บริการดานการโฆษณา (Advertising Services)
1. กิจกรรมสาขาบริการดานการโฆษณา
การคาบริการในชวงทศวรรษที่ผานมามีการเจริญเติบโตคอนขางมาก ทั้งในเรื่องมูลคาตลาด จํานวน
ผูประกอบการ และประเภทของธุรกิจ ในแตละสาขาบริการไดมีการแตกกิจกรรมยอยออกไปอีกหลากหลาย
มากขึ้น อยางไรก็ตาม ในการเจรจาเพื่อเปดตลาดการคาบริการระหวางกันจําเปนตองมีความชัดเจนในสาขา
บริการตางๆ ดังนั้น เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันในระหวางประเทศสมาชิก องคการการคาโลก (WTO) จึงได
กําหนดสาขาบริการโดยแบงเปน 12 สาขา ซึ่งในแตละสาขายังจําแนกออกเปนสาขายอยหรือกิจกรรมตางๆ
ลงไปอีก โดยใหสอดคลองกับที่ United Nation (U.N.) กําหนดตาม Provisional Central Product
Classification (CPC) 1 ในสวนของสาขาบริการดานโฆษณานั้น ไดจําแนกกิจกรรมยอยไว ดังตอไปนี้
ตารางที่ 1
กิจกรรมภายใตบริการดานโฆษณา จําแนกตาม CPC ของ UN และ W120 ของ WTO 2
1

Sub - Sectors

CPC

Descriptions

Sale or leasing
services of advertising
space or time

8711

Services provided in soliciting advertising space or time for
newspapers, other periodicals, and television stations.

Planning, creating and
placement services of
advertising

8712

Planning, creating and placement services of advertisements to
be displayed through the advertising media.

8719

Other advertising services not elsewhere classified, including
outdoor and aerial advertising services and delivery services of
samples and other advertising material.

Other advertising
services

1

ปจจุบันยังอยูระหวางการปรับปรุงรายการใหครอบคลุมสาขา/กิจกรรมยอยใหมากขึ้น
องคการการคาโลก ไดจัดทําเอกสาร MTN.GNS/W/120 โดยจําแนกบริการออกเปน 12 สาขา ซึ่งเอกสารนี้จําแนกประเภทบริการโดยอิงกับ
Central Product Classification (CPC) ของสหประชาชาติ และในการเจรจา FTA ของไทยจะใชการจําแนกประเภทบริการตาม WTO เปน
แนวทาง
2
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2. ลักษณะธุรกิจ/การใหบริการ
ตารางที่ 2
รูปแบบการใหบริการดานโฆษณา (Mode of Supply)
รูปแบบการคาบริการ

ตัวอยาง

Mode 1: การใหบริการขามพรมแดน
(Cross - border Supply)

บริษัทโฆษณาในประเทศไทยคิด งานโฆษณาเพื่อ นําไปเผยแพรใ น
ประเทศลาวโดยติดตอผาน Internet

Mode 2: การบริโภคในตางประเทศ
(Consumption Abroad)
Mode 3: การจัดตั้งธุรกิจ
(Commercial Presence)
Mode 4: การใหบริการโดยบุคคล
ธรรมดา (Presence of Natural
Persons)

บริษัทในประเทศไทยทําการโฆษณาบนปาย Billboard ที่ประเทศ
สิงคโปร
บริษัทใหบริการดาน Outdoor advertising ของประเทศสิงคโปร เขา
มาตั้งกิจการในประเทศไทย
ผูใหคําปรึกษาดานโฆษณาจากประเทศมาเลเซีย เขาไปทํางานใน
ประเทศเวียดนามชั่วคราว

3. ภาพรวมธุรกิจบริการดานโฆษณา
ธุรกิจบริการดานโฆษณา หมายถึง ธุรกิจบริการวางแผนและผลิตสื่อโฆษณาเพื่อเผยแพรตามสถานที่
และสื่อตางๆ ซึ่งประกอบดวย โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร หรือปายโฆษณา เปนตน ธุรกิจบริการดาน
โฆษณานับเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีการเจริญเติบโตสูงตามผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (GDP) โดยธุรกิจนี้
เปรียบเสมือนตัวเชื่อมระหวางผูผลิตที่จะสงสารตอไปใหผูบริโภค ซึ่งอุตสาหกรรมโฆษณาประกอบไปดวยผูเลน
สําคัญ ดังนี้
1. ผูโฆษณา (Advertisers) หมายถึง ผูที่ตองการสื่อสาร ประชาสัมพันธ วัตถุประสงคทางการตลาด
คุณสมบัติสินคาและบริการ ภาพลักษณองคกร หรือ สิ่งอื่นใดไปยังกลุมลูกคา ทั้งนี้สามารถแบงผูโฆษณาไดเปน
4 กลุมยอยคือ กลุมผูผลิตสินคาและบริการ กลุมบริษัทผูจัดจําหนาย กลุมองคกรเพื่อสังคม และกลุมภาครัฐ
2. ตัวแทนโฆษณา (Advertising Agency) หมายถึง บริษัทที่ทําหนาที่ในการวางแผนผลิตสื่อเพื่อเผย
แพรตามสถานที่และสื่อตางๆ ทั้งนี้ตัวแทนโฆษณาอาจมีทั้งแบบใหบริการเต็มรูปแบบ คือ มีการผลิตสื่อเอง หรือ
เปนเพียงการวางแผนประสานงานและจางใหบริษัทผูผลิตโฆษณาเปนผูผลิตโฆษณาก็ได
3. บริษัทผลิตโฆษณา (Production Houses) หมายถึง บริษัทที่มีหนาที่เฉพาะสวนการผลิตโฆษณา
เทานั้น ไมไดมีการวางแผนการเผยแพรสื่อตามสถานที่และสื่อตางๆ
4. ธุรกิจสนับสนุน (External Facilitators) หมายรวมถึง ธุรกิจที่ใหการสนับสนุนใหเกิดงานโฆษณา
ไปสูผูบริโภคสื่อ เชน ธุรกิจผลิตแอนิเมชั่นและกราฟฟค ธุรกิจวิจัยตลาด ธุรกิจใหเชายืม หรือขายอุปกรณที่
เกี่ยวของกับงานโฆษณา เปนตน
5. องคกรสื่อ (Media Organization) สามารถแบงประเภทขององคกรสื่อ ไดเปน สื่อวิทยุโทรทัศน,
สื่อสิ่งพิมพ, สื่อออนไลน, สื่อกลางแจง เปนตน
6. ผูบริโภคสื่อ (Target Audience)

-3-

ธุรกิจ โฆษณาถื อเป นหนึ่ งใน Creative industry ที่ต องใชความคิ ดสรางสรรค และสามารถสราง
มูลคาเพิ่มไดมาก โดยสัดสวนของรายจายในธุรกิจโฆษณาของโลกนั้นประกอบไปดวย อันดับ 1) โฆษณาบนสื่อ
โทรทัศน 2) โฆษณาบนสื่อออนไลน 3) โฆษณาบนสื่อนอกบาน (Outdoor Advertising) 4) โฆษณาในหนังสือ
ชนิดตางๆ เปนตน อยางไรก็ตาม ภาพรวมของอุตสาหกรรมโฆษณาของโลกในป 2558-2559 ถือวาเปนขาลง
ของการโฆษณาเนื่ องจากภาวะทางเศรษฐกิจ ของโลก ซึ่งส งผลใหบริษัทมี การลดจํานวนการใชจ ายดานการ
โฆษณาลง อยางไรก็ดี ใน 5 ปที่ผานมา วงการโฆษณาไดมีการพัฒนาวิธีและชองทางในการโฆษณาไปอยางมาก
โดยเนนใหความสําคัญกับสื่อออนไลนมากขึ้น
ในชว งระยะเวลา 5 ป ที่ผา นมา การโฆษณาออนไลนไดมีการพัฒนาขึ้นอยางรวดเร็ว และไดมีการ
เพิ่มขึ้นของสัดสว นการใช งานอย างมาก โดยมีการประมาณการว าในป 2560 สื่ อการโฆษณาออนไลนจะมี
สั ด ส ว นผู ใ ช งานมากกว า สื่ อ โฆษณาอื่ น ๆ เหตุผ ลหลักในการเพิ่มขึ้น ของผูใช งานสื่ อโฆษณาออนไลน คื อ
1) ผูใชงานอินเตอรเน็ต (Internet user) ที่มีจํานวนมากขึ้น 2) การโฆษณาออนไลนเปนสื่อที่เขาถึง
กลุมเปาหมายไดอยางรวดเร็วและสามารถทราบถึงจํานวนการเขาชมได 3) การมีลูกเลนใหมๆ ที่สามารถปรับให
ทันกับความสนใจของกลุมผูรับสาร เชน การสื่อสารแบบ Live เปนตน 4) สื่อออนไลนมีราคาถูกกวาเมื่อเทียบกับ
สื่อโฆษณาอื่นๆ
4. สถานการณดานการโฆษณาระดับโลกและระดับภูมิภาค
จากรายงานการคาดการณของ GroupM (บริษัทจัดการดานการลงทุนสื่อชั้นนําของโลก) ในป 2560
ตลาดโฆษณาในโลกมีเม็ดเงินหมุนเวียนอยูที่ 5.47 แสนลานดอลลารสหรัฐ 3 โดยตลาดการโฆษณายังคงไดรับ
แรงกดดันจากสภาพแวดลอมที่ไมเอื้ออํานวยในการเติบโต สืบเนื่องมาจากความไมแนนอนทางนโยบายเศรษฐกิจ
ของประเทศมหาอํานาจ (การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ) และการลงประชามติของสหราชอาณาจักรวาดวย
การถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป อยางไรก็ดี ตลาดโฆษณายังคงมีปจจัยดานบวกจากการที่ประเทศจีนและกลุม
ประเทศโลกใหม เชน กลุม BRICS ที่มีสวนในการสนับสนุนการเติบโต แตก็จะไมเติบโตอยางกาวกระโดดตาม
แนวโนมดุลยภาพใหม สวนกลุมที่ไดรับประโยชนจากการโฆษณามากที่สุดในป 2560 คือ กลุมโฆษณาดิจิทัล
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สถานการณดานการโฆษณาในตลาดภูมิภาคในป 2560 ตลาดการโฆษณาในภูมิภาคเอเซียตะวันออก
เฉียงใตมีการเจริญเติบโตตอเนื่องที่ดี เนื่องจากรายไดของประชากรที่เพิ่มขึ้นและมีการเขาถึงอินเตอรเน็ตมากขึ้น
โดยเฉพาะในตลาด CLMV ลักษณะการโฆษณาในเมืองใหญเนนไปที่การโฆษณาผานสื่อออนไลนและการโฆษณา
ผ า นจอภาพแอลอี ดีข นาดใหญ บ นท อ งถนนหรือ ตามตึ กขนาดใหญใ นเมือ ง 4 เช น ในโฮจิมิน ห ย า งกุ ง หรื อ
พนมเปญ การโฆษณาผานสื่อออนไลนของประเทศไทยและแตละประเทศในกลุม CLMV มีการใชแพลทฟอรมที่
แตกตางกัน เชน ประเทศไทยมุงเนนที่ LINE และ Facebook สวนที่ลาวนั้นใช WeChat เปนสวนใหญ เพราะ
ไดรับอิทธิพลจากจีนที่เขามาทําโครงการรถไฟความเร็วสูง สวนเมียนมาจะใช Viber เปนหลัก และเปนประเทศที่
ทาง Viber เองใหความสําคัญอยางสูงเพราะมีผูใชเปนอันดับสองของโลก อีกทั้งยังใช Smartphone มากกวา
Feature Phone สําหรับกัมพูชา Facebook เปนแพลตฟอรมที่เปนแทบทุกอยาง รวมถึงเปนแหลงคนหาขอมูล
ซึ่งผู ประกอบการอาจไม มีการเปดเว็ บไซต แตตองมี Facebook Fan Page สวนที่เวีย ดนาม ใชห ลาย
แพลตฟอรม ทั้ง Facebook, Facebook Messenger รวมถึง Zalo ซึ่งเปนแอปพลิเคชั่นแชตของเวียดนามเอง
3
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https://www.marketingoops.com/news/agency/groupm-ads-spending-2560/
http://www.komchadluek.net/news/economic/233596
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อยางไรก็ดี การโฆษณาผานวิทยุและโทรทัศนในภูมิภาคนี้ยังคงมีความสําคัญและมีผลตอกลุมคนที่
อาศัยอยูในต างจังหวัดอยู อีกทั้ง นักโฆษณายังคงใหความสําคัญกับการโฆษณาโดยใช Event Marketing
เนื่องจากคนในภูมิภาคนี้ยังคงตองการทดลองสินคาจริงดวยตนเอง
5. สถานการณและทิศทางของบริการดานโฆษณาในประเทศไทย
จากการเปดเผยตัวเลขเม็ด เงิน สื่อโฆษณาของ บริษัท กันตาร เวิรล ดพาแนล (ไทยแลนด) จํากัด 5
พบวา ในป 2560 มูลคารวมของตลาดโฆษณาอยูที่ 91,195 ลานบาท ลดลงจากป 2559 ที่มีมูลคา 97,579
ลานบาท และเปรียบเทียบกับป 2558 มูลคา 108,350 ลานบาทซึ่งสูงสุดในรอบ 10 ปในวงการโฆษณาไทย
นับเปนเวลาเกือบ 2 ปเต็มที่เม็ดเงินในตลาดโฆษณาในประเทศไทยลดลง โดยปจจัยสําคัญคือ เปนหวงที่ประเทศ
ไทยอยูในชวงเวลาอันโศกเศรา ทําใหรายการรื่นเริงบันเทิงตางๆ ลดลง รวมไปถึงสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทํา
ใหบริษัทหางรานตางๆ ลดคา ใชจายที่เกี่ยวกับสื่อโฆษณาลงดวย อยางไรก็ตาม คาดวาในป 2561 มูลคาของ
ตลาดโฆษณากลับมาฟนตัวขึ้นอีกครั้ง ประมาณการตัวเลขรวมอยูที่ 101,115 บาท จากทิศทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
โดยเฉพาะในกลุมสินคาอุปโภคบริโภค
4

เมื่อเจาะลึกในตลาดสื่อโฆษณา ปจจุบันสื่อโทรทัศนยังคงครองอันดับ 1 มีมูลคา 51,580 ลานบาท
คิดเปนสวนแบงตลาด รอยละ 56.6 จากมูลคาสื่อโฆษณาทั้งหมด ขณะที่สื่อดิจิทัล เติบโตอยางตอเนื่องมาตั้งแต
ป 2554 และพุ งแรงสวนกระแสจนแซงหนามาเปน อันดับ 2 และนับ เปน ครั้งแรกที่แยงตําแหนงนี้จ ากสื่อ
หนังสือพิมพ ดวยมูลคา 11,780 ลานบาท เปนสัดสวนรอยละ 12.9 สําหรับอันดับ 3 คือ สื่อเอาตดอร ที่มีทิศ
ทางการเติบโตอยางตอเนื่องตั้งแตป 2553 จากปริมาณผูใชบริการรถไฟฟามากขึ้น โดยมีมูลคา 11,160 ลาน
บาท ที่สัดสวนรอยละ 12.2, อันดับ 4 สื่อหนังสือพิมพ มูลคา 8,925 ลานบาท รอยละ 9.8 และอันดับ 5 สื่อ
ภาพยนตร มูลคา 3,000 ลานบาท รอยละ 3.3 สวนวิทยุ มูลคา 3,150 รอยละ 3.5 และนิตยสาร 1,600
ลานบาท รอยละ 1.8 ขณะที่สื่อโทรทัศน ยังคงเปนสื่อที่เขาถึงผูคนไดมากที่สุด จํานวน 23.28 ลานครัวเรือน
หรือคิดเปน 97 จุด (1 จุด เทากับ 2.4 แสนครัวเรือน) สื่อวิทยุ 12.72 ลานครัวเรือน หรือ 53 จุด
สื่ อ หนั ง สื อ พิ ม พ 11.52 ล า นครั ว เรื อ น หรื อ 48 จุ ด และสื่ อ นิ ต ยสาร 6.72 ล า นครั ว เรื อ น หรื อ 28 จุ ด
ซึ่งภาพรวมการเขาถึงของผูบริโภคลดลง แตขณะที่สื่อดิจิทัลกลับสวนทางเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง มาอยูที่ 18 ลาน
ครัวเรือน หรือ 75 จุด พุงขึ้นมาอยางกาวกระโดดจากป 2559 ถึง 16 จุด อันเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหเม็ดเงิน
โฆษณาในสื่อดิจิทัลเพิ่มขึ้น ประกอบกับผูบริโภคชาวไทยกวารอยละ 83 มีสมารทโฟนในครอบครอง ซึ่งยังจะ
สงผลดีตอการกระตุน การใชจายผาน QR Code ที่ภาครัฐพยายามผลักดันเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลอีกดวย
เมื่อมูลคาโฆษณาสื่อดิจิทัล และการเขาถึงเพิ่มมากขึ้น ยอมสงผลใหการจับจายใชสอยทางออนไลน
เติบโตขึ้นตามไปดวย โดยเมื่อป 2558 มีจํานวนคนที่ซื้อสินคาประเภทอุปโภคบริโภคผานชองออนไลนอยาง
นอย 1 ครั้ง รอยละ 3.3 มูลคาจํานวน 917 ลานบาท แต มาในป 2560 ขยับ เพิ่มเปนรอยละ 10 มูลค า
จํานวน 4,400 ลานบาท
ขณะที่พฤติกรรมการชอปของกลุ มนักชอปโดยทั่ว ไปรอยละ 79.5 รูวาสามารถจับจายสินคาผาน
ชองทางโซเชียลมีเดียได โดยที่รอยละ 29.7 เคยซื้ออยางนอย 1 ครั้งในชวง 30 วันที่ผานมา ซึ่งสูงกวาชองทาง
ออนไลนของโมเดิรนเทรด เชน 7-11 Online, Tesco Lotus Online ฯลฯ ถึงรอยละ 4 โดยนิยมจับจายผาน
ทางเว็บไซตทั่วไป เฟซบุก ลาซาดา และไลน ทั้งนี้นักชอปใชอินเตอรเน็ตนานขึ้นจาก 2 ชั่วโมงตอวัน ในป
5
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2558 เพิ่มเปน 2 ชั่วโมง 30 นาทีตอวัน ในป 2560 ซึ่งสวนทางกับโทรทัศนและวิทยุที่ผูบริโภคใชเวลาในสื่อ
นั้นๆ เทาเดิมหรือลดลง นอกจากนั้น ครึ่งหนึ่งของกลุมนักชอปที่เลน เฟซบุกทุกวัน มีแนวโนมที่จะจับจายในเม็ด
เงินที่สูงกวาผูบริโภคทั่วไปถึง 2 เทา โดยผูที่ใชเวลาบนเฟซบุกมากกวา 2 ชั่วโมงตอวัน ใชจายโดยเฉลี่ยสูงถึง
26,107 บาทตอคนตอป อีกทั้งยังมีโอกาสที่จะกลับมาซื้อสินคาในชองออนไลนมากกวานักชอปออนไลนทั่วไป
อีกดวย ขณะเดียวกันในแพลตฟอรมอยางยูทูบ กลุมนักชอปไทยที่ดูยูทูบทุกวันมีพฤติกรรมใชจายสูงกวาชอป
เปอรปกติ โดยเฉลี่ยมีการจับจายที่จํานวน 440 บาทตอครั้ง สะทอนใหเห็นวาสื่อดิจิทัล ผูใชเฟซบุกและยูทูบมี
โอกาสใชจายสูงกวาปกติโดยเฉลี่ย 10% เลยทีเดียว จากทิศทางตลาดโฆษณาไทย ทําใหเห็นถึงโลกของการเสพ
สือ่ ของคนไทยในปจจุบัน ที่สะทอนถึงแนวโนมในการจับจายใชสอยในอนาคต แนนอนวามุงไปทางดิจิทัลมากขึ้น
เรื่อยๆ ซึ่งสอดคลองกับทางภาครัฐที่พยายามผลักดันในนโยบายไทยแลนด 4.0 อีกดวย
ทิ ศ ทางของบริ ก ารด า นโฆษณาของไทยนั้ น ให ค วามสนใจกั บ สื่ อ ออนไลน ม ากขึ้ น อี ก ทั้ ง เน น การใช
เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อชวยในการโฆษณา โดยเทรนดที่จะเปนแรงขับเคลื่อนธุรกิจโฆษณาในป 2560-61 มีดังนี้
1. ผูบริโภคจะมีความเปนปจเจกมากขึ้น หมายถึง ผูบริโภคเลือกที่จะรับคอนเทนตที่ตรงกับความตองการ
ของตน มากกวาที่จะรับคอนเทนตเหมือนกับคนอื่นทั่วๆ ไป เพราะฉะนั้นตอไปอุตสาหกรรมสื่อจะเปน “MultiScreen” กลาวคือ ทั้งเจาของสื่อ และผูผลิตคอนเทนต ตองมีหลายแพลตฟอรม เพื่อรองรับไลฟสไตลของผูบริโภค
ที่ มี ค วามเป น ป จ เจก อี ก ทั้ ง การวั ด เรตติ้ ง จะไม ไ ด วั ด เฉพาะแค สื่ อ ที วี อ ย า งเดี ย วเท า นั้ น แต จ ะวั ด จากหลาย
แพลตฟอรมดวยกัน เนื่องจากพฤติกรรมการเสพสื่อของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไป จากในอดีตที่ดูคอนเทนตผาน
หนาจอทีวีแบบดั้งเดิม กลายเปนมีการดูคอนเทนตผาน YouTube และ LINE TV มากขึ้น เชนเดียวกับสื่อวิทยุ ทุก
วันนี้ YouTube และแพลตฟอรม Music Streaming อยาง JOOX, LINE Music เปนทางเลือกใหมในการฟงเพลง
หรือแมแตการอานคอนเทนตผานสื่อสิ่งพิมพ ยังเปลี่ยนไปเปนการอานบน Social Feed
2. โลกทั้งใบจะอยูที่ปลายนิ้ว เนื่องจากเทคโนโลยีทําใหผูบริโภคไดรับขอมูลดวยความรวดเร็ว และ
เชื่อมโยง สถิติที่นาสนใจของคนในยุคดิจิทัล ปจจุบันคนใชอินเตอรเน็ต โดยเฉลี่ยมากกวา 3 ชั่วโมงตอวัน และ
ประชากรไทยกวา 20 ลานคน มีสมารทโฟน นั่นหมายความวา คนสามารถติดตอสื่อสาร เขาถึงขอมูลขาวสาร
หรือแมแตอีเวนทตางๆ ไดจากทั่วโลก ดังนั้น แบรนดตอง Interact กับผูบริโภค และมีการตอบกลับอยางรวดเร็ว
นอกจากนี้ ในยุคดิจิทัล ใครๆ ก็ซื้อโฆษณาได ไมวาจะเปนผูผลิตสินคา OTOP หรือผูประกอบการ SME รายเล็ก
สามารถเปน Advertiser ซื้อโฆษณาบนแพลตฟอรมออนไลน เชน Google, Facebook, LINE เพื่อใหการทําตลาด
และการขายเขาถึงคนทั่วประเทศ หรือแมแตทั่วโลก
3. นักการตลาดตองสรางคอนเทนตที่สําคัญ และมีความหมาย มีประโยชนตอผูบริโภค เพื่อใหไดรับความ
ไววางใจจากผูบริโภค เนื่องจากทุกวันนี้มีนักโฆษณาและคอนเทนตมากมายหลั่งไหลเขามาในชีวิตประจําวันของ
ผูบ ริ โ ภค ทํ าให มีทางเลือกในการเสพคอนเทนต โดยผูบ ริโ ภคจะเปดรับ คอนเทนตท่ีตัวเขาเองสนใจและชอบ
ขณะเดียวกันจะไมเปดรับคอนเทนตที่ไมไดอยูในความสนใจ ดังนั้น คอนเทนตที่ดึงความสนใจผูบริโภคได ตองมี
ความหมาย และมีประโยชนสําหรับผูบริโภค
4. การเกิดขึ้นของ Generation ที่ใชเวลาอยูบนหนาจอมือถืออยางเดียว โดยสวนใหญเปนผูบริโภคกลุม
เด็ก และคนที่อยูตางจังหวัดตามชนบท ที่เปดรับคอนเทนตจากหนาจอมือถืออยางเดียว ปจจุบัน ประเทศไทยอยูใน
อันดับสองของประเทศที่มีประชากรใชเวลาอยูบนหนาจอมือถืออยางเดียว (Mobile Only) รองจากสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส (UAE)
5. การใชเทคโนโลยีสรางประสบการณรวมใหกับผูบริโภค เชน AR (Augmented reality) คือ การรวม
สภาพแวดลอมจริง กับ วัตถุเสมือน เขาดวยกันในเวลาเดียวกัน และ VR (Virtual reality) คือ เปนการจําลอง
สภาพแวดลอมจริงเขาไปใหเสมือนจริง แมเปนเทคโนโลยีใชเงินลงทุนสูง แตแบรนดตองพิจารณาในเรื่องนี้ เพื่อ

-6-

สรางความไดเปรียบเหนือคูแขงขัน ตัวอยางที่ประสบความสําเร็จเชน Pokemon Go ที่ใชเทคโนโลยีเชื่อมตอกับ
คอนเทนต เพื่อสรางประสบการณรวมกับผูบริโภคไดในทุกที่ เปนตน
6. ภาพรวมธุรกิจบริการโฆษณาในไทย
แมตัวเลขอุตสาหกรรมโฆษณาป 2560 อาจจะปดไมสวยนัก ปจจัยหลัก ๆ มาจากเศรษฐกิจโดยรวมที่
ชะลอการเติ บ โตลงต อเนื่ อง ขณะเดี ย วกั น หากมองถึงแนวโนมอุตสาหกรรมโฆษณาป 2561 ก็ เรีย กวามีลุ น
ซึ่งหลาย ๆ ฝายก็คาดการณวา แนวโนมการใชงบฯ โฆษณาป 2561 จะกลับมาเติบโตอีกครั้ง สวนหนึ่งมาจาก
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สภาพัฒน) คาดการณ GDP ป 2561 วาจะ
เติ บ โตร อยละ 3.6-4.6 ทั้ งนี้ ป จ จั ย บวกหลัก ๆ มาจากตัว เลขการสงออกที่จ ะขยายตัว อยางตอเนื่อง ทําให
ภาคอุตสาหกรรมขยับตัวมากขึ้น อีกทั้งภาคการทองเที่ยวที่ดีขึ้น และคาใชจายหนี้ครัวเรือนมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้น
ทั้งหมดจะกลายเป นป จจั ยสนั บสนุน ที่คาดวาจะสงใหภ าพโดยรวมของเศรษฐกิจ ป 2561 เติบ โตตามไปดว ย
หมายถึ งสิ นค าจะตองเรงกลับ มาใช งบประมาณในการโฆษณาอีกครั้ง เพื่อสรางบรรยากาศการจับจายใชสอย
กระตุนยอดขายใหเติบโตในมุมมองของมีเดียเอเยนซี่นั้น
นายไตรลุจน นวะมะรัตน นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแหงประเทศไทย 6 คาดการณวาในป
2561 อุตสาหกรรมโฆษณาจะกลับมาเติบโต เนื่องจากสินคาหลายกลุมที่ลดการใชงบการโฆษณาเมื่อปกอน ตอง
กลับมาทุมงบโฆษณาผานสื่อ โดยเชื่อวาสินคาจะตองหากลยุทธใหมๆ เพิ่มขึ้น เพื่อสรางการเติบโตใหแกธุรกิจ ซึ่ง
สอดรับกับการคาดการณของนายภวัต เรืองเดชวรชัย ผูอํานวยการธุรกิจสายงานการวางแผนและกลยุทธส่ือ
โฆษณา บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ จํากัด และรองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท มีเดีย อินไซต จํากัด มีเดียเอเยน
ซี่ ที่วาแนวโนมอุตสาหกรรมโฆษณาป 2561 จะฟนตัวอยางแนนอน คาดวาจะเติบประมาณรอยละ 10 จากป
2560 เนื่องจากเริ่มเห็นสัญญาณการกลับมาใชงบตั้งแตปลายป 2560 และคาดวาจะตอเนื่องถึงป 2561 โดย
3 กลุมสินคาหลักที่จะเปนสวนสําคัญในการผลักดันใหอุตสาหกรรมโษณาเติบโต คือ รถยนต เทคโนโลยีสื่อสาร
โทรศัพทมือถือ เพราะกลุมรถยนตก็มีนวัตกรรมใหมๆ เพิ่มขึ้น ขณะที่เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรศัพทมือถือก็มี
การแขงขันดุเดือดมากขึ้นจากผูเลนหนาใหม ทําใหสินคาเหลานี้ทุมงบโฆษณามากขึ้น นอกจากนี้ กลุมไดเร็กตมาร
เก็ตติ้ง เชน ทีวีโฮมช็อปปง ก็เปนกลุมที่นาสนใจ ซึ่งเปนกลุมที่ใชเม็ดเงินโฆษณาผานสื่อทีวีสูงขึ้น เพราะสามารถ
สื่อสารกับผูบริโภคไดโดยตรง และราคาโฆษณาผานสื่อทีวีขณะนี้ก็ไมไดสูงมาก ทั้งนี้ หากแยกยอยตามการเติบโต
ของแตละสื่อในป 2561 นั้น สื่อทีวีจะยังเปนสื่อหลักที่เขาถึงผูชมจํานวนมากและมีสัดสวนเม็ดเงินโฆษณามาก
ที่สุด หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 55-60 ของงบโฆษณารวม ขณะที่สื่อดิจิทัลและสื่อนอกบานกลับมีการเติบโต
สูงขึ้น แซงหนาสื่อสิ่งพิมพที่เติบโตลดลง ซึ่งเปนไปตามพฤติกรรมการใชสื่อของผูบริโภคในปจจุบัน
5

7. กฎหมายที่เกี่ยวของ
กฎหมายของไทยทีเ่ กี่ยวของกับการประกอบธุรกิจโฆษณาของตางชาติ
ดานการประกอบธุรกิจ

6

https://www.prachachat.net/marketing/news-95116

ดานการทํางานของคนตางดาว
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ดานการประกอบธุรกิจ
ดานการทํางานของคนตางดาว
1. พรบ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 1. พรบ. คนเขาเมือง พ.ศ. 2522
2542
2. พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทํางานของคนตาง
ดาว พ.ศ. 2560
- การทํ ากิ จการโฆษณาอยู ภายใตบั ญชี 3 ทาย
พระราชบั ญ ญั ติ เป น ธุ ร กิ จ ที่ ค นไทยยั ง ไม มี
ความพรอมที่จะแขงขันในการประกอบกิจการ
กับตางดาว เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หนวยงานและกฏหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจโฆษณาในประเทศไทย
หนวยงานที่เกี่ยวของใน
กฏหมายที่เกี่ยวของ
การขออนุญาตในการ
โฆษณา
กสทช.
- พรบ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551
- พรบ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542
- พรบ วิทยุคมนาคม 2498
- ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําที่เปนการเอาเปรียบผูบริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและ กิจการโทรทัศน พ.ศ. 2555
สคบ.
- พรบ. คุมครองผูบริโภค
- กฎกระทรวงวาดวยการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอลและเครื่องดื่ม
ที่ผสมกาเฟอีน ในโรงภาพยนตรและทางปายโฆษณา พ.ศ. 2547
- กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการแสดงภาพสัญลักษณเพื่อประกอบการโฆษณาหรือ
ประชาสัมพันธเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2553
- ประกาศสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
เรื่อง แนวทางการโฆษณาสินคาหรือบริการตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค
พ.ศ. 2522
กระทรวงมหาดไทย
- กฎกระทรวงวาดวยการควบคุมปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๘
สํานักงานคณะกรรมการ - พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
อาหารและยา
- ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง หลักเกณฑการโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2551
- พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
- พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2551
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สํานักงานคณะกรรมการ - ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สน.
กํากับหลักทรัพย และ 40/2544 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการพิจารณาวัตถุประสงคหลักในการ ให
ตลาดหลักทรัพย
คําแนะนําทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือหนังสือพิมพ
- ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สข/น.
10/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการโฆษณาเพื่อสงเสริม การขายหนวย
ลงทุนและการใชบริการที่เกี่ยวของกับการจัดการกองทุน
- ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สข/น.
7/2551 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการโฆษณาเพื่อสงเสริม การขายหนวย
ลงทุนและการใหบริการที่เกี่ยวของกับการจัดการกองทุน
คณะกรรมการกํากับ
- ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 23/2556 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข
ตลาดทุน
และวิธีการโฆษณาและการสงเสริมการขายของผูประกอบธุรกิจ
ธนาคารแหงประเทศไทย - ประกาศเกี่ยวกับการบริการของธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินที่มิใชธนาคาร
(Non-Bank) ตอผูบริโภค ฝายนโยบายความเสี่ยง สายนโยบายสถาบันการเงิน
ธนาคารแหงประเทศไทย
- ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สนส. 81/2551 เรื่อง หลักเกณฑการปฏิบัติ
ในเรื่องดอกเบี้ย สวนลด คาบริการตางๆ และเบี้ยปรับ สําหรับบริษัทเงินทุน
คณะกรรมการภาพยนตร - ประกาศคณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑในการตรวจ
และวีดิทัศนแหงชาติ
พิจารณาวีดิทัศนและสื่อโฆษณา พ.ศ. 2552
กระทรวงแรงงาน
- ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม วาดวยการโฆษณาการจัดหางาน
พ.ศ. 2545
กระทรวงศึกษาธิการ - พระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติ โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
(มีการกําหนดเงื่อนไขการโฆษณาของสถานศึกษา)
กรมทรัพยสินทางปญญา - พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
สํานักงานคณะกรรมการ - ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง
กํากับและ สงเสริมการ กําหนดหลักเกณฑ และเงื่อนไขในการเสนอขายกรมธรรมประกันภัยผานทางสื่อ
ประกอบธุรกิจประกันภัย โฆษณา ตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556
กระทรวงการทองเที่ยว - พระราชบัญญัติ ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2551
และกีฬา
(มีการกําหนดเงื่อนไขการโฆษณาธุรกิจนําเที่ยว)
สํานักเจรจาการคาบริการละการลงทุน
สิงหาคม 2561
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ตารางขอผูกพันการเปดตลาดการคาบริการสาขาโฆษณา
กิจกรรม
WTO

ASEAN
(9th Package)

TAFTA

(1) การใหบริการขามพรมแดน

(a) Advertising
services
(CPC
87110+87120
+87190)
Sale or leasing
services of
advertising
space or time
(CPC 87110)

7

1) ไมผูกพัน
2) ไมมีขอจํากัด
3) ผูกพันในรูป
บริษัทจํากัด
ตางชาติถือหุนไม
เกิน 49%
จํานวนผูถือหุน
ตางชาติตองไม
เกินกึ่งหนึ่ง
4) อนุญาตให
7
8
BV และ ICT
เขามาไดตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

1) ไมมีขอจํากัด ไมผูกพัน
2) ไมมีขอจํากัด เปดตลาด
3) ผูกพันในรูป สาขานี้
บริษัทจํากัด
ตางชาติถือหุนไม
เกิน 49%
จํานวนผูถือหุน
ตางชาติตองไม
เกินกึ่งหนึ่ง
4) อนุญาตให
BV และ ICT เขา
มาไดตามเงื่อนไข
ที่กําหนด

กรอบความตกลงทางการคาระหวางประเทศ
TCFTA
ACFTA
JTEPA
rd

AKFTA

AANZFTA

(3 Package)
(2) การบริโภคในตางประเทศ

ไมผูกพัน
เปดตลาด
สาขานี้

1) ไมผูกพัน
2) ไมมีขอจํากัด
3) ตางชาติถือหุนไดไม
เกิน49% จํานวนผูถือ
หุนตางชาติตองไมเกิน
ครึ่งหนึ่งของผูถือหุน
ทั้งหมด
4) อนุญาตให BV และ
ICT เขามาไดตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

(3) การจัดตั้งธุรกิจ

1) ไมผูกพัน
2) ไมมีขอจํากัด
3) การรวมหุนโดย
ตางชาติรอยละ 50
จะไดรับอนุญาตตราบ
ใดที่อัตราสวนของ
เงินกูตอทุนคือ 3 ตอ
1 หรือต่ํากวาไดรับ
การคงไวและไมมี
ขอจํากัดเรื่องจํานวน
ของผูถือหุนตางชาติ
4) อนุญาตให BV
และ ICT เขามาได
ตามเงื่อนไขที่กําหนด

(4) การใหบริการโดยบุคคลธรรมดา

1) ไมผูกพัน
2) ไมมีขอจํากัด
3) ตางชาติถือ
หุนไดไมเกิน
49% จํานวนผู
ถือหุนตางชาติ
ตองไมเกิน
ครึ่งหนึ่งของผูถือ
หุนทั้งหมด
4) อนุญาตใหBV
และ ICT เขามา
ไดตามเงื่อนไขที่
กําหนด

1) ไมผูกพัน
ไมผูกพันเปดตลาด
2) ไมมีขอจํากัด สาขานี้
3) ไมมีขอจํากัด
4) อนุญาตให BV
และ ICT เขามาได
ตามเงื่อนไขที่
กําหนด

Business Visitor (BV) – อนุญาตใหพาํ นักไดไมเกิน 90 วันและตออายุไดไมเกิน 1 ป
Intra-corporate Transferee (ICT) – ผูกพันเฉพาะผูจัดการ ผูบริหารและผูเชีย่ วชาญพิเศษ จะตองไดรับการจางจากบริษัทดังกลาวนอกประเทศไทยอยางนอย 1 ป นับจากวันที่ขอเขาประเทศและมีคุณสมบัติตามที่สํานักงาน
ตรวจคนเขาเมืองและกรมการจัดหางานกําหนด อนุญาตใหพาํ นักได ไมเกิน 1 ป และตออายุได 3 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 1 ป
8

AIFTA
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ตารางขอผูกพันการเปดตลาดการคาบริการสาขาโฆษณา
กิจกรรม
WTO

ASEAN
(9th Package)

TAFTA

(1) การใหบริการขามพรมแดน

Planning,
creating and
placement
services of
advertising
(CPC 87120)

9

1) ไมผูกพัน
2) ไมมีขอจํากัด
3) ผูกพันในรูป
บริษัทจํากัด
ตางชาติถือหุนไม
เกิน 49%
จํานวนผูถือหุน
ตางชาติตองไม
เกินกึ่งหนึ่ง
4) อนุญาตให
9
10
BV และ ICT
เขามาไดตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

1) ไมมีขอจํากัด ไมผูกพัน
2) ไมมีขอจํากัด เปดตลาด
3) ผูกพันในรูป สาขานี้
บริษัทจํากัด
ตางชาติถือหุนไม
เกิน 49%
จํานวนผูถือหุน
ตางชาติตองไม
เกินกึ่งหนึ่ง
4) อนุญาตให BV
และ ICT เขามา
ไดตามเงื่อนไขที่
กําหนด

กรอบความตกลงทางการคาระหวางประเทศ
TCFTA
ACFTA
JTEPA
rd

AKFTA

AANZFTA

AIFTA

(3 Package)
(2) การบริโภคในตางประเทศ

ไมผูกพัน
เปดตลาด
สาขานี้

1) ไมผูกพัน
2) ไมมีขอจํากัด
3) ตางชาติถือหุนไดไม
เกิน49% จํานวนผูถือ
หุนตางชาติตองไมเกิน
ครึ่งหนึ่งของผูถือหุน
ทั้งหมด
4) อนุญาตให BV และ
ICT เขามาไดตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

(3) การจัดตั้งธุรกิจ

1) ไมผูกพัน
2) ไมมีขอจํากัด
3) การรวมหุนโดย
ตางชาติรอยละ 50
จะไดรับอนุญาตตราบ
ใดที่อัตราสวนของ
เงินกูตอทุนคือ 3 ตอ
1 หรือต่ํากวาไดรับ
การคงไวและไมมี
ขอจํากัดเรื่องจํานวน
ของผูถือหุนตางชาติ
4) อนุญาตให BV
และ ICT เขามาได
ตามเงื่อนไขที่กําหนด

(4) การใหบริการโดยบุคคลธรรมดา

1) ไมผูกพัน
2) ไมมีขอจํากัด
3) ตางชาติถือหุน
ไดไมเกิน 49%
จํานวนผูถือหุน
ตางชาติตองไม
เกินครึ่งหนึ่งของ
ผูถือหุนทั้งหมด
4) อนุญาตใหBV
และ ICT เขามา
ไดตามเงื่อนไขที่
กําหนด

1) ไมผูกพัน
ไมผูกพันเปดตลาด
2) ไมมีขอจํากัด สาขานี้
3) ไมมีขอจํากัด
4) อนุญาตให BV
และ ICT เขามาได
ตามเงื่อนไขที่
กําหนด

Business Visitor (BV) – อนุญาตใหพาํ นักไดไมเกิน 90 วันและตออายุไดไมเกิน 1 ป
Intra-corporate Transferee (ICT) – ผูกพันเฉพาะผูจัดการ ผูบริหารและผูเชีย่ วชาญพิเศษ จะตองไดรับการจางจากบริษัทดังกลาวนอกประเทศไทยอยางนอย 1 ป นับจากวันที่ขอเขาประเทศและมีคุณสมบัติตามที่สํานักงาน
ตรวจคนเขาเมืองและกรมการจัดหางานกําหนด อนุญาตใหพาํ นักได ไมเกิน 1 ป และตออายุได 3 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 1 ป
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ตารางขอผูกพันการเปดตลาดการคาบริการสาขาโฆษณา
กิจกรรม
WTO

ASEAN
(9th Package)

TAFTA

(1) การใหบริการขามพรมแดน

Other
advertising
services
(CPC 87190)

11

1) ไมผูกพัน
2) ไมมีขอจํากัด
3) ผูกพันในรูป
บริษัทจํากัด
ตางชาติถือหุนไม
เกิน 49%
จํานวนผูถือหุน
ตางชาติตองไม
เกินกึ่งหนึ่ง
4) อนุญาตให
11
BV และ
12
ICT เขามาได
ตามเงื่อนไขที่
กําหนด

1) ไมมีขอจํากัด ไมผูกพัน
2) ไมมีขอจํากัด เปดตลาด
3) ผูกพันในรูป สาขานี้
บริษัทจํากัด
ตางชาติถือหุนไม
เกิน 49%
จํานวนผูถือหุน
ตางชาติตองไม
เกินกึ่งหนึ่ง
4) อนุญาตให BV
และ ICT เขามา
ไดตามเงื่อนไขที่
กําหนด

กรอบความตกลงทางการคาระหวางประเทศ
TCFTA
ACFTA
JTEPA
rd

AKFTA

AANZFTA

AIFTA

(3 Package)
(2) การบริโภคในตางประเทศ

ไมผูกพัน
เปดตลาด
สาขานี้

1) ไมผูกพัน
2) ไมมีขอจํากัด
3) ตางชาติถือหุนไดไม
เกิน49% จํานวนผูถือ
หุนตางชาติตองไมเกิน
ครึ่งหนึ่งของผูถือหุน
ทั้งหมด
4) อนุญาตให BV และ
ICT เขามาไดตาม
เงื่อนไขที่กําหนด

(3) การจัดตั้งธุรกิจ

1) ไมผูกพัน
2) ไมมีขอจํากัด
3) การรวมหุนโดย
ตางชาติรอยละ 50
จะไดรับอนุญาตตราบ
ใดที่อัตราสวนของ
เงินกูตอทุนคือ 3 ตอ
1 หรือต่ํากวาไดรับ
การคงไวและไมมี
ขอจํากัดเรื่องจํานวน
ของผูถือหุนตางชาติ
4) อนุญาตให BV
และ ICT เขามาได
ตามเงื่อนไขที่กําหนด

(4) การใหบริการโดยบุคคลธรรมดา

1) ไมผูกพัน
2) ไมมีขอจํากัด
3) ตางชาติถือหุน
ไดไมเกิน 49%
จํานวนผูถือหุน
ตางชาติตองไม
เกินครึ่งหนึ่งของ
ผูถือหุนทั้งหมด
4) อนุญาตใหBV
และ ICT เขามา
ไดตามเงื่อนไขที่
กําหนด

1) ไมผูกพัน
ไมผูกพันเปดตลาด
2) ไมมขี อจํากัด สาขานี้
3) ไมมีขอจํากัด
4) อนุญาตให BV
และ ICT เขามาได
ตามเงื่อนไขที่
กําหนด

Business Visitor (BV) – อนุญาตใหพาํ นักไดไมเกิน 90 วันและตออายุไดไมเกิน 1 ป
Intra-corporate Transferee (ICT) – ผูกพันเฉพาะผูจัดการ ผูบริหารและผูเชีย่ วชาญพิเศษ จะตองไดรับการจางจากบริษัทดังกลาวนอกประเทศไทยอยางนอย 1 ป นับจากวันที่ขอเขาประเทศและมีคุณสมบัติตามที่สํานักงาน
ตรวจคนเขาเมืองและกรมการจัดหางานกําหนด อนุญาตใหพาํ นักได ไมเกิน 1 ป และตออายุได 3 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 1 ป
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