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โครงสร้างทางธุรกิจของ RS



ธุรกิจเพลง ยังคงเปน็ธุรกิจต้นน ้ำส ำหรับกลุ่ม RS และ
สร้ำงสรรค์กลุ่มคนท่ีมีพรสวรรค์ต่อยอดสู่ธุรกิจส่ือของ
บรษัิท โดยเน้นไปท่ีกำรสร้ำงรำยได้ผ่ำนแพลตฟอร์ม

ออนไลน์เปน็หลัก

โครงสร้างทางธุรกิจของ RS
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RS ประกอบธุรกิจพำณิชย ์(commerce) ซึ่งเปน็ผู้ประกอบกำรรำยใหม่ที่มอีัตรำกำรเติบโตสูง พัฒนำ และต่อยอดจำกธุรกิจ
ส่ือ (media) และเพลง (music) ประกอบไปด้วย 3 ธุรกิจหลัก ดังน้ี

ออนไลน์

พำณิชย์ | 60%*

ทีวดีำวเทียม

ส่ือ | 30%*

ทีว ี วทิยุ
บรหิำรศิลปนิ

ลิขสิทธ์ิเพลง

เพลงและอ่ืนๆ | 10%*

คอนเสิร์ต

อีเว้นท์

ธุรกิจพำณชิย ์หรอืคอมเมร์ิซ เปน็กำรโฆษณำและขำยสินค้ำ
ของท้ังบรษัิทและพันธมิตร ผ่ำนรูปแบบกำรเล่ำเร ื่องท่ีเข้ำถึง
ลูกค้ำบนส่ือออฟไลน์ ออนไลน์ และร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ 

ในป ี2019-2020 บรษัิทร่วมมือกับทีวดีิจิทัลรำยอ่ืน และ
ช่องทำงออนไลน์ท่ีแข็งแกร่งเพ่ือขยำยช่องทำงกำรขำย

สินค้ำออกไปอย่ำงต่อเน่ือง

ธุรกิจสื่อ ประกอบด้วยทีวดีิจิทัลช่อง 8 ทีวดีำวเทียม และ
สถำนีวทิยุ โดยช่อง 8 เปน็หน่ึงในช่องทีวชีั้นน ำของประเทศ

* รำยได้ประมำณกำรป ี2020

ร้ำนค้ำปลีก

ส่ือ ดิจิทัล

ทีวดีิจิทัล (ช่อง8)



พำณิชย์ ทีว ี

วทิยุ เพลง

การผนึกก าลังร่วมกันผ่านธุรกิจที่แตกต่างและโดดเด่นของ RS
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พำณิชย์ ทีว ี

วทิยุ เพลง
ROSE SOUND

Star commerce

Entertainmerce programs 

การผนึกก าลังร่วมกันผ่านธุรกิจที่แตกต่างและโดดเด่นของ RS
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สรุปผลประกอบการไตรมาส 1 
ปี 2020



สรุปผลประกอบการรายไตรมาส ▪ 1Q19 - 1Q20
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(ล้ำนบำท, %)

รำยได้และอัตรำก ำไรขั้นต้น (GPM)

ก ำไรสุทธิและอัตรำก ำไรสุทธิ (NPM)

พำณิชย์

สื่อ

เพลงและอืน่ๆ

พำณิชย์

สื่อ

เพลงและอืน่ๆ

%GPM

(ล้ำนบำท, %) +69%YoY
+184%QoQ

%NPM

• รำยได้สูงขึ้นจำกท้ัง
ธุรกิจพำณิชย์และส่ือ

• ต้นทุนต ่ำลงจำกต้นทุน
กำรผลิตรำยกำรดีขึ้น 
รวมถึงกำรลดลงของ
ต้นทุนใบอนุญำตและ
เงินน ำส่งกองทุนวจิัย
(USO)

• ก ำไรสุทธิดีขึ้นจำกก ำไร
ขั้นต้นดีขึ้น และต้นทุน
ทำงกำรเงินลดลงจำก
ดอกเบ้ียรอตัดบัญชี
ลดลงท้ังจ ำนวน
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ผลประกอบการธุรกิจพาณิชย์ หรอืคอมเมิร์ซ
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67% 68% 66% 64% 65%

1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20
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(รำยได้, ล้ำนบำท)

YoY  : -11%
QoQ : +8%

ลูกค้ำใหม่
(Inbound)

ลูกค้ำเก่ำ
(Outbound)

ออนไลน์

Key Highlights

• เศรษฐกิจท่ีหดตัวลง ประกอบกับปจัจัยมหภำคอ่ืนๆ ท ำให้
ผู้บรโิภคชะลอกำรตัดสินใจซ้ือสินค้ำ ส่งผลต่อกำรเติบโต
ของยอดขำย outbound เปน็ไปอย่ำงจ ำกัด

• อย่ำงไรก็ตำม แนวโน้มยอดขำย inbound เติบโตสูงกว่ำ 
13% จำกไตรมำสก่อนหน้ำ ผลจำกกำรเติบโตของฐำน
ลูกค้ำสูงขึ้นท่ี 1.35 ล้ำนคน ผนวกกับกำรขยำยช่อง
ทำงกำรขำยเพ่ิมขึ้น

• แคมเปญ “Mega Cashback” และโปรโมชั่นอ่ืนๆ ช่วย
กระตุ้นยอดขำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ แม้ตลำดรวมจะไม่
ขยำยตัว

• ก ำไรขั้นต้น (GPM) สูงในระดับ 65% แสดงถึง
ควำมสำมำรถของ RS ในกำรบรหิำรสัดส่วนผลิตภัณฑ์ซ่ึง
ท ำก ำไรสูงสุด และตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บรโิภคในช่วง
สถำนกำรณ์ Covid-19 ได้ดี

กำรตัดสินใจซื้อของ
ผู้บรโิภคชะลอตัวลง

กำรต่อยอดจำกกำร
ขยำยฐำนลูกค้ำและ
ช่องทำงกำรขำย

แคมเปญและ
โปรโมช่ันทำงกำร
ตลำดที่มี
ประสิทธิภำพ

รักษำระดับอัตรำ
ก ำไรข้ันต้นอยู่ที่
ระดับสูง
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ผลประกอบการธุรกิจทีว ี
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ทีวดีำวเทียม      
และอ่ืนๆ

%GPM

Key Highlights

• แม้ว่ำเศรษฐกิจโดยรวมและกำรบรโิภคภำคเอกชนจะ
ปรับตัวลดลง แต่งบโฆษณำทำงทีว ี(ไม่รวมกำรซ้ือส่ือจำก
ธุรกิจโฮมช้อปปิ้ ง) ในช่วงไตรมำส 1/20 ยังทรงตัว 
อย่ำงไรก็ตำม ต้ังแต่เกิดกำรแพร่ระบำดของ Covid-19 
ท ำให้เกิดกำรเล่ือนใช้งบโฆษณำทำงทีวอีอกไปบำงส่วน 

• กำรปรับตัวของช่อง 8 ท้ังรูปแบบกำรเสนอขำยโฆษณำ
และกำรผลิตคอนเทนต์ รวมถึงกำรหำรำยได้เพ่ิมเติมจำก
กำรน ำคอนเทนต์ไปขำยในต่ำงประเทศและขำยผ่ำน
แพลตฟอร์มออนไลน์ต่ำงๆ ส่งผลให้รำยได้ของช่อง 8 
เติบโตขึ้นอย่ำงโดดเด่น

• ต้นทุนกำรผลิตคอนเทนต์ลดลง มำจำกกำรวำงแผนและ
คัดสรรโปรแกรมของช่องอย่ำงมีประสิทธิภำพและตรงจุด
อีกท้ังต้นทุนกำรด ำเนินงำนลดลง โดยได้รับประโยชน์จำก
กำรยกเว้นค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรทีว ี
ดิจิทัล และอัตรำเงินน ำส่งรำยปกีองทุนวจิัย (USO) ท่ี
ลดลง

งบโฆษณำทีวไีตรมำส 
1/63 ทรงตัว แต่เร ิ่ม
ลดลงหลังกำรแพร่
ระบำดของ covid-
19 

ผลประกอบกำรของ
ช่อง 8 ซึ่งไม่มีใคร
เทียบได้

กำรควบคุมต้นทุน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
& ประโยชน์อ่ืนๆ ที่
ได้รับ

YoY  : +48%
QoQ : +94%
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(รำยได้, ล้ำนบำท)



ผลประกอบการธุรกิจวทิยุ
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Key Highlights

• “COOLfahrenheit” คล่ืนวทิยุอันดับ 1 ในกลุ่ม Easy 
listening พร้อมด้วยกิจกรรมท่ีได้รับควำมนิยมจำกผู้ฟงั
มำกมำย เช่น “COOL Outing” และ “Ink Eat All 
Around” 

• รำยได้ของวทิยุท่ีลดลง ผลจำกรำยได้ท่ีเก่ียวข้องกับกำรจัด
กิจกรรม ซ่ึงเปน็ผลกระทบจำกช่วงสถำนกำรณ์ covid-19 
อย่ำงไรก็ตำม ธุรกิจวทิยุยังคงเปน็ธุรกิจ Cash cow ท่ีแม้
อัตรำกำรเติบโตจะต ่ำลง แต่เปน็ธุรกิจท่ียังคงสร้ำงก ำไรสูง

• กำรพัฒนำ “COOLanything” พร้อมกับสโลแกน
“Lifestyle Online Shopping ให้ทุกกำรช้อปปิ้ ง 
inspire คุณ” จะเข้ำมำเปน็อีกหน่ึงธุรกิจท่ีสร้ำงรำยได้ท่ี
แข็งแรงให้กับธุรกิจน้ี

สถำนีวทิยุอันดับ 1
ซึ่งสร้ำงอัตรำกำรท ำ
ก ำไรสูง

YoY  : -33%
QoQ : -48%
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สื่อ

กิจกรรม

(รำยได้, ล้ำนบำท)



ผลประกอบการธุรกิจเพลง และอ่ืนๆ

65 55 
86 83 74 

14 41 

88 98 

35 
79 

96 

174 181 

109 

67%
55%

64% 62% 64%

1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20

Key Highlights

• รำยได้หลักของธุรกิจเพลง มำจำกแพลตฟอร์ม YouTube 
สตรมีม่ิงเพลง และกำรบรหิำรศิลปนิ รวมถึงควำมร่วมมือ
กับพันธมิตรแพลตฟอร์มออนไลน์อ่ืนๆ

• แม้ว่ำผลกระทบจำกมำตรกำร covid-19 จะกระทบต่อกำร
จัดอีเว้นท์ท่ีลดลง แต่จำกควำมส ำเร็จของคอนเสิร์ต “D2B 
Infinity Fun 2020” ท่ีจัดขึ้นในเดือนกุมภำพันธ์ท่ีผ่ำนมำ 
สร้ำงรำยได้กว่ำ 31 ล้ำนบำท ด้วยอัตรำก ำไรขั้นต้นท่ีสูงกว่ำ
40%

กำรสร้ำงรำยได้ที่
เกี่ยวข้องกับออนไลน์

Back catalogue 
เป็นก ำลังหนุนส ำคัญ
จำกธุรกิจต้นน ้ำ

YoY  : +37%
QoQ : -40%

%GPM
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เพลง

คอนเสิร์ต & อีเว้นท์

(รำยได้, ล้ำนบำท)



กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กร & 
ประมาณการผลประกอบการป ี2020



กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรส าหรับปี 2020
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องค์กรที่ขับเคล่ือน
ธุรกิจด้วยข้อมูล

การขยายชอ่งทางการ
ขาย & แพลตฟอร์ม

ต่างๆ

 กำรด ำเนินธุรกิจด้วยโปรแกรม 
Customer Data Analysis 
เต็มรูปแบบ

 ระบบพัฒนำกำรท ำงำนของ
คอลเซ็นเตอร์

 กำรขยำยช่องทำงกำรขำยท้ัง 
offline & online ท่ี
เหมำะสมกับกำรด ำเนินชีวติ
ในรูปแบบใหม่ (new 
normal)  

 กำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ี
จะเข้ำมำเปน็สินค้ำแชมเปี้ ยน 
รวมถึงกำรเปดิตัวผลิตภัณฑ์
ส ำหรับตลำดท่ีเข้ำถึง
ผู้บรโิภคทุกกลุ่ม

 ควำมร่วมมือกับนักร้องและ
ศิลปนิใน RS Group เพ่ือ
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่

กลยุทธ์การสร้าง
ผลิตภัณฑ์ & ความ

ร่วมมือต่างๆ

กลยุทธ์เก้าอ้ี 4 ขา

การบรหิาร Asset & 
Back Catalogue

 กลยุทธ์หลักท่ีช่วยใหก้้ำวผ่ำน
ควำมยำกล ำบำกในช่วงท่ี
อุตสำหกรรมส่ือชะลอตัวลง 
ท ำให้เกิดกำรเติบโตอย่ำง
สมบูรณ์

 ส่วนท่ีส่งเสรมิรำยได้ให้
เพ่ิมข้ึนอย่ำงสม ่ำเสมอ



ส้ินปี 2019 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 ส้ินปี 2020

กำรขยำยช่อง
ทำงกำรขำย

▪ TV Commerce
▪ เว็บไซต์ & โซเชียลมีเดีย
▪ แอปพลิเคชันแชท LINE 
▪ ร้ำนค้ำปลีก

▪ TV Commerce (ทีวดีิจิทัล & ดำวเทียม)

▪ เว็บไซต์ & โซเชียลมีเดีย & แอป
พลิเคชัน
▪ แอปพลิเคชันแชท LINE 
▪ E-Marketplace
▪ ร้ำนค้ำปลกี & ผู้ค้ำส่ง
▪ คิงพำวเวอร์

กำรพัฒนำ
เทเลมำร์เก็ตต้ิง

▪ คอลเซ็นเตอร์ 345 คน ▪ คอลเซ็นเตอร์ 400 คน
▪ กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้

กำรพัฒนำ &
กำรจัดหำ
ผลิตภัณฑ์

▪ ผลิตภัณฑ์สุขภำพ & ควำม
งำม

▪ ผลิตภัณฑ์ในครัวเรอืน

▪ ผลิตภัณฑ์สขุภำพ & ควำมงำม
▪ ผลิตภัณฑ์ในครัวเรอืน
▪ ผลิตภัณฑ์ทีใ่ห้ควำมส ำคญักับ
สุขภำพ
▪ เคร ื่องส ำอำง
▪ ท่องเที่ยว & บรกิำร

กำรตลำด & 
แคมเปญต่ำงๆ

▪ โปรโมชั่นใหญ่กลำงปีและ
ปลำยปี

▪ โปรโมชั่น & แคมเปญ
▪ Royalty Program
▪ พันธมิตรใหม่

Entertainmerce Integration

X X X

Entertainmerce Programs

เว็บ & แอป & ทีวดีำวเทียม

ร้ำนค้ำปลีก

E-Commerce

เคร ื่องครัว

ผลิตภัณฑ์เน้นสุขภำพ ท่องเที่ยว & 
บรกิำร

Mother's Day SaleChinese 
New Year 

รวีอร์ด

Mega Cashback 
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โฆษณำ ผู้ค้ำส่ง

OPTION 3

Presentation for Lifestar Only



การขยายช่องทางออนไลน์ ▪ จาก COOLism สู่ COOLanything
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การขยายช่องทางออนไลน์ ▪ จาก COOLism สู่ COOLanything
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การขยายช่องทางออนไลน์ ▪ จาก COOLism สู่ COOLanything
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การขยายช่องทางออนไลน์ ▪ จาก COOLism สู่ COOLanything



กลยุทธ์เก้าอ้ี 4 ขา
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การบรหิาร Asset & Back Catalogue

เจ้าของคอนเทนต์ แพลตฟอร์มท่ีให้บรกิาร เคร ื่องรับชม ผู้บรโิภค

สร้ำงโอกำสใหม่เพื่อให้สอดรับกับเทรนด์ดิจิทัล 

โดยกำรขำยลิขสิทธ์ิไปยังต่ำงประเทศ และขยำยสู่แพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ

ช่องทีว ี

ผู้ผลิตภำพยนตร์

ค่ำยเพลง

คอนเทนต์กีฬำ

คอนเทนต์สร้ำงเองโดยผู้ใช้งำน

ผู้เล่นในต่ำงประเทศ

ผู้เล่นในตลำดไทย

แบบพกพำ

ในท่ีพักอำศัย

คำดว่ำจะสร้ำงรำยได้สูงกว่ำ 100 ล้ำนบำท ส ำหรับไตรมำส 2-4 (ไม่รวมรำยได้ท่ีเกิดข้ึนแล้วในไตรมำส 1 จ ำนวน 90 ล้ำนบำท)
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ประมาณการผลประกอบการ

ปี 2020



ประมาณการผลประกอบการปี 2020

รายได้แบ่งตามประเภทธุรกิจ 2020 (E)
(ล้านบาท)

%
เทียบรายไดร้วม

รายได้ 4,250 100

ธุรกิจพำณิชย์ 2,600 60

ธุรกิจส่ือ & เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 1,650 40

▪ ทีวดีิจิทัล (ช่อง 8) 1,080 26

▪ วทิยุ (COOLfahrenheit) 200 5

▪ เพลง 250 6

▪ คอนเสิร์ต & อีเว้นท์ 120 3

อัตราก าไรขั้นต้น (GPM) 50%

อัตราก าไรสุทธิ (NPM) 13-15%
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2019 (A)
(ล้านบาท)

%
เปล่ียนแปลง

3,611 18

2,012 29

1,599 3

803 34

266 -25

290 -14

240 -50

44%

10%
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