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ประเดน็เด่นในไตรมำส 2 ปี 2563 

 รายได้จากธุรกิจพาณิชย์ สงูท่ีสดุตัง้แต่เร่ิมด าเนินงานในปี 2558 เท่ากบั 586.2 ล้านบาท จากการบริหารข้อมลูลกูค้า
อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้การน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีมุ่งดูแลสุขภาพ และ
โปรโมชัน่ท่ีตอบโจทย์ลกูค้าได้อยา่งแมน่ย า 

 อัตราก าไรขัน้ต้นอยู่ในระดับสูงท่ีร้อยละ 52.7 จากการบริหารต้นทุนของธุรกิจพาณิชย์และธุรกิจสื่ออย่างมี
ประสทิธิภาพ 

ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2563  

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 ปี 2563 ได้รับผลกระทบทัง้ไตรมาสจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อเน่ืองมาจาก
ปลายไตรมาส 1 ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทัว่โลกหยดุชะงกั ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการผลิต การจ้างงาน การบริโภค 
และการลงทนุภาคเอกชน เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบโดยตรงทัง้จากภาคการท่องเท่ียวและการสง่ออกท่ีหดตวั สง่ผลต่อ
การบริโภคภาคเอกชน และการจ้างงานที่ลดลง  

อย่างไรก็ดี จากการปรับตวัอย่างต่อเน่ืองของบริษัทฯ และการบริหารข้อมลูลกูค้าอย่างมีประสิทธิภาพ สง่ผลให้งบการเงิน
รวมส าหรับไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่จ านวน 108.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 14.1 
จากไตรมาส 2 ปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากรายได้ท่ีเพิ่มขึน้ของธุรกิจพาณิชย์ซึง่มีอตัราการท าก าไรขัน้ต้นสงู แตล่ดลงร้อยละ 
41.8 หากเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า จากผลกระทบของโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้เกิดการชะลอตัวลงของการใช้งบ
โฆษณาผ่านสื่อต่างๆ รวมถึงการงดจัดกิจกรรมและคอนเสิร์ตตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท าให้
บริษัทฯ ไม่สามารถจดักิจกรรมและคอนเสิร์ตต่างๆ ได้ อย่างไรก็ตาม อตัราก าไรขัน้ต้นอยู่ในระดบัสงูเท่ากบัร้อยละ 52.7 ดี
ขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึง่เทา่กบัร้อยละ 44.3 จากรายได้ธุรกิจพาณิชย์ท่ีปรับตวัสงูขึน้ รวมถึงการบริหารต้นทนุของ
ธุรกิจพาณิชย์และธุรกิจสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม อตัราก าไรขัน้ต้นในไตรมาส 2 ลดลงหากเปรียบเทียบกบั
ไตรมาสก่อนหน้าท่ีเทา่กบัร้อยละ 55.6 จากรายได้ธุรกิจสื่อท่ีลดลงสงูกวา่ต้นทนุสื่อท่ีลดลง 
 

 ไตรมาส 2/2563 ไตรมาส 2/2562 ไตรมาส 1/2563 เปลี่ยนแปลง 

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

รายได้จากการขายและบริการ 833.1 100% 900.5 100% 984.6 100% -7.5% -15.4% 
ธุรกิจพาณิชย์ 586.2 70.4% 542.0 60.2% 500.0 50.8% 8.2% 17.2% 
ธุรกิจสือ่ 221.2 26.5% 262.5 29.1% 375.9 38.2% -15.7% -41.2% 
ธุรกิจเพลงและอืน่ๆ 25.8 3.1% 96.0 10.7% 108.7 11.0% -73.1% -76.3% 

ต้นทนุขายและบริการ 394.3 47.3% 501.2 55.7% 437.5 44.4% -21.3% -9.9% 
ก าไรขัน้ต้น 438.8 52.7% 399.3 44.3% 547.1 55.6% 9.9% -19.8% 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 293.1 35.2% 275.8 30.6% 309.4 31.4% 6.3% -5.3% 
ก าไรจากการด าเนินงาน 145.7 17.5% 123.5 13.7% 237.7 24.1% 18.0% -38.7% 
ต้นทนุทางการเงิน 9.5 1.1% 7.7 0.9% 8.7 0.9% 22.8% 9.0% 

ก าไร(ขาดทนุ) สทุธิ 108.6 13.0% 95.2 10.6% 186.5 18.9% 14.1% -41.8% 
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รำยได้ 

รายได้จากการขายและบริการส าหรับไตรมาส 2 ปี 2563 จ านวน 833.1 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 
และไตรมาส 1 ของปี 2563 จ านวน 67.3 และ 151.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.5 และ 15.4 ตามล าดบั แยกอธิบาย
ตามกลุม่ธุรกิจ ได้ดงันี ้

รำยได้ธุรกจิพำณิชย์ 

รายได้ธุรกิจพาณิชย์ ประกอบด้วย รายได้จากการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ เองและสินค้าจาก
พนัธมิตร จ าหน่ายผ่านช่องทางสื่อของบริษัทฯ ทัง้ช่อง 8 ทีวีผ่านดาวเทียม วิทยุ และสื่อออนไลน์ รวมถึงจ าหน่ายผ่าน
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ทั่วประเทศ และบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับช่องพนัธมิตรผู้น าทีวีดิจิทัลรายอ่ืนๆ เพ่ือ
ขยายช่องทางการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์อยา่งตอ่เน่ือง 

รายได้จากธุรกิจพาณิชย์ส าหรับไตรมาส 2 ของปี 2563 เท่ากบั 586.2 ล้านบาท สงูท่ีสดุนบัตัง้แต่เร่ิมด าเนินธุรกิจพาณิชย์
ในปี 2558 เป็นต้นมา โดยเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.2 และ 17.2 หากเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และไตรมาส 1 ของปี 
2563 ตามล าดบั แม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจไทยจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สง่ผลให้การ
บริโภคของภาคเอกชนชะลอตวัลง อย่างไรก็ตาม จากความส าเร็จของการขยายช่องทางการขาย ส่งผลให้ ณ ปัจจุบัน 
ธุรกิจพาณิชย์มีฐานลูกค้าเท่ากับ 1.4 ล้านราย และบริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารข้อมูลลูกค้าเป็นส าคัญ ทัง้การน าระบบ 
Predictive Dialing System (PDS) เข้ามาใช้งานเพ่ือพัฒนาระบบคอลเซ็นเตอร์ให้ท างานเต็มประสิทธิภาพให้เกิดการ
ติดต่อลกูค้าได้สงูท่ีสดุ การวิเคราะห์ข้อมลูลกูค้า น าเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีมุ่งดแูลสขุภาพ และโปรโมชัน่ท่ีตอบโจทย์ลกูค้าได้
อย่างแม่นย า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจดัแคมเปญ “RS Mall Mid Year Super Sale” ท่ีประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก 
ท าให้รายได้ทัง้จากกลุม่ลกูค้าโทรเข้า (inbound customer) และกลุม่ลกูค้าเดิมท่ีบริษัทฯ โทรออก (outbound customer) 
เติบโตสงู 

รำยได้ธุรกจิส่ือ 

รายได้ธุรกิจสื่อของบริษัทฯ เท่ากบั 221.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.7 และ 41.2 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 
และไตรมาส 1 ของปี 2563 ตามล าดบั ทัง้นี ้การลดลงของรายได้ธุรกิจสื่อเป็นไปตามอตุสาหกรรมสื่อในไตรมาส 2 ท่ีลดลง
ทัง้จากสภาวะการแข่งขนัด้านราคาท่ีสงูขึน้มาก และการหดตวัของงบโฆษณาตามผลกระทบของโควิด-19 อย่างไรก็ตาม 
จากการปรับตัวทัง้ด้านการขาย การบริหารคอนเทนต์ของธุรกิจสื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการขยายไปในตลาด
ต่างประเทศและบนแพลตฟอร์มออนไลน์อ่ืนๆ (OTT) ส่งผลให้รายได้ธุรกิจสื่อของบริษัทฯ อยู่ในระดับใกล้เคียงกับผล
ประกอบการรายไตรมาสของปี 2562 

รายได้ธุรกิจสื่อโทรทศัน์ 

ภาพรวมธุรกิจสื่อโทรทศัน์ทัง้อตุสาหกรรมส าหรับไตรมาส 2 ปี 2563 งบการใช้โฆษณา (ADEX) ผ่านสื่อโทรทศัน์จากผล
การส ารวจของ AGB Nielsen Media Research (Thailand) ลดลงอยา่งมีนยัส าคญัจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 โดยในเดือนมิถนุายน 2563 มีการใช้งบโฆษณาผ่านสื่อทีวีดิจิทลัลดลงถึงร้อยละ 27.2 หากเทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของโควิด-19 นัน้ท าให้ประชาชนมีแนวโน้มใช้ชีวิตในบ้านเพิ่มขึน้ สง่ผลให้จ านวนผู้ชม
โทรทศัน์ในเดือนมิถนุายนอยูใ่นระดบัร้อยละ 8.8 ใกล้เคียงกบัร้อยละ 8.9 ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน (จากจ านวนประชากร 
64.6 ล้านคน)  
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นอกเหนือจากการบริหารคอนเทนต์ท่ีมีอยู่ในมือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแล้วนัน้ การบริหารต้นทนุของช่อง 8 ก็เป็นสิ่งส าคญั
ในช่วงท่ีเม็ดเงินโฆษณาหดตวั ท่ีจะช่วยท าให้ช่อง 8 มีก าไร ท าให้ในไตรมาส 2 แม้เรตติง้ของช่อง 8 จะลดลงจากการน า
ละครเก่ามาฉายใหม ่และรายการกลุม่กีฬาที่ไมส่ามารถจดัรายการสดได้ แตช่่อง 8 ก็ยงัคงมีรายได้ในระดบัใกล้เคียงกบัผล
ประกอบการรายไตรมาสของปี 2562 

นอกจากนี ้จากการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพของทัง้กลุ่มบริษัทฯ ท าให้สามารถบริหารสื่อทัง้หมดในมือได้เต็ม
ประสิทธิภาพร้อยละ 100 โดยน ามาโฆษณาและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของธุรกิจพาณิชย์ของกลุ่มบริษัทฯ เองให้มีอตัราการ
เติบโตเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง  

รายได้ธุรกิจสื่อวิทย ุ

อุตสาหกรรมสื่อวิทยุหดตวัลงร้อยละ 36.1 หากเทียบกับเดือนมิถุนายนของปี 2562 อย่างไรก็ตาม “COOLfahrenheit” 
ยงัคงได้รับความนิยมอยู่ในอนัดบั 1 ของกลุ่ม Easy Listening แม้ว่าการจดักิจกรรมส าหรับผู้ ฟังท่ีได้รับความนิยมอย่าง
ตอ่เน่ือง ได้แก่ “COOL Outing” และ "อิ๊งค์ Eat All Around” จะต้องเลื่อนออกไปในไตรมาส 3 จากสถานการณ์โควิด-19 ท่ี
เกิดขึน้ ท าให้ธุรกิจสื่อวิทยมีุรายได้ลดลงตามอตุสาหกรรมโดยรวม แตย่งัมีประสทิธิภาพในการท าก าไรได้ดี  

รำยได้ธุรกจิเพลงและอ่ืนๆ 

รายได้หลกัของธุรกิจเพลง ยงัคงมาจากรายได้ท่ีได้รับจากการฟังผ่านออนไลน์ท่ีเพิ่มขึน้  การปรับกลยทุธ์การด าเนินงาน
แบบ Music Marketing ท าให้การบริหารต้นทนุมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึน้จากการท่ีศิลปินสามารถ
วางแผนการสร้างผลงานได้ด้วยตนเอง รวมถึงการบริหารลิขสิทธ์ิเพลงเพิ่มขึน้ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ อย่างไรก็ตาม การงด
จดักิจกรรมและคอนเสิร์ตตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโควิด-19 นัน้ ท าให้รายได้ธุรกิจเพลงจากการบริหาร
ศิลปิน และลขิสทิธ์ิเพลง รวมถงึรายได้จากการจดัคอนเสิร์ตในไตรมาส 2 มีการชะลอตวัลง 

ต้นทุนขำยและบริกำร 

ต้นทนุขายและบริการ เท่ากบั 394.3 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และไตรมาส 1 ของปี 2563 ร้อยละ 
21.3 และ 9.9 ตามล าดบั ตามสดัสว่นต้นทนุท่ีลดลงของธุรกิจพาณิชย์ การหารายได้สว่นเพิ่มของธุรกิจสื่อท่ีต้นทนุเท่าเดิม 
และต้นทุนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ของช่อง 8 (ใบอนุญาตฯ) ท่ีลดลงจากการยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 2 งวดสดุท้าย อตัราท่ีลดลงของการน าส่งเงินรายปีเข้ากองทนุวิจยัและพฒันากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ และค่าบริการโครงข่ายโทรทศัน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิทลั หรือ 
MUX ลดลงทัง้จ านวนตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2563 เป็นต้นไป 

ก ำไรขัน้ต้น 

บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้นรวมอยู่ท่ี 438.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.9 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน แต่ลดลงร้อยละ 19.8 
จากไตรมาส 1 ของปี 2563 จากรายได้ท่ีเพิ่มขึน้สงูสดุเป็นประวตัิการณ์ของธุรกิจพาณิชย์ แตร่ายได้ของธุรกิจสื่อลดลงตาม
อตุสาหกรรมโดยรวมหากเทียบกบัในไตรมาส 1 ท่ีผ่านมา อย่างไรก็ตาม การบริหารต้นทนุของทัง้ธุรกิจพาณิชย์และธุรกิจ
สื่อยงัท าได้ดีขึน้ตอ่เน่ือง  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร และต้นทุนทำงกำรเงนิ  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ านวน 293.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.3 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน แต่ลดลงร้อย
ละ 5.3 จากไตรมาส 1 ของปี 2563 โดยสว่นใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้จากการซือ้สื่อภายนอกตามการขยายช่องทางการ
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ขาย ค่าคอมมิชชัน่ของพนกังานขาย และค่าเสื่อมราคาของส านกังานแห่งใหม่เพ่ือขยายพืน้ท่ีส าหรับพนกังานเทเลเซลล์
และสตดูิโอ ส าหรับธุรกิจพาณิชย์ท่ีเพิ่มขึน้ 

ในส่วนของต้นทนุทางการเงิน จ านวน 9.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้เล็กน้อยจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และจากไตรมาส 1 
ของปี 2563 จากดอกเบีย้จ่ายตามสญัญาเช่าอาคารท่ีเพิ่มขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่า 
(TFRS 16) ส าหรับปี 2563  

ก ำไรสุทธิ 

ก าไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2563 เท่ากบั 108.6 ล้านบาท เทียบกบัก าไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของ
บริษัทใหญ่จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 95.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 14.1 จากทัง้รายได้ท่ีเติบโตขึน้สงูท่ีสดุ
ของธุรกิจพาณิชย์ และการบริหารต้นทนุอย่างมีประสิทธิภาพในทกุธุรกิจ แต่หากเทียบกบัไตรมาส 1 ของปี 2563 จ านวน 
186.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 41.8 จากรายได้ท่ีลดลงตามอตุสาหกรรมของธุรกิจสื่อ และไม่สามารถจดักิจกรรมต่างๆ ได้
ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ท่ีผ่านมา 

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อำจมีผลต่อผลกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะทำงกำรเงนิในอนำคต  

อาร์เอสมุ่งด าเนินธุรกิจในรูปแบบ Entertainmerce เข้าสู่ธุรกิจพาณิชย์อย่างเต็มตวั ครอบคลมุกลุ่มลกูค้าทกุแพลตฟอร์ม
ทัง้สื่อโทรทัศน์ วิทยุ และออนไลน์ ผ่าน “RS Mall” และ “COOLanything” ในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2563 บริษัทฯ ยังคง
พัฒนาช่องทางออนไลน์ให้เข้าถึงและตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างต่อเน่ือง ผ่านทัง้ทาง Application และ 
Website “Coolism” ท่ีมีจ านวนผู้ ฟังกว่า 2 ล้านรายต่อเดือน รวมถึง Website ของ RS Mall ท่ีมีผู้ ใช้งานกว่า 4 แสนราย 
และการน าเสนอผลติภณัฑ์ในรูปแบบใหมท่ี่ผสานเข้าไปกบัเนือ้หารายการผ่านทางช่อง 8 อยา่งเตม็รูปแบบ ในสว่นของการ
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้การดูแลของบริษัท ไลฟ์สตาร์ จ ากัด จะมีความหลากหลายสู่ตลาดกลุ่มลกูค้ากว้าง (Mass 
Market) เพิ่มขึน้ 

ส าหรับสถานีโทรทศัน์ “ช่อง 8” พร้อมสโลแกน “ใครๆ ก็ดชู่อง 8 กดเลข 27” นอกจากผลประโยชน์ท่ีได้รับจากต้นทนุท่ีลดลง
แล้วนัน้ ช่อง 8 ยงัคงผลกัดนัการบริหารคอนเทนต์ให้เกิดประโยชน์ทัง้ในตลาดใหม่และบนแพลตฟอร์มออนไลน์อ่ืนๆ อย่าง
ต่อเน่ือง รวมถึงการกลบัมาของรายการหลกัท่ีได้รับความนิยมทัง้ละครไทย และกลุ่มกีฬามวยทัง้ “8 มวยไทยซุปเปอร์
แชมป์” และ “มวยฮาร์ดคอร์ มวยพนัธุ์ด”ุ ในไตรมาส 3 เป็นต้นไป 
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