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ประเด็นเด่นในไตรมำส 1 ปี 2563 

 ก าไรสทุธิเติบโตสงูเป็นประวตัิการณ์ที่ 186.5 ล้านบาท 
 อตัราก าไรขัน้ต้นปรับตวัสงูขึน้ท่ีร้อยละ 55.6 จากรายได้ที่เพิ่มขึน้ และการบริหารต้นทนุอยา่งมีประสทิธิภาพ 
 ธุรกิจพาณิชย์ยงัเติบโตสงูขึน้ QoQ จากการขยายช่องทางการขาย และการออกโปรโมชัน่ท่ีตอบโจทย์ลกูค้า 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2563  

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1 ปี 2563 ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึงปัญหาภยัแล้งที่
ยงัคงตอ่เนื่องซึง่กดดนัรายได้ครัวเรือนภาคเกษตร ความลา่ช้าของการใช้งบประมาณการรายจ่ายภาครัฐ มลูคา่การสง่ออก
ของไทยที่หดตวัแรงจากความต้องการของประเทศคูค้่าที่ลดลงทัว่โลก และภาคการท่องเที่ยวหยดุชะงกัทัว่โลก แม้ว่าจะมี
มาตรการจากทางรัฐเพื่อบรรเทาผลกระทบตอ่เศรษฐกิจ แตไ่มส่ามารถชดเชยการหดตวัอยา่งมีนยัในภาพรวมดงักลา่วได้ 

อย่างไรก็ดี งบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จ านวน 
186.5 ล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์ หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 69.3 และ 184.0 จากไตรมาส 1 และไตรมาส 4 ปี 2562 
รวมถึงมีอตัราก าไรขัน้ต้นสงูขึน้อย่างต่อเนื่องเท่ากับร้อยละ 55.6 ดีขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน และจากไตรมาสก่อน
หน้า ซึ่งเท่ากับร้อยละ 45.9 และ 41.4 ตามล าดบั ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้ที่เติบโตสงูขึน้จากการขยายช่องทางการจดั
จ าหน่ายและการบริหารจดัการฐานข้อมลูลกูค้าร่วมกบัการท าโปรโมชัน่ของธุรกิจพาณิชย์ และการบริหารคอนเทนต์ของ
ธุรกิจสือ่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัควบคมุต้นทนุอยา่งมีประสทิธิภาพในทกุหนว่ยธุรกิจ 
 

 ไตรมาส 1/2563 ไตรมาส 1/2562 ไตรมาส 4/2562 เปลี่ยนแปลง 

หน่วย: ล้านบาท จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ (y-y) (q-q) 

รายได้จากการขายและบริการ 984.6 100% 928.7 100% 895.3 100% 6.0% 10.0% 
ธุรกิจพาณิชย์ 500.0 50.8% 563.0 60.6% 465.0 51.9% -11.2% 7.5% 
ธุรกิจสือ่ 375.9 38.2% 286.7 30.9% 249.7 27.9% 31.1% 50.5% 
ธุรกิจเพลงและอ่ืนๆ 108.7 11.0% 79.1 8.5% 180.6 20.2% 37.4% -39.8% 

ต้นทนุขายและบริการ 437.5 44.4% 502.1 54.1% 524.3 58.6% -12.9% -16.6% 
ก าไรขัน้ต้น 547.1 55.6% 426.7 45.9% 371.0 41.4% 28.2% 47.5% 
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 309.4 31.4% 274.1 29.5% 282.6 31.6% 12.9% 9.5% 
ก าไรจากการด าเนินงาน 237.7 24.1% 152.6 16.4% 88.3 9.9% 55.8% 169.1% 
ต้นทนุทางการเงิน 8.7 0.9% 15.3 1.6% 5.7 0.6% -43.0% 52.5% 
ก าไร(ขาดทนุ) สทุธิ 186.5 18.9% 110.2 11.9% 65.7 7.3% 69.3% 184.0% 

 

รำยได้ 

รายได้จากการขายและบริการส าหรับไตรมาส 1 ปี 2563 จ านวน 984.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาส 1 และไตรมาส 4 ปี
ก่อนหน้า จ านวน 55.9 และ 89.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.0 และ 10.0 ตามล าดบั แยกอธิบายตามกลุ่มธุรกิจ ได้
ดงันี ้
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รำยได้ธุรกิจพำณิชย์ 

รายได้ธุรกิจพาณิชย์ ประกอบด้วย รายได้จากการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ เองและสินค้าจาก
พนัธมิตร จ าหน่ายผ่านช่องทางสื่อของบริษัทฯ ทัง้ช่อง 8 ทีวีผ่านดาวเทียม วิทยุ และสื่อออนไลน์ รวมถึงจ าหน่ายผ่าน
ร้านค้าปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) ทัว่ประเทศ ในไตรมาส 1 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับช่องพนัธมิตรผู้ น าทีวี
ดิจิทลัเพิ่มอีก 1 ช่อง รวมเป็น 3 ช่องเพื่อขยายช่องทางการจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ 

รายได้จากธุรกิจพาณิชย์ส าหรับไตรมาส 1 เทา่กบั 500.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.2 หากเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี
ก่อน แต่เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบกบัไตรมาส 4 ของปี 2562 ทัง้นี ้แม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจไทยมีการชะลอตวัลงทัง้จาก
ปัจจยัภายในและภายนอกประเทศตัง้แต่ปี 2562 ท าให้ผู้บริโภคชะลอการตดัสนิใจสัง่ซือ้สนิค้าในช่วงที่ผา่นมา แตจ่ากการ
ขยายช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ร่วมกับการท าโปรโมชั่นที่ตอบโจทย์ลูกค้าทัง้ “RS Mall New Year Celebration 
2020” และ “RS Mall Mega Cashback” ท าให้รายได้จากกลุม่ลกูค้าใหม ่(inbound customer) เร่ิมกลบัมาเติบโตอีกครัง้ 
ส่งผลต่อเนื่องให้รายได้ของกลุ่มลูกค้าเดิม (outbound customer) บนฐานข้อมูลลูกค้าเพิ่มขึน้ต่อเนื่อง ซึ่ง ณ ปัจจุบนั 
ธุรกิจพาณิชย์มีฐานลกูค้าประมาณ 1.35 ล้านราย และบริษัทฯ ได้น ามาวิเคราะห์และพฒันาวิธีการน าเสนอสินค้าร่วมกบั
การน าระบบ Predictive Dialing System (PDS) เข้ามาใช้งานเพื่อพฒันาระบบคอลเซ็นเตอร์ให้ท างานเต็มประสิทธิภาพ
ให้เกิดการติดตอ่ลกูค้าได้สงูที่สดุ 

รำยได้ธุรกิจสื่อ 

รายได้ธุรกิจสือ่ของบริษัทฯ เทา่กบั 375.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 31.1 และ 50.5 เมื่อเทียบกบัไตรมาส 1 และไตรมาส 4 
ของปี 2562 แม้ว่าอตุสาหกรรมสื่อโทรทศัน์ในไตรมาส 1 จะค่อนข้างทรงตวัและสภาวะการแข่งขนัด้านราคาที่สงูขึน้มาก 
แต่จากการปรับตัวทัง้ด้านการขายและการผลิตรายการของช่อง 8 รวมถึงการบริหารคอนเทนต์ของธุรกิจสื่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุทัง้ในตลาดไทยและตลาดตา่งประเทศ รวมถึงบนแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ (OTT) สง่ผลให้รายได้ธุรกิจสื่อ
ของบริษัทฯ ยงัเห็นการเติบโตในภาพรวม 

รายได้ธุรกิจสือ่โทรทศัน์ 

ภาพรวมธุรกิจสื่อโทรทศัน์ทัง้อตุสาหกรรมส าหรับไตรมาส 1 ปี 2563 งบการใช้โฆษณา (ADEX) ผ่านสื่อโทรทศัน์จากผล
การส ารวจของ AGB Nielsen Media Research (Thailand) เพิ่มขึน้เพียงร้อยละ 2 แต่เป็นการเพิ่มขึน้จากการซือ้สื่อ
โฆษณาประเภทโฮมช้อปปิง้ อย่างไรก็ตาม จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้ประชาชนต้องใช้ชีวิต
ในบ้านเพิ่มขึน้ ส่งผลให้จ านวนผู้ชมโทรทศัน์ในเดือนมีนาคมเพิ่มสงูขึน้มาอยู่ที่ร้อยละ 9.2 หากเทียบกับร้อยละ 8.9 ณ 
เดือนธนัวาคม ปี 2562 (จากจ านวนประชากร 64.6 ล้านคน)  

เรตติง้ของช่อง 8 ปรับตวัดีขึน้ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์ ในกลุม่อาย ุ15+ และ 18 ชัว่โมงอยู่ที่ร้อยละ 0.50 
และ 0.53 เทียบกบัร้อยละ 0.45 ในเดือนธันวาคมปีก่อนหน้า จากรายการหลกัโดยรวมที่ได้รับความนิยมทัง้รายการข่าว 
ละครไทย ซีรีส์ไทย “เดอะซีรีส์ รักลวงหลอน” จ านวน 4 ตอนจบ และกลุ่มกีฬามวยทัง้ “8 มวยไทยซุปเปอร์แชมป์” และ 
“มวยฮาร์ดคอร์ มวยพันธุ์ดุ” อย่างไรก็ตาม เรตติง้ในเดือนมีนาคมได้ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 0.48 จากการบริหารต้นทุน
รายการภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ซึ่งเม็ดเงินโฆษณาในตลาดลดลง ทัง้นี  ้ตลอดทัง้ไตรมาสที่ผ่านมา ช่อง 8 ได้ปรับ
กลยทุธ์อย่างรวดเร็วทัง้ด้านการขายและการผลิตรายการ รวมถึงการบริหารคอนเทนต์ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  โดยการน า
ละครและรายการต่างๆ เสนอขายทัง้ในตลาดไทยและตลาดต่างประเทศ รวมถึงบนแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ (OTT) ด้วย 
ท าให้สามารถช่วงชิงเม็ดเงินโฆษณาและเงินบนแพลตฟอร์มอื่นๆ มาได้ทนัทว่งที 
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นอกจากนี ้จากการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพของทัง้กลุ่มบริษัทฯ ท าให้สามารถบริหารสื่อทัง้หมดในมือได้เต็ม
ประสิทธิภาพร้อยละ 100 โดยน ามาโฆษณาและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของธุรกิจพาณิชย์ของกลุม่บริษัทฯ เองให้มีอตัราการ
เติบโตเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง  

รายได้ธุรกิจสือ่วิทย ุ

อุตสาหกรรมสื่อวิทยุหดตวัลงร้อยละ 10 หากเทียบกับไตรมาส 1 ของปี 2562 อย่างไรก็ตาม “COOLfahrenheit” ยงัคง
ได้รับความนิยมอยู่ในอนัดบั 1 ของกลุ่ม Easy Listening และการจัดกิจกรรมส าหรับผู้ ฟังที่ยงัคงได้รับความนิยมอย่าง
ต่อเนื่อง ได้แก่ “COOL Outing” และ "อิ๊งค์ Eat All Around” รวมถึงการสร้างรายได้จากการออกแบบแพ็คเกจบนทุก
แพลตฟอร์มให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้า ท าให้ธุรกิจสื่อวิทยยุงัมีประสิทธิภาพในการท าก าไรได้ดี แม้ว่าจะมีรายได้
ลดลงตามอตุสาหกรรมโดยรวมก็ตาม 

รำยได้ธุรกิจเพลงและอื่นๆ 

รายได้หลกัของธุรกิจเพลง ยงัคงมาจากรายได้ที่ได้รับจากการฟังผ่านออนไลน์ที่เพิ่มขึน้  การปรับกลยทุธ์การด าเนินงาน
แบบ Music Marketing ท าให้การบริหารต้นทนุมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึน้จากการที่ศิลปินสามารถ
วางแผนการสร้างผลงานได้ด้วยตนเอง รวมถึงการบริหารลขิสทิธ์ิเพลงเพ่ิมขึน้ผา่นแพลตฟอร์มตา่งๆ 

นอกจากนี ้การจดักิจกรรมทางการตลาด และคอนเสิร์ต ยงัเป็นการสง่เสริมรายได้ และก าไรให้กับบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง ซึ่ง
ในไตรมาสนี ้บริษัทฯ มีการจัดคอนเสิร์ต “D2B Infinity Fun 2020” เข้ามาสนับสนุนรายได้ส าหรับธุรกิจเพลงและอื่นๆ 
เพิ่มขึน้  

ต้นทุนขำยและบริกำร 

ต้นทนุขายและบริการส าหรับไตรมาส 1 เท่ากบั 437.5 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 1 และจากไตรมาส 4 ปีก่อนหน้า ร้อย
ละ 12.9 และ 16.6 ตามล าดบั ตามต้นทนุทีล่ดลงของธุรกิจพาณิชย์เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน การหารายได้
สว่นเพิ่มของธุรกิจสื่อที่ต้นทนุเทา่เดิม และต้นทนุใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ของช่อง 8 (ใบ
อนญุาตฯ) ที่ลดลงจากการยกเว้นคา่ธรรมเนียม 2 งวดสดุท้าย รวมถึงอตัราที่ลดลงของการน าสง่เงินรายปีเข้ากองทนุวิจยั
และพฒันากิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ 

ก ำไรขัน้ต้น 

บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้นรวมอยู่ที่ 547.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาส 1 และจากไตรมาส 4 ปีก่อนหน้า ร้อยละ 28.2 และ 
47.5 ตามล าดบั จากทัง้รายได้ที่เพิ่มขึน้และต้นทนุที่ลดลงของธุรกิจพาณิชย์และธุรกิจสื่อ ท าให้อตัราก าไรขัน้ต้นปรับตวั
เพิ่มขึน้ท่ีร้อยละ 55.6 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้า เทา่กบัร้อยละ 45.9 และ 41.4 ตามล าดบั 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร และต้นทุนทำงกำรเงนิ  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ านวน 309.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาส 1 และจากไตรมาส 4 ปีก่อนหน้า ร้อยละ 
12.9 และ 9.5 ตามล าดบั โดยสว่นใหญ่เป็นคา่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้จากการซือ้สื่อภายนอกตามการขยายช่องทางการขาย และ
พนกังานขายส าหรับธุรกิจพาณิชย์ที่เพิ่มขึน้  

ในส่วนของต้นทุนทางการเงิน จ านวน 8.7 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ปีก่อนหน้า ร้อยละ 43.0 ตามการลดลงของ
ดอกเบีย้จ่ายธนาคารส าหรับเงินกู้ยืมระยะยาว และจากดอกเบีย้ในอนาคตส าหรับใบอนุญาตฯ ซึ่งลดลงทัง้จ านวน  แต่
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เพิ่มขึน้จากไตรมาส 4 ปีก่อนหน้า ร้อยละ 52.5 ตามดอกเบีย้จ่ายที่เพิ่มขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวกบั
สญัญาเช่า (TFRS 16) ส าหรับปี 2563  

ก ำไรสุทธิ 

ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากบั 186.5 ล้านบาท เทียบกบัก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของ
บริษัทใหญ่ในไตรมาส 1 และไตรมาส 4 ปีก่อนหน้า จ านวน 110.2 และ 65.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 69.3 และ 
184.0 ตามล าดบั จากทัง้รายได้ที่เติบโตขึน้และการบริหารต้นทนุอยา่งมีประสทิธิภาพในทกุธุรกิจ 

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อำจมีผลต่อผลกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะทำงกำรเงนิในอนำคต  

อาร์เอสมุ่งด าเนินธุรกิจในรูปแบบ Entertainmerce เข้าสู่ธุรกิจพาณิชย์อย่างเต็มตวั มีรูปแบบความบนัเทิง การน าเสนอ
สนิค้าที่แตกตา่ง มีกลุม่ลกูค้าครอบคลมุทกุแพลตฟอร์มทัง้สือ่โทรทศัน์ วิทย ุและออนไลน์ ผา่นแบรนด์ “อาร์เอส มอลล์ (RS 
Mall)” ในไตรมาส 2 ของปี 2563 นี ้จะมีการเปิดตวัช่องทางออนไลน์ซึ่งสอดคล้องกบัพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบนั 
ผา่น Application “Coolism” ที่มีจ านวนผู้ ฟังกวา่ 2 ล้านรายตอ่เดือน รวมถึงการน าเสนอการขายผลติภณัฑ์ในรูปแบบใหม่
ที่ผสานเข้าไปกบัเนือ้หารายการผา่นทางช่อง 8 อยา่งเต็มรูปแบบ 

ส าหรับสถานีโทรทศัน์ “ช่อง 8” พร้อมสโลแกน “ใครๆ ก็ดชู่อง 8 กดเลข 27” นอกจากผลประโยชน์ที่ได้รับจากการลดต้นทนุ
ใบอนุญาตฯ ทัง้จ านวนแล้วนัน้ บริษัทฯ จะได้รับการสนับสนุนค่าบริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิทลั 
(Multiplexer หรือ MUX) เต็มจ านวนตัง้แตเ่ดือนมิถนุายนเป็นต้นไป นอกจากนี ้จะยงัมีการผลกัดนัการบริหารคอนเทนต์ให้
เกิดประโยชน์ในตลาดใหม ่และบนแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ อยา่งตอ่เนื่อง 
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