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ข่าวประชาสัมพันธ ์
 

Plan B สร้างการเตบิโตอย่างต่อเน่ืองท้ังยอดขายและก าไร 
ในธุรกิจส่ือโฆษณานอกที่อยู่อาศัยและธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม 

 
 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาส 2/2565 ปรบัตวัดีขึน้เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ จากการผ่อนคลายมาตรการ
ควบคมุการแพรร่ะบาดโควิด-19 และมาตรการจ ากดัการเดินทางระหวา่งประเทศ สง่ผลใหม้ีจ านวนนกัทอ่งเที่ยวตา่งชาติทยอยเดนิ
ทางเขา้มายงัประเทศไทยเพิ่มมากขึน้ช่วยกระตุน้การบริโภคภาคเอกชนฟ้ืนตวัทัง้รายไดจ้ากภาคการท่องเที่ยวและก าลงัซือ้จาก
กลุม่รายไดส้งู ในขณะท่ีอตัราเงินเฟอ้ยงัคงกดดนัภาพรวมเศรษฐกิจจากการปรบัเพิ่มขึน้ของราคาน า้มนัและพลงังานโลก ตลอดจน
การเพิ่มขึน้ของราคาอาหารส าเรจ็รูป ท าใหอ้ตัราเงินเฟอ้ไตร่ะดบัไปอยูท่ี่รอ้ยละ 4.7, 7.1 และ 7.7 ในเดือนเมษายน-มถินุายน 2565 
ตามล าดบั 

 อยา่งไรก็ตาม ภาพรวมมลูคา่เม็ดเงินสือ่โฆษณาในไตรมาส 2/2565 อยูท่ี่ 30,366 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 3,617 ลา้นบาท หรอื
คิดเป็นรอ้ยละ 13.5 เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าสื่อโฆษณาในช่วงเดียวกันของปีก่อน สอดคลอ้งกับภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึน้ตาม
สถานการณ์ สามารถอิงขอ้มลูไดจ้าก MAGNETIC Measurement และ Google Mobility ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและอยู่ใน
ระดบัท่ีสงูกวา่ช่วงเดียวกนัของปีก่อน สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ประชาชนไมต่ื่นตระหนกและการเดินทางของประชาชนไม่ไดล้ดลงไปอยู่ใน
ระดบัเดียวกบัการแพรร่ะบาดระลอกที่ผา่นมา 

 จากการเติบโตของมลูค่าเม็ดเงินโฆษณาส่งผลใหบ้ริษัทรายงานรายไดจ้ากการด าเนินงานในไตรมาส  2/2565 เท่ากบั 
1,627 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ท่ี 530 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 48.3 เมื่อเปรยีบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน สนบัสนนุจากทัง้
การเติบโตของรายไดร้วมสื่อโฆษณานอกที่อยูอ่าศยัในไตรมาส 2/2565 อยู่ที่ 1,303 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ที่ 521 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
รอ้ยละ 66.5 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ดีขึน้อย่างต่อเนื่อง 
สง่ผลใหก้ารด าเนินชีวิตนอกบา้นและการสญัจรของประชาชนเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญัเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัในปีก่อน และการ
รับรู ้รายได้ที่เพิ่มขึน้จากการเข้าลงทุนในป้ายโฆษณาภาพนิ่งและป้ายโฆษณาดิจิทัล  จ านวน 441 ป้ายของบริษัท อควา  
คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“AQUA”) เป็นไตรมาสแรก 

 และการเติบโตของรายไดร้วมธุรกิจการตลาดแบบมีสว่นรว่มในไตรมาส 2/2565 อยู่ที่ 324 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 9 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นรอ้ยละ 3.0 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัจากการรบัรูร้ายไดจ้ากกิจกรรมเลือกตัง้
ของศิลปิน BNK48 ตัง้แต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2565 รวมไปถึงกิจกรรมของ BNK48 อื่น ๆ ที่ทยอยกลบัมาด าเนินกิจกรรมได้
เป็นปกติหลงัจากการผอ่นคลายมาตรการการปอ้งกนัโควิด-19  

 จากรายไดจ้ากการด าเนินงานทัง้ธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศยัและธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึน้อย่างมี
นยัส าคญั และการเพิ่มขึน้ของอตัราก าไรขัน้ตน้ตามการฟ้ืนตวัของอุตสาหกรรม ส่งผลใหบ้ริษัทรายงานก าไรสทุธิส่วนที่เป็นของ 
ผูถื้อหุน้บริษัทในไตรมาส 2/2565 เท่ากับ 174 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 244 ลา้นบาท เมื่อเปรียบเทียบกับขาดทุนสทุธิส่วนที่เป็นของ 
ผูถื้อหุน้บริษัทที่ 71 ลา้นบาท ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน นอกจากนี ้จากกลยทุธก์ารลงทนุที่หลากหลายและสมดุลทางธุรกิจ 
ส่งผลใหบ้ริษัทสามารถสรา้งก าไรก่อนดอกเบีย้  ภาษี ค่าเสื่อมและค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) ไม่รวมผลกระทบจากการปรับ
มาตรฐานบญัชี TFRS16 จ านวน 441 ลา้นบาท 
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 ทัง้นี ้ภาพรวมงวดหกเดือนปี 2565 บริษัทสามารถสรา้งก าไรสทุธิส าหรบัผูถื้อหุน้ของบริษัทอยู่ที ่278 ลา้นบาท พลิกจาก
ขาดทนุสทุธิส าหรบัผูถื้อหุน้ของบรษัิทที่ 34 ลา้นบาท ในงวดหกเดือนปี 2564 สนบัสนนุจากการเพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากการขายและ
การใหบ้ริการ อยู่ที่ 2,836 ลา้นบาท เติบโตที่รอ้ยละ 33.7 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดหกเดือนปี 2564 โดยมาจากการเพิ่มขึน้ของ
รายไดธุ้รกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย อยู่ที่ 2,304 ลา้นบาท เติบโตที่รอ้ยละ 49.0 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดหกเดือนปี 2564  
ดังสาเหตุที่กล่าวไวข้า้งตน้ อย่างไรก็ตาม รายได้ของธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วมอยู่ที่ 532 ลา้นบาท ลดลงที่รอ้ยละ 7.5  
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดหกเดือนปี 2564 เนื่องจากงวดหกเดือนปี 2564 มีการบันทึกรายไดจ้ากการบริหารสิทธิทางการตลาด
ส าหรบัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิก อยู่ที่ 346 ลา้นบาท ในขณะที่งวดหกเดือนปี 2565 ไม่มีการบนัทึกรายไดจ้ากการบริหารสิทธิทาง
การตลาดดงักล่าว ทัง้นี ้บริษัทยงัคงใหค้วามส าคญักับการรกัษากระแสเงินสด รกัษาสภาพคล่อง และลดค่าใชจ้่ายที่ไม่จ าเป็น 
เป็นล าดบัแรก เพื่อใหม้ั่นใจวา่บรษัิทจะยงัคงสามารถรกัษาสภาพคลอ่งเพียงพอตอ่การด าเนินธุรกิจในอนาคตอยา่งยั่งยืน 

 แนวโนม้เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3/2565 ยงัคงถกูกดดนัจากปัจจยัอตัราเงินเฟอ้ที่มแีนวโนม้เพิ่มสงูขึน้ตามราคาพลงังาน
และสินคา้โภคภณัฑท์ี่ปรบัสงูขึน้จากสถานการณค์วามขดัแยง้ระหวา่งรสัเซีย-ยเูครนที่ยืดเยือ้ อย่างไรก็ตาม ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยคาดว่าเศรษฐกิจในไตรมาส 3/2565 จะขยายตวัเล็กนอ้ยเมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2564 และไตรมาส 2/2565 สนบัสนุนจาก
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดโควิด-19 ที่มีแนวโนม้ดีขึน้ อีกทัง้การผอ่นคลายมาตรการควบคมุตา่ง ๆ ทัง้การยกเลิก Thailand Pass 
ส าหรบัการเขา้ประเทศที่จะเริ่มตัง้แต่ 1 กรกฎาคม 2565 และการขยายสิทธิโครงการเราเที่ยวดว้ยกนั เฟส 4 ซึ่งจะช่วยสนบัสนนุ
การฟ้ืนตวัของธุรกิจท่องเที่ยวที่จะช่วยกระตุน้การบริโภคของภาคเอกชน ทัง้นี ้บริษัทยงัคงมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจใหแ้ข็งแกร่ง
และยั่งยืนผ่านกลยทุธท์ี่หลากหลายทัง้คงการเติบโตของธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยูอ่าศยัสะทอ้นวิสยัทศันใ์นการเป็นผูน้  าทางดา้น
นวตักรรมและตอ่ยอดธุรกิจการตลาดแบบมีสว่นรว่มใหม้ีการเติบโตอยา่งยั่งยืน 

นกัลงทนุสามารถอา่นรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่ 
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