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ภาพรวมธุรกิจส่ือในปีนีจ้ะยังคงมีโอกาสเติบโตสูงอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้มีเมด็เงินโฆษณาใช้จ่ายผ่านส่ือทีวีเติบโตตามไป
ด้วย และบริษทัฯจะบริหารจัดการรายได้และต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ 
 
                 การเมอืงไทย ยงัไมค่ล่ีคลาย แต่สงครามธุรกิจ ยงัคงแขง่ขนักนัตลอดเวลา ท่ามกลางกระแสโลกาภิวฒัน์..ห้วง
เพลาน้ี การแย่งชงิทีดุ่เดือดมากสุด คอื อุตสาหกรรมส่ือและบนัเทิง ส าหรบัธุรกิจทีวี ดิจิตอล เสน้ทางท  าเงิน ท  าทอง ที่ไมไ่ด้
โรยด้วยกลีบกหุลาบ... 
 
                 ก่อนหน้าน้ี  PwC ประเทศไทย คาดการณ์ถึงแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมส่ือและบนัเทิงของประเทศ
ไทยว่า  จะขยายตวัอย่างแข็งแกร่งในอีก 5 ปีขา้งหน้า หลังรายงานล่าสุดพบว่า การใชจ่้ายด้านส่ือและบนัเทิง 
(Entertainment and Media spending) จะมีมูลค่าสูงถึง 1.48 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 463.2 
แสนล้านบาท ภายในปี 2560 เพิ่มขึ้นจาก 9.7 พนัล้านดอลลาร์ในส้ินปี56  โดยไดร้ับผลบวกจากการขยายตวัของการใช ้
งานทางอินเตอร์เน็ต (Internet access) และงบโฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน์ (TV advertising) ที่เพิ่มสูงขึ้น 
                    
                  PwC ยงัคาดว่าอตัราการเติบโตเฉล่ียตอ่ปี (Compound Annual Growth Rate: CAGR 2556-60) 

ของอุตสาหกรรมส่ือและบนัเทิงไทยจะอยู่ที ่ 11.3% ไปในระยะอีก 5 ปีขา้งหน้า ถือเป็นอตัราการเตบิโตเฉล่ียต่อปีสูงสุด
เป็นอันดบัที่ 4 ในภูมิภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ รองจาก อินโดนีเซยี 17.1%, ฟิลิปปินส์ 14.8% และเวยีดนาม 13.5% 
นอกจากน้ี ยงัสวนทางกบัการเตบิโตแบบ Single digit ของตลาดที่พฒันาแล้วอย่างสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะมกีารเติบโตเฉล่ีย
ที่ 4.8% และยโุรปที ่3% 

           
                  ค่ายยกัษ์ใหญแ่ห่งวงการบนัเทิง ที่เปิดตลาด ท  าสงครามธุรกิจ สงครามเพลง  สงครามหุ้นทีโ่ดดเด่นมากสุด ไม่
พน้   ค่ายRS  ของกลุ่มทุน เชษฐโชติศกัด์ิ+วีไอ คู่ใจอย่าง โสรัตน์ วณิชวรากิจและคนในครอบครัว 
           
                   วนัน้ี RS  มีแผนจะใชก้ลยทุธ์รุกสู่การเป็น Media Revolutionist 2014 ผูป้ฏวิตักิารสร้างสรรค์ผลงาน
บนัเทิงคุณภาพด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคม ถือเป็นการต่อยอดความส าเร็จจากการสร้าง Multi Content Media 

Network ในปีที่ผา่นมาจนท  าใหบ้ริษทัฯ มคีวามแข็งแกร่งทางด้านเครือข่ายความบนัเทิง (The Entertainment 

Network) ที่สอดรบัท ั้งไลฟ์สไตล์ของผูบ้ริโภคและโมเดลธุรกิจใหม่ ซึ่งปัจจบุนัประกอบไปด้วย 3 ธุรกจิหลัก คอื ธุรกจิ
มีเดีย ธุรกจิเพลง และธุรกิจโชว์บิซ        
 
                 การเป็น Media Revolutionist 2014 คือ การพฒันาคอนเทนตใ์ห้มคีุณภาพ เขา้ถึงได้ง่าย หลากหลาย เขา้ถึง
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และ Synergy กนัระหว่างกลุ่มทุกธุรกิจท ั้งคอนเทนต์และมีเดีย           
                    
                   



                   RS ต ั้งเป้าปีน้ีจะมรีายไดร้วมอยู่ที่ 5,000 ล้านบาท และก  าไรสุทธิ 12% โดยรายได้เตบิโตประมาณ 43% เมื่อเทียบกบั
ปีกอ่น แบ่งสดัส่วนรายได้มาจากธุรกิจมีเดีย 73% ธุรกิจเพลง 13% และธุรกิจโชวบ์ิซ 14%  โดยมุง่ใหค้วามส าคญักบั 3 ธุรกิจหลกั 
อันได้แก่ ธุรกจิมีเดีย ต ั้งเป้ากวาดรายได้ 3,650 ล้านบาท ประกอบด้วย ธุรกจิดิจิตอลฟรีทีวทีี่มี “ช่อง 8” เป็นหัวหอกส าคญั โดย
เตรียมรายการบนัเทงิ รายการข่าว และละครใหม่ ไวอ้อกอากาศเป็นช่องดิจิตอลเอสดีในเดือนเมษายนน้ี  
            
                    ธุรกจิแซทเทลไลทท์ีวีซึ่งเป็นธุรกิจดาวเด่นในปีที่ผา่นมา ได้แก่ ชอ่งสบายดีทีวทีีค่รองแชมป์เรตติ้งอันดับ 1 ช่องแซทเทล
ไลทท์ีวกีลุ่มมิวสิคต่อเน่ือง 4 ปีซอ้น  ช่องสตาร์แมก็ซท์ี่เพิ่งรีแบรนด์เป็น “ช่อง 2” เพื่อการจดจ าง่าย เขา้ถึงง่าย ดว้ยกลยทุธ์การไปอยูท่ี่
หมายเลข 2 ในกล่องรบัสญัญาณดาวเทียมให้มากที่สุด  ชอ่งยู แชนแนล (You Channel) ชอ่งของคนรกัดนตรี 24 ช ัว่โมง ส าหรบั
ทุกเพศทกุวยั ที่มาพร้อมกบักิจกรรมใหม่ๆตลอดท ั้งปี และชอ่งซนั แชนแนล ลาลีกา (Sun Channel LaLiga) ภายใตค้อนเซป็ต ์
Extreme Entertainment Variety ที่ยงัคงเนน้การถ่ายทอดสดฟตุบอลลาลีกาสเปน เพือ่รองรบัฐานผูช้มคนรกักีฬาที่เหนียว
แน่น                 
                
                   นอกจากน้ี ยงัเตรียมเปิดตวัชอ่งใหม่ชือ่ ชอ่งเวร์ิด คพั แชนแนล (World Cup Channel) ซึ่งจะใชศ้กัยภาพของคอน
เทนตก์ฬีาระดับโลกอย่างการแข่งขนัฟตุบอลโลก 2014 ที่จะเกดิขึ้นในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมน้ีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด       
           
                   ด้าน ธุรกิจวทิยุในปีน้ียงัม ีCool Fahrenheit 93 เป็นหัวหอกส าคญั โดยมีเป้าหมายรกัษาแชมป์คล่ืนวทิยุ  เรตติ้งยอด
นิยมอันดับ 1 ในกลุ่ม Easy Listening ต่อเน่ืองมากกกว่า 10 ปี  ส่วนของธุรกิจเพลงต ั้งเป้ารายได้ 650 ล้านบาท หรือคิดเป็น
สดัส่วนรายได้ 13% โดยมคี่ายเพลงยอดนิยมอย่าง เยส มิสิค (Yes! Music) การ์เด้น มวิสิค (Garden Music) ค่ายกามกิาเซ ่
(Kamikaze) ค่ายเดอะเดโม่ (The Demo) และค่ายอาร์สยาม ผลิตผลงานเพลงที่มีคุณภาพ ถูกใจคนฟังทุกกลุ่มทุกวยั    
                 
                   ส าหรับธุรกจิโชวบ์ิซทีต่อ่ยอดมาจากธุรกิจเพลง ต ั้งเป้ารายได้ 700 ล้านบาท หรือคดิเป็นสดัส่วน 14% ของรายไดร้วม 
ซึ่งจะมีคอนเสิร์ตและอีเวน้ท์มากมายให้ได้ตดิตามตลอดท ั้งปี     
                   
                  “ภาพรวมธุรกจิส่ือในปีน้ีจะยงัคงมโีอกาสเตบิโตสูงอย่างตอ่เน่ือง ส่งผลให้มีเม็ดเงนิโฆษณาใชจ่้ายผา่นส่ือทวีีเตบิโตตาม
ไปด้วย และบริษทัฯจะบริหารจดัการรายได้และตน้ทนุให้มปีระสิทธิภาพ เพือ่ให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงาน
ที่วางไว”้ 
          
                 นายสุรชยั เชษฐโชติศกัด์ิ ประธานกรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) RS 
กล่าว --- หุ้นอินไซด์ ฉบบัวนัที่ 29 มกราคม 2557 


