่ ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายดูแลอุปกรณ์
คานวณงบประมาณ และนาเสนอโครงการต่อลูกค้า หลังจากหารือระหว่างกันแก้ไขร่างโครงการให้ตรงตามความต้องการของ
ลูกค้า จากนั้นนาเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่ออนุมัติโครงการ และทาเรื่องเบิกงบประมาณมาเพื่อใช้ในการดาเนินงาน อาทิ งบ
สถานที่ แ ละโครงสร้ า งส่ ว นตกแต่ง งบจั ด ซื้ อ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ใ นงาน งบจั ด จ้ า งบุ ค ลากร งบจั ด ท าเว็ บ ไซต์ และโฆษณาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อนาส่งรูปแบบงานให้กับลูกค้า หลังจากมีการหารือแก้ไขร่างโครงการให้ตรงตามความต้องการของ
ลูกค้า บริษัทจะนาเสนอให้ผู้มีอานาจอนุมัติโครงการก่อนให้ฝ่ายจัดซื้อดาเนินการออกภาคสนามเพื่อติดต่อขอเช่าพื้นที่ฝ่าย
จัดตกแต่งสถานที่ดาเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆที่ต้องใช้ในโครงการ และแบ่งงานให้กับพนักงาน Outsource เพื่อเตรียม
งานวันจริง จากนั้นบริษัทก็จะเข้าตรวจสภาพความพร้อมของงานให้เรียบร้อยก่อนเริ่มงานจริง และจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท
อานวยความสะดวกของงานให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยในวันงาน หลังจากจบงาน บริษัทจะมีการสรุปผลงาน ภาพรวมโครงการ
รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นภายในงาน เพื่อนาเสนอแนวทางแก้ไขในครั้งต่อไป
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2. ขั้นตอนในกำรให้บริกำรงำนสิ่งพิมพ์ (Offline) และบริกำรงำนโฆษณำออนไลน์ (Online)
รับงำน ประชุมเพื่อเตรียมพร้อมงำน
ฝ่ายขายรับงานจากลูกค้าและส่งงานไปยังฝ่ายคอนเทนต์ ในกรณีที่เป็น Advertorial หรือเขียนรีววิ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า หรือหากเป็นบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจก็จะมีการประชุมเพือ่ สรุปประเด็นที่สาคัญ
และรายละเอียดต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
เริ่มต้นทำบทควำม
เมื่อได้ข้อสรุปในการทางานแล้ว ให้เริ่มทางานโดยหาข้อมูลเกีย่ วกับเนื้อหาที่จะทา รวมถึงการหารูป หรือวิดีโอมา
ประกอบกับเนื้อหา เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น รวมไปถึงการส่งให้ฝ่ายศิลป์จัดรูปแบบให้ดูนา่ สนใจ และดาเนินการให้
นักเขียนของบริษัท หรือว่าจ้างนักเขียนภายนอกดาเนินการเขียนคอลัมน์/บทความ เพื่อประกอบในหนังสือ/เว็บไซต์
ตรวจสอบและแก้ไข
เมื่อบทความเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งให้ผู้มีอานาจตรวจงาน หากมีขอ้ ผิดพลาด หรือมีเนื้อหาที่ยากต่อความเข้าใจ
จะต้องแก้ไขเพื่อให้เสร็จทันตามระยะเวลาที่กาหนด
เผยแพร่ข้อมูล
บทความที่เสร็จเรียบร้อยแล้วจะนาไปเผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ ที่กาหนด
ไม่ว่าจะเป็นนิตยสาร หรือเผยแพร่สื่อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ
ส่งรำยงำนสถิตติ ่ำง ๆ
เมื่อถึงระยะเวลาการเผยแพร่ครบตามกาหนดจะนาเอาสถิติการเข้าชมต่าง ๆ ให้ลูกค้า เพื่อวิเคราะห์หาความเป็นไปได้
ต่าง ๆ แล้วนาไปแก้ไข หรือเพิ่มเติม ให้งานครัง้ ต่อไปมีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การให้บริการด้านการทาบทความ (Content) ของบริษัทจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อฝ่ายขายรับงานจากลูกค้าและส่งงานไป
ยังฝ่ายคอนเทนต์ ในกรณีที่เป็นงานโฆษณาหรือเขียนรีวิวผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า หรือหาก
เป็นบทความอื่น ๆ ที่สนใจจะมีการประชุมเพื่อสรุปประเด็นที่สาคัญและรายละเอียดต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เมื่อได้ข้อสรุปในการ
ทางานแล้ว จะเริ่มดาเนินงานโดยการหาข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะทารวมถึงการหารูป หรือวีดีโอมาประกอบกับเนื้อหาเพื่อให้
เข้าใจง่ายขึ้น รวมไปถึงการส่งงานให้ฝ่ายกราฟฟิกใช้แบบฟอร์มจัดรูปแบบให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และบริษัทจะดาเนินการ
ให้นักเขียนของบริษัทและนักเขียนอิสระเขียนบทความต่าง ๆที่เกี่ยวข้องในนิตยสาร รวมทั้งการจ้างนักเขียนจากภายนอก
เขียนบทความบางส่วนตามที่ลูกค้าต้องการ อาทิ การเขียนบทความรีวิวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่ยังไม่มีจาหน่ายแต่ได้รับเครื่อง
ทดลองมาก่อน เป็นต้น
เมื่อจัดทาบทความเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งให้ผู้มีอานาจตรวจงาน หากมีข้อผิดพลาด หรือมีเนื้อหาที่ยากต่อความ
เข้ า ใจ จะต้ อ งด าเนิ น การแก้ ไขเพื่ อ ให้ เ สร็ จ ทั น ตามระยะเวลาที่ ก าหนดเพื่ อ ด าเนิ น การส่ ง ให้ กั บ โรงพิ มพ์ ภายนอกเพื่อ
ดาเนินการจัดพิมพ์เล่มต่อไป เนื่องจากบริษัทไม่มีโรงพิมพ์เอง สาหรับบทความที่เสร็จเรียบร้อยแล้วจะนาไปเผยแพร่ตามสื่อ
ต่าง ๆ ที่กาหนด ไม่ว่าจะเป็นนิตยสารหรือเผยแพร่ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ โดยหากเป็นนิตยสารของบริษัท บริ ษัทจะ
ดาเนินการจัดจาหน่ายผ่านตัวแทนจัดจาหน่ายภายนอกเพื่อไปวางจาหน่ายยังร้านหนังสือต่าง ๆ อนึ่ง ภายหลังจากงานเสร็จ
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สิ้นแล้ว จะมีการเก็บสถิติการจาหน่ายนิตยสารของบริษัทการเผยแพร่สื่อต่าง ๆ ของบริษัท มาสรุปผล และวิเคราะห์หาความ
เป็นไปได้ต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลสาหรับการนาไปแก้ไขหรือเพิ่มเติมให้งานครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
3. ขั้นตอนในกำรให้บริกำรงำนเอเจนซี่ (Agency)
รับงำน ประชุมเพื่อเตรียมพร้อมงำน
ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดรับงานจากลูกค้า โดยสรุปความประสงค์การหาพื้นที่โฆษณา สื่อออฟไลน์ (Offline) โฆษณา
บนเว็บไซต์ แบนเนอร์โฆษณาบนเว็บไซต์ คลิปวิดีโอของเว็บไซต์ หรือการซื้อโพสต์เนื้อหาบนสื่อออนไลน์ของเว็บไซต์
(Social Media) ตามความต้องการของลูกค้าทุกรูปแบบ
ติดต่อกับเจ้ำของพืน้ ที่โฆษณำเพื่อสั่งซือ้ สื่อออฟไลน์ (Offline) หรือสือ่ ออนไลน์ (Online)
เมื่อได้ข้อสรุปในการทางานแล้ว ให้ติดต่อไปยังเจ้าของพื้นที่โฆษณาเพื่อจัดซื้อพื้นที่โฆษณา ซื้อสือ่ ออฟไลน์ (Offiline)
ซื้อโฆษณาบนเว็บไซต์ ซื้อแบนเนอร์โฆษณา ซื้อคลิปวิดีโอของเว็บไซต์ หรือการซื้อโพสต์เนื้อหาบนสื่อออนไลน์ของ
เว็บไซต์ (Social Media) ตามทีก่ าหนด
เผยแพร่ข้อมูล
ฝ่ายคอนเทนต์และฝ่ายการตลาดเผยแพร่บทความเนื้อหา โฆษณา ตามพื้นที่โฆษณาที่ได้สงั่ ซื้อ พร้อมควบคุมให้งาน
ออกมาตรงตามความต้องการของลูกค้า และรักษาภาพลักษณ์ของแบรนด์ลูกค้า
ส่งรำยงำนสถิตติ ่ำง ๆ
เมื่อถึงระยะเวลาการเผยแพร่ครบตามกาหนดจะนาเอาสถิติการเข้าชมต่าง ๆ สรุปให้ลูกค้า เพื่อวิเคราะห์ผลงาน
แล้วนาไปแก้ไขหรือเพิ่มเติมให้งานครั้งต่อไปมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
การให้บริการด้านเอเจนซี่ (Agency) ของบริษัทจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดรับงานจากลูกค้าและ
ส่งงานไปยังฝ่ายคอนเทนต์ โดยสรุปความประสงค์ในการหาพื้นที่โฆษณาทั้งสื่อออฟไลน์ (Offline) และสื่อออนไลน์ (Online)
ตามความต้องการของลูกค้าทุกรูปแบบ เช่น การซื้อสื่อบนรถไฟฟ้า ซื้อโฆษณาบนเว็บไซต์ ซื้อแบนเนอร์โฆษณาบนเว็บไซต์
ซื้อคลิปวิดีโอของเว็บไซต์ หรือการซื้อโพสต์เนื้อหาบนสื่อออนไลน์ของเว็บไซต์ (Social Media) หลังจากบริษัทได้จัดหาสื่อตาม
ความประสงค์ของลูกค้า บริษัทจะติดต่อกับเจ้าของพื้นที่โฆษณาเพื่อสั่งซื้อคอนเทนต์หรือแบนเนอร์โฆษณาเพื่อเผยแพร่
ข้อมูลของลูกค้าตามพื้นที่บริษัทได้สั่งซื้อ โดยฝ่ายคอนเทนท์และฝ่ายการตลาดเผยแพร่ข้อมูลเนื้อหา โฆษณาตามพื้นที่
ดังกล่าวพร้อมควบคุมให้งานออกมาตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยเมื่อถึงระยะเวลาการเผยแพร่ครบตามที่กาหนด จะ
นาสถิติการเข้าชมต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้า เพื่อวิเคราะห์ผลงาน แล้วนาไปแก้ไขหรือเพิ่มเติมให้งานครั้งต่อไปมีประสิทธิภาพดียงิ่ ขึน้
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4. ขั้นตอนในกำรจำหน่ำยสินค้ำกลุ่มธุรกิจพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
ลูกค้าจะทาการสั่งซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์ www.s-estore.com
เมื่อได้รับคาสั่งซื้อจากลูกค้า ฝ่ายร้านค้าทาการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร โดยการตรวจสอบเป็นรายวัน
เปิดใบสั่งซื้อ ( Purchase Order) ไปยัง Samsung
Samsung แจ้งวันส่งสินค้าผ่านระบบ และบริษัทแจ้งรายชื่อบริษัทขนส่ง โดยว่าจ้างบริษัทขนส่งภายนอก
บริษัทสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าจากระบบได้วา่ ใบสั่งซื้อของสินค้าแต่ละรายการอยูใ่ นสถานะใดบ้าง ตัง้ แต่ เริ่ม
ขบวนการสัง่ ซื้อจนกว่าสินค้าจะส่งถึงมือลูกค้า
มีรายละเอียดแจ้งชื่อของลูกค้า ทีอ่ ยู่ และรายละเอียดอื่น ๆ ให้กับบริษัทขนส่ง
บริษัทออกใบกากับภาษี ใบส่งของ ใบเสร็จและติดตามสถานะการส่งสินค้า
บริษัทขนส่งส่งสินค้าให้ลูกค้า และส่งใบส่งของให้กับบริษัท
ลูกค้ารับสินค้า (ระบบจะแสดงว่ารับของเรียบร้อยแล้ว)
การจาหน่ายสินค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ของบริษัทจะเริ่มต้นจากการรับคาสั่งซือ้ สินค้าจากลูกค้า
ผ่านระบบเว็บไซต์ www.s-estore.com โดยเจ้าหน้าที่ฝ่าย E-store ยืนยันคาสั่งซื้อ และมีเจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบเอกสารใบ
ยืนยันคาสั่งซื้อ ที่ระบุรายละเอียด ได้แก่ ชื่อ -ที่อยู่ จานวนสินค้า รุ่น สี จานวนเงินที่ชาระในใบยืนยันคาสั่งซื้อ หลังจากนั้นทา
การเปิดเอกสารใบกากับภาษีและใบเสร็จรับเงิน โดยบริษัทจะรับชาระเงินผ่านช่องทางบัตรเครดิตหรือรับชาระเงินจากบริษัท
ขนส่ ง ในรู ป แบบการช าระเงิ น เป็ น เงิ น สดปลายทาง (Cash on Delivery: COD) อย่ า งไรก็ ต าม ในกรณี มี ก ารคื น สิ น ค้ า
เจ้าหน้าที่ E-store จะนาสินค้าที่ได้รับคืนจากลูกค้ามาตรวจสอบ และส่งให้ผู้มีอานาจอนุมัติตามอานาจการดาเนินงานต่อไป
สาหรับการจาหน่ายสินค้า e-Commerce ของบริษัทนั้น สามารถแบ่งสินค้าได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) สินค้าประเภท
อุปกรณ์สื่อสาร และ 2)สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและสิ นค้าไอที ซึ่งการกาหนดระดับสินค้าคงคลัง ขั้นต่า
(Safety Stock) จะกาหนดเป็น 2 ประเภท คือ
1. สินค้าประเภทอุปกรณ์สื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ Tablet อุปกรณ์สวมใส่ อุปกรณ์เสริม ซึ่งสินค้าเหล่านี้เป็น
สินค้าที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยี โดยบริษัทมีการจัดเก็บสินค้า คงคลังในจานวนที่ให้เพียงพอต่อ
การขาย เนื่องจากสินค้าโทรศัพท์มือถือ Tablet จะมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการค่อนข้างเร็ว สาหรับ
อุปกรณ์เสริมของโทรศัพท์จะกาหนดในระดับที่ สูง ขึ้นกว่าโทรศัพ ท์มือถือเพราะมีความเปลี่ยนแปลงด้ า น
เทคโนโลยีไม่มากนัก
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2. สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและสินค้าไอที เป็นสินค้าที่บริษัทจะไม่จัดเก็บสินค้า แต่จะดาเนินการ
ส่งคาสั่งซื้อไปยังบริษัทผู้ผลิตต่อเมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์แล้วเท่านั้น
บริ ษั ท ด าเนิ น การจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ออนไลน์ ผ่า นเว็ บ ไซต์ www.s-estore.com เป็ น หลั ก อี ก ทั้ ง ยั ง จ าหน่ า ยผ่ า น
www.lazada.co.th ด้วย ซึ่งการจาหน่ายสินค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทเป็นการจาหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์
Samsung เป็นส่วนใหญ่ โดยบริษัทเป็นผู้จัดจาหน่ายในช่องทางออนไลน์อย่างเป็นทางการของ Samsung ในประเทศไทย
บริษัทมีนโยบายการรับคืนสินค้า โดยให้ลูกค้าสามารถทาการเปลี่ยนคืนสินค้าใดก็ตามที่ชารุด หรือยังไม่ได้เปิดใช้
งานภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า สินค้าที่จะทาการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ได้รับ
สินค้า ทางบริษัทจะทาการเปลี่ยนคืนสินค้าภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
- สินค้ามีสภาพชารุด เสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- สินค้าส่งผิดรุ่น ผิดสี หรือขนาด
- สินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเกิดการชารุดเสียหาย
หากสินค้าที่ได้รับตรงตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทยินดีที่จะรับสินค้าและเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้าตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ใน
เอกสารคาสั่งซื้อโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
2.6

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ไม่มี -

2.7

งำนที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่มี -
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