ไตรมาส 1 ปี 2560
วันที 15 พฤษภาคม 2560

คําอธิบายและวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
บริษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)

ภาพรวมธุรกิจ
ในไตรมาส 1 ปี 2560 ภาพรวมธุรกิจสุขภาพและความงามของบริ ษัท มีรายได้ และกําไรเติบโตสวนทางกับสภาพ
เศรษฐกิจโดยรวมทียงั คงชะลอตัว เนืองจากบริ ษัทมุ่งความสนใจไปทีการขายผ่านช่องทางสือต่างๆ ของบริ ษัทเอง
อย่างเข้ มข้ นขึ 8นจากปี ทีผ่านมา เพราะเล็งเห็นว่าเป็ นจุดแข็งและความสามารถหลักทีพฒ
ั นาให้ เหนือคู่แข่งในตลาด
ได้ รวมถึงการเพิมช่องทางการขาย และการกระจายสินค้ าไปสูส่ ายตาของผู้บริ โภคเพิมขึ 8น ทําให้ ยอดขายในช่วง 45 เดือนทีผา่ นมาเพิมขึ 8น และทําลายสถิติในเดือนก่อนหน้ าอย่างต่อเนือง
ภาพรวมธุรกิจสือโทรทัศน์ ทัง8 อุตสาหกรรมในไตรมาส 1 ปี 2560 ปรั บตัวลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
ยกเว้ นโทรทัศน์ระบบดิจิตอลทีปรับตัวดีขึ 8น หากพิจารณาการใช้ งบโฆษณา (ADEX) ผ่านสือโทรทัศน์จากผลการ
สํารวจของ AGB Nielsen Media Research (Thailand) ชี 8ให้ เห็นว่า เม็ดเงินโฆษณาของไตรมาส 1 ปี 2560 เทียบ
กับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ลดลง 1,179 ล้ านบาท ยกเว้ นโทรทัศน์ระบบดิจิตอลนันมี
8 การใช้ งบโฆษณาเพิมขึ 8น
357 ล้ านบาท หรื อเพิมขึ 8นร้ อยละ 7.0 อย่างไรก็ตาม เม็ดเงินโฆษณาเริ มกลับมาเป็ นปกติตามจํานวนผู้ชมโทรทัศน์
เฉลียเดือนมีนาคม ปี 2560 เพิ มขึน8 เมือเที ยบกับช่วงสิน8 ปี 2559 กว่าร้ อยละ 4.7 ของจํ านวนผู้ชมทัวประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิง สัดส่วนผู้ชมโทรทัศน์ ในระบบดิจิตอลมีจํานวนสูงขึ 8นมาอยู่ทีร้อยละ 44.2 ในเดือนมีนาคม ปี
2560 เทียบกับร้ อยละ 43.7 ในเดือนธันวาคม และร้ อยละ 31.8 ในเดือนมีนาคม ปี 2559 ในส่วนธุรกิจสือโทรทัศน์
ระบบดิจิตอลของบริ ษัท หรื อ “ช่อง 8” ทําได้ ดีขึ 8นจากไตรมาส 1 ปี 2559 ผลจากเรตติ 8งทีสงู ขึ 8น ทําให้ สามารถปรับ
ขึ 8นค่าโฆษณาได้
สรุ ปผลการดําเนินงานสําหรั บไตรมาส 1 ปี 2560
งบการเงินรวมของบริ ษัทสําหรับงวด 3 เดือน สิ 8นสุดวันที 31 มีนาคม 2560 (ไตรมาส 1 ปี 2560) บริ ษัทมีกําไรสุทธิ
ส่วนทีเป็ นของบริ ษัทใหญ่จํานวน 47.0 ล้ านบาท ลดลง 59.9 ล้ านบาทจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ซึง มีกําไร
สุทธิสว่ นทีเป็ นของบริ ษัทใหญ่จํานวน 106.9 ล้ านบาท คิดเป็ นลดลงร้ อยละ 56.0 สาเหตุจากการลดลงของรายได้
ธุรกิจรั บจ้ างและผลิตกิจกรรมเป็ นหลัก ซึงเป็ นผลจากรายได้ จากกิจกรรมทีเป็ นโครงการขนาดใหญ่และเกิดขึน8
เพียงครั ง8 เดียวในไตรมาส 1 ปี 2559 อย่างไรก็ตาม ในส่วนของธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสือ และ ธุรกิจสุขภาพและ
ความงาม มีผลประกอบการเพิมขึ 8นจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนหน้ า รวมถึงอัตรากําไรขันต้
8 นอยู่ในระดับทีดีที
ร้ อยละ 32.3 ส่วนของค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารลดลงตามรายได้ ธุรกิจรับจ้ างและผลิตกิจกรรมทีลดลง
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หน่วย:ล้ านบาท

ไตรมาส 1/2560
จํานวน
ร้ อยละ

รายได้
กําไรขันต้
8 น
กําไรจากการดําเนินงาน
กําไร/(ขาดทุน)สุทธิ
กําไร/(ขาดทุน)ต่อหุ้น

752.0
242.5
26.5
47.0

ไตรมาส 1/2559
จํานวน
ร้ อยละ

100.0
32.3
3.5
6.3

1,188.4
393.3
154.5
106.9

0.0486

ไตรมาส 4/2559
จํานวน
ร้ อยละ

100.0
33.1
13.0
9.0

443.4
9.3
(170.2)
(63.1)

0.1063

เปลียนแปลง
(y-y)
(q-q)

100.0
2.1
-38.4
-14.2

-36.7%
-38.3%
-82.8%
-56.0%

69.6%
2,500.9%
115.6%
174.5%

(0.0653)

รายได้
รายได้ จากการขายและบริ การสําหรับไตรมาส 1 ปี 2560 จํานวน 752.0 ล้ านบาท ลดลงสุทธิจากไตรมาสเดียวกัน
ของปี ก่อน จํานวน 436.4 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 36.7 แยกอธิบายตามกลุม่ ธุรกิจ ได้ ดงั นี 8
ไตรมาส 1/2560

ไตรมาส 1/2559

ไตรมาส 4/2559

เปลียนแปลง

จํานวน
444.7

ร้ อยละ
59.1

จํานวน
397.4

ร้ อยละ
33.4

จํานวน
326.6

ร้ อยละ
73.7

(y-y)
11.9%

(q-q)
36.2%

199.3

26.5

83.8

7.1

41.5

9.4

137.9%

380.1%

รายได้ ธุรกิจเพลง

67.2

9.0

90.1

7.6

58.7

13.2

-25.4%

14.4%

รายได้ ธุรกิจรับจ้ างและผลิตกิจกรรม

40.8

5.4

609.7

51.3

16.5

3.7

-93.3%

146.8%

-

0.0

7.3

0.6

0.1

0.0

-100.0%

-100.0%

752.0

100.0

1,188.4

100.0

443.4

100.0

-36.7%

69.6%

หน่วย:ล้ านบาท

รายได้ ธุรกิจสือ
รายได้ ธุรกิจสุขภาพและความงาม

รายได้ ธุรกิจบริ การและอืนๆ
รายได้ จากการขายและบริ การ

รายได้ ธุรกิจสื/อ
รายได้ จากธุรกิจสือประกอบด้ วย รายได้ จากธุรกิจสือโทรทัศน์และสือวิทยุ โดยในไตรมาส 1 ปี 2560 มีรายได้ จาก
ธุรกิจสือรวม จํานวน 444.7 ล้ านบาท เพิมขึ 8นไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน จํานวน 47.3 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
11.9 อันเนืองมาจาก
ธุรกิจสื/อโทรทัศน์ : ประกอบด้ วย รายได้ จากช่องโทรทัศน์ภาคพื 8นดินในระบบดิจิตอล หมวดหมู่ทวั ไป
แบบความคมชัดปกติ ได้ แก่ สถานีโทรทัศน์ “ช่อง 8” รายได้ จากช่องโทรทัศน์ดาวเทียม ได้ แก่ “ช่อง 2” และ
“สบายดีทีว”ี เป็ นหลัก
ภาพรวมรายได้ ธุรกิจสือโทรทัศน์ในไตรมาสนี 8เพิมขึ 8น แม้ ว่าเม็ดเงินโฆษณาโดยรวมของทังอุ
8 ตสาหกรรมจะ
ลดลง แต่ “ช่อง 8” ยังสามารถขึ 8นค่าโฆษณาได้ เท่าตัวสําหรับรายการทีได้ รับความนิยมสูง ทังรายการใน
8
กลุม่ กีฬา โดยเฉพาะอย่างยิง รายการ “8 Max มวยไทย” “เดอะแชมเปี ย8 น มวยไทยตัดเชือก” ในช่วงวันหยุด
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เสาร์ อาทิตย์ และ “มวยไทย แบทเทิ 8ล” ในช่วงเวลาไพร์ มไทม์วนั ศุกร์ รวมถึงรายการในกลุม่ ข่าว นําโดย “คุย
ข่าวช่อง 8” ทีมเี รตติ 8งติดอันดับ 1 ในกลุม่ ผู้ประกอบการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายใหม่ และอันดับ 3 ของ
ประเทศ เพิมเติมด้ วยรายการข่าวรู ปแบบใหม่ ได้ แก่ “สะกิดข่าวเด็ด” และ “ปากท้ อง ต้ องรู้ ” นอกจากนี 8
“ช่อง 8” ยังมีละครทีออกอากาศใหม่ทงั 8 สิ 8น 4 เรื อง ได้ แก่ “ระบําไฟ” “เชลยศึก” “เงาเสน่หา” และ“เกม
พยาบาท” ทีมีการปรั บเนือ8 หาให้ เข้ มข้ นและขยายฐานผู้ชมโทรทัศน์ เพิมขึน8 อีกทัง8 มีการออกอากาศซีรีส์
อิ น เดี ย ยอดนิ ย ม "สี ด าราม ศึก รั ก มหาลงกา" ในช่ วงไพรม์ ไ ทม์ วัน ธรรมดาก่ อ นละครคํ า ซึง ประสบ
ความสํ าเร็ จอย่างงดงาม โดยมีผ้ ูชมสูงสุดทะลุ 1 ล้ านคน รวมถึงการออกอากาศซีรี ส์จีน "เจ้ าหนูจอม
ราชันย์" ในวันเสาร์ อาทิตย์
ในไตรมาสนี 8 บริ ษัทได้ ลงนามเซ็นสัญญาเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับ “ไลน์ ประเทศไทย (LINE Thailand)”
โดยนําคอนเทนต์ของบริ ษัทวางไว้ บนแอพพลิเคชัน “ไลน์ ทีวี” ทังละคร
8
รายการวาไรตี 8 และไฮไลต์รายการ
มวย รวมทังมิ
8 วสิควีดิโอเพือให้ ดยู ้ อนหลังได้ ตลอดเวลา เริ มตังแต่
8 วนั ที 1 มีนาคมเป็ นต้ นไป และได้ เปิ ดตัว
LINE Official Account ในเดือนเมษายนนี 8 ถือได้ ว่าเป็ นการต่อยอดรายได้ ของบริ ษัทและเตรี ยมความ
พร้ อมเพือให้ สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริ โภคในปั จจุบนั ทีรับชมรายการต่างๆ ผ่านทังหน้
8 าจอโทรทัศน์และ
ออนไลน์ไปพร้ อมๆ กัน
ธุรกิจสื/อวิทยุ : รายได้ ธุรกิจสือวิทยุมาจากผลการดําเนินงานของ “COOL Fahrenheit 93” ภาพรวม
รายได้ ธุรกิจสือวิทยุในไตรมาสนี 8 เพิมขึ 8นร้ อยละ 9.3 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน จากผลการสํารวจของ
AGB Nielsen Media Research (Thailand) คลืน “COOL Fahrenheit 93” ยังคงได้ รับความนิยมติดอยู่
ในอันดับ 1 ของกลุ่ม Easy Listening และอันดับ 2 ของประเทศ และยังมีการจัดกิจกรรมสําหรับผู้ฟังซึง
ได้ รับความนิยมอย่างสูงและต่อเนือง ได้ แก่ "อิ~งค์ Eat All Around ปี 7”
รายได้ ธุรกิจสุขภาพและความงาม
รายได้ ธุรกิจสุขภาพและความงาม ประกอบด้ วย รายได้ จากการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ดแู ลผิวหน้ า ภายใต้ กลุ่ม
แบรนด์ “มาจีค (Magique)” ผลิตภัณฑ์ บํารุ งเส้ นผมและหนังศีรษะ ภายใต้ กลุ่มแบรนด์ “รี ไวฟ์ (Revive)” และ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม ภายใต้ กลุ่มแบรนด์ “เอสโอเอ็ม (S.O.M)” โดยบริ ษัทมีรายได้ ในไตรมาสนี 8 จํานวน 199.3
ล้ านบาท เพิมขึ 8นสูงจากไตรมาส 1 ปี 2559 กว่า 115.5 ล้ านบาท หรื อเพิมขึ 8นร้ อยละ 137.9 เนืองจากมีการเสริ ม
กลยุทธ์โฆษณาและการขายให้ เหมาะสมกับช่องทางต่างๆ มากขึ 8น ทําการตลาดในทุกช่องทางเพือเป็ นการกระตุ้น
ยอดขาย รวมถึงการขยายช่องทางการขายและการทําโปรโมชัน ร่ วมกับร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ทัว

หน้ า 3 / 5

ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง ร้ านวัตสัน (Watsons) ซึง ได้ รับการตอบรับทีดี ทําให้ ยอดขายในช่วง 4-5 เดือนทีผ่าน
มาเติบโตขึ 8นต่อเนืองอย่างมีเสถียรภาพ
รายได้ ธุรกิจเพลง
รายได้ ธุรกิจเพลง ประกอบด้ วย รายได้ จากธุรกิจดิจิตอล รายได้ จากการจัดเก็บลิขสิทธิ และรายได้ จากการบริ หาร
ศิลปิ น โดยรายได้ ในไตรมาสนี 8 จํานวน 67.2 ล้ านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน จํานวน 22.9 ล้ าน
บาท คิดเป็ นลดลงร้ อยละ 25.4 เนืองจากพฤติกรรมผู้ฟังเปลียนไป ทังการดาวน์
8
โหลดริ งโทนทีลดลงต่อเนืองแม้ ว่า
แนวโน้ มรายได้ การฟั งผ่านออนไลน์ทงั 8 Music Streaming YouTube หรื อ Joox ทีเพิมขึ 8น แต่ก็ไม่เพียงพอกับการ
ลดลงของรายได้ จากช่องทางอืนๆ อย่างไรก็ตาม ภายหลังการปรั บโครงสร้ างธุรกิ จและควบคุมต้ นทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทําให้ ธุรกิจเพลงมีความสามารถในการทํากําไรดีขึ 8น
รายได้ ธุรกิจรั บจ้ างและผลิตกิจกรรม
รายได้ ธุรกิจรับจ้ างและผลิตกิจกรรม ประกอบด้ วย รายได้ จากการจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาด และรายได้
จากงานรับจ้ างผลิต ในไตรมาสนี 8 มีรายได้ รวม 40.8 ล้ านบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2559 อย่างมากเนืองจากใน
ไตรมาส 1 ปี ก่อนมีรายได้ จากกิจกรรมทีเป็ นโครงการขนาดใหญ่ซงึ มีมลู ค่าและปริ มาณงานสูงกว่าปกติและเกิดขึ 8น
เพียงครั ง8 เดียว โดยรายได้ หลักๆ ในไตรมาสนี 8 เป็ นการรั บจ้ างผลิตคอนเสิร์ตสําหรั บสือของบริ ษัท ได้ แก่ “เสียง
สวรรค์ออนทัวร์ ” “ช่อง 8 พบเพือน” “สบายดีสญ
ั จร” และ “สบายดีทีวี AEC Music Caravan”
ต้ นทุนขายและบริการ
ต้ นทุนขายและบริ การจํานวน 509.4 ล้ านบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ปี ก่อนหน้ า จํานวน 285.6 ล้ านบาท คิดเป็ น
ลดลงร้ อยละ 35.9 โดยลดลงตามรายได้ ของธุรกิจรับจ้ างและผลิตกิจกรรมทีลดลงเป็ นหลัก อย่างไรก็ตาม ในส่วน
ของต้ นทุนช่อง 8 ทีเพิมขึ 8น เป็ นการพัฒนาคุณภาพด้ านเนื 8อหารายการ ต้ นทุนละครตามการออกอากาศ และการ
เพิมรายการใหม่ๆ ให้ ได้ รับความนิยม และในส่วนของธุรกิจสุขภาพและความงาม เป็ นไปตามสัดส่วนของจํานวน
สินค้ าทีขายเพิมขึ 8น
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร ค่ าใช้ จ่ายอื/น และต้ นทุนทางการเงิน
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร จํานวน 216.4 ล้ านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2559 จํานวน 23.7
ล้ านบาท คิดเป็ นลดลงร้ อยละ 9.9 สาเหตุจากค่าใช้ จ่ายสําหรับธุรกิจรับจ้ างและผลิตกิจกรรมทีลดลงตามสัดส่วน
รายได้ ทีลดลง
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ในส่วนของต้ นทุนทางการเงิน จํานวน 23.8 ล้ านบาท เพิมขึ 8น 6.3 ล้ านบาทจากไตรมาส 1 ปี 2559 คิดเป็ นเพิมขึ 8น
ร้ อยละ 36.2 สาเหตุมาจากดอกเบี 8ยจ่ายธนาคารสูงขึ 8นจากการกู้ยืมระยะยาวเพือชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้
ใช้ คลืนความถีโทรทัศน์ ในระบบดิจิตอล ทังนี
8 8 ในไตรมาสนี 8 มีรายการพิเศษ ได้ แก่ กําไรทีเกิดจากการปรับเปลียน
เงือนไขการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถีและประกอบกิจการโทรทัศน์ ในระบบดิจิตอล (ก่อน
ภาษี ) จํานวน 45.5 ล้ านบาท
แผนเป้าหมาย และแนวโน้ มในอนาคต
ในปี 2560 สถานีโทรทัศน์ “ช่อง 8” ได้ วางกลยุทธ์เสริ มความแข็งแกร่ งอย่างต่อเนืองสําหรับประเภทรายการทีได้ รับ
ความนิยม นําโดยรายการในกลุ่มกีฬา ข่าว ละคร และจะมีรายการวาไรตี 8ใหม่ๆ เข้ ามาเพิมเติมเพือให้ สอดคล้ อง
กับการปรับเพิมขึ 8นค่าโฆษณาประมาณร้ อยละ 35 จากปี 2559
สํ าหรั บ ธุ ร กิ จ สุข ภาพและความงาม ภายหลัง การตอบรั บ เป็ นอย่ างดี ข องกลยุท ธ์ วางเส้ น การขายใหม่ตัง8 แต่
กลางเดือนธันวาคมปี 2559 บริ ษัทวางแผนเพิมประเภทผลิตภัณฑ์ (SKU) ให้ ครอบคลุมตามความต้ องการของ
ผู้บริ โภคมากขึ 8น ขยายช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้ าผ่านทังช่
8 องทางสือโทรทัศน์ ออนไลน์ และร้ านค้ าปลีกอืนๆ
อีกทัง8 บริ ษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตรใหม่สําหรั บการนําสินค้ ามาขายเพิมเติมผ่านช่องทาง Telesales
ของบริ ษัท และเพือเป็ นการนําผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทออกสูต่ ลาดประเทศเพือนบ้ านด้ วย

(นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ)
ประธานกรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
ผู้มีอํานาจรายงานสารสนเทศ
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