สำหรับปี 2559
วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2560

คำอธิบำยและวิเครำะห์ ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
บริษัท อำร์ เอส จำกัด (มหำชน)

ภำพรวมธุรกิจ
ภำพรวมธุรกิจสื่อโทรทัศน์และวิทยุทงอุ
ั ้ ตสำหกรรมสำหรับปี 2559 ปรับตัวลดลงจำกผลกระทบของกำรงดเผยแพร่
รำยกำรทังภำพและเสี
้
ยงที่แสดงถึงควำมรื่ นเริ ง โดยนำเสนอเพียงข่ำว พร้ อมทังเผยแพร่
้
ข้อมูลข่ำวสำรกำรถ่ำยทอด
ภำพและเสียงเกี่ยวกับกำรเสด็จสวรรคตและงำนพระบรมศพของพระบำทสมเด็จ พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลย
เดชฯ อย่ำงต่อเนื่องเป็ นเวลำ 30 วันภำยหลังวันที่ 13 ตุลำคม 2559 โดยตลำดสื่อและโฆษณำยังได้ รับผลกระทบ
อย่ำงต่อเนื่องจนถึงปลำยปี 2559 โดยหำกพิจำรณำกำรใช้ งบโฆษณำ (ADEX) ผ่ำนสื่อโทรทัศน์และวิทยุจำกผล
กำรสำรวจของ AGB Nielsen Media Research (Thailand) ชี ้ให้ เห็นว่ำ เม็ดเงินโฆษณำของปี 2559 เทียบกับปี
2558 ลดลง 13,802 ล้ ำนบำท ซึง่ เป็ นผลมำจำกกำรลดลงของเม็ดเงินโฆษณำผ่ำนทังโทรทั
้
ศน์และวิทยุ อย่ำงไรก็
ตำม ในส่วนของโทรทัศน์ ระบบดิจิตอลนัน้ มีสดั ส่วนกำรใช้ งบโฆษณำลดลงน้ อยที่สุด โดยลดลงเพียง 538 ล้ ำน
บำท หรื อลดลงร้ อยละ 2.6 ตำมด้ วยกำรใช้ งบโฆษณำผ่ำนวิทยุที่ลดลง 413 ล้ ำนบำท หรื อลดลงร้ อยละ 7.3
ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ โดยรวมนัน้ เม็ดเงินโฆษณำลดลงสะท้ อนจำกจำนวนผู้ชมโทรทัศน์เฉลี่ยเดือนธันวำคม ปี 2559
ลดลงเมื่อเที ยบกับช่วงเวลำเดียวกัน ของปี 2558 กว่ำร้ อยละ 4.3 ของจำนวนผู้ชมทั่วประเทศ อย่ำงไรก็ ตำม
สัดส่วนผู้ชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลมีจำนวนสูงขึ ้นมำอยู่ที่ร้อยละ 43.7 ในเดือนธันวำคม ปี 2559 เทียบกับร้ อย
ละ 29.3 ในเดือนธันวำคม ปี 2558
สรุ ปผลกำรดำเนินงำนสำหรั บปี 2559
งบกำรเงินรวมของบริ ษัทสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษัทมีขำดทุนสุทธิ ส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่
จำนวน 102.1 ล้ ำนบำท ลดลง 223.7 ล้ ำนบำทจำกปี ก่อนหน้ ำ ซึง่ มีกำไรสุทธิ ส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่ จำนวน
121.6 ล้ ำนบำท คิดเป็ นลดลงร้ อยละ 184.0 สำเหตุจำกกำรลดลงของรำยได้ ธุรกิจสื่อเป็ นหลัก โดยเป็ นผลมำจำก
กำรงดกำรเผยแพร่ รำยกำรในไตรมำส 4 ของปี 2559 ในส่วนของค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรตลำดสูงขึ ้นสำหรั บใช้ ในกำร
โฆษณำผลิตภัณฑ์สุขภำพและควำมงำมออกสู่ตลำดค้ ำปลีก และประชำสัมพันธ์ สินค้ ำให้ เป็ นที่ร้ ู จักในวงกว้ ำง
ตังแต่
้ ช่วงกลำงปี 2559 เป็ นต้ นมำ ทำให้ ในปี 2559 บริ ษัทมีผลขำดทุน 102.1 ล้ ำนบำท หรื อลดลง 223.7 ล้ ำน
บำท

รำยได้
กำไรขันต้
้ น
กำไรจำกกำรดำเนินงำน
กำไร/(ขำดทุน)สุทธิ

ปี 2559
จำนวน
ร้ อยละ
3,124.9
100
793.9
25.4
(164.8)
-5.3
(102.1)
-3.3

กำไร/(ขำดทุน)ต่อหุ้น

(0.1043)

หน่วย:ล้ ำนบำท

ปี 2558
จำนวน
ร้ อยละ
3,728.7
100
1,025.7
27.5
149.4
4.0
121.6
3.3

เปลี่ยนแปลง
จำนวน
(y-y)
(603.8)
-16.2%
(231.8)
-22.6%
(314.2) -210.3%
(223.7) -184.0%

0.1208

รำยได้
รำยได้ จำกกำรขำยและบริ กำรสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 จำนวน 3,124.9 ล้ ำนบำท ลดลงสุทธิจำกปี
ก่อน จำนวน 603.8 ล้ ำนบำท หรื อลดลงร้ อยละ 16.2 แยกอธิบำยตำมกลุม่ ธุรกิจ ได้ ดงั นี ้
ปี 2559
หน่วย:ล้ ำนบำท

จำนวน

ปี 2558
ร้ อยละ

จำนวน

เปลี่ยนแปลง
ร้ อยละ

จำนวน

(y-y)

รำยได้ ธุรกิจสื่อ
รำยได้ ธุรกิจเพลง
รำยได้ ธุรกิจรับจ้ ำงและผลิตกิจกรรม
รำยได้ ธุรกิจสุขภำพและควำมงำม
รำยได้ ธุรกิจบริ กำรและอื่นๆ

1,814.7
321.6
753.2
227.9
7.6

58.1
10.3
24.1
7.3
0.2

2,246.1
463.6
707.4
231.9
79.7

60.3
12.4
19.0
6.2
2.1

(431.4)
(142.0)
45.7
(4.1)
(72.1)

-19.2%
-30.6%
6.5%
-1.7%
-90.5%

รำยได้ จำกกำรขำยและบริ กำร

3,124.9

100

3,728.7

100

(603.8)

-16.2%

รำยได้ ธุรกิจสื่อ
รำยได้ จำกธุรกิจสื่อประกอบด้ วย รำยได้ จำกธุรกิจสื่อโทรทัศน์และสื่อวิทยุ โดยในปี 2559 มีรำยได้ จำกธุรกิจสื่อรวม
จำนวน 1,814.7 ล้ ำนบำท ลดลงจำกปี ก่อน จำนวน 431.4 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ 19.2 ประกอบไปด้ วย
ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ : ประกอบด้ วย รำยได้ จำกช่องโทรทัศ น์ภำคพื ้นดินในระบบดิจิตอล หมวดหมู่ทวั่ ไป
แบบควำมคมชัดปกติ ได้ แก่ สถำนีโทรทัศน์ “ช่อง 8” รำยได้ จำกช่องโทรทัศน์ดำวเทียม ได้ แก่ “ช่อง 2” และ
“สบำยดีทีวี” เป็ นหลัก
ภำพรวมรำยได้ ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ลดลง เนื่องจำกผลกระทบของกำรใช้ งบโฆษณำผ่ำนสื่อโทรทัศน์ดำวเทียม
โดยรวมลดลงอย่ ำงมีนั ยส ำคัญ ตำมกำรจัดสรรเม็ดเงิ น โฆษณำที่ ล ดลง โดยกำรใช้ งบโฆษณำผ่ำนสื่ อ
โทรทัศน์ดำวเทียมสำหรับปี 2559 เทียบกับปี 2558 ลดลง 2,560 ล้ ำนบำท หรื อลดลงกว่ำร้ อยละ 42.3 เป็ น
ผลให้ รำยได้ ของ “ช่อง 2” และ “สบำยดีทีวี” ลดลง ในส่วนของโทรทัศน์ ระบบดิจิตอล แม้ ว่ำกำรใช้ งบ
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โฆษณำโดยรวมสำหรับปี 2559 เทียบกับปี 2558 จะลดลงร้ อยละ 2.6 ซึง่ ผลกระทบหลักมำจำกกำรงดกำร
เผยแพร่ รำยกำรอย่ำงต่อเนื่องเป็ นเวลำ 30 วันในช่วงไตรมำส 4 และอุตสำหกรรมสื่อโทรทัศน์ ที่ ได้ รับ
ผลกระทบต่อเนื่องจนถึงสิ ้นปี 2559 อย่ำงไรก็ตำม รำยได้ ของ “ช่อง 8” ซึง่ เป็ นรำยได้ หลักของธุรกิจสื่อ
โทรทัศน์ของบริ ษัท กลับทำได้ ดีสวนทำงกับตลำดโดยรวม
ตลอดปี 2559 สถำนีโทรทัศน์ “ช่อง 8” ภำยใต้ คอนเซ็ปต์ "เข้ มทุกเรื่ องรำว สุดทุกอำรมณ์ " พร้ อมโลโก้ ใหม่
และกำรเพิ่มเติมรำยกำรใหม่ๆ เพื่อขยำยฐำนผู้ชมโทรทัศน์ กลุ่มคนเมืองยังคงได้ รับควำมนิยมต่อเนื่องทัง้
รำยกำรในกลุ่มกีฬำ ได้ แก่ รำยกำร “8 Max มวยไทย” “เดอะแชมเปี ้ยน มวยไทยตัดเชือก” “ศึกมวยโลก
ช่อง 8 HBO Boxing” และ “UFC มวยกรง 8 เหลี่ยม” และกำรเพิ่มรำยกำรมวยในช่วงเวลำไพร์ มไทม์วนั
ศุกร์ ทงั ้ “มวยไทย แบทเทิ ้ล” และ “มวยมันส์ ซูเปอร์ Max” รำยกำรข่ำว นำโดย“คุยข่ำวช่อง 8” ซึง่ สร้ ำงสถิติ
ใหม่ ทำให้ เรตติ ้งกลุ่มรำยกำรข่ำวของช่อง 8 ติดอันดับ 1 ในกลุ่มผู้ประกอบกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
รำยใหม่ และอันดับ 3 ของประเทศ รวมถึงกำรเพิ่มรำยกำรข่ำวรู ปแบบใหม่ คือ “สะดุดข่ำวเด็ด” และ “ปำก
ท้ องต้ องรู้ ” ในส่วนของละคร มีละครที่ออกอำกำศใหม่ทงสิ
ั ้ ้น 8 เรื่ อง ได้ แก่ “สะใภ้ รสแซ่บ” “มนต์รักอสูร” “พี่
เลี ้ยง” “ล่ำดับตะวัน” “บำปบรรพกำล” “บ่วงรัก สลักแค้ น” “แม่นำก” และ“กระถินริ มรัว้ ” นอกจำกนี ้ ยังเพิ่ม
ควำมสนุกด้ วยกำรเติมวำไรตี ้อีก 3 รำยกำร ได้ แก่ “The Guest ตีสนิทคนดัง” “สไมล์เรนเจอร์ ขบวนกำรอัพ
ยิ ้ม" และ “English...สะกิดต่อมฮำ” อีกทังมี
้ กำรออกอำกำศซีรี่ย์ต่ำงประเทศยอดนิยมทังเกำหลี
้
และจีนเพื่อ
เพิ่มฐำนผู้ชมใหม่ๆ อีกด้ วย จำกผลกำรสำรวจของ AGB Nielsen Media Research (Thailand) “ช่อง 8” มี
จำนวนผู้ชมช่วงปลำยปี เพิ่มขึ ้นจำกปลำยปี 2558 ถึงร้ อยละ 13.9
ธุรกิจสื่อวิทยุ : รำยได้ ธุรกิจสื่อวิทยุมำจำกผลกำรดำเนินงำนของ “COOL Fahrenheit 93” ภำพรวม
รำยได้ ธุรกิ จสื่อวิทยุในปี 2559 ลดลงร้ อยละ 11.9 จำกปี ก่อน สำเหตุหลักมำจำกพฤติกรรมกำรซือ้ สื่อ
โฆษณำที่เปลี่ยนไปของทัง้ อุตสำหกรรม ประกอบกับในปี 2559 บริ ษัทยุติกำรดำเนินธุรกิจสำหรั บคลื่น
“สบำยดี เรดิโอ 88.5” อย่ำงไรก็ตำม จำกผลกำรสำรวจของ AGB Nielsen Media Research (Thailand)
คลื่น “COOL Fahrenheit 93” ยังคงได้ รับควำมนิยมติดอยู่ในอันดับ 1 ของกลุ่ม Easy Listening และ
อันดับ 2 ของประเทศ และยังมีกำรจัดกิ จกรรมสำหรั บผู้ฟัง ซึ่งได้ รับควำมนิยมอย่ำงสูงตลอดทัง้ ปี ได้ แก่
"อิ๊งค์ Eat All Around” "COOL Music Alive” “COOL Outing” “COOL Music Fest” และ “One Life”
รำยได้ ธุรกิจเพลง
รำยได้ ธุรกิจเพลง ประกอบด้ วย รำยได้ จำกธุรกิจดิจิตอล รำยได้ จำกกำรจัดเก็บลิขสิทธิ์ และรำยได้ จำกกำรบริ หำร
ศิ ล ปิ น โดยบริ ษัท ได้ ห ยุดผลิ ตและจ ำหน่ ำยแผ่ น เพลงไปตัง้ แต่ไ ตรมำส 1 ของปี 2559 เพื่ อ ให้ ส อดคล้ องกับ
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พฤติกรรมของผู้บริ โภคเพลงที่เปลี่ยนแปลงไปและก่อให้ เกิดควำมคล่องตัว เป็ นผลให้ รำยได้ โดยรวมของปี 2559
จำนวน 321.6 ล้ ำนบำท ลดลงจำกปี ก่อน จำนวน 142.0 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ 30.6 อีกทังพฤติ
้
กรรมกำรดำวน์
โหลดริ งโทนก็ลดควำมนิยมลง ทัง้ นี ้ แนวโน้ มรำยได้ ของกำรให้ บริ กำร Music Streaming และ YouTube ยัง
เพิ่มขึ ้น แต่ไม่เพียงพอกับกำรลดลงของรำยได้ จำกช่องทำงอื่นๆ อย่ำงไรก็ตำม ภำยหลังกำรปรับโครงสร้ ำงธุรกิจ
ตัดต้ นทุนที่ไม่ก่อให้ เกิดรำยได้ ออกไป ทำให้ ธุรกิจเพลงโดยรวมยังมีควำมสำมำรถในกำรทำกำไรที่ดี
รำยได้ ธุรกิจรั บจ้ ำงและผลิตกิจกรรม
รำยได้ ธุรกิจรับจ้ ำงและผลิตกิจกรรม ประกอบด้ วย รำยได้ จำกกำรจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมกำรตลำด และรำยได้
จำกงำนรั บจ้ ำงผลิต ในปี 2559 รำยได้ จำกธุรกิจรับจ้ ำงและผลิตกิจกรรม จำนวน 753.2 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำกปี
ก่อนจำนวน 45.7 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ 6.5 เนื่องจำกบริ ษัทยังคงมีกิจกรรมคอนเสิร์ตที่จดั อย่ำงต่อเนื่องและ
ประสบควำมสำเร็ จเป็ นอย่ำงดี ทังคอนเสิ
้
ร์ต “The Next Venture Concert 2016” “Love Laugh Cry with 9
Men” รวมถึงคอนเสิร์ตสำหรับสื่อต่ำงๆ ของบริ ษัททัง้ “ช่อง 8 พบเพื่อน” และ “สบำยดีสญ
ั จร” เป็ นต้ น
รำยได้ ธุรกิจสุขภำพและควำมงำม
รำยได้ ธุรกิจสุขภำพและควำมงำม ประกอบด้ วย รำยได้ จำกกำรจัดจำหน่ำยกลุ่มผลิตภัณฑ์ดแู ลผิ วหน้ ำ ภำยใต้
แบรนด์ “มำจีค (Magique)” กลุ่มบำรุ งเส้ นผมและหนังศีร ษะ ภำยใต้ แบรนด์ “รี ไวฟ์ (Revive)” และกลุ่มอำหำร
เสริ ม โดยบริ ษัทมีรำยได้ จำนวน 227.9 ล้ ำนบำท ค่อนข้ ำงทรงตัวจำกปี 2558 ที่จำนวน 231.9 ล้ ำนบำท เหตุผล
หลักมำจำกกำรทำกำรขำยผ่ำนสื่อโทรทัศน์ ไม่ได้ ในช่วงไตรมำส 4 ประกอบกับ เศรษฐกิ จที่ซบเซำมำระยะหนึ่ง
ส่งผลต่อกำรตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ ที่เพิ่งออกใหม่ในตลำด อย่ำงไรก็ตำม เมื่อธุรกิจโฆษณำเริ่ มกลับมำเป็ นปกติ
บริ ษัทได้ เพิ่มเส้ นกำรขำยและโฆษณำผ่ำนสื่อของบริ ษัทมำกขึ ้น รวมถึงเพิ่มจำนวนเจ้ ำหน้ ำที่รับสำยคอลเซ็นเตอร์
เพื่อรองรั บควำมต้ องกำรของลูกค้ ำที่ สูงขึน้ ให้ ได้ ทงั ้ หมด และยังทำกำรตลำดในทุกช่องทำงเพื่อเป็ นกำรกระตุ้น
ยอดขำยสำหรับลูกค้ ำเดิม และเพื่อประชำสัมพันธ์ให้ ผลิตภัณฑ์เป็ นที่ร้ ู จกั ในวงกว้ ำง รวมถึงกำรขยำยช่องทำงกำร
ขำยและกำรทำโปรโมชัน่ ร่ วมกับร้ ำนวัตสัน (Watsons) อีฟ แอนด์ บอย (EVEANDBOY) ท็อปส์ มำร์ เก็ต (Tops
Market) กูร์เมต์ มำร์ เก็ต (Gourmet Market) และ โฮม เฟรช มำร์ ท (Home Fresh Mart) ด้ วย
ต้ นทุนขำยและบริกำร
ต้ นทุนขำยและบริ กำรจำนวน 2,331.0 ล้ ำนบำท ลดลงจำกปี ก่อน จำนวน 372.0 ล้ ำนบำท คิดเป็ นลดลงร้ อยละ
13.8 เนื่องมำจำก ต้ นทุนของช่องโทรทัศน์ดำวเทียมลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญ เนื่องจำกควำมพยำยำมในกำรบริ หำร
ต้ นทุนให้ ลดลงตำมรำยได้ ที่หดตัวลง ต้ นทุนขำยและบริ กำรอีกส่วนหนึ่งที่ลดลงมำจำกต้ นทุน ของธุรกิจผลิตและ
จำหน่ำยแผ่นเพลงที่ลดลงเป็ นอย่ำงมำกตำมกำรยุติกำรผลิต อย่ำงไรก็ตำม แม้ ต้นทุนกำรดำเนินงำนของช่อง 8 จะ
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เพิ่ มสูง ขึน้ แต่ก็ เป็ นไปตำมสัดส่วนเดีย วกับ รำยได้ ที่ เพิ่ มขึน้ โดยเป็ นกำรพัฒ นำคุณ ภำพด้ ำนเนื อ้ หำรำยกำร
อุปกรณ์ในกำรดำเนินงำน ต้ นทุนละครตำมกำรออกอำกำศ และกำรเพิ่มรำยกำรใหม่ๆ ให้ ได้ รับควำมนิยมและเพิ่ม
ฐำนผู้ชมอย่ำงต่อเนื่อง
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริหำร ค่ ำใช้ จ่ำยอื่น และต้ นทุนทำงกำรเงิน
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร จำนวน 960.6 ล้ ำนบำท เพิ่มขึน้ จำกปี 2558 จำนวน 84.2 ล้ ำนบำท คิดเป็ น
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.6 จำกกำรเพิ่มขึ ้นหลักๆ ของค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ สินค้ ำสุขภำพ
และควำมงำมของบริ ษัทผ่ำนช่องทำงขำยอื่นนอกเหนือจำกที่แต่เดิมขำยผ่ำนช่องทำง Telesales เพียงอย่ำงเดียว
ในส่วนของต้ นทุนทำงกำรเงิน จำนวน 83.4 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 2.3 ล้ ำนบำทจำกปี 2558 คิดเป็ นเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.8
สำเหตุมำจำกดอกเบี ้ยจ่ำยธนำคำรสูงขึ ้นจำกกำรเริ่ มกู้ยืมระยะยำวเป็ นปี แรกเพื่อชำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้
ใช้ คลื่นควำมถี่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
แผนเป้ำหมำย และแนวโน้ มในอนำคต
ในปี 2560 สถำนีโทรทัศน์ “ช่อง 8” ได้ วำงกลยุทธ์เสริ มควำมแข็งแกร่ งอย่ำงต่อเนื่องสำหรับประเภทรำยกำรที่ได้ รับ
ควำมนิยม นำโดยรำยกำรในกลุม่ กีฬำ ข่ำว ละคร และวำไรตี ้ เพื่อเพิ่มเรตติ ้งแบบก้ ำวกระโดด ให้ สอดคล้ องกับกำร
ปรับเพิ่มขึ ้นค่ำโฆษณำประมำณร้ อยละ 35 จำกปี 2559
ส ำหรั บ ธุ ร กิ จ สุข ภำพและควำมงำม ภำยหลัง กำรตอบรั บ เป็ นอย่ ำงดีข องกลยุท ธ์ วำงเส้ น กำรขำยใหม่ตัง้ แต่
กลำงเดือนธันวำคมที่ผ่ำนมำ บริ ษัทวำงแผนเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ (SKU) ให้ ครอบคลุมตำมควำมต้ องกำรของ
ผู้บริ โภคมำกขึ ้น รวมทังขยำยช่
้
องทำงกำรจัดจำหน่ำยสินค้ ำผ่ำนโฮมช้ อปปิ ง้ และร้ ำนค้ ำปลีกอื่นๆ

(นำยดำมพ์ นำนำ)
กรรมกำร และ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยกำรเงิน
ผู้มีอำนำจรำยงำนสำรสนเทศ
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