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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.

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 com-
petition 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 | We call it Sport business. Sport 
Business is one of a sector that Deloitte is 
interested in. Also, the sector itself is inter-
esting because it grows continuously 

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.

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

Dr.Narain | As Deloitte is a consulting firm, 

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 contrib-
utes to football clubs’ revenue? Live broad-
cast? 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

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

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 | Yes, very big amount of money. 
The second one is merchandise. The shirt 
we are wearing and other products. The 
third one is other types of commercial, such 
as stadium tour, entrance fee, etc. 

Dr.Wit | Now, what is the ranking of 2019? 
Who is on the top of the chart? Any high-
lights?

Dr.Narain | 2019 is the first year that there 
is a football club that have a revenue of 
more than 800 million euros, breaking the 
records. That team is Barcelona. And it is 
the first year they come in the first place, ac-
tually. One interesting thing is that the two 
Spanish teams, Real Madrid and Barcelona, 
switch places. Last year, Real Madrid was 

No. 1 and Barcelona No. 2. This year, Bar-
celona 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 
research only for a European League?

Dr.Narain | No. This is the actual results. 
Top 30 are all European teams.

Dr.Wit | Ok,now we have 3 teams from 
Spanish La Liga. Barcelona, Real Madrid, 
and Atletico Madrid. How about other 
leagues?  Which league has most teams in 
top 30?

Dr.Narain | There are 8 teams from English 
Premier League in the Top 20. Follow by 4 
from Italy, 3 from Germany, 3 from Spain 
and 2 from France.

Dr.Wit | What contributes to the revenue? 
Is the contribution the same in each team? 



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

Dr.Narain | Teams in top 5 which are 
Barcelona, Real Madrid, Manchester Unit-
ed, 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 con-
trol 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 | Broadcast means live broadcasting 
income in the local league itself.

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 

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

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

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 Unit-
ed 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.Narain | The championship affects Liv-
erpool’s income but the rank has not moved 
up yet. But the growth is strong and the gap 
is smaller.

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 sponsor-
ships, 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-Ger-
main?

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 Man-
chester United.  Let’s be honest, the perfor-
mance 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 fol-
lowers. 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 inter-
esting 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 exam-
ple of a good commercial revenue manage-
ment. 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 | What I am surprised is Olympics 
Lyon. Can you tell me what is the proportion 
of their revenue?

Dr.Narain | Mostly from commercial activ-
ities. They are also good at managing this 
thing.

Dr.Wit | Oh, commercial revenue is indeed 
important.  We have learned a lot about 
Football Money Leagues and how they 
manage their revenue. Thank you so much 
for today.
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Synopsis
ฟุตบอลไมใ่ชแ่คเ่กมสท์ีเ่ลน่ในสนามเทา่นัน้ การบรหิาร
ทมีฟุตบอลในปจัจบุนัมมีากกวา่นัน้ มาดกูนัวา่ทมี
ฟุตบอลบรหิารจดัการการเงนิกนัอยา่งไร และทมีไหน
ทีบ่รหิารรายไดข้องทมีไดเ้กง่ทีส่ดุ

ดร. วทิย:์  ใครกต็ามทีเ่ปน็แฟนฟุตบอลวนันี ้หา้มพลาด
เลยนะครบั เพราะวา่เราจะมาคยุถงึเรือ่งหนึง่ซึง่ถอืวา่
สำาคญัตอ่ฟุตบอลมากๆ เรือ่งของรายไดข้องสโมสร
ฟุตบอลครบั หลายคนตัง้คำาถามบอกวา่สโมสรทีร่วย
ทีส่ดุ 20 อนัดบัแรกคอืสโมสรอะไรกนับา้ง สโมสรทีป่ี
นีก้ค็อืป ี2019 ทีผ่า่นมานี ้มรีายรบัทีส่งูทีส่ดุ เขาบอก
ปนีีส้รา้งประวตัศิาสตรเ์กนิกวา่ 800 ลา้นยโูรไปแลว้
 คอื สโมสรอะไร ฟุตบอลนีเ่ขาบอกวา่ไมไ่ดเ้ลน่แตเ่ฉพาะ
แตเ่พยีงในสนามแคเ่พยีงอยา่งเดยีวนะครบั แตย่งัมี
เรือ่งของการแข่งขนัในเรือ่งของรายไดอ้กีดว้ย ผม
ทราบวา่ทาง Deloitte เองมกีารทำา Research ออก
มาวา่รายรบัของสโมสรฟตบุอลตา่งๆ ทัว่โลกเลย แต่
แนน่อนทีพู่ดถงึยโุรป มกีารจดัลำาดบัออกมาดว้ย ทำาไม 
Deloitte ถงึไดม้าใสใ่จกบัเรือ่งธรุกจิฟุตบอลครบั

ดร. นเรนทร:์  ผมเรยีกธรุกจิกฬีาแลว้กนั Sport Busi-
ness เปน็ Unit หรอืเปน็ Sector หนึง่ที ่Deloitte ทีเ่รา
สนใจมากและเปน็ Sector ทีม่คีวามนา่สนใจในตวัมนั
เองคอืเปน็ธรุกจิทีเ่ตบิโตตลอดเวลา คอืไมว่า่เศรษฐกจิ
ปนีัน้จะเปน็ Bull หรอื Bear จะแยห่รอืจะไมแ่ย ่ Sport 
รายไดส้ว่นใหญจ่ะเตบิโตตลอด แคม่ากหรอืนอ้ย

ดร. วทิย:์  ผมเพิง่สงัเกต เศรษฐกจิโลกผนัผวนยงัไง
คนดฟุูตบอลกม็ากขึน้

ดร. นเรนทร:์  เผลอๆ จะมากขึน้กวา่เดมิดว้ย

ดร. วทิย:์  ผมวา่งัน้นะ ไมรู่ท้ำาไม

ดร. นเรนทร:์ พอดดีว้ยตวัธรุกจิของ Deloitte เรา
บรษิทัทีป่รกึษา เพราะฉะนัน้พวกฟุตบอลคลบัหรอื ถา้
เปน็อเมรกิาก ็NFL NBA กเ็ปน็ลกูคา้ของเราอยูแ่ลว้  
เรากใ็ห ้Service ตา่งๆ แนน่อนพอเราให ้Service กลุม่
ลกูคา้ตา่งๆ เรากอ็ยากรูว้า่ แตล่ะกลุม่ธรุกจิ แตล่ะ
ฟุตบอล แตล่ะคนกม็รีายไดย้งัไง ชอ่งทางรายไดเ้ปน็
ยงัไง เขามกีารปรบัเปลีย่นยงัไงบา้ง แลว้กเ็ลยมกีาร
ทำา Survey นีม้าทกุป ี

ดร. วทิย:์  Survey อนันีม้ชีือ่เปน็ทางการไหมครบั

ดร. นเรนทร:์  เปน็ Football Money Leagues 'FML'

ดร. วทิย:์  กเ็ปน็ลกีของฟุตบอล แตว่า่วดักนัดว้ยเงนิ 

ดร. นเรนทร:์  ใช่

ดร. วทิย:์  พอเรามาเรือ่งรายไดข้องแตล่ะสโมสร คอื
ตวั Revenue กนับา้ง Revenue ของสโมสรใหผ้ม
เดาเลน่ๆ นะ ถา่ยทอดสด คา่ตัว๋ปสีนาม หลกัๆ เนีย่
 Deloitte เวลาลองเขา้ไปมองกอ้นรายรบัแลว้ กอ้น
รายรบัแบง่ออกมาเปน็กีส่ว่น อะไรบา้งครบั

ดร. นเรนทร:์ คอืในการทำา Survey นะครบั เรากจ็ะ
ขอ้มลูหลกัทีเ่ราได ้คอื ขอ้มลูทางดา้นการเงนิ Finan-
cial Statements  ของแตล่ะฟุตบอลคลบั รวมไปถงึขอ้
มลูอืน่ๆ อาจจะไมเ่ผยแพร ่แตเ่รากไ็ดข้อ้มลูโดยตรง  ได้
รายไดม้า Deloitte กจ็ะแบง่เปน็ 3 กลอ่งใหญ่ๆ  กลอ่ง
แรกที ่ดร.วทิย ์พูดไวแ้ลว้วา่ กค็อืเรือ่งของ Match 
Day คอืคา่เขา้ประต ูTicket ตา่งๆ 

ดร. วทิย:์ คอื คา่ตัว๋ละ อาจจะตัว๋ป ีตัว๋เขา้ไปแตล่ะครัง้

ดร. นเรนทร:์ อนันีเ้ปน็อะไรทีเ่หน็ชดังา่ยๆ เลยตรง
ไปตรงมา กลอ่งที ่2 คอื Broadcast คอื สทิธิใ์นการ
ถา่ยทอดซึง่จะม ี2 สว่นหลกัๆ คอืสว่นของ Local เอง
 ของ Leagues ของประเทศเขาเอง กบัอกีสว่นคอื
 UEFA ถว้ยยโุรปตรงกลาง เขาจะไดจ้ากตวัถา่ยทอด
สดดว้ย สว่นสดุทา้ยซึง่จรงิๆ เปน็สว่นสำาคญั คอื
 สว่น Commercial Commercial มอีะไร อนัทีห่นึง่ก ็คอื 
Logo สปอนเซอรท์ัง้หลายแหล่

ดร. วทิย:์ เอาสปอนเซอรก์อ่นเลยนะ

ดร. นเรนทร:์ เอาสปอนเซอรก์อ่นเลยครบั ทีอ่ยูต่รงนี้

ดร. วทิย:์  ทีอ่ยูก่ลางอกเนีย่นะครบั

ดร. นเรนทร:์ เขาจะมาตดิกต็อ้งจา่ยคา่ประมลูอะไรก็
วา่กนัไป

ดร. วทิย:์  นีพ่อ ดร. พูดถงึแบบนัน้ ถกูเลย สมยักอ่น
เสือ้ผมบารเ์ซโลนา่ปปีระมาณสกั 1984 นะ สมยันัน้ยงั
ไมม่สีปอนเซอร ์มนัเริม่มตีอนหลงัๆ ไงเปน็เงนิกอ้น
ใหญด่ว้ย

ดร. นเรนทร:์ รายไดใ้หญ ่เรยีกไดว้า่ใหญม่าก อนัที ่2 
เรยีกวา่ Merchandising กน็ีเ่สือ้ทีเ่ราใสก่นัอยูต่รงนี ้
หรอืของอืน่ๆ ทีเ่ขาไปทำาเปน็ Merchandise 

ดร. วทิย:์  Souvenir

ดร. นเรนทร:์ อนัที ่3 กเ็ปน็ Commercial Version อืน่ๆ
อยา่งเชน่ Stadium Tour เราไปเมอืงนัน้เราจะไปด ู 
Stadium ทีเ่ปน็ของแมนเชสเตอรอ์ะไรกว็า่ไป กเ็สยีคา่
เขา้อนันีก้เ็ปน็รายไดก้ลุม่ทีเ่รยีกวา่ Commercial กม็ ี3 
สว่นใหญ่ๆ  

ดร. วทิย:์ ครบั 3 สว่นใหญ่ๆ  ทีน่ี ้ผมมาถงึสว่นสำาคญั
มากๆ เลยคอื Ranking ของปทีีผ่า่นมากนับา้งนะครบั
อยากให ้ดร. อธบิายภาพรวมกอ่นวา่เวลาทีอ่อกมา
แลว้ ปนีีใ้ครเปน็ทีห่นึง่หรอื Highlight ทีอ่ยากใหล้อง
เนน้ดู

ดร. นเรนทร:์ จรงิๆ ปนีีน้า่สนใจมากครบั ปแีรกทีเ่รามทีมี
ฟุตบอลคลบัทีท่ำาลายกำาแพง 800 ลา้นยโูรไดเ้ปน็ทมีแรก



กค็อื ทมีบารเ์ซโลนา และเปน็ปแีรกทีเ่ขา้มาเปน็ที ่1 คอื
จรงิๆแลว้ อนัหนึง่ทีน่า่สนใจ คอื ทมีสเปนทัง้สองทมี  คอื
 เรอลัมาดรดิกบับารเ์ซโลนาสลบักนัเปน็ที ่1 ปทีีแ่ลว้เปน็
เรอลัมาดรดิที ่1 แลว้ บารเ์ซโลนาที ่2 ปนีีก้ส็ลบักนั บาร์
เซโลนาเปน็ที ่1 แลว้เปน็ที ่1 หา่งจากที ่2 คอ่นขา้งเยอะ
 คอืเขารายได ้840 ลา้นยโูร ขณะทีเ่รอลัมาดรดิ 700 
กวา่ กต็า่งกนัพอสมควร

ดร. วทิย:์ แตจ่ากลกีสเปนนีย้งัมอีกีทมีแอตเลตโิก
 มาดรดิดว้ย แตก่อ่นทีไ่ปถงึตรงนัน้ ผมถาม ดร. กอ่น
วา่ทัง้หมดเลยนะครบั เปน็ทีน่า่สงัเกต ผมเมือ่สกัครูไ่ด้
ดผูลของการวจิยัหรอืวา่ผล Research ออกมาแลว้
 พบวา่ทมี 20-30 ทมีแรก เปน็ยโุรปหมดเลย ทำาเฉพาะ
ยโุรปหรอืเปลา่ครบั

ดร. นเรนทร:์ ไมใ่ชค่รบั จรงิมนักลายเปน็วา่ผลออกมา
คอื Top 30 เนีย่ เปน็ทมีในยโุรปหมดเลย ไมม่จีากทวปี
อืน่มาเลยมาจากยโุรปหมด 30 ทมีเลย

ดร. วทิย:์ เปน็ยโุรปหมด

ดร. นเรนทร:์ ในฟุตบอลคลบัทัง้หมด 

ดร. วทิย:์ ทีน่ีม้าแพลมๆ กนักอ่นหลายคนอาจจะยงัไม่
เหน็ เรามทีมีลกีจากลาลกีาสเปน 3 ทมีอยา่งทีบ่อก ที่
 1 และที ่2 นะกค็อื บารเ์ซโลนา เรอลัมาดรดิ แอตเลตโิก
 มาดรดิ จากลกีอืน่เปน็ไงบา้งครบั ลกีไหนทีส่ง่ทมีมา
เยอะทีส่ดุเลย

ดร. นเรนทร:์ จรงิๆ  ตอ้งเรยีกวา่เปน็ทมีทีค่นไทย แฟน
คนไทยคงชอบอยูแ่ลว้ เพราะเราเปน็แฟนองักฤษซะ
เยอะ สว่นใหญ ่พรเีมยีรล์กีเนีย่เรยีกวา่อยูใ่น Top 20 
เนีย่ ถงึ 8 ทมีเยอะทีส่ดุ

ดร. วทิย:์ เกอืบครึง่ไดม้ัง้นะ

ดร. นเรนทร:์ เยอะทีส่ดุเลยนะครบั แลว้กร็องลงมาก็
จะมอีติาล ี4 ทมีนะ ทีเ่หลอืกเ็ยอรมนั 3 สเปน 3 และก็
ฝรัง่เศส 2

ดร. วทิย:์ ฝรัง่เศสมาดว้ย

ดร. นเรนทร:์ ฝรัง่เศสเขา้มา 2 ทมี 

ดร. วทิย:์ ในแงข่องเมือ่สกัครูบ่อกวา่รายไดก้อ้นใหญ่
ทีเ่ราเหน็ เชน่ ประมาณ 800 ลา้นยโูร 700 กวา่ลา้นยโูร
 กต็ามแตน่ีน่ะครบั  แตล่ะทมีคลา้ยๆ กนัไหม เชน่ Stadi-
um มาอนัดบัที ่2 Broadcast มาอนัดบัที ่1 สดัสว่นแตก
ตา่ง กนัหรอืวา่คลา้ยๆ กนัไปหมดครบั

ดร. นเรนทร:์ จรงิๆ เปน็อยา่งทีใ่น Filing ทีเ่ราเจอ แลว้
เปน็ Recommendation ดว้ยกค็อืวา่กลายเปน็วา่ Top 
5 เรามบีารเ์ซโลนา เรามเีรอลัมาดรดิ แมนเซสเตอร ์
ยไูนเตด็ นะครบั แลว้กม็บีารเ์ยริน์ แลว้ก ็PSG เนีย่ Top 
5 ทัง้หมด รายไดใ้หญข่องเขาเกนิ 50% เนีย่ มาจาก
 Commercial 

ดร. วทิย:์ กค็อืการขายสนิคา้ตา่งๆ

ดร. นเรนทร:์ สปอนเซอรข์ายสนิคา้ตา่งๆ ใช ่คราวนี้
พอเรามาดขูา้งลา่งทมีทีป่ระมาณที ่16-20 กลายเปน็
รายไดห้ลกัของเขามาจาก Broadcast ถงึ 60 กวา่
เปอรเ์ซน็ต ์อนันีเ้ปน็ตวัทีเ่หน็เลยวา่ทมีทีม่ ีPerfor-
mance หรอืมคีวามดงัม ีBrand ตา่งๆ เนีย่ เขา
สามารถที ่Capitalize หรอืสามารถเอามาเปน็ตวัเงนิ
ไดเ้ยอะมาก คอืเรยีกวา่สดัสว่นรายไดก้ลบัหวักลบั
หางกนัเลย ทมีทีอ่าจจะไมด่งัมาก ใชค้ำานีแ้ลว้กนัเดีย๋ว
แฟนๆ อาจจะวา่นะ กไ็มส่ามารถทำาอะไรได ้ยกเวน้
รอรายไดจ้าก Broadcast ซึง่เปน็รายไดท้ีต่อ้งเรยีก
วา่ Uncontrollable คอืฟุตบอลคลบัไมส่ามารถไป 
Control รายไดล้ขิสทิธิไ์ดม้ากเทา่ไหร ่อยา่ง EUFA คณุ
กไ็ป Control อะไรเขามากไมไ่ดใ้ชไ่หม แตร่ายไดท้ีค่ณุ
 Control ได ้คอื Commercial สปอนเซอร ์Merchan-
dise ตา่งๆ ซึง่ทมีดงัๆ ทีเ่ราพูดถงึกลุม่ Top 5 เมือ่ซกั
ครูน่ีเ้นีย่ เขาทำาเรือ่งนีไ้ดเ้กง่มาก

ดร. วทิย:์ ผมขอทำาความเขา้ใจนะ เอา Broadcast 
เพราะเปน็กอ้นทีน่า่จะอธบิายตรงไปตรงมาทีส่ดุเลย 
Broadcast ทีม่คีวามหมายวา่รายไดจ้ากการถา่ยทอด
สด ทัง้ในลกีบา้นตวัเอง

ดร. นเรนทร:์ ใชบ่า้นตวัเองดว้ย

ดร. วทิย:์ และกล็กีการทีเ่ลน่ในยโุรปดว้ย กค็อืมาจาก
UFEA 

ดร. นเรนทร:์ กแ็บง่สดัสว่นมา

ดร. วทิย:์ อนันีก้ค็อืตายตวัไปเลยวา่ใครถกูถา่ยกี ่
Match กจ็ะถกูแบง่มาดว้ย

ดร. นเรนทร:์ กค็อ่นขา้งตรงไปตรงมา แลว้กเ็ปน็อนั
ทีต่วัคลบัเองกท็ำาอะไรไมไ่ด ้อยา่งมากกใ็นลกีในบา้น
ตวัเอง อาจจะแตก่ท็ำาไมไ่ดม้นัเปน็มนัเปน็สญัญาทีม่นั
 Fix ไว้

ดร. วทิย:์ ครบัผมขออนญุาตถามถงึบอกวา่ทมีหนึง่
 เมือ่สกัครูบ่อกวา่ Top 5 ทมีทีค่นไทยเชยีรจ์ำานว
นมากๆ เลยทมีนงึ ลเิวอรพู์ลกลายเปน็วา่ไมไ่ดอ้ยูใ่น
 Top 5 ทัง้ๆ ทีป่ทีีแ่ลว้เปน็แชมปย์โุรป ลเิวอรพู์ลหายไป
ไหนครบัแลว้ไดเ้ทา่ไหร่

ดร. นเรนทร:์ ลเิวอรพู์ลเนีย่ปกีอ่นกค็อืที ่7 ปนีีก้ท็ี ่7 
เพยีงแตท่ีต่า่งกนักค็อืวา่ปทีีแ่ลว้เนีย่เขาเปน็ที ่7 ทีห่า่ง
จากที ่6 เยอะมาก

ดร. วทิย:์ ผมขอดนูีแ่หละผมมอียูแ่ลว้นะฮะ ลเิวอรพู์ล
เอาปทีีแ่ลว้นะครบั 513.7 ลา้นยโูร 

ดร. นเรนทร:์ ยโูรครบัยโูร

ดร. วทิย:์ ในขณะทีป่นีีเ้ดง้ขึน้มาเปน็ 600 กบั 4.7 ลา้น

ดร. นเรนทร:์ แลว้จะเหน็วา่เขากบัที ่6 ในปนีี ้ Gap 
เหลอืนดิเดยีวละ

ดร. วทิย:์ ที ่6 กค็อื แมนเชสเตอร ์ซติี้

ดร. นเรนทร:์ แคป่ระมาณสกั 6 ลา้นเหน็ไหม 

ดร. วทิย:์ กค็อืขีก่นัละ

ดร. นเรนทร:์ ใช่

ดร. วทิย:์ อุย้ เปน็แมนเชสเตอร ์ซติีด้ว้ย 

ดร. นเรนทร:์ อนันีพู้ดไปเดีย๋วเปน็อกีแบบ คอืที ่6 กบั
ที ่7 ปนีี ้Gap มนัแคบลง แลว้ก ็Performance ของ
ลเิวอรพู์ลเราคงทราบวา่เขากด็ขีึน้แลว้อตัราการ
เตบิโตรายไดข้องเขาเนีย่สงูเรยีกวา่เทา่ๆ กบัตวับารเ์ซ
โลนาเลย 20 กวา่เปอรเ์ซน็ต ์ทมีอืน่ทีเ่ขายงัคงอนัดบั
อยูไ่มว่า่จะเปน็แมนเชสเตอร ์ยไูนเตด็ หรอืบาเยริน์

เนีย่พวกนีโ้ต Digit เดยีวนะ โต 5 เปอรเ์ซน็ต ์โต 6 
เปอรเ์ซน็ต ์เพยีงแตฐ่านเขาใหญ่

ดร. วทิย:์ อนันีด้ ูGrowth นะ

ดร. นเรนทร:์ ด ูGrowth นดิเดยีวแตล่เิวอรพู์ล Growth 
20 กวา่เปอรเ์ซน็ต ์ดร. วทิย:์ คอื โตมาคอ่นขา้งจะเยอะ
อยู่

ดร. นเรนทร:์ เพราะฉะนัน้กก็ารทีเ่ขาเปน็แชมปก์ส็ง่ผล
ตอ่รายไดเ้ขาจรงินะครบัเพยีงแตอ่นัดบัเขายงัไมข่ึน้ยงั
ไมข่ึน้ แตว่า่Growth เขาแรงมา และ Gap มนัเลก็ลง 

ดร. วทิย:์ ทีน่ีม้าอกีทมีนงึเลย อนันีไ้มไ่ดอ้ยูใ่น Top 5 
กลายเปน็ทมีทีอ่ยูใ่นความสนใจเพราะวา่ถกูตดัสทิธิ์
ในการทีจ่ะไปเลน่ยฟูา่แชมเปยีนสล์กี 2 ปแีลว้กอ็ยูใ่น
 Rank อนัดบัที ่6 นะครบั ของป ี2019 ตอ้งบอกแบบ
นี ้เพราะ 20 ยงัไมไ่ดท้ำานะฮะ แมนเชสเตอร ์ซติี ้ถกู
อาญาสทิธิแ์บบนี ้สมมตอิทุธรณไ์มส่ำาเรจ็ จะสง่ผลไหม
ครบั

ดร. นเรนทร:์ แนน่อน คอื ตัง้แตร่ายได ้Broadcast ก็
ตอ้งหายไปพอสมควรนะครบั แลว้ Broadcast เนีย่ถงึ
แมจ้ะบอกวา่เปน็สิง่ทีท่ำาอะไรไมไ่ด ้แตก่เ็ปน็สดัสว่นทีไ่ม่
นอ้ย กต็ัง้แต ่20-30% 

ดร. วทิย:์ โห 20-30%

ดร. นเรนทร:์ ของทัง้หมด ใชเ่พราะงัน้ นกึออกไหม
ครบั มนักจ็ะหายไปครึง่นงึ สมมตุแิคห่ายไปครึง่นงึมนั
กต็วัเลขกแ็นน่อนละ 

ดร. วทิย:์ ยบุไปเยอะละ

ดร. นเรนทร:์ ใชแ่ลว้ก ็Commercial ในเรือ่งของการ
ขายลขิสทิธิต์า่งๆ สปอนเซอรก์อ็าจจะเริม่มปีญัหา 
เรือ่งรายไดจ้ะ Drop ลง

ดร. วทิย:์ กระทบซึง่กนัและกนัละ

ดร. นเรนทร:์ Match Day เรือ่งรายไดต้ัว๋กจ็ะ Drop 
ลง มนัจะสง่ผลมาเปน็ลกูโซเ่รากเ็ลยคดิวา่ปหีนา้ แต่
พอด ีResearch นีท้ำากอ่นนะครบั เรากเ็ลยไมรู่ว้า่ปหีนา้
จะเกดิอะไรขึน้



ดร. วทิย:์ แมนเชสเตอร ์ซติีข้ออนญุาตนะครบัวา่ปี
 2018 อยูอ่นัดบั 5 ปถีดัมากค็อื 2019 นะครบักค็อื
กลายเปน็อนัดบัที ่6 

ดร. นเรนทร:์ เขาสลบักบั PSG 

ดร. วทิย:์ ออ๋ สลบักบัปารแีซง็-แฌรแ์มง็

ดร. วทิย:์ ทีน่ีไ้หนๆ กค็ยุเรือ่งพรเีมยีรก์นัละ แมนเชส
เตอร ์ยไูนเตด็ นะครบั อนันีก้ต็อ้งพูดอยา่งตรงไปตรง
มาดว้ยตารางนะครบัผลงานทีผ่า่นมาอาจจะไมไ่ดโ้ดด
เดน่เหมอืนยคุเซอรอ์เลก็ซ ์เฟอรก์สูนั แตก่ย็งัอยูใ่น
อนัดบัที ่3 อยา่งนอ้ยทีส่ดุป ี18 และป ี19 กอ็ยูอ่นัดบั 3 

ดร. นเรนทร:์ คอื พูดแมนยมูากเดีย๋วจะโดนแฟนๆวา่นะ
ผมมเีพือ่นเปน็แฟนแมนยซูะเยอะดว้ย 

ดร. วทิย:์ อนันีเ้ราพูดเปน็ Fact นะ

ดร. นเรนทร:์  คอืแมนยเูนีย่ เนือ่งดว้ย Base หรอืฐาน
เขาเนีย่แข็งแรง เขามแีฟนทัว่โลกเลย ไมแ่คใ่นองักฤษ
 เอาแคป่ระเทศไทยเราแฟนแมนยกูเ็ยอะแยะ เพราะงัน้
รายไดท้ีเ่ปน็พวก Commercial อะไรเนีย่เขาบรหิาร
ไดเ้กง่มาก เรยีกวา่เกง่กวา่คนอืน่เลยแหละ รายได้
สดัสว่นทีเ่ปน็ Commercial เขาเยอะมาก

ดร. วทิย:์ ของ Commercial นะ สปอนเซอร์

ดร. นเรนทร:์ สปอนเซอร ์Merchandising Tour อะไร
ของเขาเนีย่พวกนีร้ายไดเ้ขาเยอะมาก และแฟน base 
เขาเยอะ เพราะงัน้ขอ้ดกีค็อืวา่ตอ่ให ้Performance 
อาจจะไมด่เีทา่ไหร ่แตต่วันีก้ย็งัดอียู ่แตอ่ยา่งไรกแ็ลว้
แต ่เนือ่งดว้ยวา่ปนีีก้ป็ทีีผ่า่นมาทีป่ลายๆ ปกีไ็มค่อ่ยดี
เทา่ไหร ่เรากเ็ลยคดิวา่ถา้เราทำาวเิคราะหอ์กีทใีนปถีดัไป 
กถ็า้พูดตรงๆ นะครบั กม็โีอกาสทีแ่มนยเูนีย่รายไดก้น็า่
จะลดลง เรา Forecast วา่ ปนีีเ้ขา 711 ลา้นยโูร  หมาย
ถงึ 2019 นะครบั 

ดร. วทิย:์ 711 ลา้นเลยนะ

ดร. นเรนทร:์ แตเ่ราคดิวา่ปหีนา้ซึง่หมายถงึรายไดป้ี
 2020 เราคดิวา่นา่จะเหลอืแค ่580 ซึง่อาจจะทำาใหเ้ขา
เปน็ปแีรกกไ็ดท้ีเ่ขาจะตกระดบั 3 มาถงึระดบั 6 หรอื 7 
เพราะตอนนีอ้นัดบั 6 หรอื 7 ก ็700 ลา้นแลว้นะ ถา้เขา

ยงั 580 จรงิ เผลอๆ เขาอาจจะตกไป 8-9 

ดร. วทิย:์ อนันีค้อืวเิคราะหจ์ากสภาพความความเปน็
จรงิ

ดร. นเรนทร:์ ปจัจบุนั ใช ่

ดร. วทิย:์ จากตำาแหนง่ตารางทีเ่ขามอียู ่ณ เวลานี ้
พรเีมยีรล์กีเขา้มากีท่มีนะครบั

ดร. นเรนทร:์ 8 ทมี

ดร. วทิย:์ 8 ทมีไมน่า่เชือ่นะ โอเคผมวา่ทมีหลกัๆ นะ
ครบั แมนเชสเตอร ์ยไูนเตด็ แมนเชสเตอร ์ซติี ้ลเิวอรพู์ล 
สเปอร ์กค็งไมน่า่แปลกใจนะครบัแลว้กเ็ลยมอีารเ์ซนอล
 เชลซ ีเวสต ์แฮม เอฟเวอรต์นัดว้ย โอโห เอาทีน่ีผ้มมา
ทีล่าลกิากนับา้งนะครบั กค็อืทางดา้นของบารเ์ซโลนา
 กบัเรอลัมาดรดินะครบั การทีบ่ารเ์ซโลนากา้วขา้มหลกั 
800 ลา้น สะทอ้นอะไรบา้งครบั

ดร. นเรนทร:์ บารเ์ซโลนาเปน็ตวัอยา่งทีด่ ีและเปน็
 Case ทีเ่ราใชต้อนสรปุใน Research ทีเ่รยีกวา่เปน็
ทมีทีบ่รหิารจดัการรายไดท้ีผ่มเรยีกวา่เปน็กลอ่งที่
เราสามารถควบคมุได ้กค็อื Commercial นะครบั เขา
สามารถบรหิารรายไดส้ว่นนีเ้ตบิโตถงึ 20% ซึง่เยอะ
มาก กอ้นนีก้อ้นเดยีวเขาโตขึน้ 20% ทำาใหร้ายไดเ้ขา
พุ่งทะล ุ800 ลา้น ทำาใหเ้ขามาเปน็ทีห่นึง่ คราวนีเ้รอั
ลมาดรดิเนีย่โตแคป่ระมาณเลขหลกัเดยีว ขณะทีส่ลบั
กนับารซ์า่เขาบรหิารเรือ่งไดเ้กง่ เขา้มาหาเรือ่งสปอน
เซอรช์ปิ และกเ็อาเรือ่งนีก้ลบัมาทำาเองเกอืบหมด เขา
สามารถ Manage ได ้เปน็ตวัอยา่งทีเ่ราถงึบอก Case 
วา่ฟุตบอลคลบัในอนาคตปจัจบุนันีน้ะครบั การหาราย
ไดเ้ปน็เรือ่งสำาคญั โดยเฉพาะอะไรทีค่ณุควรควบคมุได้
 commercial เปน็เรือ่งทีค่ณุควรควบคมุได ้แลว้คณุ
สามารถจะเลน่อะไรไดอ้กีเยอะ 

ดร. วทิย:์ ลคีเยอรมนัเขา้มากีท่มีครบั

ดร. นเรนทร:์ จรงิๆ ลคีเยอรมนัประมาณ 3 

ดร. วทิย:์ ลคีเยอรมนัมา 3

ดร. นเรนทร:์ บาเยริน์มวินคิเปน็ทมีทีน่า่สนใจ คอื 
Growth ตำา่มาก รายไดแ้ค ่4% รายไดถ้งึแมโ้ตนอ้ยแต่

ฐานมนัใหญ ่กเ็ขายงัอยูไ่ดใ้นอนัดบัทีค่อ่นขา้งสงู 

ดร. วทิย:์ แลว้กย็งัม ีดอรท์มนุด ์แลว้กช็าลเกด้ว้ยนะ
ครบั มาทางดา้นของอติาลกีม็ทีัง้หมด 4 ทมี 4 ทมีอนั
นีก้เ็ปน็แตท่มีใหญ่ๆ  นะครบั นีเ่ลยนะฮะ ทมีโรนลัโดฮะ ยู
เวนตสุ อนิเตอรม์ลิาน และทีน่า่ Surprise มาก เออ เอ
เอส โรมา มลิานไมไ่ดต้ดิ และอกีทมีนงึคอืทางดา้นของ
นาโปล ีแตท่ีผ่มรูส้กึวา่นา่สนใจมากๆ ฝรัง่เศส ปารแีซง็
-แฌรแ์มง็ตดิไมค่อ่ยแปลกใจ โอลมิปกิ ลยีง ไมไ่ดเ้ปน็
แชมปห์ลายปมีาไดไ้งครบั

ดร. นเรนทร:์  ฝรัง่เศลนีเ้ปน็ทมีทีเ่ปน็อกีตวัอยา่งที่
เราแนะนำาคลา้ยๆ บารเ์ซโลนา่เมือ่สกัครูน่ะ เปน็ทมีที่
บรหิาร Commercial ไดเ้กง่ ลยีงปนีีโ้ตขึน้มา 11 อนัดบั
เรยีกวา่โตเยอะสดุ ไตม่าจากแตก่อ่นนา่จะ 30

ดร. วทิย:์ ลยีงเนีย่นะครบั

ดร. นเรนทร:์  โตขึน้มาเปน็ 11 อนัดบั 2 ทมีทีจ่าก
ฝรัง่เศสเนีย่ มสีิง่ทีน่า่สนใจเราเรยีกวา่เขาทำาระหวา่ง
เสน้ระหวา่งฟุตบอลกบั Entertainment เนีย่ เขาเรยีก
 Blur มนั คอื มนัเริม่ไมต่อ้งมานัง่แบง่ละ เขายงัหาชอ่ง
ทางรายไดใ้หม่ๆ  อยา่ง PSG เนีย่กไ็ป ไปแสดงตวัไป
โฆษณาในปารสีแฟชัน่วคีตวัเองกม็รีา้นใน Champs-
Élysées

ดร. วทิย:์ อนันีเ้รยีกขา้มหว้ยไปเลยนะฮะ

ดร. นเรนทร:์ ขา้มไปเลยอนันีเ้ขามองวา่ฉนัตอ้งอยูแ่ต่
แคใ่นฟุตบอลมนัขา้มไปละ คอื ฝรัง่เศสเรือ่งนีเ้ปน็โดย
เฉพาะ PSG เนีย่เปน็ทมีทีเ่ขา้ที ่5 ใชไ่หมทัง้หมดแตถ่า้
ดเูฉพาะรายไดท้ีเ่ปน็กลอ่ง Commercial เขาที ่2 นะคอื
เขาบรหิารเรือ่งนีเ้กง่มาก

ดร. วทิย:์ แตท่ีผ่ม Surprise มาก คอื โอลมิปกิ ลยีง
  โอลมิปกิ ลยีง  นีก่ค็อื นา่จะมาจาก คอืบอกไหมฮะวา่ 
สดัสว่นของแตล่ะสว่นเปน็ประมาณไหน
ดร. นเรนทร:์ เออ Commercial เขาเยอะสดุ 

ดร. วทิย:์ Commercial เขาเยอะ 

ดร. นเรนทร:์ คอืเขาบรหิารไดเ้กง่

ดร. วทิย:์ โอโห นีผ่มตอ้งกลบัไปดใูหมน่ะครบัวา่

Commercial ทีเ่ขามอียูเ่ปน็อะไรกนับา้งนะครบั ดร. 
ครบัขอบคณุมากเลยเพราะตอนนีเ้ราไดท้ราบแลว้ครบั
วา่เรือ่งของ Football Money Leagues นะครบั เราจะ
ถอดรหสัออกมาเปน็บทเรยีน ถา้หากวา่เราตอ้งการ
ใหม้กีารบรหิารจดัการใหม้รีายไดม้ากขึน้รูจ้กักรณี
ฟุตบอลแลว้เขาทำากนัอยา่งไรและมขีอ้แนะนำาเพิม่เตมิ
อยา่งไรดว้ยนะครบัไปตดิตามไดใ้น FYI by Deloitte ใน
ตอนหนา้ครบั 


