


 ธุรกิจโฆษณามีแนวโน้มในการฟื้นตัวที่ดีขึ้นในปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ท าให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป มีการท างานและเรียนออนไลน์ที่บ้านมากขึ้น 
ส่งผลให้ปริมาณการใช้โซเซียลมีเดีย รวมถึงการรับชมทีวีมีปริมาณมากขึ้นตาม ซึ่งสถิติการใช้
อินเทอร์เน็ตบนมือถือในประเทศไทยของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มีอายุระหว่าง 16 ถึง 64 ปีนั้น    
โดยเฉลี่ยคือ 5.07 ชั่วโมงต่อวัน มากเป็นอันดับที่สามของโลก อีกทั้งการโฆษณาทางโซเซียลมีเดีย 
ในยุคปัจจุบันมีความเหมาะสมกับกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้เริ่มต้นด าเนินธุรกิจ เป็นช่องทาง     
การสื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่างสะดวกรวดเร็วและใช้เงินลงทุนที่ไม่สูงมากนัก
 ในปี 2564 (ม.ค. - พ.ค.) มีเม็ดเงินลงทุนในโฆษณาทั้งสิ้น 44,956 ล้านบาท เติบโตถึง 7.07% 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา การลงทุนโฆษณาเกือบทุกช่องทางมีเงินลงทุนเพิ่มขึ้น    
โดยการลงทุนโฆษณาผ่านทีวีมีการลงทุนเป็นอันดับหนึ่งมูลค่าทั้งสิ้น 26,782 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
8.16% และอันดับสองคือการโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ตมีการลงทุนมูลค่าทั้งสิ้น 9,500 ล้านบาท 
เพิ่มข้ึน 20.03% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
 ผลประกอบการธุรกิจโฆษณาในปี 2560–2562 ธุรกิจขนาดเล็ก (S) และธุรกิจขนาดใหญ่ (L)
มีก าไรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 ธุรกิจขนาดเล็ก (S) ก าไรเพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็น 
18.62% และธุรกิจขนาดใหญ่ (L) มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็น 4.45 เท่า
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ธุรกิจโฆษณา
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือนมิถุนายน 2564

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19
ในปัจจุบัน ธุรกิจโฆษณามีสัญญาณในการฟื้นตัวที่ดี จากสถิติการใช้
จ่ายเงินโฆษณาในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยปี 2564 (ม.ค. -
พ.ค .) มีเม็ดเงินลงทุนในโฆษณาทั้งสิ้น 44,956 ล้านบาท เติบโต 
7.07% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

หากพิจารณาการใช้จ่ าย เงินโฆษณาแยกตามช่องทาง           
การโฆษณานั้น ทุกช่องทางการโฆษณามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นส่วนใหญ่  
โดยการโฆษณาผ่านทีวีมีการลงทุนเป็นอันดับหนึ่งมูลค่าทั้งสิ้น 26,782
ล้านบาท (ม.ค. - พ.ค. 64) เพิ่มขึ้น 8.16% เทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน ในขณะที่อันดับสองเป็นการโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ตมีการ
ลงทุนมูลค่าทั้งสิ้น 9,500 ล้านบาท (ม.ค. - พ.ค. 64) เพิ่มขึ้น 20.03% 
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และอันดับที่สามคือการลงทุนโฆษณา
ในช่องทางกลางแจ้งหรือเคลื่อนที่เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 4,175 ล้านบาท 
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 10.02%

เทรนด์การโฆษณาที่เน้นไปในช่องทางทีวี และอินเทอร์เน็ตนั้น 
มีผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลให้ผู้บริโภคใช้เวลาใน
ที่พักอาศัยท าให้มีการบริโภคสื่อโฆษณาผ่านทางทีวี และอินเทอร์เน็ต
มากขึ้น โดยสถิติการใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือในประเทศไทยของ
ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มีอายุระหว่าง 16 ถึง 64 ปีนั้น โดยเฉลี่ยคือ 
5.07 ชั่วโมงต่อวัน มากเป็นอันดับที่สามของโลกรองจากฟิลิปปินส์และ
บราซิล ดังนั้น ผลของการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการเข้าสู่     
ยุคดิจิทัลของประเทศไทย ถือเป็นโอกาสที่ดีในการปรับตัวเพื่อ       
การเติบโตของธุรกิจโฆษณา

ทีม่า : นีลเส็น ประเทศไทย, สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)

กราฟท่ี 1 สถิติการใช้จ่ายเงินโฆษณา (ล้านบาท)

+7.07 %

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

*จัดประเภทธุรกิจ ตามหลักการจัดการมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 กระทรวงแรงงาน

การจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคล

7 3 1 0 1  :  กิ จ ก ร ร ม ข อ ง บ ริ ษั ท โ ฆ ษ ณ า 
(Advertising activities)
การให้บริการทางด้านการโฆษณาอย่างเต็ม
รูปแบบ รวมทั้งการให้ค าแนะน า การให้บริการ
ด้านการออกแบบสร้างสรรค ์การผลิตสิ่งต่างๆ ที่
ใช้ในการโฆษณา การวางแผนและการซื้อสื่อ
โฆษณา นอกจากนี้ยังรวมถึงการสร้างสรรค์และ
ด าเนินงานรณรงค์เพื่อการโฆษณาหรือการ
สร้างสรรค์และการน าข้อความโฆษณาไปลง
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ออกอากาศทางวิทยุและ
โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ตและสื่ออื่นๆ

2564
(ม.ค.- พ.ค.)

2563

ช่องทางการโฆษณา ม.ค. – พ.ค. 63 ม.ค. – พ.ค. 64 เติบโต (%)

ทีวี 24,761 26,782 8.16

อินเทอร์เน็ต 7,915 9,500 20.03

กลางแจ้ง/เคลื่อนที่ 4,640 4,175 -10.02

โรงภาพยนตร์ 1,422 1,660 16.74

สิ่งพิมพ์ 1,467 1,255 -14.45

วิทยุ 1,499 1,298 -13.41

ห้างสรรพสินค้า 283 286 1.06

ตารางที ่1 สถิติการใช้จ่ายเงินโฆษณา แยกตามช่องทางการโฆษณา
หน่วย : ล้านบาท 

5.54

5.17
5.07 5.04 5.02

ฟิลิปปินส์ บราซิล ไทย อินโดนีเซีย โคลัมเบีย

กราฟท่ี 2 สถิติการใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือ (ชั่วโมง)

ทีม่า : We Are Social



ธุรกิจโฆษณา
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน มิถุนายน 2564

การเติบโตของธุรกิจ

จ านวนธุรกิจและมูลค่าทุน ณ 30 มิถุนายน 2564

ธุรกิจโฆษณาที่ด าเนินกิจการอยู่ จ านวน 10,293 ราย คิดเป็น 
1.28% ของธุรกิจทั้งหมดที่ด าเนินการอยู่ทั้งสิ้น และมูลค่าทุน 
52 ,668 .81  ล้ านบาท คิ ด เป็ น  0 . 27% ของธุ รกิ จทั้ งหมด
ที่ด าเนินการอยู่

ธุรกิจส่วนใหญ่ด าเนินกิจการในรูปแบบบริษัทจ ากัด จ านวน 
8,868 ราย คิดเป็น 86.15% มีมูลค่าทุน 43,541.39 ล้านบาท คิดเป็น 
82.67% โดยธุรกิจนี้ส่วนใหญ่มีมูลค่าทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท จ านวน 
9,799 ราย คิดเป็น 95.20%

การเพิ่มทุนของธุรกิจในปี 2561 - 2563 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย) เพิ่มขึ้น 12.25% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2563 (ม.ค.-มิ.ย.)

ก า ร จั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ โ ฆ ษ ณ า ใ น ปี  2 5 6 4 ( ม . ค . - มิ . ย . )  
มีจ านวน 557 ราย เพิ่มขึ้น 26.59% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 
2563 (ม.ค.-มิ.ย.) และทุนจดทะเบียนในปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.)        
มีจ านวน 893.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59.39% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2563 (ม.ค.-มิ.ย.) 

จากข้อมูลการจัดตั้งธุรกิจตั้งแต่ปี 2561 - 2563 พบว่า จ านวน
การจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ลดลงเพียงเล็กน้อย และมูลค่าทุนจดทะเบียน
ในปี 2563 ลดลงเพียง 7.52%

เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคใช้สื่อออนไลน์ในชีวิตประจ าวันเพิ่มมาก
ขึ้น ไม่ว่าจะเป็น เฟซบุ๊ค (Facebook) ยูทูป (YouTube) และติ๊กต๊อก 
(TikTok) เพื่อการสื่อสาร การสืบค้น การเรียนรู้ และเพื่อสร้างความ
บันเทิง ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อให้
เข้าถึงกลุ่มลูกค้า ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจดังกล่าวยังคงมีการจัดตั้งธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง

การกระจายตัวของธุรกิจ

ทีต้ั่งของ
นิติบุคคล

จ านวน ทุน

ราย % ล้านบาท %

กทม. 6,365 61.84 43,648.84 82.87 

กลาง 1,990 19.33 6,035.19 11.46 

ตะวันออก 368 3.58 750.47 1.42 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 435 4.23 564.21 1.07 

เหนือ 598 5.81 770.72 1.46 

ใต้ 426 4.14 692.82 1.32 

ตะวันตก 111 1.08 206.57 0.39 

รวม 10,293 52,668.81

ตารางท่ี 2 นิติบุคคลด าเนินกิจการอยู่แบ่งตามภาค

2

933
866

840

440 557

2561 2562 2563

กราฟที่ 3 จ านวนธุรกิจต้ังใหม่ (ราย)

1,172.35 1,188.07 1,098.76

560.34

893.15

2561 2562 2563

กราฟที่ 4 จ านวนทุนจดทะเบียนตั้งใหม่ (ล้านบาท)

+ 59.39 %

+ 26.59 %

4,296.15

8,243.17
11,014.67

934.97 1,049.50

2561 2562 2563

กราฟที่ 5 ธุรกิจด าเนินกิจการอยู่

บจ. หจ./หสน.8,868 ราย 1,411 ราย

จ านวน 10,293 ราย

43,541.39 ลบ. 1,359.87 ลบ.  

มูลค่าทุน 52,668.81 ลบ.

กราฟที่ 6 การเพิ่มทุนของธุรกิจ (ล้านบาท)

13.75%

86.15%
82.67%

2.58%

+ 12.25 %

0.10% 14.75%

บมจ. 10 ราย

7,767.56 ลบ.  

2563          2564
(ม.ค. – มิ.ย.)

2563          2564
(ม.ค. – มิ.ย.)

2563          2564
(ม.ค. – มิ.ย.)

ธุรกิจโฆษณาส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 6,365 
ราย คิดเป็น 61.84% รองลงมาภาคกลาง 1,990 ราย คิดเป็น 
19.33%

หากพิจารณาในส่วนของจังหวัดจะพบว่ามีการกระจายตัวอยู่ใน
ปริมณฑลและจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ ได้แก่ นนทบุรี 901 ราย ปทุมธานี 
463 ราย สมุทรปราการ 376 ราย เชียงใหม่ 293 ราย และชลบุรี 222 
ราย ตามล าดับ แสดงให้ เห็นว่าการประกอบธุรกิจการโฆษณา             
มีการกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจาก
พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในจุดศูนย์กลางของประเทศ สิ่งอ านวยความสะดวก         
การคมนาคม จ านวนประชากร รวมทั้งธุรกิจอื่นที่ต้องใช้ธุรกิจโฆษณาใน
การประชาสัมพันธ์ต่าง จึงส่งผลให้มีการมีจ านวนจัดตั้งสูงในพื้นที่
ดังกล่าว
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บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน มิถุนายน 2564

ธุรกิจโฆษณา ในปี 2562 มีรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 
2560 โดยในปี 2560 มีรายได้จ านวน 124,666.16 ล้านบาท ปี 2561 
มีรายได้จ านวน 120,809.72 ล้านบาท และในปี 2562 มีรายได้ 
118,970.53 ล้านบาท ซึ่งนิติบุคคลที่ส่งงบการเงินในปี 2562 ทั้งสิ้น 
7,335 ราย ส่วนใหญ่เป็นนิติบุคคลขนาดเล็ก (S) ถึง 99%

รายได้ส่วนใหญ่ของธุรกิจมาจากกลุ่มนิติบุคคลขนาดเล็ก (S)
โดยในปี  2562 กลุ่ มนิติบุ คคลขนาดเล็ก  (S) มี รายได้จ านวน 
103,442.53 ล้านบาท ครองสัดส่วนของรายได้ 87% รองลงมาคือ
กลุ่มนิติบุคคลขนาดใหญ่ (L) ที่มีสัดส่วนรายได้ คิดเป็น 8% 

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงอัตราการเติบโตของรายได้ พบว่า อัตรา    
การเติบโตในภาพรวมของธุรกิจในปี 2562 ลดลง โดยเฉพาะกลุ่ม     
นิติบุคคลขนาดเล็ก (S) และกลุ่มนิติบุคคลขนาดกลาง (M) ตามล าดับ

อย่างไรก็ตามในภาพรวมของก าไร/ขาดทุน (สุทธิ) ของธุรกิจ 
ธุรกิจมีผลก าไรในปี 2562 จ านวน 7,569.41 ล้านบาท มีก าไรเพิ่มขึ้น
จากปี 2561 คิดเป็น 48% โดยกลุ่มนิติบุคคลขนาดใหญ่ (L) เพิ่มขึ้น
4 เท่ า  และกลุ่ มนิติบุ คคลขนาดเล็ ก  (S) เพิ่ มขึ้ นคิด เป็น  33%
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

-0.03%

2.04%

-0.06%

ปีงบการเงิน 2560 2561 2562

รายได้รวม                                               หน่วย:ล้านบาท

ขนาดเล็ก (S) 101,186.82 104,404.95 103,442.53

ขนาดกลาง (M) 7,599.01 7,989.85 6,659.08

ขนาดใหญ่ (L) 15,880.32 8,414.92 8,868.92

รวมทุกขนาด 124,666.16 120,809.72 118,970.53

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิรวม                               หน่วย:ล้านบาท

ขนาดเล็ก (S) 5,638.91 5,100.81 6,810.65

ขนาดกลาง (M) -890.28 -133.49 -87.10

ขนาดใหญ่ (L) 3,302.54 147.42 845.86

รวมทุกขนาด 8,051.16 5,114.73 7,569.41

กราฟที่ 9 ผลประกอบการ (ปี 2560-2562)

124,666.16

120,809.72

118,970.53

-1.57%

-3.09%

-1.52%

116,000

118,000

120,000

122,000

124,000

126,000

2560 2561 2562

รายได้รวม อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้รวม

ตารางท่ี 3 ผลประกอบการแยกตามขนาดของธุรกิจ

ผลประกอบการธุรกิจ (ปี 2560-2562)

3,973.32

4,292.06

3,632.85

4,320.53

3,804.31

2561 2562 2563

การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทยที่ประกอบธุรกิจโฆษณา 
ณ 30 มิ.ย. 64 มีมูลค่าการลงทุน 3,804.31 ล้านบาท คิดเป็น 
7.23% ของการลงทุนในธุรกิจนี้

โดยสัญชาติที่ลงทุนในธุรกิจสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อเมริกัน
1,689.05 ล้านบาท คิดเป็น 3.21% จีน 408.70 ล้านบาท คิดเป็น 
0.78% และเยอรมัน 345.70 ล้านบาท  คิดเป็น 0.66% 

การลงทุนของชาติในธุรกิจโฆษณาในปี 2561 – 2563 มีความผันผวน 
โดยในปี 2564 (ณ 30 มิ.ย.64) มีแนวโน้มลดลงคิดเป็น 11.95%
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่าน ปัจจัยสนับสนุนให้ต่างชาติเข้ามา
ลงทุนในธุรกิจโฆษณาเป็นผลมาจากประเทศไทยมีการขยายตัวของ   
สื่อโฆษณาดิจิตอล โดยมีการเพิ่มช่องการการสื่อสารและเข้าถึงผู้บริโภค
มากขึ้น ประกอบกับบุคลากรด้านโฆษณามีศักยภาพในการผลิต       
สื่อโฆษณาให้เป็นที่ยอมรับในเวทีสากล

การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย

ตารางท่ี 3 การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย 

สัญชาติ มูลค่า (ล้านบาท) %

ไทย 48,864.50 92.78 

อเมริกัน 1,689.05 3.21 

จีน 408.70 0.78 

เยอรมัน 345.70 0.66 

สัญชาติอื่นๆ 1,360.86 2.58 

รวม 52,668.81 100

กราฟที่ 7 การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย 

- 11.95 %

2563          2564
(ณ 30 มิ.ย. )



อัตราส่วนทางการเงินของกลุ่มธุรกิจ
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ธุรกิจโฆษณามีผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ในปี  2562 อยู่ที่ 
6.38% เพิ่มข้ึนจากปี 2560 และปี 2561 อย่างต่อเนื่อง โดยทรัพย์สิน
ส่วนใหญ่ของธุรกิจประเภทนี้อยู่ในรูปแบบสินทรัพย์หมุนเวียน เป็น
ส่วนมาก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบธุรกิจมาใช้ช่องทาง
โฆษณาออนไลน์มากขึ้น ประกอบกับเทคโนโลยีมีความหลากหลาย
ทางการใช้งานมากขึ้น ท าให้ธุรกิจโฆษณากลายเป็นธุรกิจที่มี
ผลตอบแทนสูงขึ้นตามล าดับ

ความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจในภาพรวม ธุรกิจมีอัตรา
ก าไรสุทธิมากขึ้น ซึ่งในปี 2562 ธุรกิจมีอัตราก าไรสุทธิอยู่ที่ 4.01%
โดยเฉพาะกลุ่มนิติบุคคลขนาดใหญ่ (L) มีอัตราก าไรสุทธิมากที่สุด
ที่  6.05% คาดว่าธุรกิจสามารถมีอัตราก าไรเพิ่มขึ้นในอนาคต 
เนื่องจากผู้ประกอบหันมาใช้บริการการโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์
มากขึ้น ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันไม่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม
ขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการจึงเน้นการโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์เป็น
กลยุทธ์หลักในการด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน แม้ว่าธุรกิจขนาดกลาง (M)
มีอัตราหนี้สินต่อทุนสูงสุดในปี 2562 ที่ 1.52 เท่า ยังคงอยู่ในระดับ
ปกติของการด าเนินธุรกิจ แต่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนในการด าเนิน
ธุรกิจในภาพรวมของปี 2562 มีค่าอยู่ที่ 0.69 เท่า ไม่เปลี่ยนแปลงจาก
ปี 2561 ท าให้ภาพรวมของอัตราหนี้สินต่อทุนอยู่ ในระดับที่ต่ า 
ซึ่งสอดคล้องกับรายการหนี้สินรวมที่ลดลงโดยจากสัดส่วนหนี้สิน     
ที่ลดลงของธุรกิจ แสดงให้เห็นว่าธุรกิจมีภาระหนี้ที่ลดลง และธุรกิจ   
มีโนวโน้มเติบโตในทิศทางที่ดี

88.66%

ปีงบการเงิน 2560 2561 2562

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

ขนาดเล็ก (S) 4.28 5.76 7.83

ขนาดกลาง (M) -4.04 -0.68 -0.55

ขนาดใหญ่ (L) 4.14 1.12 5.38

รวมทุกขนาด 3.45 4.22 6.38

อัตราก าไรสุทธิ (Net Income Ratio)

ขนาดเล็ก (S) 5.56 3.49 4.14

ขนาดกลาง (M) -11.96 -1.25 -0.86

ขนาดใหญ่ (L) 24.50 1.11 6.05

รวมทุกขนาด 6.58 3.01 4.01

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

ขนาดเล็ก (S) 1.49 1.59 1.54

ขนาดกลาง (M) 1.38 1.23 1.16

ขนาดใหญ่ (L) 1.29 1.29 2.12

รวมทุกขนาด 1.47 1.50 1.50

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio)

ขนาดเล็ก (S) 0.52 0.66 0.64

ขนาดกลาง (M) 0.45 0.88 1.52

ขนาดใหญ่ (L) 0.10 0.66 0.46

รวมทุกขนาด 0.34 0.69 0.69

ตารางท่ี 4 อัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจสินเชื่อยานยนต์

ธุรกิจโฆษณา

บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน มิถุนายน 2564



แนวโน้มธุรกิจและบทสรุป

สังคมในปัจจุบันเป็นสังคมที่เข้าสู่สังคมยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
การปรับเข้าสู่สังคมที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับการด าเนินชีวิตประจ าวัน สถานการณ์โรคระบาด สภาพเศรษฐกิจที่มีการ
แข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ล้วนเป็นทั้งปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยลบต่อธุรกิจโฆษณาในปัจจุบันทั้งสิ้น 

การประกอบธุรกิจโฆษณา เมื่อพิจารณาจ านวนการจัดตั้งและจ านวนเงินลงทุนธุรกิจใหม่ตั้งแต่ปี 2564 มีจ านวนเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน โดยจ านวนการจัดตั้งเพิ่มขึ้น 26.59% เงินลงทุนเพิ่มขึ้น 59.39% สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งการด าเนินงานของธุรกิจโฆษณาส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบบริษัทจ ากัดและมีพื้นที่อยู่ในพื้นที่
เศรษฐกิจหลักของประเทศ เช่น กทม. นนทบุรี ปทุมธานี ส าหรับผลประกอบการในปี 2562 ของธุรกิจโฆษณารายได้ส่วนใหญ่ของ
ธุรกิจมาจากผู้ประกอบการขนาดเล็ก (S) มีรายได้จ านวน 103,442.53 ล้านบาท ครองสัดส่วนของรายได้ 87% ในภาพรวมของ
ก าไร/ขาดทุน (สุทธิ) ของธุรกิจ ธุรกิจมีผลก าไรจ านวน 7,569.41 ล้านบาท มีก าไรเพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็น 48% โดยกลุ่มนิติ
บุคคลขนาดใหญ่ (L) เพิ่มขึ้น 4 เท่า โดยในส่วนอัตราส่วนทางการเงินธุรกิจขนาดกลาง (M) มีอัตราหนี้สินต่อทุนสูงสุดในปี 2562 ที่ 
1.52 เท่า ซ่ึงสอดคล้องกับรายการหนี้สินรวมที่ลดลงโดยจากสัดส่วนหนี้สินที่ลดลงของธุรกิจ แสดงให้เห็นว่าธุรกิจมีภาระหนี้ที่ลดลง 
และธุรกิจมีแนวโน้มเติบโตในทิศทางที่ดี

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาปัจจัยที่สนับสนุนธุรกิจโฆษณาในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีความหลากหลาย
สามารถเลือกช่องทางให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงกลุ่ม การมีแพลตฟอร์มที่เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว ต้นทุนในบางช่องทางที่
มีค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก การมีเทคโนโลยีที่สามารถท าให้ผู้บริโภครับสื่อได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะช่องทาง Social Media มีการเติบโต
ของการลงเงินโฆษณาอยู่ที่ 20% มากกว่าช่องทางอื่น โดยสื่อดิจิทัลที่มีเม็ดเงินการลงทุนในปี 2564 ได้แก่ Facebook อยู่ที่ 32%
YouTube อยู่ที่ 23% และ Tik Tok ที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง อยู่ที่ 21% การลงทุนในแต่ละสื่อมีมูลค่าเม็ดเงินสูงถึงพันล้านบาท 
รวมทั้งการใช้โซเซียลมีเดียของคนไทยซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 5 ชั่วโมงต่อวัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 การท างานและเรียน
ออนไลน์ที่บ้าน พฤติกรรมการใช้เวลาอยู่บ้านมากขึ้น ท าให้ปริมาณการใช้โซเซียลมีเดียมีปริมาณมากขึ้นตาม โดยการโฆษณาทาง
Social Media ในยุคปัจจุบันที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มธุรกิจ SME หรือผู้เริ่มต้นด าเนินธุรกิจ ให้มีช่องทางการสื่อสารกับผู้บริโภค
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและใช้เงินลงทุนที่ไม่สูงมากนัก

แต่อย่างไรก็ตามในการด าเนินธุรกิจโฆษณาต้องค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก การเลือกช่องทางการสื่อสาร การเลือก
ช่วงเวลา ความถี่ที่เหมาะสม รวมทั้งการคิดนอกกรอบในการสร้างสรรค์สื่อ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายมีความเข้าใจ
ในตัวผลิตภัณฑ์ก็จะสามารถท าให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ธุรกิจโฆษณา
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือนมิถุนายน 2564
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