
1. Q : เป้าหมายปี 2564 มแีนวโน้มอย่างไร มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะท าไดต้ามเป้าหมายมากน้อยอย่างไร  

A : RS ตัง้เป้าหมายทัง้รายได้และก าไรในปี 2564 เติบโตจากปีก่อนที่รายได้ 5,700 ล้านบาท (โตขึ้นจากปี 2020 กว่า 50%) โดยมีปัจจยัหลกัมาจากธุรกจิคอมเมิร์ซที่มี
ศกัยภาพในการเตบิโตทัง้ในแง่สนิคา้และช่องทางการขาย และธุรกจิอื่นๆ ทีค่าดว่าจะกลบัมาเป็นปกตหิลงัจากสถานการณ์โควดิ-19 ดงันี้ 

• การขยายไลน์ผลติภณัฑใ์หม่สู่ช่องทางการขายใหม่ ใหค้รอบคลุมลูกคา้กลุ่ม Mass ทัว่ประเทศ  
o น าเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ผ่านช่องทางการขายที่เป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายเฉพาะของ  RS หรือที่เรียกว่า Exclusive Distribution Network 

(EDN) น าโดยสนิค้าประเภทพรเีมยีม คอลลาเจน นอกจากนี้ ยงัน าเสนอสนิค้าทัง้ฟังก์ชัน่นัลดรงิค์ผ่านช่องทางโมเดริ์นเทรดเป็นหลกั รวมถึงอาหารสุนัข ซึง่มี
ช่องทางโดยเฉพาะแตกต่างกนัออกไป โดยคาดเป้าหมายรายไดจ้ากผลติภณัฑใ์หม่ผ่านช่องทางใหม่รวมกนักว่า 1,000 ลา้นบาท 

o นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัมคีวามสนใจ และมุ่งมัน่พฒันาร่วมกบัโรงผลติและโรงสกดัผลติภณัฑ์ที่ท าจากสารสกดักญัชง ซึ่งในส่วนนี้จะเขา้มาสนับสนุนรายได้ส่วน
เพิม่ ซึง่ยงัไม่ไดร้วมอยู่ในเป้าหมายเดมิทีต่ัง้ไวส้ าหรบัธุรกจิ Commerce ที ่4,000 ลา้นบาท 

• การลงทุนใน IT&Software จากปีที่ผ่านมา ได้น าระบบ Predictive dialing system (PDS) มาใช้กบัทมีเทเลเซลล์ที่มเีกอืบ 500 คน ส่งผลให้ประสทิธภิาพการโทรหา
ลูกค้าได้มากขึ้นกว่าเท่าตัว โดยในปี 2564 บริษัทฯ จะน าระบบ PDS มาพฒันาใช้ครอบคลุมลูกค้าทัง้ 1.6 ล้านราย รวมถึงการน าระบบ Voice Analytics เพื่อให้
สามารถวเิคราะหน์ ้าเสยีงของลูกคา้ และประสทิธภิาพของการสนทนา และไดม้าซึง่ขอ้มลูเชงิลกึเพื่อหา Unmet Demand น ามาปรบัปรุงคุณภาพสนิคา้และบรกิาร คาด
ว่าจะท าใหลู้กคา้เพิม่ขึ้นเป็น 2 ลา้นรายในสิน้ปี 2021 จากลูกคา้ 1.6 ลา้นรายในปีก่อน และการเพิม่ความถีใ่นการซื้อสนิคา้ (Repeat Purchase) ทีต่ัง้เป้าหมายไว ้2.4 
ครัง้ จากเดมิที ่2 ครัง้ ณ สิน้ปีก่อนหน้า 

• การร่วมลงทุนกบั Chase ต่อยอดธุรกจิ Commerce ได ้ทัง้จากขนาดของการสัง่ซื้อของลูกคา้ทีส่ามารถมไีซสส์งูขึ้นจากปัจจุบนัเฉลี่ยอยู่ที ่2 พนับาท อาจเพิม่สงูขึน้ได้
ถงึ 1 หมื่นบาท จากการใหผ่้อนช าระสนิคา้เป็นงวดๆ ได ้ในส่วนของผลประกอบการของ Chase หลงัจากไดร้บัเงนิเพิม่ทุนจากบรษิทัฯ Chase เองสามารถน าเงนิส่วน
นี้ไปซื้อหนี้เพื่อน ามาบรหิารพอรท์เพิม่ขึน้ได ้ซึง่คาดว่าจะเป็นอกีหนึ่งส่วนส าคญัทีส่รา้งก าไรใหก้บั RS เพิม่ขึน้ 

• บรษิทัฯ ยงัคงมแีผนท าดลี M&A อกี 1-2 ดลีในปีนี้ ซึง่จะเป็นการต่อยอดธุรกจิ Commerce และ Entertainmerce model ใหเ้ตบิโตยิง่ขึน้ 

• ธุรกจิอื่นๆ ทัง้สื่อทวี ีวทิยุ รวมถงึการจดัคอนเสริต์และกจิกรรมต่างๆ ทีท่ าไม่ไดใ้นปี 2020 จากสถานการณ์โควดิ-19 คาดว่าจะกลบัมาเป็นปกตใินครึง่ปีหลงัเป็นตน้ไป 

2. Q : อะไรคอืความเสีย่งอนัดบัตน้ๆ ทีต่อ้งพจิารณาว่าอาจจะท าใหไ้ม่ถงึเป้าหมายทีว่างไว ้

A : หากสถานการณ์โควดิ-19 มคีวามยดืเยื้อ ท าให้ยงัไม่สามารถจดักจิกรรมต่างๆ ได้ นอกจากจะส่งผลต่อรายได้ของคอนเสริ์ตและกจิกรรมโดยตรงแล้ว สถานการณ์นี้จะ
ส่งผลต่อผู้บรโิภคโดยตรง ท าให้การจบัจ่ายใช้สอยมคีวามระมดัระวงัและประหยดัการใช้จ่ายเพิม่ขึ้นเพื่อรองรบักบัสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ ปัจจยันี้จะส่งผลต่อ
รายได้ของธุรกจิ Commerce อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯ ได้เตรยีมแผนรองรบัเหตุการณ์ดงักล่าวไว้แล้ว ทัง้การมุ่งพฒันาสนิค้าประเภทสุขภาพ เพื่อให้ตอบรบักบัพฤติกรรม
ผูบ้รโิภคในปัจจุบนั รวมถงึการออกสนิคา้ทีม่รีาคาต ่าลงเพื่อใหลู้กคา้ตดัสนิใจไดง้่ายขึ้น และยงัมกีารขยายฐานลูกคา้ใหม่อย่างต่อเนื่องจากทัง้ผลติภณัฑ์ไลน์ใหม่ และช่องทาง
การขายใหม่อกีดว้ย 

3. Q : มผีูเ้ล่นมากรายทีเ่ริม่ขยายธุรกจิเขา้มาในกลุ่มุสนิคา้ Lifestyle มากขึน้ ทาง RS มคีวามเหน็และแนวทางอย่างไรในการรกัษาการเตบิโตนี้ได้ 

A : ประการแรก คอื RS ม ีecosystem ของตนเองตัง้แต่ต้นน ้าจนถึงปลายน ้า เรามบีรษิทัที่ผลติสนิค้าเป็นของตนเอง มสีื่อที่หลากหลายที่เขา้ถึงลูกค้าได้หลายกลุ่มอายุและ
ภูมภิาค มช่ีองทางการขายและการตลาดที่มีลกัษณะเฉพาะของตนเอง แตกต่างจากผู้เล่นรายอื่นๆ ที่ส่วนใหญ่มเีพยีงสื่อในมอืและเป็นเพยีงการขายสื่อให้กบัผู้ขายสินค้า
เท่านัน้ นอกจากนี้ ลูกคา้ทัง้ 1.6 ลา้นรายของ RS ถอืเป็นลูกคา้ทีซ่ื้อผลติภณัฑท์ีเ่ป็นของบรษิทัฯ เองอยู่ครึง่หนึ่ง ทีไ่ม่สามารถหาผลติภณัฑ์แบบเดยีวกนัไดจ้ากช่องทางอื่นที่
ไม่ใช่ RS Mall หรอื Lifestar อกีครึ่งหนึ่งคอืลูกค้าที่ชื่นชอบในผลติภณัฑ์ของพนัธมติรของ RS ซึ่งการซื้อผ่านช่องทางของ RS Mall จะมโีปรโมชัน่หรอืของแถมเฉพาะของ
ช่องทางเอง ไม่ซ ้าซอ้นกบัผูเ้ล่นรายอื่นๆ  

นอกจากนี้ RS ไม่เคยหยุดพฒันาสนิคา้ใหม้คีวามหลากหลายเพื่อจบักลุ่มลูกคา้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ผ่านทัง้คอนเทนต์ ศลิปินและนักรอ้งผ่านการเชื่อมโยง social media ให้
เขา้ถงึผูบ้รโิภคทีม่คีวามหลากหลายมากขึน้ 

4. Q : RS-W4 ประเมนิราคาใชส้ทิธอิย่างไร ถงึสงูกว่าราคาตวัแม่ สมมตฐิานคอือะไร 

A : เรามองเหน็มลูค่าการเตบิโตในอนาคตของบรษิทัฯ โดยเฉพาะในปีนี้ทีจ่ะมรีายไดก้า้วกระโดดกว่า 50% และประสทิธภิาพในการท าก าไรทีด่ขี ึน้ เป็นผลใหร้าคาการใชส้ทิธิ
ที ่29 บาทมคีวามสมเหตุสมผลจากราคาหุน้ปัจจุบนัที ่26 บาท 

5. Q : มแีผนขยายตลาดของ RS Mall ออกไปต่างประเทศบา้งหรอืไม่ 

A : แผนขยายไปตลาดต่างประเทศเป็นแผนในระยะกลางถงึยาวของบรษิทัฯ อย่างไรกต็าม ณ ปัจจุบนั บรษิทัฯ ยงัคงเหน็การเตบิโตของตลาดในประเทศทีย่งัคงขยายเพิม่ขึ้น
ไดอ้กีมาก ผ่านทัง้ในรูปแบบของสนิคา้และช่องทางการขายทีเ่ขา้ถึงกลุ่มคนที่หลากหลายมากขึ้น อย่างไรกต็ามในช่วงเวลาที่ผ่านมา บรษิทัฯ ไดร้บัการตดิต่อและขายสินค้า
บางส่วนผ่านตวัแทนทีอ่ยู่ตามประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากมลีูกคา้ทีส่นใจสนิคา้จากการรบัชมรายการต่างๆ ของช่อง 8 ซึง่มฉีายในประเทศเพื่อนบา้นด้วย แต่ยงัไม่เป็นจุดที่
บรษิทัฯ โฟกสัตามเหตุผลทีก่ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ 

6. Q : RS เคยมโีมเดลของตวัแทนการขาย ลกัษณะขายตรง ไม่ทราบว่ายงัด าเนินการอยู่หรอืไม่ มคีวามคบืหน้าอย่างไรบา้ง 



A : บรษิทัฯ ได้ท าการศกึษาและปรบัเปลี่ยนรูปแบบขายตรงให้เหมาะสมกบัพฤติกรรมของลูกค้าและสภาพตลาดในปัจจุบนั จนออกมาเป็นช่องทาง Exclusive Distribution 
Network (EDN) โดยมตีวัแทนการขายหรอืพนัธมติรของบรษิทัฯ คอื Wholesaler รายใหญ่ทัว่ประเทศ โดยบรษิทัฯ จะเป็นผูอ้อกผลติภณัฑ ์ท าการตลาด และจา้ง presenter 
ออกสู่ตลาดใหญ่ และให ้Wholesaler ทีบ่รษิทัฯ มกีารจ ากดัจ านวนสมาชกิ เป็นผูข้ายและเป็นตวัแทนเฉพาะ จ าหน่ายสนิคา้ของบรษิทัฯ ผ่านทางช่องทางการขายทัง้ออฟไลน์
และออนไลน์ทีแ่ขง็แกร่งของ Wholesaler นัน้ๆ 

7. Q : ความคบืหน้าการเขา้สู่ธุรกจิกญัชงเป็นอย่างไร 

A : RS มคีวามพรอ้มในทุกส่วนส าหรบัการเขา้สู่ธุรกจิกญัชง ปัจจุบนัไดเ้จรจาทัง้กบัโรงงานผลติและโรงสกดัเรยีบรอ้ยแลว้ อยู่ในกระบวนการเซน็ MOU และพฒันาผลติภณัฑ์
ใหต้รงใจลูกคา้มากทีสุ่ด หากกฎหมายลูกส าหรบัการอนุญาตผลติจากแต่ละส่วนของต้นกญัชงออกมา บรษิทัฯ จะทยอยน าสนิคา้ออกมาไดท้นัท ีซึง่ RS ถอืเป็นหนึ่งในผู้เล่น
ปลายน ้าเพยีงไม่กีร่ายทีม่คีวามเชี่ยวชาญในการท าการตลาดส าหรบัสนิคา้กญัชงครอบคลุมเกอืบทุกประเภทสนิคา้ ทัง้เครื่องดื่ม สกนิแคร ์อาหารเสรมิ หรอืแมก้ระทัง่อาหาร
ของสตัวเ์ลีย้ง ทีไ่ดร้บัความนิยมมากในต่างประเทศ 

8. Q : แผนการเตรยีมน าบรษิทั เชฎฐ ์เอเชยี จ ากดั เขา้ซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายใน 2 ปี ผูถ้อืหุน้ RS มสีทิธไ์ด ้IPO หรอืไม่ 

A : ขึ้นอยู่กบัหลายปัจจยัทัง้จ านวนหุ้นที่จะน าเข้าตลาด จ านวนเงนิที่ Chase ต้องการใช้ รวมถึงแนวโน้มการตอบรบัจากนักลงทุนและกองทุนในตลาดฯ ในช่วงเวลานัน้ 
อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ เชื่อมัน่ว่า Chase จะมกีารเตบิโตทีด่ใีนช่วงเวลาหลงัจากนี้ ทีไ่ดร้บัเงนิเพิม่ทุนและเงนิกูจ้ากธนาคารหลายแห่งในการต่อยอดธุรกจิ บรษิทัฯ เองมคีวาม
สนใจทีจ่ะด าเนินธุรกจิกบั Chase ในระยะยาวอย่างแน่นอน 

9. Q : ปีนี้จะม ีM&A กีด่ลี และเกีย่วเนื่องในธุรกจิอะไรบา้ง  

A : ในปีนี้ บรษิทัฯ มแีผนการเขา้ท า M&A เพิม่อกี 1-2 ดลี ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจา โดยเป็นธุรกจิที่สามารถเกื้อหนุนและต่อยอดธุรกจิ Commerce ได้ โดยคาดว่าจะใชเ้งนิ
ลงทุนประมาณ 300-600 ล้านบาทต่อดลี หากพจิารณาจากเงนิสดและการสร้างรายได้ส่วนเพิม่ของบรษิทัฯ ในปีนี้แล้วนัน้ บรษิทัฯ ยงัคงมัน่ใจว่ามเีงนิเพยีงพอในการท าดลี 
หรอืหากมคีวามจ าเป็นตอ้งกูย้มืจากธนาคาร กย็งัสามารถท าได ้เนื่องจากบรษิทัฯ มสีดัส่วนหนี้สนิต่อทุนทีร่ะดบัต ่ากว่า 1 เท่า 

10. Q : คาดว่าผลติภณัฑก์ญัชงจะสรา้งรายไดเ้ท่าไร จะเพิม่ขึน้เป็นเท่าไรจากเป้า 5,700 ลา้นบาท 

A : จากอตัราการเติบโตของตลาดกญัชงในต่างประเทศ รวมถึงจากจ านวนสนิค้าที่บรษิทัฯ คาดว่าจะผลติออกมานัน้ บรษิทัฯ คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ส่วนเพิ่มได้ที่
ประมาณ 1,000 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้อกีเท่าตวัจากผลติภณัฑใ์หม่ทีเ่ขา้สู่ตลาด Mass ทีบ่รษิทัฯ ไดต้ัง้เป้าไว้ 

11. Q : CAPEX 56 ลา้นบาท ใชส้ าหรบัท าอะไรบา้ง 

A : งบลงทุนในปี 2021 ส่วนใหญ่มาจากสนิทรพัยท์ีเ่พิม่ขึน้จากการพฒันาระบบ Call Center และคลงัสนิคา้ รวมถงึระบบ IT Software เพื่อการรกัษาความปลอดภยั และการ
พฒันาระบบ PDPA 

12. Q : คาดว่าจะเซน็ MOU กบัพนัธมติรทีเ่ป็นผูป้ลูกกญัชงเชงิพาณิชย์ ทัง้โรงสกดัและผูผ้ลติไดเ้มื่อไร 

A : บรษิทัฯ อยู่ในกระบวนการท า MOU กบัโรงงานผลติและสกดัประมาณ 3-4 ราย เพื่อปิดความเสี่ยงเกีย่วกบัความพอเพยีงในการผลติสนิคา้ เนื่องจากมผีูส้นใจหลายราย 
คาดว่าการเซน็ MOU จะมคีวามชดัเจนภายในเดอืนเมษายนนี้ อย่างไรกต็าม ในส่วนของกฎหมายลูกทีอ่นุญาตให้ผลติสนิคา้จากแต่ละส่วนของกญัชงนัน้ ยงัคงค่อยๆ ทยอย
ออกมา โดยหลงัจากกฎหมายแต่ละฉบบัอนุญาตออกมาแลว้นัน้ จะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดอืนในการน าสนิคา้ออกสู่ตลาด  

เมื่อต้นเดอืนมนีาคมที่ผ่านมา ได้มพีระราชกจิจานุเบกษาประกาศใหผ้ลติสนิค้าจากเมล็ดกญัชง น ้ามนั และโปรตีนจากเมล็ดกญัชงไดเ้รยีบร้อยแล้ว และบรษิทัฯ เองมคีวาม
พรอ้มในการน าเสนอสนิคา้ในเรว็ๆ นี้เช่นกนั 

 


