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Synopsis
Football is not just about a 90-minute game
playing in the field. How the football clubs
generate and manages their revenue is
very important. Find out their strategies
and which team has the most revenue in
this episode of Conversations with Deloitte
Thailand.

despite the economy. Bull market or bear
market, good or bad, sport always acquires
income and always grows. It is only a matter
of small or large revenue.

casting Right. There are 2 main parts, one is
of the Leagues itself and another one is ofthe UEFA. The last box that is very important
is Commercial – sponsors, logos and such.

Dr.Wit | I just noticed, no matter how
fluctuate the global economy, people are
always watching football nonetheless.

Dr.Wit | Anyone who is a football fan
shouldn’t miss our episode today as we are
discussing one thing that is very important
to football clubs, the revenue. Many people
would like to know which team are the top
20 richest football clubs in 2019. Who had
the highest record-breaking revenue of
more than 800 million euros? Football is not
only a game playing in the field but the competition of the revenue as well. I knew that
Deloitte has conducted a research on the
revenue of football clubs around the world.
How does the football money business
appeal to Deloitte?

Dr.Narain | As Deloitte is a consulting firm,

Dr.Wit | : Right. In the past, say in the 80’s,
there is no sponsor logo on the football
shirt. It started later and it became a huge
contribution to revenue.

Dr.Narain | We call it Sport business. Sport
Business is one of a sector that Deloitte is
interested in. Also, the sector itself is interesting because it grows continuously

we have clients in sport business too. For
America, NFL and NBAs are our clients. We
provide them our services. So we would like
to what are the sources of their income,
therefore, the survey.
Dr.Wit | Let’s talk revenue. What contributes to football clubs’ revenue? Live broadcast? Annual tickets?
Dr.Narain | The income can be divided into
3 big boxes. The first is from Match Day, the
entrance fee.
Dr.Wit | Tickets, you mean.
Dr.Narain | : Yes. The second box is Broad

No. 1 and Barcelona No. 2. This year, Barcelona is in the first place. And the revenue
gap of No. 1 and No.2 is quite wide, 840
million euros compare to Real Madrid at No.
2 at 700 million euros.

Dr.Wit | Another team from Spanish league
is Atletico Madrid. But before we go there,
I just saw the research and found that the
first 20-30 teams were all European. Is this
Dr.Narain | Yes, very big amount of money. research only for a European League?
The second one is merchandise. The shirt
Dr.Narain | No. This is the actual results.
we are wearing and other products. The
third one is other types of commercial, such Top 30 are all European teams.
as stadium tour, entrance fee, etc.
Dr.Wit | Ok,now we have 3 teams from
Spanish La Liga. Barcelona, Real Madrid,
Dr.Wit | Now, what is the ranking of 2019?
and Atletico Madrid. How about other
Who is on the top of the chart? Any highleagues? Which league has most teams in
lights?
top 30?
Dr.Narain | 2019 is the first year that there
Dr.Narain | There are 8 teams from English
is a football club that have a revenue of
Premier League in the Top 20. Follow by 4
more than 800 million euros, breaking the
from Italy, 3 from Germany, 3 from Spain
records. That team is Barcelona. And it is
the first year they come in the first place, ac- and 2 from France.
tually. One interesting thing is that the two
Spanish teams, Real Madrid and Barcelona, Dr.Wit | What contributes to the revenue?
Is the contribution the same in each team?
switch places. Last year, Real Madrid was

For instance, Stadium No. 2, Broadcasting
rights No. 1. Or it is different in each team?

was that last year it was the 7th that the gap
is quite far from the 6th.

Dr.Narain | Teams in top 5 which are
Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Bayern and PSG, more than 50% of
their revenue come from Commercial, i.e.
sponsors, merchandise, etc. Now when we
look at the teams at the bottom, from 16th
to 20th, over 60 percent of their primary
revenue are from the broadcast. What does
this mean? This means that teams with high
performance or a famous teams have the
ability to capitalize. The revenue proportion
from teams from the top and the bottom
is in reverse. Revenue of the less famous
teams is mainly from broadcasting, which is
uncontrollable revenue. Teams cannot control the broadcasting rights as well as UEFA.
But the controllable revenue are those from
commercial, sponsors, merchandise, etc.
which the top 5 teams are very good at this.

Dr.Wit | Liverpool’s last year revenue was
513.7 million euros.

Dr.Wit | Broadcast means live broadcasting
income in the local league itself.

Dr.Narain | The championship affects Liverpool’s income but the rank has not moved
up yet. But the growth is strong and the gap
is smaller.

Dr.Narain | Yes.
Dr.Wit | And the leagues played in Europe
from UEFA?
Dr.Narain | Yes, teams also get a portion
from UEFA.
Dr.Wit | This is fix revenue based on live
broadcast of matches the teams play.
Dr.Narain | Yes, pretty straightforward.
Football clubs can really do nothing as it is
fixed.
Dr.Wit | Now, let’s talk about the top 5. One
team that has many Thai fans, Liverpool.
The team is not in top 5 despite last year’s
European champions. Where did Liverpool
go?
Dr.Narain | Last year, Liverpool was 7th
place and this year too, but the difference

Dr.Narain | The gap of sixth and seventh
places this year has narrowed down. Also,
Liverpool’s performance has improved.
Their income growth rate is just as high as
Barcelona, about 20-something percent.
Other teams, whether it is Manchester United or Bayern only has 1 digit growth - 5 or 6
percent. But their revenue base is large.
Dr.Wit | We are talking about the percent
growth.
Dr.Narain | Yes. Liverpool holds 20 percent
growth.
Dr.Wit | It grew quite a lot.

Dr.Wit | Let’s talk about Manchester City. It
is not in the top 5. However, the team is in
a spotlight because it was disqualified from
playing in the UEFA Champions League for
2 years and is ranked number 6 in 2019. So
what is the impact if Manchester City do not
win the appeal?
Dr.Narain | Of course it effects, starting
from Broadcast revenue. Although it is not
a huge amount of revenue but it is still not
less than 20-30% of the revenue. And they
might have problems with the sponsorships, commercial rights, etc. So it definitely
effects their revenue to drop.
Dr.Narain |Match Day, ticket revenue
drops and it will be a chain reaction. So,
we don’t know what will happen next year.
(Manchester City have won their appeal to
the Court of Arbitration for Sport (CAS) over

alleged financial fair play violations in July
2020,and are free to play in the Champions
League next season)
Dr.Wit | Manchester City is the 5th in 2018
and 6th in 2019.
Dr.Narain | They swapped places with PSG.
Dr.Wit | Oh, swapped with Paris Saint-Germain?
Dr.Narain | Last year, PSG was 6th, this year 5th.
Dr.Wit | Ok, now that we talked about the
Premier League, we have to talk about Manchester United. Let’s be honest, the performance these days is not outstanding as Sir
Alex Ferguson’s era. However, it is still in the
third place, at least in 2018 and 2019.
Dr.Narain | Man U has a very strong fan
base all over the world, not just in England.
So they are very good at managing their
commercial revenue, better than other
teams. The commercial portion of income
is a lot.
Dr.Wit | Also Man U page has many followers. So the advantage is that even if the
Performance may not be outstanding, their
revenue is still good.
Dr.Narain | Anyway, we think their 2020
revenue may decrease to 580 million euros
which could make their rank drop from
3rd to 6th or 7th because now revenue of
teams in 6th or 7th places is 700 million
euros already. If Man U revenue is 580
million euros, their level can drop to 8th or
9th place.
Dr.Wit | We analyze from reality, from the
position they are currently in. How many
teams from the Premier League again?
Dr.Narain | 8 teams

Dr.Wit | 8 teams, Manchester United,
Manchester City, Liverpool, Spurs, Arsenal,
Chelsea, West Ham and Everton. Now, let’s
talk about La Liga. We have Barcelona and
Real Madrid.
Dr.Narain | Well, Barcelona is a good
example of the team that has a very good
management on the controllable revenue,
which is commercial. The team has 20%
growth of their commercial revenue, which
is a lot. This caused their total revenue to
surpass 800 million euros, the first team
to make it and making the team number
one. Real Madrid at 2nd place grow only a
single digit. So Barcelona is a good study
case for football club. Earning revenue is
very important especially the revenue that is
controllable, commercial revenue.
Dr.Wit | Bayern Munich is another interesting team. They have very low revenue
growth of only 4% but they have huge fan
base so the rank is still high.
Dr.Narain | Now Italy, there are 4 teams,
4 big teams. We have Juventus, Inter Milan,
and, surprisingly, AS Roma and Napoli.
France, we have Paris Saint-Germain which
is not surprising but Olympics Lyon. Howe
did the team make the list?
Dr.Wit | This French team is another example of a good commercial revenue management. Lyon has grown 11 ranks this year.
The highest climb from before. probably
30th.
Dr.Narain | The interesting thing for these
2 teams from France is they “blur” the line
between football and Entertainment. They
are always looking for new ways to earn
money, for example, PSG attended Paris
Fashion Week and they have their shop at
Champs Elysees.
Dr.Wit | Wow. This is what thinking outside
the box is.

Dr.Narain | Yes, they go outside football
field to fashion. PSG ranks the 5th but if we
look at their commercial revenue, they are
2nd. The team is very good in managing
their commercial revenue.

Dr.Wit | Wow. This is what thinking outside
the box is.

Dr.Narain | Yes, they go outside football
field to fashion. PSG ranks the 5th but if we
look at their commercial revenue, they are
Dr.Wit | What I am surprised is Olympics
2nd. The team is very good in managing
Lyon. Can you tell me what is the proportion their commercial revenue.
of their revenue?
Dr.Wit | What I am surprised is Olympics
Dr.Narain | Mostly from commercial activLyon. Can you tell me what is the proportion
ities. They are also good at managing this
of their revenue?
thing.
Dr.Narain | Mostly from commercial activDr.Wit | Oh, commercial revenue is indeed ities. They are also good at managing this
important. We have learned a lot about
thing.
Football Money Leagues and how they
manage their revenue. Thank you so much
Dr.Wit | Oh, commercial revenue is indeed
for today.
important. We have learned a lot about
Football Money Leagues and how they
football club. Earning revenue is very
manage their revenue. Thank you so much
important especially the revenue that is
for today.
controllable, commercial revenue.
Dr.Wit | Bayern Munich is another interesting team. They have very low revenue
growth of only 4% but they have huge fan
base so the rank is still high.
Dr.Narain | Now Italy, there are 4 teams,
4 big teams. We have Juventus, Inter Milan,
and, surprisingly, AS Roma and Napoli.
France, we have Paris Saint-Germain which
is not surprising but Olympics Lyon. Howe
did the team make the list?
Dr.Wit | This French team is another example of a good commercial revenue management. Lyon has grown 11 ranks this year.
The highest climb from before. probably
30th.
Dr.Narain | The interesting thing for these
2 teams from France is they “blur” the line
between football and Entertainment. They
are always looking for new ways to earn
money, for example, PSG attended Paris
Fashion Week and they have their shop at
Champs Elysees.
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ตอนที่ 4 - จัดอันดับสโมสรฟุ ตบอลทีร
่ วยทีส
่ ด
ุ
ดร. วิทย์ สิทธิเวคิน

ดร. นเรนทร์ ชุตจ
ิ ร
ิ วงศ์ ผูอ
้ �
ำ นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ดีลอยท์ ประเทศไทย
Synopsis

ฟุ ตบอลไม่ใช่แค่เกมส์ทเี่ ล่นในสนามเท่านัน
้ การบริหาร
ทีมฟุ ตบอลในปัจจุบน
ั มีมากกว่านัน
ั ว่าทีม
้ มาดูกน
ฟุ ตบอลบริหารจัดการการเงินกันอย่างไร และทีมไหน
ทีบ
่ ริหารรายได้ของทีมได้เก่งทีส
่ ด
ุ

ดร. วิทย์: ผมเพิง
่ สังเกต เศรษฐกิจโลกผันผวนยังไง
คนดูฟุตบอลก็มากขึน
้
ดร. นเรนทร์: เผลอๆ จะมากขึน
้ กว่าเดิมด้วย
ู้ �
ำ ไม
ดร. วิทย์: ผมว่างัน
้ นะ ไม่รท

ดร. วิทย์: ใครก็ตามทีเ่ ป็นแฟนฟุ ตบอลวันนี้ ห้ามพลาด
เลยนะครับ เพราะว่าเราจะมาคุยถึงเรือ
่ งหนึง
่ ซึง
่ ถือว่า
สำ�คัญต่อฟุ ตบอลมากๆ เรือ
่ งของรายได้ของสโมสร
ฟุ ตบอลครับ หลายคนตัง
่ วย
้ คำ�ถามบอกว่าสโมสรทีร
ทีส
่ ด
ุ 20 อันดับแรกคือสโมสรอะไรกันบ้าง สโมสรทีป
่ ี
นีก
้ ค
็ อ
ื ปี 2019 ทีผ
่ า
่ นมานี้ มีรายรับทีส
่ ง
ู ทีส
่ ด
ุ เขาบอก
ปีนส
ี้ ร้างประวัตศ
ิ าสตร์เกินกว่า 800 ล้านยูโรไปแล้ว
คือ สโมสรอะไร ฟุ ตบอลนีเ่ ขาบอกว่าไม่ได้เล่นแต่เฉพาะ
แต่เพียงในสนามแค่เพียงอย่างเดียวนะครับ แต่ยง
ั มี
เรือ
่ งของการแข่ งขันในเรือ
่ งของรายได้อก
ี ด้วย ผม
ทราบว่าทาง Deloitte เองมีการทำ� Research ออก
มาว่ารายรับของสโมสรฟตุบอลต่างๆ ทัว
่ โลกเลย แต่
แน่นอนทีพ
่ ู ดถึงยุโรป มีการจัดลำ�ดับออกมาด้วย ทำ�ไม
Deloitte ถึงได้มาใส่ใจกับเรือ
่ งธุรกิจฟุ ตบอลครับ

ดร. นเรนทร์: พอดีดว
้ ยตัวธุรกิจของ Deloitte เรา
บริษท
ั ทีป
่ รึกษา เพราะฉะนัน
้ พวกฟุ ตบอลคลับหรือ ถ้า
เป็นอเมริกาก็ NFL NBA ก็เป็นลูกค้าของเราอยูแ
่ ล้ว
เราก็ให้ Service ต่างๆ แน่นอนพอเราให้ Service กลุม
่
ลูกค้าต่างๆ เราก็อยากรูว
้ า
่ แต่ละกลุม
่ ธุรกิจ แต่ละ
ฟุ ตบอล แต่ละคนก็มร
ี ายได้ยง
ั ไง ช่องทางรายได้เป็น
ยังไง เขามีการปรับเปลีย
่ นยังไงบ้าง แล้วก็เลยมีการ
ทำ� Survey นีม
้ าทุกปี

ดร. นเรนทร์: ผมเรียกธุรกิจกีฬาแล้วกัน Sport Business เป็น Unit หรือเป็น Sector หนึง
่ ที่ Deloitte ทีเ่ รา
สนใจมากและเป็น Sector ทีม
่ ค
ี วามน่าสนใจในตัวมัน
เองคือเป็นธุรกิจทีเ่ ติบโตตลอดเวลา คือไม่วา
่ เศรษฐกิจ
ปีนน
้ั จะเป็น Bull หรือ Bear จะแย่หรือจะไม่แย่ Sport
่ นใหญ่จะเติบโตตลอด แค่มากหรือน้อย
รายได้สว

ดร. นเรนทร์: ใช่

ดร. วิทย์: Survey อันนีม
้ ช
ี อ
ื่ เป็นทางการไหมครับ
ดร. นเรนทร์: เป็น Football Money Leagues 'FML'
ดร. วิทย์: ก็เป็นลีกของฟุ ตบอล แต่วา
่ วัดกันด้วยเงิน

ดร. วิทย์: พอเรามาเรือ
่ งรายได้ของแต่ละสโมสร คือ
ตัว Revenue กันบ้าง Revenue ของสโมสรให้ผม
เดาเล่นๆ นะ ถ่ายทอดสด ค่าตัว
่
๋ ปีสนาม หลักๆ เนีย
Deloitte เวลาลองเข้าไปมองก้อนรายรับแล้ว ก้อน
่ น อะไรบ้างครับ
รายรับแบ่งออกมาเป็นกีส
่ ว

ดร. นเรนทร์: คือในการทำ� Survey นะครับ เราก็จะ
ข้อมูลหลักทีเ่ ราได้ คือ ข้อมูลทางด้านการเงิน Financial Statements ของแต่ละฟุ ตบอลคลับ รวมไปถึงข้อ
มูลอืน
่ ๆ อาจจะไม่เผยแพร่ แต่เราก็ได้ขอ
้ มูลโดยตรง ได้
รายได้มา Deloitte ก็จะแบ่งเป็น 3 กล่องใหญ่ๆ กล่อง
แรกที่ ดร.วิทย์ พู ดไว้แล้วว่า ก็คอ
ื เรือ
่ งของ Match
Day คือค่าเข้าประตู Ticket ต่างๆ
ดร. วิทย์: คือ ค่าตัว
๋ ละ อาจจะตัว
๋ ปี ตัว
๋ เข้าไปแต่ละครัง
้
ดร. นเรนทร์: อันนีเ้ ป็นอะไรทีเ่ ห็นชัดง่ายๆ เลยตรง
ไปตรงมา กล่องที่ 2 คือ Broadcast คือ สิทธิใ์ นการ
ถ่ายทอดซึง
่ จะมี 2 ส่วนหลักๆ คือส่วนของ Local เอง
ของ Leagues ของประเทศเขาเอง กับอีกส่วนคือ
UEFA ถ้วยยุโรปตรงกลาง เขาจะได้จากตัวถ่ายทอด
สดด้วย ส่วนสุดท้ายซึง
่ จริงๆ เป็นส่วนสำ�คัญ คือ
ส่วน Commercial Commercial มีอะไร อันทีห
่ นึง
่ ก็ คือ
Logo สปอนเซอร์ทง
้ั หลายแหล่
ดร. วิทย์: เอาสปอนเซอร์กอ
่ นเลยนะ
ดร. นเรนทร์: เอาสปอนเซอร์กอ
่ นเลยครับ ทีอ
่ ยูต
่ รงนี้
ดร. วิทย์: ทีอ
่ ยูก
่ ลางอกเนีย
่ นะครับ
ดร. นเรนทร์: เขาจะมาติดก็ตอ
้ งจ่ายค่าประมูลอะไรก็
ว่ากันไป

ดร. วิทย์: นีพ
่ อ ดร. พู ดถึงแบบนัน
้ ถูกเลย สมัยก่อน
้ ผมบาร์เซโลน่าปีประมาณสัก 1984 นะ สมัยนัน
เสือ
้ ยัง
ไม่มส
ี ปอนเซอร์ มันเริม
่ มีตอนหลังๆ ไงเป็นเงินก้อน
ใหญ่ดว
้ ย
ดร. นเรนทร์: รายได้ใหญ่ เรียกได้วา
่ ใหญ่มาก อันที่ 2
้ ทีเ่ ราใส่กน
เรียกว่า Merchandising ก็นเี่ สือ
ั อยูต
่ รงนี้
หรือของอืน
่ ๆ ทีเ่ ขาไปทำ�เป็น Merchandise
ดร. วิทย์: Souvenir
ดร. นเรนทร์: อันที่ 3 ก็เป็น Commercial Version อืน
่ ๆ
อย่างเช่น Stadium Tour เราไปเมืองนัน
้ เราจะไปดู
Stadium ทีเ่ ป็นของแมนเชสเตอร์อะไรก็วา
่ ไป ก็เสียค่า
เข้าอันนีก
้ เ็ ป็นรายได้กลุม
่ ทีเ่ รียกว่า Commercial ก็มี 3
ส่วนใหญ่ๆ
ดร. วิทย์: ครับ 3 ส่วนใหญ่ๆ ทีน
่ ี้ ผมมาถึงส่วนสำ�คัญ
มากๆ เลยคือ Ranking ของปีทผ
ี่ า
่ นมากันบ้างนะครับ
อยากให้ ดร. อธิบายภาพรวมก่อนว่าเวลาทีอ
่ อกมา
แล้ว ปีนใี้ ครเป็นทีห
่ นึง
่ หรือ Highlight ทีอ
่ ยากให้ลอง
เน้นดู
ดร. นเรนทร์: จริงๆ ปีนน
ี้ า่ สนใจมากครับ ปีแรกทีเ่ รามีทม
ี
ฟุ ตบอลคลับทีท
่ �ำ ลายกำ�แพง 800 ล้านยูโรได้เป็นทีมแรก

ก็คอ
ื ทีมบาร์เซโลนา และเป็นปีแรกทีเ่ ข้ามาเป็นที่ 1 คือ
จริงๆแล้ว อันหนึง
่ ทีน
่ า่ สนใจ คือ ทีมสเปนทัง
้ สองทีม คือ
เรอัลมาดริดกับบาร์เซโลนาสลับกันเป็นที่ 1 ปีทแ
ี่ ล้วเป็น
เรอัลมาดริดที่ 1 แล้ว บาร์เซโลนาที่ 2 ปีนก
ี้ ส
็ ลับกัน บาร์
เซโลนาเป็นที่ 1 แล้วเป็นที่ 1 ห่างจากที่ 2 ค่อนข้างเยอะ
คือเขารายได้ 840 ล้านยูโร ขณะทีเ่ รอัลมาดริด 700
กว่า ก็ตา
่ งกันพอสมควร
ดร. วิทย์: แต่จากลีกสเปนนีย
้ ง
ั มีอก
ี ทีมแอตเลติโก
มาดริดด้วย แต่กอ
่ นทีไ่ ปถึงตรงนัน
้ ผมถาม ดร. ก่อน
ว่าทัง
่ า
่ สังเกต ผมเมือ
่ สักครูไ่ ด้
้ หมดเลยนะครับ เป็นทีน
ดูผลของการวิจย
ั หรือว่าผล Research ออกมาแล้ว
พบว่าทีม 20-30 ทีมแรก เป็นยุโรปหมดเลย ทำ�เฉพาะ
ยุโรปหรือเปล่าครับ
ดร. นเรนทร์: ไม่ใช่ครับ จริงมันกลายเป็นว่าผลออกมา
คือ Top 30 เนีย
่ เป็นทีมในยุโรปหมดเลย ไม่มจ
ี ากทวีป
อืน
่ มาเลยมาจากยุโรปหมด 30 ทีมเลย
ดร. วิทย์: เป็นยุโรปหมด
ดร. นเรนทร์: ในฟุ ตบอลคลับทัง
้ หมด
ดร. วิทย์: ทีน
่ ม
ี้ าแพลมๆ กันก่อนหลายคนอาจจะยังไม่
เห็น เรามีทม
ี ลีกจากลาลีกาสเปน 3 ทีมอย่างทีบ
่ อก ที่
1 และที่ 2 นะก็คอ
ื บาร์เซโลนา เรอัลมาดริด แอตเลติโก
่ ทีมมา
มาดริด จากลีกอืน
่ เป็นไงบ้างครับ ลีกไหนทีส
่ ง
เยอะทีส
่ ด
ุ เลย
ดร. นเรนทร์: จริงๆ ต้องเรียกว่าเป็นทีมทีค
่ นไทย แฟน
คนไทยคงชอบอยูแ
่ ล้ว เพราะเราเป็นแฟนอังกฤษซะ
เยอะ ส่วนใหญ่ พรีเมียร์ลก
ี เนีย
่ เรียกว่าอยูใ่ น Top 20
เนีย
่ ถึง 8 ทีมเยอะทีส
่ ด
ุ
ดร. วิทย์: เกือบครึง
่ ได้มง
ั้ นะ
ดร. นเรนทร์: เยอะทีส
่ ด
ุ เลยนะครับ แล้วก็รองลงมาก็
จะมีอต
ิ าลี 4 ทีมนะ ทีเ่ หลือก็เยอรมัน 3 สเปน 3 และก็
ฝรัง
่ เศส 2

ดร. วิทย์: ในแง่ของเมือ
่ สักครูบ
่ อกว่ารายได้กอ
้ นใหญ่
ทีเ่ ราเห็น เช่น ประมาณ 800 ล้านยูโร 700 กว่าล้านยูโร
ก็ตามแต่นน
ี่ ะครับ แต่ละทีมคล้ายๆ กันไหม เช่น Stadium มาอันดับที่ 2 Broadcast มาอันดับที่ 1 สัดส่วนแตก
ต่าง กันหรือว่าคล้ายๆ กันไปหมดครับ
ดร. นเรนทร์: จริงๆ เป็นอย่างทีใ่ น Filing ทีเ่ ราเจอ แล้ว
เป็น Recommendation ด้วยก็คอ
ื ว่ากลายเป็นว่า Top
5 เรามีบาร์เซโลนา เรามีเรอัลมาดริด แมนเซสเตอร์
ยูไนเต็ด นะครับ แล้วก็มบ
ี าร์เยิรน
์ แล้วก็ PSG เนีย
่ Top
5 ทัง
่ มาจาก
้ หมด รายได้ใหญ่ของเขาเกิน 50% เนีย
Commercial
ดร. วิทย์: ก็คอ
ื การขายสินค้าต่างๆ
ดร. นเรนทร์: สปอนเซอร์ขายสินค้าต่างๆ ใช่ คราวนี้
พอเรามาดูขา
้ งล่างทีมทีป
่ ระมาณที่ 16-20 กลายเป็น
รายได้หลักของเขามาจาก Broadcast ถึง 60 กว่า
เปอร์เซ็นต์ อันนีเ้ ป็นตัวทีเ่ ห็นเลยว่าทีมทีม
่ ี Performance หรือมีความดังมี Brand ต่างๆ เนีย
่ เขา
สามารถที่ Capitalize หรือสามารถเอามาเป็นตัวเงิน
ได้เยอะมาก คือเรียกว่าสัดส่วนรายได้กลับหัวกลับ
หางกันเลย ทีมทีอ
่ าจจะไม่ดง
ั มาก ใช้ค�
ำ นีแ
้ ล้วกันเดีย
๋ ว
แฟนๆ อาจจะว่านะ ก็ไม่สามารถทำ�อะไรได้ ยกเว้น
รอรายได้จาก Broadcast ซึง
่ เป็นรายได้ทต
ี่ อ
้ งเรียก
ว่า Uncontrollable คือฟุ ตบอลคลับไม่สามารถไป
Control รายได้ลข
ิ สิทธิไ์ ด้มากเท่าไหร่ อย่าง EUFA คุณ
ก็ไป Control อะไรเขามากไม่ได้ใช่ไหม แต่รายได้ทค
ี่ ณ
ุ
Control ได้ คือ Commercial สปอนเซอร์ Merchandise ต่างๆ ซึง
่ ทีมดังๆ ทีเ่ ราพู ดถึงกลุม
่ Top 5 เมือ
่ ซัก
ครูน
่ เี้ นีย
่ เขาทำ�เรือ
่ งนีไ้ ด้เก่งมาก
ดร. วิทย์: ผมขอทำ�ความเข้าใจนะ เอา Broadcast
เพราะเป็นก้อนทีน
่ า
่ จะอธิบายตรงไปตรงมาทีส
่ ด
ุ เลย
Broadcast ทีม
่ ค
ี วามหมายว่ารายได้จากการถ่ายทอด
สด ทัง
้ ในลีกบ้านตัวเอง
ดร. นเรนทร์: ใช่บา
้ นตัวเองด้วย

ดร. วิทย์: ฝรัง
่ เศสมาด้วย

ดร. วิทย์: และก็ลก
ี การทีเ่ ล่นในยุโรปด้วย ก็คอ
ื มาจาก
UFEA

ดร. นเรนทร์: ฝรัง
่ เศสเข้ามา 2 ทีม

ดร. นเรนทร์: ก็แบ่งสัดส่วนมา

ดร. วิทย์: อันนีก
้ ค
็ อ
ื ตายตัวไปเลยว่าใครถูกถ่ายกี่
Match ก็จะถูกแบ่งมาด้วย

เนีย
่ พวกนีโ้ ต Digit เดียวนะ โต 5 เปอร์เซ็นต์ โต 6
เปอร์เซ็นต์ เพียงแต่ฐานเขาใหญ่

ดร. นเรนทร์: ก็คอ
่ นข้างตรงไปตรงมา แล้วก็เป็นอัน
ทีต
่ ว
ั คลับเองก็ท�
ำ อะไรไม่ได้ อย่างมากก็ในลีกในบ้าน
ตัวเอง อาจจะแต่กท
็ �
ำ ไม่ได้มน
ั เป็นมันเป็นสัญญาทีม
่ น
ั
Fix ไว้

ดร. วิทย์: อันนีด
้ ู Growth นะ

ดร. วิทย์: ครับผมขออนุญาตถามถึงบอกว่าทีมหนึง
่
เมือ
่ สักครูบ
่ อกว่า Top 5 ทีมทีค
่ นไทยเชียร์จ�
ำ นว
นมากๆ เลยทีมนึง ลิเวอร์พูลกลายเป็นว่าไม่ได้อยูใ่ น
Top 5 ทัง
่ ท
ี แ
ี่ ล้วเป็นแชมป์ยโุ รป ลิเวอร์พูลหายไป
้ ๆ ทีป
ไหนครับแล้วได้เท่าไหร่
ดร. นเรนทร์: ลิเวอร์พูลเนีย
่ ปีกอ
่ นก็คอ
ื ที่ 7 ปีนก
ี้ ท
็ ี่ 7
เพียงแต่ทต
ี่ า
่ งกันก็คอ
ื ว่าปีทแ
ี่ ล้วเนีย
่ เขาเป็นที่ 7 ทีห
่ า
่ ง
จากที่ 6 เยอะมาก
ดร. วิทย์: ผมขอดูนแ
ี่ หละผมมีอยูแ
่ ล้วนะฮะ ลิเวอร์พูล
เอาปีทแ
ี่ ล้วนะครับ 513.7 ล้านยูโร
ดร. นเรนทร์: ยูโรครับยูโร
ดร. วิทย์: ในขณะทีป
่ น
ี เี้ ด้งขึน
้ มาเป็น 600 กับ 4.7 ล้าน
ดร. นเรนทร์: แล้วจะเห็นว่าเขากับที่ 6 ในปีนี้ Gap
เหลือนิดเดียวละ

ดร. นเรนทร์: ดู Growth นิดเดียวแต่ลเิ วอร์พูล Growth
20 กว่าเปอร์เซ็นต์ ดร. วิทย์: คือ โตมาค่อนข้างจะเยอะ
อยู่
่ ผล
ดร. นเรนทร์: เพราะฉะนัน
็ ง
้ ก็การทีเ่ ขาเป็นแชมป์กส
ต่อรายได้เขาจริงนะครับเพียงแต่อน
ั ดับเขายังไม่ขน
ึ้ ยัง
ไม่ขน
ึ้ แต่วา
่ Growth เขาแรงมา และ Gap มันเล็กลง
ดร. วิทย์: ทีน
่ ม
ี้ าอีกทีมนึงเลย อันนีไ้ ม่ได้อยูใ่ น Top 5
กลายเป็นทีมทีอ
่ ยูใ่ นความสนใจเพราะว่าถูกตัดสิทธิ์
ในการทีจ
่ ะไปเล่นยูฟา่ แชมเปียนส์ลก
ี 2 ปีแล้วก็อยูใ่ น
Rank อันดับที่ 6 นะครับ ของปี 2019 ต้องบอกแบบ
นี้ เพราะ 20 ยังไม่ได้ท�
ำ นะฮะ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ถูก
อาญาสิทธิแ
ุ ธรณ์ไม่ส�
ำ เร็จ จะส่งผลไหม
์ บบนี้ สมมติอท
ครับ
ดร. นเรนทร์: แน่นอน คือ ตัง
้ แต่รายได้ Broadcast ก็
ต้องหายไปพอสมควรนะครับ แล้ว Broadcast เนีย
่ ถึง
แม้จะบอกว่าเป็นสิง
่ �
ำ อะไรไม่ได้ แต่กเ็ ป็นสัดส่วนทีไ่ ม่
่ ทีท
น้อย ก็ตง
ั้ แต่ 20-30%
ดร. วิทย์: โห 20-30%

ดร. นเรนทร์: แค่ประมาณสัก 6 ล้านเห็นไหม

ดร. นเรนทร์: ของทัง
้ หมด ใช่เพราะงัน
้ นึกออกไหม
ครับ มันก็จะหายไปครึง
่ นึง สมมุตแ
ิ ค่หายไปครึง
่ นึงมัน
ก็ตว
ั เลขก็แน่นอนละ

ดร. วิทย์: ก็คอ
ื ขีก
่ น
ั ละ

ดร. วิทย์: ยุบไปเยอะละ

ดร. นเรนทร์: ใช่

ดร. นเรนทร์: ใช่แล้วก็ Commercial ในเรือ
่ งของการ
ขายลิขสิทธิต
่ งๆ สปอนเซอร์กอ
็ าจจะเริม
ั หา
์ า
่ มีปญ
เรือ
่ งรายได้จะ Drop ลง

ดร. วิทย์: ที่ 6 ก็คอ
ื แมนเชสเตอร์ ซิตี้

ดร. วิทย์: อุย
้ เป็นแมนเชสเตอร์ ซิตด
ี้ ว
้ ย
ดร. นเรนทร์: อันนีพ
้ ู ดไปเดีย
๋ วเป็นอีกแบบ คือที่ 6 กับ
ที่ 7 ปีนี้ Gap มันแคบลง แล้วก็ Performance ของ
ลิเวอร์พูลเราคงทราบว่าเขาก็ดข
ี น
ึ้ แล้วอัตราการ
เติบโตรายได้ของเขาเนีย
่ สูงเรียกว่าเท่าๆ กับตัวบาร์เซ
โลนาเลย 20 กว่าเปอร์เซ็นต์ ทีมอืน
่ ทีเ่ ขายังคงอันดับ
อยูไ่ ม่วา
่ จะเป็นแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด หรือบาเยิรน
์

ดร. วิทย์: กระทบซึง
่ กันและกันละ
ดร. นเรนทร์: Match Day เรือ
่ งรายได้ตว
๋ั ก็จะ Drop
ลง มันจะส่งผลมาเป็นลูกโซ่เราก็เลยคิดว่าปีหน้า แต่
พอดี Research นีท
้ �
ำ ก่อนนะครับ เราก็เลยไม่รว
ู้ า
่ ปีหน้า
จะเกิดอะไรขึน
้

ดร. วิทย์: แมนเชสเตอร์ ซิตข
ี้ ออนุญาตนะครับว่าปี
2018 อยูอ
่ น
ั ดับ 5 ปีถด
ั มาก็คอ
ื 2019 นะครับก็คอ
ื
กลายเป็นอันดับที่ 6
ดร. นเรนทร์: เขาสลับกับ PSG
ดร. วิทย์: อ๋อ สลับกับปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง
ดร. วิทย์: ทีน
่ ไี้ หนๆ ก็คย
ุ เรือ
่ งพรีเมียร์กน
ั ละ แมนเชส
เตอร์ ยูไนเต็ด นะครับ อันนีก
้ ต
็ อ
้ งพู ดอย่างตรงไปตรง
มาด้วยตารางนะครับผลงานทีผ
่ า
่ นมาอาจจะไม่ได้โดด
ั แต่กย
เด่นเหมือนยุคเซอร์อเล็กซ์ เฟอร์กส
ู น
็ ง
ั อยูใ่ น
อันดับที่ 3 อย่างน้อยทีส
่ ด
ุ ปี 18 และปี 19 ก็อยูอ
่ น
ั ดับ 3
ดร. นเรนทร์: คือ พู ดแมนยูมากเดีย
๋ วจะโดนแฟนๆว่านะ
ผมมีเพือ
่ นเป็นแฟนแมนยูซะเยอะด้วย
ดร. วิทย์: อันนีเ้ ราพู ดเป็น Fact นะ
ดร. นเรนทร์: คือแมนยูเนีย
่ เนือ
่ งด้วย Base หรือฐาน
เขาเนีย
่ แข็งแรง เขามีแฟนทัว
่ โลกเลย ไม่แค่ในอังกฤษ
เอาแค่ประเทศไทยเราแฟนแมนยูกเ็ ยอะแยะ เพราะงัน
้
รายได้ทเี่ ป็นพวก Commercial อะไรเนีย
่ เขาบริหาร
ได้เก่งมาก เรียกว่าเก่งกว่าคนอืน
่ เลยแหละ รายได้
สัดส่วนทีเ่ ป็น Commercial เขาเยอะมาก
ดร. วิทย์: ของ Commercial นะ สปอนเซอร์
ดร. นเรนทร์: สปอนเซอร์ Merchandising Tour อะไร
ของเขาเนีย
่ พวกนีร
้ ายได้เขาเยอะมาก และแฟน base
เขาเยอะ เพราะงัน
็ อ
ื ว่าต่อให้ Performance
้ ข้อดีกค
อาจจะไม่ดเี ท่าไหร่ แต่ตว
ั นีก
้ ย
็ ง
ั ดีอยู่ แต่อย่างไรก็แล้ว
แต่ เนือ
่ งด้วยว่าปีนก
ี้ ป
็ ท
ี ผ
ี่ า
่ นมาทีป
่ ลายๆ ปีกไ็ ม่คอ
่ ยดี
เท่าไหร่ เราก็เลยคิดว่าถ้าเราทำ�วิเคราะห์อก
ี ทีในปีถด
ั ไป
ก็ถา
้ พู ดตรงๆ นะครับ ก็มโี อกาสทีแ
่ มนยูเนีย
่ รายได้กน
็ า
่
จะลดลง เรา Forecast ว่า ปีนเี้ ขา 711 ล้านยูโร หมาย
ถึง 2019 นะครับ

ยัง 580 จริง เผลอๆ เขาอาจจะตกไป 8-9

ฐานมันใหญ่ ก็เขายังอยูไ่ ด้ในอันดับทีค
่ อ
่ นข้างสูง

ดร. วิทย์: อันนีค
้ อ
ื วิเคราะห์จากสภาพความความเป็น
จริง

ดร. วิทย์: แล้วก็ยง
ั มี ดอร์ทมุนด์ แล้วก็ชาลเก้ดว
้ ยนะ
ครับ มาทางด้านของอิตาลีกม
็ ท
ี ง
้ั หมด 4 ทีม 4 ทีมอัน
นีก
้ เ็ ป็นแต่ทม
ี ใหญ่ๆ นะครับ นีเ่ ลยนะฮะ ทีมโรนัลโดฮะ ยู
เวนตุส อินเตอร์มล
ิ าน และทีน
่ า
่ Surprise มาก เออ เอ
เอส โรมา มิลานไม่ได้ตด
ิ และอีกทีมนึงคือทางด้านของ
ึ ว่าน่าสนใจมากๆ ฝรัง
นาโปลี แต่ทผ
ี่ มรูส
้ ก
่ เศส ปารีแซ็ง
-แฌร์แม็งติดไม่คอ
่ ยแปลกใจ โอลิมปิก ลียง ไม่ได้เป็น
แชมป์หลายปีมาได้ไงครับ

ดร. นเรนทร์: ปัจจุบน
ั ใช่
ดร. วิทย์: จากตำ�แหน่งตารางทีเ่ ขามีอยู่ ณ เวลานี้
พรีเมียร์ลก
ี เข้ามากีท
่ ม
ี นะครับ
ดร. นเรนทร์: 8 ทีม
ดร. วิทย์: 8 ทีมไม่นา
่ เชือ
่ นะ โอเคผมว่าทีมหลักๆ นะ
ครับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ลิเวอร์พูล
สเปอร์ ก็คงไม่นา
่ แปลกใจนะครับแล้วก็เลยมีอาร์เซนอล
เชลซี เวสต์ แฮม เอฟเวอร์ตน
ั ด้วย โอโห เอาทีน
่ ผ
ี้ มมา
ทีล
่ าลิกากันบ้างนะครับ ก็คอ
ื ทางด้านของบาร์เซโลนา
กับเรอัลมาดริดนะครับ การทีบ
่ าร์เซโลนาก้าวข้ามหลัก
800 ล้าน สะท้อนอะไรบ้างครับ
ดร. นเรนทร์: บาร์เซโลนาเป็นตัวอย่างทีด
่ ี และเป็น
Case ทีเ่ ราใช้ตอนสรุปใน Research ทีเ่ รียกว่าเป็น
ทีมทีบ
่ ริหารจัดการรายได้ทผ
ี่ มเรียกว่าเป็นกล่องที่
เราสามารถควบคุมได้ ก็คอ
ื Commercial นะครับ เขา
่ นนีเ้ ติบโตถึง 20% ซึง
สามารถบริหารรายได้สว
่ เยอะ
มาก ก้อนนีก
้ อ
้ นเดียวเขาโตขึน
้ 20% ทำ�ให้รายได้เขา
พุ่ งทะลุ 800 ล้าน ทำ�ให้เขามาเป็นทีห
่ นึง
่ คราวนีเ้ รอั
ลมาดริดเนีย
่ โตแค่ประมาณเลขหลักเดียว ขณะทีส
่ ลับ
กันบาร์ซา
่ เขาบริหารเรือ
่ งได้เก่ง เข้ามาหาเรือ
่ งสปอน
เซอร์ชป
ิ และก็เอาเรือ
่ งนีก
้ ลับมาทำ�เองเกือบหมด เขา
สามารถ Manage ได้ เป็นตัวอย่างทีเ่ ราถึงบอก Case
ว่าฟุ ตบอลคลับในอนาคตปัจจุบน
ั นีน
้ ะครับ การหาราย
ได้เป็นเรือ
่ งสำ�คัญ โดยเฉพาะอะไรทีค
่ ณ
ุ ควรควบคุมได้
commercial เป็นเรือ
่ งทีค
่ ณ
ุ ควรควบคุมได้ แล้วคุณ
สามารถจะเล่นอะไรได้อก
ี เยอะ
ดร. วิทย์: ลีคเยอรมันเข้ามากีท
่ ม
ี ครับ

ดร. วิทย์: 711 ล้านเลยนะ

ดร. นเรนทร์: จริงๆ ลีคเยอรมันประมาณ 3

ดร. นเรนทร์: แต่เราคิดว่าปีหน้าซึง
่ หมายถึงรายได้ปี
2020 เราคิดว่าน่าจะเหลือแค่ 580 ซึง
่ อาจจะทำ�ให้เขา
เป็นปีแรกก็ได้ทเี่ ขาจะตกระดับ 3 มาถึงระดับ 6 หรือ 7
เพราะตอนนีอ
้ น
ั ดับ 6 หรือ 7 ก็ 700 ล้านแล้วนะ ถ้าเขา

ดร. วิทย์: ลีคเยอรมันมา 3
ดร. นเรนทร์: บาเยิรน
์ มิวนิคเป็นทีมทีน
่ า
่ สนใจ คือ
Growth ต่ำ�มาก รายได้แค่ 4% รายได้ถง
ึ แม้โตน้อยแต่

ดร. นเรนทร์: ฝรัง
่ เศลนีเ้ ป็นทีมทีเ่ ป็นอีกตัวอย่างที่
เราแนะนำ�คล้ายๆ บาร์เซโลน่าเมือ
่ สักครูน
่ ะ เป็นทีมที่
บริหาร Commercial ได้เก่ง ลียงปีนโี้ ตขึน
้ มา 11 อันดับ
เรียกว่าโตเยอะสุด ไต่มาจากแต่กอ
่ นน่าจะ 30
ดร. วิทย์: ลียงเนีย
่ นะครับ
ดร. นเรนทร์: โตขึน
้ มาเป็น 11 อันดับ 2 ทีมทีจ
่ าก
ิ่ ทีน
ฝรัง
่ มีสง
่ า
่ สนใจเราเรียกว่าเขาทำ�ระหว่าง
่ เศสเนีย
เส้นระหว่างฟุ ตบอลกับ Entertainment เนีย
่ เขาเรียก
Blur มัน คือ มันเริม
้ งมานัง
่ แบ่งละ เขายังหาช่อง
่ ไม่ตอ
ทางรายได้ใหม่ๆ อย่าง PSG เนีย
่ ก็ไป ไปแสดงตัวไป
โฆษณาในปารีสแฟชัน
ี า
้ นใน Champs่ วีคตัวเองก็มร
Élysées
ดร. วิทย์: อันนีเ้ รียกข้ามห้วยไปเลยนะฮะ
ดร. นเรนทร์: ข้ามไปเลยอันนีเ้ ขามองว่าฉันต้องอยูแ
่ ต่
แค่ในฟุ ตบอลมันข้ามไปละ คือ ฝรัง
่ งนีเ้ ป็นโดย
่ เศสเรือ
เฉพาะ PSG เนีย
่ เป็นทีมทีเ่ ข้าที่ 5 ใช่ไหมทัง
้
้ หมดแต่ถา
ดูเฉพาะรายได้ทเี่ ป็นกล่อง Commercial เขาที่ 2 นะคือ
เขาบริหารเรือ
่ งนีเ้ ก่งมาก
ดร. วิทย์: แต่ทผ
ี่ ม Surprise มาก คือ โอลิมปิก ลียง
โอลิมปิก ลียง นีก
่ ค
็ อ
ื น่าจะมาจาก คือบอกไหมฮะว่า
สัดส่วนของแต่ละส่วนเป็นประมาณไหน
ดร. นเรนทร์: เออ Commercial เขาเยอะสุด
ดร. วิทย์: Commercial เขาเยอะ
ดร. นเรนทร์: คือเขาบริหารได้เก่ง
ดร. วิทย์: โอโห นีผ
่ มต้องกลับไปดูใหม่นะครับว่า

Commercial ทีเ่ ขามีอยูเ่ ป็นอะไรกันบ้างนะครับ ดร.
ครับขอบคุณมากเลยเพราะตอนนีเ้ ราได้ทราบแล้วครับ
ว่าเรือ
่ งของ Football Money Leagues นะครับ เราจะ
ถอดรหัสออกมาเป็นบทเรียน ถ้าหากว่าเราต้องการ
ให้มก
ี ารบริหารจัดการให้มร
ี ายได้มากขึน
้ รูจ
้ ก
ั กรณี
ฟุ ตบอลแล้วเขาทำ�กันอย่างไรและมีขอ
้ แนะนำ�เพิม
่ เติม
อย่างไรด้วยนะครับไปติดตามได้ใน FYI by Deloitte ใน
ตอนหน้าครับ

