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แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1)

ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13.

ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ

13.1

สรุปรายงานการสอบบัญชี
ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี สาหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รำยงำนของผู้สอบบั ญชีส ำหรั บงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 งบกำไรขำดทุ น
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ของบริ ษัท และบริษัทย่ อย และงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร ซึ่ งตรวจสอบโดยนำยเจษฏำ หัง สพฤกษ์ ผู้ส อบบัญ ชีอนุญ ำตเลข
ทะเบียน 3759 จำก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้แสดงควำมเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขว่ำงบกำรเงินแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 ผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัทย่อย โดยถูกต้องตำมที่
ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ข) สรุปรายงานการสอบบัญชี สาหรับงวดสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รำยงำนของผู้ส อบบัญ ชีสำหรั บงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิ นรวม ณ วันที่ 31 ธั นวำคม 2560 งบกำไรขำดทุ น
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
ของบริษัทและบริษัทย่อย และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ซึ่งตรวจสอบโดยนำงสำวสุมนำ พันธ์พงษ์สำนนท์ ผู้สอบบัญชีอนุญำต
เลขทะเบียน 5872 จำก บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด ได้แสดงควำมเห็นแบบไม่แสดงควำมเห็น เนื่องจำกเหตุผลหลักในเรื่อง
ควำมไม่แน่นอนของคดี ควำมและข้อสงสัยในเรื่องกำรดำเนินงำนต่อเนื่องของกลุ่ มบริษัทเมื่อพิจำรณำจำกผลกำรดำเนินงำน
ทั้งนี้ ในประเด็นที่ท ำให้ผู้ สอบไม่แ สดงควำมเห็นนั้นได้ มีแ นวทำงและข้ อมู ลเพิ่มเติ มในกำรจัด กำรกั บประเด็ นต่ ำงๆเปิด เผย
เพิ่มเติมในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินดังกล่ำวแล้ว
ค) สรุปรายงานการสอบบัญชี สาหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รำยงำนของผู้ส อบบัญ ชีสำหรั บงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิ นรวม ณ วันที่ 31 ธั นวำคม 2559 งบกำไรขำดทุ น
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
ของบริษัทและบริษัทย่อย และงบกำรเงิ นเฉพำะกิจกำร ซึ่ง ตรวจสอบโดยนำยบุ ญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบั ญชีอนุญำตเลข
ทะเบียน 5339 จำก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้ำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ได้แสดงควำมเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขว่ำงบกำรเงินแสดง
ฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ผลกำรดำเนินงำน โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน
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13.2
2561

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1)

ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 –

งบกำรเงินโดยสรุปของบริษัทย้อนหลัง 3 ปีที่ผ่ำนมำสำมำรถแสดงได้ดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิน/งบดุล
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
(หน่วย : ล้ำนบำท)
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
73.59 10.97
78.35 13.65 321.99 60.87
เงินลงทุนชั่วครำว
3.16
0.47
0.17
0.03
0.10
0.02
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น-สุทธิ
70.11 10.45
81.47 14.20
14.27
2.17
เงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรอื่น
2.90
0.43
2.90
0.51
สินค้ำคงเหลือ – สุทธิ
49.82
7.43
93.18 16.24
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำที่ถึงกำหนดภำยใน 1 ปี
0.66
0.10
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
15.86
2.36
15.58
2.71
2.59
0.49
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
216.10 32.21
271.65 47.33 338.95 64.07
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค้ำประกัน
1.23
0.18
1.23
0.21
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
99.00 14.67
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
23.90
3.56
15.00
2.61
เงินลงทุนระยะยำว
15.95
2.38
7.20
1.36
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น-สุทธิ
27.06
5.12
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ – สุทธิ
82.51 12.30
97.13 16.92
3.57
0.67
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
85.70 12.77
85.70 14.93
85.70 16.20
ลิขสิทธิ์ภำพยนตร์ – สุทธิ
19.84
2.96
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ
13.37
1.99
9.75
1.70
1.09
0.21
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำระยะยำว
1.18
0.18
ค่ำควำมนิยม
60.24
8.98
30.73
5.35
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
51.85
7.73
62.73 10.93
65.45 12.37
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
454.77 67.79
302.27 52.67 190.07 35.93
รวมสินทรัพย์
670.87 100.00
573.92 100.00 529.02 100.00
หนี้สนิ และส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
128.47 19.15
150.37 26.20
14.97
2.83
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยใน
0.21
0.03
1 ปี
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงกำหนดชำระภำยใน 1 ปี
45.58
6.79
57.31
9.99
44.55
8.42
เงินกู้ยืมระยะสั้น
49.33
7.35
52.31
9.11
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
10.05
1.50
14.20
2.47
0.69
0.13
ประมำณกำรหนี้สินจำกภำระค้ำประกัน
84.26 14.68
95.94 18.14
ประมำณกำรหนี้สินจำกคดีควำม
25.54
4.45
5.79
1.09
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
3.36
0.50
6..04
1.05
1.68
0.32
รวมหนี้สินหมุนเวียน
237.00 35.33
390.03 67.96 163.62 30.93
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แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1)

งบแสดงฐานะการเงิน/งบดุล
(หน่วย : ล้ำนบำท)
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่ำ
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น
กำไรสะสม-จัดสรรแล้วสำรองตำมกฎหมำย

ปี 2559
ล้านบาท ร้อยละ

กำไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร

(710.80)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้

(62.96)
46.71
386.05
670.87

งบกาไรขาดทุน/งบกาไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ
(หน่วย : ล้านบาท)
รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้จำกกำรให้บริกำร
รวมรายได้
ต้นทุน*
ต้นทุนขำย
ต้นทุนกำรให้บริกำร
รวมต้นทุน
กาไรขั้นต้น
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
รำยจ่ำยอื่น
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ส่วนแบ่งกำไร(ขำดทุน)และกลับรำยกำรค่ำเผื่อกำรด้อย
ค่ำจำกเงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำและบริษัทร่วม
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้จากการดาเนินงาน
ต่อเนื่อง
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กาไรสุทธิ(ขาดทุน)สาหรับปีจากการดาเนินงาน
ต่อเนื่อง

0.01
26.72
8.64
2.40
10.04
47.82
284.82
264.58
842.53
5.99

3.98
1.29
0.36
1.50
7.13
42.46

ปี 2560
ล้านบาท ร้อยละ
10.35
0.36
19.94
30.65
420.68

ปี 2561
ล้านบาท ร้อยละ

1.80
0.06
3.47
5.34
73.30

3.01
0.17
3.18
166.80

0.57
0.03
0.60
31.53

39.44
264.58 46.10
125.59
842.53 146.80
0.89
5.99
1.04
(105.95 (1,037.95 (180.85
)
)
)
(9.38)
26.89
4.69
6.96
51.18
8.92
57.54
153.22 26.70
100.00
573.91 100.00

326.54
904.49
5.99

61.73
170.97
1.13
(169.23
)
3.86
68.47
100.00

(895.24)
20.44
362.22
529.02

ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
425.66
93.10
11.34
40.20
32.46
99.21
31.56
6.90
16.87
59.80
0.26
0.79
457.22 100.00
28.21
100.00
32.72
100
(385.09) (84.22)
(51.4) (11.24)
(436.49) (95.47)
20.73
4.53
145.64
31.85
(172.08) (37.64)
(191.82) (41.95)
(137.03) (29.97)
(14.84)
(3.25)

(15.46)
(12.09)
(27.55)
0.66
41.89
(10.21)
(67.89)
(208.57)
(7.45)

(54.80)
(42.86)
(97.66)
2.34
148.49
(36.19)
(240.66)
(739.35)
(26.41)

(16.11)

(57.11)

-

-

(389.89) (85.27) (267.68)

(948.88)

126.52

386.67

-

-

(0.14)

(0.43)

(389.76) (85.25) (267.68)

(948.88)

126.38

386.25

(40.49)

0.13
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(8.86)

0.03

(20.42) (62.41)
(0.21) (0.64)
(20.63) (63.05)
12.09 36.95
153.31 468.55
(53.21) (162.62)
21.92
66.99
(7.59) (23.20)
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งบกาไรขาดทุน/งบกาไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
(หน่วย : ล้านบาท)
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
การดาเนินงานที่ยกเลิก
กำไร(ขำดทุน)สำหรับปีจำกกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก -สุทธิ
1.92
6.81
(6.75) (20.63)
จำกภำษี
กาไร(ขาด่ทุน)สุทธิสาหรับปี
(389.76) (85.25) (265.76) (942.08) 119.63 365.62
การแบ่งกาไร
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
(348.73) (76.27) (248.77) (881.85)
115.82 353.97
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมของ
(41.03)
(8.97)
(16.99)
(60.23)
3.81
11.64
บริษัทย่อย
กาไร(ขาดทุน)สุทธิสาหรับปี
(389.76) (85.25) (265.76) (942.08) 119.63 365.62
กำไร(ขำดทุน)สุทธิต่อหุ้น – ขั้นพื้นฐำน
(0.066)
(0.047)
0.022
งบกระแสเงินสด
(หน่วย : ล้านบาท)
เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงำน
เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) – สุทธิ

ปี 2559
(91.58)
110.05
(34.05)
(15.58)

อัตราส่วนทางการเงิน

ปี 2559

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
(เท่ำ)
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว
(เท่ำ)
อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด
(เท่ำ)
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ
(เท่ำ)
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย
(วัน)
อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ
(เท่ำ)
ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย
(วัน)
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้
(เท่ำ)
ระยะเวลำชำระหนี้
(วัน)
Cash Cycle
(วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร (Profitability Ratio)
อัตรำกำไรขั้นต้น
(ร้อยละ)
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน
(ร้อยละ)
อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรทำกำไร
(ร้อยละ)
อัตรำกำไรสุทธิ
(ร้อยละ)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
(ร้อยละ)
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์
(ร้อยละ)
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(55.63)
68.55
(8.16)
4.76
ปี 2560

ปี 2561
(48.23)
261.86
76.51
290.14
ปี 2561

0.91
0.70
(0.39)
2.70
135.00
6.44
57.00
2.62
140.00
53.00

0.70
0.46
(0.14)
12.29
27.00
10.31
35.00
5.77
64.00
(2.00)

2.07
2.07
(0.09)
1.07
341.00
0.44
824.00
0.51
714.00
451.00

4.53
(85.25)
27.22
(85.25)

2.34
(942.08)
0.21
(942.08)

36.95
365.62
387.08
365.62

(56.63)
(43.03)

(1.73)
(43.03)

46.42
21.69
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อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์
(เท่ำ)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(เท่ำ)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบี้ย
(เท่ำ)
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล
(ร้อยละ)
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1.50

1.50

0.06

0.34
(6.81)
-

2.71
(7.47)
-

0.46
(6.35)
-

บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1)

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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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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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรของกลุ่มบริษัทในระหว่ำงปี 2559 – 2561 เท่ำกับ 500.93 ล้ำนบำท 286.67 ล้ำน
บำท และ 31.29 ล้ำนบำท โดยคิดเป็นสัดส่วนร้ อยละ 109.56 ร้อยละ 1,016.20 และร้อยละ 95.63 ของรำยได้รวม(ไม่รวม
รำยได้อื่น) ตำมลำดับ ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรตลอดช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ ทั้งนี้ รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและ
บริหำร สำมำรถแสดงได้ดังนี้
ปี 2559
172.08
37.64%
328.85
71.92%
500.93
109.56%

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย (ล้ำนบำท)
% ต่อรำยได้รวม (ไม่รวมรำยได้อื่น)
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร (ล้ำนบำท)
% ต่อรำยได้รวม (ไม่รวมรำยได้อื่น)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (ล้านบาท)
% ต่อรำยได้รวม (ไม่รวมรำยได้อื่น)

ปี 2560
10.21
36.19%
276.46
980.01%
286.67
1,016.20%

ปี 2561
31.29
95.63%
31.29
95.63%

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินเดือนพนักงำนขำย ค่ำคอมมิชชั่น ค่ำเช่ำพื้นที่และค่ำเสื่อมรำคำ
อุปกรณ์เกี่ยวกับกำรขำยสินค้ำ โดยค่ำใช้จ่ำยที่ผันแปรกับรำยได้จำกกำรขำยมีสัดส่วนประมำณร้อ ยละ 36-38 ของรำยได้รวม
ในปี 2559-2560 กลุ่มบริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยเท่ำกับ 172.08 ล้ำนบำท 10.21 ล้ำนบำท โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 37.64 ล้ำนบำท 36.19 ของรำยได้รวม (ไม่รวมรำยได้อื่น) ของกลุ่มบริษัท ตำมลำดับ โดยที่กำรลดลงของค่ำใช้จ่ำยในกำร
ขำยอย่ำงต่อเนื่องในปี 2559 และปี 2560 เป็นผลมำจำกกำรจำหน่ำยธุรกิ จจำหน่ำยอุปกรณ์สื่ อสำรและธุรกิจอำหำรและ
เครื่องดื่มรวมถึงธุรกิจในสำยงำนที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ โดยจำหน่ำยออกในช่วงไตรมำส 1 ปี 2561 และทำให้ ในปี 2561 ไม่มี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยโดยเนื่องจำกกำรเปลี่ยนเป็นธุรกิจจำหน่ำยอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงำนในช่วงของปลำยไตรมำส 4 จึงยังไม่มี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริห ำรของกลุ่ มบริษัท ประกอบด้วย เงินเดือนพนักงำน ค่ ำสวั สดิ กำรพนั กงำน ค่ำใช้ จ่ำยในกำร
บริหำรงำน ค่ำใช้จ่ำยสำนักงำน ค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เป็นต้น ทั้งนี้ ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทเป็นค่ำใช้จ่ำยที่มิได้ผันแปรโดยตรงกับรำยได้
ในปี 2559 - 2561 กลุ่มบริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเท่ำกับ 328.85 ล้ำนบำท 276.46 ล้ำนบำท และ 31.29 ล้ำน
บำท ตำมลำดับ โดยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 71.92 ร้อยละ 980.01 และร้อยละ 95.63 ของรำยได้รวม (ไม่รวมรำยได้อื่น) ของ
กลุ่มบริษัท ตำมลำดับ
กำรลดลงของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรในปี 2561 สำเหตุหลักมำจำกในปี 2560 กลุ่มบริษัทมี กำรตั้งสำรองขำดทุนจำก
กำรเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย จำนวน 102.25 ล้ำนบำท กำรตั้งสำรองกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์อื่นๆ รวมทั้งสิ้น 99.91
ล้ำนบำท และในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีกำรกลับรำยกำรหนี้สงสัยจะสูญสำหรับ ลูกหนี้กำรค้ำ ลูกหนี้อื่น และเงินกู้ยืมระยะสั้น
จำนวน 49.03 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนอื่นๆ ลดลงจำนวน 14.68 ล้ำนบำท เนื่องจำกในระหว่ำงปีมีกำรทยอย
จำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อยไปบำงส่วน
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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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เงินลงทุนเผื่อขาย
ณ สิ้นปี 2559 กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนเผื่อขำยจำนวน 99.00 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 14.76 ของสินทรัพย์
รวม ซึ่ งเป็ นกำรลงทุ นในตรำสำรทุนทั้ งจำนวน ทั้ง นี้ มู ลค่ ำเงินลงทุ นของเงินลงทุ นเผื่อขำยเท่ ำกับ 169.00 ล้ำนบำท เมื่ อ
ปรับปรุงด้วยกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำของเงินลงทุน โดยเทียบกับรำคำเสนอซื้อในตลำดที่มีสภำพคล่อง ณ วันสิ้นปี จะคงเหลือ
99.00 ล้ำนบำท ในปี 2560 กลุ่มบริษัทได้จำหน่ำยเงินลงทุนเผื่อขำยทั้งจำนวน
14.1.3 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท
แหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินทุน
กลุ่มบริษัทจัดหำเงินทุนเพื่อใช้ในกำรประกอบธุรกิจมำจำก 2 แหล่งหลักๆ ได้แก่ (1) กำรกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน
และอื่นๆ กำรใช้วงเงินเครดิตทำงกำรค้ำ ซึ่งสะท้อนจำกโครงสร้ำงหนี้สินของบริษัท และ (2) จำกกำรระดมทุน ซึ่งสะท้อนจำก
โครงสร้ำงเงินทุนและส่วนของผู้ถือหุ้น ทั้ งนี้ แหล่งที่มำของเงินทุนขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมในแต่ละช่วงเวลำ สถำนกำรณ์ ที่
เหมำะสมในช่วงเวลำนั้นๆ โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ มีรำยละเอียดโดยสรุป ดังนี้
รายการ (ล้านบาท)

ปี 2559
284.82
237.00
47.82
386.04
264.58
842.53
(710.80)
670.87

หนี้สินรวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่ำ
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น
(ขำดทุน) กำไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2560
420.69
390.03
30.66
153.32
264.58
842.53
(1,037.95)
573.91

ปี 2561
166.80
163.62
3.18
362.22
326.54
904.49
(895.24)
529.02

สัดส่วนต่อหนี้สนิ และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
โครงสร้างหนี้สินของบริษัท
เจ้ำหนี้กำรค้ำและตั๋วเงินจ่ำย
19.15%
26.20%
2.83%
เงินกู้ยืมระยะสั้น
14.15%
9.11%
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำรที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
9.99%
8.42%
ประมำณกำรหนี้สินจำกภำระค้ำประกัน
14.68%
18.14%
รวมหนี้สินหมุนเวียน
35.33%
67.96%
30.93%
รวมหนี้สิน
42.46%
73.30%
31.53%
โครงสร้างเงินทุนและส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
57.54%
26.70%
68.47%
อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ)
0.74
2.71
0.46
สัดส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่ำ)
1.04*
0.71
2.07
* สัดส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนในปี 2559 ไม่รวมเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินที่ถูกจัดประเภทเป็น
เงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี เนื่องจำกเงื่อนไขด้ำนอัตรำหมุนเวียนที่อยู่ระหว่ำงเจรจำ
ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำโครงสร้ำงของแหล่งที่มำของเงินทุนของกลุ่มบริษัท พบว่ำ อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของ
บริษัทในปี 2559-2561 เท่ำกับ 0.34 เท่ำ 2.71 เท่ำ และ 0.46 เท่ำ ตำมลำดับ
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โดยแหล่งที่มำหลักของเงินทุนหลักในปี 2561 (1) กำรเพิ่มทุน โดยมีใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ซึ่งได้รับชำระเงิน
ค่ำหุ้นจำกกำรใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นระหว่ำงปีเป็นจำนวน 123.92 ล้ำนบำท และ (2) เงินที่ได้รับจำกกำรจำหน่ำ ยเงินลงทุนในบริษัท
ย่อย จำนวน 252.25 ล้ ำนบำท ส่วนแหล่ง ที่มำของเงินทุ นในปี 2560 มำจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุ น และอุปกรณ์ จำนวน
177.67 ล้ำนบำท
ในส่วนของสภำพคล่องของบริษัทนั้น บริษัทมีสัดส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทอยู่ในอัตรำ
ร้อยละ 0.91 ร้อยละ 0.70 และร้อยละ 2.07 ในปี 2559-2561 ตำมลำดับ ซึ่งถือได้ว่ำบริษัทมีสภำพคล่องอยู่ในเกณฑ์ปกติ
โดยโครงสร้ำงหนี้สินของบริษัท และโครงสร้ำงเงินทุนและส่วนของผู้ถือหุ้น มีรำยละเอียดโดยสรุปดังนี้
โครงสร้างหนี้สินของบริษัท
ณ สิ้นปี 2559-2561 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมเท่ำกับ 284.82 ล้ำนบำท 420.68 ล้ำนบำท และ 166.80 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ โดยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 42.46 ร้อยละ 73.30 และร้อยละ 31.53 ของหนี้สินรวม ตำมลำดับ ซึ่งหนี้สิน ณ สิ้นปี
2561 ซึ่งลดลงร้อยละ 247.84 จำกสิ้นปี 2560 โดยส่วนใหญ่เป็นกำรลดลงของเจ้ำหนี้กำรค้ ำและเจ้ำหนี้อื่น จำนวน 135.40
ล้ำนบำท กำรลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 65.82 ล้ำนบำท และประมำณกำรจำกคดีควำม 19.75 ล้ำนบำท เมื่อเทียบ
กับ ณ สิ้นปีก่อน
โดยส่วนประกอบหลักของหนี้สินของกลุ่มบริษัทในช่วงปี 2559-2561 ได้แก่หนี้สินหมุนเวียน ซึ่งมีสัดส่วนเท่ำกับ ร้อย
ละ 35.33 ร้อยละ 67.96 และร้อยละ 30.93 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตำมลำดับ ซึ่งส่วนใหญ่มำจำกเจ้ำหนี้กำรค้ำ
และเจ้ำหนี้อื่นเป็นหลัก โดยในปี 2561 บริษัทมีภำระหนี้สินจำกภำระค้ำประกันเท่ำกับร้อยละ 18.14 ของหนี้สินและส่วนของผู้
ถือหุ้นรวม โดยหนี้สินไม่หมุนเวียนของกลุ่มบริ ษัท ได้แก่ ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนและหนี้สินไม่หมุ นเวียนอื่น เช่ น
ภำษีเงินได้นิติบุคคล เป็นต้น
ดังนั้น จำกโครงสร้ำงหนี้สินข้ำงต้น จะเห็นว่ำแหล่งที่มำของเงินทุนหลัก จะมำจำกเจ้ำหนี้กำรค้ำ และเงินกู้ยืมระยะ
สั้น โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นของบริษัท โดย ณ สิ้นปี 2559-2561 กลุ่มบริษัทมีเจ้ำหนี้กำรค้ำ และเจ้ำหนี้อื่นเท่ำกับ
128.47 ล้ำนบำท 150.37 ล้ำนบำท และ 14.97 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 19.15 ร้อยละ 26.20 และ
ร้อยละ 2.83 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมในแต่ละปี ตำมลำดับ ซึ่งกำรลดลงของรำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำ และเจ้ำหนี้อื่น
ส่วนใหญ่มำจำกกำรยกเลิกกำรดำเนินงำนและจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งดำเนิน ธุรกิจสื่อโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ และ
ธุรกิจจำหน่ำยอุปกรณ์สื่อสำร ในช่วงปลำยปี 2561
เงินกู้ยืมระยะสั้น
ณ สิ้นปี 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันและกิจกำรอื่น เท่ำกับ 66.51 ล้ำน
บำท และ 0.69 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.58 และร้อยละ 0.13 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
ตำมลำดับ ซึ่งบริษัทได้กู้ยืมเงินระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน ส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในกำรลงทุนในบริษัทต่ำงๆ รวมทั้งค่ำซื้อลิขสิทธิ์
ต่ำงๆ เป็นต้น
โครงสร้างเงินทุนและส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ สิ้นปี 2559-2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ำกับ 383.78 ล้ำนบำท และ 383.78 ล้ำนบำท และ 327.36 ล้ำน
บำท ตำมลำดับ ซึ่ง ณ สิ้นปี 2559-2560 ประกอบด้วย หุ้นสำมัญจำนวน 7,675,513,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.05 บำท
ส่วน ณ สิ้นปี 2561 ประกอบด้วย หุ้นสำมัญจำนวน 6,547,183,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.05 บำท
สำหรับทุนชำระแล้วของบริษัท ณ สิ้นปี 2559-2561 เท่ำกับ 264.58 ล้ำนบำท และ 264.58 ล้ำนบำท 326.54 ล้ำน
บำท ตำมลำดับ โดย ณ สิ้นปี 2561 ประกอบด้วย หุ้นสำมัญจำนวน 6,530,871,600 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.05 บำท
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ณ สิ้นปี 2559-2561 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 386.05 ล้ำนบำท 153.22 ล้ำนบำท และ 362.22 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ ทั้งนี้ ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น ณ สิ้นปี 2561 มำจำกกำรที่บริษัทมีกำรเพิ่มทุนจำกกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
จำนวน 123.92 ล้ำนบำท
สภาพคล่อง
รายการ
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงำน
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไป )ในกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) – สุทธิ

ปี 2559
(91.58)
(110.02)
(34.06)
(15.62)

(หน่วย : ล้ำนบำท)
ปี 2560
ปี 2561
(55.63)
(48.23)
68.55
261.86
(8.16)
76.51
4.76
290.14

กระแสเงินสดระหว่ำงปี 2559-2561 นั้น กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดได้มำจำกกิจกรรมลงทุนเป็นหลัก โดยในปี 2560
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุนมำจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนเผื่อขำย กำรจำหน่ำยอุปกรณ์ และเงินมัดจำรับจำกกำรขำยเงิน
ลงทุน จึงเกิดกระแสเงินสดได้มำจำกกิจกรรมลงทุนเท่ำกับ 68.55 ล้ำนบำท ในขณะที่ปี 2561 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจำก
กิจกรรมลงทุน จำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 252.25 ล้ำนบำท และส่วนหนึ่งเกิดจำกกำรรับ คืนเงินให้กู้ยืม
จำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันและกิจกำรอื่น
ในขณะที่กระแสเงินสดใช้ไปส่วนใหญ่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินงำนของกลุ่ม บริษัท ซึ่งมีกำรลงทุนในสินค้ำคงคลังและ
ลูกหนี้กำรค้ำที่เ พิ่มขึ้นเกินกว่ำกำรเพิ่ มขึ้นของเจ้ำหนี้กำรค้ ำ ส่งผลให้เกิด กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมกำรดำเนินงำนในปี
2559-2561 เท่ำกับ 91.58 ล้ำนบำท 55.63 ล้ำนบำท และ 48.23 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ภาระผูกพันด้านหนี้สิน
ณ สิ้นปี 2561 กลุ่มบริษัทมีภำระผูกพันตำมที่ปรำกฏในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ดังนี้
1) ภำระผูกพันตำมหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนำคำรให้กับบุคคลภำยนอก เพื่อเป็นหลักประกันในกำรซื้อสินค้ำ
และเช่ำพื้นที่อำคำรจำนวน 2.16 ล้ำนบำท
2) ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำระยะยำวเกี่ยวกับกำรเช่ำพื้ นที่อำคำรและสัญญำบริกำร โดยมี ยอดรวมของจำนวนเงิน
ขั้นต่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตที่ไม่สำมำรถยกเลิกจำนวน 0.12 ล้ำนบำท
3) บริษัทฯ ถูกธนำคำรแห่งหนึ่งฟ้องร้องเป็นจำเลยที่ 2 ในฐำนะผู้ค้ำประกันให้กับบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเป็นอดีตบริษัท
ย่อย และเป็นจำเลยที่ 1 ต่อศำลแพ่งให้ร่วมกันใช้เงินจำนวน 81.3 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 15
ต่อปี จำกเงินต้น 75.8 ล้ำนบำท นับจำกวันฟ้องจนกว่ำจะชำระเสร็จสิ้นทั้งนี้ บริษัทฯ มีควำมเห็นว่ำ บริษัทฯ
ได้ดำเนินกำรขำยบริษัท แห่งหนึ่งซึ่ง เป็นอดีตบริ ษัทย่อยและเป็นจำเลยที่ 1 ไปแล้ว และหนี้บำงส่วนเกิดขึ้ น
ภำยหลัง จำกกำรขำยบริ ษัท ดังกล่ำว ประกอบกั บ บริษัทดัง กล่ำวได้แสดงควำมประสงค์ที่จะรั บผิด ในมู ลหนี้
ดังกล่ ำว โดยกำรขอผ่ อนช ำระให้แ ก่ธนำคำร ซึ่งธนำคำรตอบรับ ข้อเสนอกำรผ่อนชำระ แต่ได้ เสนอเงื่ อนไข
เพิ่มเติม แต่อย่ำงไรก็ตำม ขณะนี้คดีอยู่ระหว่ำงกำรส่งสำนวนไปยังศำลอุทธรณ์เพื่อให้วินิจฉัยปัญหำข้อกฎหมำย
ซึ่งผลของคดียังไม่เป็นที่สิ้นสุดและขึ้นอยู่กับกระบวนกำรยุติธรรมในอนำคต อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯได้พิจำรณำ
ตั้งประมำณกำรหนี้สินจำกภำระค้ำประกันแล้วทั้งจำนวน
4) บริษัทฯ ถูกธนำคำรแห่งหนึ่งฟ้องร้องให้รับผิดชำระเงินกู้ยืมคืนจำนวน 38.5 ล้ำนบำท บริษัทฯได้ยื่นข้อเสนอขอ
เจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทกับธนำคำรดังกล่ำว โดยบริษัทฯ ยินยอมที่จะชำระหนี้ดังกล่ำว โดยกำรขอเสนอขำย
ทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันในคดีดังกล่ำว ซึ่งมีมูลค่ำ 53.4 ล้ำนบำทแล้วนำเงินมำชำระหนี้ให้แก่ธนำคำรและ
ส่วนที่เหลือจำกกำรชำระหนี้เงินกู้ยืม บริษัทฯ จะนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท แต่อย่ำงไรก็ตำม ขณะนี้
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แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1)

คดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลแพ่งกรุงเทพใต้ซึ่งศำลแพ่งกรุงเทพใต้ เห็นว่ำทั้งสองฝ่ำยมีแนวโน้มที่จะตกลง
กันได้จึงเลื่อนคดีนัดฟังผลกำรเจรจำออกไปแต่ผลของคดียังไม่เป็นที่สิ้นสุดและขึ้ นอยู่กับกระบวนกำรยุติธรรมใน
อนำคต อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯได้พิจำรณำตั้งประมำณกำรหนี้สินจำกภำระค้ำประกันแล้วทั้งจำนวน
1.4 ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหรือการดาเนินงานในอนาคต
ผลกระทบจำกกำรปรับตัวของบริษัทในธุรกิจจำหน่ำยอุปกรณ์สื่อสำรซึ่งบริษัทได้มีกำรปรับกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้อง
กับสภำพกำรณ์แข่งขันมำโดยตลอด เพื่อให้สำมำรถดำเนินงำนในธุรกิจในกำรจัดหำรำยได้อย่ำงยั่งยืน อย่ำงไรก็ตำม ในช่วงสิ้นปี
ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำเนื่องจำกธุรกิจจำหน่ำยอุปกรณ์สื่อสำรและอุปกรณ์เสริมภำยใต้ชื่อ “Kingkong Phone” มีส่วน
แบ่งทำงกำรตลำดที่ไม่สูงเมื่อเทียบกับตลำดรวมของกลุ่มธุรกิจประเภทและมีคู่แข่งขันหลำยรำย ประกอบกับกลุ่มบริษัท ดีเอ็น
เอ 2002 จำกัด (มหำชน) และบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนในกำรขยำยกิจกำรที่เพียงพอ ทำให้ไม่
สำมำรถทำกำรแข่งขันกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจสื่อสำร และไม่สำมำรถขยำยส่วนแบ่งทำงกำรตลำดได้ จึงถือเป็นโอกำสดีที่จะหำ
แหล่งเงินทุน เพื่อนำมำใช้ในกำรชำระหนี้สินที่คงค้ำงของกลุ่มกิจกำร และสำมำรถนำเงินทุนส่วนเหลือจำกกำรชำระหนี้มำใช้ใน
กำรลงทุนในโครงกำรอื่นในอนำคต จึงตัดสินใจจำหน่ำยธุรกิจจำหน่ำยอุปกรณ์สื่อสำรให้กับบริษัทอื่น และได้โอกำสปรับเปลี่ยน
แผนธุร กิจเป็นธุรกิจจำหน่ำยอุปกรณ์ ในระบบประหยัดพลัง งำนให้แก่กลุ่ มผู้รับเหมำติด ตั้งระบบประหยัดพลัง งำน ซึ่ งส่งผล
โดยตรงต่อฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทที่จะต้องจัดหำแหล่งเงินทุนเพื่อขยำยธุรกิจ และบริหำรจัดกำรสินค้ำให้มีศักยภำพและ
เหมำะสมต่อสภำวกำรณ์กำรแข่งขันในตลำดที่ค่อนข้ำงสูง ดังนั้น ปัจจัยต่ำงๆที่ได้กล่ำวมำล้วนเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อกำรดำเนินงำน
ของบริษัทใหม่นี้ได้ทั้งสิ้น
สำหรับธุรกิจอำหำร เนื่องจำกบริษัทมีผลกำรดำเนินงำนที่ขำดทุนอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้ได้ทยอยปิดสำขำไปบำงแห่ง
และมีผลกระทบจำกสภำพเศรษฐกิจในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำซึ่งกระทบต่อต้นทุนทำงธุรกิจ ทำให้บริษัทต้องปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจ
โดยได้ มีกำรจำหน่ ำยธุ รกิ จให้ กับ บุ คคลอื่นในระหว่ ำงปี เพื่อจะได้ นำเงิ นทุนที่ ได้ จำกกำรจำหน่ำยไปลงทุ นในธุ ร กิจอื่ นๆ ที่
สำมำรถสร้ำงผลกำไรให้กับกลุ่มบริษัทในอนำคต
ในส่วนของธุรกิจอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัทมีกำรลงทุนนั้น ในกรณีที่มูลค่ำทำงบัญชีของบริษัทดังกล่ำวต่ำกว่ำมูลค่ำกำรลงทุน
ของบริษัท อำจส่ งผลให้กลุ่มบริษัทมี ผลขำดทุ นจำกกำรลงทุ นซึ่ง กระทบต่ อผลกำรดำเนิ นงำนของกลุ่ มบริษัทในอนำคตได้
อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัทมีนโยบำยที่จะเข้ำไปติดตำมกำรดำเนินงำนของบริษัทย่อยดังกล่ำวอย่ำงใกล้ชิดเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
ดังนั้ น กำรที่ บริ ษัท มีแ นวทำงที่จะเพิ่มช่องทำงกำรหำรำยได้อื่นนอกเหนื อจำกธุร กิจหลั กเดิ มของบริ ษัท เพื่อเพิ่ ม
ศักยภำพกำรหำรำยได้ จะทำให้บริษัทสำมำรถที่จะเติบโตอย่ำงแข็ งแกร่ง และยั่งยืนในอนำคต

93

