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ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย 
 

1. เป็นกลุ่มเป้าหมายที�มีกาํลงัซื=อ
2. เป็นกลุ่มเป้าหมายที�มีกาํลงัซื=อสูงและที�ผ่านมาไดรั้บการสื�อสารการตลาดที�เขา้ถึงในระดบัตํ�า เนื�องจาก

เป็นกลุ่มขอ้มูลเฉพาะที�ไม่สามารถจดัหาไดจ้ากแหล่งบริการขอ้มูลอื�น
3. รายชื�อกลุ่มเป้าหมายที�ส่งเป็นกลุ่มที�

กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 
ประเภทของกลุ่มเป้าหมาย 
 

1. กลุ่มสมาชิกวารสารเอกสารภาษีอากร 
กลุ่มผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี การเงิน และเจา้ของกิจการ ในองคก์รขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
สถานะทางการงานและอาชีพที�มั�นคง และมีรายไดเ้ฉลี�ยอยูใ่นระดบัปานกลางถึงระดบัสูง

2. กลุ่มผูท้ ําบัญชีและเข้าอบรมสัมมนาเป็นประจํา 
ปริมณฑล)  

3. กลุ่มสมาชิกวารสาร Human Resources 
(เฉพาะเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
ในองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ� งเป็นกลุ่มที�มีสถานะทางการงานและอาชีพที�มั�นคง และมี
ความสาํคญัเป็นอยา่งยิ�งสาํหรับองคก์รในยคุปัจจุบนั และมีรายไดเ้ฉลี�ยอยู่

4. กลุ่มผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
บนสุดของผูป้ระกอบวิชาชีพด้านบัญชี เนื�องจากสามารถเป็นผูต้รวจสอบบัญชีและงบการเงินของ
กิจการในตลาดหลกัทรัพย ์ซึ�งมีฐานรายไดใ้นระดบัสูง 
 

กลุ่มเป้าหมายแยกประเภทธุรกจิ 

 
1. Big  Business  แยกตามหมวดหมู่ธุรกิจ
2. สมาชิกสภาอุตสาหกรรม
3. รายชื�อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย 
4. รายชื�อบริษทั SME  
5. รายชื�อสมาชิกสถาบนัรหสัสากล สภาอุตสาหกรรมไทย
6. รายชื�อโรงพยาบาล+คลีนิค ทั�วประเทศ 
7. รายชื�อโรงเรียนเอกชน ทั�วประเทศ 
8. รายชื�อสปาและสถานประกอบการเพื�อสุขภาพ  ขึ=นทะเบียน 

แขวงบางซื�อ เขตบางซื�อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทร. 02-555-0921 โทรสาร 
RD., BANGSUE BANGKOK 10800 THAILAND TEL. 02-555-0921 FAX :

รายการกลุ่มเป้าหมาย 

เป็นกลุ่มเป้าหมายที�มีกาํลงัซื=อ หรือฐานรายได้อยู่ในระดบั 5 หมื$นบาท ขึ&นไปต่อเดอืน
เป็นกลุ่มเป้าหมายที�มีกาํลงัซื=อสูงและที�ผ่านมาไดรั้บการสื�อสารการตลาดที�เขา้ถึงในระดบัตํ�า เนื�องจาก
เป็นกลุ่มขอ้มูลเฉพาะที�ไม่สามารถจดัหาไดจ้ากแหล่งบริการขอ้มูลอื�น 

ที�ส่งเป็นกลุ่มที�ระบุ ชื�อและนามสกุล โดยตรง โดยมีขอบเขตที�อยู่อาศยัใน
และปริมณฑล 

กลุ่มสมาชิกวารสารเอกสารภาษีอากร จํานวน 15,000 ราย (เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
กลุ่มผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี การเงิน และเจา้ของกิจการ ในองคก์รขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
สถานะทางการงานและอาชีพที�มั�นคง และมีรายไดเ้ฉลี�ยอยูใ่นระดบัปานกลางถึงระดบัสูง
กลุ่มผูท้ ําบัญชีและเข้าอบรมสัมมนาเป็นประจํา จํานวน 200,000 ราย (เฉพาะเขตกรุงเทพฯ

Human Resources และกลุ่มสมาชิกสมาคมจดัการงานบุคคล 
เฉพาะเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล) เป็นกลุ่มผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล ที�ปรึกษากฎหมาย และเจา้ของกิจการ 

ในองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ� งเป็นกลุ่มที�มีสถานะทางการงานและอาชีพที�มั�นคง และมี
ความสาํคญัเป็นอยา่งยิ�งสาํหรับองคก์รในยคุปัจจุบนั และมีรายไดเ้ฉลี�ยอยูใ่นระดบัปานกลางถึงระดบัสูง
กลุ่มผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จํานวน 5,500  ราย (เฉพาะเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
บนสุดของผูป้ระกอบวิชาชีพด้านบัญชี เนื�องจากสามารถเป็นผูต้รวจสอบบัญชีและงบการเงินของ
กิจการในตลาดหลกัทรัพย ์ซึ�งมีฐานรายไดใ้นระดบัสูง  

แยกตามหมวดหมู่ธุรกิจ     จาํนวน
สมาชิกสภาอุตสาหกรรม      จาํนวน
รายชื�อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย 26 นิคมฯ  จาํนวน

      จาํนวน
รายชื�อสมาชิกสถาบนัรหสัสากล สภาอุตสาหกรรมไทย   จาํนวน

คลีนิค ทั�วประเทศ update ปี 2554   จาํนวน
รายชื�อโรงเรียนเอกชน ทั�วประเทศ update ปี 2554   จาํนวน
รายชื�อสปาและสถานประกอบการเพื�อสุขภาพ  ขึ=นทะเบียน ปี 2555  จาํนวน

โทรสาร 02-555-0929 
0921 FAX : 02-555-0929 

หมื$นบาท ขึ&นไปต่อเดอืน 
เป็นกลุ่มเป้าหมายที�มีกาํลงัซื=อสูงและที�ผ่านมาไดรั้บการสื�อสารการตลาดที�เขา้ถึงในระดบัตํ�า เนื�องจาก

มีขอบเขตที�อยู่อาศยัในพื=นที�

และปริมณฑล) เป็น
กลุ่มผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี การเงิน และเจา้ของกิจการ ในองคก์รขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ� งเป็นกลุ่มที�มี
สถานะทางการงานและอาชีพที�มั�นคง และมีรายไดเ้ฉลี�ยอยูใ่นระดบัปานกลางถึงระดบัสูง 

เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และ

และกลุ่มสมาชิกสมาคมจดัการงานบุคคล จํานวน 2,000 ราย 
เป็นกลุ่มผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล ที�ปรึกษากฎหมาย และเจา้ของกิจการ 

ในองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ� งเป็นกลุ่มที�มีสถานะทางการงานและอาชีพที�มั�นคง และมี
ในระดบัปานกลางถึงระดบัสูง 

เฉพาะเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล) เป็นกลุ่มตลาด
บนสุดของผูป้ระกอบวิชาชีพด้านบัญชี เนื�องจากสามารถเป็นผูต้รวจสอบบัญชีและงบการเงินของ

จาํนวน  18,500 ราย 
จาํนวน    6,000 ราย 
จาํนวน    2,200 ราย 
จาํนวน   65,300 ราย 
จาํนวน    7,500 ราย 
จาํนวน    6,000 ราย 
จาํนวน    3,500 ราย 
จาํนวน    3,500 ราย 
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9. ขนส่ง   
10. คลงัสินคา้  
11. คอมพิวเตอร์  
12. คา้ปลีก-คา้ส่ง  
13. เคมีภณัฑ ์  
14. ซื=อมา-ขายไป  
15. ท่องเที�ยว   
16. ธนาคาร สถาบนัเงินทุน หลกัทรัพย ์เครดิตฟองซิเอ
17. ธุรกิจการเกษตร  
18. ธุรกิจโทรคมนาคม  
19. ธุรกิจเวชภณัฑ ์อุปกรณ์การแพทย์
20. ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
21. นาํเขา้-ส่งออก  
22. บรรจุภณัฑ ์  
23. บริษทัที�ปรึกษา  
24. บริษทัรักษาความปลอดภยั
25. ประกนัภยั  
26. ปิโตรเลี�ยม นํ= ามนั พลาสติก
27. รับทาํบญัชี สอบบญัชี 
28. รับเหมาก่อสร้าง และคา้วสัดุก่อสร้าง
29. ร้านจิวเวลลี�  เครื�องประดบั ร้านทอง
30. ร้านอาหาร  
31. โรงกลึง โลหะ  
32. โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสากรรม
33. โรงพิมพ ์  
34. โรงแรม รีสอร์ท ที�พกั 
35. ลิสซิ�ง เช่าซื=อ ผอ่นชาํระ 
36. สถาบนัฝึกอบรม  
37. สาํนกังานทนายความ 
38. สิ�งทอ การ์เมน้ท ์เท็กซ์ไทล์
39. สื�อ สิ�งพิมพ ์โฆษณา 
40. ใหบ้ริการ  

..............................................................................

แขวงบางซื�อ เขตบางซื�อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทร. 02-555-0921 โทรสาร 
RD., BANGSUE BANGKOK 10800 THAILAND TEL. 02-555-0921 FAX :

      จาํนวน
      จาํนวน
      จาํนวน
      จาํนวน
      จาํนวน
      จาํนวน
      จาํนวน

ธนาคาร สถาบนัเงินทุน หลกัทรัพย ์เครดิตฟองซิเอ   จาํนวน
      จาํนวน
      จาํนวน

ธุรกิจเวชภณัฑ ์อุปกรณ์การแพทย ์     จาํนวน
      จาํนวน

      จาํนวน  
      จาํนวน
      จาํนวน

บริษทัรักษาความปลอดภยั      จาํนวน
      จาํนวน

ปิโตรเลี�ยม นํ= ามนั พลาสติก      จาํนวน
      จาํนวน

รับเหมาก่อสร้าง และคา้วสัดุก่อสร้าง     จาํนวน
ร้านจิวเวลลี�  เครื�องประดบั ร้านทอง     จาํนวน

      จาํนวน
      จาํนวน

นิคมอุตสากรรม     จาํนวน
      จาํนวน

      จาํนวน
      จาํนวน

      จาํนวน
      จาํนวน

การ์เมน้ท ์เท็กซ์ไทล ์      จาํนวน
      จาํนวน

      จาํนวน
 

.............................................................................. 

โทรสาร 02-555-0929 
0921 FAX : 02-555-0929 

จาํนวน  15,146 ราย 
จาํนวน      185 ราย 
จาํนวน  12,265 ราย 
จาํนวน 120,498 ราย 
จาํนวน   5,398 ราย 
จาํนวน   1,198 ราย 
จาํนวน   2,557 ราย 
จาํนวน     781 ราย 
จาํนวน   6,061 ราย 
จาํนวน   4,341 ราย 
จาํนวน   1,394 ราย 
จาํนวน  20,740 ราย 
จาํนวน    33,200 ราย 
จาํนวน   1,011 ราย 
จาํนวน   8,268 ราย 
จาํนวน   4,128 ราย 
จาํนวน   1,154 ราย 
จาํนวน  18,161 ราย 
จาํนวน   1,396 ราย 
จาํนวน  74,823 ราย 
จาํนวน   3,711 ราย 
จาํนวน   5,933 ราย 
จาํนวน   6,888 ราย 
จาํนวน  63,422 ราย 
จาํนวน   1,323 ราย 
จาํนวน  19,420 ราย 
จาํนวน   5,155 ราย 
จาํนวน   4,122 ราย 
จาํนวน   2,983 ราย 
จาํนวน     742 ราย 
จาํนวน  14,338 ราย 
จาํนวน  21,829 ราย 
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ตารางค่าบริการส่ือทางการตลาด 

ประเภทบรกิารไดเร็กมารเ์ก็ตติง้ 
ราคาเต็ม 
(บาท) 

หมายเหต ุ

A. แทรกแผ่นพบั “พร้อมส่ิงพมิพ์รายเดือน”   ∙ จ ำนวนแทรก ขั้นต ่ำ 1,000 แผน่ 

- ขนำด A5 จ ำนวน 1 แผน่  5.- ∙ จ ำนวน 10,000 แผน่ ข้ึนไป ลด 20% 

- ขนำด A4 จ ำนวน 1 แผน่ 10.- ∙ ค่ำออกแบบอำร์ตเวร์ิค เร่ิมตน้ท่ี 7,000 บำท 

- ขนำด A3 จ ำนวน 1 แผน่ 15.- ∙ มดัจ ำล่วงหนำ้ 50% ท่ีเหลือช ำระ 50% 

  ∙ บริกำรวิง่รับงำนฟรี เฉพำะในเขตกรุงเทพฯ และปรมณฑล 

  ∙ สำมำรถแยกพ้ืนท่ีกำรจดัส่งไดท้ัว่ประเทศ 

  ∙ ออกใบรับงำนในนำม บจ.ส ำนกัพฒันกำรฯ 

B. เช่ารายช่ือ “ฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย”   ∙ จ ำนวนเช่ำรำยช่ือ ขั้นต ่ำ 5,000 รำยช่ือ 

- ขนำด A5 จ ำนวน 1 แผน่  10.- ∙ จ ำนวน 50,000 รำยช่ือ ข้ึนไป ลด 20% 

- ขนำด A4 จ ำนวน 1 แผน่ 15.- ∙ ค่ำออกแบบอำร์ตเวร์ิค เร่ิมตน้ท่ี 7,000 บำท 

- ขนำด A3 จ ำนวน 1 แผน่  20.- ∙ มดัจ ำล่วงหนำ้ 50% ท่ีเหลือช ำระ 50% 

- ขนำดตำมจริง จ ำนวน 1 ช้ิน 30.- ∙ บริกำรวิง่รับงำนฟรี เฉพำะในเขตกรุงเทพฯ และปรมณฑล 

  ∙ สำมำรถแยกพ้ืนท่ีกำรจดัส่งไดท้ัว่ประเทศ 

  ∙ ค่ำจดัส่งทำงไปรษณีย ์คิดแยกตำมจริง ข้ึนอยูก่บัน ้ ำหนกัสินคำ้ 

  ∙ ออกใบรับงำนในนำม บจ.ส ำนกัพฒันกำรฯ 

C. เช่าอเีมล “ฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย”   ∙ จ ำนวนเช่ำอีเมล ขั้นต ่ำ 1,000 อีเมล 

- จ ำนวน 1,000 อีเมล 5.- ∙ จ ำนวน 10,000 อีเมล ข้ึนไป ลด 20% 

- จ ำนวน 3,000 อีเมลข้ึนไป 3.- ∙ ควำมยำวของเอกสำรไม่เกิน 2 หนำ้กระดำษ 

  ∙ ค่ำออกแบบหนำ้ HTML เร่ิมตน้ท่ี 3,000 บำท 

D. บริการแพค็กิง้ “พร้อมจดัส่ง”   ∙ จ ำนวนแพค็ก้ิง ขั้นต ่ำ 1,000 ชุด 

- ขนำดกล่องไปรษณียเ์บอร์ 00 (11x17x6 ซม.) 10.- ∙ จ ำนวน 10,000 ชุด ข้ึนไป ลด 20% 

- ขนำดกล่องไปรษณียเ์บอร์ 1 (14x20x6 ซม.) 15.- ∙ มดัจ ำล่วงหนำ้ 50% ท่ีเหลือช ำระ 50% 

- ขนำดกล่องไปรษณียเ์บอร์ 2 (17x25x9 ซม.) 20.- ∙ แยกกำรจดัส่งไดไ้ม่เกิน 3 สถำนท่ีในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

- ขนำดกล่องไปรษณียเ์บอร์ 3 (20x30x11 ซม.) 25.- ∙ ค่ำจดัส่งทำงไปรษณีย ์(ถำ้มี) คิดตำมจริง ข้ึนอยูก่บัน ้ ำหนกัสินคำ้ 

- ขนำดกล่องไปรษณียเ์บอร์ 4 (25x35x14 ซม.) 30.- ∙ รำคำยงัไม่รวมค่ำจำ้งคนขนถ่ำยสินคำ้และค่ำรถขนส่งแรกเขำ้ 

- ขนำดกล่องไปรษณียเ์บอร์ 5 (24x40x17 ซม.) 35.- 
∙ ทำงบริษทัฯ ยนิดีรับผดิชอบสินคำ้ระหวำ่งกำรแพค็ก้ิงส่วนเดียว
เท่ำนั้น 
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