บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1)

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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ปี 2559
รายได้จากการดาเนินธุรกิจ
1. รำยได้จำกกำรขำย
- ธุรกิจจัดจำหน่ำยสื่อโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์
- ธุรกิจจำหน่ำยอุปกรณ์สื่อสำร*
- ธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่ม*
- ธุรกิจพลังงำน**
2. รำยได้จำกกำรบริกำร
3. รำยได้อื่น
รวมรายได้
* รำยได้จำกกำรดำเนินที่ยกเลิก
- ธุรกิจจำหน่ำยอุปกรณ์สื่อสำร*

ล้านบาท

ปี 2560
%

425.66 58.60
89.65 12.34
161.47 22.23
174.54 24.03
31.56
4.35
269.06 37.05
726.28 100.00

ล้านบาท

%

11.34 16.18
11.34 16.18
16.87 24.07
41.89 59.76
70.10 100.00

ปี 2561
ล้าน
%
บาท
32.46 17.45
32.46 17.45
0.26
0.14
153.31 82.41
186.03 100.00

728.89

1,205.3
7
163.99
85.29
- ธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่ม*
รวมรายได้จากการดาเนินงานที่ยกเลิก
1,290.6
892.88
6
หมำยเหตุ: * ธุรกิจจัดจำหน่ำยอุปกรณ์สื่อสำร และธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่ม ในปี 2560-2561 ได้ถูกจัดประเภทอยู่ภำยใต้
กำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
** ธุรกิจพลังงำนเริ่มดำเนินงำนในไตรมำส4 ปี 2561
รายได้จากขาย
รำยได้จำกขำยของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย (1) รำยได้จำกธุรกิจสื่อโฮมเอ็ นเตอร์เทนเมนท์ ซึ่งมำจำกกำรจำหน่ำย
สินค้ำสื่อโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ประเภทสื่อภำพยนตร์และเพลง และสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่ำงๆ (2) ธุรกิจจำหน่ำยอุปกรณ์สื่อสำร
ประเภทมือถือจำพวกแอนดรอยด์ (3) รำยได้จำกธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่ม ซึ่งมำจำกกำรจำหน่ำยสินค้ำประเภทอำหำรและ
เครื่องดื่ม ร้ำนบัน ดำเนินกำรโดยบริษัท บัน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และ (4) รำยได้จำกธุรกิจพลังงำน ซึ่งมำจำก
กำรจำหน่ำยอุปกรณ์ในระบบประหยัดพลังงำนให้แก่กลุ่มผู้รับเหมำติดตั้งระบบประหยัดพลังงำน
โดยระหว่ำงปี 2559 – 2561 กลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยรวมเท่ำกับ 425.66 ล้ำนบำท 11.34 ล้ำนบำท และ
32.46 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ทั้งนี้ รำยได้จำกกำรขำยของกลุ่ มบริษัทในระหว่ำงปี 2559 – 2561 มีกำรลดลงอย่ำงต่อเนื่องคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 97.34 และร้อยละ 186.24 จำกปี 2559 และ 2560 ตำมลำดับ ซึ่งกำรลดลงของรำยได้จำกกำรขำยในปี
2559 และปี 2560 มีสำเหตุหลักมำจำก (1) กำรปิดสำขำบำงส่วนของธุรกิจโฮมเอ็ นเตอร์เทนเมนท์และพร้อมกับ เปลี่ยนธุรกิจ
จำกโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์มำเป็นกำรจำหน่ำยอุปกรณ์สื่อสำรแทน รวมทั้ง (2) กำรปิดสำขำของร้ำน มิสเตอร์บัน ที่ไม่สำมำรถ
ทำกำไรได้ตำมเป้ำหมำยที่ได้วำงแผนไว้ และในปี 2561 บริษัทได้มีกำรจำหน่ำยธุรกิจจำหน่ำยอุปกรณ์สื่อสำรและธุรกิจอำหำร
และเครื่องดื่มให้กับบุคคลอื่น โดยช่วงปลำยปี 2561 บริษัทเริ่มดำเนินงำนในธุรกิจใหม่คือ ธุรกิจพลังงำน ซึ่งมำจำกกำรจำหน่ำย
อุปกรณ์ในระบบประหยัดพลังงำนให้แก่กลุ่มผู้รับเหมำติดตั้งระบบประหยัดพลังงำน
รายได้ค่าบริการ
โดยระหว่ำงปี 2559 – 2561กลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกกำรบริกำรเท่ำกับ 31.56 ล้ำนบำท 16.87 ล้ำนบำท และ 0.26
ล้ำนบำท ตำมลำดับ รำยได้ที่ลดลงในปี 2560 มีสำเหตุหลักมำจำกกลุ่มบริษัทได้จำหน่ำยธุรกิจที่เป็นกำรถ่ำยทอดกีฬำมวยไทย
ออกไปในปี 2559 และลดลงในปี 2561 เนื่องจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อยของส่วนงำนธุรกิจสื่อโฆษณำและบันเทิง
ในช่วงไตรมำส 1 ปี 2561 โดยบริษัทมีรำยได้จำกธุรกิจพลังงำนจำกส่วนแบ่งรำยได้จำกกำรให้บริกำร
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รายได้อื่น
โดยรำยได้อื่นในปี 2559 โดยส่วนใหญ่มำจำกกำไรจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ไพร์ทไทม์
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด และบริษัท เวิร์ล สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด รำยได้ดอกเบี้ยรับ รำยได้จำกกำรกลับรำยกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ และรำยได้อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 64.72 ร้อยละ 3.34 ร้อยละ 16.93 และร้อยละ 15.01 ของรำยได้อื่น ตำมลำดับ
สำหรับรำยได้อื่นในปี 2560 โดยส่วนใหญ่มำจำกกำไรจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ดีเอ็นเอ
สปอร์ต จำกัด บริษัท นิว เวย์ เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท พี เพำเวอร์ แพลนท์ เอ็นเนอร์ยี่ 3 จำกัด ”) บริษัท
เฮลธ์ตี้ เบสท์ จำกัด และ บริษัท สตรองเทค เอ็นเนอร์จี 3 จำกัด รำยได้ดอกเบี้ยรับ และรำยได้อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 12.52 ร้อย
ละ 10.02 และร้อยละ 77.46 ของรำยได้อื่น ตำมลำดับ
สำหรับรำยได้อื่นในปี 2561โดยส่วนใหญ่มำจำกกำไรจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ฮอลลีวู้ด
(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท มำยเน็ตเวิร์ค แอนด์ โซลูชั่น จำกัด บริษัท ไว เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (เดิมชื่ อ “บริษัท พี
เพำเวอร์ แพลนท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด”) บริษัท บัน จำกัด และบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิงค์ จำกัด โดยคิดเป็นร้อยละ 80.55 ของ
รำยได้อื่น และรำยได้อื่นๆ จำกกำรกลับรำยกำรประมำณกำรหนี้สินจำกคดีควำมและรำยได้จำกดอกเบี้ยรับของเงินให้กู้ยืม คิด
เป็นร้อยละ 19.45 ของรำยได้อื่น
ต้นทุน
ต้นทุนของกลุ่มบริษัทระหว่ำงปี 2559 - 2561 สำมำรถจำแนกได้เป็น 2 กลุ่มตำม ลักษณะของรำยได้ คือ ต้นทุนขำย
และต้นทุนในกำรให้บริกำร โดยแสดงรำยละเอียดได้ดังนี้
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
1) ต้นทุนขำย (ล้ำนบำท)
385.09
15.46
20.42
% ต่อรำยได้จำกกำรขำย
90.47%
136.33%
62.91%
2) ต้นทุนค่ำบริกำร (ล้ำนบำท)
51.40
12.09
0.21
% ต่อรำยได้ค่ำบริกำร
162.86%
71.67%
80.77%
รวมต้นทุน
436.49
27.55
20.63
% ต่อรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
95.47%
97.00%
63.05%
ต้นทุนขาย
โดยในปี 2559 - 2561 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขำยเท่ำกับ 385.09 ล้ำนบำท 15.46 ล้ำนบำท และ 20.42 ล้ำนบำท โดย
คิดเป็น ร้อยละ 90.47 ร้อยละ 136.33 และร้อยละ 62.91 ของรำยได้จำกกำรขำยของแต่ละช่วงเวลำ ตำมลำดับ
ต้นทุนขำยมีในปี 2560และ2561 มียอดลดลง มีสำเหตุหลักมำจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่ วนงำนที่
ยกเลิกในระหว่ำงปี ทั้งส่วนงำนของธุรกิจจำหน่ำยอุปกรณ์สื่อสำร และธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่ม และปี 2561 บริษัทมีกำร
รับรู้ต้นทุนขำยจำกธุรกิจพลังงำน จำกกำรจำหน่ำยอุปกรณ์ในระบบประหยัดพลังงำนให้แก่กลุ่มผู้รับเหมำติดตั้งระบบประหยัด
พลังงำน
ต้นทุนค่าบริการ
โดยในปี 2559 - 2561 มีมูล ค่ำต้นทุนค่ ำบริกำรเท่ำกับ 51.40 ล้ ำนบำท 12.09 ล้ ำนบำท และ 0.21 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 162.86 ร้อยละ 71.67 และร้อยละ 80.77 ของรำยได้ค่ำบริกำร ตำมลำดับ
ต้นทุนค่ำบริกำรในปี 2560 ลดลงจำนวน 39.31 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 76.48 เนื่องด้วยบริษัทได้จำหน่ำยเงิน
ลงทุนในธุรกิจบริหำรลิขสิทธิ์ในกำรถ่ำยทอดสดกีฬำมวยไทย ในช่วงปลำยปี 2559 และต่อเนื่องมำถึงปี 2560 คงเหลือเพียงแค่
ธุรกิจบริกำรสิทธ์ภำพยนต์
ต้นทุนค่ำบริกำรในปี 2561 ลดลงจำนวน 11.88 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 98.26 โดยในปี 2561 บริษัทมีเพียง
แค่รำยได้ส่วนแบ่งจำกกำรเข้ำไปดำเนินงำนร่วมลงทุนกับบริษัทแห่งหนึ่ง
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ต้นทุนทางการเงิน
ในปี 2559 – 2561 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนทำงกำรเงิน เท่ำกับ 14.84 ล้ำนบำท 7.45 ล้ำนบำท และ 7.59 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ โดยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 3.49 ร้อยละ 65.70 และร้อยละ 23.38 ของรำยได้รวมของกลุ่มบริษัท ตำมลำดับ โดย
ต้นทุนทำงกำรเงินที่ ลดลงในปี 2560 และ 2561 เนื่องจำกจำกในระหว่ำงปีมีกำรชำระคืน เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน และ
บำงส่วนเกิดจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อยในระหว่ำงปี
ความสามารถในการทากาไร
เมื่อพิจำรณำจำกอัตรำกำไรขั้นต้นในปี 2559-2561 ซึ่งเท่ำกับ ร้อยละ 4.53 ร้อยละ 2.34 และร้อยละ 36.95 เมื่อ
เทียบกับรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร ตำมลำดับ โดยมีโครงสร้ำงของอัตรำกำไรขั้นต้น ดังนี้
อัตรากาไรขั้นต้น
- ธุรกิจจัดจำหน่ำยสื่อโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์
- ธรุกิจจำหน่ำยอุปกรณ์สื่อสำร
- ธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่ม
- ธุรกิจพลังงำน

ปี 2559
(75.84%)
20.33%
67.30%
-

ปี 2560
1.98%
13.46%
55.38%
-

ปี 2561
14.83%
50.65%
37.09%

ธุรกิจจัดจำหน่ำยสื่อโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ มีอัตรำกำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 โดยมสำเหตุจำก
กำรที่บริษัทเริ่มทยอยปิดสำขำและเปลี่ยนธุรกิจเป็นกำรจำหน่ำยอุปกรณ์สื่อสำรและธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่มจำกร้ำนมิสเตอร์
บันยังคงรักษำระดับอัตรำกำไรขั้นต้นไว้ได้ดี อย่ำงไรก็ตำมในปี 2561 บริษัทมีกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อยหลำยแห่ง
และดำเนินกำรธุรกิจพลังงำนที่เพิ่งเริ่มในปลำยไตรมำส 4 ปี 2561 ซึ่งมีสัดส่วนกำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 37.09
กลุ่มบริษัทมีผลกำไร(ขำดทุน)สุทธิในปี 2559-2561 มีผลขำดทุนสุทธิเท่ำกับ 311.91 ล้ำนบำท 265.76 ล้ำนบำท
และกำไรสุทธิเท่ำกับ 119.63 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำในส่วนของควำมสำมำรถในกำรทำกำไรนั้น พบว่ำ อั ตรำ
กำไรขั้นต้นและอัตรำกำไรสุทธิในปี 2561 นั้นเพิ่มขึ้นจำกธุรกิจพลังงำน จำกกำรจำหน่ำยอุปกรณ์ในระบบประหยัดพลังงำน
ให้แก่กลุ่มผู้รับเหมำติดตั้งระบบประหยัดพลังงำน
14.1.2 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
ฐานะการเงินรวม
ในส่วนของฐำนะทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัทนั้น ณ สิ้นปี 2559-2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ำกับ 670.87 ล้ำน
บำท 573.91 ล้ำนบำท และ 529.02 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ส่วนประกอบสำคัญของสินทรัพย์ สำมำรถแสดงได้ดังนี้
สัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และเงินลงทุนชั่วครำว
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นสุทธิ
สินค้ำคงคลัง
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ลิขสิทธิ์ภำพยนตร์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่ำควำม
นิยม)
เงินลงทุนเผื่อขำย
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
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ปี 2559
11.44%
10.45%
7.43%
32.21%
12.30%
12.77%
13.93%

ปี 2560
13.68%
14.20%
16.24%
47.33%
16.92%
14.93%
7.05%

ปี 2561
60.88%
2.70%
64.07%
0.67%
16.20%
0.21%

14.76%
67.79%
100.00%

52.67%
100.00%

35.93%
100.00%
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จำกตำรำงแสดงโครงสร้ำงของสินทรัพย์ ข้ำ งต้ น สิ นทรั พย์ห ลักในกำรประกอบธุรกิ จส่วนใหญ่ ของกลุ่มบริษัทเป็ น
สินทรัพย์หมุนเวียน โดยมีสัดส่วนประมำณร้อยละ 32-64 ของสินทรัพย์รวมในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ โดยสินทรัพย์หลักในปี 2561
ได้แก่ (1) เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และเงินลงทุนชั่วครำว (2) ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นสุทธิ (3) ส่วนปรับปรุง
อำคำรเช่ำและอุปกรณ์ และ (4) อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน คิดเป็นร้อยละ 60.88 ร้อยละ 2.70 ร้อยละ 0.67 และร้อยละ
16.20 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ โดยมีรำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์หลัก ดังนี้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว
ณ สิ้นปี 2559 – 2561 กลุ่มบริษัทมีรำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และเงินลงทุนชั่วครำวเท่ำกับ 76.75
ล้ำนบำท 78.52 ล้ำนบำท และ 322.09 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 11.44 ร้อยละ 13.68 และร้อยละ 60.88 ของ
สินทรัพย์รวม ตำมลำดับ
โดย ณ สิ้นปี 2561 ประกอบด้วย (1) รำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จำนวน 321.99 ล้ำนบำท ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจำกสิ้นปี 2560 ซึ่งเท่ำกับ 243.57 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกในช่วงสิ้นปี กลุ่มบริษัทได้รับเงินจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นสุทธิ ประกอบด้วย ลูกหนี้กำรค้ำ ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ รำยได้ที่ยังไม่ออกใบแจ้งหนี้ ตั๋วเงิน
รับและลูกหนี้อื่นสุทธิ โดย ณ สิ้นปี 2559 - 2561 กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นสุทธิ เท่ำกับ 70.11 ล้ำนบำท 81.47
ล้ำนบำท และ 41.33 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 10.45 ร้อยละ 14.20 และร้อยละ 2.70 ของสินทรัพย์รวมตำมลำดับ
ลูกหนี้กำรค้ำของกลุ่มบริษัท ในปี 2559-ปี 2560 ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้กำรค้ำที่เกิดจำกกำรจำหน่ำยสินค้ำประเภท
สิทธิภำพยนตร์ และรำยได้ที่ยังไม่ออกใบแจ้งหนี้ และลูกหนี้เฟรนชำยน์ และในปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้กำรค้ำที่เกิดจำก
กำรขำยสินค้ำ
นโยบำยกำรตั้งสำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พิจำรณำแบบเฉพำะเจำะจง และดูควำมเหมำะสมของยอดคงเหลือโดย
ผู้บริหำร
สินค้าคงเหลือ
โดย ณ สิ้นปี 2559 - 2560 กลุ่มบริษัทมีสินค้ำคงเหลือเท่ำกับ 49.82 ล้ำนบำท 93.18 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 7.43 ร้อยละ 16.24 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละช่วงเวลำ ตำมลำดับ โดยสัดส่วนสินค้ำคงเหลือต่อสินทรัพย์
รวมที่เพิ่มขึ้นในปี 2560 นั้น สำเหตุหลักมำจำกธุรกิจจำหน่ำยอุปกรณ์สื่อสำรที่ต้องสต็อกสินค้ำไว้สำหรับกำรจำหน่ำยในแต่ละ
สำขำและในปี 2561 ไม่มียอดสินค้ำคงเหลือเนื่ องจำกบริษัท มีกำรจำหน่ำยธุรกิจจำหน่ำยอุปกรณ์สื่อสำร ส่ง ผลให้ไ ม่มียอด
คงเหลือในรำยกำรดังกล่ำว
ทั้ง นี้ นโยบำยในกำรตั้ งส ำรองค่ำเผื่อกำรลดลงของมู ล ค่ำสินค้ำ จะพิจำรณำจำกมูล ค่ำที่ค ำดว่ ำจะจำหน่ ำยได้ ใ น
อนำคตหำกมูลค่ำที่คำดว่ำจะจำหน่ำยได้ในอนำคตต่ำกว่ำมูลค่ำที่บันทึกไว้จะทำกำรตั้งสำรอง ในส่วนกำรสำรองค่ำเผื่อสินค้ำ
ล้ำสมัยของบริษัท จะพิจำรณำสินค้ำคงคลังเป็นกำรเฉพำะเจำะจง โดย ณ สิ้นปี 2559 กลุ่มบริษัทมีกำรตั้งค่ำเผื่อด้อยสินค้ำ
ล้ำสมัยเท่ำกับ 25.28 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 33.76 ของมูลค่ำสินค้ำคงคลังก่อนกำรตั้งสำรองค่ำเผื่อ ส่วน
ณ สิ้นปี 2560 กลุ่มบริ ษัทมีกำรตั้ง ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสินค้ำล้ำสมัยเท่ำกับ 10.42 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ
10.06 ของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือก่อนกำรตั้งสำรองค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสินค้ำล้ำสมัย
ส่วนรำยกำรอื่ นๆ อำทิ สินทรัพ ย์ไ ม่มีตั วตนนั้น ณ สิ้ นปี 2559 – 2561 กลุ่ มบริษัทมีสิ นทรัพย์ ไม่ มีตั วตน ได้แ ก่
ลิขสิทธิ์ภำพยนตร์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น และค่ำควำมนิยม รวมทั้งสิ้น 93.46 ล้ำนบำท 40.48 ล้ำนบำท และ 1.09 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ หรือคิดเป็น ร้อยละ 13.93 ร้อยละ 7.05 และร้อยละ 1.09 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ
ซึ่งรำยกำรสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในปี 2560 ได้แก่ ค่ำควำมนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น คิดเป็นร้อยละ 10.17
ร้อยละ และร้อยละ 3.23 ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตำมลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 5.35 และร้อยละ 1.70 ของสินทรัพย์รวม
ตำมลำดับ
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