
  

 

 

 

ประเดน็เดน่ส ำหรับไตรมำส 1/2565 

ธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์ฟื้ นตัวโดดเด่น จำกรำยได้ธุรกิจโทรทัศน์

และกำรจ ำหน่ำยลิขสิทธิ์คอนเทนต์ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้รำยได้รวม

เติบโตจำกไตรมำสก่อนหน้ำ 

แม้ว่าในไตรมาส 1 จะเป็น  Low season ของธุรกิจสื่อโฆษณา

โดยทั่วไป แต่ธุรกิจเอ็นเตอรเ์ทนเมนต์ของบริษัทฯ มีการฟ้ืนตวัจาก

ไตรมาสก่อนหนา้อย่างมีนยัส าคญั จากรายไดก้ารขายคอนเทนตไ์ป

ยงัออนไลนแ์พลตฟอรม์ซึง่สอดรบักบัไลฟ์สไตลผ์ูช้มในยคุดิจิทลั และ

การยกระดบัคอนเทนตห์ลกัประเภทต่างๆ ในการน าเสนอรายการ

ใหม่ (Fresh program) ตลอดทัง้ไตรมาส ในขณะที่ธุรกิจคอมเมิรซ์

ยงัคงไดร้บัผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 ที่กลบัมาระบาดและ

กระจายวงกวา้งมากขึน้ สง่ผลต่อก าลงัซือ้ผูบ้ริโภคชะลอตวัต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ตามรายไดร้วมบริษัทฯ ในไตรมาส 1/2565 เติบโตรอ้ยละ 

14.8  จากไตรมาสก่อน อยูท่ี่ 844.5 ลา้นบาท 

ปรับกลยุทธ์ธุรกิจคอมเมิร์ซเพื่อเพิ่มสัดส่วนยอดขำยแบรนด์  

In-house โดยให้ควำมส ำคัญกับสินค้ำจำก Lifestar บนทุก

ช่องทำงจ ำหน่ำยของบรษัิทฯ เพื่อยกระดับอัตรำก ำไรขั้นต้น 

บริษัทฯ ปรบักลยทุธแ์ละแผนการตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนอง
สถานการณภ์ายนอกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาทิ การเนน้การ
ขายสินคา้แบรนด ์In-house บนช่องทาง RS Mall ของบริษัทฯ เพื่อ
ยกระดบัอตัราก าไรขัน้ตน้ในระยะยาว นอกจากนีย้งัใหค้วามส าคญั
กับการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ โดยการปรับสูตรของ
ผลิตภณัฑบ์างประเภทใหม้ีตน้ทนุต ่าลงแตย่งัคงมีคณุประโยชน ์และ
คงรสชาติที่ดี สง่ผลใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้ของธุรกิจคอมเมิรซ์ปรบัตวัสงู
ขึ ้นอยู่ที่ ร ้อยละ 59 อีกทั้ง ได้มุ่ ง เน้นการบริหารค่าใช้จ่ายให้มี
ประสิทธิภาพดว้ยการท าการตลาดผ่านช่องทางออนไลน ์สง่ผลใหค้า่
ใชใ้นการขายและบรหิารลดลงรอ้ยละ 10.4 จากไตรมาสก่อน 

 
 

 

 

 

ผลประกอบกำรไตรมำส 1/2565 ฟื้ นตัวเป็นก ำไรสุทธิ จำกกำร

เติบโตของธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์ และกำรบรหิำรค่ำใช้จ่ำยใน

กำรขำยและบรหิำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

จากการฟ้ืนตัวชัดเจนของธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์ ซึ่งสูงกว่า
อตุสาหกรรมสือ่โฆษณารวม อีกทัง้การควบคมุตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ย
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหไ้ตรมาส 1/2565 บริษัทฯ มีก าไร
สทุธิจ านวน 55.0 ลา้นบาท พลกิฟ้ืนจากขาดทนุในไตรมาสก่อน  

พร้อมออกผลิตภัณฑ์ใหม่หลำยรำยกำร รวมทั้งผลิตภัณฑ์กัญชง 

ในไตรมำส 2/2565 เป็นต้นไป และกำรกลับมำของกิจกรรมและ

คอนเสิร์ต คำดผลประกอบกำรฟื้ นตัวต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปี 

บริษัทฯ มีแผนการออกผลิตภณัฑใ์หม่หลายรายการในไตรมาสที่ 
2/2565 ทั้งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมภายใต้แบรนด์ well u และ 
Vitanature+ พรอ้มวางจ าหน่ายผลิตภณัฑจ์ากสารสกัดใบกญัชง
และ CBD ออกสูต่ลาดตอ่เนื่องภายใตแ้บรนด ์CAMU C อาทิ “คามู
ซี พลสั กัญชง” เครื่องดื่มวิตามินซีแบรนดแ์รกที่ผสมสารสกดัจาก
ใบกัญชง และ “คามูซี ซีบีดี ช็อต” เครื่องดื่มฟังกช์ันนัลช็อตผสม
สารสกดั CBD ซึ่งเป็นผลิตภณัฑแ์รกในตลาดเครื่องดื่ม นอกจากนี ้
การกลบัมาของกิจกรรมและคอนเสิรต์ หลงัจากสถานการณโ์ควิด-
19 ที่คลี่คลายลงรวมทัง้ความพรอ้มของธุรกิจ Popcoin ในการเขา้
ลิสทใ์น Bitkub จากปัจจยัดงักลา่วคาดวา่สง่ผลให้ผลประกอบการ
ของบรษัิทฯ ฟ้ืนตวัชดัเจนตอ่เนื่องตัง้แตไ่ตรมาส 2/2565 เป็นตน้ไป 

ขยำยคอมเมิร์ซแพลตฟอร์ม รุกธุรกิจขำยตรง ด้วยกำรเข้ำลงทุน

ใน ULife ซึ่งธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ และเร ิ่มรับรู้รำยได้และก ำไร

ตั้งแต่ไตรมำส 2/2565  

การเขา้ซือ้และโอนกิจการทัง้หมดของ ULife ธุรกรรมแลว้เสรจ็เดือน
พฤษภาคม 2565 และบริษัทฯ จะเริ่มรับรูร้ายได้และก าไรของ 
ULife ตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2565 เป็นตน้ไป พรอ้มสรา้ง Synergy 
ภายในกลุ่มธุรกิจ เพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลกูคา้ที่หลากหลายยิ่งขึน้ใน
ช่องทางการจดัจ าหน่ายใหม่ๆ รวมถึงเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ น าไปสู่
โอกาสทั้งในดา้นการเพิ่มยอดขาย การสรา้ง Business partner 
ปัจจุบนัใหแ้ข็งแรงยิ่งขึน้ และดึงดูด Business partner รายใหม่ๆ 
เขา้มา อีกดว้ย

ส ำหรับไตรมำส 1/2565 

วันที ่17 พฤษภำคม 2565 

 

ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำน

บรษัิท อำร์เอส จ ำกดั (มหำชน) 

Industry/Sector: Services/Commerce 

 



  

ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับไตรมำส 1/2565  

แมเ้ศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1/2565 จะไดร้บัปัจจยับวกจากภาคการสง่ออกและการทอ่งเที่ยวที่ปรบัตวัดีขึน้ หลงัมีมาตรการผอ่นคลายจ ากดั
การเดินทางระหว่างประเทศ แต่คาดว่าจะขยายตวัในอตัราที่ชะลอลง เนื่องจากเศรษฐกิจไทยยงัคงเผชิญกบัความกดดนัจากสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของโควิท-19 สายพนัธุโ์อมิครอนระลอกใหมท่ี่กลบัมาระบาดและกระจายวงกวา้งมากขึน้ รวมทัง้ตน้ทนุการผลติและคา่ครอง
ชีพที่สงูขึน้ซึ่งไดร้บัผลกระทบอย่างเต็มที่จากการปรบัขึน้ของราคาพลงังาน สง่ผลใหค้วามเช่ือมั่นผูบ้ริโภคปรบัลดลง และยงัคงระมดัระวงั
การใช้จ่ ายอยู่  นอกจากนี ้ไตรมาส 1 ยัง เ ป็นช่ วง  Low season ของการจับจ่ ายใช้สอยของผู้บริ โภคหลังจากช่วง เทศกาล  
อีกดว้ย อย่างไรก็ตามคาดการณว์่าสถานการณร์ะบาดของเชือ้โอมิครอนจะส่งผลกระทบระยะสัน้ และจะเปลี่ยนกลายเป็นโรคประจ าถ่ิน  
อีกทัง้สดัสว่นของการฉีดวคัซีนที่เพิ่มสงูขึน้ช่วยลดความรุนแรงของโรค และผลกระทบของการระบาด ท าใหเ้ศรษฐกิจเริ่มทยอยกลบัสูภ่าวะ
ปกติไดม้ากขึน้ในช่วงที่เหลอืของปี 
 

  ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 4/2564 ไตรมาส 1/2565 เปล่ียนแปลง 
หน่วย:ลา้นบาท จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน ร้อยละ (y-y) (q-q) 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 992.2 100% 735.9 100% 844.5 100% -14.9% 14.8% 
ธุรกิจพาณิชย ์ 660.5 66.6% 496.7 67.5% 426.8 50.5% -35.4% -14.1% 

ธุรกิจเอ็นเตอรเ์ทนเมนต ์ 331.7 33.4% 239.3 32.5% 417.7 49.5% 25.9% 74.6% 

  - ธุรกิจสือ่ 254.8 25.7% 173.5 23.6% 352.1 41.7% 38.2% 103.0% 

  - ธุรกิจเพลงและอืน่ๆ 76.9 7.8% 65.8 8.9% 65.5 7.8% -14.8% -0.4% 

ตน้ทนุขายและบรกิาร 432.0 43.5% 464.8 63.2% 432.1 51.2% 0.0% -7.0% 

ก าไรขัน้ตน้ 560.2 56.5% 271.1 36.8% 412.4 48.8% -26.4% 52.1% 
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร  387.3 39.0% 390.8 53.1% 350.0 41.4% -9.6% -10.4% 
ก าไรจากการด าเนินงาน 172.8 17.4% (119.7) -16.3% 62.3 7.4% -63.9% N/A 
ตน้ทนุทางการเงิน 11.1 1.1% 16.2 2.2% 16.3 1.9% 46.3% 0.5% 

ก าไร/(ขาดทนุ)สทุธิ 140.2 14.1% (66.1) -9.0% 55.0 6.2% -60.8% N/A 

 

 

 

 

 

 

รำยได ้

รายไดร้วมจากการขายและบรกิารส าหรบัไตรมาส 1/2565 
จ านวน 844.5 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 14.8 จากไตรมาส
ก่อน โดยหลกัมาจากธุรกิจเอ็นเตอรเ์ทนเมนตท์ี่ฟ้ืนตวัชดัเจน 
จากรายไดจ้ากการขายคอนเทนตบ์นออนไลนแ์พลตฟอรม์ที่
สงูขึน้ และรายไดค้า่โฆษณาจากธุรกิจสือ่ที่เติบโต แตห่าก
เทียบกบัปีก่อนรายไดร้วมลดลงรอ้ยละ 14.9 เป็นผลจาก
รายไดธุ้รกิจพาณิชยท์ี่ชะลอจากสถานการณโ์ควิด-19  
ที่ยืดเยือ้และคา่ครองชีพท่ีสงูขึน้ ทัง้นีส้ามารถแยกอธิบาย
ตามกลุม่ธุรกิจ ไดด้งันี ้

 

โครงสร้ำงรำยได ้

 

ธุรกจิพาณชิย์
50%

ธุรกจิส ือ่
42%

ธุรกจิเพลงและอืน่ๆ
8%

844 

ลำ้นบำท 



  

ธรุกจิพำณชิย ์

รายไดธุ้รกิจพาณิชย ์ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการจดัจ าหนา่ยผลติภณัฑภ์ายใตต้ราสนิคา้ของบรษัิทฯ และสนิคา้ของพารท์เนอร ์โดยบรษัิทฯ 

มุง่เนน้การพฒันาผลติภณัฑ ์ตลอดจนเลอืกสรรผลติภณัฑใ์หมท่ี่หลากหลายเพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้รโิภคใหด้ียิ่งขึน้ เพื่อตอบรบั

กระแสความสนใจในสขุภาพที่เพิ่มสงูภายใตส้ถานการณโ์ควิด-19 บริษัทฯ จึงไดเ้พิ่มความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ รวมทัง้ปรบักลยุทธ์

ทางการตลาด เพื่อสรา้งการเติบโตและเพิ่มมารจิ์น้ในระยะยาว 

 ปรบักลยทุธใ์หม่ ดว้ยการมุง่เนน้โปรโมทสินคา้แบรนด ์In-house ในเครือ Lifestar ในช่องทางจ าหน่ายของบริษัทฯ โดยลด
การท าการตลาดของสินค้าของพาร์ทเนอร์ในประเภทที่ทับซ้อนและแข่งขันโดยตรงกับสินค้าแบรดน์ In-house ลง   
ซึ่งกลยทุธด์งักลา่วจะช่วยเพิ่มมารจิ์น้ของธุรกิจคอมเมิรซ์ใหส้งูขึน้ โดยในไตรมาส 1/2565 สดัสว่นสินคา้ของบริษัทฯ และ
สนิคา้ของพารท์เนอรอ์ยูท่ี่ 50:50 เพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนที่ 36:64 ตามล าดบั สง่ผลใหอ้ตัราก าไรขึน้ตน้ของธุรกิจคอมเมริซ์
เพิ่มขึน้มาอยูท่ี่รอ้ยละ 59.2 จากไตรมาสก่อนที่รอ้ยละ 55.4 

 ปรบัสตูรเครื่องดื่มฟังกช์ันนลัดริง้ แบรนด ์CAMU C ใหร้สชาติดียิ่งขึน้ ดว้ยคุณภาพ และสารอาหารคงเดิม ในขณะที่ใช้
ตน้ทนุท่ีต ่าลง สง่ผลใหม้ารจิ์น้ปรบัตวัดีขึน้ ซึง่ไดว้างจ าหนา่ยแลว้ที่เซเวน่ อีเลฟเวน่ทกุสาขา 

 พฒันาผลิตภณัฑก์ัญชงอย่างต่อเนื่อง ทัง้รูปแบบผลิตภณัฑอ์าหารเสริมและเครื่องดื่ม  ทัง้นีเ้พื่อสรา้งรายไดจ้ากกระแส
ความสนใจในสรรพคณุตา่งๆที่ดีตอ่สขุภาพของกญัชง และชิงความไดเ้ปรยีบจากการเป็นสนิคา้ 

รายไดจ้ากธุรกิจพาณิชยส์  าหรบัไตรมาส 1/2565 เท่ากบั 426.8 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 14.1 จากไตรมาสก่อน และรอ้ยละ 35.4 จากปีก่อน 

เป็นผลจากไดร้บัผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 ที่กลบัมาระบาดวงกวา้งมากขึน้ตัง้แตต่น้ปี  ท าใหย้งัคงมีมาตรการ Work from home 

ที่สง่ผลใหท้ีมขายทางโทรศพัทไ์มส่ามารถปฏิบตัิงานที่ส  านกังานไดเ้ต็มประสิทธิภาพ และจากการขึน้ราคาของสินคา้อปุโภคบริโภคที่สง่ผล

ใหผู้บ้รโิภคยงัคงระมดัระวงัการใชจ้่ายอยา่งตอ่เนื่อง ประกอบกบัไตรมาสแรกของปีซึง่เป็นช่วง Low season ของการจบัจ่ายใชส้อยภายหลงั

จากช่วงเทศกาลวนัหยดุยาว 

ธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 

ธุรกิจสื่อ ส  าหรบัไตรมาส 1/2565 มีรายไดเ้ท่ากับ 352.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 103.0 จากไตรมาสก่อนและรอ้ยละ 38.2 จากปีก่อน   
เป็นผลจากรายไดก้ารขายคอนเทนตไ์ปยงัออนไลนแ์พลตฟอรม์ที่สงูขึน้ ซึ่งสอดรบักบัไลฟ์สไตลผ์ูช้มในยคุดิจิทลั ประกอบกบัรายไดจ้ากการ
ผลติออรจิินลัคอนเทนตซ์ีรสีใ์หม่ “เจนนี่ กลางวนัครบั กลางคืนคะ่” ที่ออกอากาศทางแอปพลเิคชนั AIS Play อีกทัง้เป็นผลจากรายไดโ้ฆษณา
จากธุรกิจสื่อที่ฟ้ืนตวัจากการยกระดบัคอนเทนตท์ัง้ละคร ข่าว และรายการมวย ตลอดจนการฉายรายการที่ผลิตใหม่ (Fresh program) 
ตลอดทัง้ไตรมาส  

ทัง้นี ้ธุรกิจสื่อซึ่งมีความหลากหลายของบริษัทฯ ทัง้ทีวี  วิทย ุและช่องทางออนไลน ์ยงัถือเป็นสว่นส าคญัของโมเดลธุรกิจ Entertainmerce 
ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแรงของช่องทางการจัดจ าหน่ายและเป็นจุดแข็งที่สรา้งความแตกต่างใหบ้ริษัทฯและช่วยสรา้งการเติบโตในธุรกิจ
พาณิชย ์

ธุรกิจเพลงและอื่นๆ ส าหรบัไตรมาส 1/2565 มีรายไดจ้ านวน 65.5 ลา้นบาท อยู่ในระดบัใกลเ้คียงกบัไตรมาสก่อน แต่ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 
14.8 จากปีก่อน เนื่องจากปีก่อนมีการรบัรูร้ายไดพิ้เศษจากการขายลขิสทิธ์ิเพลงไปยงัช่องทางออนไลน ์ 

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจเพลงยงัเติบโตไดด้ีจากการพฒันาคอนเทนตเ์พลงรูปแบบใหม่ๆ ผ่านโซเชียลมีเดียของกลุม่อารเ์อสเพื่อสรา้งรายไดจ้าก
ยอดผูช้มบนฐานแฟนคลบักว่า 40 ลา้นบญัชี รวมทัง้รายไดจ้ากการฟังเพลงผ่านทางระบบดิจิทลัในรูปแบบการฟังสตรีมมิ่งออนไลนผ์่าน
แพลตฟอรม์ชัน้น าต่างๆ สอดรบักระแสการรบัฟังเพลงผ่านสตรีมมิ่งที่เติบโตขึน้อย่างต่อเนื่อง ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีแผนในการจัดกิจกรรมและ
คอนเสริต์ใหญ่ในช่วงครึง่หลงัของปี 255 ภายหลงัจากสถานการณโ์รคระบาดที่คลีค่ลายดีขึน้  



  

ต้นทุนขำยและบรกิำร 

ตน้ทนุขายและบรกิารส าหรบัไตรมาส 1/2565 เทา่กบั 432.1 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 7.0 จากไตรมาสก่อนและอยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบัปีกอ่น
เป็นผลจากตน้ทนุของธุรกิจคอมเมิรซ์ลดลงจากการสดัสว่นที่เพิ่มขึน้ของยอดขายสินคา้ In-house ซึ่งมีตน้ทนุที่ต  ่ากวา่สินคา้จากพารท์เนอร ์
ประกอบกบัการกลบัรายการของค่าเผ่ือสินคา้ลา้สมยั ทัง้นีช้ดเชยกบัตน้ทนุของธุรกิจเอ็นเตอรเ์ทนเมนตท์ี่เพิ่มขึน้จากการผลิตคอนเทนตท์ี่
เป็น Fresh program ตลอดทัง้ไตรมาสนี ้

ก ำไรขั้นต้น 

บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้รวมส าหรบัไตรมาส 1/2565 อยู่ที่ 412.4 ลา้นบาท  เพิ่มขึน้รอ้ยละ 52.1 จากไตรมาสก่อน เป็นผลจากรายไดธุ้รกิจเอ็น
เตอรเ์ทนเมนตท์ี่ฟ้ืนตวัอย่างมีนยัส าคญัจากธุรกิจทีวีเป็นหลกั อย่างไรก็ตามหากเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ก าไรขัน้ตน้ลดลงรอ้ยละ 
26.4 จากปีก่อน เป็นผลจากรายไดธุ้รกิจคอมเมิรซ์ลดลงจากก าลงัซือ้ผูบ้ริโภคที่ชะลอตวั โดยอตัราก าไรขัน้ตน้รวมอยูท่ี่รอ้ยละ 49.5 เพิ่มขึน้
จากไตรมาสก่อนทีร่อ้ยละ 36.8   

ธุรกิจคอมเมิรซ์มีก าไรขัน้ตน้ เท่ากบั 252.7 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 8.1 จากไตรมาสก่อน และรอ้ยละ 42.3 จากปีก่อน  เป็นผลจากยอดขาย
สินคา้ที่ลดลง ในขณะที่อตัราก าไรขัน้ตน้ธุรกิจคอมเมิรซ์เท่ากบัรอ้ยละ 59.2 เพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 55.4 ในไตรมาสก่อน จากสดัสว่นยอดขาย
ของสนิคา้ In-house ของบรษัิทฯ ที่เพิ่มขึน้  

ธุรกิจเอ็นเตอรเ์ทนเมนต ์มีก าไรขัน้ตน้เทา่กบั 159.7 ลา้นบาท เพิม่ขึน้อยา่งมีนยัส าคญัจากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึน้รอ้ยละ 30.6 จากปีก่อน 
เป็นผลจากรายไดค้า่โฆษณาและการขาย content licensing ที่เพิ่มสงูขึน้ และจากธุรกิจโทรทศัน ์ ในขณะท่ีอตัราก าไรขัน้ตน้ธุรกิจเอ็นเตอร์
เทนเมนตเ์ทา่กบัรอ้ยละ 38.2 เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ -1.6 ในไตรมาสก่อน  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบรหิำร และต้นทุนทำงกำรเงิน  

บรษัิทฯ มีคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารส าหรบัไตรมาส 1/2565 จ านวน 350.0 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 10.4 จากไตรมาสก่อนและ 9.6 จาก
ปีก่อน ตามล าดบั เป็นผลจากการปรบัลดกิจกรรมทางการตลาดของธุรกิจคอมเมิรซ์ลงใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์และเนน้การท าการตลาด
ผา่นช่องทางออนไลน ์ ทัง้นีค้า่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารตอ่ยอดขายคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 41.4 ซึง่ลดลงจากไตรมาสก่อนที่อยูท่ี่รอ้ยละ 
53.1 

ตน้ทนุทางการเงินส าหรบัไตรมาส 1/2565 จ านวน 16.3 ลา้นบาท ซึง่อยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบัไตรมาสก่อน และเพิ่มขึน้รอ้ยละ 46.3 จากปีก่อน 
เป็นผลจากดอกเบีย้จา่ยเพิม่ขึน้ตามเงินกูย้มืธนาคารเพื่อใชล้งทนุในธุรกิจบรหิารสนิทรพัยแ์ละบรกิารติดตามหนี ้บรษัิท เชฎฐ์ เอเชีย จ ากดั  

ก ำไรสทุธ ิ

ส าหรบัไตรมาส 1/2565  บรษัิทฯ มีก าไรสทุธิสว่นของบรษัิทใหญ่เทา่กบั 55.0 ลา้นบาท พลกิฟ้ืนจากขาดทนุในไตรมาสก่อน เป็นผลจากการ
ฟ้ืนตวัที่โดดเด่นของธุรกิจเอ็นเตอรเ์ทนเมนต ์ประกอบกับบริหารตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ทัง้นี ้
บรษัิทฯ รบัรูส้ว่นแบง่ก าไรจากบรษัิท เชฎฐ์ เอเชีย จ ากดั ในไตรมาส 1/2565 จ านวน 23.9 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 



  

มมุมองต่อผลกำรด ำเนนิงำนหรอืฐำนะทำงกำรเงนิในอนำคต  

อารเ์อสมุ่งด าเนินธุรกิจในรูปแบบ Entertainmerce เขา้สู่ธุรกิจพาณิชยอ์ย่างเต็มตัว โดยการสรา้งการเติบโตของธุรกิจพาณิชยจ์ากการ
พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่อย่างต่อเนื่อง และเสริมความแข็งแรงของช่องทางการจดัจ าหน่ายจากธุรกิจ เอ็นเตอรเ์ทนเมนต ์รวมทัง้ขยายธุรกิจ
พาณิชยใ์หเ้ติบโตจากการรว่มมือกบัพาทเนอรท์างธุรกิจ โดยไดว้างแผนการด าเนินงานในช่วงที่เหลอืของปีดงันี ้

 พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย า้การเป็น Your Wellbeing Partner กับผูบ้ริโภค โดยมีแผนออกผลิตภัณฑใ์หม่

หลายรายการ ทัง้การออกผลิตภณัฑอ์าหารเสริมที่เนน้การน านวตักรมทางวิทยาศาสตรภ์ายใตแ้บรนด ์well u และผลิตภณัฑ์

เสรมิอาหารที่ผสานพลงัสารสกดัจากธรรมชาติภายใตแ้บรนด ์Vitanature+  อีกทัง้ขยายช่องทางการจ าหนา่ยใหม่ๆ  

 เปิดตวัผลิตภณัฑก์ญัชงภายใตแ้บรนด ์CAMU C ไดแ้ก่ “คามซูี พลสั กญัชง” เครื่องดื่มวิตามินซีแบรนดแ์รกที่ผสมสารสกดัจาก

ใบกญัชง พรอ้มกาบา สารสกดัจากผลคาม ูคาม ูและวิตามินซี 200% และ “คามซูี ซีบีดี ช็อต” เครื่องดื่มฟังกช์นันลัช็อตผสมสาร

สกดั CBD ตวัแรกในตลาดเครือ่งดื่ม ที่มีมาใหเ้ลอืกถึง 2 สตูรดว้ยคณุประโยชนท์ี่แตกตา่ง เพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการท่ีแตกตา่ง

กนัของผูบ้รโิภค เจาะกลุม่ตลาดพรเีมียมแมสที่รกัสขุภาพ  

 ขยายคอมเมิรซ์แพลฟอรม์ดว้ยการเขา้ซือ้ธุรกิจขายตรงใน ULife ซึ่งธุรกรรมจะแลว้เสร็จในเดือนพฤษภาคม และบริษัทฯ จะเริ่ม

รบัรูร้ายไดแ้ละก าไรของ ULife ตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2565 เป็นตน้ไป 

 พรอ้มจัดกิจกรรมและคอนเสิรต์ใหญ่ รวมทัง้ K-Pop Event ภายหลงัจากผ่อนปนมารตราการการควบคมุการแพร่ระบาดของ 
โควิด-19 เมื่อสถานการณค์ลีค่ลายดีขึน้ในครึง่หลงัของปี 2565 

พฒันำกำรเพือ่ควำมยัง่ยนื  

บรษัิทฯ จดัท ารายงานการพฒันาอยา่งยั่งยืน ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของรายงาน One report เพื่อแสดงถึงความมุง่มั่นในการเปิดเผยขอ้มลูส าคญั

ตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น และโปรง่ใส โดยเนือ้หาครอบคลมุการด าเนินงานในดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และการก ากบักิจการ 

และไดร้ายงานความคืบหนา้ระหวา่งปีเป็นสว่นหนึง่ของรายงานค าอธิบายและวิเคราะหฐ์านะทางการเงินและผลการด าเนินงานประจ าไตร

มาส โดยในรายงานนีไ้ดแ้สดงถึงพฒันาการตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม ถึง วนัท่ี 30  มีนาคม  2565 

กำรประเมินสำระส ำคัญและกำรระบุประเด็นด้ำนควำมยั่งยืน 

ในปี 2564-2565 บรษัิทฯ ด าเนินงานดา้นความยั่งยืนภายใตแ้นวคิด “ผูส้รา้งสรรแรงบนัดาลใจและสง่มอบองคค์วามรู ้ดว้ยความบนัเทิง 

สนิคา้ และบรกิารท่ีมคีณุคา่ พรอ้มเติมเตม็คณุภาพชีวติที่ดีใหแ้ก่ผูค้นอยา่งยั่งยืน” ซึง่สอดรบักบัการด าเนินธุรกิจขององคก์ร โดยมีการระบุ

ประเด็นส าคญัในดา้นตา่งๆ ดงันี ้ 

ด้านเศรษฐกิจ มุง่เนน้ความพงึพอใจของลกูคา้ และ การพฒันานวตักรรมรว่มกบัคูค่า้ 

ด้านสงัคม มุง่เนน้การบรหิารจดัการองคค์วามรูอ้ยา่งเป็นระบบ และ การพฒันาศกัยภาพและสง่เสรมิความกา้วหนา้พนกังาน 

ด้านสิง่แวดล้อม มุง่เนน้การใชท้รพัยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ และ การจดัการของเสยีอยา่งเป็นระบบ 

ด้านสิง่แวดล้อม (E : Environment)  

“โครงการ Paper Merci..แยก แลก รักษ”์ สง่เสรมิการคดัแยกกระดาษจากตน้ทาง เพื่อใหผู้ก้่อขยะเลง็เห็นถงึคณุคา่ของทรพัยากรที่ใชแ้ลว้ 

และเพิ่มอตัราการรไีซเคิลเศษกระดาษของประเทศใหส้งูขึน้ โดยเริม่โครงการตัง้แตต่ลุาคม 2563 และ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 สามารถน า

กระดาษเขา้สูก่ระบวนการรไีซเคิลสะสมได ้11,860 กิโลกรมั และยงัไดต้อ่ยอดไปยงั โครงการ “RS net Zero : Think ก่อน ทิง้” ดว้ยความ

ตัง้ใจที่จะลดขยะพลาสติกจากส านกังานใหญ่ของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นศนูย ์โดยในปี 2565 นี ้เริม่โครงการจากการรวบรวมขวด PET เบอร ์1 และ 



  

น ากลบัมาผลติเป็นสิง่ของที่มีประโยชน ์เพื่อน าไปรว่มกิจกรรมการสรา้งจิตส านกึที่ดีดา้นสิง่แวดลอ้ม และสานความสมัพนัธต์อ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยี

ตา่งๆ ตอ่ไป 

ด้านเศรษฐกิจ (E : Economy) 

“Thailand Marketing Day : Marketing the Unknown รู้จักโลกใหม่ ที่ไม่เหมือนเดิม” โดยคณุสรุชยั เชษฐ์โชติศกัดิ์ CEO ของบริษัทฯ 
ไดเ้ป็นหนึ่งในผูบ้รรยายหลกัรว่มกบัผูบ้ริหารระดบัสงูจากองคก์รชัน้น า ซึ่งไดร้ว่มแลกเปลี่ยนมมุมองและประสบการณใ์หน้กัการตลาดและ
ผูป้ระกอบการ ไดพ้ิจารณาถึง “ความเป็นไปไดใ้นการเดินหนา้ต่อ” ปลดล็อคทางความคิด ติดอาวธุทางธุรกิจ เพื่อเป็นก าลงัใจใหผู้ค้นใน
สงัคมไดม้องเห็นโอกาสในการปรบัตวั และรว่มสรา้งแรงบนัดาลใจ เพื่อน ามาปรบัใชอ้ยา่งทนัทว่งที ซึง่ถือวา่เป็นสว่นหนึง่ของการสง่มอบองค์
ความรูสู้ผู่ค้นในสงัคม และเป็นการสือ่สารแนวคิดและผลการด าเนินงานดา้นความยั่งยืนของบรษัิทฯ ใหบ้คุคลภายนอกไดร้บัทราบ 

ด้านสงัคม (S : Social) 

“ข่าว 8 ปันน ้าใจ ช่วยผู้ประสบภัย จากหมอกควันไฟป่า” จากความห่วงใยในปัญหาหมอกควนัจากไฟป่าในจงัหวดัเชียงใหม ่ซึ่งท าให้
เกิดหมอกควนัพิษปกคลมุหลายพืน้ที่ สง่ผลกระทบต่อคณุภาพชีวิต สขุภาพของคน และเศรษฐกิจภาคเหนือในวงกวา้ง ทางช่อง 8 ไดส้ง่ทีม 
ผูป้ระกาศข่าวและทีมงานเดินทางไปช่วยเหลือผูป้ระสบภยัหมอกควนัจากไฟป่า ดว้ยการน าของใชท้ี่จ  าเป็น อาทิ เครื่องเป่าใบไม ้หนา้กาก 
PM 2.5 คราด และอื่นๆ ไปมอบใหก้บัผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบ พรอ้มพดูคยุ สอบถาม และใหก้ าลงัใจแก่ผูท้ี่ไดร้บัความเดือดรอ้นจากไฟป่า ทัง้นี ้ 
บริษัทฯ ในฐานะสื่อและส านกัข่าวไดร้ว่มเป็นกระบอกเสียงเพื่อผลกัดนัใหเ้กิดการแกปั้ญหาที่ตน้ทาง รวมถึงเสริมสรา้งและสื่อสารความรู้
ความเขา้ใจดา้นปัญหาที่เกิดขึน้จากมลพิษหมอกควนัใหแ้ก่ผูค้นในสงัคมทั่วไปไดต้ระหนกัถึงผลกระทบเหลา่นี ้ซึ่งการขบัเคลื่อนโครงการ  
ทกุมิติไปพรอ้มกนั จะช่วยเป็นแรงจงูใจใหช้าวบา้นเขา้มามีสว่นรว่ม และเป็นหวัใจส าคญัในการแกไ้ขปัญหาหมอกควนัอยา่งยั่งยืนตอ่ไป  

ด้านการก ากับกิจการ (G : Governance) 

“RS เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจขององคก์รเป็นไปอยา่งถกูตอ้ง
สอดคลอ้งกับพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยั่งยืนไดม้ีมติอนุมัติ
แต่งตัง้คณะท างานคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างเป็นทางการเรียบรอ้ยแลว้ และเริ่มด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหพ้นกังานมี
ความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งดงักลา่วทัง้ในการท างานและการใชชี้วิตประจ าวนัไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม  
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