ั ันธ์
ข่าวประชาสมพ
สมาคมมีเดียฯ เผยสามไตรมาส เม็ดเงินโฆษณาเท่าก ับปี ทีแ
่ ล้ว
ิ้ ปี เม็ดเงินตามเป้าหมาย
หากไม่มป
ี จ
ั จ ัยอืน
่ กระทบ สน
ี่ ักการตลาดปร ับแผนร ับบทเรียนพฤติกรรมผูบ
ชเี้ อเยนซน
้ ริโภคเปลีย
่ นแปลงได้ด ี
ี่ ละธุรกิจสอ
ื่ แห่งประเทศไทย เผยงบประมาณการใชส้ อ
ื่
(18 กันยายน 2562) สมาคมมีเดียเอเยนซแ
ื่ ออนไลน์ สอ
ื่ ในโรงภาพยนตร์ สอ
ื่ ในการเดินทาง และ
โฆษณาในไตรมาสที่ 3 เติบโตเล็กน ้อย จากสอ
ื่ นอกบ ้าน
สอ
ื่ แห่งประเทศไทย
นายไตรลุจน์ นวะมะร ัตน นายกสมาคมมีเดียเอเยนซ ี่ และธุรกิจสอ
ื่ ในชว่ งทีผ
เปิ ดเผยถึงมูลค่าการใชส้ อ
่ า่ นมาว่า “ในไตรมาสสอง ทางสมาคมฯ คาดการณ์วา่ จะเติบโต
ื่ ออนไลน์
เพิม
่ ขึน
้ 1% แต่ลา่ สุดคาดว่าจะเท่ากับปี ทแ
ี่ ล ้ว (หรือ 0%) โดยการเติบโตหลักๆ มาจากสอ
ื่ ในโรงภาพยนตร์ สอ
ื่ ในการเดินทาง และสอ
ื่ นอกบ ้าน ซงึ่ สอดคล ้องกับพฤติกรรมการบริโภคสอ
ื่ ที่
สอ
ิ้ ปี งบประมาณ
เปลีย
่ นแปลงไปของผู ้บริโภค อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจโดยรวมยังชะลอตัว โดยคาดว่าสน
ื่ จะเป็ นไปตามทีส
้
การใชส้ อ
่ มาคมมีเดียฯ เคยคาดการณ์ไว ้คือ ใชงบประมาณเท่
ากับปี ทผ
ี่ า่ นมา”
ื สุข อุปนายกสมาคมมีเดียเอเยนซ ี่ และธุรกิจสอ
ื่ แห่งประเทศไทย เสริมว่า
นายร ัฐกร สบ
่
ื
ื่ ในโรงภาพยนตร์
“ในสามไตรมาสทีผ
่ า่ นมาสออินเตอร์เน็ ตเติบโตสูงสุดถึง 18% รองลงไปคือสอ
ื่ ในการเดินทาง (Transit) เพิม
ื่ นอกบ ้าน (Outdoor) เพิม
(Cinema) เพิม
่ ขึน
้ 11% สอ
่ ขึน
้ 5% สอ
่ ขึน
้
1% ตามลาดับ”
ื่ ในห ้างสรรพสน
ิ ค ้า (In-store) ยังคงมีอัตราทรงตัวเท่าเดิม สอ
ื่ มีอัตราลดลงค่อนข ้างมาก
สอ
ื พิมพ์ ลดลง 20% ตามด ้วยสอ
ื่ วิทยุลดลง ลดลง 5% ในขณะทีส
ื่
คือ นิตยสาร ลดลง 25% หนั งสอ
่ อ
หลักคือโทรทัศน์ (รวมเคเบิล
้ ทีวแ
ี ละโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม) ลดลงเล็กน ้อยคือ 2%

-มีตอ
่ -

สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่ งประเทศไทย
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สมาคมมีเดียฯ เผยสามไตรมาส เม็ดเงินโฆษณาเท่าก ับปี ทีแ
่ ล้ว

นายรัฐกร กล่าวเพิม
่ เติมอีกว่า “จากแนวโน ้มของสามไตรมาสทีผ
่ า่ นมา สมาคมฯ คาดการณ์วา่
้
่
ื
ื่ โฆษณาทัง้ ปี จะ
ในไตรมาสสุดท ้าย การใชงบสอโฆษณาจะไม่เปลีย
่ นแปลงมากนั ก คาดว่างบการสอ
คงที่ เท่ากับปี ทผ
ี่ า่ นมา”
้
ื่ โฆษณาคงที่ เป็ นสงิ่ ทีส
นายไตรลุจน์ กล่าวเพิม
่ เติมในตอนท ้ายว่า การใชงบส
าหรับสอ
่ มาคม
ั สว่ นการใชส้ อ
ื่ อย่างถีถ
ด ้านโฆษณาและการตลาดจาเป็ นต ้องวิเคราะห์สด
่ ้วน เพือ
่ ให ้ทาการตลาดได ้
่ ารเพิม
ตรงใจผู ้บริโภคยิง่ ขึน
้ และนาไปสูก
่ ยอดขาย สมาคมมีเดียฯ ได ้นาเสนอข ้อมูล ความ
้
ื่ โฆษณาทีส
ื่ ดิจต
ื่ อืน
เคลือ
่ นไหวในด ้านการใชงบส
อ
่ อ
ิ อลมีการเติบโตสวนทางกับสอ
่ ๆ ซงึ่ สอดคล ้องไป
ี่ ละนั กการตลาดต ้อง
กับพฤติกรรมของผู ้บริโภคทีป
่ รับเปลีย
่ นไปมาให ้ทราบเป็ นระยะอยูแ
่ ล ้ว เอเยนซแ
ึ ษาพฤติกรรมผู ้บริโภคและการใชส้ อ
ื่ ให ้เหมาะสมกับความต ้องการของผู ้บริโภคอย่างใกล ้ชด
ิ มากขึน
ศก
้
ี่ ละธุรกิจสอ
ื่ แห่งประเทศไทย ก่อตัง้ ขึน
สมาคมมีเดียเอเยนซแ
้ ในปี พ.ศ. 2550 โดยเกิดจากการ
ี่ ละธุรกิจสอ
ื่ ในประเทศไทย มีพันธกิจเพือ
รวมตัวกันของบุคลากรในวงการมีเดียเอเยนซแ
่ สง่ เสริมและ
ื่ โฆษณา ทัง้ ในด ้านประสท
ิ ธิภาพของสอ
ื่ และบุคลากรให ้มีมาตรฐานในวิชาชพ
ี และมี
พัฒนาธุรกิจสอ
ื่ โฆษณาให ้เกิดประโยชน์กับอุตสาหกรรม
จริยธรรมทางธุรกิจ มุง่ มั่นทีจ
่ ะสง่ เสริมการค ้นคว ้าวิจัยสอ
โฆษณาและสว่ นรวม ตลอดจนมุง่ สร ้างสรรค์ความร่วมมือกันในระดับนานาประเทศ
###

ข้อมูลเพิม
่ เติมกรุณาติดต่อ
ผู ้ประสานงาน
ภณ ธัญญ์ธนารัตน์
สมชาย มีหริ ัญ
โทรศัพท์ : 02-684-5761, โทรศัพท์เคลือ
่ นที่ 095-453-9693
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