บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)

16.

กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร

16.1

ผลกำรดำเนินงำน

ภำพรวมผลกำรดำเนินงำนที่ผำ่ นมำ
บริษัท เอ็ม วิชั่น จากัด (มหาชน) (M Vision Public Company Limited) (“บริษัท” หรือ “MVP”) ประกอบธุรกิจการ
จัดงาน (Event Organizer) ได้แก่ งานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือและสินค้าเทคโนโลยี ภายใต้ชื่องาน “Thailand Mobile
Expo” การจัดงานแข่งขันกีฬา ท่องเที่ยว งานสัมมนา และอื่นๆ โดยงานจัดแสดงสินค้าที่บริษัทดาเนินการเป็นที่รู้จักในวง
กว้างในปัจจุบัน เป็นการจัดงานแสดงสินค้า โทรศัพท์มือถือ ไอที และสินค้า เทคโนโลยี ต่างๆ ระดับประเทศ ได้แก่ งาน
Thailand Mobile EXPO รวมถึงมีการผลิตและจาหน่ายสื่อในรูปแบบต่างๆ ทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ นอกจากนี้ บริษัทมี
การดาเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) โดยดาเนินธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ซื้อในร้านค้าออนไลน์
สินค้าที่จาหน่ายประกอบด้วยโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต (Tablet) และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายใต้แบรนด์ “Samsung”
ผ่านเว็บไซต์ www.s-estore.com
ปัจจุบันบริษัทแบ่งรายได้แยกตามประเภทธุรกิจ ออกเป็น 3 ประเภทธุรกิจ ประกอบด้วย
1. กลุ่มธุรกิจการจัดงาน (Event Organizer)
2. กลุ่มธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซี่ (Media&Agency)
3. กลุ่มธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
สาหรับธุรกิจหลักของบริษัทคือธุรกิจการจัดงาน (Event Organizer) ได้แก่ งานจัดแสดงสินค้า Thailand Mobile
Expo การจัดงานสัมมนาให้แก่บริษัทโทรศัพท์มือถือ การจัดงานกีฬาและงานท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กับโทรศัพท์มือถือ (Mobile Related) โดยความเชี่ยวชาญของบริษัทที่โดดเด่นและสาคัญ คือ การจัดงาน Thailand Mobile
Expo ที่มีจุดเด่นในการบริหารพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและคู่ค้าทางธุรกิจทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้เช่าพื้นที่ และผู้บริโภค
ที่มาเดินชมงาน ทาให้เกิดกระแสการตอบรับเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาการจัด งานที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าที่เป็นแบรนด์โทรศัพท์มือถือและผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือค่ายต่าง ๆ จนทาให้เกิดงานที่
ต่อเนื่องมา ได้แก่ งานสัมมนาให้แก่แบรนด์โทรศัพท์มือถือค่ายต่างๆ ตลอดจนการจัดงานกีฬาและงานท่องเที่ยวเชิ งสุขภาพที่
มีผู้สนับสนุนหลักเป็นเจ้าของแบรนด์โทรศัพท์มือถือที่มีส่วนแบ่งการตลาด 1 ใน 3 รายหลักของประเทศ โดยงานกีฬาหรือ
งานท่องเที่ยวที่บริษัทจัดขึ้นจะเน้นงานที่ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือ เนื่องจากบริษัทและกลุ่มลูกค้าของบริษัท
ที่เป็นเจ้าของแบรนด์โทรศัพท์มือถือจะได้รับผลประโยชน์ร่วมกันในการโฆษณาสินค้าเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือ
รวมถึงบริษัทก็สามารถหารายได้จากการจัดงานในการโปรโมทสินค้าให้แก่ลูกค้าที่เป็นผู้สนับสนุน (Sponsor) ให้แก่บริษัทได้
ตัวอย่างเช่น งาน Samsung Galaxy 10K Thailand Championship ซึ่งเป็นงานวิ่งที่บริษัทจัดขึ้นเอง และสาหรับงานวิ่งที่
บริษัทไม่ได้จัดงานทั้งหมดขึ้นเอง แต่เป็นผู้จัดหาผู้สนับสนุนโครงการ (Sponsor) และเป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่งาน EXPO ใน
งาน เช่น จอมบึงมาราธอน ตะนาวศรีเทรล เขาประทับช้างเทรล เนื่องจากบริษัทมีความเชี่ยวชาญในการบริหารพื้นที่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
ส่วนธุรกิจรองของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้เริ่มในปี 2558 จนถึงปัจจุบัน และมีแนวโน้มเติบโต
สูงเนื่องจากยังอยู่ในช่วงขยายตัวของธุรกิจ รวมถึงสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และสาหรับธุรกิจงาน
โฆษณาและเอเจนซี่ เป็นธุรกิจที่จะมีสัดส่วนของรายได้ที่ต่ากว่าธุรกิจการจัดงาน (Event Organizer) และธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
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เมื่อพิจารณาภาพรวมผลการดาเนินงานของบริษัท ตั้งแต่ปี 2558 – ปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและ
รายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของรายได้จากการขายสินค้าและรายได้จากการ
ให้บริการ (Compound Annual Growth Rate: CAGR) สาหรับช่วง 3 ปี ดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 48.21 ต่อปี สาหรับรายได้
จากการขายสินค้าและรายได้จากการให้บริการในปี 2559 เทียบกับปี 2558 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 44.32 และปี 2560
เปรีบเทียบกับปี 2559 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 52.21 โดยรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากงานแสดงสินค้าสมาร์ทโฟนและ
อุปกรณ์ไอที ภายใต้ชื่องาน “Thailand Mobile EXPO” ซึ่งเป็นงานโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ มีการจัดแสดงงาน
ปีละ 3 ครั้ง ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งบริษัทเป็นผู้ให้บริการจัดงานดังกล่าวตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา
นอกจากการเป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารจั ด งาน Thailand Mobile EXPO แล้ ว บริ ษั ท ยั ง เป็ น ผู้ จั ด งานสั ม มนา ฝึ ก อบรม
(Workshop) การจัดงานแข่งขันกีฬา อาทิ การจัดงานกีฬา Samsung Galaxy 10K Thailand Championship และให้บริการ
โฆษณาสื่อออนไลน์ การให้บริการ Agency การบริการพัฒนาแอพพลิเคชั่น โดยงานโฆษณาทางสื่อออนไลน์ เป็นการ
ให้บริการที่ต่อยอดจากธุรกิจโฆษณาสื่อออฟไลน์ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมากขึ้นเพราะใน
ปัจจุบันนั้นผู้บริโภคมีการใช้งานสมาร์ทโฟนและสื่อออนไลน์อย่างแพร่หลาย อีกทั้ง บริษัทเป็นผู้จาหน่ายสินค้าในร้านค้า
ออนไลน์ในแบรนด์สินค้าของผู้ผลิตภายใต้แบรนด์ “Samsung” โดยจาหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน
แท็บเล็ต และอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์ www.s-estore.com ส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากการจาหน่าย
สิ น ค้ า เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และบริ ษั ท ได้ ข ยายธุ ร กิ จ E-Commerce ด้ ว ยการเป็ น ตั ว แทนจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ประเภท
เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า (Consumer Electronics : CE) เช่ น เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ภายในบ้ า น และสิ น ค้ า ในกลุ่ ม สิ น ค้ า เทคโนโลยี
(Information Technology : IT) เช่น เครื่องพิมพ์และหมึกพิมพ์ เป็นต้น
บริษัทมีรายได้รวมในปี 2558 – ปี 2560 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 เท่ากับ 130.33 ล้านบาท 191.34 ล้าน
บาท 284.75 ล้านบาท และ 65.81 ล้านบาทตามลาดับ มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของรายได้รวม (Compound Annual Growth
Rate: CAGR) สาหรับช่วง 3 ปี ดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 47.81 ต่อปี แบ่งเป็น 1) รายได้จากการจัดงาน (Event) เท่ากับ 105.67
ล้านบาท 115.22 ล้านบาท 151.67 ล้านบาทและ 46.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 81.08 ร้อยละ 60.22 ร้อยละ 53.26
และร้อยละ 70.18 ของรายได้รวมตามลาดับ 2) รายได้จากงานโฆษณาและเอเจนซี่ (Media & Agency) เท่ากับ 21.02 ล้าน
บาท 34.71 ล้านบาท 34.93 ล้านบาทและ 6.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ16.12 ร้อยละ 18.14 ร้อยละ 12.27 และร้อยละ
9.14 ของรายได้รวมตามลาดับ 3) รายได้จากการขายสินค้า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เท่ากับ 2.62 ล้านบาท
36.69 ล้านบาท 97.47 ล้านบาท และ 13.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.01 ร้อยละ 19.17 ร้อยละ 34.23 และร้อยละ
20.48 ของรายได้รวมตามลาดับ และรายได้อื่นเท่ากับ 1.02 ล้านบาท 4.72 ล้านบาท 0.68 ล้านบาทและ 0.13 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 0.78 ร้อยละ 2.47 ร้อยละ 0.24 และร้อยละ 0.19 ของรายได้รวมตามลาดับ
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โครงสร้ำงรำยได้แยกตำมประเภทธุรกิจ
300.00

284.75

250.00
200.00
150.00

191.34
105.67

130.33

151.67

115.22

97.47

100.00
50.00
0.00

21.02
2.62 1.02

34.93

34.71 36.69
4.72

52.22
10.47
0.05
7.41

0.68

ปี 2558
ปี 2559
การจัดแสดงงาน (Event)
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
รายได้รวม

ปี 2560

46.18 65.81
13.48
6.02 0.13

34.28

Q1/2560
Q1/2561
งานโฆษณาและเอเจนซี่ (Media & Agency)
รายได้อื่น

กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน
รำยได้แยกตำมประเภทธุรกิจ
ปี 2558
ล้ำนบำท สัดส่วน

โครงสร้ำงรำยได้
1. กำรจัดงำน (Event)
1.1 Thailand Mobile Expo
105.67
1.2 Sport Event
1.3 งานประชุมสัมมนา ฝึกอบรม
และงาน Project
รวมรำยได้ธุรกิจกำรจัดงำน
105.67
2. งำนโฆษณำและเอเจนซี่ (Media & Agency)
2.1 Media
- รายได้โฆษณา (Online)/1
20.17
- WHATPHONE (Offline)
0.85
- โฆษณารอบรถคาราวาน
/1
2.2 Agency
2.3 พัฒนาแอพพลิเคชั่น
(Application)
รวมรำยได้ธุรกิจงำนโฆษณำ
และเอเจนซี่
21.02
3. พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
3.1 สินค้าประเภท HHP
2.62
3.2 สินค้าประเภท CE และ IT
3.3 ค่าส่งเสริมการขาย
(Marketing Support)
3.4 รายได้ค่าแพ็คและจัดส่งสินค้า
Premium Set
รวมรำยได้ธุรกิจพำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
2.62
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
129.31

ปี 2559
ล้ำนบำท สัดส่วน

ปี 2560
ล้ำนบำท สัดส่วน

Q1/2560
ล้ำนบำท สัดส่วน

Q1/2561
ล้ำนบำท สัดส่วน

81.08%
-

93.30
13.29

48.76%
6.94%

108.39
29.58

38.07%
10.39%

34.11
-

65.33%
-

36.43
5.77

55.36%
8.77%

81.08%

8.63
115.22

4.51%
60.22%

13.69
151.67

4.81%
53.26%

0.17
34.28

0.33%
65.65%

3.98
46.18

6.05%
70.18%

15.48%
0.65%
-

4.83
0.56
15.67

2.52%
0.29%
8.19%

4.30
0.42
1.77
21.92

1.51%
0.15%
0.62%
7.70%

2.94
0.14
3.24

5.64%
0.26%
6.21%

1.48
0.13
4.28

2.25%
0.19%
6.50%

-

13.65

7.14%

6.52

2.29%

1.08

2.07%

0.13

0.20%

16.12%

34.71

18.14%

34.93

12.27%

7.41

14.18%

6.02

9.14%

2.01%
-

33.83
-

17.68%
-

89.40
0.22

31.40%
0.08%

10.17
-

19.48%
-

12.81
0.23

19.46%
0.34%

-

2.86

1.50%

5.47

1.92%

0.30

0.58%

0.44

0.68%

-

-

-

2.39

0.84%

-

-

-

-

2.01%
99.21%

36.69
186.62

19.17%
97.53%

97.47
284.07

34.23%
99.76%

10.47
52.16

20.06%
99.89%

13.48
65.68

20.48%
99.81%
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ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
โครงสร้ำงรำยได้
ล้ำนบำท สัดส่วน ล้ำนบำท สัดส่วน ล้ำนบำท สัดส่วน
4. รำยได้อื่น
1.02
0.78%
4.72
2.47%
0.68
0.24%
รำยได้รวม
130.33 100.00%
191.34 100.00%
284.75 100.00%
/1
หมายเหตุ - ในปี 2558 บริษัทไม่มีการจัดประเภทรายได้ Media&Agency แยกออกจากกัน

Q1/2560
ล้ำนบำท สัดส่วน
0.05
0.11%
52.22 100.00%

Q1/2561
ล้ำนบำท สัดส่วน
0.13
0.19%
65.81 100.00%

โครงสร้างรายได้ของบริษัทสามารถจาแนกรายได้แยกตามประเภทธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจการจัด
งาน กลุ่มธุรกิจบริการงานโฆษณาและเอเจนซี่ กลุ่มธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และรายได้อื่นซึ่งประกอบด้วย รายได้ขาย
สินค้าล้าสมัย ดอกเบี้ยรับ รายได้จากการส่งเสริมการขาย กาไรจากการขายเงินลงทุนบริษัทร่วม เป็นต้น โดยมีรายละเอียด
รายได้แต่ละประเภทกลุ่มธุรกิจ ดังนี้
1) รำยได้จำกกำรจัดงำน (Event Organizer)
ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 และสาหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการจัดงานเท่ากับ
105.67 ล้านบาท 115.22 ล้านบาท 151.67 ล้านบาท และ 46.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.08 ร้อย
ละ 60.22 ร้อยละ 53.26 และร้อยละ 70.18 ของรายได้รวมตามลาดับ
โดยบริษัทเป็นผู้จัดงานและให้บริการพื้นที่ในงานแสดงสินค้าให้กับลูกค้าค่ายโทรศัพท์มือถือ รายได้หลักของ
งาน Thailand Mobile Expo มาจาก 3 ส่วน ได้แก่ การบริการพื้นที่แสดงสินค้าในงาน การขายสื่อโฆษณาภายใน
งาน รายได้ค่าบริการออแกไนซ์เซอร์ สาหรับรายได้จากการจัดงานกีฬา บริษัทจะมีรายได้จากการเป็นพันธมิตรและ
ผู้สนับสนุนงานหลัก และผู้สนับสนุนงานทั่วไป การขายสื่อโฆษณาภายในงาน การบริการพื้นที่จัดแสดงสินค้าใน
งาน การจาหน่ายของที่ระลึกในการจัดงาน และค่าสมัครเข้าร่วมงานของนักกีฬา เป็นต้น สาหรับรายได้จากการจัด
งานสัมมนา ฝึกอบรม (Workshop) และอื่นๆ บริษัทมีรายได้บริการจัดงาน โดยมีการกาหนดราคาให้บริการโดยคิด
จากต้นทุนของบริษัทบวกด้วยกาไรที่ต้องการของบริษัทในแต่ละงาน
ปี 2559 บริษัทมีรายได้บริการจัดงาน (Event Organizer) เพิ่มขึ้นเท่ากับ 9.55 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น
อัตราร้อยละ 9.03 จากปี 2558 เนื่องจากในปี 2559 บริษัทมีการจัดงานกีฬางานวิ่งเพื่อ สุขภาพภายใต้ชื่องาน
Samsung Galaxy 10K Thailand Championship 2016 ขึ้นเป็นครั้งแรก และยังมีการจัดงานสัมมนาและฝึกอบรม
(Workshop) โดยเน้นไปที่งานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชนเพิ่มเติม อาทิ
การจั ด งาน Here Samsung Workshop S7 งาน Grace Experience Workshop และงาน Samsung Effective
Learning Facilitator (Galaxy Master Trainer) เป็นต้น
สาหรับปี 2560 บริษัทมีรายได้บริการจัดงานเพิ่มขึ้นเท่ากับ 36.45 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นละ 31.63 เมื่อ
เทียบกับปี 2559 เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการจัดงานเพิ่มขึ้นในทุ กกิจกรรม โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากรายได้ใน
ส่วนของการจัดงาน Thailand Mobile Expo เป็นหลัก เนื่องจากในปี 2560 ทางบริษัทมีการทาสัญญาเช่าพื้นที่กับ
ทางศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพิ่มขึ้น จาก 14,043 ตารางเมตร ในปี 2559 เป็น 15,543 ตารางเมตรในปี 2560
ทาให้บริษัทมีรายได้จากการให้บริการพื้นที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทมี รายได้ จากการจัดงานกีฬาด้านสุขภาพ
ภายใต้ ชื่ อ งาน Samsung Galaxy 10K Thailand Championship 2017 งานวิ่ ง เขาประทั บ ช้ า ง 2017 งานวิ่ ง
ตะนาวศรีเทรล งานวิ่งชงโครัน และบริษัทมีการขยายการจัดงานด้านอื่นๆ ให้ครอบคลุมหลากหลายมากขึ้น เช่น
โครงการเปิดตัว LG งานเลี้ยงเพื่อขอบคุณตัวแทนจาหน่าย Huawei การประชุมเชิงปฏิบัติการ Samsung Galaxy
S8 การประชุมเชิงปฏิบัติการ Samsung Galaxy Note8 งาน Here Samsung Workshop S7 Huawei-Smart Inter
Master Dealer Samsung Workshop Note 8 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 และ PTE Dealer Party เป็นต้น
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อีกทั้ง ปี 2560 บริษัทได้เริ่มการให้บริการรถคาราวานเพื่อใช้สนับสนุนและเสริมสร้างความสะดวกสบายในการ
จัดงานต่างๆ ของบริษัท โดยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กบั ลูกค้าที่เข้าร่วมงานสามารถใช้บริการรถคาราวานของบริษทั
ได้ โดยในปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการรถคาราวานเท่ากับ 2.31 ล้านบาท
สาหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 พบว่าบริษัทมี รายได้จากการจัดงาน 46.18 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ
70.18 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น 11.90 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 34.71 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทมีรายได้จากการจัดงานจอมบึงมาราธอน ประจาปี 2561 และงาน Thailand
Mobile Expo โดยงาน Thailand Mobile Expo ครั้งที่ 1 ปี 2561 มีรายได้จากการให้บริการพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจาก
มีการการทาสัญญาเช่าพื้นที่กับทางศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพิ่มขึ้นเป็น 20,233 ตารางเมตร จาก 15,543
ตารางเมตรในปี 2560 และบริษัทยังมีรายได้จากการรับจัดงานฝึกอบรมและการจัดงานอื่นๆ เพิ่มขึ้น อาทิ งาน
Samsung Star Training 2018 งาน Samsung SES Certification Program 2018 เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังมี
การให้บริการรถคาราวานในการสนับสนุนงานต่างๆ คือ งานวิ่ง TOA Rockman Sumanan และงานวิ่งสวนสัตว์
เปิดเขาเขียว KhaoKheow10 Season 2018
รายได้จากการจัดงาน (Event) ของบริษัทประกอบด้วย 3 ประเภท ดังนี้
1.1. รายได้จากการจัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือ Thailand Mobile Expo
การจัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือ Thailand Mobile Expo ซึ่งจัดงานเป็นประจาทุกปี ปีละ
3 ครั้ง สาหรับการจัดงาน Thailand Mobile Expo รายได้ส่วนใหญ่มาจาก 3 ส่วน ได้แก่ การให้เช่าพื้นที่
แสดงสินค้าในงาน การจาหน่ายสื่อโฆษณาภายในงาน และรายได้ค่าบริการออแกไนซ์เซอร์ เป็นสาคัญ
โดยในปี 2558 –ปี 2560 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 บริษัทมีรายได้มาจากการให้เช่าพื้นที่สาหรับ
การจัดงาน และการจาหน่ายสื่อโฆษณาภายในงาน เท่ากับ 105.67 ล้านบาท 93.30 ล้านบาท 108.39
ล้านบาท และ 36.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.08 ร้อยละ 48.76 ร้อยละ 38.07 และร้อย
ละ 55.36 ของรายได้รวม ทั้งนี้ รายได้จากการจัดงานของบริษัทมาจากการจัดงาน Thailand Mobile
Expo เป็นหลัก คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 ของรายได้จากการจัดงานทั้งหมด
ในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการจัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือ Thailand Mobile Expo
ลดลงเท่ากับ 12.37 ล้านบาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 11.71 จากปี 2558 เนื่องจากทางบริษัทมีการทา
สัญญาเช่าพื้นที่กับทางศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลดลง จาก 15,543 ตารางเมตร ในปี 2558 เป็น
14,043 ตารางเมตร เนื่องจากการลดลงของพื้นที่ในโซนพลาซ่า ทาให้บริษัทมีพื้นที่ให้บริการแก่ลูกค้า
น้อยลง รวมทั้งสภาพการเมืองและเศรษฐกิจ ส่งผลให้รายได้จากการจัดงานลดลง เนื่องจากลูกค้าให้
ความสนใจในการเข้าร่วมงานลดลงเล็กน้อย
สาหรับปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการจัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือ Thailand Mobile
Expo เพิ่มขึ้นเท่ากับ 15.09 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นละ 16.18 จากปี 2559 เนื่องจากในปี 2560 ทาง
บริษัทมีการทาสัญญาเช่าพื้นที่กับทางศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพิ่มขึ้น จาก 14,043 ตารางเมตร ใน
ปี 2559 เป็น 15,543 ตารางเมตร ทาให้บริษัทมีรายได้จากการให้บริการพื้นที่เพิ่มขึ้น
สาหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 พบว่ามีรายได้จากการจัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือ
36.43 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 55.36 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจานวน 2.32 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 6.80 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยงาน Thailand Mobile Expo ครั้งที่ 1 ปี 2561 มี
รายได้จากการให้บริการพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีการการทาสัญญาเช่าพื้นที่กับทางศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์เพิ่มขึ้นเป็น 20,233 ตารางเมตร จาก 15,543 ตารางเมตรในปีก่อนหน้าโดยเป็นการเปิด
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ให้บริการพื้นที่เพิ่มเติมในโซนใหม่คือโซน C-1 รวมถึงมีการเพิ่มพื้นที่เกี่ยวการจัดงานที่เกี่ยวกับสิ นค้า
เทคโนโลยีเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและการให้บริการพื้นที่เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและ
ดึงดูดผู้เข้าร่วมชมงานอีกทางหนึ่ง
1.2. รายได้จากการจัดงานกีฬา
การจัดงานกีฬาของบริษัท ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือการจั ดงานที่บริษัทเป็น
เจ้าของงาน การให้บริการจัดงานกีฬา และการจัดงานร่วมกับพันธมิตร ซึ่งรายได้จากการจัดงานที่บริษัท
เป็นเจ้าของงานมาจาก
2.1 รายได้จากผู้สนับสนุนหลัก (Sponsor)
2.2 ค่าสมัครเข้าร่วมงานของนักกีฬา
2.3 การจาหน่ายของที่ระลึกในการจัดงาน
2.4 การบริการพื้นที่จัดแสดงสินค้าในงาน
2.5 การขายสื่อโฆษณาภายในงาน
2.6 รายได้จากการให้บริการรถคาราวาน
สาหรับการจัดงานร่วมกับพันธมิตร บริษัทรับผิดชอบในการบริหารจัดการพื้นที่โดยจัดหาร้านค้า
มาจาหน่ายในงาน (Expo) และการจัดหาผู้สนับสนุน (Sponsor) ในการจัดงาน
โดยบริษัทเริ่มดาเนินการจัดงานเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา ประเภทวิ่ง ถนนตั้งแต่ปี 2559 ทาให้
บริษัทมีรายได้มาจากการให้บริการดาเนินการจัดงานกีฬา ในปี 2559 –ปี 2560 และงวด 3 เดือนแรกปี
2561 เท่ากับ 13.29 ล้านบาท 25.93 ล้านบาทและ 5.70 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 6.94 ร้อยละ 9.11
และร้อยละ 8.67 ของรายได้รวมตามลาดับ
ในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการจัดงานกีฬาเพิ่มขึ้น 13.29 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการจัด
งานกีฬา คืองานวิ่งเพื่อสุขภาพภายใต้ชื่องาน Samsung Galaxy 10K Thailand Championship 2016
ขึ้นเป็นปีแรก ทั้งนี้ ปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการจัดงานกีฬาเพิ่มขึ้น 12.64 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
95.15 จากปี 2559 เนื่องจากบริษัท มีรายได้จากการจัดงานกีฬาด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น ภายใต้ชื่องาน
Samsung Galaxy 10K Thailand Championship 2017 ซึ่งบริษัทเป็นเจ้าของงาน และการเข้าร่วมการ
จัดงานโดยเป็นส่วนหนึ่งของภาคี จานวน 4 งาน ได้แก่ งานเขาประทับช้าง งานจอมบึงมาราธอน งาน
ตะนาวศรี และงานวิ่งที่บริษัทรับจ้างจัดงาน คือ งานชงโครัน ส่งผลให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้
บริษัทมีการขายสินค้าที่ระลึกในการจัดงานวิ่ง Samsung Galaxy 10K Thailand Championship 2017
ในปี 2560 ซึ่งมีจานวน 1.34 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.47 ของรายได้รวม
สาหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 พบว่ามีรายได้จากการให้บริการดาเนินการจัดงานเท่ากับ
5.70 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.67 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น 5.70 ล้านบาทจากช่วง 3 เดือนแรกในปี
2560 ไม่มีการจัดงานกีฬา โดยเป็นรายได้จากการจัดงานจอมบึงมาราธอน ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มกราคม
2561
นอกจากการจัดงานวิ่งของบริษัทแล้ว บริษัทยังมี รายได้การให้บริการรถคาราวานในปี 2560
เนื่องจากบริษัทได้เริ่มการให้บริการรถคาราวานเพื่อใช้สนับสนุนและเสริมสร้างความสะดวกสบายในการ
จัดงานต่างๆ ของบริษัท โดยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับลูกค้าที่เข้าร่วมงานสามารถใช้บริการรถคาราวาน
ของบริษัทได้ สาหรับปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จากการให้บริการรถคาราวานเท่า กับ 2.31 ล้าน
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บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.81 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นเท่ากับ 2.31 ล้านบาทจากปี 2559 เนื่องจากบริษัท
เริ่ ม มี ก ารให้ บ ริ ก ารรถคาราวานสาหรั บ การจั ดงานต่ างๆ ในปี 2560 เป็ น ปี แ รก โดยบริ ษั ท ให้ เ ช่ ารถ
คาราวานในพื้นที่งานต่างๆ อาทิ งานวิ่งตะนาวศรี งานก้าวคนก้าว งาน wonder fruit งาน Big mountain
และสาหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 พบว่ามีรายได้การให้บริการรถคาราวานเท่ากับ 0.07
ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.10 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.07 ล้านบาทเนื่องจากในงวด 3 เดือน
แรกของปี 2560 ยังไม่มีการให้บริการรถคาราวาน สาหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 มีการให้บริการรถ
คาราวานในการสนับสนุนงานต่างๆ คือ งานวิ่ง TOA Rockman Sumanan และงานวิ่งสวนสัตว์เปิดเขา
เขียว KhaoKheow10 Season 2018 เป็นต้น
1.3. รายได้จากการจัดงานประชุมสัมมนา ฝึกอบรม (Workshop) และงานโปรเจค
บริ ษั ท ให้ บ ริ ก ารการจั ด งานประชุ ม สั ม มนาในหลากหลายรู ป แบบ อาทิ การจั ด ฝึ ก อบรม
(Workshop) งานสัมมนา การจัดงานนิทรรศการ การจัดกิจกรรมภายในของลูกค้าหลากหลายรูปแบบ
โดยเน้นไปที่งานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน โดยในปี 2559 – ปี
2560 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 มีรายได้จากการให้บริการการจัดงานประชุมสัมมนาเท่ากับ 8.63
ล้านบาท 13.69 ล้านบาท และ 3.98 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4.51 ร้อยละ 4.81 และร้อยละ 6.05
ของรายได้รวมตามลาดับ
ในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการจัดงานประชุมสัมมนา ฝึกอบรม (Workshop) และงานโปร
เจคเพิ่มขึ้นเท่ากับ 8.63 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทเริ่มมีการจัดงานประชุมสัมมนา ฝึกอบรม (Workshop)
และงานโปรเจคในปี 2559 เป็นปีแรก ภายใต้ชื่องาน Here Samsung Workshop S7 และ Samsung
Effective Learning Facilitator (Galaxy Master Trainer) เป็นต้น
สาหรับปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการจัดงานประชุมสัมมนา ฝึกอบรม (Workshop) และงาน
โปรเจคเพิ่มขึ้นเท่ากับ 5.05 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 58.56 จากปี 2559 เนื่องจากบริษัทมีการขยาย
การจัดงานด้านอื่นๆ ให้ครอบคลุมหลากหลายมากขึ้น มีการให้บริการการจัดงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี
2560 บริษัทมีการจัดงาน Project กว่า 17 งาน โดยหลักมีรายได้มากจากการจัดอบรมงาน S8 งาน
Dealer conference เป็นโครงการเปิดตัว LG งานเลี้ยงเพื่อขอบคุณตัวแทนจาหน่าย Huawei การประชุม
เชิงปฏิบัติการ Samsung Galaxy S8 การประชุมเชิงปฏิบัติการ Samsung Galaxy Note8 งาน Here
Samsung Workshop S7 Huawei-Smart Inter Master Dealer Samsung Workshop Note 8 ครั้ ง ที่ 1
และครั้งที่ 2 และ PTE Dealer Party เป็นต้น
สาหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 พบว่ามีรายได้การจัดงานประชุมสัมมนา ฝึกอบรมและงาน
โปรเจคเท่ากับ 3.98 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 6.05 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจานวน 3.81 ล้านบาทหรือ
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2,243.13 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในงวด 3 เดือนแรกของปี 2560 มีการ
ให้บริการการจัดงานประชุมสัมมนาเพียง 1 งานคือ งาน Samsung Workshop Experience Sale and
Service ต่ อ มาในงวด 3 เดื อ นแรกของปี 2561 มี ก ารให้ บ ริ ก ารจัด งานประขุม สั มนา 2 งานคื อ งาน
Samsung SES Certification Program 2018 และงาน Samsung Star Training 2018 โดยเป็ น การ
เพิ่มขึ้นจากงานประชุมสัมมนาและฝึกอบรม Samsung Star Training 2018 เป็นหลัก ซึ่งมีรายได้จาก
งานดังกล่าวจานวน 3.03 ล้านบาท
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2) รำยได้กำรให้บริกำรงำนโฆษณำและเอเจนซี่ (Media & Agency)
ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการงาน
โฆษณาและเอเจนซี่เท่ากับ 21.02 ล้านบาท 34.71 ล้านบาท 34.93 ล้านบาทและ 6.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 16.12 ร้อยละ 18.14 ร้อยละ 12.27 และร้อยละ 9.14 ของรายได้รวมตามลาดับตามลาดับ
ในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการงานโฆษณาและเอเจนซี่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 13.70 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 65.19 จากปี 2558 เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการให้บริการงานออนไลน์และการให้บริการงานเอ
เจนซี่เพิ่มขึ้น จากปี 2558 โดยเพิ่มขึ้นจากการให้บริการการดาเนินการเอเจนซี่งานรัฐบาลเกี่ยวกับงานประมง และ
งาน โปรเจก Galaxy Gift เป็นหลัก สาหรับในปี 2559 บริษัทมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นจานวน 3 งานได้แก่ งาน Be
wallet งาน Doo Ads และงาน Web HOT
สาหรับปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการงานโฆษณาและเอเจนซี่ เพิ่มขึ้น 0.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.63 จากปี 2559 บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นของงานประเภทงานโฆษณา และรายได้เอเจนซี่เพิ่มขึ้นจากการ
ให้บริการงานเอเจนซี่มากขึ้น โดยบริษัทให้บริการเอเจนซี่จานวน 8 งาน อาทิ งานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดยะลา งาน Galaxy Gift รวมทั้งในปี 2560 บริษัทมีการให้บริการโฆษณาผ่านรถคาราวานเพิ่มขึ้น โดยมี
รายได้จากการ Wrap สติ๊กเกอร์ รถคาราวานเป็นปีแรก โดยปี 2560 มีรายได้จากการ Wrap ประมาณ 1.77 ล้าน
บาท จากโครงการก้าวคนละก้าว งาน Wonder Fruit งาน Big Mountain และงานวิ่งตะนาวศรี
สาหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 พบว่าบริษัทมี รายได้จากงานโฆษณาและเอเจนซี่ ลดลง 6.02 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 9.14 ของรายได้รวม ลดลงจานวน 1.39 ล้านบาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 18.75 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีการให้บริการโฆษณาลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีรายได้จากการบริการ
Agency ในการจัดหาช่องทางโฆษณาภายนอกให้กั บ ลูกค้าอย่างหลากหลายมากขึ้ น อาทิ มีการทา Internet
marketing ให้กับทาง CAT Telecom มีการทาการตลาดเกี่ยวกับ Galaxy Gift และมีการทางานโฆษณาออนไลน์
ให้กับทาง Acerspace เป็นต้น
โดยรายได้การให้บริการงานโฆษณาและเอเจนซี่ (Media & Agency) ของบริษัทประกอบด้วย
2.1. รำยได้จำกกำรให้บริกำร Media
1) สื่อออนไลน์ เป็นการให้บริการที่ต่อยอดจากธุรกิจโฆษณาสื่อออฟไลน์ เพื่อให้ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมากขึ้นเพราะในปัจจุบันนั้นผู้บริโภคมีการใช้งานสมาร์ทโฟน
และสื่อออนไลน์อย่างแพร่หลาย และบริษัทมีช่องทางออนไลน์ที่หลากหลายที่ได้รับความนิยม
อาทิ เว็บไซต์ของบริษั ท และ Facebook ของบริษัทมียอดผู้ติดตามสูงถึงหนึ่งล้านผู้ติดตาม
รายได้จากการโฆษณาสื่อออนไลน์เป็นรายได้จากการขายพื้นที่สาหรับเนื้อหา (Content) และ
การขายพื้นที่โฆษณา (Banner) ที่ลูกค้าเลือกซื้อสื่อบนช่องทางออนไลน์ของบริษัท โดยในปี
2558 - ปี 2560 มีรายได้จากการโฆษณาสื่อออนไลน์ 20.17 ล้านบาท 4.83 ล้านบาทและ 4.30
ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 15.48 ร้อยละ 2.52 และร้อยละ 1.51 ของรายได้รวมตามลาดับ
โดยในปี 2558 บริษัทไม่มีการจัดประเภทรายได้ Media&Agency แยกออกจากกันแต่อย่างใด
ท าให้ เ มื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ปี 2559 ที่ มี ก ารจั ด ประเภทรายได้ เ ป็ น ส่ ว นของงาน Media และ
Agency รวมเป็น 20.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.33 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1.64 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2558 โดยในปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการโฆษณาสื่อออนไลน์ลดลง 0.53
ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 10.98 จากปี 2559 เนื่องจากลูกค้า ของบริษัทมีความต้องการซื้อ
โฆษณาในสื่อออนไลน์ลดลง
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สาหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 พบว่าบริษัทมีรายได้จากการโฆษณาสื่อออนไลน์
1.48 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.25 ของรายได้รวม ลดลงจานวน 1.47 ล้านบาทหรือลดลง
คิดเป็นร้อยละ 49.81 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากรายได้จากการรับงานโฆษณา
ออนไลน์ลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทมุ่งเน้นในการให้บริการ Agency มากขึ้น
2) สื่อออฟไลน์ เป็นรายได้จากการขายหนังสือและโฆษณาบนสื่อออฟไลน์ (Offline) ของบริษัท
โดยในปี 2558 - ปี 2560 มีรายได้จากการขายนิตยสาร WHATPHONE เท่ากับ 0.85 ล้านบาท
0.56 ล้านบาทและ 0.42 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.65 ร้อยละ 0.29 และร้อยละ 0.15 ของ
รายได้รวมตามลาดับ
ปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการขายนิตยสาร WHATPHONE ลดลง 0.28 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 33.57 จากปี 2558 และในปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขายนิตยสาร
WHATPHONE ลดลง 0.14 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 24.78 จากปี 2559 โดยมีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากภาวะตลาดที่ให้ความสนใจกับสื่อสิ่งพิมพ์ที่ลดลงส่งผลให้มูลค่าโฆษณา
ในสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ล ดลงอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ปั จ จุ บั น นิ ต ยสารของบริ ษั ท ทมี เ พี ย งนิ ต ยสาร
WHATPHONE เท่านั้น
สาหรั บ งวด 3 เดื อ นแรกของปี 2561 พบว่ า บริ ษั ท มี ร ายได้ จ ากการขายนิ ต ยสาร
WHATPHONE 0.13 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.19 ของรายได้รวม ลดลง 0.01 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 8.17 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนที่จะหยุด
การดาเนินธุรกิจในส่วนสื่อสิ่งพิมพ์นิตยสาร WHATPHONE ภายในปี 2561 และจะคงเหลือ
เฉพาะสื่อประเภทออนไลน์เพียงอย่างเดียว โดยในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561
บริษัทมีมติขอหยุดการตีพิมพ์นิตยสาร WHATPHONE แล้ว
3) รายได้ จ ากการให้ บริ ก ารโฆษณาในรถคาราวาน บริ ษั ท เริ่ ม มี ร ายได้ จากการจ าหน่ ายพื้นที่
โฆษณารอบรถคาราวาน (สติ๊กเกอร์) เป็นลวดลายต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ
สาหรับปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการโฆษณาในรถคาราวานเท่ากับ 1.77
ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.62 ของรายได้รวมเพิ่มขึ้น 1.77 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทเริ่มมี
การให้บริการรถคาราวานในปี 2560 เป็นปีแรก โดยบริษัทมีการให้บริการพื้นที่โฆษณาดังกล่าว
ในงาน Wonderfruit Festival งาน Big Mountain Music งานวิ่งตะนาวศรีเทรล และงานก้าวคน
ละก้าว เป็นต้น สาหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 พบว่าบริษัทไม่มีรายได้ จากการให้บริการ
โฆษณาในรถคาราวาน
2.2. รำยได้จำกกำรบริกำร Agency
บริษัทมีการจัดหาช่องทางโฆษณาภายนอกให้กับลูกค้า รวมทั้งการให้บริการดูแล และจัดการ
หน้าเว็ปไซต์ของลูกค้าตามความต้องการ โดยในปี 2559 - ปี 2560 มีรายได้จากการบริการ Agency
15.67 ล้านบาท และ 21.92 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.19 และร้อยละ 7.70 ของรายได้รวมตามลาดับ
โดยในปี 2558 บริษัทไม่มีการจัดประเภทรายได้ Media&Agency แยกออกจากกัน ทาให้ในปี 2558 ไม่มี
รายได้ในส่วนงาน Agency แต่บันทึกเป็นรายได้จากการโฆษณาสื่อออนไลน์ จานวน 20.17 ล้านบาททั้ง
จานวน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่มีการจัดประเภทรายได้เป็นส่วนของงาน Media และ Agency รวม
เป็น 20.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.33 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1.64 เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยเป็น
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การบริหารจัดการเว็บไซต์งานประมงจากภาครัฐแห่งหนึ่ง และงาน Galaxy Gift โดยการเป็นตัวแทนของ
แบรนด์ของลูกค้าในการบริหาร การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดบนสื่อดิจิทัลครบวงจรเพื่อตอบ
โจทย์ความต้องการของลูกค้า มีการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ เพื่อให้บรรลุความต้องการทาง
การตลาด มีการประเมินผล วัดผล เพื่อให้งานที่ทานั้นบรรลุตามความต้องการของลูกค้า
สาหรับปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการบริการ Agency เพิ่มขึ้น 6.25 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 39.90 จากปี 2559 เนื่องจากมีการให้บริการในงาน Agency ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น อาทิ งาน
Galaxy Gift โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวยะลา งาน LG G6 Media Online งาน Online-Jerhigh/Jinny
เป็นต้น
สาหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 พบว่าบริษัทมี รายได้จากการบริการ Agency 4.28 ล้าน
บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 6.50 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจานวน 1.04 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ
32.08 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีการให้บริการ Agency ทั้งหมด 10 งานจาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 2 งาน โดยมีการให้บริการทาสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์เป็นหลัก อาทิ งานวิง่
Siam paragon together RUN 2018 งานวิ่ง BlackMores RUN 2018 งานวิ่งอเมซิ่งไทยแลนด์ มาราธอน
2018 และงานมหกรรมจิตอาสาภาคใต้ ครั้งที่ 1 เป็นต้น
2.3. รำยได้จำกกำรให้บริกำรพัฒนำระบบและซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น (Development)
บริษัทยังมีรายได้จากการให้บริการพัฒนาแอพพลิเคชั่น (Application) เป็นการให้บริการรับจ้าง
พัฒนางานระบบและซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นของลูกค้า โดยบริษัทเป็นผู้พัฒนางานระบบทั้งหมด บริษัทมี
รายได้จากการพัฒนาระบบและซอฟแวร์แอพพลิเคชั่นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 และปี 2560 อย่างไรก็
ตาม ในปัจจุบันบริษัทมีแนวทางในการให้บริการพัฒนาระบบดังกล่าวแก่ลูกค้าภายนอกลดลงเนื่องจาก
บริ ษั ท อยู่ ร ะหว่ า งการพั ฒ นาระบบและซอฟแวร์ แ อพพลิ เ คชั่ น เป็ น ของตนเองเพื่ อ ใช้ ส นั บ สนุ น การ
ดาเนินงานของบริษัทในอนาคตต่อไป โดยในปี 2559 – ปี 2560 และงวด 3 เดือนปี 2561 บริษัทมีรายได้
จากการให้บริการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเท่ากับ 13.65 ล้านบาท 6.52 ล้านบาทและ 0.13 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 7.14 ร้อยละ 2.29 และร้อยละ 0.20 ของรายได้รวมตามลาดับ
ในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพิ่มขึ้น 13.65 ล้านบาท โดย
บริษัทมีการให้บริการพัฒนาแอพพลิเคชั่นในปี 2559 เป็นปีแรก โดยบริษัทเป็นผู้ให้บริการพัฒนาระบบ
และซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น อาทิ การพัฒนาระบบจองตั๋ว House of Ticket Website การพัฒนาซอฟแวร์
Be Wallet เป็นการพัฒนาโปรแกรม ผลงาน คาสั่ง หรือโค๊ดในโปรแกรม (Source Code) ต่างๆ และการ
พัฒนาซอฟแวร์แอพพลิเคชั่น Doo Ads ซึ่งเป็นชุดคาสั่ งที่นาไปใช้กับสมาร์ทโฟน เพื่อให้ได้สินค้าเป็น
แพลตฟอร์มโฆษณาที่สะสมยอดเงินจากการรับชมโฆษณาบนสมาร์ทโฟน เป็นต้น
สาหรับปี 2560 บริษัทมีรายได้ จากการให้บริการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ลดลง 7.13 ล้านบาทหรือ
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 52.23 จากปี 2559 เนื่องจากการพัฒนาซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น Doo Ads อยู่ในช่วง
ใกล้จบโครงการ
สาหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 พบว่าบริษัทมีรายได้จากการให้บริการพัฒนาแอพพลิเคชั่น
0.13 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.20 ของรายได้รวม ลดลงจานวน 0.95 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ
87.83 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพียงแอพพลิเคชั่นเดียว
คือ Be Wallet โดยบริษัทมีแผนที่จะยุติการให้บริการในส่วนของการพัฒนาแอพพลิเคชั่น อย่างไรก็ตาม
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ยังมีการให้บริการเฉพาะในส่วนของการบารุงรักษาระบบให้แก่ลูกค้า และการพัฒนาเพื่อใช้สนับสนุนงาน
ภายในบริษัท
3) รำยได้ธุรกิจพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 และงวด 3 เดื อ นแรกของปี 2561 บริ ษั ท มี ร ายได้ จ ากธุ ร กิ จ พาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์เท่ากับ 2.62 ล้านบาท 36.69 ล้านบาท 97.47 ล้านบาท และ13.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 2.01 ร้อยละ 19.17 ร้อยละ 34.23 และร้อยละ 20.48 ของรายได้รวมตามลาดับ
ปี 2559 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มขึ้น 34.07 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นอัตราร้อย
ละ 1297.92 จากปี 2558 ซึ่งเป็นรายได้จากการขายหลักของบริษัท และพบว่ารายได้จากการจาหน่ายสินค้า
E-Commerce มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2558 เรื่อยมา เป็นผลมาจากบริษัทมียอดจาหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของบริษัทเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคเริ่มรู้จักช่องทางการจาหน่ายของบริษั ทมากขึ้น ได้แก่ ช่องทาง
www.s-estore.com สาหรับนโยบายการรับคืนสินค้าของบริษัทพบว่ าสัดส่วนการรับคืนสินค้าต่อยอดขายของ
บริษัทมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้ ลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากช่องทางออนไลน์ของบริษัทจะสามารถเปลี่ยนคืนสินค้าได้หาก
พบว่าชารุดหรือยังไม่ได้เปิดใช้งานภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับสินค้า
สาหรับปี 2560 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น 60.78 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อย
ละ 165.66 จากปี 2559 เนื่องจากปริมาณและราคาขายสินค้าเพิ่มขึ้น รวมทั้งการเพิ่มขึ้นจากการขายสินค้าประเภท
สิ น ค้ า เครื่ องใช้ไฟฟ้าต่ างๆ หรื อ Consumer Electronics (CE) และสิ น ค้ าด้านเทคโนโลยีไอทีห รือ Information
Technology (IT) อาทิ การ์ด และมอนิเตอร์ ซึ่งบริษัทได้เริ่มทาสัญญาขายเพิ่มเติมของสินค้า CE และ IT กับทาง
Samsung เมื่อเดือนมกราคม 2560 ทาให้บริษัทมีรายได้จากธุรกิจพาณิชอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น
สาหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 พบว่าบริษัทมีรายได้จากธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 13.48 ล้านบาทหรือ
คิดเป็นร้อยละ 20.48 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น 3.00 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 28.69 จากงวดเดียวกันของ
ปีก่อนหน้า เนื่องจากการที่เว็บไซต์ขายสินค้าของบริษัทเป็นที่รู้จักมากขึ้น และในงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 มีการ
ขายโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S9 ซึ่งเป็นสินค้ารุ่นใหม่ ทาให้ยอดขายเพิ่มสูงขึ้น และบริษัทได้รับค่าส่งเสริม
การขาย (Marketing Support) จากการทารายการโปรโมทสินค้า Samsung ผ่านช่องทางของบริษัท ส่งผลให้
บริษัทได้รับค่าส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้นจานวน 0.14 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 46.41 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อนหน้า อีกทั้งบริษัทมีรายได้จากการเป็นตัวแทนจาหน่ายสินค้า CE มีรายได้เท่ากับ 0.23 ล้านบาท
โดยงวด 3 เดือนแรกของปี 2560 บริษัทยังไม่มีรายได้จากการขาย CE ดังกล่าว
ทั้งนี้ การรับรู้รายได้ของ HHP จะรับรู้รายได้จากการขายทั้งจานวนเนื่องจากเป็นการรับรู้รายได้จากการขาย
แบบตัวการ (Principal) ในขณะที่การรับรู้รายได้จากการขาย CE จะรับรู้รายได้จากการขายแบบตัวแทน (Agent)
ซึ่งบันทึกเป็นรายได้จากการให้บริการเป็นตัวแทนขายมิใช่รายได้จากการขายสินค้า E-Commerce เนื่องจากการ
ขายสินค้า CE บริษัทไม่มีภาระความเสี่ยงในตัวสินค้า ดังนั้นจึงรับรู้รายได้เฉพาะส่วนต่างระหว่างราคาซื้อและราคา
ขาย ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายสินค้าประเภท HHP
และรายได้จากการให้บริการ CE จัดอยู่ในหมวดรายได้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ได้รับความ
นิยมจากการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัทได้แก่ โทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟน เป็นหลัก โดยรายได้จาก
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ของบริษัทประกอบด้วย
1. รายได้จากการขายสินค้าประเภท HHP คือรายได้จากการขายสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน
แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริมต่างๆ โดยในปี 2558 บริษัทมีการเริ่มทาสัญญาขายกับทาง Samsung เพื่อ
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เป็นผู้จัดจาหน่ายสินค้าในร้านค้าออนไลน์ภายใต้แบรนด์ Samsung ผ่านเว็บไซต์ www.s-estore.com ใน
ปี 2559 – ปี 2560 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 มีรายได้จากการขายสินค้าประเภท HHP เท่ากับ
2.62 ล้านบาท 33.83 ล้านบาท 89.40 ล้านบาทและ 12.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.01 ร้อยละ
17.68 ร้อยละ 31.40 และร้อยละ 19.46 ของรายได้รวมตามลาดับ
ปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าประเภท HHP เพิ่มขึ้น 31.20 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1188.85 จากปี 2558 เนื่องจากปี 2559 ช่องทางการขายสินค้าออนไลน์เริ่มเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น โดย
รายได้ ที่ เพิ่ มขึ้น ของบริษัท โดยหลั กมาจากการจาหน่ ายสิ นค้ า โทรศัพ ท์มื อถือ Samsung รุ่ น S7 และ
Note7 ซึ่งเป็นสินค้าที่เริ่มออกจาหน่ายในปี 2559 ส่งผลให้ปริมาณสินค้าที่บริษัทจาหน่ายเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
สาหรับปี 2560 บริษัทมีรายได้ จากการขายสินค้าประเภท HHP เพิ่มขึ้น 55.57 ล้านบาทหรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 164.28 จากปี 2559 เนื่องจากปริมาณและราคาขายสินค้าเพิ่มขึ้น จากการขายสินค้า
โทรศัพท์มือถือ Samsung รุ่น S8 และ Note8 ซึ่งเป็นสินค้าที่ขายดีกว่ารุ่น S7 และ Note7 ในปี 2559
สาหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าประเภท HHP 12.81 ล้าน
บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 19.46 เพิ่มขึ้นจานวน 2.64 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.93 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อน จากการขายโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S9 ซึ่งเป็นสินค้ารุ่นใหม่ทาให้ยอดขาย
สูงขึ้น รวมถึงเว็บไซต์ขายสินค้าของบริษัท คือ www.s-estore.com เป็นที่รู้จักมากขึ้น
2. รายได้จากการขายสินค้าประเภท CE และ IT คือ การขายสินค้าประเภทสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ หรือ
Consumer Electronics (CE) และสิ น ค้ า ด้ า นเทคโนโลยี ไ อที ห รื อ Information Technology (IT) อาทิ
การ์ด และมอนิเตอร์ ในปี 2560 มีรายได้จากการขายสินค้าประเภท CE และ IT เท่ากับ 0.22 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.08 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น 0.22 ล้านบาท เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นจากการขายสินค้า
ประเภทสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ หรือ Consumer Electronics (CE) และสินค้าด้านเทคโนโลยีไอทีหรือ
Information Technology (IT) อาทิ การ์ด และมอนิเตอร์ ซึ่งบริษัทได้เริ่มทาสัญญาขายเพิ่มเติมของสินค้า
CE และ IT กั บ ทาง Samsung เมื่ อ เดื อ นมกราคม 2560 ท าให้ บ ริ ษั ท มี ร ายได้ จ ากธุ ร กิ จ พาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น
สาหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 บริษัทมีรายได้ จากการขายสินค้าประเภท CE และ IT
เท่ากับ 0.23 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.34 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น 0.23 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้
เริ่มทาสัญญาขายเพิ่มเติมของสินค้า CE และ IT กับทาง Samsung เมื่อเดือนมกราคม 2560 และงวด 3
เดือนแรกของปี 2560 บริษัทยังไม่มีรายได้จากการขายสินค้าประเภท CE และ IT
3. รายได้ ค่ า ส่ ง เสริ ม การขาย (Marketing Support) คื อ การท ารายการโปรโมทสิ น ค้ า Samsung ผ่ า น
ช่องทางของบริษัท ส่งผลให้บริษัทได้รับค่าส่งเสริมการขายคิดเป็นสัดส่วนต่อยอดซื้อสินค้าของบริษัท ตาม
สัญญาที่ตกลงกับผู้ผลิต
ในปี 2559 บริษัทมีรายได้ค่าส่งเสริมการขาย เท่ากับ 2.86 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.50
ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น 2.86 ล้านบาทจากปี 2558 โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกับยอดขายสินค้าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ของบริษัทที่เติบโตอย่างสูงในปี 2559
สาหรับปี 2560 บริษัทมีรายได้ ค่าส่งเสริมการขาย เท่ากับ 5.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
1.92 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น 2.60 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 90.97 จากปี 2559 เป็นไปตาม
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ยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเริ่มมีรายได้จากการส่งเสริมการขายพร้อมกับการเริ่ม ขายสินค้ า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ดังกล่าว
สาหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 พบว่าบริษัทมี รายได้ค่าส่งเสริมการขาย เท่ากับ 0.44 ล้าน
บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.68 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจานวน 0.14 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ
46.41 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-Commerce) เพิ่มขึ้นทาให้มีรายได้ค่าส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้นตามสัดส่วน
4. รายได้ค่าบริการจัดการจากการเป็นตัวแทนในการส่งสินค้า เป็นค่าบริการจัดการจากการเป็นตัวแทนใน
การส่งสินค้า Premium Set ซึ่งเป็นรายได้จากการบริการรับบรรจุและจัดส่งสินค้า โดยมีรายได้ดังกล่าวใน
ปี 2560 จานวน 2.39 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.84 ของรายได้รวม ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้ง
เดียว
**หมายเหตุ : มาตรฐานบั ญชี ฉบั บ ที่ 18 เรื่ อง รายได้ มี ลัก ษณะข้อบ่ งชี้ เกี่ ยวกั บการดาเนิ นการในฐานะของตัวการ
(Principal) และตัวแทน (Agent) ดังนี้
1. การรับรู้รายได้จากการขายแบบตัวการ (Principal) หมายถึง กิจการดาเนินการในฐานะตัวการ โดยมีลักษณะที่ (1.1)
กิจการเป็นผู้รับผิดชอบหลักต่อการจัดหาสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้า หรือจัดการให้เป็นไปตามคาสั่งซื้อ (1.2) กิจการรับความเสี่ยง
เกี่ยวกับตัวสินค้า ทั้งก่อนและหลังคาสั่งซื้อ ระหว่างการขนส่งหรือการรับสินค้ าคืน (1.3) กิจการมีอิสระในการกาหนดราคา ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรืออ้อม (1.4) กิจการรับความเสี่ยงด้านสินเชื่อของลูกค้า
2. การรับรู้รายได้จากการขายแบบตัวแทน (Agent) หมายถึง กิจการดาเนินการในฐานะตัวแทน โดยมีลักษณะที่ (2.1)
กิจการไม่ได้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนั ยสาคัญจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ (2.2) จานวนรายได้ที่กิจการจะได้รับถู
กาหนดไว้ล่วงหน้าในรูปแบบค่าธรรมเนียมคงที่ต่อรายการ หรือเป็นอัตราร้อยละของจานวนเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้า

4) รำยได้อื่น
รายได้อื่นของบริษัท ประกอบด้วย รายได้จากการส่งเสริมการขาย ดอกเบี้ยรับ กาไรจาการขายทรัพย์สินถาวร
รายได้จากการขายสินค้าล้าสมัย เป็นต้น โดยในปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 บริษัท
มีรายได้อื่นเท่ากับ 1.02 ล้านบาท 4.72 ล้านบาท 0.68 ล้านบาท และ 0.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.78 ร้อย
ละ 2.47 ร้อยละ 0.24 และร้อยละ 0.19 ของรายได้รวมตามลาดับ
โดยในปี 2559 บริษัทมีรายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากปี 2558 เท่ากับ 3.70 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 363.33 เมื่อ
เทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากรายได้จากการขายสินค้าล้าสมัย และดอกเบี้ยรับ รายละเอียดดังนี้
- ดอกเบี้ยรับ เนื่องจากบริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร รวมทั้งในปี 2559 บริษัทมี
รายการเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการบริษัท โดยบริษัทคิดอัตราดอกเบี้ยสาหรับเงินให้กู้ยืมดังกล่าว ร้อยละ
7.37 ต่อปี อ้างอิงตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่บริษัทกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ โดยในปี
2559 บริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยรับดังกล่าวเท่ากับ 2.21 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 272.06
- กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม เนื่องจากบริษัทมีกาไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เนื่องจากบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมโดยบันทึกในงบการเงินโดยวิธีส่วนได้เสีย (เงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสียของบริษัทที่ถูกลงทุน) การรับรู้รายการเริ่มแรกด้วยราคาทุน รวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับ
การซื้อที่เกิดจากการทารายการดังกล่าว ซึ่งในอดีตบริษัทมีการลงทุนในบริษัทร่วม คือ บริษัท เอ็มวี
ฟูดส์ จากัด ประกอบกิจการประเภทร้านอาหาร บริษัทลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวจานวน 30,000
หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และในเดือนมิถุนายน
2559 บริษัทได้ขายหุ้นสามัญในบริษัทร่วมดังกล่าว ในราคาหุ้นละ 27.76 บาท ส่งผลให้บริษัทมีกาไร
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จากการขายเงินลงทุนในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีส่วนได้เสียในปี 2559 เป็นจานวน 0.71
ล้านบาท และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีราคาทุนในปี 2559 เป็นจานวน 0.53 ล้านบาท
- รายได้จากการขายสินค้าล้าสมัย เนื่องจากบริษัทมีการจาหน่ายนิตยสารประเภทรายเดือน ซึ่งตาม
นโยบายการจาหน่ายสินค้าล้าสมัยประเภทนิตยสารของบริษัท บริษัทจะจาหน่ายนิตยสารที่เกินกว่า
3 เดือนนับจากวันที่วางแผงจาหน่าย บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าล้าสมัยในปี 2559 เท่ากับ
0.04 ล้านบาท โดยรายได้ดังกล่าวลดลงเนื่องจากบริษัทนานิตยสารไปใช้สนับสนุนในการจัดงาน
Thailand Mobile Expo
นอกจากนี้ รายได้อื่นในปี 2559 ยังประกอบด้วยรายได้จากการขายสินค้าโปรโมชั่นและตัวอย่าง กาไรจากการ
จาหน่ายสินทรัพย์ถาวร และรายได้ค่าสมาชิกนิตยสารรายเดือน เป็นต้น
สาหรับปี 2560 บริษัทมีรายได้อื่นลดลงจากปี 2559 เท่ากับ 4.04 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 85.53 เมื่อเทียบ
กับปีก่อนหน้า เนื่องจากรายได้จากการสินค้าล้าสมัย และดอกเบี้ยรับ รายละเอียดดังนี้
- ดอกเบี้ยรับ ในปี 2560 บริษัทมีเพียงรายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร ทาให้ บริษัทมีรายได้
ดอกเบี้ยรับดังกล่าวเท่ากับ 0.06 ล้านบาท โดยลดลงร้อยละ 97.50 ของปีก่อนหน้า เนื่องจากในปี
2560 บริษัทไม่มีดอกเบี้ยรับจากรายการเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการบริษัท เป็นผลจากในปี 2559 บริษัท
ได้รับชาระเงินให้กู้ยืมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
- รายได้จากการขายสินค้าล้าสมัย เนื่องจากบริษัทมีการจาหน่ายนิตยสารประเภทรายเดือน ซึ่งตาม
นโยบายการจาหน่ายสินค้าล้าสมัยประเภทนิตยสารของบริษัท บริษัทจะจาหน่ายนิตยสารที่เกินกว่า
3 เดือนนับจากวันที่วางแผงจาหน่าย บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าล้าสมัยในปี 2560 เท่ากับ
0.02 ล้านบาท โดยรายได้ดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากปี 2558 เนื่องจากบริษัทนา
นิตยสารไปใช้สนับสนุนในการจัดงาน Thailand Mobile Expo ของบริษัทมากขึ้น รวมทั้งการลด
จานวนเล่มการผลิตลงจากปีก่อนหน้า
นอกจากนี้ รายได้อื่นในปี 2560 ยังประกอบรายได้ค่าสมาชิกนิตยสารรายเดือน และกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น
เป็นต้น
สาหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 พบว่ามีรายได้อื่น 0.13 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.19 ของรายได้รวม
เพิ่มขึ้นจานวน 0.07 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 132.67 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก บริษัท
มี ร ายได้ ค่ าขนส่ งจ านวน 0.07 ล้ า นบาท รายได้ เ งิน รั บคื นค่ าประกั นความเสี ยหายจากที่ ได้รั บ คืน สาหรับงาน
Samsung 10K ปี 2560 จานวน 0.02 ล้านบาท และรายได้จากการขายสินค้าล้าสมัย จานวน 0.01 ล้านบาท
ต้นทุนแยกตำมประเภทธุรกิจ
โครงสร้ำงต้นทุน
Event Organizer
Media&Agency

E-Commerce
ต้นทุนจำกกำรให้บริกำร
และกำรขำยสินค้ำ

ปี 2558
ล้ำนบำท

70.41
19.91
6.09

สัดส่วน

73.03%
20.65%
6.32%

96.41 100.00%

ปี 2559
ล้ำนบำท

59.95
26.08
33.21

สัดส่วน

ปี 2560
ล้ำนบำท

50.27%
21.87%
27.85%

119.24 100.00%

บริษัทมีต้นทุนแยกตามประเภทุรกิจ 3 ประเภท ประกอบด้วย
1) ต้นทุนจากการให้บริการจัดงาน

หน้า 16 – 14

68.41
25.43
80.91

สัดส่วน

39.15%
14.55%
46.30%

174.75 100.00%

งวด 3 เดือน ปี2560

งวด 3 เดือน ปี2561

ล้ำนบำท

ล้ำนบำท

13.96
3.11
9.27

สัดส่วน

53.02%
11.79%
35.19%

26.33 100.00%

24.34
4.43
12.57

สัดส่วน

58.87%
10.72%
30.41%

41.34 100.00%

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)

โดยสามารถแบ่งต้นทุนจากการจัดงานออกได้เป็น 3 ส่วนดังนี้
1.1) ต้นทุนการจัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือ อาทิ ต้นทุนบริการพื้นที่บูธ ต้นทุนโครงสร้างและอุปกรณ์ ต้นทุน
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ต้นทุนการดาเนินงานและเบ็ดเตล็ด เป็นต้น
1.2) ต้นทุนการจัดงานกีฬา อาทิ ค่าสนามวิ่ง ค่าจ้างทาเหรียญรางวัล ค่าเสื้อกีฬา ค่าอาหารว่างในงานวิ่ง ค่าบริการ
จับเวลาผู้เข้าแข่งขัน ค่าพิมพ์ป้ายเบอร์นักกีฬา และค่าจ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น
- ต้ น ทุ น ขายสิ น ค้ า ในการจั ด งาน อาทิ ต้ น ทุ น การซื้ อ สิ น ค้ า ประเภทของที่ ร ะลึ ก ที่ จ าหน่ า ยภายในงาน
(Merchandise) เป็นต้น
- ต้นทุนการให้บริการรถคาราวาน อาทิ ค่าเสื่อมราคา ค่าแรง ค่าทาความสะอาด เป็นต้น
1.3) ต้นทุนการจัดงานประชุมสัมมนา ฝึกอบรม (Workshop) และอื่นๆ อาทิ ต้นทุนในการจัดงาน ต้นทุนโครงสร้าง
และอุปกรณ์ ค่าผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์สิ่งพิมพ์ และวิทยุ เป็นต้น
โดยในปี 2558-2560 บริษัทมี ต้นทุนบริการจากการให้บริการจัดงานทั้งหมดเท่ากับ 70.41 ล้านบาท
59.95 ล้านบาทและ 68.41 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 73.03 ร้อยละ 50.27 และร้อยละ 39.15 ของต้นทุนขาย
และให้บริการรวม โดยจากอัตราส่วนต้นทุนบริการจากการให้บริการจัดงานต่อรายได้จากการขายและให้บริการ
รวมเท่ากับร้อยละ 54.45 ร้อยละ 32.12 และร้อยละ 24.08 ของรายได้จากการขายและให้บริการรวมตามลาดับ จะ
เห็นได้ว่าบริษัทมีการบริหารจัดการต้นทุนบริการจากการให้บริการจัดงานได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2559 บริษัทมีต้นทุนบริการจากการให้บริการจัดงานลดลงเท่ากับ 10.46 ล้านบาทหรือลดลงคิดเป็น
ร้อยละ 14.86 จากปี 2558 โดยเป็นการลดลงจากต้นทุนการจัด งานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือ เนื่องจากบริษัทมี
การทาสัญญาเช่าพื้นที่กับทางศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์น้อยลง จาก 15,543 ตารางเมตร ในปี 2558 เป็น
14,043 ตารางเมตรในปี 2559
สาหรับปี 2560 บริษัทมีต้นทุนบริการจากการให้บริการจัดงานเพิ่มขึ้นเท่ากับ 8.47 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 14.12 จากปี 2559 เนื่องจากบริษัทมีต้นทุนการจัดงานเกี่ยวกับกีฬามากขึ้นเป็นหลัก โดยในปี 2559
บริษัทจัดงานกีฬาเพียงงานเดียว ขณะที่ในปี 2560 มีการจัดงานกีฬาด้านสุขภาพทั้งหมดจานวน 4 งาน ภายใต้ชื่อ
งาน Samsung Galaxy 10K Thailand Championship 2017 งานวิ่งเขาประทับช้าง 2017 งานวิ่งตะนาวศรีเทรล
และงานวิ่งชงโครัน นอกจากนี้ก็ยังมีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากการจัดงานต่างๆ มากขึ้นส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนบริการใน
ส่วนของการจัดงานเพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกันกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น
สาหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 พบว่ามีต้นทุนบริการจากการจัดงานทั้งหมดเท่ากับ 24.34 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 58.87 ของต้นทุนขายและให้บริการรวม เพิ่มขึ้นจานวน 10.38 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อย
ละ 74.37 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากต้นทุนการจัดงานเกี่ยวกับกีฬางานวิ่งจอมบึง
มาราธอนเป็นหลัก ซึ่งในงวด 3 เดือนแรกของปี 2560 ไม่มีการจัดงานกีฬาใดๆ ทาให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากงวด
เดียวกันของปีก่อน และมีการจัดงานประชุมสัมนาฝึกอบรม เช่น งาน Samsung Star Training 2018 นอกจากนี้
บริษัทมีการทาสัญญาเช่าพื้นที่กับทางศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพิ่มขึ้นเป็น 20,233 ตารางเมตร จาก 15,543
ตารางเมตรในปีก่อนหน้า โดยเป็นการเปิดให้บริการพื้นที่เพิ่มเติมในโซนใหม่คือโซน C-1 ส่งผลให้ต้นทุนการจัดงาน
Thailand Mobile Expo เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง
2) ต้นทุนบริการจากการให้บริการงานโฆษณาและเอเจนซี่
โดยต้นทุนบริการจากการให้บริการงานโฆษณาและเอเจนซี่ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนดังนี้
2.1) ต้นทุนจากการให้บริการ Media
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-

ต้นทุนในการให้บริการสื่อโฆษณาออนไลน์ อาทิ ค่าใช้จ่ายบนโชเชียล Facebook ค่าใช้จ่ายบารุงรักษา
ระบบ ค่าจ้างเขียนบทความบนOnline เป็นต้น
- ต้นทุนขายในการจัดทานิตยสารและต้นทุนในการให้บริการสื่อโฆษณาออฟไลน์ ประกอบด้วย ต้นทุนใน
การผลิตนิตยสาร ต้นทุนการพิมพ์ ต้นทุนค่าจ้างการเขียนคอลัมน์ ต้นทุนการทาเล่มหนังสือ และต้นทุน
ช่องทางการจัดจาหน่าย เป็นต้น
- ต้นทุนจากการให้บริการโฆษณาในรถคาราวาน ประกอบด้วย ต้นทุนค่าสติ๊กเกอร์เป็นสาคัญ โดยบริษัท
เริ่ ม การให้ บ ริ ก ารโฆษณาในพื้ น ที่ ร อบรถคาราวาน ในปี 2560 เช่ น งานก้ า วคนละก้ า ว งาน Big
Mountain Music งานวิ่งตะนาวศรี และงาน Wonderfruit Festival
2.2) ต้นทุนจากการให้บริการ Agency อาทิ ค่าจ้างทาสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างวิทยากร ค่าจ้างพิธีกร ค่าบริการ
ถ่ายทาวีดีโอ เป็นต้น
2.3) ต้นทุนจากการให้บริการพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น (Development) อาทิ เงินเดือนฝ่ายพัฒนา
โปรแกรม Doo Ads ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น เป็นต้น
โดยในปี 2558-2560 มีต้นทุนบริการจากการให้บริการงานโฆษณาและเอเจนซี่ เท่ากับ 19.91 ล้านบาท
26.08 ล้านบาทและ 25.43 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 20.65 ร้อยละ 21.87 และร้อยละ 14.55 ของต้นทุนขาย
และให้บริการรวม โดยอัตราส่วนต้นทุนบริการจากการให้บริการงานโฆษณาและเอเจนซี่ตอ่ รายได้การให้บริการรวม
เท่ากับร้อยละ 15.40 ร้อยละ 13.98 และร้อยละ 8.95 ของรายได้ขายและให้บริการรวมตามลาดับ
ในปี 2559 บริษัทมีต้นทุนบริการในส่วนของงานโฆษณาและเอเจนซี่เพิ่มขึ้น 6.17 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิด
เป็นร้อยละ 31.01 จากปี 2558 เป็นผลจากบริษัทให้บริการเอเจนซี่เพิ่มขึ้นหลายโครงการเมื่อเทียบกับปี 2558
สาหรับปี 2560 บริษัทมีต้นทุนบริการในส่วนของงานโฆษณาและเอเจนซี่ ลดลง 0.66 ล้านบาทหรือลดลง
ร้อยละ 2.52 จากปี 2559 โดยต้นทุน ลดลงจากต้นทุนจากการให้บริการงานพัฒนาแอพพลิเคชั่น (Application)
และต้นทุน ขายหนังสือและโฆษณาบนสื่อออฟไลน์ (Offline) ลดลงสอดคล้องกับ รายได้จากการให้บริการงาน
พัฒนาแอพพลิเคชั่นและต้นทุนขายหนังสือและโฆษณาบนสื่อออฟไลน์ที่ลดลงเป็นหลัก
สาหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 พบว่ามีต้นทุนบริการในส่วนของงานโฆษณาและเอเจนซีเ่ ท่ากับ 4.43
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.72 ของต้นทุนขายและให้บริการรวม เพิ่มขึ้นจานวน 1.32 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิด
เป็นร้อยละ 42.66 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีต้นทุนการให้บริการเอเจนซี่เพิ่มขึ้นจากงานที่
ให้บริการเพิ่มขึ้นเป็นหลัก ซึ่งมีต้นทุนหลักอาทิ ค่าจ้างทาสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างวิทยากร ค่าจ้างพิธีกร ค่าบริการ
ถ่ายทาวีดีโอ เป็นต้น
3) ต้นทุนขายสินค้าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนดังนี้
3.1) ต้นทุนขายสินค้าประเภท HHP
3.2) ต้นทุนขายสินค้าประเภท CE และ IT โดยมีการรับรู้รายได้จากการขายแบบตัวแทน (Agent) ทาให้บริษัทไม่มี
ภาระความเสี่ยงในตัวสินค้าดังกล่าว
โดยในปี 2558 – ปี 2560 มีต้นทุนขายสินค้าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เท่ากับ 6.09 ล้านบาท 33.21
ล้ า นบาทและ 80.91 ล้ า นบาทหรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 6.32 ร้ อ ยละ 27.85 และร้ อ ยละ 46.30 ของต้ น ทุ น ขายและ
ให้บริการรวม โดยอัตราส่วนต้นทุนขายสินค้าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อรายได้การให้บริการรวมเท่ากับร้อยละ
4.71 ร้อยละ 17.80 และร้อยละ 28.48 ของรายได้ขายและให้บริการรวมตามลาดับ
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ในปี 2559 บริษัทมีต้นทุนขายสินค้าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น 27.13 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 445.51 จากปี 2558 โดยเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับยอดขายสินค้าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท
สาหรับปี 2560 บริษัทมีต้นทุนขายสินค้าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น 47.70 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 143.60 จากปี 2559 โดยเพิ่มขึ้นตามปริมาณและต้นทุนขายสินค้าทีเ่ พิ่มขึน้ ตามรายการสินค้าที่หลากหลาย
มากยิ่งขึ้น
สาหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 พบว่ามี ต้นทุนขายสินค้าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เท่ากับ 12.57
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.41 ของต้นทุนขายและบริการรวม เพิ่มขึ้นจานวน 3.31 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิด
เป็นร้อยละ 35.71 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สอดคล้องกับยอดขายสินค้าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย เท่ากับ 4.15 ล้านบาท 15.72 ล้านบาทและ 23.84
ล้านบาทตามลาดับ ค่าใช้จ่ายในการขายจะเป็นในส่วนของเงินเดือนพนักงานขาย โบนัสพนักงานขาย ค่าคอมมิชชั่นพนักงาน
ขาย และค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า เป็นต้น โดยบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เท่ากับ 11.57
ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 278.53 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทเพิ่มขึ้นจากค่าคอมมิชชัน่
ฝ่ายขายซึ่งเพิ่มขึ้นในปี 2559 จาก 1.22 ล้านบาท เป็น 7.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 530.58 เมื่อเทียบกับปี
2558 สาเหตุเกิดจากการจ่ายค่าคอมมิชชัน่ ซึ่งเป็นการจ่ายจากยอดขายที่ได้รับชาระจากลูกค้าเรียบร้อยแล้วซึ่งแปรผันตรงกับ
ยอดขายที่เพิ่มขึ้นในปี 2559 นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายในการขายสินค้า E-Commerce ประกอบด้วย
ค่าธรรมเนียมการรับชาระเงินออนไลน์ และค่าใช้จ่ายสาหรับบริษัทขนส่ง เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะคิดเป็นร้อยละของ
ยอดขายตามสัญญาช่องทางจาหน่ายสินค้าและสัญญาขนส่งของบริษัท นอกจากนี้ในปี 2559 บริษัทมีค่าดูแลรักษาระบบ
E-Store เพิ่มขึ้นจานวน 0.18 ล้านบาท
สาหรับในปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจากปี 2559 เท่ากับ 8.12 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อย
ละ 51.63 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในปี 2559 มีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจากค่าคอมมิชชั่นของฝ่ายขายเป็นหลัก โดย
เพิ่มขึ้นจาก 7.71 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 9.31 ล้านบาทในปี 2560 หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 20.72 เมื่อเทียบกับปีก่อน
หน้า และเงินเดือนพนักงานขายเพิ่มขึ้นจาก 3.82 ล้านบาท เป็น 6.01 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 57.31เมื่อเทียบ
กับปีก่อนหน้า ประกอบกับการเพิ่มขึ้น จากค่าบริการช่องทางจาหน่ายสินค้าที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทเริ่มใช้บริการช่องทาง
จาหน่ายสินค้าออนไลน์เพิ่มเติมส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการรับชาระเงินออนไลน์ ซึ่งเป็น
ช่องทางสาหรับการเรียกเก็บเงินจากการจาหน่ายสินค้าออนไลน์ ประกอบกับในปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายสาหรับค่าโฆษณา
และส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากการโปรโมทสินค้า E-Commerce ผ่านช่องทางต่างๆ มากขึ้น
ในช่วงปี 2558-2560 พบว่าบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 3.19 ร้อยละ 8.22 และร้อย
ละ 8.37 ตามลาดับ จะเห็นได้ว่าบริษัทมีการบริหารค่าใช้จ่ายในการขายที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2558 ผลมาจากบริษัทมี
ค่าบริการสาหรับช่องทางการจาหน่ายสิ นค้าออนไลน์ และค่าใช้จ่ายในการจัด ส่ง สินค้าเพิ่มขึ้ นจากการจาหน่ายสิ น ค้ า
E-Commerce ของบริษัท
สาหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 พบว่ามี ค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 3.72 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นจานวน 0.68
ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 22.58 เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าโดยเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ เงินเดือน
พนักงานขายเพิ่มขึ้น 1.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจานวน 314.09 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าเป็นผลจากการปรับ
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เงินเดือนของพนักงานขาย และโบนัสพนักงานขายเพิ่มขึ้น 0.68 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายจัดส่งสินค้าเพิ่มขึ้น 0.26 ล้านบาท
สอดคล้องกับยอดขายของ E-Commerce ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง 3 เดือนแรกของปี 2560 บริษัทยังเพิ่งเริ่มจาหน่ายสินค้า
E-Commerce ดัวกล่าว อย่างไรก็ตาม สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทมีสัดส่วนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวม
โดยงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 5.65 ลดลงจากงวด 3 เดือนแรก
ของปี 2560 ที่มีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 5.81 แสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถบริหารค่าใช้จ่ายในการขายได้ดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อ
เปรียบเทียบกับรายได้ของบริษัท
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริ หาร เท่ากับ 24.11 ล้านบาท 32.79 ล้านบาทและ
48.10 ล้านบาท ตามลาดับ ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักจะเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของสานักงานที่จ่ายให้กับพนักงาน ได้แก่
เงินเดือน โบนัสพนักงาน ค่าสอบบัญชี และเงินสมทบประกันสังคม เป็นต้น โดยบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารดังกล่าวในปี
2560 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.30 ร้อยละ 67.59 และร้อยละ 66.86 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั้งหมดตามลาดับ
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวม ในช่วงปี 2558 – ปี 2560 พบว่าบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 18.50 ร้อยละ 17.14 และร้อยละ 16.89 ตามลาดับ จะเห็นได้ว่าบริษัทมีการบริหารค่าใช้จ่ายใน
การบริหารได้ดีขึ้นเรื่อยมาตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา
เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2559 พบว่าเพิ่มขึ้นจากปี 2558 เท่ากับ 8.68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 36.03 เป็นผลมาจากการเพิ่มเงินเดือนพนักงานและค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้นจานวน 10.18 ล้านบาท และ
1.29 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 68.28 และร้อยละ 2,341.58 ตามลาดับ เป็นผลจากการที่บริษัทได้จ้างพนักงาน
เพิ่มขึ้นในปี 2559 จากพนักงานจานวนทั้งหมด 45 คนเป็น 71 คน หรือเพิ่มขึ้นเท่ากับ 26 คน ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มพนักงาน
ฝ่ายอีเว้นท์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายการเงิน เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทสาหรับการให้บริการการจัดงานต่างๆ
และการสนับสนุนการดาเนินงานต่างๆ ของบริษัทเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนที่วางไว้ รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของค่า
สวัสดิการของพนักงาน จากการที่บริษัทมีการให้สวัสดิ การแก่พนักงานของบริษัท อาทิ ค่าน้ามันรถ ค่าโทรศัพท์ ค่าที่พัก
สาหรับการเดินทางไปทางานต่างจังหวัด และค่าเบี้ยเลี้ยงสาหรับการทางานนอกสถานที่ เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็น
ผลจากการเพิ่มพนักงาน และการขยายธุรกิจของบริษัท
สาหรับปี 2560 บริษัทมี ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เท่ากับ 15.31ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
46.68 ส่วนใหญ่ เป็นการเพิ่มจากเงินเดือนพนักงานจานวน 15.21 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 60.61 เป็นผลจาก
บริษัทมีการเพิ่มพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายขาย และฝ่ายร้านค้า เพื่อการจาหน่ายสินค้าออนไลน์ที่ขยายเพิ่มขึ้น
จึงจาเป็นต้องเพิ่มพนักงานสาหรับดูแลการขาย E-Commerce และเป็นการเพิ่มขึ้นของค่าบริการตัวแทนรับชาระเงิน จานวน
0.38 ล้ า นบาท จากปี 2559 นอกจากนี้ ยั ง มี ร ายการค่า เสื่ อ มราคา ค่ าธรรมเนี ยมต่างๆ ได้ แ ก่ ค่ า ธรรมเนี ย มธนาคาร
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ เป็นต้น
สาหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 พบว่ามี ค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 16.49 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจานวน
3.35 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 25.48 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน
พนักงานเพิ่มขึ้น 1.57 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 15.65 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการปรับ
เงินเดือนพนักงานประจาปี และค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 0.63 ล้านบาท เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ปัจจุบันของภาระผูกพันซึ่งเพิ่มขึ้นจากต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ยส่งผลให้ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
พนักงานเพิ่มขึ้น ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มขึ้นจานวน 0.31 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ
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985.22 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากเป็นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าใช้จา่ ยการจดทะเบียนเพิ่มทุนเมื่อต้น
ปี 2561 ที่ผ่านมาเท่ากับ 0.25 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเท่ากับ 0.05 ล้านบาท อย่างไรก็
ตาม สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทมีสัดส่วนลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวม โดยงวด 3 เดือนแรก
ของปี 2561 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 25.06 ลดลงจากงวด 3 เดือนแรกของปี 2560 ที่มี
สัดส่วนเท่ากับร้อยละ 25.17 แสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารได้ดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ
รายได้ของบริษัท
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน เท่ากับ 0.83 ล้านบาท 1.22 ล้านบาทและ 1.19 ล้าน
บาทตามลาดับ โดยปี 2559 มีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จานวน 0.39 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.64 เป็น
ผลจากบริษัทมีดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้นจากการจัดหาเงินโดยการกู้ยืม เพื่อใช้ใน
การลงทุนขยายธุรกิจของบริษัท โดยต้นทุนทางการเงินหลักๆมาจากดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวและดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าทาง
การเงิน สาหรับปี 2560 บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน ลดลงจานวน 0.03 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.63 เนื่องจากดอกเบี้ย
เบิกเกินบัญชีมีจานวนลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา เป็นผลมาจากบริษัทมีกระแสเงินสดดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เป็นผลจากผลประกอบการของบริษัท ส่งผลให้บริษัทพึ่งพิงการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดาเนินงานจากเงินกู้ยืม
ระยะสั้นและเงินเบิกเกินบัญชีลดลง ลดลงจากดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี จานวน 0.62 ล้านบาท และการลดลงของดอกเบี้ย
ตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลงจานวน 0.21 ล้านบาท เนื่องจากมีการจาหน่ายรถยนต์ 1 คันในช่วงปี 2560
เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนทางการเงินต่อรายได้รวมในปี 2558-2560 พบว่าบริษัทมีต้นทุนทางการเงินต่อรายได้รวม
เท่ากับร้อยละ 0.64 ร้อยละ 0.64 และร้อยละ 0.42 ตามลาดับ ซึ่งต้นทุนทางการเงินหลัก คือ รายการเงินกู้ยืมระยะยาว ณ
วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวและเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกาหนดชาระภายใน 1
ปีจานวน 14.80 ล้านบาท 16.94 ล้านบาทและ 23.01 ล้านบาทตามลาดับ
สาหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 พบว่าบริษัทมีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 0.40 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 0.15 ล้าน
บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.71 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของการทาสัญญาเช่า
ทางการเงินเพื่อซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น ได้แก่ รถคาราวาน สาหรับการรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ทาให้บริษัทมีดอกเบี้ยเงินกู้
ระยะยาวและดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น โดยบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวและเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกาหนด
ชาระภายใน 1 ปีจานวน 21.82 ล้านบาท
อัตรำกำไรขัน้ ต้นและอัตรำกำไรสุทธิ
ในปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 บริษัทมีกาไรขั้นต้นเท่ากับ 32.90 ล้านบาท 67.38
ล้านบาท 109.32 ล้านบาทและ 24.33 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นอัตรากาไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 25.44 ร้อยละ 36.11 ร้อย
ละ 38.48 และร้อยละ 37.06 ของรายได้จากการขายและบริการตามลาดับ
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หน่วย : ล้านบาท
ประเภท
รายได้
ต้นทุน
กำไรของส่วนงำน
อัตรากาไรของส่วนงาน
ประเภท
รายได้
ต้นทุน
กำไรของส่วนงำน
อัตรากาไรของส่วนงาน

ปี 2558
105.67
70.41
35.26
33.37%

บริกำรจัดงำน (Event Organizer)
ปี 2559
ปี 2560
Q1/2560
115.22
151.67
34.28
59.95
68.41
13.96
55.27
83.26
20.32
47.97%
54.89%
59.28%

Q1/2561
46.18
24.34
21.84
47.30%

ปี 2558
21.01
19.91
1.11
5.26%

โฆษณำและเอเจนซี่ (Media & Agency)
ปี 2559
ปี 2560
Q1/2560
34.71
34.93
7.41
26.08
25.43
3.11
8.63
9.51
4.30
24.86%
27.22%
58.03%

Q1/2561
6.02
4.43
1.59
26.41%

ปี 2558
2.62
6.09
(3.46)
(131.98%)

พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
ปี 2559
ปี 2560
Q1/2560
36.69
97.47
10.47
33.21
80.91
9.27
3.48
16.56
1.21
9.47%
16.99%
11.54%

Q1/2561
13.48
12.57
0.91
6.71%

ปี 2558
129.31
96.41
32.90
25.44%

รวมรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร
ปี 2559
ปี 2560
Q1/2560
186.63
284.07
52.16
119.25
174.74
26.33
67.38
109.33
25.83
36.11%
38.48%
49.52%

Q1/2561
65.68
41.34
24.34
37.06%

กาไรขั้นต้นในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จานวน 34.48 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 104.78 เมื่อเทียบกับปี
2558 เป็นผลจากบริษัทมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 30.92 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 890.97 รายได้จากการให้บริการ
เพิ่มขึ้น 26.39 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.97 อย่างไรก็ตามแม้ว่าต้นทุนขายในปี 2559 จะเพิ่มขึ้น 28.75 ล้านบาทหรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 365.48 ซึ่งมีความสัมพันธ์กับยอดขายที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามต้นทุนขายทีเ่ พิ่มขึ้นตามที่กล่าวจะเพิ่มในอัตรา
ที่น้อยกว่ายอดขายที่เพิ่มขึ้น สาหรับในส่วนของต้นทุนการให้บริการของบริษัทพบว่า มีต้นทุนการให้บริการในปี 2559 เมื่อ
เทียบกับปี 2558 ลดลงจานวน 5.91 ล้านบาทหรือลดลงในอัตราร้อยละ 6.68 เป็นผลจากบริษัทมีการบริหารต้นทุนที่ดีขึ้น ทั้ง
ในส่วนของต้นทุนของการจัดงานต่างๆ และการให้บริการงานโฆษณาและเอเจนซี่ ที่บริษัทมีอัตรากาไรมากขึ้นจากปี 2558
สาหรับปี 2560 จากรายละเอียดตามตารางที่กล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีกาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปี 2559
จานวน 41.95 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.24 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีอัตรากาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นทุกส่วนงาน ได้แก่ งาน
บริการจัดงาน งานบริการโฆษณาและเอเจนซี่ และงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือมีอัตรากาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ
47.97 ร้อยละ 24.86 ร้อยละ 9.47 ในปี 2559 เพิ่มเป็นร้อยละ 54.89 ร้อยละ 27.22 และร้อยละ 16.99 ในปี 2560 ตามลาดับ
สาเหตุที่อัตรากาไรขั้นต้นของส่วนงานบริการจัดงาน และงานบริการโฆษณาและเอเจนซี่ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการบริหาร
ต้นทุนที่ดีขึ้นจากปี 2559 ส่งผลให้บริษัทสามารถทากาไรขั้นต้นได้ดีขึ้ น สาหรับกาไรขั้นต้นของการขายสินค้า บริษัทมีอัตรา
กาไรขั้นต้นเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2559 เป็นผลจากบริษัทมีการขายสินค้า E-Commerce เพิ่มขึ้นจากเดิม สาหรับการขายสินค้า ECommerce บริษัทจะได้รับส่วนต่างระหว่างราคาซื้อกับราคาขายตามประเภทของสินค้าที่ขายได้ ส่งผลให้ต้นทุนสินค้าของ
บริษัทจะค่อนข้างคงที่ ประกอบกับบริษัทมี การบริหารต้นทุนที่ดีขึ้น ทั้ง ในส่วนของต้นทุนในการจัดส่งสินค้า ไปยังลูกค้า
ปลายทางและต้นทุนค่าขนส่ง จากการว่าจ้างตัวแทนสาหรับเป็นช่องทางการขาย ช่องทางการชาระเงิน และการขนส่งสินค้า
เป็นต้น ส่งผลให้การบริหารจัดการการขายสินค้าออนไลน์ของบริษัทเป็นระบบและมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
สาหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 พบว่าบริษัทมีกาไรขั้นต้นเท่ากับ 24.34 ล้านบาท ลดลงจานวน 1.50 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 5.80 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2560 โดยมีอัตรากาไรขั้นต้นลดลงทุกส่วนงาน ได้แก่ งานบริการจัด
งาน งานบริการโฆษณาและเอเจนซี่ และงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือมีอัตรากาไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 59.28 ร้อย
ละ 58.03 และร้อยละ 11.54 ในงวด 3 เดือนของปี 2560 ลดลงเป็นร้อยละ 47.30 ร้อยละ 26.41 และร้อยละ 6.71 ในงวด 3
เดือนของปี 2561 ตามลาดับ แม้ว่ารายได้จากการขายและบริการของบริษัทจะเพิ่มขึ้น แต่ในต้นทุนขายและบริการเพิ่มขึ้นใน
แนวโน้มที่มากกว่า
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โดยในส่วนของการให้บริการจัดงาน บริษัทมีต้นทุนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมี ทาสัญญาเช่าพื้นที่กับทางศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์เพิ่มขึ้นเป็น 20,233 ตารางเมตร จาก 15,543 ตารางเมตรในปีก่อนหน้า เนื่องจากมีการเปิดเช่าพื้นที่ในโซนใหม่
(โซน C1) เป็นครั้งแรก ทาให้บริษัท มีต้นทุนค่าพื้นที่และต้นทุนในการโปรโมทพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้ารับรู้เพิ่มขึ้น
ในขณะที่รายได้ของบริษัทยังไม่สามารถกาหนดราคาขายพื้นที่ใหม่ให้แก่ลูกค้าได้สูงนัก เนื่องจากต้องกาหนดราคาขายให้
ลูกค้ามาออกงานในครั้งแรก ทาให้มีการลดราคาขายพื้นที่รวมถึงการทาโปรโมชั่นร่วมกันตามนโยบายการให้ส่วนลดที่
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กาหนด นอกจากนี้ มีการนารถคาราวานของบริษัทไปให้บริการในการจัดงาน TOA Rockman
และงานวิ่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียว (Khao kheow 10 season2018) ซึ่งมีต้นทุนสูงเนื่องจากเป็นการใช้แบตเตอรี่ลิเธียมแทน
เครื่องปั่นไฟทาให้อัตรากาไรขั้นต้นลดลง และมีรายได้จากการนารถคาราวานไปใช้ในพื้นที่ดังกล่าวได้ต่ากว่าที่คาดการณ์ไว้
เนื่องจากเป็นงานที่บริษัททดลองให้บริการเช่ารถคาราวานกับลูกค้าภายนอก รวมถึงมีค่าเสื่อมรถคาราวานในงวด 3 เดือน
แรกของปี 2561 เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ที่ยังไม่มีรถคาราวานเข้ามาในงวด 3 เดือนแรกของปี 2560
รวมถึงมีการจัดงานกีฬา เช่น งานวิ่ง จอมบึงมาราธอน และการจัดงานประชุมสัมนาฝึกอบรม เช่น งาน Samsung Star
Training 2018 เป็นหลัก ซึ่งในงวด 3 เดือนแรกของปี 2560 ไม่มีการจัดงานกีฬาใดๆ
สาหรับในส่วนของการให้บริการงานโฆษณาและเอเจนซี่ มีอัตรากาไรขั้นต้นลดลง เนื่องจากในช่วง 3 เดือนแรกของ
ปี 2561 รายได้ส่วนใหญ่จากธุรกิจนี้มาจากงานเอเจนซี่ (Agency) ซึ่งมีอัตรากาไรขั้นต้นที่ต่ากว่าช่วง 3 เดือนแรกของปี 2560
ที่มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากงานโฆษณาออนไลน์ซึ่งมีอัตรากาไรขั้นต้นที่สูงกว่า และส่วนงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอัตรา
กาไรขั้นต้นลดลงเนื่องจากตลาดมีการแข่งขันสูง บริษัทจึงมีการจัดทาการตลาดร่วมกับ Samsung เพื่อเพิ่มยอดขายในส่วน
ลูกค้าองค์กร (project EPP) ซึ่งการขายสินค้าให้ลูกค้ากลุ่มองค์กรมีอัตรากาไรขั้นต้นที่ต่ากว่าการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าราย
ย่อยทั่วไป จึงส่งผลให้อัตรากาไรขั้นต้นส่วนงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ลดลง
เมื่อพิจารณาในส่วนกาไรสุทธิพบว่า ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีกาไรสุทธิ เท่ากับ 3.65 ล้านบาท
17.80 ล้านบาทและ 29.05 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากาไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 2.80 ร้อยละ 9.30 และร้อยละ 10.20 ตามลาดับ
โดยอัตรากาไรสุทธิในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จานวน 14.15 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 387.57 เมื่อเทียบกับปีก่อน
หน้า เนื่องจากมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการบริการจัดงานเพิ่มขึ้น ทั้งในส่วนของงานกีฬา งานบริการโฆษณาออนไลน์และเอเจนซี่
รวมทั้งในปี 2559 บริษัทยังมีรายได้จากการพัฒนาแอพพลิเคชั่น รวมทั้ง การขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ www-s-estore.com ทา
ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งการบริหารต้นทุนของแต่ละโครงการดีขึ้น ส่งผลให้มีอัตรากาไรขั้นต้นเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
นอกจากนี้บริษัทยังมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากอัตราส่วน
ของค่าใช้จ่ายในการบริหารเมื่อเทียบกับรายได้รวมของบริษัทลดลงทาให้อัตรากาไรสุทธิของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น
สาหรับปี 2560 บริษัทมีกาไรสุทธิเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 จานวน 11.25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 63.20
เป็นการเพิ่มขึ้นจากการบริหารต้นทุนการจัดงาน Thailand Mobile Expo ที่มีอัตรากาไรขั้นต้นสูงขึ้น และการให้บริการงานใน
โครงการต่างๆ ที่มีอัตรากาไรสูงและมีจานวนหลายโครงการ ประกอบกับบริษัทมีการบริหารค่าใช้จ่ายได้ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
พบว่าสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมในปี 2558 – ปี 2560 เท่ากับร้อยละ 18.50 ร้อยละ 17.14 และร้อยละ
16.89 ตามลาดับ
สาหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 พบว่า บริษัทมีกาไรสุทธิ 3.02 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากาไรสุทธิต่อรายได้รวม
เท่ากับร้อยละ 4.59 ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากอัตรากาไรขั้นต้นของบริษัทที่ลดลง จากการเพิ่มขึ้นของต้นทุน
ขายและบริการที่มีสัดส่วนการเพิ่มขึ้นมากกว่ารายได้ที่เพิ่ มขึ้น ซึ่งในไตรมาสแรกของปี 2561 บริษัทมีการเพิ่มพื้นที่งาน
Thailand Mobile Expo ส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นในขณะที่รายได้ยังเพิ่มขึ้นไม่มากนักเนื่องจากบริษัทเปิดพื้นที่ในโซนใหม่ จึง
ต้องตั้งราคาขายเพื่อดึงดูดลูกค้าในการจัดงานครั้งแรก สาหรับต้นทุนโฆษณาและเอเจนซี่ เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่จากธุรกิจ
นี้มาจากงานเอเจนซี่ (Agency) ซึ่งมีอัตรากาไรขั้นต้นที่ต่ากว่าช่วง 3 เดือนแรกของปี 2560 ซึ่งมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากงาน
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โฆษณาออนไลน์ซึ่งมีอัตรากาไรขั้นต้นที่สูงกว่า นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายขายและค่าใช้จา่ ยในการบริหารเพิ่มขึ้นจากเงินเดือน
พนั ก งาน เนื่ อ งจากการปรั บ เงิ น เดื อ นพนั ก งานประจ าปี ค่ า ใช้ จ่ า ยจั ด ส่ ง สิ น ค้ า เพิ่ ม ขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ ยอดขายของ ECommerce และค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น และสัดส่วนต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้กาไรสุทธิลดลง
ดังกล่าวเป็นสาคัญ
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุน้
บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นสาหรับปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับร้อยละ 6.40 ร้อยละ 37.28 และร้อย
ละ 56.76 ตามลาดับ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็นผลจากการเติบโตของรายได้และการ
เพิ่มขึ้นของกาไรสุทธิในปี 2559 โดยบริษัทมีกาไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 3.65 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 17.80 ล้านบาทในปี 2559
หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 387.57 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เช่นเดียวกับในปี 2560 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น
เนื่องจากบริษัทมีกาไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 17.80 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 29.05 ล้านบาทในปี 2560 หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ
63.20 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เป็นผลจากบริษัทมีการขยายการให้บริการในทุกส่วนงานของบริษัททั้งในส่วนของ
การให้บริการจัดงาน การโฆษณาและเอเจนซี่ และการขายสินค้าออนไลน์ และการบริหารต้นทุนบริการและต้นทุนขายที่ดี ทา
ให้บริษัทมีกาไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
สาหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 พบว่า มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 17.86 พบว่าอัตราส่วน
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 ลดลงจากปี 2560 โดยมาจากการลดลงของกาไรสุทธิของบริษัทและการ
เพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นเนื่องจากบริษัทมีการปรับโครงสร้างทุนเพื่อเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
16.2

ฐำนะทำงกำรเงิน

สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 84.86
ล้านบาท 87.16 ล้านบาท 138.19 ล้านบาท และ 139.53 ล้านบาทตามลาดับ สาหรับรายการสินทรัพย์ที่สาคัญซึ่งส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์รวมของบริษัท มีดังนี้
สินทรัพย์หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ
48.18 ล้านบาท 51.59 ล้านบาท 84.69 ล้านบาท และ 79.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56.78 ร้อยละ 59.19 ร้อย
ละ 61.29 และร้อยละ 57.09 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ ซึ่งมีรายละเอียดของรายการสินทรัพย์หมุนเวียนที่สาคัญ ดังนี้
-

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีรายการเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดมูลค่าเท่ากับ 12.95 ล้านบาท 10.71 ล้านบาท 30.84 ล้านบาท และ 36.38 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.26 ร้อยละ 12.29 ร้อยละ 22.31 และร้อยละ 26.08 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ ซึ่ง
ประกอบด้วย เงินสด เงินฝากสถาบันการเงินประเภทกระแสรายวัน และเงินฝากสถาบันการเงินประเภทออมทรัพย์

-

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น – สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีมีลูกหนี้การค้าและ
ลูกหนี้อื่น จานวนเท่ากับ 12.03 ล้านบาท 34.89 ล้านบาท 47.65 ล้านบาท และ 39.38 ล้านบาท หรือคิดเป็น
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สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 14.18 ร้ อ ยละ 40.02 ร้ อ ยละ 34.48 และร้ อ ยละ 28.22 ของสิ น ทรั พ ย์ ร วมตามลาดั บ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
รำยละเอียด
31 ธ.ค.58 ร้อยละ 31 ธ.ค.59 ร้อยละ 31 ธ.ค.60 ร้อยละ 31 มี.ค. 61 ร้อยละ
ลูกหนี้การค้า -สุทธิ
11.44
95.07
23.03
66.01
23.62
49.57
17.63
44.77
รายได้ที่ยังไม่เรียกชาระ
9.27
26.57
1.65
3.46
5.66
14.37
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
2.57
7.36
22.37
46.95
15.92
40.43
ลูกหนี้อื่น
0.59
4.93
0.02
0.06
0.01
0.02
0.17
0.43
รวมลูกหนีก้ ำรค้ำและ
ลูกหนี้อนื่
12.03
100.00
34.89
100.00
47.65
100.00
39.38
100.00
เมื่อเปรียบเทียบปี 2558 และปี 2559 พบว่าบริษัทมียอดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น จานวน 22.86
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 189.99 และเมื่อเปรียบเทียบปี 2559 และปี 2560 บริษัทมียอดลูกหนี้การค้า
และลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น จานวน 12.76 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 36.58 ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นไปตาม
รายได้ จ ากการให้ บ ริ ก ารของบริ ษั ท ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยในปี 2560 รายการลู ก หนี้ ก ารค้ า และลู ก หนี้ อื่ น ของบริ ษั ท
ประกอบด้วยลูกหนี้การค้าเท่ากับ 23.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.57 ของยอดลูกหนี้การค้าและ
ลูกหนี้อื่น รองลงมาได้แก่ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเท่ากับ 22.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.95 ของยอด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นของบริษัท โดยรายการลูกหนี้การค้าของบริษัทเพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์กับยอดรายได้ของ
บริษัทและรายการค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า และเงิน
ประกันความเสียหาย เป็นต้น
เมื่อเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 กับวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าลดลง
เท่ากับ 8.27 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 17.35 เนื่องจากบริษัทมีการรับชาระเงินจากลูกหนี้การค้าที่ถึงกาหนด
ชาระส่งผลให้ลูกหนี้การค้าลดลงจาก 23.62 ล้านบาทเป็น 17.63 ล้านบาท และบริษัทมีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลดลงจานวน 6.45 ล้านบาท จากจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดงาน Thailand
Mobile Expo ครั้งที่ 1/2561 ที่จัดงานขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
สาหรับรายการลูกหนี้การค้าของบริษัท บริษัทมีการกาหนดนโยบายการให้เครดิตเทอมกับลูกค้าส่วนใหญ่
ประมาณ 30-60 วัน โดยมีรายละเอียดมูลค่าลูกหนี้การค้าแยกตามอายุคงค้างดังนี้
ลูกหนี้กำรค้ำ บริษัทอื่น 31 ธ.ค.58
ยังไม่ครบกำหนดชำระ
9.94
เกินกำหนดชำระ
น้อยกว่ำ 3 เดือน
1.37
3-6 เดือน
0.13
7-12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวม
11.44
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หัก ค่ำเผื่อกำรรับคืน
สุทธิ
11.44

ร้อยละ
86.91

31 ธ.ค.59
17.82

ร้อยละ
77.35

31 ธ.ค.60
17.15

ร้อยละ
72.55

31 มี.ค. 61
8.16

ร้อยละ
46.28

12.02
1.07
100.00
100.00

4.93
0.15
0.38
0.08
23.36
(0.32)
23.03

21.42
0.67
1.64
0.33
101.41
(1.41)
100.00

3.30
2.58
0.87
23.90
(0.28)
23.62

13.98
10.94
3.70
101.17
(1.17)
100.00

6.27
0.28
3.09
0.01
17.81
(0.01)
(0.17)
17.63

35.56
1.59
17.53
0.06
101.02
(0.06)
(0.96)
100.00
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จากตารางแสดงมูลค่าลูกหนี้การค้าแยกตามอายุคงค้าง (Aging) ข้างต้นพบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคมปี
2558 ปี 2559 ปี 2560 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระและ
ที่ค้างชาระไม่เกิน 3 เดือน มีมูลค่าเท่ากับ 9.94 ล้านบาท 17.82 ล้านบาท 17.15 ล้านบาท และ 8.16 ล้านบาท
ตามลาดับหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.91 ร้อยละ 77.35 ร้อยละ 72.55 และร้อยละ 46.28 ของลูกหนี้การค้าสุทธิ
ตามลาดับ สาหรับค่าเผื่อการรับคืนซึ่งเป็นรายการหักกับลูกหนี้การค้าของบริษัทเกิดจากรายการประมาณการรับ
คื น สิ น ค้ า นิตยสาร WHATPHONE ซึ่ ง มี สัด ส่ วนการรั บ คืน ประมาณร้ อยละ 70 ซึ่ ง เป็ น ไปตามข้อ ตกลงกับผู้จัด
จาหน่ายนิตยสารดังกล่าวที่กาหนดให้บ ริษัทเนื่องจากบริษัท มีน โยบายการรับคื นสิ นค้าที่จาหน่ายให้กั บ ผู้ จั ด
จาหน่ายหากจาหน่ายสินค้าไม่หมดเมื่อครบระยะเวลาการจาหน่ายตามที่ตกลงระหว่างกัน ซึ่งบริษัทมีนโยบาย
ประมาณการลดหนี้ที่เกิดจากการรับคืน สินค้าโดยบริษัทประมาณขึ้นโดยพิจารณาจากอัตรายอดรับคืนเทียบกับ
ยอดขายในอดีตโดยถัวเฉลี่ย
บริษัทมีการกาหนดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้ที่เกินกาหนดชาระมากกว่า 12 เดือน โดยมีเกณฑ์ใน
การพิจารณาการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญด้วยวิธีการกาหนดช่วงอายุลูกหนี้และสถานภาพของลูกหนี้เป็นเกณฑ์ใน
การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ที่มีอายุค้างชาระเกินกว่า 1 ปี และพิจารณาร่วมเป็นรายกรณี ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 มีมูลค่าลูกหนี้การค้ามากกว่า 12 เดือน เท่ากับ 0.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.33 ของลูกหนี้
การค้าสุทธิ และไม่มียอดลูกหนี้การค้ามากกว่า 12 เดือน ในปี 2560 ส่งผลให้บริษัทไม่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ ณ สิ้นปี 2560 อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มีมูลค่าลูกหนี้การค้าที่เกินกาหนดชาระในช่วง 7-12
เดือน เท่ากับ 3.09 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 17.53 ของลูกหนี้การค้าสุทธิซึ่งได้รับชาระในภายหลังมาบางส่วน
แล้ว และอีกบางส่วนอยู่ระหว่างการดาเนินการหารือกับลูกค้าเพื่อ รับชาระเงิน และสาหรับลูกหนี้การค้าที่เกิน
กาหนดมากกว่า 12 เดือน เท่ากับ 0.01 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.06 ของลูกหนี้การค้าสุทธิ บริษัทคาดว่าจะ
เก็บเงินไม่ได้ ส่งผลให้บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญด้วยจานวนดังกล่าว
-

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 บริษัทมีรายการเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องมีจานวนเท่ากับ 19.47
ล้านบาท เกิดจากรายการที่บริษัทให้กรรมการบางท่านกู้ยืมเงินระยะสั้น ที่มีกาหนดชาระเงินเมื่อทวงถาม คิดอัตรา
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.37 ต่อปี โดยใช้อัตราอ้างอิงตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่บริษัทกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2559 บริษัทไม่มีรายการเงินให้กู้ยืมระยะสั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันแล้ว เนื่องจาก
บริษัทไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมแก่บุคคลใดๆ

-

สินค้ำคงเหลือและงำนระหว่ำงทำ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มี สินค้าคงเหลือมูลค่า
เท่ากับ 2.90 ล้านบาท 5.03 ล้านบาท 3.27 ล้านบาท และ 1.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.42 ร้อยละ
5.78 ร้อยละ 2.37 และร้อยละ 1.42 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ โดยสินค้าคงเหลือของบริษัทประกอบด้วย
นิตยสาร และสินค้าที่เตรียมไว้สาหรับการขายผ่านช่องทาง E-Commerce ซึ่งมีการกาหนดระดับสินค้าคงคลังขั้น
ต่าของสินค้า E-Store เพื่อเป็นการกาหนดจานวนสินค้าคงคลังที่ตอ้ งสารองไว้กันสินค้าขาดตลาด และเป็นจุดสั่งซือ้
เพื่อป้องกันไม่ให้เสียโอกาสในการขายสินค้าของบริษัท โดยบริษัทจะมีการเก็บสินค้า E-Store ประเภทเดียวคือ
สินค้าประเภทอุปกรณ์สื่อสาร อาทิ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต อุปกรณ์สวมใส่ และอุปกรณ์เสริม สาหรับสินค้า
ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและสินค้าไอที บริษัทจะไม่มีการซื้อสินค้ามาเก็บสต๊อคไว้ แต่จะใช้วิธีการส่ง
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คาสั่งซื้อไปยังผู้จาหน่ายก็ต่อเมื่อลูกค้าได้สั่งซื้อ สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์แล้วเท่านั้น สาหรับงานระหว่างทาของ
บริษัทประกอบด้วยการพัฒนาระบบ ค่าแรงและค่าใช้จ่ายงานระหว่างทาเป็นต้น
ในปี 2559 บริษัทมีมูลค่าสินค้าคงเหลือและงานระหว่างทาเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จานวน 2.13 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 73.63 และในปี 2560 ลดลงจากปี 2559 จานวน 1.76 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อย
ละ 35.00 ตามลาดับ บริษัทมีสินค้าคงเหลือ ในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็นผลจากสินค้าคงเหลือประเภทนิตยสารและ
สินค้า E-Store เพิ่มขึ้น ขณะที่ในปี 2560 บริษัทมีมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงเนื่องจากมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายระหว่างปี 2560 และมีการปรับลดมูลค่าสินค้าล้าสมัยจากการตั้งค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้า E-Commerce
จานวน 0.08 ล้านบาท โดยบริษัทพิจารณาค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของ
ธุรกิจและตามสภาพปัจจุบันของสินค้าคงเหลือเป็นเกณฑ์ ซึ่งคานวณจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการขายหัก
ด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีมูลค่าสินค้าคงเหลือและงานระหว่างทาลดลงจานวน 1.29 ล้านบาท
หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 39.45 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เนื่องจากบริษัทมีสินค้าคงคลังประเภทนิ ตยสารและ
สินค้า E-Store ลดลง นอกจากนี้ บริษัทยังมีการปรับลดมูลค่าสินค้าล้าสมัยจากการตั้งค่าเผื่อการปรับลดมูลค่า
สินค้า E-Commerce ณ 31 มีนาคม 2561 จานวน 0.29 ล้านบาท
-

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีรายการสินทรัพย์
หมุนเวียนอื่นเท่ากับ 0.07 ล้านบาท 0.96 ล้านบาท 2.94 ล้านบาทและ 1.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
0.08 ร้ อ ยละ 1.10 ร้ อ ยละ 2.12 และร้ อ ยละ 1.37 ของสิ น ทรั พ ย์ ร วมตามลาดับ ซึ่ ง ประกอบดอกเบี้ยค้างรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น ภาษีซื้อยังไม่ถึงกาหนด และเงินมัดจา ที่เกิดจากเงินมัดจาค่าบริการออกแบบ เขียนแบบ
ต่อเติมสานักงาน และค่ามัดจาการให้บริการต่างๆ เป็นต้น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ
36.68 ล้านบาท 35.57 ล้านบาท 53.50 ล้านบาท และ 59.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.22 ร้อยละ 40.81 ร้อย
ละ 38.71 และร้อยละ 42.91 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ ซึ่งมีรายละเอียดของรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่สาคัญแต่ละ
รายการที่สาคัญ ดังนี้
-

เงินฝำกที่ติดภำระค้ำประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 บริษัทมีเงินฝากที่ติดภาระค้าประกัน 0.20 ล้านบาท ซึ่งใช้เป็นหลักประกัน
ในการขอให้ธนาคารออกหนังสือค้าประกันบริษัทวงเงิน 0.20 ล้านบาท เพื่อค้าประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา
อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทไม่มีรายการเงินฝากที่ติดภาระค้าประกันแล้ว

-

เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0.30 ล้านบาท และเมื่อเดือนมิถุนายน ปี
2559 บริษัทได้ขายหุ้นสามัญที่บริษัทถืออยู่ในบริษัทร่วมจานวน 30,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 27.76 บาท โดยบริษัทได้
บันทึกกาไรจากการขายเงินลงทุนในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีส่วนได้เสียในปี 2559 เป็นจานวน 0.71 ล้าน
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บาท งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีราคาทุนในปี 2559 เป็นจานวน 0.53 ล้านบาท ส่งผลให้ตั้งแต่ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 บริษัทไม่มีรายการเงินลงทุนในบริษัทร่วมแล้ว
-

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มีมูลค่าสุทธิทางบัญชีของ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เท่ากับ 33.33 ล้านบาท 31.88 ล้านบาท 49.67 ล้านบาท และ 52.12 ล้านบาทหรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 39.27 ร้อยละ 36.57 ร้อยละ 35.94 และร้อยละ 37.35 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ส่วนใหญ่ของบริษัทประกอบด้วยอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งอุปกรณ์การ
จัดงาน เครื่องใช้สานักงาน เครื่องตกแต่ง และยานพาหานะเป็นสาคัญ เนื่องจากบริษัทดาเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการ
เป็นหลักจึงไม่มีการลงทุนในส่วนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มากนัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีมูลค่า
สุทธิทางบัญชีของที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ลดลงจานวน 1.45 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 4.35 เมื่อเทียบ
กับปี 2558 เนื่องจากบริษัทมีการซื้อเครื่องใช้และอุปกรณ์สานักงาน รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นจานวน 1.34
ล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีค่าใช้จ่ายประเภทค่าเสื่อมราคาจานวน 2.76 ล้านบาท ทาให้มูลค่ าที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พบว่าบริษัทมีมูลค่าสุทธิทางบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 17.79
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 55.79 เป็นผลจากบริษัทมีการซื้อรถคาราวานจานวน 17.86 ล้านบาท ซึ่งบริษัท
เริ่มให้บริการรถคาราวานสาหรับการจัดงานนอกสถานที่ ในปี 2560 บริษัทเริ่มซื้อรถคาราวานในเดือนพฤษภาคม
2560 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพย์ประเภทรถคาราวานจานวนหนึ่ง ซึ่งบริษัท
รับรู้ต้นทุนเริ่มแรกตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม สาหรับนโยบายการตัดค่าเสื่ อมราคา อาคารและ
อุปกรณ์คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังนี้
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มีมูลค่าสุทธิทางบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจานวน 2.45 ล้าน
บาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 4.94 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจากบริษัทมีการซื้อสินทรัพย์
ประเภทรถคาราวานอย่างต่อเนื่องจากปี 2560 เพื่อใช้สนับสนุนและเสริมสร้างความสะดวกสบายในการจัดงาน
ต่างๆ ของบริษัท ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีรถคาราวานทั้งหมด 39 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มี
จานวน 33 คัน
ประเภทสินทรัพย์
จำนวนปี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
20
อุปกรณ์ในการจัดงานแสดง
5
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สานักงาน
5
1/
ยานพาหนะและส่วนควบ
2,5,10
หมายเหตุ : 1/ ยานพาหนะประเภทคาราวานคิดค่าเสื่อมแยกตามลักษณะของตัวรถดังนี้
1) โครงสร้างภายนอก
อายุค่าเสื่อมราคา 10 ปี
2) โครงสร้างภายใน อุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า
อายุค่าเสื่อมราคา 5 ปี
3) สติ๊กเกอร์ขาวติดรถคาราวาน
อายุค่าเสื่อมราคา 2 ปี

-

สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของ
บริษัทมีมูลค่าเท่ากับ 0.10 ล้านบาท 0.46 ล้านบาท 3.58 ล้านบาท และ 5.78 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
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0.12 ร้อยละ 0.52 ร้อยละ 2.59 และร้อยละ 4.15 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ ในปี 2559 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน
เพิ่มขึ้นจานวน 0.35 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 336.04 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และในปี 2560 เพิ่มขึ้นจานวน 3.13 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 683.35 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทคือโปรแกรมสาเร็จรูปและ
ต้นทุนในการพัฒนาแพลตฟอร์ม ในปี 2560 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างการพัฒนาเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสินทรัพย์
ประเภทโปรแกรมคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาจานวน 0.57 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ระหว่างการพัฒนาจานวน 3.01 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น 2.20 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ
61.42 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เนื่องจากโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่บริษัททาการพัฒนาแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ปี
2561
-

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ของบริษัทมีมูลค่าเท่ากับ 2.45 ล้านบาท 2.46 ล้านบาท 0.01 ล้านบาทและ 1.77 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 2.89 ร้อยละ 2.82 ร้อยละ 0.01 และร้อยละ 1.27 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ จากตัวเลขที่กล่าวข้างต้นพบว่า
ในปี 2559 เพิ่มขึ้นจานวน 0.01 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.26 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ขณะที่ในปี 2560 สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนของบริษัทลดลงจานวน 2.45 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 99.64 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เป็นผลจากการ
ตัดจาหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ที่บริษัทคาดว่าจะไม่สามารถขอคืนภาษีได้จานวน 2.45 ล้านบาท โดยสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอื่นประกอบด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย และเงินมัดจาค่าเช่าเป็นหลัก
ณ วั น ที่ 31 มี น าคม 2561 บริ ษั ท มี สิ น ทรั พ ยไม่ ห มุ น เวี ย นอื่ น เพิ่ ม ขึ้ น 1.77 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ
เปรียบเทียบกับปี 2560 เป็นผลมาจากบริษัทมีภาษีเงินได้ นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย และเงินมัดจาค่าเช่าเพิ่มขึ้น
จากปีก่อน โดยเป็นเงินประกันค่าเช่ารถยนต์ของบริษัท

หนี้สนิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มี หนี้สินรวมจานวนเท่ากับ 26.01
ล้านบาท 50.51 ล้านบาท 72.49 ล้านบาทและ 69.81 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.65 ร้อยละ 57.95 ร้อยละ
52.46 และร้อยละ 50.03 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามลาดั บ ในปี 2559 เพิ่มขึ้นจานวน 24.50 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 94.19 เมื่อเทียบกับปี 2558 และปี 2560 หนี้สินเพิ่มขึ้นจานวน 21.98 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 43.51 เมื่อเทียบกับปี 2559 และสาหรับ ณ 31 มีนาคม 2561 หนี้สินลดลงจานวน 2.69 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็น
ร้อยละ 3.70 โดยมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในช่วงที่ผ่านมา เท่ากับ 0.44 เท่า 1.38 เท่า 1.10 เท่า และ 1.00
เท่าตามลาดับ ซึ่งมีรายการหนี้สินที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ดังนี้
หนี้สนิ หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มีหนี้สินหมุนเวียนจานวนเท่ากับ
10.52 ล้านบาท 33.07 ล้านบาท 44.07 ล้านบาทและ 40.71 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.40 ร้อยละ 37.93 ร้อย
ละ 31.89 และร้อยละ 29.17 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามลาดับ ในปี 2559 เพิ่มขึ้นจานวน 22.54 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 214.31 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และปี 2560 เพิ่มขึ้นจานวน 11.01 ล้านบาท หรือเพิ่ม ขึ้นคิดเป็นร้อย
ละ 33.29 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และสาหรับ ณ 31 มีนาคม 2561 หนี้สินหมุนเวียนลดลงจานวน 3.37 ล้านบาท หรือลดลง
คิดเป็นร้อยละ 7.64 โดยมีรายละเอียดของรายการหนี้สินหมุนเวียนที่สาคัญ ดังนี้
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-

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้
อื่นมีมูลค่าเท่ากับ 6.62 ล้านบาท 28.25 ล้านบาท 33.73 ล้านบาทและ 31.06 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
7.81 ร้อยละ 32.41 ร้อยละ 24.41 และร้อยละ 22.26 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามลาดับ ในปี 2559
เพิ่มขึ้นจานวน 21.63 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 326.52 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และปี 2560 เพิ่มขึ้น
จานวน 5.48 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 19.39 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 มีนาคม
2561 บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงจานวน 2.67 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 7.91 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

เจ้าหนี้การค้า
รายได้รับล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
รวม

31 ธ.ค. 58
1.89
0.06
4.44
0.09
0.11
0.03
6.62

ร้อยละ
28.56
0.92
67.00
1.33
1.66
0.53
100.00

31 ธ.ค. 59
3.97
11.88
7.71
0.22
4.42
0.05
28.25

ร้อยละ
14.04
42.05
27.29
0.79
15.64
0.18
100.00

31 ธ.ค. 60
16.32
9.24
6.70
0.74
0.65
0.08
33.73

ร้อยละ
48.40
27.38
19.86
2.20
1.93
0.24
100.00

31 มี.ค. 61
9.08
9.50
4.41
1.97
6.03
0.07
31.06

ร้อยละ
29.23
30.59
14.20
6.34
19.45
0.23
100.00

จากการพิจารณาเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 พบว่า
ในปี 2559 บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นเป็นผลจากการเพิ่มขึ้น ของรายการรายได้รับล่วงหน้างาน
Thailand Mobile EXPO การให้บริการงาน Agency การให้บริการพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น และ
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้าสาหรับการให้บริการพื้นที่จัดงาน Thailand Mobile Expo นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มขึ้น
ของเจ้าหนี้การค้าจากรายการที่บริษัทได้รับเครดิตเทอมจากผู้ให้เช่าพื้นที่ สาหรับการการจัดงาน Thailand Mobile
Expo โดยชาระเงินเป็นงวดก่อนเริ่มงาน และบริษัทยังได้รับเครดิตเทอมจากผู้ผลิตสินค้า SAMSUNG ในส่วนธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทบี่ ริษัทจาหน่ายสินค้าออนไลน์ประมาณ 30-45 วัน
รายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้นจากค่าโบนัสค้างจ่าย และค่าคอมมิชชั่นพนักงานค้างจ่าย เพิ่มขึ้น
จานวน 3.06 ล้านบาทและ 2.26 ล้านบาทตามลาดับ สาหรับรายการเจ้าหนี้อื่นประกอบด้วยเงินประกันความ
เสียหายซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จานวน 0.44 ล้านบาท เป็นผลจากบริษัทมีการเก็บเงินประกันความเสียหายในการ
ก่อสร้างในการก่อสร้างของพื้นที่ในการจัดงาน Thailand Mobile Expo ในส่วนของโซน Plenary Hall, Ballroom,
Plaza, Atrium, Main Foyer Zone C และ Zone Plaza ซึ่งกาหนดให้ลูกค้าจะต้องวางเช็คหรือหนังสือค้าประกัน
เพื่อค้าประกันความเสียหายจากการดาเนินการตารางเมตรละ 1,500 บาท หรือวางเงินประกันด้วยเช็คให้แก่บริษัท
ก่อนวันเข้าทาการก่อสร้างคูหาแสดงสินค้าอย่างน้อย 15 วัน ทั้งนี้ บริษัทจะคืนเช็คหรือหนังสือค้าประกันนี้ให้กั บ
ลูกค้าภายหลังจากจบงานแล้ว 1 สัปดาห์ หากปรากฎว่าการดาเนินการรื้อถอนและขนย้ายวัสดุก่อสร้างออกจาก
บริเวณงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่มีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นกับสถานที่จัดงานแสดงสินค้า
สาหรับปี 2560 บริษัทมีรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของ
เจ้าหนี้การค้าของบริษัท โดยเพิ่มขึ้น 12.35 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 311.08 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่ง
เป็นค่าเจ้าหนี้ค่าบริการพื้นที่การจัดงาน เจ้าหนี้ค่าบริการประชาสัมพันธ์ และเจ้าหนี้ค่าสินค้ากับผู้ผลิตเป็นต้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงจานวน 2.67 ล้านบาทหรือลดลงร้อย
ละ 7.91 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เป็นผลมาจากบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าค่าเช่าพื้นที่สาหรับการจัดงาน Thailand
Mobile Expo ครั้งที่ 29 เนื่องจากบริษัทได้จัดงานไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561

หน้า 16 – 28

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)

หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีหนี้สินไม่หมุนเวียนมูลค่า
เท่ากับ 15.49 ล้านบาท 17.45 ล้านบาท 28.42 ล้านบาทและ 29.10 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.25 ร้อยละ
20.01 ร้อยละ 20.56 และร้อยละ 20.85 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามลาดับ โดยมีรายละเอียดของรายการหนี้สิน
ไม่หมุนเวียนที่สาคัญ ดังนี้
-

เงินกู้ยืมระยะยำว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาว
เท่ากับ 11.71 ล้านบาท 13.86 ล้านบาท 18.16 ล้านบาทและ 16.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.80
ร้อยละ 15.90 ร้อยละ 13.14 และร้อยละ 12.11 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามลาดับ เป็นรายการเงิน
กู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศจานวน 2 แห่ง จานวนทั้งสิ้น 6 วงเงิน รายละเอียดดังนี้

อัตรำ
ดอกเบี้ย
ธนำคำรพำณิชย์แห่งที่ 1
- วงเงินที่ 1 ร้อยละ 4-7
เงินกู้

- วงเงินที่ 2

ร้อยละ 4-7

- วงเงินที่ 3

ร้อยละ 4-7

- วงเงินที่ 4

ร้อยละ 4-7

ธนำคำรพำณิชย์แห่งที่ 2
- วงเงินที่ 5 ร้อยละ 4
- วงเงินที่ 6

ร้อยละ 3

ภำระหนี้คงเหลือ
31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 มี.ค. 61

กำรชำระคืน
ชาระคืนเป็นรายเดือน เริม่
ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2563
ชาระคืนเป็นรายเดือน เริม่
ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2563
ชาระคืนเป็นรายเดือน เริม่
ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2565
ชาระคืนเป็นรายเดือน เริม่
ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2565

3.14

2.60

2.01

1.86

4.65

3.83

2.95

2.72

7.00

6.09

5.14

4.89

-

-

4.47

4.25

ชาระคืนเป็นรายเดือน เริม่
ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2566
ชาระคืนเป็นรายเดือน เริม่
ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2567

-

4.42

3.77

3.60

-

-

4.67

4.51

14.79
(3.08)
11.71

16.94
(3.08)
13.86

23.01
(4.85)
18.16

21.82
(4.92)
16.90

รวม
หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยำว – สุทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี

ในปี 2560 บริ ษั ท มี ภาระเงิน กู้ยืม ระยะยาวเพิ่มขึ้ นจากปี 2559 เป็ น ผลจากบริ ษัทมีการกู้ยืมเงินจาก
ธนาคารพาณิชย์เพื่อขยายการลงทุนและเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เงินกู้ยืมดังกล่าวค้าประกันโดยการ
จานองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินของบริษัท รวมทั้งการค้าประกันส่วนตัวโดยกรรมการบางท่านของบริษัท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีภาระเงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 1.26 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 6.93
เมื่อเปรียบเทียบปี 2560 เป็นผลมาจากบริษัทมีการชาระคืนเงินกู้ยืมแก่สถาบันการเงินตามกาหนดระยะเวลา
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-

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีหนี้สินภายใต้
สัญญาสัญญาเช่าการเงิน เท่ากับ 1.31 ล้านบาท 0.70 ล้านบาท 6.89 ล้านบาท และ 8.71 ล้านบาทหรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 1.54 ร้อยละ 0.80 ร้อยละ 4.99 และร้อยละ 6.24 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามลาดับ
หนี้สินดังกล่าวเกิดจากบริษัทได้ทาสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินสาหรับยานพาหนะเป็นระยะเวลา 48
เดือน ถึง 60 เดือน สัญญาเช่าทางการเงินดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในปี 2564 ทั้งนี้ หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินใน
ปี 2560 เพิ่มขึ้นจานวน 6.19 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 887.30 เมื่อเทียบกับปี 2559 เป็นผลจากบริษัทมี
การทาสัญญาเช่าซื้อรถคาราวานเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ประเภทยานพาหนะของบริษัท ซึ่ง
ทาสัญญาเช่าซื้อกับบริษัทลีสซิ่งแห่งหนึ่ง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีหนี้สินภายใต้สัญญาสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น 1.81 ล้านบาทหรือ
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 26.32 เนื่องจากบริษัทได้ทาสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะประเภทรถ
คาราวานที่ใช้ในการดาเนินงานของกิจการเพิ่มขึ้นและค่า ประกันภัยลิสซิ่งเพิ่มขึ้นเกิดจากการเช่าซื้อรถคาราวานที่
เพิ่มขึ้นดังกล่าว

-

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงานเท่ากับ 2.47 ล้านบาท 2.89 ล้านบาท 3.37 ล้านบาท และ 3.49 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 2.91 ร้อยละ 3.31 ร้อยละ 2.44 และร้อยละ 2.50 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามลาดับ บริษัทมี
ภาระจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบาเหน็จตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ.2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน
บริษัทคานวณภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected
Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
อย่างไรก็ตาม การประมาณการภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานอาจได้รับผลกระทบได้จากการเปลี่ยนแปลง 1)
อัตรามรณะปี 2561 2) การจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานโดยลูกจ้างที่ทางานเกิน 20 ปี จะได้รับชดเชย 400
วัน 3) การเพิ่มขึ้นของจานวนพนักงาน อาจส่งผลให้บริษัทต้องมีการปรับการประเมินประมาณการภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงานใหม่ในปี 2561 โดย ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
มีการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันซึ่งเพิ่มขึ้นจากต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย จานวน 0.13
ล้านบาท ส่งผลให้ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 เท่ากับ 3.49 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นมูลค่า
เท่ากับ 58.85 ล้านบาท 36.65 ล้านบาท 65.70 ล้านบาทและ 69.72 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69.35 ร้อยละ
42.05 ร้อยละ 47.54 และร้อยละ 49.97 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามลาดับ โดยมีรายการบางส่วนของผู้ถือหุ้นทีม่ ี
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ดังนี้
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ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่
ออกและเรียกชาระแล้วเท่ากับ 10.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 1,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ
10,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม เท่ากับร้อยละ 11.78 ร้อยละ 11.47 ร้อยละ 7.24
และร้อยละ 71.67 ตามลาดับ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ได้มีมติให้เพิ่ม
ทุนจดทะเบียนอีกจานวน 55.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญจานวน 5,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10,000 บาท ทา
ให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น 65.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 6,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
10,000 บาท เพื่อขายให้กับผู้ถือหุ้นรายเดิมตามสัดส่วน บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561
นอกจากนี้ ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ ง ที่ 1/2561 เมื่ อ วั น ที่ 6 มี น าคม 2561 ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ก าร
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากหุ้นละ 10,000 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท (ทุนจดทะเบียนจากเดิม
จานวน 65.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 6,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 130,000,000
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 35.00 ล้านบาท เป็น 100.00 ล้านบาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนเป็นครั้ง
แรก (IPO) ซึ่งบริษัทได้ดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561
ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจานวน 100.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจานวน 200,000,000 หุ้น
มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หุ้ น ละ 0.50 บาท และมี ทุ น จดทะเบี ย นช าระแล้ ว 65.00 ล้ า นบาท ประกอบด้ ว ยหุ้ น สามั ญ
130,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทและได้มีการอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนเงิน 70
ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
(Initial Public Offering)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็นจานวนเงิน 100.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้น
สามัญจานวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท และบริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วเป็นจานวน 65.00
ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจานวน 130,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

-

ทุนสำรองตำมกฎหมำย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีทุนสารองตามกฎหมายเท่ากับ 1.00 ล้านบาท ส่วนใน
ปี 2558 บริษัทไม่มีทุนสารองตามกฎหมายแต่อย่างใด เหตุที่ต้องมีทุนสารองก็เนื่องจากกฎหมายแห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กาหนดให้บริษัทต้องจัดสรรทุนสารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรทุกครั้งที่มีการ
ประกาศจ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสารองดังกล่าวจะมียอดเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และทุน
สารองนี้ไม่สามารถนาไปจ่ายเงินปันผลได้
ซึ่งในปี 2559 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมได้
มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจานวน 40 ล้านบาท คิดเป็นเงินปันผล
จ่ายต่อหุ้นเท่ากับ 40,000 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้บริษัทได้จัดสรรกาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นทุนสารองตาม
กฎหมายจานวน 1.00 ล้านบาทหรือเท่ากับ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทในขณะนั้น ส่งผลให้ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนสารองตามกฎหมายเท่ากับ 1.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละต่อสินทรัพย์
รวมเท่ากับร้อยละ 0.71
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กำไร(ขำดทุน)สะสม-ที่ยังไม่ได้จัดสรร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีกาไรสะสมที่ยัง
ไม่ได้จัดสรรจานวน 48.85 ล้านบาท 25.65 ล้านบาท 54.70 ล้านบาทและ 3.72 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนต่อ
รายการหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ ร้อยละ 57.57 ร้อยละ 29.43 ร้อยละ 39.58 และร้อยละ 2.67
ตามลาดับ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 บริษัทมีมติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือ
หุ้นเป็นจานวน 40.00 ล้านบาทจ่ายจากกาไรสะสม โดยจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ส่งผล
ให้กาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทลดลงในปี 2559 จานวน 23.20 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 47.49
เมื่อเทียบกับปี 2558 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 บริษัทมีกาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้นจากปี 2559
จานวน 29.05 ล้านบาท เป็นผลมาจากกาไรสุทธิจากการดาเนินงานของบริษัทสาหรับปี 2560 ที่ผ่านมา
สาหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ได้
มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจานวน 1,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 54,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ในขณะนั้น
เท่ากับ 10,000 บาทต่อหุ้น) คิดเป็นจานวนเงินเท่ากับ 54.00 ล้านบาท โดยจ่ายจากกาไรสะสมของบริษัท ซึ่งจ่าย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฎในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 และกาหนดวัน
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 2 มีนาคม 2561 โดยไม่ มีจัดสรรกาไรสะสมเป็นทุนสารองตามกฎหมายเพิ่มเติม
เนื่องจากได้จัดสรรไว้ครบตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว ทั้งนี้ สาหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นที่เสนอขายแก่ประชาชนเป็น
ครั้งแรก (IPO) จะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าว ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีกาไรสะสมที่ ยัง
ไม่ได้จัดสรรเท่ากับ 3.72 ล้านบาท ลดลงจาก 54.70 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นผลจากการจ่ายเงิน
ปันผลจากกาไรสะสมข้างต้น

อัตรำส่วนโครงสร้ำงทำงกำรเงิน
บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม
2561 เท่ากับ 0.44 เท่า 1.38 เท่า 1.10 เท่า และ 1.00 เท่า ตามลาดับ พบว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นในปี 2559
เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าเป็นหลักจากการที่บริษัทจาหน่ายสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้น ทาให้
บริษัทต้องซื้อสินค้าจากผู้ผลิตเพิ่มขึ้น ทาให้ยอดเจ้าหนี้การค้าของบริษัทในปี 2559 เพิ่มขึ้นจานวน 21.63 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 326.52 เมื่อเทียบกับปี 2558 นอกจากนี้ยังเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทที่
เพิ่มขึ้นจานวน 2.15 ล้านบาท หรือเพิ่ มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 18.34 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
สาหรับการดาเนินงานของบริษัท ประกอบกับส่วนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลงจากปี 2558 เป็นเพราะบริษัทมี
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทาให้กาไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรลดลง ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2559
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เกิดจากการ
เพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของหนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจานวน 24.50 ล้านบาทและ 29.05 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ
43.51 และร้อยละ 79.25 ตามลาดับ จะเห็นได้ว่าสัดส่วนของส่วนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่าหนี้สินที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้อัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นลดลงจาก 1.38 เท่าในปี 2559 เป็น 1.10 เท่าในปี 2560 ส่วนหนี้สินของบริษัทที่เพิ่มขึ้น ส่วน ใหญ่
เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นของบริษัท รวมทั้งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืม
ระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการขยายการดาเนินงานในส่วนรถคาราวานเพื่อใช้ใน
การสนับสนุนงานการจัดงานกีฬาและงานท่องเที่ยวในต่างจังหวัด บริษัทจึงจาเป็นต้องพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน
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มากขึ้น สาหรับส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มขึ้นจากรายการกาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรซึ่งเกิดจากผลการดาเนินงาน
ของบริษัทในปี 2560 ที่มีผลกาไรสุทธิเท่ากับ 29.05 ล้านบาท ส่งผลให้กาไรสะสมของบริษัทที่ยังไม่ได้จัดสรรในปี 2560
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 พบว่ามีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่เท่ากับ 1.10
เท่าเป็น 1.00 เท่าเป็นผลจากการลดลงของหนี้สินลดลงจานวน 2.68 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.70 ในขณะที่ส่วน
ของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจานวน 4.02 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 6.12 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจาก
บริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10.00 ล้านบาทเป็น 100.00 ล้านบาทในงวด 3 เดือนแรกของปี 2561
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ
4.58 เท่า 1.56 เท่า 1.92 เท่าและ 1.96 เท่าตามลาดับ และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 2.45 เท่า 1.38 เท่า 1.78
เท่าและ 1.86 เท่าตามลาดับ โดยสาเหตุที่ทาให้บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องลดลงในปี 2559 เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียน
เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่าหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในปี 2559
เมื่อเทียบกับปี 2558 เท่ากับ 3.41 ล้านบาทและ 22.55 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7.07 และร้อยละ 214.31
ตามลาดับ หนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นสอดคล้องกับรายได้ของบริษัทที่
เพิ่มขึ้นสูง โดยรายได้จากการขายและบริการในปี 2559 เพิ่มขึ้น 57.31 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 44.32 เมื่อเทียบ
กับปี 2558 ในขณะที่สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสอดคล้องกับรายได้ของบริษัทที่เ พิ่มขึ้น
เช่นเดียวกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.92 เท่าเพิ่มขึ้นจาก 1.56 เท่าในปี 2559 เป็นการ
เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนของบริษัทที่เพิ่มขึ้นในปี 2560 เมื่อเทียบกับปี 2559 เท่ากับ 33.10 ล้าน
บาทและ 11.01 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 64.16 และร้อยละ 33.29 ตามลาดับ เห็นได้ว่าสัดส่วนสินทรัพย์
หมุนเวียนเพิ่มขึ้นมากกว่าหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทดีขึ้น โดยสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นในปี
2560 เพิ่มขึ้นจากเงินสดและลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและบริษัทมี
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้นในปี 2560 จากกิจกรรมการดาเนินงานและกิจกรรมการจัดหาเงินของบริษัทในปี 2560 ที่ผ่านมา และ
สาหรับลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์กับยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.96 เท่าเพิ่มขึ้นจาก 1.92 เท่าในปี 2560 เป็นการ
เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทหนี้สินหมุนเวียนลดลง โดยเป็นในส่วนของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเป็นหลัก
นอกจากนี้ หากพิจารณาจากอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็ว พบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 ปี
2560 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็ว เท่ากับ 2.45 เท่า 1.38 เท่า 1.78 เท่า และ
1.86 เท่า ซึ่งอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็วในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 และเพิ่มขึ้นในปี 2560 เป็นไปในทิศทาง
เดียวกับอัตราส่วนสภาพคล่อง และหากพิจารณาอัตราส่วนวงจรหมุนเวียนเงินสด (Cash Cycle) จะพบว่า ณ วันที่ 31
ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 เท่ากับ 99 วัน 63 วัน 26 วันและ 19 วัน ตามลาดับ
โดยอัตราส่วนวงจรหมุนเวียนเงินสด ในปี 2559 บริษัทมีอัตราส่วนวงจรหมุนเวียนเงินสดของบริษัทมีระยะเวลาเร็ว
ขึ้นจากปี 2558 จาก 99 วัน เป็น 63 วัน เป็นผลมาจากระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยของบริษัทที่บริษัทขายสิ นค้าได้เร็วขึ้นจาก
66 วันเป็น 39 วันเนื่องจากในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าในธุรกิจ E-Commerce เพิ่มขึ้นจากในปี 2558 โดย
ระยะเวลาขายสิ น ค้า ประเภทโทรศั พท์ มื อ ถือ ในธุร กิ จ E-Commerce มี ร ะยะเวลาขายสิ น ค้า สั้ นกว่าธุ ร กิ จนิ ตยสารซึ่งมี
ระยะเวลาในการจาหน่ายเล่มละประมาณ 3 เดือน นอกจากนี้ บริษัทมีอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น เนื่องจาก

หน้า 16 – 33

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)

รายได้จากการขายของบริษัทที่เพิ่มขึ้นเมือ่ เทียบกับลูกหนี้การค้าของบริษัทแสดงให้เห็นว่าบริษทั มีการเก็บหนี้จากลูกค้าได้เร็ว
ขึ้นจาก 36 วันเป็น 33 วัน และอัตราการหมุนของเจ้าหนี้การค้าเร็วขึ้น เนื่องจากบริษัทมีระยะเวลาเครดิตจากเจ้าหนี้การค้า
ค่อนข้างสั้น โดยได้รับเครดิตเทอมประมาณ 7-15 วัน เนื่องจากเป็น Supplier โดยหลักอย่างศูนย์สิริกิติ์ซึ่งบริษัทต้องชาระเงิน
ก่อนจัดงานเสมอ และ Supplier ทั่วไปเช่น Outsource ที่ให้เครดิตเทอมน้อย โดยปี 2559 บริษัทมีระยะเวลาชาระหนี้ 9 วัน
ในปี 2560 บริษัทมีอัตราส่วนวงจรหมุนเวียนเงินสดของบริษัทมีระยะเวลาเร็วขึ้น จากปี 2559 จาก 63 วัน เป็น 26
วัน เนื่องจากบริษัทมีระยะเวลาในการชาระหนี้เพิ่มขึ้นจาก 9 วันเป็น 21 วัน ซึ่งระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยสูงกว่าระยะเวลา
ชาระหนี้ โดยมีระยะเวลาเก็บหนี้สูงกว่าระยะเวลาชาระหนี้เพียง 9 วัน แต่บริษัทมีกระแสเงินสดที่เพียงพอสาหรับการบริหาร
เงินสด เป็นผลจากการอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าของบริษัทเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทมีลูกหนี้เพิ่มขึ้นซึ่ง เป็นไปตาม
รายได้จากการให้บริการของบริษัทที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ ในปี 2560 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงจากปี 2559 แสดงให้
เห็นว่าบริษัทมีความสามารถในการบริหารลูกหนี้ได้ดี จาก 33 วันเป็น 30 วัน ซึ่งเป็นไปตามระยะเวลาเครดิตเทอมส่วนใหญ่ที่
ให้กับลูกค้าที่อยู่ที่ประมาณ 30 วัน และอัตราการหมุนของสินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้น เป็นผลให้ระยะเวลาในการขายสินค้าของ
บริษัทลดลงจาก 39 วันเป็น 18 วัน ทั้งนี้ อัตราการหมุนของเจ้าหนี้การค้าเร็วขึ้นในปี 2560 อย่างไรก็ตามระยะเวลาการชาระ
หนี้ของบริษัทนานขึ้นจาก 9 วันเป็น 21 วัน เนื่องจากบริษัทได้รับเครดิตเทอมจาก Supplier ซัมซุงสาหรับสินค้าในธุรกิจ ECommerce ซึ่งได้รับเครดิตเทอมประมาณ 30-45 วัน
สาหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 พบว่าบริษัทมีอัตราส่วนวงจรหมุนเวียนเงิน
สดมีระยะเวลาเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 จาก 26 วันเป็น 19 วัน เป็นผลมาจากอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าของบริษัท
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ระยะเวลาการเก็บหนี้เร็วขึ้นจาก 30 วันเป็น 28 วัน จะเห็นได้ว่าบริษัทสามารถเก็บหนี้จากลูกค้าได้เร็วขึ้น
เล็กน้อยเมื่อเทียบกับ เครดิตเทอมที่ส่วนใหญ่จะกาหนดให้ลูกค้าประมาณ 30 วัน รวมทั้งระยะเวลาการชาระหนี้แก่เจ้าหนี้
การค้านานขึ้นจากเดิม 21 วันเป็น 28 วัน เนื่องจากอัตราการหมุนเวียนเจ้าหนี้ลดลงแสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถบริหาร
จัดการการจ่ายชาระเงินให้แก่เจ้าหนี้การค้านานขึ้น ในขณะที่ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ยนานขึ้นเล็กน้อยจาก 18 วันเป็น
19 วัน
เมื่อพิจารณาความสามารถในการชาระดอกเบี้ย พบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และ ณ วันที่
31 มีนาคม 2561 บริษัทมีความสามารถในการชาระในการชาระดอกเบี้ย เท่ากับ 18.40 เท่า 17.21 เท่า 32.78 เท่า และ
32.02 เท่าแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีแนวโน้มความสามารถในการชาระดอกเบี้ยดีขึ้น เนื่องจากบริษัทมีกระแสเงินสดจากการ
ดาเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และเมื่อพิจารณาความสามารถในการชาระภาระผูกพันดีขึ้นพบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีความสามารถในการการชาระภาระผูกพันเท่ากับ 0.77 เท่า 0.34 เท่า 1.51 เท่า และ
0.18 เท่าตามลาดับ แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายภาระผูกพันดีขึ้น เนื่องจากกระแสเงินสดจากการ
ดาเนินงานของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา ประกอบกับในปี 2560 บริษัทไม่มีรายจ่ายลงทุนประเภทเงินลงทุนเพื่อ
การค้า รวมทั้งในปี 2560 บริษัทไม่มีรายการกระแสเงินสดจ่ายเงินปันผลแต่อย่างใด ส่งผลให้ความสามารถในการชาระภาระ
ผูกพันดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการชาระภาระผูกพัน ณ 31 มีนาคม 2561 ลดลง ซึ่งถึงแม้ว่ากระแสเงินสดจาก
การดาเนินงานของบริษัทที่มีจานวน 10.90 ล้านบาท เนื่องจากมีรายการจ่ายเงินปันผลที่ได้จ่ายไปในงวด 3 เดือนแรกของปี
2561 จานวน 54.00 ล้านบาท ส่งผลให้ความสามารถในการชาระภาระผูกพันของบริษัทลดลงดังกล่าว
สาหรับอัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร พบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และ ณ วันที่ 31
มีนาคม 2561 บริษัทมีอัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไรเท่ากับร้อยละ 190.57 ร้อยละ 65.62 ร้อยละ 81.50 และร้อยละ
256.45 โดยสาเหตุที่อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไรที่ลดลงในปี 2559 เป็นผลจากกระแสเงินสดของบริษัทเพิ่มขึ้นใน
อัตราส่วนที่น้อยกว่ากาไรจากการดาเนินงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นนั้น เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
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เกิดจากรายได้รับล่วงหน้าการให้บริการเป็นสาคัญ และในปี 2560 บริษัทมีอัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไรเพิ่มขึ้นเป็นผล
จากกระแสเงินสดจากการดาเนินงานที่เพิ่มขึ้นกาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเป็น
หลัก และสาหรับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมี อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไรเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 81.50 ในปี 2559
เป็นร้อยละ 256.45 เนื่องจากในงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดาเนินงานดีขึ้นเมือ่ เทียบกับกาไร
จากการดาเนินงานเป็นผลจากเงินสดที่เพิ่มขึ้นจากรายการลูกหนี้การค้าของบริษัทที่ลดลงเนื่ องจากบริษัทรับชาระเงินจาก
ลูกหนี้การค้าที่ถึงกาหนดชาระ
กระแสเงินสด ปี 2560 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2561
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
ปี 2560 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดาเนินงาน เท่ากับ 31.02 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเทียบกับในปี 2559
ที่มีเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดาเนินงานเท่ากับ 15.48 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากในปี 2560 บริษัทมีกาไรก่อนค่าใช้จา่ ย
ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจานวน 14.52 ล้านบาท ประกอบกับการเพิ่มขึ้น เงินสดจากรายการสินค้าคงเหลือและค่าเสื่อมราคา
เท่ากับ 1.65 ล้านบาท และ 3.75 ล้านบาท สอดคล้องการดาเนินงานของธุรกิจซึ่งมีการเพิ่มการจาหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้สินค้าคงเหลือของบริษัทลดลง ประกอบกับการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรประเภทยานพาหนะทาให้
บริษัทมีค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า นอกจากนี้ มีเงินสดจากการดาเนินงานเพิ่มขึ้น โดยเงินสดเพิ่มขึ้นจากรายการตัด
จาหน่ายทรัพย์สินภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดออกจานวน 2.45 ล้านบาท จากรายการเพิ่มขึ้นดังกล่าวส่งผลให้กระแสเงินสดจาก
การดาเนินงานปี 2560 เพิ่มขึ้น
สาหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดาเนินงาน เท่ากับ 10.90 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 0.22 ล้านบาทเมื่อเทียบกับงวด 3 เดือนแรกของปี 2560 โดยสาเหตุหลักเกิดจากการที่บริษัทสามารถทากาไรก่อน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากับ 3.85 ล้านบาทรวมทั้งมี ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลงส่งผลให้ได้รับเงินสดจานวน 8.37 ล้าน
บาท รวมทั้งการลดลงของสินค้าคงเหลือของบริษัทเนื่องจากบริษัทสามารถบริหารการขายสินค้าได้ดีขึ้น และการลดลงของ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นประเภทได้แก่ภาษีซื้อยังไม่ถึงกาหนด และเงินมัดจาลดลงส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดรับดังกล่าว
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
ปี 2560 บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุน เท่ากับ 14.51 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2559 บริษัทมีเงินสด
สุทธิได้มาจากกิจกรรมการลงทุนเท่ากับ 21.91 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2559 บริษัทได้รับเงินคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันจานวน 19.47 ล้านบาท และดอกเบี้ยรับจานวน 2.80 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและ
อุปกรณ์จานวน 1.34 ล้านบาท ซึ่งเป็นการซื้อสินทรัพย์ประเภทเครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สานักงาน และสาหรับปี 2560
บริษัทมีเงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์จานวน 12.11 ล้านบาทโดยเป็นสินทรัพย์ประเภทยานพาหนะและส่วนควบเป็น
หลัก และเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จานวน 3.18 ล้านบาท ส่งผลกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ
14.51 ล้านบาท
สาหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุนเท่ากับ 3.50 ล้านบาท โดยหลัก
เกิดจากการจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-โปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่ากับ 2.23 ล้านบาท และซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เท่ากับ
1.27 ล้านบาท
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
ปี 2560 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการจัดหาเงิน เท่ากับ 3.61 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2559 บริษัทมีเงิน
สดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 39.63 ล้านบาท ผลมาจากการจ่ายเงินปันผล 40.00 ล้านบาทตามมติ ที่ประชุม
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คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และการจ่ายชาระเงินกู้ยืมระยะยาวจานวน 2.85 ล้านบาทเป็น
สาคัญ และสาหรับปี 2560 มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการจัดหาเงินเนื่องจากบริษัทมีการกู้ยืมเงินระยะยาวเพิ่มขึ้น
เท่ากับ 10.00 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีการจ่ายชาระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน ชาระเงินกู้ยืมระยะยาว และจ่ายดอกเบี้ย
เท่ากับ 1.27 ล้านบาท 3.93 ล้านบาท และ 1.19 ล้านบาทตามลาดับ ในขณะที่ปี 2560 บริษัทไม่มีกระแสเงินสดการจ่ายเงิน
ปันผลแต่อย่างใด ส่งผลให้กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการจัดหาเงินเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ดี ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจาปี
2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 จานวน 1,000 หุ้น ในอัตราหุ้น
ละ 54,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ในขณะนั้นเท่ากับ 10,000 บาทต่อหุ้น) หรือคิดเป็นจานวนเงิน 54.00 ล้านบาท โดยจ่ายจาก
กาไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และกาหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 2 มีนาคม 2561
สาหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมการจัดหาเงิน เท่ากับ 1.85 ล้านบาท โดย
หลักเกิดจากการจ่ายเงินปันผล 54.00 ล้านบาท การจ่ายชาระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินเท่ากับ 1.27 ล้านบาทและการจ่าย
ชาระเงินกู้ยืมระยะยาวเท่ากับ 1.19 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินสดรับจากการเพิ่มทุนจานวน 55.00 ล้านบาท
รำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุน
รายจ่ายเพื่อการลงทุนของบริษัทในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในการปรับปรุงอาคาร
สานักงาน รวมถึงอุปกรณ์สานักงานและยานพาหนะ เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจในอนาคตโดยมีรายละเอียดรายจ่ายเพือ่
การลงทุน ดังต่อไปนี้
ตำรำงรำยละเอียดรำยจ่ำยเพือ่ กำรลงทุน (กระแสเงินสดจ่ำยเพื่อกำรลงทุนในสินทรัพย์)
31 ธ.ค. 60
31 มี.ค. 61
31 ธ.ค. 58
31 ธ.ค. 59
รายจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
4.82
1.71
15.30
3.50
หมายเหตุ : ตารางรายละเอียดรายจ่ายเพื่อการลงทุนเป็นรายจ่ายจากกระแสเงินสดที่แสดงในงบกระแสเงินสดของบริษัท

มูลค่าการลงทุนในปี 2558 เกิดจากการลงทุนในเครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สานักงาน ยานพาหนะ และงานระหว่าง
ก่อสร้างเป็นหลักสาหรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจ สาหรับงานระหว่างก่อสร้างเป็นการลงทุนในอาคารสานักงานเพิ่มเติม
และปี 2559 บริษัทมีการลงทุนเพียงเล็กน้อยในการลงทุนเครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สานักงาน สาหรับปี 2560 บริษัทมีการ
ลงทุนเพิ่มเติมในยานพาหนะและส่วนควบมูลค่า 17.86 ล้านบาท อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารมูลค่า 0.59 ล้านบาท
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สานักงาน 3.30 ล้านบาท และอุปกรณ์ในการจัดแสดงเท่ากับ 0.33 ล้านบาท ทั้งนี้ อุปกรณ์ในการ
จัดแสดงงานเป็นสินทรัพย์ประเภทเต้นท์สาหรับการจัดงาน และเครื่องมือสาหรับงานกีฬา อาทิ เครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์
และเครื่องเป่า เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีการลงทุนในยานพาหนะประเภทรถคาราวานเพิ่มเติม เพื่อรองรับการจัดงาน
นอกสถานที่ของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสร้างรายได้เพิ่มเติมอีกทางหนึ่ง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีการจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-โปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่ากับ 2.23 ล้านบาทและ
ซื้อที่อาคารและอุปกรณ์เท่ากับ 1.27 ล้านบาท
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16.3

ปัจจัยที่อำจมีผลต่อกำรดำเนินงำนหรือฐำนะทำงกำรเงินในอนำคต

ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไว้
แล้วในส่วนที่ 2.2 ข้อ 3 เรื่องปัจจัยความเสี่ยง ดังนี้
1. ผลกระทบกับงบกำรเงินประจำปี 2560 จำกกำรจ่ำยเงินปันผล
จากงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สาหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ในอัตราหุ้นละ 54,000
บาท (มูลค่าที่ตราไว้ในขณะนั้นเท่ากับ 10,000 บาทต่อหุ้น) เป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 54.00 ล้านบาท แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ
ปรากฎในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 และกาหนดวันจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 2
มีนาคม 2561 โดยบริษัทได้จัดสรรกาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นทุนสารองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว
ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะส่งผลให้กระแสเงินสดของบริษัทในงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2561 ลดลงจานวน 54.00
ล้านบาท ประกอบกับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นที่เสนอขายแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจาปี
2560 ดังกล่าว
2. กำรลดลงของกำไรต่อหุ้นเนื่องจำกจำนวนหุน้ ทีเ่ พิ่มขึ้นจำกกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนภำยหลังกำรเสนอขำย
หุ้นเพิ่มทุนต่อประชำชน (Initial Public Offering: IPO) ในครั้งนี้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 55.00 ล้าน
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 5,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 10.00 ล้าน
บาท เป็นทุนจดทะเบียนจานวน 65.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 6,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 บาท
เพื่อเสนอขายผู้ถือหุ้นรายเดิมตามสัดส่วน บริษัทได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561
ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 วันที่ 6 มีนาคม 2561 ผู้ถือหุ้นได้มีมติได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 10,000 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติเรื่องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก
จานวน 65.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 130,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
จานวน 100.00 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งบริษัทได้จด
ทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ซึ่งการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจานวน 35.00
ล้านบาท เพื่อเสนอขายให้ประชาชนเป็นครั้งแรก ทาให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากเดิมจาก 65.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้น
สามัญจานวน 130,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนจานวน 100.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้น
สามัญจานวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้ง
แรก (Initial Public Offering: IPO) จานวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.00 ของ
ทุนชาระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขาย IPO
จากข้อมูลงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สาหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีกาไรสุทธิเท่ากับ 29.05 ล้านบาท ซึ่งเมื่อนามา
คานวณกาไรต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) จะได้กาไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.223 บาท ซึ่งคานวณจากทุนที่ออกและชาระ
แล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (กาไรต่อหุ้นคานวณโดยใช้กาไรสุทธิสาหรับงวด (ไม่รวมกาไรเบ็ดเสร็จอื่น) หารด้วยจานวน
หุ้นสามัญ โดยปรับมูลค่าที่ตราไว้ให้เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยไม่ถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักหุ้นสามัญที่ออกในระหว่างปี)
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ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชาระ
แล้วจานวน 100.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนั้น การเพิ่ม
ทุนในครั้งนี้อาจส่งผลให้มูลค่ากาไรต่อหุ้นของบริษัทลดลงภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO (EPS Dilution Effect) หากกาไร
สุทธิของบริษัทมีอัตราการเติบโตต่ากว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของจานวนหุ้นที่ออกเสนอขายแก่ประชาชนใ นครั้งนี้ โดยหาก
พิจารณากาไรสุทธิจากงบการเงิน สาหรับปี 2560 ข้างต้นนั้น เป็นผลให้กาไรสุทธิต่อหุ้นปรับลด (Fully Diluted) มีค่าเท่ากับ
0.145 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นอัตราการลดลงของมูลค่ากาไรต่อหุ้น (EPS Dilution Effect) เท่ากับประมาณร้อยละ 35.00 ดัง
ตาราง
กาไรสุทธิสาหรับปี 2560
กาไรต่อหุ้น (EPS) (ก่อน IPO)
กาไรสุทธิต่อหุ้นปรับลด (หลัง IPO) (Fully Diluted)

29.05 ล้านบาท
0.223 บาทต่อหุ้น
0.145 บาทต่อหุ้น

หมายเหตุ : คานวณกาไรต่อหุ้นจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
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