ไตรมาส 3 ปี 2560
วันที 14 พฤศจิกายน 2560

คําอธิบายและวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
บริษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

ภาพรวมธุรกิจ
ในไตรมาส 3 ปี 2560 ภาพรวมธุรกิ จสุขภาพและความงามของบริ ษัท มีรายได้ และกํ าไรเติบโตเป็ นไตรมาสที 3
ติดต่อกัน สวนทางกับสภาพเศรษฐกิจโดยรวมทียงั คงชะลอตัว บริ ษัทเน้ นการขายผ่านช่องทางสือทังโทรทั
9
ศน์ระบบ
ดิ จิ ต อล โทรทัศ น์ ด าวเที ย ม และสื อ วิ ท ยุข องบริ ษัท และสื อ ออนไลน์ อ ย่ างเข้ ม ข้ น ขึน9 ซึง ถื อ ว่าเป็ นจุ ด แข็ ง และ
ความสามารถหลักทีพัฒนาให้ เหนื อคู่แข่งในตลาดได้ อีกทัง9 ฐานข้ อมูลลูกค้ าทีเติบโตก้ าวกระโดดทุกเดือนได้ ถูก
บริ หารอย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นระบบมากขึน9 การเพิมจํานวนผลิตภัณฑ์ทงของบริ
ั9
ษัทเองและจากพันธมิตรอีก
หลายราย รวมถึงการทําการตลาดและโปรโมชัน ให้ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทีเติบโตขึ 9น ทําให้ ยอดขายในรอบ 9
เดือนทีผ่านมาเพิมขึ 9นอย่างมีนยั สําคัญ
ภาพรวมธุรกิจสือโทรทัศน์ทงอุ
ั 9 ตสาหกรรมในไตรมาส 3 ปี 2560 ลดลงจากไตรมาส 3 ของปี 2559 เช่นเดียวกับเมือ
เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 2 ของปี 2560 ยกเว้ นโทรทัศน์ระบบดิจิตอลรายใหม่ทีปรับตัวดีขึ 9น หากพิจารณาการใช้ งบ
โฆษณา (ADEX) ผ่านสือโทรทัศน์ ระบบดิจิตอลรายใหม่จากผลการสํารวจของ AGB Nielsen Media Research
(Thailand) ชี ใ9 ห้ เ ห็ นว่า เม็ด เงิ น โฆษณาของไตรมาส 3 เที ย บกับ ไตรมาสเดี ยวกันของปี 2559 มีก ารใช้ เ ม็ดเงิ น
โฆษณาลดลง 1,043 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 14.7 แต่เพิ มขึน9 เมือเที ยบกับไตรมาสก่อนหน้ า 341 ล้ านบาท หรื อ
เพิมขึน9 ร้ อยละ 6.0 ซึง สอดคล้ องกับสัดส่วนผู้ชมโทรทัศน์ ในระบบดิจิตอลรายใหม่ทีมีจํานวนสูงขึ 9นมาอยู่ทีร้อยละ
45.6 ในเดือนกันยายน ปี 2560 เทียบกับร้ อยละ 40.0 ในเดือนกันยายน ปี 2559 ในส่วนธุรกิจสือโทรทัศน์ ระบบ
ดิจิตอลของบริ ษัท หรื อ “ช่อง 8” ทําได้ ดีขึ 9นทังจากไตรมาสเดี
9
ยวกันของปี ก่อน และจากไตรมาสก่อนหน้ า เนืองจากเร
ตติ 9งทีสูงขึน9 ต่อเนืองทัง9 จากรายการข่าว กีฬา ซีรีส์ต่างประเทศ และละคร เพิมขึน9 เป็ นร้ อยละ 0.61 สําหรั บเรตติง9
เฉลียของเดือนกันยายนในกลุ่มอายุ 4+ ตลอด 24 ชัวโมง จากร้ อยละ 0.53 ณ เฉลียเดือนกันยายนของปี 2559
ส่งผลให้ ปริ มาณการซื 9อโฆษณาของช่อง 8 เพิมขึ 9น
สรุ ปผลการดําเนินงานสําหรั บไตรมาส 3 ปี 2560
งบการเงินรวมของบริ ษัทสําหรับงวด 3 เดือน สิ 9นสุดวันที 30 กันยายน 2560 (ไตรมาส 3 ปี 2560) บริ ษัทมีกําไรสุทธิ
ส่วนทีเป็ นของบริ ษัทใหญ่จํานวน 123.8 ล้ านบาท หรื อเพิมขึน9 184.8 และ 71.8 ล้ านบาท คิดเป็ นเพิมขึ 9นร้ อยละ
303.0 และร้ อยละ 137.9 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน และไตรมาสก่อนหน้ า เป็ นผลจากการเพิมขึ 9นของ 2 ธุรกิจ
หลัก ทัง9 รายได้ จากช่อง 8 และรายได้ ธุรกิจสุขภาพและความงาม อัตรากําไรขัน9 ต้ นเพิมสูงขึน9 มาอยู่ทีร้อยละ 42.5
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จากการบริ หารต้ นทุนช่อง 8 อย่างมีประสิทธิภาพ และอัตรากําไรขันต้
9 นของธุรกิจสุขภาพและความงามในระดับสูง
รวมถึงอัตราส่วนค่าใช้ จ่ายต่อยอดขายลดลงตามการบริ หารค่าใช้ จ่ายของธุรกิจหลักอย่างมีประสิทธิภาพ
ไตรมาส 3/2560
หน่วย:ล้ านบาท

จํานวน

ไตรมาส 3/2559

ร้ อยละ

จํานวน

เปลีย นแปลง

ไตรมาส 2/2560

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

(y-y)

(q-q)

รายได้

995.7

100.0

678.2

100.0

857.6

100.0

46.8%

16.1%

กําไรขันต้
9 น

423.3

42.5

145.3

21.4

314.7

36.7

191.3%

34.5%

กําไรจากการดําเนินงาน

171.7

17.2

(54.0)

-8.0

79.0

9.2

417.5%

117.3%

กําไร/(ขาดทุน)สุทธิ

123.8

12.4

(61.0)

-9.0

52.0

6.1

303.0%

137.9%

กําไร/(ขาดทุน)ต่อหุ้น

0.1281

(0.0631)

0.0538

รายได้
รายได้ จากการขายและบริ การสําหรับไตรมาส 3 ปี 2560 จํานวน 995.7 ล้ านบาท เพิมขึ 9นสุทธิจากไตรมาสเดียวกัน
ของปี ก่อน และไตรมาสก่อนหน้ า จํานวน 317.5 และ 138.1 ล้ านบาท หรื อเพิมขึน9 ร้ อยละ 46.8 และร้ อยละ 16.1
ตามลําดับ แยกอธิบายตามกลุม่ ธุรกิจ ได้ ดงั นี 9
ไตรมาส 3/2560
หน่วย:ล้ านบาท

จํานวน

ไตรมาส 3/2559

ร้ อยละ

จํานวน

ไตรมาส 2/2560

ร้ อยละ

จํานวน

เปลียนแปลง

ร้ อยละ

(y-y)

(q-q)

รายได้ ธุรกิจสือ

470.2

47.2

498.4

73.5

435.2

50.7

-5.7%

8.1%

รายได้ ธุรกิจสุขภาพและความงาม

422.8

42.5

49.5

7.3

300.7

35.1

754.8%

40.6%

รายได้ ธุรกิจเพลง

62.1

6.2

77.7

11.5

64.5

7.5

-20.0%

-3.6%

รายได้ ธุรกิจรับจ้ างและผลิตกิจกรรม

40.6

4.1

52.6

7.8

57.2

6.7

-22.8%

-29.0%

995.7

100

678.2

100

857.6

100

46.8%

16.1%

รายได้ จากการขายและบริ การ

รายได้ ธุรกิจสื/อ
รายได้ จากธุรกิจสือประกอบด้ วย รายได้ จากธุรกิจสือโทรทัศน์และสือวิทยุ โดยในไตรมาส 3 ปี 2560 มีรายได้ จาก
ธุรกิจสือรวม จํานวน 470.2 ล้ านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนจํานวน 28.2 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 5.7
แต่เพิมขึ 9นจากไตรมาสก่อนหน้ าจํานวน 35.0 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 8.1 ตามลําดับ โดยรายได้ จากช่อง 8 เพิมขึ 9นทัง9
จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนและไตรมาสก่อนหน้ า แต่รายได้ จากโทรทัศน์ดาวเทียมและวิทยุลดลงหากเทียบกับปี
ก่อน ตามการลดลงของอุตสาหกรรมโดยรวม
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ธุรกิจสื/อโทรทัศน์ : ประกอบด้ วย รายได้ จากช่องโทรทัศน์ภาคพื 9นดินในระบบดิจิตอล หมวดหมู่ทวั ไปแบบ
ความคมชัดปกติ ได้ แก่ สถานีโทรทัศน์ “ช่อง 8” และรายได้ จากช่องโทรทัศน์ ดาวเทียม ได้ แก่ “ช่อง 2” และ
“สบายดีทีว”ี เป็ นหลัก
ภาพรวมรายได้ ธุรกิจสือโทรทัศน์ในไตรมาสนี 9 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน แต่เพิมขึ 9นจากไตรมาส 2
ของปี เดียวกัน โดยหลักมาจากเม็ดเงินโฆษณาโทรทัศน์ ดาวเทียมทัง9 อุตสาหกรรมลดลง แต่ “ช่อง 8” ยังมี
ความสามารถในการปิ ดยอดขายโฆษณาระยะยาว และขายพืน9 ทีโฆษณาได้ เพิมขึน9 เนืองจากมีรายการที
ได้ รับความนิยมสูง ทังรายการในกลุ
9
ม่ ข่าว นําโดย “คุยข่าวเช้ าช่อง 8” ทังวั
9 นธรรมดาและวันหยุดเสาร์ อาทิตย์
โดยมีเรตติ 9งขึ 9นมาอยู่ในลําดับ 1-2 ของประเทศ รวมถึง “คุยข่าวเย็นช่อง 8” ก็มีเรตติ 9งก้ าวกระโดดต่อเนือง
และรายการข่าวอืนๆ ทีเข้ าถึงคนดูทงั 9 “คุยข่าวคําช่อง 8” “ปากท้ อง ต้ องรู้ ” “สะกิดข่าวเด็ด” และ “เจาะ
ประเด็น” รวมถึงรายการในกลุ่มกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิง รายการ “8 Max มวยไทย” “เดอะแชมเปี ย9 น มวย
ไทยตัดเชือก” ในช่วงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และ “มวยไทย แบทเทิ 9ล” ในช่วงเวลาไพร์ มไทม์วนั ศุกร์ อีกทังการ
9
ทุบสถิติเรตติ 9งซีรีส์ตา่ งประเทศทัง9 "สีดาราม ศึกรักมหาลงกา" และ “หนุมาน สงครามมหาเทพ” ในช่วงเย็น ซึง
ประสบความสํ าเร็ จ อย่ างงดงาม โดยมี ผ้ ูช มสูง สุด กว่า 2.9 ล้ านคน นอกจากนี 9 “ช่ อ ง 8” ยัง มี ล ะครที
ออกอากาศใหม่ทงสิ
ั 9 9น 2 เรื อง ได้ แก่ “เงาอาถรรพ์” และ“ใจลวง” ทีมีเนื 9อหาและการผลิตทีเข้ มข้ นและได้ รับ
การตอบรับเป็ นอย่างดี
ธุรกิจสื/อวิทยุ : รายได้ ธุรกิจสือวิทยุมาจากผลการดําเนินงานของ “COOLfahrenheit” ภาพรวมรายได้ ธุรกิจ
สือวิทยุในไตรมาสนี 9 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน เนืองมาจากผลกระทบของทังอุ
9 ตสาหกรรมสือวิทยุ
ทีหดตัวลง อย่างไรก็ตาม รายได้ ยงั เพิมขึ 9นจากไตรมาส 2 ปี 2560 และจากผลการสํารวจของ AGB Nielsen
Media Research (Thailand) คลืน “COOLfahrenheit” ยังคงได้ รับความนิยมติดอยู่ในอันดับ 1 ของกลุ่ม
Easy Listening และอันดับ 2 ของประเทศ รวมถึงการรี แบรนด์ครัง9 ใหญ่เพือไม่จํากัดตัวเองอยู่แค่บนหน้ าปั ด
วิทยุ FM93 เพี ยงอย่างเดียว โดยนํ าเสนอคอนเทนต์ ส่งตรงถึงผู้ฟังครบถ้ วนทัง9 แพลตฟอร์ มออนแอร์ และ
ออนไลน์ ตังเป
9 ้ าเจาะกลุม่ ผู้ทีชืนชอบเสพสือออนไลน์ และรองรับการใช้ เม็ดเงินโฆษณาในสือออนไลน์ทีกําลัง
เติบโตขึน9 ในไตรมาสนี 9 ยังมีการจัดกิจกรรมสําหรั บผู้ฟังที ได้ รับความนิ ยมอย่างต่อเนือง ได้ แก่ "อิ|งค์ Eat
Around The World” “COOL Outing” และ “COOL Music Alive”
รายได้ ธุรกิจสุขภาพและความงาม
รายได้ ธุรกิจสุขภาพและความงาม ประกอบด้ วย รายได้ จากการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ดแู ลผิวหน้ า ภายใต้ กลุ่มแบรนด์
“มาจีค (Magique)” ผลิตภัณฑ์ บํารุ งเส้ นผมและหนังศีรษะ ภายใต้ กลุ่มแบรนด์ “รี ไวฟ์ (Revive)” และผลิตภัณฑ์
อาหารเสริ ม ภายใต้ กลุ่มแบรนด์ “เอสโอเอ็ม (S.O.M)” โดยบริ ษัทมีรายได้ ในไตรมาสนี 9 จํานวน 422.8 ล้ านบาท
หน้ า 3 / 5

เพิมขึ 9นสูงจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน และไตรมาสก่อนหน้ ากว่า 373.3 และ 122.1 ล้ านบาท หรื อเพิมขึ 9นร้ อยละ
754.8 และ 40.6 ตามลําดับ เนืองจากการบริ หารจุดแข็งหลักของบริ ษัทได้ อย่างแม่นยําและมีประสิทธิภาพเพิมขึ 9น
โดยการขายผ่านช่องทางสือทังโทรทั
9
ศน์ ระบบดิจิตอล โทรทัศน์ ดาวเทียม และสือวิทยุของบริ ษัททําได้ ดีขึ 9น รวมถึง
ช่องทางออนไลน์ทงั 9 “www.shop1781.com” และ “@Shop1781 (LINE SHOP)” และเสริ มด้ วยกลยุทธ์โฆษณาและ
การขายให้ เหมาะสมกับทุกช่องทาง การบริ หารข้ อมูลลูกค้ าและฐานข้ อมูลทีเติบโตแบบก้ าวกระโดดในทุกเดือนอย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็ นระบบ การเพิมจํานวนผลิตภัณฑ์ทงของบริ
ั9
ษัทเองและจากพันธมิตรใหม่อีกหลายรายทําให้
การบริ หารผ่านช่องทาง Telesales เกิดความคุ้มค่าสูงสุด รวมถึงการทําโปรโมชัน ให้ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายโดย
ร่ วมกับร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ทัว ประเทศ ทําให้ ยอดขายในช่วง 9 เดือนทีผ่านเติบโตขึน9 ต่อเนือง
อย่างมีเสถียรภาพ และได้ ตามเป้าหมายของบริ ษัท
รายได้ ธุรกิจเพลง
รายได้ ธุรกิจเพลง ประกอบด้ วย รายได้ จากธุรกิจดิจิตอล รายได้ จากการจัดเก็บลิขสิทธิ และรายได้ จากการบริ หาร
ศิลปิ น โดยรายได้ ในไตรมาสนี 9 จํานวน 62.1 ล้ านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน และไตรมาสก่อนหน้ า
จํานวน 15.6 และ 2.4 ล้ านบาท คิดเป็ นลดลงร้ อยละ 20.0 และ 3.6 ตามลําดับ เนืองจากพฤติกรรมผู้ฟังทีเปลียนไป
โดยหันมาฟั งผ่านออนไลน์เพิมขึ 9น แต่แนวโน้ มรายได้ การฟั งผ่านออนไลน์ของบริ ษัททัง9 Music Streaming YouTube
หรื อ Joox ที เพิ มขึน9 ยังไม่เพี ยงพอกับการลดลงของรายได้ จากช่องทางเดิม อย่างไรก็ต าม ภายหลังการปรั บ
โครงสร้ างธุรกิจและควบคุมต้ นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ ธุรกิจเพลงมีความสามารถในการทํากําไรเป็ นอย่างดี
รายได้ ธุรกิจรั บจ้ างและผลิตกิจกรรม
รายได้ ธุรกิจรับจ้ างและผลิตกิจกรรม ประกอบด้ วย รายได้ จากการจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาด และรายได้
จากงานรับจ้ างผลิต ในไตรมาสนี 9 มีรายได้ รวม 40.6 ล้ านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน และไตรมาส 2
ปี 2560 จํานวน 12.0 และ 16.6 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 22.8 และ 29.0 ตามลําดับ เนืองจากในไตรมาส 3 ปี ก่อน มี
การจัดคอนเสิร์ต “Love Laugh Cry with 9 Men” ทีมีรายได้ ตามเป้าหมาย และหากเทียบกับไตรมาส 2 ลดลง
เพราะโดยปกติไตรมาส 2 ถือเป็ นหน้ างานโดยเฉพาะอย่างยิงในช่วงสงกรานต์ รายได้ หลักๆ ในไตรมาสนี 9 เป็ นการ
รับจ้ างผลิตคอนเสิร์ตสําหรั บสือของบริ ษัท ได้ แก่ “สบายดีสีมมุ เมือง” “สบายดีสญ
ั จร” “สบายดีแซ่บซิงอีสานตลาด
แตก” และ “ช่อง 8 พบเพือน”
ต้ นทุนขายและบริการ
ต้ นทุนขายและบริ การจํานวน 572.4 ล้ านบาท เพิมขึ 9นจากไตรมาส 3 ปี ก่อนหน้ า และไตรมาสก่อนหน้ า จํานวน 39.5
และ 29.5 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 7.4 และ 5.4 โดยเป็ นการเพิมขึ 9นตามรายได้ หลักๆ จากธุรกิจสุขภาพและความงาม
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ทีเพิมขึ 9น อย่างไรก็ตาม อัตรากําไรขันต้
9 นยังเพิมสูงขึ 9นมาอยู่ทีร้อยละ 42.5 จากการบริ หารต้ นทุนช่อง 8 และธุรกิจ
สุขภาพและความงามอย่างมีประสิทธิภาพ
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร ค่ าใช้ จ่ายอื/น และต้ นทุนทางการเงิน
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร จํานวน 251.8 ล้ านบาท เพิมขึ 9นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2559 และไตรมาส 2 ปี
2560 จํานวน 51.7 และ 14.4 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 25.9 และ 6.1 โดยหลักๆ เป็ นค่าใช้ จ่ายทีเพิมขึ 9นตามสัดส่วน
ของรายได้ ธุรกิจสุขภาพและความงามทีสงู ขึ 9น อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนค่าใช้ จ่ายต่อยอดขายลดลงตามการบริ หาร
ค่าใช้ จ่ายของธุรกิจหลักอย่างมีประสิทธิภาพ
ในส่วนของต้ นทุนทางการเงิน จํานวน 23.4 ล้ านบาท ทรงตัวหากเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2559 และไตรมาสก่อนหน้ า
โดยค่าใช้ จ่ายหลักมาจากดอกเบี 9ยจ่ายธนาคารจากการกู้ยืมระยะยาวเพือชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ ใช้ คลืน
ความถีโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
แผนเป้าหมาย และแนวโน้ มในอนาคต
ในช่วงไตรมาส 3 สถานีโทรทัศน์ “ช่อง 8” ประสบความสําเร็ จอย่างงดงามด้ วยเรตติ 9งเฉลียร้ อยละ 0.61 ในเดือน
กันยายนทีผ่านมา โดยการนําเสนอรายการทีหลากหลายและได้ รับความนิยมอย่างสูง นําโดยซีรีส์ต่างประเทศ “สีดา
ราม ศึกรักมหาลงกา” ต่อด้ วยซีรีส์ทีได้ รับการกล่าวขวัญถึงสูงทีสดุ ในขณะนี 9 “หนุมาน สงครามมหาเทพ” รายการ
ข่าวทังช่
9 วงเช้ าและเย็น เพิมเติมด้ วยรายการข่าวคํา โดยในไตรมาส 4 จะเพิมเติมด้ วยรายการวาไรตี 9รู ปแบบใหม่
รวมถึงละครทีครบรส ซึง จะเข้ ามาสนับสนุนเรตติ 9งให้ เป็ นไปตามเป้าหมายเพือให้ สอดคล้ องกับการปรับเพิมขึน9 ค่า
โฆษณาในปี 2561 ได้
สําหรั บธุรกิจสุขภาพและความงาม ซึงได้ รับการตอบรั บทีดีอย่างสูงจากกลยุทธ์ ต่างๆ บริ ษัทจะยังคงเพิมประเภท
ผลิตภัณฑ์ ใหม่ (SKU) และค้ นหาสินค้ าคุณภาพจากพันธมิตรรายใหม่ๆ เพื อให้ ตอบโจทย์ และครอบคลุมความ
ต้ องการของผู้บริ โภคอย่างตรงจุด รวมถึงการพัฒนาและต่อยอดช่องทางออนไลน์อย่างเข้ มข้ น เพือให้ การบริ หารทัง9
ช่องทาง Telesales ของบริ ษัทและช่องทางอืนๆ เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

(นายดามพ์ นานา)
กรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ายการเงิน
ผู้มีอํานาจรายงานสารสนเทศ
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