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ประเด็นเด่นในไตรมาส 1 ปี 2564 

● ธุรกิจพาณิชยย์งัเติบโตต่อเนื�องและสรา้งยอดขายสงูสดุใหม่ จากความสาํเร็จในการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม ่และขยาย

ช่องทางการจดัจาํหนา่ย อีกทั�งเป็นผลจากการบรหิารและวิเคราะหข์อ้มลูลกูคา้เชิงลกึเพื�อเพิ�มยอดขาย 

o การพฒันาเพิ�มความหลากหลายของผลติภณัฑเ์พื�อตอบโจทยก์ลุม่คนรกัสขุภาพและเทรนดก์ารใชชี้วิต

แบบใหม่ อาทิ ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารโพรไบโอติก ภายใตแ้บรนด ์“S.O.M” ยาสมุนไพรแผนโบราณ

สามญัประจาํบา้น ภายใตแ้บรนด ์“ทองเอก” และผลิตภณัฑเ์สริมอาหารคอลลาเจนไดเปปไทด ์และ

ไตรเปปไทด ์ภายใตแ้บรนด ์“Well U” 

o การขยายช่องทางการจัดจําหน่ายประเภท Exclusive Distribution Network (EDN) หรือตัวแทน

จาํหน่ายแบบ exclusive เพื�อเสริมความแข็งแรงและหลากหลายของช่องทางการจัดจาํหน่ายเพื�อ

สามารถเขา้ถึงกลุม่เปา้หมายไดค้รอบคลมุยิ�งขึ �น 

o การทาํโปรโมชั�นที�ตอบโจทยล์กูคา้อย่างต่อเนื�องโดยอาศยัขอ้มลูเชิงลกึเพื�อออกแบบกิจกรรมเพื�อเพิ�ม

ยอดขายใหต้รงตามกลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่วงเวลา เช่น “RS Mall Flash Sales” “RS Mall Flash 

Sunday” “RS Mall Chinese New Year 2021”  รวมถึงการทาํ Live Streaming ผา่นช่องทาง RS Mall 

Facebook  

● ลงทนุใน บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จาํกดั ซึ�งประกอบธุรกิจบริหารสินทรพัยแ์ละสินเชื�อ รวมถึงธุรกิจติดตามหนี � ผ่านการถือ

หุน้รอ้ยละ 35 เป็นมลูคา่เงินลงทนุจาํนวน 920 ลา้นบาท เพื�อตอ่ยอดโมเดล Entertainmerce และรว่มใชท้รพัยากรและ

พฒันาองคค์วามรูร้ว่มกนั ทั�งในดา้นสื�อ การขยายฐานลกูคา้ ช่องทางการขาย ระบบการบรหิารจดัการขอ้มลู 

● สรา้งการเติบโตของกาํไรอย่างต่อเนื�อง โดยมีกาํไรสทุธิไตรมาส 1/2564 จาํนวน 140.2 ลา้นบาท เติบโตรอ้ยละ 36.7 

จากไตรมาสก่อน  จากความสาํเร็จของธุรกิจพาณิชยแ์ละตน้ทุนที�ลดลงของทุกธุรกิจ ส่งผลใหอ้ตัรากาํไรสทุธิอยู่ที� 

รอ้ยละ 14.1 

o อตัรากาํไรขั�นตน้ปรบัเพิ�มเป็นรอ้ยละ 56.5 จากสดัสว่นที�เพิ�มขึ �นของธุรกิจพาณิชยท์ี�มีอตัรากาํไรขั�นตน้

สงูถึงรอ้ยละ 66.6 ของรายไดร้วม ประกอบกบัการบริหารตน้ทนุอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตน้ทนุขาย

และบรหิารลดลงรอ้ยละ 18.5 จากไตรมาสก่อน  

ผลการดาํเนินงานไตรมาส 1 ปี 2564  

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1 ปี 2564 ไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโควิด -19 ระลอกใหมใ่นช่วงปลาย 

ไตรมาส 4 ปี 2563 ส่งผลใหก้ารฟื�นตวัขาดความต่อเนื�อง โดยเฉพาะภาคการท่องเที�ยวซึ�งเป็นแรงขบัเคลื�อนหลกัของ

เศรษฐกิจยงัคงชะลอตวัจากการเปิดรบันกัท่องเที�ยวต่างชาติที�ตอ้งล่าชา้ออกไป ถึงแมม้าตรการกระตุน้เศรษฐกิจของ

รฐับาล อาทิ ม.33 เรารกักนั โครงการเราชนะ โครงการคนละครึ�ง เป็นตน้ จะมีส่วนสาํคญัซึ�งช่วยกระตุน้การใชจ้่ายของ

ประชาชน แตด่ว้ยหนี �ครวัเรอืนที�อยูใ่นระดบัสงู สง่ผลใหผู้บ้รโิภคยงัคงระมดัระวงัการใชจ้่าย  
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อยา่งไรก็ตามบรษัิทฯ ยงัคงสามารถสรา้งผลการดาํเนินงานใหเ้ติบโตอยา่งตอ่เนื�อง เป็นผลจากการเติบโตของรายไดธุ้รกิจ

พาณิชยท์ี�ทาํสถิติสงูสดุใหม ่จากความสาํเรจ็ในการพฒันาผลติภณัฑใ์หม ่และขยายช่องทางการจดัจาํหนา่ย อีกทั�งเป็นผล

จากการบรหิารและวิเคราะหข์อ้มลูลกูคา้เชิงลกึเพื�อเพิ�มยอดขาย 

  ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 1/2563 ไตรมาส 4/2563 เปลี�ยนแปลง 

หน่วย:ลา้นบาท จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ (y-y) (q-q) 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 992.2 100% 984.6 100% 1,018.0 100% 0.8% -2.5% 

ธุรกจิพาณชิย ์ 660.5 66.6% 500.0 50.8% 651.9 64.0% 32.1% 1.3% 

ธุรกจิสื�อ 254.8 25.7% 375.9 38.2% 295.9 29.1% -32.2% -13.9% 

ธุรกจิเพลงและอื�นๆ 76.9 7.8% 108.7 11.0% 70.2 6.9% -29.3% 9.5% 

ตน้ทนุขายและบรกิาร 432.0 43.5% 420.5 42.7% 529.9 52.1% 2.7% -18.5% 

กาํไรขั�นตน้ 560.2 56.5% 564.1 57.3% 488.1 47.9% -0.7% 14.8% 

คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร  387.3 39.0% 328.5 33.4% 354.4 34.8% 17.9% 9.3% 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 172.8 17.4% 235.6 23.9% 133.8 13.1% -26.6% 29.2% 

ตน้ทนุทางการเงิน 11.1 1.1% 8.7 0.9% 8.9 0.9% 27.6% 25.5% 

กาํไร/(ขาดทนุ)สทุธิ 140.2 14.1% 186.5 18.9% 102.6 10.1% -24.8% 36.7% 

รายได้ 

รายไดร้วมจากการขายและบริการสาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2564 จาํนวน 992.2 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 2.5 เทียบกบัไตรมาส

ก่อน จากธุรกิจสื�อซึ�งปรบัลดลงตามฤดูกาลและผลจากเม็ดเงินโฆษณาที�ลดลง แต่เพิ�มขึ �นรอ้ยละ 0.8 เทียบกับปีก่อน  

จากธุรกิจพาณิชยซ์ึ�งเติบโตสงู ชดเชยกบัธุรกิจสื�อที�ลดลง ทั�งนี �สามารถแยกอธิบายตามกลุม่ธุรกิจ ไดด้งันี � 

 รายได้ธุรกิจพาณิชย ์

รายไดธุ้รกิจพาณิชย ์ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการจดัจาํหนา่ยผลติภณัฑภ์ายใตต้ราสนิคา้ของบรษัิทฯ และสนิคา้

ของพารท์เนอร ์โดยมุ่งเนน้การพฒันาและผลิต ตลอดจนสรรหาสินคา้ใหม่ที�หลากหลาย พรอ้มทั�งขยายช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายที�ครอบคลมุทกุกลุม่เป้าหมาย อาทิ ผ่านแบรนดอ์ารเ์อส มอลล ์และคลูเอนนี�ติง อีกทั�งทาง

แพลตฟอรม์ดิจิทลัทีวีช่อง 8 วิทยุ และสื�อออนไลน ์รวมถึงจาํหน่ายผ่านรา้นคา้ปลีกทั�วประเทศ ทั�งนี �ดว้ยฐาน

ลกูคา้กว่า 1.6 ลา้นราย บริษัทฯ จึงมุ่งเนน้การเพิ�มยอดขายดว้ยการบริหารขอ้มูลลกูคา้จากการพฒันาความ

แมน่ยาํที�ของระบบ Predictive Dialing System (PDS) เพื�อเสรมิประสทิธิภาพการโทรออก ของคอลเซ็นเตอรใ์ห้

ไดผ้ลสงูสดุ รวมทั�งระบบ Voice analytics ซึ�งเป็นการนาํขอ้มลูในหลากหลายมิติและเสยีงการสนทนาของลกูคา้

มาประมวลผลเพื�อสามารถนาํเสนอสินคา้และบริการไดต้รงใจ และตอบโจทยค์วามตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑข์อง

ลกูคา้มากที�สดุ โดยจะเริ�มนาํมาใชอ้ยา่งเต็มรูปแบบในปี 2564  

รายไดจ้ากธุรกิจพาณิชยส์าํหรบัไตรมาส 1 ปี 2564 เทา่กบั 660.5 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นรอ้ยละ 1.3 จากไตรมาสก่อน

และเพิ�มขึ �นรอ้ยละ 32.1 จากงวดเดียวกันของปีก่อน จากการเติบโตของผลิตภณัฑใ์นหมวดสขุภาพและความ

งามซึ�งตอบโจทยก์ระแสความนิยมในการดูแลสุขภาพสุขภาพ  ประกอบกับการเติบโตของยอดขายจากทุก

ช่องทาง  
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 รายได้ธุรกิจสื�อ 

รายไดธุ้รกิจสื�อของบริษัทฯ เท่ากบั 254.8 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 32.2 จากไตรมาสก่อนและลดลงรอ้ยละ 13.9 

จากงวดเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลจากการหดตวัของอตุสาหกรรมสื�อโฆษณา ผลกระทบจากสถานการณก์าร

แพรร่ะบาดของโควิด-19 และแข่งขนัดา้นราคาที�สงูขึ �น อีกทั�งเป็นผลจากฤดกูาลซึ�งไตรมาส 1 ถือเป็นช่วง Low 

Season ของธุรกิจสื�อ อย่างไรก็ตาม แพลตฟอรม์สื�อต่างๆ ทั�งดิจิทลัทีวีช่อง 8 วิทย ุและสื�อออนไลน ์ยงัเป็นสว่น

สาํคญัของโมเดลธุรกิจ Entertainmerce ซึ�งช่วยเสรมิความแข็งแรงของช่องทางการจดัจาํหนา่ยและเป็นจดุแข็งที�

สรา้งความแตกตา่งใหบ้รษัิทสามารถสรา้งการเติบโตในธุรกิจพาณิชยไ์ดอ้ยา่งตอ่เนื�อง 

 รายได้ธุรกิจเพลงและอื�นๆ 

รายไดห้ลกัของธุรกิจเพลงมาจากการฟังผ่านออนไลนท์ี�เพิ�มขึ �น และรายไดจ้ากการบริหารศิลปินและลิขสิทธิ�

เพลงผ่านแพลตฟอรม์ต่างๆ ที�สงูขึ �น อีกทั�งยงัไดป้รบักลยทุธก์ารดาํเนินงานดว้ยรูปแบบ Music Marketing ซึ�ง

ผลติเพลงภายใตต้น้ทนุที�คงที�ซึ�งต ํ�าลง และบรหิารตน้ทนุไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 

รายไดธุ้รกิจเพลงและอื�นๆ ของบรษัิทฯ ในไตรมาสที� 1 ปี 2564 มีจาํนวน 76.9 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นรอ้ยละ 9.5 จาก

ไตรมาสก่อน แต่ลดลงรอ้ยละ 29.3 จากงวดเดียวกันของปีก่อน จากการงดจัดกิจกรรมและคอนเสิรต์ตาม

มาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโควิด-19  

ต้นทุนขายและบริการ 

ตน้ทนุขายและบริการสาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2564 เท่ากบั 432.0 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 18.5 จากไตรมาสก่อน เนื�องจาก

บริหารตน้ทนุไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพซึ�งลดลงจากทกุประเภทธุรกิจ โดยเฉพาะตน้ทนุในการผลิตสื�อ และจากการนาํละคร

มารีรนัในช่วงไตรมาสนี � แต่เพิ�มขึ �นจากปีก่อนที�รอ้ยละ 2.7 จากตน้ทุนสินคา้ที�เพิ�มขึ �นตามยอดขายที�เพิ�มขึ �น ชดเชยดว้ย

คา่บรกิารโครงขา่ยโทรทศันภ์าคพื �นดินในระบบดิจิทลั หรอื MUX ที�ลดลงทั�งจาํนวน 

กาํไรขั�นต้น 

บริษัทฯ มีกาํไรขั�นตน้รวมอยู่ที� 560.2 ลา้นบาท  เพิ�มขึ �นรอ้ยละ 14.8 จากไตรมาสก่อน จากทั�งรายไดท้ี�เพิ�มขึ �นและการ

บริหารตน้ทุนของทุกธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหอ้ตัรากาํไรขั�นตน้ปรบัตวัเพิ�มขึ �นเป็นรอ้ยละ 56.5 จากไตรมาส

ก่อนที�รอ้ยละ 47.9 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และต้นทุนทางการเงนิ  

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารจาํนวน 387.3 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นรอ้ยละ 9.3 จากไตรมาสก่อน และเพิ�มขึ �นรอ้ยละ 17.9 

จากปีก่อน โดยสว่นใหญ่เป็นคา่ใชจ้่ายที�เพิ�มขึ �นของธุรกิจพาณิชยจ์ากการซื �อสื�อโฆษณาภายนอกและคา่ใชจ้่ายพนกังานที�

สงูขึ �นตามการเติบโตของธุรกิจพาณิชย ์

ในสว่นของตน้ทนุทางการเงิน จาํนวน 11.1 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นรอ้ยละ 25.5 จากไตรมาสก่อน และเพิ�มขึ �นรอ้ยละ 27.6 จาก

ปีก่อน เป็นผลจากดอกเบี �ยจ่ายเพิ�มขึ �นตามหนี �สนิที�มีภาระดอกเบี �ยเพิ�มขึ �น 
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กาํไรสุทธิ 

กาํไรสทุธิสาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2564 เทา่กบั 140.2 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นรอ้ยละ 36.7 จากไตรมาสก่อนหนา้ซึ�งเป็นผลจากธรุกิจ

พาณิชยท์ี�เติบโตต่อเนื�องและการบริหารตน้ทนุอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ลดลงรอ้ยละ 24.8 เทียบกบัปีก่อนจากการบนัทกึ

รายไดจ้ากการขายลขิสทิธิ�คอนเทนตท์ี�สงูในไตรมาส 1 ปี 2563 

มุมมองต่อผลการดาํเนินงานหรือฐานะทางการเงนิในอนาคต  

อารเ์อสมุง่ดาํเนินธุรกิจในรูปแบบ Entertainmerce เขา้สูธุ่รกิจพาณิชยอ์ยา่งเต็มตวั โดยวางเปา้หมายการเติบโตของธุรกิจ

พาณิชยใ์นระดบัสงูกว่ารอ้ยละ 60 จากปีก่อนและมีสดัสว่นต่อรายไดร้วมเพิ�มเป็นกว่ารอ้ยละ 70 ดว้ยแรงขบัเคลื�อนตา่งๆ 

ดงันี � 

 การพฒันาผลติภณัฑใ์หมอ่ยา่งตอ่เนื�องทั�งประเภทเครื�องดื�ม อาหารสตัว ์รวมถึงอาหารเสรมิ สูต่ลาดระดบัแมส

ทั�วประเทศ โดยมีผลติภณัฑท์ี�จะเปิดตลาดในปีนี � ไดแ้ก่ 

o ผลิตภณัฑ ์อาหารเสริม คอลลาเจน แบบพรีเมี�ยม ภายใตแ้บรนด ์“Well U” ที�เนน้ทาํการตลาดแมส 

ผา่นช่องทางการขายหลกัคือเครอืขา่ยพารท์เนอรผ์ูก้ระจายสนิคา้ (Exclusive Distribution Network)  

o เครื�องดื�ม Functional Drink ภายใต้แบรนด์ “CAMU C” มุ่งเข้าสู่ Mass Market เน้นจุดขายด้าน

สขุภาพ รวมถึงสามารถหาซื �อไดง้่ายและสะดวก ซึ�งสอดคลอ้งกับแนวโนม้เทรนดต์ลาดและความ

สนใจของผูบ้รโิภคที�ใสใ่จสขุภาพในปัจจบุนั โดยไดเ้ปิดตวัแลว้ในเดือนเมษายน 2564 

o ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื�องดื�มที�มีส่วนผสมของกัญชง ซึ�งอยู่ระหว่างการศึกษาและเจรจากับ

พนัธมิตรคูค่า้ โดยมีกาํหนดเปิดตวัในครึ�งปีหลงั 

 การสรา้ง Ecosystem ใหม้ีขนาดใหญ่ยิ�งขึ �นอยา่งรวดเรว็ผา่นกลยทุธก์ารลงทนุในธุรกิจใหม ่ซึ�งเป็นทั�งการสรา้ง

มลูคา่ทางธุรกิจและเสรมิศกัยภาพในการแขง่ขนั   

o  เขา้ร่วมลงทุนในบริษัท โฟรท์ แอปเปิ�ล จาํกัด ซึ�งดาํเนินธุรกิจเกี�ยวกับการใหบ้ริการและรบัเป็นที�

ปรกึษาดา้นการตลาดออนไลน ์Content & Influencer Marketing แบบครบวงจร และธุรกิจการเป็น 

Content Promoter ซึ�งเนน้การผลติคอนเทนตท์ี�มีความเป็นสากล เหมาะกบักระแสและความตอ้งการ

ของฐานแฟนคลบัในประเทศไทย  

 การนาํแพลตฟอรม์สื�อต่างๆ ทั�งดิจิทัลทีวีช่อง 8 วิทยุ และสื�อออนไลน์ มาเสริมศักยภาพของโมเดลธุรกิจ 

Entertainmerce ดว้ยช่องทางการตลาดที�แตกตา่งจากคูแ่ข่ง และสามารถเขา้ถึงกลุม่ลกูคา้เป้าหมายและสรา้ง

การเติบโตในธุรกิจพาณิชยไ์ดอ้ยา่งตอ่เนื�อง 

 

 

 (นายวิทวสั เวชชบษุกร) 

 กรรมการ และ ประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายการเงิน 

 ผูม้ีอาํนาจรายงานสารสนเทศ 


