
 

 

   
 

ประเดน็เดน่ในไตรมาส 2 ป� 2564 

ธุรกิจพาณิชย์ ได้ รับแรงกดดันด้วยกํ าลังซื� อที� อ่ อนตัวจาก

สถานการณ์โรคระบาด แต่รายได้รวมยังคงใกล้เคียงกับไตรมาส

ก่อนจากธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนตท์ี�ฟ�� นตัว 

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ Covid-19 ระลอกใหม่ที�รุนแรงและ

กระทบต่อเศรษฐกิจไทยและกําลังซื �อของผู้บริโภคให้อ่อนตัว  

เป็นแรงกดดนัตอ่ธุรกิจพาณิชยข์องบรษัิทฯ  

รายไดร้วมไตรมาส 2/2564 ใกลเ้คียงกับไตรมาสก่อนเป็นผลจาก

การลดลงของธุรกิจพาณิชย ์ชดเชยกับการเพิ�มขึ �นจากธุรกิจเอ็น

เตอรเ์ทนเมนตซ์ึ�งเติบโตจากเม็ดเงินโฆษณาที�ฟื�นตวัและรายไดจ้าก

การขายคอนเทนตส์ู่แพลตฟอรม์ออนไลนท์ี�เพิ�มขึ �น อย่างไรก็ตาม

รายไดร้วมยงัคงเติบโตรอ้ยละ 19.1 จากปีก่อน  
 

ปรับกลยุทธ์การตลาดเพื�อลดผลกระทบของสภาวะเศรษฐกจิที�มตีอ่

ธุรกิจพาณิชย์ 

บริษัทเนน้การปรบักลยุทธ์และแผนการตลาดอย่างรวดเร็วเพื�อลด

ผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดในระยะสั�น อาทิ การปรับ

ขนาดแพ็กเกจใหเ้ล็กลง เพื�อใหผู้บ้ริโภคเขา้ถึงไดง้่าย และพัฒนา

ผลิตภณัฑย์าสมนุไพร เพื�อสอดรบัสถานกาณ ์Covid-19 รวมถึงให้

ความสาํคญัในการวิเคราะหข์อ้มลูลกูคา้เพิ�มประสิทธิภาพการขาย 

ในขณะที�พฒันาและเปิดตวัผลิตภณัฑใ์หมพ่รอ้มขยายช่องทางการ

จาํหน่ายใหม่ๆ เพื�อขยายตลาด โดยมีผลิตภณัฑใ์หม่ที�เปิดตวัใหม่

ไดแ้ก่   

● ผลติภณัฑ ์อาหารเสรมิ คอลลาเจน แบบพรเีมี�ยม ภายใตแ้บรนด ์

“Well U” ผ่านช่องทางการขายหลกัคือเครือข่ายพารท์เนอรผ์ู้

กระจายสินคา้ (Exclusive Distribution Network) และตวัแทน

จาํหนา่ยรายยอ่ยคลอบคลมุทั�วประเทศ  

● เครื�องดื�ม Functional Drink ภายใตแ้บรนด ์“CAMU C” มุง่เขา้สู ่

Mass Market เนน้จุดขายดา้นสขุภาพ สอดคลอ้งกับแนวโนม้

ความใสใ่จสขุภาพของผูบ้รโิภคในปัจจบุนั โดยเริ�มวางจาํหนา่ย  

7-eleven และช่องทางร้านค้าปลีกแบบดั�งเดิม (Traditional 

Trade) ทั�วประเทศในเดือนเมษายน 2564 

 

 

 
เดินหน้าขยายธุรกิจ เติมเต็ม Entertainmerce model อย่าง

ต่อเนื�อง เสร �มศกัยภาพและความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว 

 เสริมความแข็งแกร่งของ Entertainmerce model ด้วยความ

เชี�ยวชาญของบริษัท โฟรท์ แอปเปิ�ล จาํกัด ในดา้นการตลาด

ออนไลน์ และ Content & Influencer Marketing แบบครบ

วงจร ซึ�งบรษัิทฯ ไดล้งทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 70 

  รว่มมือกบับรษัิท แพลน บี มีเดีย จาํกดั (มหาชน) ผูน้าํธุรกิจสื�อ

โฆษณาภายนอกที�อยู่อาศัย (Out Of Home Media) จัดตั�ง

บริษัทร่วมทุน (JV) เพื�อพฒันาและทาํการตลาดสินคา้สาํหรบั

กลุม่เปา้หมาย Mass market  

กาํไรสทุธิปรับตวัลดลงจากผลกระทบของสถานการณ์โรคระบาด 

และค่าใช้จา่ยในการขายและบร �หารที�เพิ�มขึ�นจากการลงทุนในการ

สร้างแบรนดข์องผลติภัณฑใ์หม ่

จากรายไดธุ้รกิจพาณิชยท์ี�ลดลง ประกอบค่าใชจ้่ายในการขายและ

บริหารที�เพิ�มขึ �นจากการออกผลิตภัณฑใ์หม่ และค่าใช้จ่ายพิเศษ

จากการปรบัโครงสรา้งองคก์ร สง่ผลใหก้าํไรสทุธิในไตรมาส 2/2564 

อยูท่ี� 53.6 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 61.8 จากไตรมาสก่อน และลดลง

รอ้ยละ 50.6 จากปีก่อน ทั�งนี �บริษัทฯ ไดป้รบัแผนธุรกิจเพื�อเรง่สรา้ง

การเติบโตของรายไดใ้หส้อดคลอ้งกบัสถานการณก์ารระบาดที�ยงัไม่

แน่นอน อีกทั�งปรับลดค่าใช้จ่ ายให้เหมาะสมเพื� อยกระดับ

ความสามารถในการทาํกาํไรในช่วงครึ�งปีหลงั 

ปรับประมาณการรายได้ป� 2564 เพื�อสะท้อนถึงผลกระทบของ

สถานการณ์การแพร่ะระบาดของ Covid-19 ที�ยังยืดเยื�อ 

บริษัทฯ ได้ปรับประมาณการรายได้รวมปี 2564 ลง แต่ยังคง

เป้าหมายการเติบโตในกรอบรอ้ยละ 10-15 จากปีก่อน และแมว้่า

สถานการณ์การแพร่ระบาดยังมีความไม่แน่นอนบริษัทยังคง

เดินหนา้ขยายธุรกิจ เติมเต็ม Entertainmerce model อยา่งตอ่เนื�อง 

เสรมิศกัยภาพและความสามารถในการแขง่ขนัในระยะยาว 

  

ไตรมาส 2 ป� 2564                    คาํอธบิายและว �เคราะหฐ์านะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

            วันที� 16 สงิหาคม 2564                          บร �ษัท อาร์เอส จาํกดั (มหาชน) 



 

ผลการดาํเนินงานไตรมาส 2 ป� 2564       

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ Covid-19 ระลอก 3 ที�เริ�มตน้ขึ �นในตน้เดือนเมษายนและทวีความรุนแรงตลอดไตรมาส �/����  

สง่ผลใหก้ารประมาณการเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2/2564 มีแนวโนม้การชะลอตวัในอตัรารอ้ยละ 0.7* จากไตรมาสก่อน โดยเฉพาะ

การบริโภคภาคเอกชนที�ส่งสญัญาณอ่อนตวัต่อเนื�อง แมว้่าจะมีมาตรการของภาครฐัที�ออกมาช่วยเหลือเพื�อกระตุน้เศรษฐกิจ  

แตผู่บ้รโิภคยงัคงระมดัระวงัการใชจ้่ายเนื�องจากสถานการณก์ารแพรย่งัไมส่ามารถควบคมุได ้และดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาด

ของ Covid-19 ที�มีความยืดเยื �อมามากกว่า 16 เดือน ประกอบกับผูต้ิดเชื �อยงัเพิ�มขึ �นอย่างต่อเนื�องยิ�งส่งผลต่อกาํลงัซื �อผูบ้ริโภค

อ่อนตวัลงมากหากเปรียบเทียบกบัการระบาดในช่วงปี 2563 จึงคาดวา่การแพรร่ะบาดในรอบใหม่นี �จะสง่ผลกระทบต่อภาคธุรกิจ

ในระดบัที�สงูกวา่เมื�อปี 2563  
*ที�มา: ศนูยว์ิจยัหลกัทรพัยก์รุงศรี 

  ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 2/2563 ไตรมาส 1/2564 เปลี�ยนแปลง 

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

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 992.4 100% 833.1 100% 992.2 100% 19.1% 0.0% 

ธุรกิจพาณิชย ์ 564.7 56.9% 586.2 70.4% 660.5 66.6% -3.7% -14.5% 

ธุรกิจเอ็นเตอรเ์ทนเมนต ์ 427.7 43.1% 246.9 29.6% 331.7 33.4% 73.2% 28.9% 

  - ธุรกิจสื�อ 383.0 38.6% 221.2 26.5% 254.8 25.7% 73.2% 50.3% 

  - ธุรกิจเพลงและอื�นๆ 44.7 4.5% 25.8 3.1% 76.9 7.8% 73.3% -41.9% 

ตน้ทนุขายและบรกิาร 458.6 46.2% 394.3 47.3% 432.0 43.5% 16.3% 6.2% 

กาํไรขั�นตน้ 533.8 53.8% 455.2 54.6% 560.2 56.5% 17.3% -4.7% 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร  469.5 47.3% 293.1 35.2% 387.3 39.0% 60.2% 21.2% 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 64.3 6.5% 162.1 19.5% 172.8 17.4% -60.3% -62.8% 

ตน้ทนุทางการเงิน 15.8 1.6% 9.5 1.1% 11.1 1.1% 66.7% 42.4% 

กาํไร/(ขาดทนุ)สทุธิ 53.6 5.4% 108.6 13.0% 140.2 14.1% -50.6% -61.8% 

 

รายได ้

รายไดร้วมจากการขายและบริการสาํหรบัไตรมาส 2/2564 จาํนวน 992.4 ลา้นบาท ใกลเ้คียงกบัไตรมาสก่อน แต่เพิ�มขึ �นรอ้ยละ 

19.1 เทียบกับปีก่อน จากธุรกิจสื�อที�ฟื�นตวัตามเม็ดเงินโฆษณาในอุตสาหกรรมที�เติบโตขึ �น และรายไดจ้ากการขายคอนเทนต ์

บนออนไลนแ์พลตฟอรม์ที�สงูขึ �น ทั�งนี �สามารถแยกอธิบายตามกลุม่ธุรกิจ ไดด้งันี � 

 ธุรกิจพาณิชย ์

รายไดธุ้รกิจพาณิชย ์ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้ของบริษัทฯ และสินคา้ของ

พารท์เนอร ์ซึ�งคิดเป็นสดัส่วนประมาณ 50:50 ตามลาํดบั โดยบริษัทฯ มุ่งเนน้การพฒันาผลิตภัณฑ ์ตลอดจนสรรหา

ผลิตภณัฑใ์หม่ที�หลากหลายเพื�อตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคใหด้ียิ�งขึ �น ทั�งนี �ในสถานการณโ์รคระบาดซึ�งกาํลงั

ซื �อของผูบ้รโิภคออ่นตวัจากสภาวะเศรษฐกิจที�หดตวั บรษัิทฯ ไดด้าํเนินกลยทุธต์า่งๆ เพื�อลดผลกระทบดงักลา่ว อาทิ   

 ปรบักลยทุธก์ารตลาดเพื�อเขา้ถึงผูบ้รโิภคที�มีกาํลงัซื �อจาํกดั อาทิ การปรบัขนาดผลติภณัฑด์ว้ยแพ็กเกจที�เล็กลง 

และเพิ�มความคุม้ค่า อีกทั�งเนน้ทาํการตลาดสินคา้ที�ตอบโจทยค์วามตอ้งการผูบ้ริโภคในสถานการณปั์จจุบนั 

อาทิ ยาสมนุไพรฟา้ทะลายโจร ภายใตแ้บรนด ์“ทองเอก” และอาหารเสรมิที�สง่เสรมิและดแูลสขุภาพเป็นหลกั 



 

 การนาํระบบบเทคโนโลยี Data analytic เขา้มาใชบ้ริหารและวิเคราะหข์อ้มลูลกูคา้เพื�อเขา้ใจลกูคา้ไดด้ียิ�งขึ �น 

และนาํเสนอสินคา้และบริการ รวมทั�งโปรโมชั�นที�ตอบโจทยท์ุกกลุ่มลกูคา้ และนาํไปสู่ ประสิทธิภาพของทีม

พนกังานเทเลเซลล ์เพื�อสรา้งการซื �อซํ�าและ Cross-selling ในการเพิ�มยอดขาย 

 การพฒันาและเปิดตัวผลิตภัณฑใ์หม่ซึ�งตอบสนองความตอ้งการของตลาดในช่วงกระแสความห่วงใยใน

สขุภาพดว้ยเครื�องดื�ม Functional Drink ซึ�งมีเป้าหมายกลุม่ Mass market ทั�งนี � การขยายประเภทผลิตภณัฑ์

และช่องทางจะช่วยเพิ�มความหลากหลายของรายได ้และสรา้งการเติบโตของธุรกิจพาณิชย ์ในระยะยาว 

รายไดจ้ากธุรกิจพาณิชยส์าํหรบัไตรมาส 2/2564 เทา่กบั 564.7 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 14.5 จากไตรมาสก่อนและลดลง

รอ้ยละ 3.7 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลจากยอดขายที�ลดลงจากผลิตภณัฑท์กุประเภท โดยเฉพาะหมวดสขุภาพ

และความงาม ซึ�งไดร้บัผลกระทบจากกาํลงัซื �อที�อ่อนตวัลง อีกทั�งผลิตภณัฑห์มวดเครื�องดื�มเพื�อสขุภาพ Camu C ที�เริ�ม

วางจาํหน่ายในไตรมาส 2/2564 ยงัคงอยู่ในช่วงสรา้งการเติบโตของยอดขาย และไดร้บัผลกระทบจากมาตรการการ

ปอ้งกนัและควบคมุการแพรร่ะบาดของ Covid-19 ซึ�งสง่ผลตอ่ยอดขายผา่นช่องทางรา้นสะดวกซื �อที�เป็นช่องทางหลกั จึง

เป็นสาเหตใุหย้อดขายยงัอยูใ่นระดบัตํ�ากวา่เปา้หมาย  

 ธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต ์

ธุรกิจสื�อ มีรายไดเ้ทา่กบั 383.0 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นรอ้ยละ 50.3 จากไตรมาสก่อนและเพิ�มขึ �นรอ้ยละ 73.2 จากงวดเดยีวกนั

ของปีก่อน เป็นผลจากรายไดโ้ฆษณาจากสื�อโทรทศันท์ี�ฟื�นตวัจากการยกระดบัคอนเทนตท์ั�งละคร ข่าว และรายการมวย 

ซึ�งสง่ผลตอ่เรตติ �งรวมที�สงูขึ �นในไตรมาสนี � ประกอบกบัรายไดท้ี�เพิ�มขึ �นจากการขายคอนเทนตไ์ปยงัออนไลนแ์พลตฟอรม์

ซึ�งสอดรบักบัไลฟ์สไตลผ์ูช้มในยคุดิจิทลั  

ทั�งนี � ธุรกิจสื�อซึ�งมีความหลากหลายของบรษัิทฯ ทั�งทีวี  วิทย ุและช่องทางออนไลน ์ยงัถือเป็นสว่นสาํคญัของโมเดลธุรกิจ 

Entertainmerce ซึ�งช่วยเสริมความแข็งแรงของช่องทางการจดัจาํหน่ายและเป็นจุดแข็งที�สรา้งความแตกตา่งใหบ้รษัิทฯ

และช่วยสรา้งการเติบโตในธุรกิจพาณิชย ์

ธุรกิจเพลงและอื�นๆ สรา้งรายไดใ้นไตรมาส 2/2564 จาํนวน 44.7 ลา้นบาท ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 41.9 จากไตรมาสก่อน 

เนื�องจากมีการรบัรูร้ายไดพ้ิเศษจากการขายลิขสิทธิ�เพลงไปยงัช่องทางออนไลนใ์นไตรมาสก่อน แต่หากเทียบกบัปีก่อน

รายไดเ้พิ�มขึ �นรอ้ยละ 73.3 จากรายไดก้ารสตรมีมิ�งผา่นช่องทางออนไลนท์ี�เพิ�มขึ �นตามกระแสของผูฟั้งในยคุ New normal 

อย่างไรก็ตามธุรกิจการจดักิจกรรมและคอนเสิรต์ยงัไม่สามารถดาํเนินไดต้ามปกติเนื�องจากมาตรการป้องกนัการแพร่

ระบาดของ Covid-19  

ต้นทุนขายและบร �การ 

ตน้ทุนขายและบริการสาํหรบัไตรมาส 2/2564 เท่ากับ 458.6 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นรอ้ยละ 6.2 จากไตรมาสก่อน และเพิ�มขึ �นรอ้ยละ 

16.3 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากตน้ทนุในการผลิตสื�อเพิ�มขึ �นตามการผลิตคอนเทนตท์ั�งละครและรายการที�เป็น Fresh 

Program มากขึ �นในไตรมาส 2/2564 ชดเชยดว้ยตน้ทนุของธุรกิจพาณิชยท์ี�ลดลงตามยอดขาย  

กําไรขั�นต้น 

บริษัทฯ มีกาํไรขั�นตน้รวมอยู่ที� 533.8 ลา้นบาท  ลดลงรอ้ยละ 4.7 จากไตรมาสก่อน จากตน้ทนุของธุรกิจสื�อที�สงูขึ �นประกอบกบั

รายไดธุ้รกิจพาณิชยท์ี�ลดลง แต่เพิ�มขึ �นรอ้ยละ 21.6 จากปีก่อน จากรายไดร้วมที�เติบโตขึ �น ทั�งนี �อตัรากาํไรขั�นตน้อยูท่ี�รอ้ยละ 53.8 



 

ลดลงจากไตรมาสก่อนที�รอ้ยละ 56.5 จากตน้ทุนธุรกิจสื�อที�เพิ�มขึ �นตามการผลิตคอนเทนตใ์หม่ ประกอบกับสดัส่วนที�ลดลงของ

ธุรกิจพาณิชยซ์ึ�งมีอตัรากาํไรขั�นตน้ที�สงูกวา่  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบร �หาร และต้นทุนทางการเงิน  

คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารจาํนวน 469.5 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นรอ้ยละ 21.2 จากไตรมาสก่อน และเพิ�มขึ �นรอ้ยละ 60.2 จากปีก่อน 

โดยหลกัมาจากค่าใชจ้่ายทางการตลาดสาํหรบัการลงทนุในการสรา้งแบรนดข์องผลิตภณัฑใ์หม ่ประกอบกบัค่าใชจ้่ายพิเศษจาก

การปรบัโครงสรา้งองคก์ร ซึ�งคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายในอัตรารอ้ยละ 47.7 อย่างไรก็ตามคาดว่า

อตัราสว่นของคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารตอ่ยอดขายจะเริ�มลดลงในไตรมาสถดัไป จากเติบโตของยอดขายของผลติภณัฑใ์หม ่

และการเพิ�ม SKUs ใหมภ่ายใตแ้บรนดเ์ดิมซึ�งจะเกิด economies of scale และขยายยอดขายธุรกิจพาณิชยใ์หเ้ติบโต  

ตน้ทนุทางการเงิน จาํนวน 15.8 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นรอ้ยละ 42.4 จากไตรมาสก่อน และเพิ�มขึ �นรอ้ยละ 66.7 จากปีก่อน เป็นผลจาก

ดอกเบี �ยจ่ายเพิ�มขึ �นตามเงินกู้ยืมธนาคารเพื�อใช้ลงทุนในธุรกิจบริหารสินทรัพย์และบริการติดตามหนี � บริษัท เชฎฐ์ จํากัด  

ในไตรมาส 1 ที�ผา่นมา 

กาํไรสทุธ ิ

กาํไรสทุธิสาํหรบัไตรมาส 2/2564 เท่ากบั 53.6 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 61.8 จากไตรมาสก่อนหนา้ ซึ�งเป็นผลจากสถานการณก์าร

แพรร่ะบาดของ Covid-19 สง่ผลใหร้ายไดธุ้รกิจพาณิชยล์ดลง และคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารที�เพิ�มขึ �นจากการออกผลติภณัฑ์

ใหม ่นอกจากนี � บรษัิทฯ ยงัรบัรูส้ว่นแบง่กาํไรจากบรษัิท เชฎฐ์ จาํกดั จาํนวน 10.5 ลา้นบาท 

พฒันาการเพื�อความยั�งยนื  

บรษัิทฯ จดัทาํรายงานการพฒันาอยา่งยั�งยืนเป็นสว่นหนึ�งของรายงาน One report ปี ���� เพื�อแสดงถึงความมุง่มั�นในการเปิดเผย

ขอ้มลูสาํคญัตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น และโปรง่ใส โดยเนื �อหาครอบคลมุการดาํเนินงานในดา้นสิ�งแวดลอ้ม สงัคม 

และการกาํกบักิจการ และไดร้ายงานความคืบหนา้ระหวา่งปีเป็นสว่นหนึ�งของรายงานคาํอธิบายและวิเคราะหฐ์านะทางการเงิน

และผลการดาํเนินงานประจาํไตรมาส โดยในรายงานนี �ไดแ้สดงถึงพฒันาการตั�งแตว่นัที� 1 มกราคม ถึง วนัที� 30 มิถนุายน 2564  

นโยบายและเป�าหมายการจัดการด้านความยั�งยืน 

มุง่มั�นดาํเนินงานตามหลกัการกาํกบักิจการที�ดเีพื�อเป็นแกนหลกัในการขบัเคลื�อนการพฒันาอยา่งยั�งยืน โดยมีเปา้หมายที�ชดัเจน 

คือ “การเติบโตอยา่งสมดลุ” ทั�งดา้นเศรษฐกิจ สิ�งแวดลอ้ม สงัคม และการกาํกบักิจการ ดว้ยการคาํนงึถึงความรบัผิดชอบและการ

สรา้งคณุคา่รว่มกนัระหวา่งบรษัิทฯ กบัผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุสว่นตลอดหว่งโซธุ่รกิจ พรอ้มมุง่สูก่ารยกระดบัการพฒันาอยา่งยั�งยืนที�

แทจ้รงิ ดว้ยการผนวกการบรหิารจดัการประเด็นตา่งๆ ดา้นความยั�งยืนเขา้เป็นสว่นหนึ�งของการดาํเนินงานในทกุภาคสว่น ให้

ครอบคลมุทกุกลุม่ธุรกิจและสอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ ทั�งในระยะสั�นและระยะยาวตอ่ไปในอนาคต 

การประเมินสาระสําคัญและการระบุประเด็นด้านความยั�งยืน 

ในปี 2564-2565 บรษัิทฯ ดาํเนินงานดา้นความยั�งยืนภายใตแ้นวคิด “Wellbeing Partner” ซึ�งสอดรบักบัการดาํเนินธุรกิจของ

องคก์ร โดยมีการระบปุระเด็นสาํคญัในดา้นตา่งๆ ดงันี �  

ด้านเศรษฐกิจ มุง่เนน้ความพงึพอใจของลกูคา้ และ การพฒันานวตักรรมรว่มกบัคูค่า้ 

ด้านสงัคม มุง่เนน้การบรหิารจดัการองคค์วามรูอ้ยา่งเป็นระบบ และ การสรา้งบคุลากรที�มีศกัยภาพ 

ด้านสิ�งแวดล้อม มุง่เนน้การใชท้รพัยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ และ การจดัการของเสยีอยา่งเป็นระบบ 



 

ด้านสิ�งแวดล้อม (E : Environment)  

“โครงการ Paper Merci..แยก แลก รักษ”์ ซึ�งเป็นโครงการที�ส่งเสริมการคดัแยกกระดาษจากตน้ทาง เพื�อใหผู้ก้่อกาํเนิดขยะ

กระดาษเลง็เห็นถึงคณุคา่ของทรพัยากรที�ใชแ้ลว้ โดยการนาํกระดาษมาคดัแยกออกจากขยะอื�นๆ เพื�อเพิ�มอตัราและคณุภาพการรี

ไซเคิลเศษกระดาษของประเทศใหส้งูขึ �น ซึ�งเริ�มโครงการตั�งแตต่ลุาคม 2563 และ ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2564 สามารถนาํกระดาษ

เขา้สูก่ระบวนการรไีซเคิลได ้5,820 กิโลกรมั (จากเปา้หมายปีละ 10,000 กิโลกรมั) และสามารถลดการตดัตน้ไมไ้ปได ้99 ตน้ และ

ลดการปลอ่ยก๊าซที�มีผลกระทบต่อภาวะโลกรอ้นได ้3,958 กิโลกรมั ซึ�งบริษัทฯ จะคงดาํเนินโครงการนี �ต่อไป และอยู่ระหว่างการ

จดัหาโครงการดา้นการจดัการเศษอาหารและลดการใชพ้ลาสติกมาดาํเนินการตอ่ไปในอนาคต 

ด้านสงัคม (S : Social) 

“เพราะเรา..คือส่วนหนึ�งของชุมชน”  บรษัิทรว่มเป็นสว่นหนึ�งในการบรรเทาสถานการณ ์ Covid-19 ดว้ยความรว่มมือกบั

สาํนกังานเขตจตจุกัรเพื�อสง่มอบยาสารสกดัฟา้ทะลายโจร ตราทองเอก ยาสามญัประจาํบา้นแผนโบราณ ซึ�งผลติโดย บรษัิท ไลฟ์

สตาร ์ รวมถงึหนา้กากอนามยั และเจลลา้งมือ จาํนวน 1,000 ชดุ เพื�อแจกจา่ยใหก้บัคนในชมุชนที�ไดร้บัผลกระทบในชว่ง

สถานการณ ์Covid-19 อกีทั�งยงัสง่มอบนํ�าดื�ม 21,600 ขวด และผา้หม่ 200 ผืน ใหก้บัศนูยพ์กัคอยของกรุงเทพมหานครซึ�งรองรบั

ผูป่้วย Covid-19 ที�ยงัไมส่ามารถเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล  

“โครงการ RS Self-Isolation Care Box” ในช่วงที�สถานการณผ์ูต้ิดชื �อมคีวามรุนแรงมากขึ �น และมีการดาํเนินการกกัตวัผูป่้วยที�มี

อาการไมรุ่นแรงที�บา้น (Self-isolation) ทางบรษัิทไดจ้ดัทาํ ‘RS Self-Isolation Care Box’ ที�ประกอบดว้ยอปุกรณแ์ละเวชภณัฑท์ี�

จาํเป็นอยา่งยาสารสกดัฟา้ทะลายโจร แคปซูล ตราทองเอก ปรอทวดัไข ้ยาพาราเซตามอล หนา้กากอนามยั และเจลแอลกอฮอล ์

จาํนวนทั�งสิ �น 1,000 กลอ่ง โดยสง่มอบใหแ้ก่กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสขุ เพื�อสง่ตอ่ใหก้บัผูป่้วย 

“สื�อกลางส่งต่อความช่วยเหลือ” ธุรกิจสื�อของบรษัิททาํหนา้ที�เป็นตวักลางเพื�อประชาสมัพนัธด์ว้ยโครงการตา่งๆ อาท ิ

- “ช่อง 8 รวมใจสูภ้ัย Covid-19 ” เพื�อประชาสมัพนัธ์การบริจาคเพื�อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

บคุลากรทางการแพทยเ์พื�อตอ่สูก้บั Covid-19  

- “Cool ช่วยขาย” สื�อวิทย ุCOOLfahrenheit ช่วยประชาสมัพนัธส์นิคา้และบรกิารเพื�อช่วยเหลอืผูป้ระกอบการที�ไดร้บั

ผลกระทบจาก Covid-19   

นอกจากนี � บริษัทยังใหค้วามสาํคัญสูงสุดกับการดูแลความปลอดภัยของพนักงานนั�น บริษัทฯ ได้ทาํงานร่วมกับสาํนักงาน

ประกนัสงัคม นาํพนกังานเขา้ระบบและฉีดวคัซีนเข็มแรกแลว้ อีกทั�งยงัมีนโยบายการจดัเตรียมและจองซื �อวคัซีนคณุภาพสงูเพื�อ

เป็นการเรง่ภมูิตา้นทานเข็มที� 3 ใหแ้ก่พนกังานโดยไมม่ีคา่ใชจ้่าย 

 

ด้านการกาํกับกิจการ (G : Governance) 

“โครงการ RS ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ” 

บรษัิทฯ ไดร้ว่มลงนามประกาศเจตนารมณแ์นวรว่มตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทยแลว้เสรจ็ โดยไดเ้ริ�มดาํเนินการใหค้วามรู ้

แก่กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู รวมถงึการจดัตั�งคณะทาํงานเพื�อเปา้หมายผา่นการรบัรองการเป็นสมาชิกในปี 2565   

 

  



 

มมุมองต่อผลการดาํเนนิงานหร �อฐานะทางการเงนิในอนาคต  

สถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงยืดเยื�อและส่งผลกระทบต่อธุรกิจในระดับที�สูงกว่าป�ก่อนหน้า 

แนวโนม้ธุรกิจในครึ�งปีหลงัมีความทา้ทาย จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ Covid-19 ที�ยงัคงรุนแรงและยืดเยื �อออกไปในระยะ

ยาว สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในวงกวา้ง ทั�งภาคการทอ่งเที�ยวและบริการ การบริโภคและลงทนุภาคเอกชน โดยผลกระทบที�

เกิดขึ �นในแตล่ะภาคอตุสาหกรรมถกูสง่ตอ่มายงัตลาดแรงงาน  ทาํใหร้ายไดค้รวัเรอืนลดลง และหนี �ครวัเรอืนอยูใ่นระดบัสงู ผูบ้รโิภค

จึงระมดัระวงัการใชจ้่ายมากขึ �น จากปัจจัยขา้งตน้คาดการณก์ารเติบโตของ GDP ไดถู้กปรบัลงอยู่ในระดบัรอ้ยละ 11 และดว้ย

ผลกระทบที�ยืดเยื �อตอ่กาํลงัซื �อที�ยาวนานกวา่ 16 เดือน จึงคาดวา่ธุรกิจของบรษัิทฯ ในช่วงครึ�งปีหลงัจะไดร้บัแรงกดดนัในระดบัที�สงู

กวา่ปีก่อนหนา้ 

คาดการณ์รายไดป้� 2564 (หน่วย: ล้านบาท) 

 

ปรับลดคาดการณ์รายได ้แต่ยังคงเป�าหมายการเติบโตในกรอบร้อยละ 10-15 

อารเ์อสมุง่ดาํเนินธุรกิจในรูปแบบ Entertainmerce เขา้สูธุ่รกิจพาณิชยอ์ยา่งเต็มตวั โดยการสรา้งการเติบโตของธุรกิจพาณิชยจ์าก

การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่อย่างต่อเนื�อง และเสริมความแข็งแรงของช่องทางการจดัจาํหน่ายจากธุรกิจเอ็นเตอรเ์ทนเมนต ์รวมทั�ง

ขยายธุรกิจพาณิชยใ์หเ้ตบิโตจากการรว่มมือกบัพาทเนอรท์างธุรกิจ ทั�งนี � บรษัิทฯ ไดป้รบัประมาณการรายไดร้วมอยูใ่นกรอบ 4,000 

– 4,400 ลา้นบาท คิดเป็นเติบโตรอ้ยละ 10-15 จากปีก่อน ซึ�งสะทอ้นถึงผลกระทบจากสถานการณ ์Covid-19  

ธุรกิจพาณิชย ์เปา้หมายการเตบิโตของธุรกิจพาณิชยใ์นระดบัมากกวา่รอ้ยละ 10 จากปีก่อน ดว้ยแรงขบัเคลื�อนตา่งๆ ดงันี � 

 การพฒันาผลติภณัฑใ์หมอ่ยา่งต่อเนื�องทั�งประเภทเครื�องดื�ม อาหารสตัว ์รวมถึงอาหารเสรมิ สูต่ลาด Mass market ทั�ว

ประเทศ โดยมีผลติภณัฑท์ี�จะออกสูต่ลาดในครึ�งปีหลงั ไดแ้ก่ 

o ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิหมวดดแูลสขุภาพ ซึ�งเนน้ทาํการตลาดผลติภณัฑท์ี�ตอบโจทยค์วามตอ้งการผูบ้รโิภคใน

สถานการณปั์จจบุนั  

o ผลิตภณัฑอ์าหารสตัว ์ตอบโจทยก์ลุ่มคนรกัสตัวเ์ลี �ยง โดยเนน้ผ่านช่องทางการขายผ่าน Specialty Stores 

และ Traditional Trade 

o ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิและเครื�องดื�มที�มีสว่นผสมของกญัชง ซึ�งอยูใ่นกระบวนการขอใบอนญุาตในการผลิตซึ�ง

ดาํเนินการผา่นพนัธมิตรคูค่า้ โดยมีแผนเปิดตวัผลติภณัฑแ์รกในไตรมาส 4/2564 

 

 

                                                           
1 ที�มา: ศนูยว์ิจยักสิกรไทย 

รายได้รวม  4,000 – 4,400 (ปรับลด) 

   รายได้ธุรกิจพาณิชย ์

 ผลติภณัฑเ์ดิม 

 ผลติภณัฑใ์หม ่

2,800 - 3,000 (ปรับลด) 

2,500 - 2,700 (ปรับลด) 

250 – 300 (ปรับลด) 

   รายได้ธุรกิจเอน็เตอรเ์ทนเมนต ์ 1,200 – 1,400 (ปรับลด) 

GPM (%) 50-55% 

NPM (%) 10-12% 



 

 ปรบักลยุทธ์อย่างรวดเร็วใหเ้หมาะสมต่อสถานการณ ์ทั�งการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑแ์ละขนาดแพ็กเกจใหม้ีความ

เหมาะสมกับกําลังซื �อ ปรับเปลี�ยนช่องทางการขาย และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า (Data analytics) เพื�อเพิ�ม

ประสิทธิภาพการขายและออกแบบแคมเปญทางการตลาดที�เหมาะสมเพื�อเพิ�มความสามารถแข่งขันและสรา้งการ

เติบโตของยอดขาย 

ธุรกิจเอ็นเตอรเ์ทนเมนต ์วางเป้าหมายรายไดข้องธุรกิจเอ็นเตอรเ์ทนเมนตอ์ยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบัปีก่อน จากเม็ดเงิน

โฆษณาของอตุสาหกรรมหดตวั แตบ่รษัิทฯ ยงัคงใหค้วามสาํคญัในการพฒันาคอนเทนต ์เพื�อสรา้งการเตบิโตของธุรกิจสื�อที�

สงูกว่าอตุสาหกรรม นอกจากนี � จากพฤติกรรมของผูบ้รโิภคผา่นออนไลนส์ตรีมมิ�งซึ�งเพิ�มสงูขึ �น เป็นโอกาสในการหารายได้

จากการนาํลิขสิทธิ�คอนเทนตท์ี�มีอยู่ รวมถึงผลิตคอนเทนตใ์หม่เพื�อนาํไปฉายบนช่องทางออนไลนส์ตรีมมิ�งเพื�อขยายฐาน

รายได ้ 

ขยายธุรกิจ เติมเต็ม Entertainmerce model อย่างต่อเนื�อง เสร �มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว 

 การดาํเนินกลยทุธใ์นการขยายธุรกิจทั�งในแนวตั�งและแนวราบ เพื�อสรา้ง Ecosystem ใหม้ีขนาดใหญ่และสมบรูณ ์ซึ�งเป็นทั�งการ

สรา้งมลูค่าทางธุรกิจและเสริมศกัยภาพในการแข่งขนั โดยการรว่มลงทนุกบัพาทเนอรท์างธุรกิจ  นอกจากนี �บริษัทฯ ยงัมีแผนที�จะ

ขยายธุรกิจดา้นดิจิทลั ในอนาคตอนัใกล ้เพื�อกา้วเขา้สู ่Digital Entertainmerce อยา่งเต็มรูปแบบ 

o  การร่วมลงทุนในบริษัท สเปเชี�ยลตี � โฮลดิ �ง จาํกัด ในสดัส่วนรอ้ยละ 33  ซึ�งเป็นกลุ่มบริษัทที�ดาํเนินธุรกิจ

พัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑอ์าหารเสริมและเครื�องสาํอางจากสมุนไพรอย่างครบวงจร ซึ�งจะช่วยต่อยอด 

Ecosystem ของบรษัิทฯ ใหส้มบรูณ ์โดยเฉพาะในธุรกิจพาณิชยซ์ึ�งจะช่วยสรา้งความมั�นคงของกาํลงัการผลติ

ตั�งแตต่น้นํ�าถึงปลายนํ�า อีกทั�งยงัช่วยใหบ้รษัิทฯ เขา้ถึงแหลง่วตัถดุิบที�สาํคญั และช่วยลดตน้ทนุในระยะยาว 

ลดผลกระทบต่อความสามารถในการทํากําไร ด้วยการบร �หารจัดการต้นทุน  

จากปัจจยัเชิงลบภายนอกที�สง่ผลกระทบตอ่รายไดข้องบรษัิทฯ ในระยะสั�น บรษัิทฯ จึงไดใ้หค้วามสาํคญัในการบรหิารตน้ทนุอย่าง

มีประสิทธิภาพ ดว้ยการนาํคอนเทนตใ์นคลงัที�ไดร้บัความนิยมกลบัมารีรนั เพื�อลดตน้ทนุการผลิตสื�อ รวมทั�งการลงทุนเขา้ไปยงั

ธุรกิจตน้นํ�าเพื�อลดตน้ทุนการผลิตสินคา้ อีกทั�งปรบัเลื�อนค่าใชจ้่ายทางการตลาดบางส่วนออกไปใหเ้หมาะสมกับสถานการณ ์

เพื�อใหค้า่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารอยูใ่นระดบัที�เหมาะสม  
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