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14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)
ภาพรวมของการดาเนินงานที่ผ่านมา
ในปี 2559 บริษัทได้เริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ในช่วงไตรมำสที่ 3 ปี 2559 ซึ่งเป็นธุรกิจกำรจำหน่ำยอุปกรณ์สื่อสำร เพื่อ
ทดแทนธุรกิจโฮมเอนเตอร์เทนเมนท์ซึ่งประสบกับภำวะขำดทุนต่อเนื่อง รวมทั้งปัญญำเกี่ยวกับกำรใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่ลด
ควำมสำคัญกับสื่อประเภทโฮมเอนเตอร์เทนเมนท์ลง นอกจำกนี้ ในระหว่ำงปีบริษัทได้มีกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ได้แก่ บริษัท ไพร์มไทม์ เอ็นเตอร์เทนเม้น จำกัด และบริษัท เวิร์ล สปอร์ ต กรุ๊ป จำกัด
ในปี 2560 บริษัทได้เพิ่ มจำนวนสำขำของธุรกิจประเภทกำรจำหน่ำยอุป กรณ์สื่อสำร เพื่อเป็นกำรขยำยธุ รกิจของ
บริษัท นอกจำกนี้บริษัทได้มีกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อยได้แก่ บริษัท ดีเอ็นเอ สปอร์ต จำกัด บริษัท นิว เวย์ เฮลท์
แอนด์ บิวตี้ จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท พี เพำเวอร์ แพลนท์ เอ็นเนอร์ยี่ 3 จำกัด”) และบริษัท เฮลธ์ตี้ เบสท์ จำกัด
ในปี 2561 บริษัทได้เริ่มมีกำรเปลี่ยนแปลงประเภทของธุรกิจมำเป็นจัดจำหน่ำยอุปกรณ์ในระบบประหยัดพลังงำน
ให้แก่กลุ่มผู้รับเหมำติดตั้งระบบประหยัดพลังงำน นอกจำกนี้บริษัทได้มีกำรจำหน่ ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อยได้แก่ บริษัท มำย
เน็ตเวิร์ค แอนด์ โซลูชั่น จำกัด บริษัท ไว เทค อินเตอร์เนชั่นนอล จำกัด บริษัท ฮอลลีวู้ด (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บั น
จำกัด และ บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด
ทั้งนี้ ผู้บริหำรยังคงดำเนินนโยบำยที่จะกระจำยกำรลงทุนในธุรกิจต่ำงๆ เพื่อลดควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นจำกธุรกิจ
ใดธุรกิจหนึ่ง และเพื่อมิให้เป็นกำรพึ่งพำธุรกิจหลักจนเกินไป
ภาพรวมการดาเนินธุรกิจในรอบปี 2561 และเหตุการณ์สาคัญเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัทย่อย/ร่วม
ในระหว่ำงปี 2561 บริษัทได้มีกำรเปลี่ยนแปลง โดยแยกเป็นแต่ละสำยธุรกิจ ดังนี้
ธุรกิจจัดจาหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์สื่อสาร
 บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจจำหน่ำยอุปกรณ์สื่อสำร ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยคือ บริษัท ดีเอ็นเอ
เรฟโวลูชั่น จำกัด ในสัดส่วนร้ อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนโดยในวันที่ 25 ธันวำคม 2561 ได้จำหน่ ำยหุ้นสำมั ญ
ทั้งหมดในบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัดให้แก่บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง โดยได้โอนกรรมสิทธิ์หุ้นสำมัญและ
ได้รับชำระเงินค่ำหุ้นดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
 บริษัท บัน จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่ม ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 69.50 ของทุนจดทะเบี ยน
โดยในวันที่ 11 มิถุนำยน 2561 ได้มีกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในจำนวน 4,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของ
ทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบัน ให้แก่ บุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยได้โอนกรรมสิทธิ์หุ้นสำมัญและได้รับ
ชำระเงินค่ำหุ้นดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว
ธุรกิจสื่อโฆษณาและบันเทิง
 บริษัท ฮอลลีวู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจบริหำรลิขสิทธิ์ภำพยนตร์ และกำรจัดงำนแสดงถือหุ้นโดย
บริ ษัท ย่ อยคื อ บริษัท ดี เอ็ นเอ เรฟโวลู ชั่น จำกัด ในสั ดส่ วนร้ อยละ 83.34 ของทุ นจดทะเบี ย น โดยในวั นที่ 12
กุมภำพันธ์ 2561 ได้จำหน่ำยเงินลงทุนทั้งหมดให้แก่บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งโดยได้โอนกรรมสิทธิ์หุ้นสำมัญ
และได้รับชำระเงินค่ำหุ้นดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว
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ธุรกิจพลังงาน สาธารณูปโภค และเทคโนโลยี
 บริษัท พี เพำเวอร์ แพลนท์ จำกัด ซึ่ งประกอบธุร กิจผลิตและจำหน่ำยไฟฟ้ำ โดยมีทุนจดทะเบียน 100,000,000
บำท ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน โดยมีทุนชำระแล้ว 25,000,000 บำท
 บริษัท ไว เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจด้ำนผลิตและจำหน่ำยไฟฟ้ำ บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ
99.97 ของทุนจดทะเบียน โดยในวันที่ 22 มิถุนำยน 2561 ได้จำหน่ำยเงินลงทุนทั้งหมดให้แก่ บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
โดยได้โอนกรรมสิทธิ์หุ้นสำมัญและได้รับชำระเงินค่ำหุ้นดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว
 บริ ษัท ดีเ อ็ นเอ เน็ ตเวิร์ ค แอนด์ เอ็ นจิเ นี ยริ่ ง จำกั ด บริ ษัท ถื อหุ้ นในสัด ส่ วนร้ อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบี ย น
ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทที่ดำเนินกำรด้ำนกำรลงทุน ซึ่งบริษัท ลงทุนในบริษัท เสม็ด ยูทิลิตี้ ส์ จำกัด เพื่อประกอบ
ธุรกิจด้ำนผลิตและจำหน่ำยน้ำประปำ ในสัดส่วนร้อยละ 54.99 ของจำนวนหุ้นที่ชำระ
 บริ ษัท มำยเน็ ต เวิ ร์ ค แอนด์ โซลู ชั่ น จ ำกั ด ซึ่ ง ประกอบให้ บ ริ กำร และธุ ร กิ จ ด้ ำนโครงข่ ำ ยโทรคมนำคมและ
อินเตอร์เน็ต บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.99 ของทุนจดทะเบียน โดยในวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2561 บริษัทได้
จำหน่ำยเงินลงทุ นทั้ งหมด ให้ แก่บุ คคลที่ ไม่เ กี่ย วข้ องกั นโดยได้โ อนกรรมสิ ทธิ์ หุ้นสำมั ญและได้รั บช ำระเงิ น ค่ ำหุ้ น
ดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว
14.1.1 ผลการดาเนินงานรวมและความสามารถในการทากาไร
ผลการดาเนินงานรวม
ผลกำรดำเนินงำนในปี 2559 - 2561 กลุ่มบริษัทมีรำยได้รวมเท่ำกับ 726.28 ล้ำนบำท 70.10 ล้ำนบำท และ 186.03
ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยในปี 2559 รำยได้หลักจำกกำรประกอบธุรกิ จมำจำกธุรกิจกำรจำหน่ำยอุปกรณ์สื่อสำร และธุรกิ จ
อำหำรและเครื่องดื่ม เป็ นหลัก เนื่องด้วยบริษัทได้รับผลกระทบจำกกำรชะลอตัวของธุรกิจโฮมเอ็ นเตอร์เทนเมนท์ และกำร
เปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ในกำรดำรงชีวิตของคนยุคใหม่ ในช่วงไตรมำสที่
3 ของปี 2559 บริษัทได้เปลี่ยนประเภทของธุรกิจจำกโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์มำเป็นกำรจำหน่ำยอุปกรณ์สื่อสำร
ต่อมำในปี 2561 ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำเนื่องจำกธุรกิจจำหน่ำยอุปกรณ์สื่อสำรและอุปกรณ์เสริมภำยใต้ชื่อ
“Kingkong Phone” มีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดที่ไม่สูงเมื่อเทียบกับตลำดรวมของกลุ่มธุรกิจประเภทและมีคู่แข่งขันหลำยรำย
โดยประมำณกำรในกำรจั ดหำเงินทุนหมุนเวียนเพื่ อใช้ในกำรขยำยกิจกำรเป็นจำนวนสู งเพื่อให้สำมำรถแข่งขันและถือครอง
สัดส่วนทำงกำรตลำดได้ โดยบริษัททำกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อยของกลุ่มธุรกิจจำหน่ำยอุป กรณ์สื่อสำรในช่วงปลำย
ไตรมำส 4 ปี 2561 และนำเงินมำเป็นแหล่งเงินทุนในกำรดำเนินงำนธุรกิจพลังงำน ซึ่งเริ่มดำเนินกำรและรับรู้รำยได้ในช่วง
ปลำยไตรมำส 4 ปี 2561
รายได้
รำยได้ของกลุ่มบริษัทจำแนกได้เป็น 3 กลุ่มหลัก คือ 1) รำยได้จำกกำรขำย ซึ่งมำจำกธุรกิจจำหน่ำยอุปกรณ์สื่อสำร
สื่อโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ ธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่ม และธุรกิจพลังงำน 2) รำยได้จำกค่ำบริกำรจำกกำรให้บริกำรสื่อโฆษณำ
และ 3) รำยได้อื่น ทั้งนี้ รำยได้จำกกำรขำยถือเป็นรำยได้หลักของกลุ่มบริษัท
โดยในปี 2559 - 2561 กลุ่มบริษัทมีรำยได้รวมเท่ำกับ 726.28 ล้ำนบำท 70.10 ล้ำนบำท และ 186.03 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ ซึ่งลดลงและเพิ่มขึ้นจำนวน 656.18 ล้ำนบำท และ 115.93 ล้ำนบำท จำกปี 2559 และ 2560 ตำมลำดับ ทั้งนี้
รำยได้ของบริษัทระหว่ำงปี 2559 – 2561 สำมำรถแสดงได้ดังนี้
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