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ส่ วนที
การประกอบธุรกิจ
. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
. วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย หรือกลยุทธในการดําเนินงานของบริษัท
บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ชือย่อหลักทรัพย์ DCORP เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ดําเนินธุรกิ จหลัก คือ ธุรกิจมีเดีย ธุรกิ จนวัตกรรม และธุรกิจพลังงานทดแทน บริ ษัทได้ มีการปรับเปลียน
ภาพลักษณ์ และปรั บปรุ งโครงสร้ างองค์ กรให้ มี ประสิทธิ ภาพในการดํ าเนิ นงานมากขึน บริ หารงานโดยที มงานที มี ความ
เชียวชาญ และมีประสบการณ์ในแต่ละธุรกิจของบริ ษัท
บริ ษัทได้ เตรี ยมความพร้ อมเพือก้ าวไปสู่การขยายธุรกิจของบริ ษัท ทังในด้ านกลยุทธ์ บุคลากร และทรัพยากรแล้ ว
เป็ นอย่างดี โดยบริ ษัทยึดมันในเจตนารมณ์ทีจะดําเนินธุรกิจภายใต้ หลักจริ ยธรรม และแนวทางการกํากับดูแลกิจการทีดีควบคู่
ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้ างความมันคงและยังยืนให้ กบั บริ ษัทและผู้ถือหุ้น
วิสยั ทัศน์ของบริ ษัท คือ นอกเหนือจากธุรกิจมีเดียซึงเป็ นธุรกิจหลักทีบริ ษัทดําเนินการมาแต่เดิม บริ ษัทมีเป้าหมาย
ในการมุง่ เน้ นพัฒนาและรุกเข้ าสูธ่ ุรกิจนวัตกรรมและพลังงานอย่างเต็มตัว เนืองจาก พลังงานเป็ นสาธารณูปโภคขันพืนฐานทีมี
ความสําคัญ ในส่วนของการลงทุนด้ านนวัตกรรม บริ ษัทเดินหน้ าพัฒนาโครงการแหล่งให้ ความบันเทิงในรู ปแบบดิจิทลั หรื อ
The Marvel Experience : Theme Entertainment Attraction (ศูนย์ปฏิบตั ิการมาร์ เวลฮีโร่ ) ทีบริ ษัทเข้ าร่ วมทุนใน บริ ษัท ฮีโร่
เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด ในสัดส่วนร้ อยละ . คิดเป็ นวงเงินทังสิน ล้ านบาท คาดว่าจะเปิ ดให้ บริ การและสามารถรับรู้ รายได้
ในไตรมาส ของปี
ซึงมันใจว่า จะส่งผลให้ สถานะทางการเงินของบริ ษัทแข็งแกร่งขึน นอกจากนี บริ ษัทยังอยูใ่ นระหว่าง
การศึกษาโครงการลงทุนใหม่ ซึงบริ ษัทมีความพร้ อมในด้ านเงินลงทุน จากกระแสเงินสดทีมีอยูป่ ระมาณ ล้ านบาท และไม่
มีภาระเงินกู้ บริ ษัทมีเป้าหมายทีจะมุ่งสูก่ ารเป็ นผู้ประกอบธุรกิจนวัตกรรมและพลังงานทดแทนในทุกประเภท ทังในประเทศ
และต่างประเทศ โดยมุง่ เน้ นในโครงการทียังยืน ไม่ก่อให้ เกิดผลเสียกับสิงแวดล้ อมและให้ ผลตอบแทนสูง เพือสร้ างความมันคง
และยังยืนให้ กบั บริ ษัทและผู้ถือหุ้น เพือทีจะบรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว บริ ษัทจะดําเนินการศึกษาในการเตรี ยมความพร้ อมใน
ส่วนงานทีเกียวข้ อง เพือรองรับการขยายการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมและพลังงานทดแทนทีจะเกิดขึนในอนาคต
. การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญ
บริ ษั ท ดี มี เตอร์ คอร์ ป อเรชัน จํ า กัด (มหาชน) เดิ ม ชื อ บริ ษั ท เอเซี ย จอยท์ พาโนราม่ า จํ า กัด (มหาชน)
จดทะเบียนจัดตังเป็ นบริ ษัทจํากัดเมือวันที มิถนุ ายน
โดยใช้ ชือ บริ ษัท อ่าวขามไทย จํากัด เพือประกอบกิจการ
เหมืองแร่ ดีบุกในทะเลและการให้ เช่าเรื อขุดแร่ ดีบุก ต่อมาเมือวันที มิถุนายน
บริ ษัทได้ เข้ าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกเหนือจากธุรกิจสือ ปั จจุบนั บริ ษัทมีนโยบายชัดเจนทีจะมุ่งเน้ นมาประกอบธุรกิจพลังงาน
ทังในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยในอดีตจนถึงปั จจุบนั บริ ษัทมีการเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญต่างๆ ดังนี
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ปี
ถึง
ปี

ปี
ถึง
ปี

ปี
ถึง
ปี

บริ ษัท อ่าวขามไทย จํากัด ประสบปั ญหาขาดทุนจากธุรกิจเหมืองแร่ ดีบุกมาอย่างต่อเนือง อันเนืองมาจากราคา
ดีบุกตกตําทัวโลก ทําให้ บริ ษัทได้ หยุดธุรกิจแร่ ดีบุกในปี
เป็ นการชัวคราว ถัดมาในปี
บริ ษัทได้ เริ ม
ดําเนินการผลิตหินอุตสาหกรรมที อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยได้ ทําการเช่าช่วงประทานบัตรการทําเหมือง
จํานวน ประทานบัตร จาก บริ ษัท สยามหินประดับ จํากัด และต่อมาได้ มีการเปลียนชือบริ ษัทเป็ น “บริ ษัท ซิโนไทย รี ซอร์ เซส ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) (STRD)” เพือให้ สอดคล้ องกับธุรกิจทีดําเนินการ ในปี เดียวกันนี
บริ ษั ท ได้ รับ แจ้ งจากตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ เรื องการเข้ าข่า ยอาจถูก เพิ ก ถอนหลัก ทรั พ ย์ จ ากการเป็ น หลัก ทรั พ ย์
จดทะเบียนอันเนืองมาจากการหยุดประกอบธุรกิจ และไม่สามารถดําเนินการหาธุรกิจหลักได้ ตามระยะเวลาที
กําหนด พร้ อมกับการขึนเครื องหมาย SP และย้ ายหลักทรัพย์ของบริ ษัทไปยังหมวด REHABCO ((Companies
under Rehabilitation) หมวดจดทะเบียนทีอยูร่ ะหว่างการแก้ ไขดําเนินการ)
ในปี
บริ ษัทได้ จดั ทําแผนฟื นฟูกิจการโดยกําหนดแผนเป็ นระยะเวลา ปี เพือดําเนินการแก้ ไขเหตุทีหุ้นของ
บริ ษัทเข้ าข่ายอาจถูกเพิกถอนฯ ทังนี ในปี
ตลาดหลักทรัพย์ได้ ปรับปรุ งเงือนไขการอนุญาตให้ ห้ นุ ในหมวด
REHABCO กลับ เข้ ามาซือขายได้ ซึงบริ ษั ท มี คุณ สมบัติ ค รบถ้ ว นตามเกณฑ์ อนุญ าตดังกล่าว และได้ รับ การ
พิ จ ารณาจากตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ ทํ า ให้ ห้ ุน ของบริ ษั ท กลับ มาซื อขายในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ได้ อี ก ครั งเมื อวัน ที
มีนาคม
ทังนี ในปี
บริ ษัทได้ ดําเนินการปรับโครงสร้ างหนีจนสําเร็ จ (ร้ อยละ ของมูลหนีทังหมด
ของบริ ษัท) ส่งผลให้ บริ ษัทมีกําไรจากการโอนทรัพย์ชําระหนีจํานวน . ล้ านบาท และมีกําไรจากการปรับ
โครงสร้ างหนีถึง . ล้ านบาท
ในปี
บริ ษัท มีการเปลียนแปลงโครงสร้ างผู้ถือหุ้น ใหญ่ จาก บริ ษั ท สเตคอน เอเอ็ม ซี จํ ากัด มาเป็ นกลุ่ม
คุณสุลดั ดา อัศวปยุกต์กุล และได้ หยุดประกอบธุรกิจเดิมทังหมด ได้ แก่ ธุรกิจเหมืองแร่ ดีบุกและธุรกิจเหมืองหิน
อุตสาหกรรม พร้ อมกันนี บริ ษัทได้ ขยายไปดําเนินธุรกิจจําหน่ายนํามันเชือเพลิง โดยบริ ษัทได้ ดําเนินการค้ านํามัน
สําเร็ จรู ป (เป็ นผู้ค้านํามันตามมาตรา แห่ง พ.ร.บ. การค้ านํามันเชือเพลิง พ.ศ.
) โดยขายส่งให้ แก่ผ้ คู ้ า
นํามันอิสระ (Jobbers) ภายในประเทศ
ในปี
บริ ษัทได้ ทําการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์นํามันหล่อลืนในเครื องหมายการค้ าของตนเองและรับจ้ าง
ผลิต โดยบริ ษั ทได้ ซือทรัพย์สินของ บริ ษัท เอเพ็กซ์ออยล์ จํากัด ซึงเป็ นบริ ษั ททีดําเนินธุรกิ จผลิตและจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์นามั
ํ นหล่อลืนทีใช้ ในเครื องยนต์และเครื องจักรกล

ปี
ถึง
ปี

ในปี
บริ ษัทได้ เพิมการค้ านํามันไบโอดีเซลและกลีเซอรี น และได้ หยุดประกอบธุรกิจการขายนํามันหล่อลืน
เนื องจากธุ ร กิ จ นํ ามั น หล่ อ ลื นมี ก ารแข่ ง ขั น ที รุ น แรง ไม่ ส ามารถทํ า กํ า ไรให้ กั บ บริ ษั ท ได้ ในปี เดี ย วกั น นี
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ปิดหมวด REHABCO และให้ ย้ายหลักทรัพย์ในหมวดดังกล่าวทีมีคุณสมบัติตามทีตลาด
หลักทรั พ ย์ กํ าหนด กลับ มาซื อขายในหมวดอุต สาหกรรมปกติ พ ร้ อมขึนเครื องหมาย NC (Non-Compliance)
ซึงหลักทรัพย์ของบริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ดงั กล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงอนุญาตให้ หลักทรัพย์ของบริ ษัทย้ าย
กลับมาซือขายในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค
ในปี
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ขนเครื
ึ องหมาย SP และได้ ถอนชือหลักทรัพย์ของบริ ษัทออกจากกระดานซือขาย
หลักทรัพย์ และย้ ายหลักทรัพย์ไปยังกลุม่ NPG ตังแต่วนั ที มิถนุ ายน
เนืองจากงบการเงินประจําปี
ภายหลังการปรับปรุงงบการเงินของบริ ษัททําให้ มีผลการดําเนินงานสําหรับปี
ขาดทุนสุทธิจํานวน . ล้ าน
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บาท จากเหตุผลดังกล่าว ทําให้ บริ ษัทได้ แต่งตังคณะอนุกรรมการเพือจัดทําแผนฟื นฟูการดําเนินงานของบริ ษัท
โดยการจัดทําแผนฟื นฟูการดําเนินงานของบริ ษัทพร้ อมกับได้ กําหนดทิศทางให้ บริ ษัทดําเนินการ ( ) ให้ มีการหยุด
ประกอบกิจการด้ านพลังงาน ( ) ให้ จําหน่ายเงินลงทุน ทรัพย์สนิ หนีสิน ทีสามารถทําได้ ( ) นํากิจการใหม่เข้ ามา
เป็ นธุรกิจหลักของบริ ษัท
ในปี
บริ ษัทได้ มีการเปลียนแปลงโครงสร้ างผู้ถือหุ้นใหญ่ จากกลุม่ ผู้ถือหุ้น คุณสุลดั ดา อัศวปยุกต์กลุ มาเป็ น
กลุม่ คุณอมฤทธิ กล่อมจิตเจริ ญ และคุณพิพฒ
ั น์ รัชกิจประการ

ปี
ถึง
ปี

ปี

ปี

เมือวันที เมษายน
บริ ษัทได้ หยุดประกอบธุรกิจการขายนํามันเชือเพลิง เนืองจากราคาขายถูกควบคุม
จากนโยบายรัฐบาล ทําให้ ธุรกิจมีอตั รากําไรตํา บริ ษัทจึงได้ มีการเปลียนธุรกิจเดิม มาประกอบธุรกิจโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียม โดยบริ ษัทได้ รับสิทธิร่วมผลิตรายการจาก บริ ษัท เอ็ม วี เทเลวิชัน (ไทยแลนด์) จํากัด จํานวน ช่อง
สถานี เป็ นระยะเวลา ปี (ตังแต่วนั ที ธันวาคม
ถึง วันที พฤศจิกายน
)
บริ ษัทได้ เพิมการประกอบธุรกิจด้ านสือวิทยุกระจายเสียง โดยได้ รับสิทธิร่วมดําเนินรายการวิทยุกบั บริ ษัท เอ.ซี.
เรคคอร์ ด ส์ จํ า กัด โดยเป็ น ตัว แทนขายโฆษณาและขายเวลาทางสถานี วิ ท ยุก ระจายเสี ย งแห่ง ประเทศไทย
(FM . MHz) ตังแต่วนั ที สิงหาคม
ถึง พฤษภาคม
ทังนี บริ ษัทได้ หยุดดําเนินธุรกิจด้ านสือ
วิทยุ ตังแต่วนั ที มิถนุ ายน
เนืองจากผลประกอบการไม่เป็ นตามทีประมาณการไว้ ปั จจุบนั บริ ษัทประกอบ
ธุรกิจโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมเพียงธุรกิจเดียว และเมือวันที ธันวาคม
บริ ษัทได้ เปลียนแปลงชือบริ ษัทจาก
เดิม บริ ษัท ซิโน-ไทย รี ซอร์ เซส ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) (STRD) เป็ น บริ ษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า
จํากัด (มหาชน) (AJP) โดยมีผลการเปลียนแปลงชือบริ ษัทและชือย่อหลักทรัพย์ในระบบการซือขายหลักทรัพย์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ ตังแต่วนั ที ธันวาคม
เมือวันที เมษายน
ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใหญ่ ครังที /
ได้ พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนเพิมในธุรกิจ
โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม โดยเมือวันที มิถนุ ายน
บริ ษัทได้ ทําสัญญารับสิทธิร่วมผลิตรายการกับ บริ ษัท เอ็ม
วี เทเลวิชนั (ไทยแลนด์) จํากัด เพิมอีกจํานวน ช่องสถานี เป็ นระยะเวลา ปี รวมเป็ น ช่องสถานีในปั จจุบนั
และเมือวันที มิถนุ ายน
บริ ษัทได้ ดําเนินการยืนคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์
เพือให้ บริ การโครงข่ายกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์ทีไม่ใช้ คลืนความถีในระดับชาติ ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิ จการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึงปั จจุบัน บริ ษัทได้ รับใบอนุญาตฯ ดังกล่าวแล้ ว
เมือวันที สิงหาคม
เมือวันที กันยายน
บริ ษัทได้ รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ให้ บริ ษัทพ้ นเหตุอาจถูกเพิกถอน
และให้ หลักทรัพย์ บริ ษัท “AJP” ซือขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
วัน ที เมษายน
มติ ทีประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้น ครังที /
อนุมัติ การเพิ มทุน ของบริ ษั ท และจัด สรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญทีออกใหม่ของบริ ษัท ครังที (AJP-W ) จํานวน , , หน่วย ให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิ มของบริ ษัท ตามสัดส่วนการถื อหุ้น (Rights Offering ) หุ้นสามัญ เดิม ต่อ ใบสําคัญ แสดงสิท ธิ
หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และมีอตั ราการใช้ สิทธิเป็ น ใบสําคัญแสดงสิทธิหนึงหน่วยใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญได้ หุ้น
ราคาการใช้ สิทธิ บาทต่อหุ้น ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุ ปี โดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้ สิทธิครัง
แรกได้ ในวันทําการสุดท้ ายของปี ที ซึงตรงกับวันที ครบ ปี นับจากวันทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ครังที ส่วน
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วัน ใช้ สิท ธิ ค รั งสุด ท้ าย คื อ วัน ครบกํ าหนดอายุข องใบสําคัญ แสดงสิท ธิ ครั งที คื อ วัน ที พฤษภาคม
รายละเอี ยดปรากฎในหนังสือ แจ้ งการจัด สรรใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ ที จะซือหุ้น สามัญ ของบริ ษั ท เอเซีย จอยท์
พาโนราม่า จํากัด (มหาชน) ครังที (AJP-W )
เมือวันที

พฤศจิกายน

ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที /

มีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน

เพือเสนอขายต่อบุคคลในวงจํากัด (Private placement : PP) โดยจําหน่ายให้ แก่กลุม่ ผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ยู เบสท์
พ้ อยท์ มีเดีย จํากัด (UBP) จํานวน ,

,

หุ้น และ นายธนา เบญจาทิ กุ ล จํ า นวน
,

,

หุ้น บริ ษัท มีเดีย เอเจนซี ไทย จํากัด (MAT) จํานวน ,
,

,

,

หุ้น โดยมี ร าคาหุ้น ละ บาท และหุ้น เพิ มทุน จํ า นวน

หุ้น เนืองจากการปรับสิทธิ ในกรณีทีบริ ษัทมีการเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ในราคาตํา และมีมติปรับ

ราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษัท เพือให้ สอดคล้ องกับการ
เพิมทุนของบริ ษัท และเพือรักษามูลค่าแห่งสิทธิตลอดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ให้ ด้อยค่าลง โดยมีอตั ราการใช้
สิทธิใหม่เป็ น ใบสําคัญแสดงสิทธิหนึงหน่วยใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญได้ . หุ้น ราคาการใช้ สิทธิใหม่ . บาทต่อ
หุ้น การจัดสรรหุ้นเพิมทุนข้ างต้ น ทําให้ บริ ษัทมีห้ นุ สามัญจาก
อนึง บริ ษัทมีทุนจดทะเบียนทียังไม่ได้ ชําระ จํ านวน

,

,
,

,

หุ้น เป็ นทังหมด

,

,

หุ้น

บาท ซึงเป็ นทุนจดทะเบียนส่วนทีสํารองไว้

สําหรับรองรับการใช้ สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษัท รวมเป็ นทุนจดทะเบียนทังหมดจํานวน
,
ปี

,

เมือวันที

บาท หลังการจัดสรรหุ้นเพิมทุน
มกราคม

ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั ิการจัดตังบริ ษัทย่อย บริ ษัท ดังนี

. บริ ษัท เอเจพี อินฟอร์ เมชัน เทคโนโลยี จํากัด (AJP Information Technology Ltd.) หรื อ AJPIT โดยมีทุน
จดทะเบี ย นเป็ น จํ านวน

,

,

บาท มูล ค่ า หุ้น ที ตราไว้ ห้ ุน ละ

บาท จํ า นวน ,

,

หุ้น โดยมี

วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจทีเกียวข้ อง ซึงบริ ษัทจะถือหุ้นใน AJPIT
เป็ นจํานวน

,

หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ . ของจํานวนหุ้นทังหมด

. บริ ษัท เอเจพี พาวเวอร์ จํากัด (AJP Power Ltd.) หรื อ AJP Power โดยมีทนุ จดทะเบียน ,
มูลค่าหุ้นทีตราไว้ ห้ นุ ละ

บาท จํานวน ,

,

,

บาท

หุ้น โดยมีวตั ถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจด้ านพลังงาน

และธุรกิจทีเกี ยวข้ อง ซึงบริ ษัทจะถือหุ้นใน AJP POWER เป็ นจํ านวน

,

หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ . ของ

จํานวนหุ้นทังหมด
และทังสองบริ ษัทได้ จดทะเบียนจัดตังเรี ยบร้ อยแล้ วตังแต่วนั ที กุมภาพันธ์
เมือวันที กุมภาพันธ์
พฤศจิกายน
จํานวน ,
จํานวน ,

,

บริ ษัทได้ ดําเนินการปฏิบตั ิตามมติทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที /

โดยจัดสรรหุ้นสามัญ เพิมทุนให้ แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ยู เบสท์ พ้ อยท์ มีเดีย จํากัด
หุ้น บริ ษัท มีเดีย เอเจนซี ไทย จํากัด จํ านวน ,

,

เมือวันที

,

หุ้น และนายธนา เบญจาทิกุล

หุ้น โดยมีราคาหุ้นละ บาท แล้ ว และบริ ษัทได้ เพิมช่องสถานีอีก ช่อง เพือผลิตรายการที

อยูภ่ ายใต้ บริ ษัท ยู เบสท์ พ้ อยท์ มีเดีย จํากัด ซึงบริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ

และบริ ษัทได้ สทิ ธิในการบริ หารโฆษณา
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อีกจํานวน ช่องสถานี จาก บริ ษัท มีเดีย เอเจนซี ไทย จํากัด
วันที

กุมภาพันธ์

บริ ษัทจํานวน

,

มติทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที /
,

อนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิมทุนของ

หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้ ห้ นุ ละ บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นทีผู้ถือหุ้น

แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering : RO) ในอัตราจัดสรร หุ้นเดิมต่อ หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขาย บาทต่อหุ้น
จากทุนจดทะเบียนเดิม
เมื อวัน ที

,

พฤษภาคม

จดทะเบียนของบริ ษัทจํานวน
,

,

บาท เป็ นจํานวน

,

,

,

มติ ที ประชุม สามัญ ผู้ถื อหุ้น ครั งที /
,

,

,

(ครั งที เลือนออกมา) อนุมัติ ล ดทุน

บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

,

บาท เป็ นทุนจดทะเบียน

,

,

,

,

บาท เป็ นทุนจดทะเบียน

,

บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนทียังจําหน่ายไม่ได้ ของบริ ษัท จํานวน

ไว้ ห้ ุน ละ บาท และอนุมัติ เพิ มทุนจดทะเบียนของบริ ษั ท จํ านวน
,

บาท

,

,

หุ้น มูลค่าทีตรา

บาท จากทุน จดทะเบี ยนเดิ ม

บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน

,

,

หุ้น

มูล ค่ า ที ตราไว้ ห้ ุน ละ บาท เพื อเป็ น การรองรั บ การปรั บ สิท ธิ ในการซื อหุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ตามใบสํ า คัญ
แสดงสิทธิ AJP-W
เมือวันที สิงหาคม
ทีประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษัทครังที (AJP-W ) ครังที
/
มีมติอนุมตั ิแก้ ไขเปลียนแปลงข้ อ . ของข้ อกําหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าทีของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษัทครังที (AJP-W1) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ AJP-W ”)
ซึงเกียวข้ องกับวันใช้ สทิ ธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษัทภายใต้ ใบสําคัญแสดงสิทธิ AJP-W เป็ นดังนี
“ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้ สิทธิ ครังแรก ได้ ในวันทําการสุดท้ ายของปี ที ซึงตรงกับวันทีครบ ปี
นับจากวันทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ AJP-W และสามารถใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิครังที ได้ ในวันที สิงหาคม
และสามารถใช้ สทิ ธิซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิครังต่อ ๆ ไปได้ ทกุ เดือน นับแต่การใช้ สิทธิครังที ส่วนวันใช้ สทิ ธิครังสุดท้ าย คือวันครบกําหนดอายุ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ AJP-W โดยมีรายละเอียดดังนี
วันกําหนดการใช้ สทิ ธิครังที
วันที พฤศจิกายน
วันกําหนดการใช้ สทิ ธิครังที
วันที กุมภาพันธ์
วันกําหนดการใช้ สทิ ธิครังที
วันที พฤษภาคม
วันกําหนดการใช้ สทิ ธิครังที
วันที สิงหาคม
วันกําหนดการใช้ สทิ ธิครังที
วันที พฤศจิกายน
วันกําหนดการใช้ สทิ ธิครังที
วันที กุมภาพันธ์
วันกําหนดการใช้ สทิ ธิครังที (ครังสุดท้ าย) วันที พฤษภาคม
ทังนี บริ ษัทจะไม่มีการปิ ดสมุดทะเบียนเพือพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ AJP-W ยกเว้ นเป็ นกรณี การใช้
สิทธิครังสุดท้ าย ซึงบริ ษัทจะปิ ดสมุดทะเบียน

วันก่อนการใช้ สิทธิครังสุดท้ าย (หรื อวันครบกําหนดอายุ) และ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึนเครื องหมาย SP (ห้ ามซือขาย) ล่วงหน้ า วันทําการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน หรื อเป็ นการ
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ปิ ดสมุดทะเบียนเพือการกําหนดสิทธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ AJP-W ในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิ AJP-W ตามข้ อ . ของข้ อกํ าหนดว่าด้ วยสิทธิ และหน้ าทีของผู้ออกใบสําคัญ แสดงสิทธิ และผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญ AJP-W
ในการใช้ สิทธิ หากวันใช้ สิทธิตรงกับวันหยุดทําการของนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อวันหยุดทําการ
ของตลาดหลักทรัพย์ MAI ให้ เลือนวันใช้ สทิ ธิเป็ นวันทําการก่อนหน้ านัน”
และในวันเดียวกัน ที ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครังที /
ได้ มีมติอนุมัติแก้ ไขชือบริ ษั ทเป็ น บริ ษั ท ดีมีเตอร์
คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และชือย่อหลักทรัพย์เป็ น DCORP โดยบริ ษัทได้ ดําเนินการจดทะเบียนเปลียนแปลง
แล้ ว เมือวันที สิงหาคม
และบริ ษัทย่อยของบริ ษัททัง บริ ษัท ได้ เปลียนชือ เป็ นดังนี
. บริ ษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จํากัด (Demeter Media หรื อ DMedia)
. บริ ษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จํากัด (Demeter Power หรื อ DPower)
. บริ ษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จํากัด (Demeter ICT หรื อ DICT)
ทังนี ตังแต่วนั ที สิงหาคม
เมือวันที สิงหาคม
บริ ษัทได้ ทําบันทึกข้ อตกลงยกเลิกสัญญาให้ สิทธิร่วมผลิตรายการก่อนครบกําหนด
กับบริ ษัท เอ็ม วี เทเลวิชนั (ไทยแลนด์) จํากัด สําหรับช่องสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม จํานวน ช่องสถานี โดยให้ มี
ผลตังแต่วนั ที ตุลาคม
เป็ นต้ นไป
เมือวันที ตุลาคม

ทีประชุมกรรมการบริ ษัท ครังที /

มีมติดงั นี

. อนุมตั ิให้ รับโอนสิทธิในการบริ หารเวลาโฆษณาการแข่งขันกอล์ฟรายการ PGA EUROPEAN TOUR มูลค่า
รวมทังสิน

. ล้ านบาท จาก บริ ษัท มีเดีย เอเจนซี ไทย (จํากัด) (MAT) โดยไม่มีคา่ ตอบแทน

. อนุมตั ิการเข้ าซือหุ้นสามัญของ บริ ษัท วินชัย จํากัด (WIND) ซึงประกอบธุรกิจพลังงานไฟฟ้า จาก
K-Shipping Co., Ltd ในจํานวน ,
หุ้นละ ,

หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ

บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิน

,

,

ของทุนจดทะเบียนของ WIND ในราคา

บาท

. อนุมตั ิการจดทะเบียนจัดตังบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ในนาม บริ ษัท ดีมีเตอร์ แคปปิ ตอล จํากัด เพือประกอบ
กิจการให้ สนิ เชือรายย่อยเพือการประกอบอาชีพภายใต้ การกํากับ (Nano-Finance) โดยบริ ษัทย่อย
ดังกล่าวจะมีทนุ จดทะเบียนทังสิน , , บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน , , หุ้น
มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ บาท

ปี

เมือวัน ที พฤศจิกายน
บริ ษั ทได้ ทําบัน ทึกข้ อตกลงยกเลิกสัญ ญาก่อนครบกํ าหนด กับ บริ ษัท เอ็ม วี
เทเลวิชนั (ไทยแลนด์) จํากัด สําหรับช่องสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม จํานวน ช่องสถานีทีเหลือ โดยเป็ นการทยอย
ยกเลิก (คืน) ช่องสัญญาณของช่องสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ให้ มีผลตังแต่วนั ที ตุลาคม
เป็ นต้ นไป
เมือวันที กุมภาพันธ์
บริ ษัทได้ ทําบันทึกข้ อตกลงยกเลิกสัญ ญาก่อนครบกําหนด (ยกเลิกเงือนไขการ
ทยอยคื นช่อ งโปรแกรมรายการโทรทัศ น์ ) กับ บริ ษั ท เอ็ ม วี เทเลวิชัน (ไทยแลนด์ ) จํ ากัด โดยเป็ น การยกเลิก
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ช่องสัญญาณของช่องสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม จํานวน ช่องสถานี ภายในวันที
เมือวันที

กุมภาพันธ์

มีนาคม

มติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท อนุมตั ิการจําหน่ายเงินลงทุนทังหมดของบริ ษัทใน

บริ ษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยทีบริ ษัทถือหุ้นอยู่ในอัตราร้ อยละ . ของทุนจดทะเบียนทังหมด
ของบริ ษัทดังกล่าว ให้ แก่ นายวรัญ ู สุจิวรพันธ์ พงศ์ และบริ ษัท โกลบอล ไอซีที จํากัด ซึงไม่เป็ นบุคคลทีมีความ
เกียวข้ องหรื อเกียวโยงกันกับบริ ษัท จํานวน ,
(Book Value) ณ วัน ที
,

,

ธั น วาคม

,

หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ

หุ้ นละ .

บาท ในราคาหุ้ นละ .

บาท โดยมีมลู ค่าตามบัญชี
บาท รวมเป็ นเงิ น ทังสิ น

. บาท คิดเป็ นร้ อยละ . ของทุนจดทะเบียนของ บริ ษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จํากัด

เมือวันที

เมษายน

มติทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี

อนุมตั ิการเข้ าร่วมลงทุนกับ Hainan Yingli

New Energy Resources Co., Ltd (“Yingli”) โดยบริ ษัทจะร่ วมลงทุนในการผลิต จําหน่าย และส่งออกแผงเซลล์
แสงอาทิตย์กบั Yingli โดยเข้ าลงทุนใน บริ ษัท ลีซัน โซล่า จํากัด (Lison) ซึงเป็ นบริ ษัทลูกของ Yingli ผ่าน บริ ษัท
ดี มี เตอร์ พาวเวอร์ จํ า กัด (DPower) ซึ งเป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยที บริ ษั ท ถื อ หุ้ นอยู่ ใ นจํ า นวนร้ อยละ
จดทะเบียนทังหมด มูลค่าการลงทุนทังหมดเป็ นจํานวนเงิน
เมื อวัน ที

พฤษภาคม

,

,

.

ของทุ น

บาท

ได้ ล งนามในบัน ทึกข้ อตกลง จํ านวน ฉบับ กับ ผู้ล งทุนในประเทศฟิ ลิปปิ น ส์

เพือเข้ าทําการตรวจสอบสถานะในบริ ษัทจํานวน บริ ษัท ทีจดทะเบียนจัดตังในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ซึงประกอบ
ธุรกิ จ พลังงานในประเทศฟิ ลิป ปิ น ส์ เพื อเข้ าซื อหุ้น จํ านวนร้ อยละ

ของหุ้น ของบริ ษั ท ทัง บริ ษั ท ดังกล่า ว

โดยปั จจุบันยังมิได้ มีการลงนามในสัญ ญาซือขายหุ้น จนกว่าการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย (Legal Due
Diligence) จะแล้ วเสร็ จ
เมือวันที
/

สิงหาคม

มติที ประชุมคณะกรรมการ บริ ษั ท ดีมี เตอร์ คอร์ ป อเรชัน จํ ากัด (มหาชน) ครังที

ได้ มีมติอนุมตั ิขายหุ้นสามัญทังหมดของ บริ ษัท วินชัย จํากัด (“WIND”) ที บริ ษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จํากัด

บริ ษัทย่อยของบริ ษัทถือครองอยู่จํานวนร้ อยละ
สามัญใน WIND จํานวนร้ อยละ

ต่อมา เมือวันที

กันยายน

บริ ษัทตกลงจําหน่ายหุ้น

ให้ แก่ บริ ษัท เฟิ ร์ส อัลฟา เวนเจอร์ จํากัด คิดเป็ นมูลค่า

และมติของทีประชุมคณะกรรมการ ครังที /

,

,

บาท

ให้ ทําการจดทะเบียนเลิกกิจการใน บริ ษัท ดีมีเตอร์ แคปปิ ตอล

จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท เนืองจาก บริ ษัท ดีมีเตอร์ แคปปิ ตอล จํากัด ไม่มีการลงทุนและไม่มีรายได้ จาก
การดําเนินงาน และได้ ทําการจดทะเบียนเลิกกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ เรี ยบร้ อยแล้ ว
เมือวันที

กันยายน

และอยูใ่ นระหว่างการชําระบัญชี

เมือวันที ธันวาคม
ทีประชุมกรรมการบริ ษัท ครังที /
ได้ มีมติอนุมตั ิการเข้ าลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานก๊ าซชีวภาพทีจังหวัดสุพรรณบุรี ซึงดําเนินการโดย บริ ษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด
(“อัครวัฒน์ ฯ”) มูลค่ารวม ไม่เกิน ล้ านบาท
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วันที ธันวาคม
บริ ษัทได้ เข้ าทําสัญญากับผู้ถือหุ้นเดิมของอัครวัฒน์ฯ เพือแก้ ไขข้ อตกลงภายใต้ สญ
ั ญาซือ
ขายหุ้น โดยมีรายละเอียดการแก้ ไขทีสําคัญ ได้ แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมดําเนินการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นในอัครวัฒน์ฯ
และจะดําเนินการให้ บริ ษัท โรงไฟฟ้า ธนญาธรณ์ จํากัด ซึงรับโอนหุ้นในอัครวัฒน์ ฯ บางส่วนจากผู้ถือหุ้นเดิม
เป็ นผู้โอนหุ้นให้ กบั บริ ษัทภายใต้ เงือนไขของสัญญาซือขายหุ้นต่อไป
วันที

ธันวาคม

บริ ษัทได้ รับโอนหุ้นส่วนแรกจํานวน ,

หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ . ของหุ้นทังหมดของ

อัครวัฒน์ฯ โดยบริ ษัทได้ ชําระราคาซือขายหุ้นสําหรับการโอนหุ้นส่วนแรกให้ แก่ บริ ษัท โรงไฟฟ้า ธนญาธรณ์ จํากัด
รวมเป็ นจํานวนเงินทังสิน ,
ปี

,

บาท เรี ยบร้ อยแล้ ว

เมือวันที มกราคม
บริ ษัทได้ รับโอนหุ้นส่วนทีสองจํานวน , หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ . ของหุ้นทังหมด
ของ อัครวัฒน์ฯ โดยบริ ษัทได้ ชําระราคาซือขายหุ้นสําหรับการโอนหุ้นส่วนทีสองให้ แก่ บริ ษัท โรงไฟฟ้า ธนญาธรณ์
จํากัด รวมเป็ นจํานวนเงินทังสิน , , บาท
เมือวันที มกราคม
มติทีประชุมกรรมการบริ ษัท ครังที /
อนุมตั ิการเข้ าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิ ต ย์ ของ Negros PH Solar Inc (“NPSI”) ซึงตังอยู่ที เมื อ งบาโคลอด (Bacolod City) จังหวัด
เนกรอส (Negros Occidental) ประเทศฟิ ลิ ป ปิ นส์ ขนาดกํ า ลัง การผลิ ต ตามสัญ ญา Solar Energy Service
Contract เมกะวัตต์ โดยซือหุ้นสามัญใน NPSI จํานวน , หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ ของทุนทีออก
แล้ วทังหมดของ NPSI จากผู้ถือหุ้นของ NPSI คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิน , ดอลลาร์ สหรัฐ โดยทีการเข้ าทํา
รายการจะเกิดขึน ภายหลังจากทีได้ รับการอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น และภายหลังจากทีคู่สญ
ั ญาปฏิบตั ิตาม
เงือนไขบังคับก่อนทีกําหนดไว้ ในสัญ ญาซือขายหุ้นครบถ้ วน ทังนี กํ าหนดให้ แล้ วเสร็ จภายในเดือนพฤษภาคม
เมือวันที มีนาคม
บริ ษัทได้ ขยายกําหนดเวลาเข้ าทํารายการออกไป เนืองจากคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายฟิ ลปิ ปิ นส์แจ้ ง
ว่า ขณะนีกําลังอยู่ระหว่างรอกระบวนการอนุมตั ิใบอนุญาตก่อสร้ างของโครงการ ซึงมีความล่าช้ า เนืองจากมีการ
ปรับ เปลียนนโยบายเรื องกระบวนการ และขันตอนการอนุมัติใบอนุญ าตของหน่วยงานทีออกใบอนุญ าต คื อ
กรมพลังงาน กระทรวงพลังงาน ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ โดยคาดว่าจะใช้ เวลาจนใบอนุญาตแล้ วเสร็ จและสามารถเข้ า
ทํารายการลงทุนได้ ภายในประมาณเดือนกรกฎาคม
ทังนี การเข้ าทํารายการดังกล่าว ขึนอยู่กบั การอนุมตั ิ
จากทีประชุมผู้ถือหุ้น ซึงบริ ษัทจะเสนอให้ ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมการซือหุ้นใน NPSI
ต่อไป
เมือวันที พฤษภาคม
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังที /
ได้ มีมติอนุมตั ิการเข้ าทําสัญญาซือขาย
หุ้นแบบมีเงือนไข ระหว่าง ( ) บริ ษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จํากัด (“DMedia”) (ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท) และ ( )
บริ ษัท ไทยเทรด คอมมูนิเคชัน จํากัด (“สัญญาซือขายหุ้น”) เพือกําหนดข้ อตกลงและเงือนไขเกียวกับการเข้ า
ลงทุนในธุรกิจการพัฒนาแอพพลิเคชันและเว็บไซต์ เพือการทําธุรกรรมบนอินเตอร์ เน็ต ซึงดําเนินการโดย บริ ษัท
บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตลั จํ ากัด (“บลู ฟี นิ กซ์ ”) โดยการเข้ าซือหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม และการเข้ าซือหุ้นเพิมทุนของ บลู
ฟี นิกซ์ (“ธุรกรรมการซือหุ้น”) รวมเป็ นมูลค่าการเข้ าทําธุรกรรมการซือหุ้นทังสินไม่เกิน , , บาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี
. การเข้ าซือหุ้นสามัญของ บลู ฟี นิกซ์ จาก บริ ษัท ไทยเทรด คอมมูนิเคชัน จํากัด (“ไทยเทรด”) จํานวน ,

- 10 -

หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ ของทุนจดทะเบียนของ บลู ฟี นิกซ์ ในราคาหุ้นละไม่เกิน , . บาท คิดเป็ น
มูลค่ารวมทังสินไม่เกิน , , บาท
. การซือหุ้นสามัญ เพิมทุนของ บลู ฟี นิกซ์ โดย บลู ฟี นิกซ์ จะดําเนินการเพิมทุนจดทะเบียนบริ ษัทจากทุนจด
ทะเบียนเดิม
,

,

,

บาท เป็ น ทุนจดทะเบี ยน ,

หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ

,

บาท โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ มทุนจํ านวน

บาท โดยเป็ นการซือหุ้นเพิมทุนในราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นทีตราไว้ โดยจะซือ

หุ้ นเพิ มทุ น ในราคาหุ้ นละไม่ เ กิ น ,

.

บาท คิ ด เป็ นมู ล ค่ า รวมทั งสิ นไม่ เกิ น

,

,

บาท ทั งนี

รายละเอียดเพิมเติมในการซือหุ้น มีดงั นี
) การซือหุ้นในราคาทีสูงกว่ามูลค่าทีตราไว้ ดงั กล่าว เนืองจากบริ ษัทได้ พิจารณามูลค่าของบลู ฟี นิกซ์ ทีประเมิน
โดยผู้ประเมินอิสระแล้ วเห็นว่า บลู ฟี นิกซ์ มีมลู ค่าเท่ากับ , , บาท หรื อคิดเป็ นมูลค่า , . บาทต่อ
หุ้น ซึงการเข้ าซือหุ้นเพิมทุนทีราคาหุ้นละไม่เกิน , . บาท เป็ นราคาทีเหมาะสมแล้ วซึงจะทําให้ DMedia
ได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนทีคาดหวัง
) จากการเจรจาทางธุรกิจกับบลู ฟี นิกซ์ บริ ษัทมีข้อตกลงกับบลู ฟี นิกซ์ให้ DMedia ต้ องมีสดั ส่วนการถือหุ้นไม่ตํา
กว่าร้ อยละ จากการลงทุนใน บลู ฟี นิกซ์ ดังนี DMedia จึงจะเข้ าซือหุ้นเพิมทุนจํานวนทังหมด โดยผู้ถือหุ้นเดิม
ของ บลู ฟี นิกซ์ ทุกรายตกลงสละสิทธิในการซือหุ้นเพิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน เพือให้ DMedia เข้ าถือ
หุ้นสามัญในบริ ษัทจํ านวนทังหมด , หุ้น (เมือรวมกับหุ้นทีซือจากไทยเทรดจํานวน , หุ้น) คิดเป็ น
สัดส่วนทังหมดร้ อยละ ของทุนจดทะเบียนของ บลู ฟี นิกซ์
เมื อวัน ที มิ ถุน ายน
DMedia ได้ รับ โอนหุ้น จํ านวน , หุ้น คิ ด เป็ น สัด ส่วนร้ อยละ ของทุน จด
ทะเบียนของ บลู ฟี นิกซ์ และเมือวันที มิถุนายน
DMedia ได้ รับการจัดสรรหุ้น สามัญ เพิมทุน ของบลู
ฟี นิกซ์ จํานวน , หุ้น โดย DMedia ได้ ชําระ ( ) ราคาซือขายหุ้นสําหรับการโอนหุ้นดังกล่าวให้ แก่ บริ ษัท ไทย
เทรด คอมมูนิ เคชัน จํ ากัด รวมเป็ น เงิ นทังสิน , , บาท และ ( ) ราคาซือขายหุ้นสําหรับ การเพิ มทุน
ดังกล่าว ให้ แก่ บลู ฟี นิกซ์ รวมเป็ นเงินทังสิน , , บาท เรี ยบร้ อยแล้ ว
เมือวันที มิถุนายน
ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที /
ของ บริ ษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จํากัด ซึงเป็ น
บริ ษัทย่อยของบริ ษัท มีมติให้ เปลียนชือ บริ ษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จํากัด (Demeter Media Co., Ltd.) เป็ น บริ ษัท
ดี มี เตอร์ อิ น โนเวชัน จํ า กั ด (Demeter Innovation Co., Ltd.) ทังนี ได้ จ ดทะเบี ย นการแก้ ไขเปลี ยนแปลงชื อ
ดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ เรี ยบร้ อยแล้ ว ในวันที มิถนุ ายน
เมือวันที สิงหาคม
บริ ษัทได้ เลือนกําหนดเวลาการซือขายหุ้นเสร็ จสมบูรณ์ ครังที จํานวน , หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ . ของหุ้นทังหมดของอัครวัฒน์ฯ ออกไป เป็ นภายในวันที ตุลาคม
เนืองจาก บริ ษัท
และผู้ถือหุ้นรายอืนในอัครวัฒน์ฯ ยังอยู่ในระหว่างการเจรจาตกลงในประเด็นทางธุรกิจทีต้ องกําหนดในสัญญา
ระหว่า งผู้ถื อ หุ้น ซึงเป็ น เงื อนไขบัง คับ ก่ อ นของการรั บ โอนดัง กล่า ว ข้ อ ตกลงที อยู่ในระหว่า งการเจรจา เช่ น
รายละเอียดการบริ หารจัดการบริ ษัท โดยคณะกรรมการบริ ษัทและผู้ถือหุ้น เป็ นต้ น
เมือวันที สิงหาคม
บริ ษัทได้ รายงานสถานะโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ NPSI ทีประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์ ว่า กําลังอยู่ระหว่างรอกระบวนการอนุมตั ิใบอนุญาตก่อสร้ างของโครงการซึงมีความล่าช้ า เนืองจากมี
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การปรับเปลียนนโยบายเรื องกระบวนการ และขันตอนการอนุมตั ิใบอนุญาตของหน่วยงานทีออกใบอนุญาต คือ
กรมพลังงาน กระทรวงพลังงาน ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ซึงปั จจุบนั ยังอยู่ในขันตอนการตรวจสอบเอกสารเพิมเติมจาก
กระทรวงพลังงานและยังไม่สามารถสรุ ปความคืบหน้ าใดๆ ได้ จากการหารื อเบืองต้ นทาง NPSI คาดว่ากระทรวง
พลังงานประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์จะใช้ เวลาในการตรวจสอบเอกสารแล้ วเสร็ จภายในเดือนตุลาคม
เมือวันที กันยายน
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังที /
มีมติอนุมตั ิการลงทุนในธุรกิจพัฒนา
แหล่งให้ ค วามบัน เทิ งในรู ป แบบดิ จิทัล ไฮเปอร์ เรี ย ลลิตี โครงการเดอะมาร์ เวลเอ็ ก ซ์ พี เรี ย นซ์ ไทยแลนด์ : ธี ม
เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ แอ็ทแทรคชัน (The Marvel Experience: Theme Entertainment Attraction - TMX) ในบริ ษัท
ฮี โร่ เอ็ ก ซ์ พี เรี ย นซ์ จํ า กัด (“ฮี โร่ เอ็ ก ซ์ พี เรี ย นซ์ ”) โดยการเข้ าซื อหุ้น เพิ มทุน ของ ฮี โร่ เอ็ ก ซ์ พี เรี ย นซ์ จํ า นวน
, หุ้น คิดเป็ นสัดส่วน ร้ อยละ ของทุนจดทะเบียนทังหมดของบริ ษัท โดยจะซือหุ้นเพิมทุนในราคาหุ้นละ
.
บาท เป็ นจํานวนเงินทังสิน , , บาท และการเข้ าซือหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของ บริ ษัท ฮีโร่
เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด จํานวน , หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ . ของทุนจดทะเบียนของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ใน
ราคาหุ้ นละ . บาท คิ ด เป็ น มูล ค่ า รวมทังสิ น ล้ า นบาท รวมเป็ น มูล ค่ า ธุ รกรรมการซื อหุ้ นทังสิ น
, , บาท คิดเป็ นสัดส่วนทังหมดร้ อยละ . ของทุนจดทะเบียน โดยกําหนดให้ แล้ วเสร็ จภายในวันที
ตุลาคม
เมือวันที พฤศจิกายน
บริ ษัทได้ เลือนกําหนดเวลาการซือขายหุ้นเสร็ จสมบูรณ์ ครังที จํานวน , หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ . ของหุ้นทังหมดของอัครวัฒน์ฯ ออกไป เนืองจาก บริ ษัทและผู้ถือหุ้นรายอืนในอัครวัฒน์ยงั อยู่
ในระหว่างการเจรจาตกลงในประเด็นทางธุรกิจทีต้ องกําหนดในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ซึงเป็ นเงือนไขบังคับก่อน
ของการรั บ โอนดังกล่าว ข้ อ ตกลงที อยู่ในระหว่างการเจรจา เช่น สิท ธิ และหน้ าที ของผู้ถือ หุ้น แต่ล ะฝ่ าย และ
รายละเอียดการบริ หารจัดการบริ ษัทโดยคณะกรรมการบริ ษัทและผู้ถือหุ้น เป็ นต้ น โดยคาดว่าจะใช้ เวลาในการ
เจรจาตกลงในประเด็นดังกล่าวแล้ วเสร็ จและสามารถเข้ าทําธุรกรรมการซือหุ้นได้ ภายในวันที พฤศจิกายน
และในวันเดียวกัน บริ ษัทได้ ขยายกําหนดเวลาเข้ าทํารายการเข้ าลงทุนในธุรกิจพัฒนาแหล่งให้ ความบันเทิงใน
รูปแบบดิจิทลั ไฮเปอร์ เรี ยลลิตี ภายใต้ โครงการเดอะมาร์ เวลเอ็กซ์พีเรี ยนซ์ไทยแลนด์: ธีมเอ็นเตอร์ เทนเมนท์ แอ็ท
แทรคชัน (The Marvel Experience: Theme Entertainment Attraction - TMX) ใน ฮี โร่ เอ็ ก ซ์ พี เรี ย นซ์ ออกไป
เนืองจากเงือนไขบังคับก่อนทีสําคัญทีกําหนดไว้ ในสัญญาซือขายหุ้นยังดําเนินการไม่เสร็ จสิน เงือนไขในการเข้ าทํา
ธุรกรรมทีสําคัญ ดังกล่าว เช่น การปฏิบัติตามเงื อนไขในการอนุญ าตให้ ใช้ ทรัพย์ สินทางปั ญ ญาในการดําเนิ น
โครงการ และการเจรจาตกลงในประเด็นทางธุรกิจทีต้ องกําหนดในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น โดยคาดว่าจะใช้ เวลา
ในการปฏิบตั ิเงือนไขดังกล่าวแล้ วเสร็ จและสามารถเข้ าทําธุรกรรมการซือหุ้นได้ ภายในเดือนธันวาคม
เมื อวัน ที พฤศจิ ก ายน
ตามที เบื องต้ น บริ ษั ท คาดว่า กรมพลังงาน ของกระทรวงพลัง งาน ประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์ จะใช้ เวลาในการตรวจสอบเอกสารและดําเนินการอนุมตั ิใบอนุญาตก่อสร้ างโครงการแล้ วเสร็ จในเดือน
ตุลาคม พ.ศ.
จึงได้ ตกลงกับ NPSI และลงนามในเอกสารการแก้ ไขสัญญาซือขายหุ้น เพือขยายระยะเวลา
เข้ าทําธุรกรรมการซือหุ้นจาก วันที กรกฎาคม
เป็ นวันที ตุลาคม
หลังจากใบอนุญาตก่อสร้ าง
ได้ รับอนุมัติเสร็ จสินแล้ ว อย่างไรก็ ตาม ขณะนีทางกระทรวงพลังงาน ยังดําเนินการอนุมัติใบอนุญ าตก่อสร้ าง
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โครงการไม่เสร็ จสิน เนืองจากปั ญหาด้ านการปรับเปลียนนโยบายภายในเกียวกับกระบวนการและขันตอนการ
อนุมตั ิใบอนุญาต ซึงทางบริ ษัท และ NPSI ได้ ยืนหนังสือไปยังกระทรวงพลังงาน ประเทศฟิ ลิปปิ นส์เพือติดตามผล
การอนุมตั ิใบอนุญาต แต่ก็ยงั ไม่ทราบผล และได้ รับแจ้ งว่าไม่มีกําหนดระยะเวลาการพิจารณาอนุมตั ิใบอนุญาต
ก่อสร้ างดังกล่าว ดังนัน ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า กรณีดงั กล่าวถือว่า NPSI
ไม่สามารถปฏิ บัติ ตามเงื อนไขบังคับ ก่ อนได้ สําเร็ จครบถ้ วน เนืองจากการไม่ได้ รับ อนุมัติใบอนุญ าตก่ อสร้ าง
ดังกล่าว ทําให้ ผลการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายไม่เป็ นทีน่าพอใจแก่บริ ษัท เนืองจากประเด็นเรื องการไม่ได้ รับ
ใบอนุญาตก่อสร้ างโครงการก่อให้ เกิดผลกระทบกับการเข้ าทํารายการอย่างมีนยั สําคัญ จึงเห็นควรยกเลิกโครงการ
ดังกล่าว และจะดําเนินการขอคืนเงินค่ามัดจําการเข้ าซือหุ้นจากผู้ถือหุ้นของ NPSI จํานวน , ดอลลาร์
สหรัฐ หรื อประมาณ , , บาท ซึงเงินมัดจําดังกล่าว ผู้ถือหุ้นของ NPSI ได้ ส่งมอบให้ ผ้ รู ักษาทรัพย์สิน
(Escrow Agent) แล้ ว ซึงคาดว่าหลังจากได้ แจ้ งให้ Escrow Agent ทราบถึงการปฏิบตั ิผิดเงือนไขของสัญญาซือ
ขายหุ้นเกียวกับเงือนไขบังคับก่อนดังกล่าว บริ ษัทจะได้ รับคืนเงินมัดจําทังจํานวนภายในวันที พฤศจิกายน
และเมือวันที พฤศจิกายน
บริ ษัทได้ รับเงินค่ามัดจําการเข้ าซือหุ้นจาก NPSI จํ านวน ,
ดอลลาร์ สหรัฐ จาก Escrow Agent ครบถ้ วนแล้ ว อย่างไรก็ตาม จะเจรจาเรี ยกเงินมัดจําส่วนอืนคืนโดยเร็ วทีสุด
เมือวันที พฤศจิกายน
บริ ษัทได้ รายงานมติทีประชุมคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท ครังที /
เมือวันที พฤศจิกายน
ทีได้ อนุมตั ิการเข้ าร่ วมลงทุนกับ Triple CH Holdings Company Limited (“Triple
CH”) ซึงเป็ นบริ ษัททีจดทะเบียนภายใต้ กฎหมายของประเทศซามัว (Samoa) โดยมีทีตังสํานัก ณ เขตบริ หารพิเศษ
ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็ นผู้ได้ รับสิทธิ การถ่ายทอดสดฟุตบอลรายการพรี เมียร์ ลีก (Premier
League) ยูฟ่ า แชมเปี ย นส์ ลีก (UEFA Champions League) และ ลา ลี ก า (La Liga) ในประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์
ในสัดส่วนการร่ วมลงทุนร้ อยละ คิดเป็ นวงเงินการร่ วมลงทุนรวม , , บาท เพือประกอบธุรกิจการ
ถ่ายทอดสดรายการฟุตบอลในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ โดยบริ ษัทได้ เข้ าลงนามในสัญ ญา Business Collaboration
and Investment Agreement เมือวันที พฤศจิกายน
เพือกําหนดข้ อตกลงและเงือนไขในการลงทุนร่วมกัน
และแบ่งปั นผลประโยชน์จากการถ่ายทอดรายการแข่งขันฟุตบอลตามสัดส่วนการร่วมลงทุน
เมือวันที ธันวาคม
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังที /
ได้ มีมติอนุมตั ิการแก้ ไขรายละเอียดการ
ลงทุนในธุรกิจพัฒนาแหล่งให้ ความบันเทิงในรูปแบบดิจิทลั ไฮเปอร์ เรี ยลลิตี โครงการเดอะมาร์ เวลเอ็กซ์พีเรี ยนซ์
ไทยแลนด์: ธีมเอ็นเตอร์ เทนเมนท์ แอ็ทแทรคชัน ใน บริ ษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด โดยเข้ าซือหุ้นเพิมทุนของ ฮีโร่
เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํานวน , หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ ของทุนจดทะเบียนทังหมดของบริ ษัท คิดเป็ นมูลค่า
รวมทังสิน , , . บาท และการเข้ าซือหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม จํานวน , หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
. ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ในราคาหุ้นละ . บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิน ล้ านบาท รวมเป็ น
จํานวน , , หุ้น ในสัดส่วนร้ อยละ . มูลค่าการเข้ าทําธุรกรรมการซือหุ้นทังสิน , , . บาท
และเมือวันที ธันวาคม
บริ ษัทได้ เข้ าทําธุรกรรมดังกล่าวเรี ยบร้ อยแล้ ว
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. โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน

กลุม่ ธุรกิจมีเดีย/นวัตกรรม

บจ. ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน

บจ. ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์

กลุม่ ธุรกิจพลังงาน

บจ. อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน

บจ. ดีมีเตอร์ พาวเวอร์

บจ. บลู ฟิ นิกซ์ ดิจิตลั
บริ ษัทมี การลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม ทีประกอบด้ วย ธุรกิจมีเดีย/ธุรกิ จนวัตกรรม และธุรกิจพลังงาน โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี
สัดส่ วนการถือ
รายชือผู้ถอื หุ้น
ชือบริษัท
ลักษณะธุรกิจ
หุ้น (ร้ อยละ)
และจํานวนหุ้น
. ธุรกิจมีเดีย/ธุรกิจนวัตกรรม
- บริ ษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน
เป็ น นวัต กรรมใหม่ในส่ว น
.บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด
จํากัด
ของธุรกิจมีเดีย ได้ แก่ ทีวีดิ
(มหาชน)
, หุ้น
จิ ตั ล บนโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ
.นางสาวกุลธิดา วีระถาวร
หุ้น
แ ล ะ ปั ญ ญ า ป ร ะ ดิ ษ ฐ์
.นางสาวพิชญา รักตพงศ์ไพศาล หุ้น
(Artificial Intelligence)
เป็ นต้ น
รวม
, หุ้น
(มูลค่าหุ้นละ บาท)
- บริ ษัท บลู ฟิ นิกซ์ ดิจิตลั
พั ฒ น า เว็ บ ไ ซ ด์ แ ล ะ
. บริ ษัท อาร์ ติเซน ฮ่องกง จํากัด
,
จํากัด
แอพพลิเคชัน
หุ้น
. บริ ษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน จํากัด
หุ้น
,
. นายสุรศักดิ อารี ย์สว่างกิจ
,
หุ้น
. นายศิรทรงวิทย์ จิรธนาโศภิน
,
หุ้น
. นายวิวฒ
ั น์ วงศ์วราวิภทั ร์ , หุ้น
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ชือบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

สัดส่ วนการถือ
หุ้น (ร้ อยละ)

รายชือผู้ถอื หุ้น
และจํานวนหุ้น
. นายไพสิฐ วัจนะปกรณ์ ,
. นายนิธิภทั ร์ พาณิชชัยวิวฒ
ั น์
,

- บริ ษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์
จํากัด

เป็ นบริ ษั ททีประกอบธุรกิ จ
กิจการสวนนํา สวนสนุก

.

หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น

. นายสมยศ ชัยรัตน์
,
รวม
,
(มูลค่าหุ้นละ บาท)
. บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด
(มหาชน)
, , หุ้น
. นายสุรเกียรติ เทียนทอง
, หุ้น
. นายอนุรักษ์
เทียนทอง
, หุ้น
. นายสุรชาติ
เทียนทอง
, หุ้น
. นายวิชญ์
ไวฑูรเกียรติ
, หุ้น
. นายโกวิทย์
จิรชนานนท์
, หุ้น
. นายนิติ
เนืองจํานงค์
, หุ้น
. นางสาวสุณฎั ฐา บดินทร์ ภกั ดีกลุ
, หุ้น
. นายนพปฎล
เจสัน จิรสันติ
, หุ้น
. นายสุชยั
หลีระพันธ์
, หุ้น
. นางกมลชนก เนืองจํานงค์
, หุ้น
. นายเอกวุฒิ
เนืองจํานงค์
, หุ้น
. นายธนรรถ
บุษยโภคะ
, หุ้น
. นายกชพงศ์
หลีระพันธ์
, หุ้น

- 15 -

ชือบริษัท

. ธุรกิจพลังงาน
- บริ ษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์
จํากัด

- บริ ษัท อัครวัฒน์ พลังงาน
พืชหมุนเวียน จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

สัดส่ วนการถือ
หุ้น (ร้ อยละ)

เป็ นบริ ษั ททีประกอบธุรกิ จ
ให้ บริ การเกียวกับโครงการ
ผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งาน
ทดแทน

เป็ นบริ ษัททีประกอบธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลังงานก๊ าซ
ชีวภาพ

.

รายชือผู้ถอื หุ้น
และจํานวนหุ้น
. นายกรกฤต
หลีระพันธ์
,
รวม
, ,
(มูลค่าหุ้นละ บาท)

หุ้น
หุ้น

.บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด
(มหาชน)
, , หุ้น
.นางสาวกุลธิดา วีระถาวร
หุ้น
.นางสาวพิชญา รักตพงศ์ไพศาล หุ้น
รวม
, , หุ้น
(มูลค่าหุ้นละ บาท)
. บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด
(มหาชน)
, หุ้น
. บริ ษัท โรงไฟฟ้า ธนญาธรณ์ จํากัด
, หุ้น
. นายทิษณุ ธนญาธรณ์ , หุ้น
. นางณิญา ธนญาธรณ์ , หุ้น
. นางสาวภคนัท ธนญาธรณ์ , หุ้น
. นายธนภณ ธนญาธรณ์ , หุ้น
รวม
, หุ้น
(มูลค่าหุ้นละ บาท)

. ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอื หุ้นใหญ่
- ไม่มี –
. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
. กลุ่มธุรกิจมีเดีย ประกอบด้ วย
. . ธุรกิจโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม
. . ธุรกิจคอนเทนต์ ได้ แก่
- คอนเทนต์ EDGE Sport
- คอนเทนต์ Eredivisie (Dutch League)
- คอนเทนต์ ถ่ายทอดสดฟุตบอลรายการพรี เมียร์ ลีก (Premier League) ยูฟ่า แชมเปี ยนส์ ลีก (UEFA
Champions League) และ ลา ลีกา (La Liga) ในประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์
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. . ธุรกิจภาพยนตร์ และซีรีส์
. . การประกอบธุรกิจโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม
ตังแต่วนั ที มกราคม
จนถึงวันที มีนาคม
บริ ษัทประกอบธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โดยการ
ได้ รับสิทธิ ในการจัดหา และ/หรื อ ผลิตโปรแกรมรายการโทรทัศน์ และ/หรื อการทําสัญญาร่ วมผลิตรายการกับผู้ร่วมผลิต
รายการโทรทัศน์ สําหรับช่องสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ตามสัญญาร่ วมผลิตรายการกับ บริ ษัท เฟิ ร์ ส กรุ๊ ป จํากัด ทีเหลือ
จํานวน ช่องสถานี ซึงบริ ษัทอนุญาตให้ ผ้ รู ่วมผลิตรายการ ผลิตรายการโทรทัศน์ โปรแกรมรายการโทรทัศน์ โดยมีเนือหา
สาระ ไม่ขดั กับความสงบเรี ยบร้ อย จารี ตประเพณี และศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่ขดั ต่อระเบียบ กฎหมายและความ
มันคงของประเทศ เพือเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ทังนี บริ ษัทใช้ ใบอนุญาตเพียง ช่องสถานี
อย่างไรก็ตาม การดําเนินธุรกิ จสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิตามพระราชบัญ ญัติการ
ประกอบกิ จการการกระจายเสียงและกิ จการโทรทัศน์ และพระราชบัญ ญั ติองค์ กรจัดสรรคลืนความถี และกํ ากับ การ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ภายใต้ การกํากับดูแลของคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ผังรายละเอียด ของธุรกิจโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมของบริ ษัท
ดาวเทียมไทยคม

ส่ งสัญญาณออกอากาศ (UP LINK)

สถานีภาคพืนดิน
ไทยคม
ส่ งรายการต่ างๆ

ผ่ านช่ องทาง Internet

DCORP

ทําสัญญาร่ วมผลิตรายการ

ช่ องสถานีโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม
ช่ องสถานี (ผู้ผลิตรายการ)

ผลิตรายการและส่ งรายการผลิตต่ างๆ
ทําสัญญาเช่ าช่ องสัญญาณดาวเทียม

อย่างไรก็ตาม การประกอบธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของบริ ษัทจะสามารถดําเนินการได้ รู ปแบบ คือ ( )
ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (Production) และ ( ) ธุรกิจให้ บริ การให้ สิทธิร่วมผลิต (Resell) ซึงในเบืองต้ น
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บริ ษัทได้ พิจารณาประโยชน์ สงู สุดทีจะได้ รับในการประกอบธุรกิจโดยการหารายได้ จากการให้ บริ การให้ สิทธิ ร่วมผลิต
รายการกับผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม (Resell) จํานวนทังหมด ช่องสถานี
รายละเอียดและผู้เกียวข้ องของธุรกิจโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมและเคเบิลทีวีท้องถิน
. เจ้ าของผลิตภัณฑ์ : ได้ แก่ ผู้ผลิตสินค้ าและบริ การ เช่น ผู้ผลิตเครื องดืม หรื อผู้ผลิตสินค้ าอุปโภคบริ โภค เช่น
บริ ษัท ยูนิลีเวอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ผู้ผลิตสบู่ แชมพู เป็ นต้ น ในอดีตเจ้ าของผลิตภัณฑ์ทีจะต้ องการโฆษณาผลิตภัณฑ์
ของตนเอง มักจะใช้ ช่องทางโฆษณาเช่น สือโทรทัศน์ สือวิทยุ หรื อสือหนังสือพิมพ์ เป็ นต้ น อย่างไรก็ดี ปั จจุบนั ช่องทาง
โฆษณามีหลากหลายมากขึน เช่น อินเตอร์ เน็ตและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เป็ นต้ น ทังนี บริ ษัทเจ้ าของผลิตภัณฑ์มกั ว่าจ้ าง
บริ ษัททีมีความรู้ ความสามารถในด้ านการทําแผนโฆษณาและซือสือโฆษณาให้ ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยมักจะว่าจ้ าง
บริ ษัทตัวแทนโฆษณาในการวางแผน จัดทํา และหาช่องทางโฆษณาเพือให้ โฆษณาเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายให้ ได้ มากทีสุด
. ตัวแทนโฆษณา: ได้ แก่ บริ ษัทตัวแทนผู้ผลิตสินค้ าในการจัดทําโฆษณาจัดซือช่องทางการโฆษณาและวางแผน
การโฆษณา เป็ นต้ น ทังนี บริ ษัทตัวแทนโฆษณาจะเป็ นผู้วางแผนภาพรวมของการโฆษณา ช่องทางโฆษณา และลักษณะ
ของข่าวสาร ตัวอย่างบริ ษัทตัวแทนโฆษณา เช่น บริ ษัท J. Walter Thompson จํากัด และ บริ ษัท Ogilvy จํากัด เป็ นต้ น
. ผู้ให้ บริ การเนือหา: ได้ แก่ ผู้ทีผลิตเนือหารายการสําหรับโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เช่น ผู้ผลิตละคร ผู้ผลิตเพลง
หรื อ ผู้ผลิตหนัง ตัวอย่างบริ ษัทผู้ให้ บริ การเนือหา เช่น บริ ษั ท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํ ากัด (มหาชน) และ บริ ษัท อาร์ เอส
เอนเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) เป็ นต้ น ทังนี ผู้ให้ บริ การเนือหาโดยส่วนใหญ่จะขายเนือหาของตนให้ ผ้ ผู ลิตรายการ
โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมเพือใช้ ในการออกอากาศ
. ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม: ได้ แก่ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ เพือถ่ายทอดผ่านดาวเทียม ทังนี ผู้ผลิต
รายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมสามารถเปรี ยบเทียบได้ กับเจ้ าของสถานีฟรี ทีวี เช่น ช่อง ช่อง ช่อง ช่อง เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมีความแตกต่างจากฟรี ทีวีทวไป
ั เนืองจาก โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแต่ละช่องจะมี
แนวทางของช่องทีชัดเจน ไม่แบ่งแยกรายการตามช่วงเวลาเหมือนฟรี ทีวี ตัวอย่างเช่น ช่องกลุ่ม NEXT Platform ได้ แก่
NEXT Series Movie Music และ วันวาน จะเป็ นรายการบันเทิงครบทุกรู ปแบบ ทังหนัง เพลง ซีรีส์ (ผลิตโดย บริ ษัท เอ็ม
ไอ ซี จํากัด) และ HIT จะเป็ นรายการวาไรตี ชัวโมง (ผลิตโดย บริ ษัท เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด)
. ผู้ให้ บริ การสายเคเบิล: ได้ แก่ ผู้ให้ บริ การสายเคเบิลเพือส่งสัญญาณอินเตอร์ เน็ตทัวไป เนืองจาก ผู้ผลิตรายการ
โทรทัศน์ ผ่านดาวเทีย มต้ องส่งข้ อมูล (สัญ ญาณภาพและเสีย ง) ที ผลิตได้ ไปที สถานีภาคพืนดินก่อ นทีจะ Uplink ไปที
ดาวเทียม ตัวอย่างบริ ษัทผู้ให้ บริ การสายเคเบิล ได้ แก่ บริ ษัท BB จํากัด และ บริ ษัท ซิมโฟนี จํากัด (มหาชน) เป็ นต้ น
. สถานีภาคพืนดิน: ได้ แก่ สถานีภาคพืนดินทีมีหน้ าที Uplink สัญญาณข้ อมูลไปทีดาวเทียม ทังนี โดยปกติสถานี
ภาคพืนดินจะเป็ นส่วนหนึงของบริ ษัททีให้ บริ การดาวเทียม
. ผู้ให้ บ ริ ก ารดาวเที ย ม: ได้ แ ก่ บริ ษั ท ผู้ให้ บ ริ ก ารดาวเที ย มในการติ ด ต่อ สื อสาร ส่งสัญ ญาณโทรทัศ น์ หรื อ
ส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง ตัวอย่างบริ ษัทผู้ให้ บริ การดาวเทียม ได้ แก่ บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) เป็ นต้ น
. ผู้ให้ บ ริ การเช่ าช่ อ งสัญ ญาณดาวเที ย ม: ได้ แก่ ผู้ให้ บ ริ ก ารช่ องสัญ ญาณดาวเที ย มซึงโดยปกติ ผ้ ูให้ บ ริ ก าร
ดาวเทียม จะเป็ นผู้ให้ บริ การเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ตัวอย่างบริ ษัทผู้ให้ บริ การเช่าช่องสัญ ญาณดาวเทียม ได้ แก่
บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) เป็ นต้ น
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. ผู้ให้ บ ริ ก ารติ ดตังจานดาวเที ยม: ได้ แก่ บริ ษั ท ผู้ให้ บ ริ การติ ด ตังจานดาวเที ย มกับ ผู้บ ริ โภค ตัวอย่างบริ ษั ท
ผู้ให้ บริ การติดตังจานดาวเทียม ได้ แก่ บริ ษัท พีเอสไอ จํากัด
. ผู้บริ โภค: ได้ แก่ ประชาชนทัวไป
คู่สัญญาของบริษัท
รายละเอียดช่องสถานีทีบริ ษัททําสัญญาร่วมผลิตรายการกับผู้ผลิตรายการ ช่องสถานี มีดงั ต่อไปนี
ลําดับ

ชือสถานี

เลขที
และอายุใบอนุญาต

ลักษณะ
รายการ

คู่สัญญา
ณ

หมายเหตุ

มี.ค.

N-EXT Music

B -S
- ส.ค. - ส.ค.

วาไรตี

บจ.เฟิ ร์ส กรุ๊ป

-

N-EXT วันวาน

B -S
- ส.ค. - ส.ค.

วาไรตี

บจ.เฟิ ร์ส กรุ๊ป

-

หมายเหตุ บริ ษัทได้ ทําสัญญาร่ วมผลิตรายการกับ บจ.เฟิ ร์ สฯ เมือวันที ต.ค. โดยใช้ ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ทงั ใบ เริ ม
ตังแต่ ต.ค. – ธ.ค. โดยผลตอบแทนแบ่งเป็ นของบริ ษัทร้ อยละ และของ บจ.เฟิ ร์ สฯ ร้ อยละ ของรายได้ หลังหัก
ค่าใช้ จา่ ยทังหมด

สาระสําคัญของสัญญา
สัญญาร่ วมผลิตรายการระหว่ างบริษัทกับผู้ร่วมผลิตรายการจํานวน ช่ องสถานี
บริ ษัท (“ผู้อนุ ญาต”) อนุญาตให้ ผ้ รู ่วมผลิตรายการ ร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ โดยมีเนือหาสาระ ไม่ขดั กับความ
สงบเรี ยบร้ อย จารี ตประเพณีและศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่ขดั ต่อระเบียบ กฎหมาย และความมันคงของประเทศ
เพือเผยแพร่ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม ชือโปรแกรมรายการ ลักษณะรายการ และระยะเวลาของแต่ละ
สัญญา หรื อช่องสัญญาณ โดยจะมีเนือหารายการ นาที และจัดให้ มีโฆษณาได้ นาที ต่อ ชัวโมงของเวลารายการ
โทรทัศน์ (เวลาโฆษณาอาจมีการเปลียนแปลงได้ ตามแต่กฎหมายกําหนด) กรณี ผ้ รู ่ วมผลิตรายการไม่สามารถร่ วมผลิต
รายการจนครบกําหนดตามระยะเวลาสัญญา ผู้ร่วมผลิตรายการตกลงให้ ผ้ อู นุญาตมีสทิ ธินําเช็คทีผู้ร่วมผลิตรายการวางไว้
เป็ นหลักประกันเข้ าธนาคารเพือเรี ยกเก็บเงิน ซึงมีมูลค่าเท่ากับค่าเช่ารายเดือนจํานวน – เดือน (แตกต่างกันไปตาม
แต่ละสัญ ญาทีทํากับผู้ร่วมผลิตรายการแต่ละราย แต่ทงนี
ั เป็ นไปตามเงือนไขในสัญ ญาเดิมทีผู้ร่วมผลิตรายการแต่ละ
รายได้ เคยทําไว้ กบั MVTV) และสามารถริ บหลักประกันตามสัญญาได้ ทงหมด
ั
รวมทังผู้อนุญาตมีสทิ ธิเรี ยกร้ องค่าเสียหาย
ใดๆ ทีเกิดขึน พร้ อมทังเบียปรับในอัตราร้ อยละ ต่อเดือนนับแต่วนั ทีผู้อนุญาตได้ รับความเสียหาย จนกว่าผู้ร่วมผลิต
รายการจะชําระจนครบถ้ วน
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แผนผังโครงสร้ างสัญญาของผู้เกียวข้ อง :

DCORP

ผู้ผลิตรายการ ช่ อง
ให้ ผ้ ผู ลิตรายการเช่าสถานีเพือผลิตรายการ

ทําสัญญาร่วม
ผลิตรายการ

. . ธุรกิจคอนเทนต์
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
ดําเนินการภายใต้ โมเดล “การคัดสรรรายการกีฬาต่างประเทศทีเป็ นทีนิยมทัวโลก” ตังแต่การเลือกประเภทกีฬา
การติดต่อตัวแทนต่างประเทศ การทําการตลาด การบริ หารคอนเทนต์ และการจัดจําหน่ายทางช่องทีวีต่างๆ โดยมุ่งเน้ นที
จะนําเสนอประเภทกีฬาสากลทีเป็ นทีนิยม รวมถึงกีฬาแปลกใหม่แต่ยงั คงความสนุกตืนเต้ นน่าติดตาม เพือตอบสนอง
ความต้ องการทีหลากหลายของผู้บริ โภค ปั จจุบนั บริ ษัทมีคอนเทนต์กีฬาทีเลือกสรรมา ดังนี
คอนเทนต์ EDGE Sport

ความเป็ นมาและความสําคัญของโครงงาน
EDGE Sport กีฬาแอ็คชันและการแข่งขันระดับโลก สุดยอดช่องกีฬาแอคชัน ทีรวมเอากีฬาแอคชันต่างๆ
ที สนุ ก ตื นเต้ น และน่ าติ ด ตาม มาไว้ ในช่ อ งเดี ย ว ไม่ ว่าจะเป็ น กี ฬ าสเกต เซิ ร์ฟ บอร์ ด กี ฬ าแอคชันกลางหิ ม ะ
และมอเตอร์ สปอร์ ต รวมไปถึงนําเสนอทัวร์ นาเม้ นท์ ชันนําและการแข่งขันต่างๆ ทีอยู่ในประเภทของกีฬาแอคชัน
อาทิ H O Power boating, Formula Drift, ASP Surfing, TTR Snowboarding และอีก มากมายหลายรายการ
คุณภาพ
บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (DCORP) ทําสัญญากับ บริ ษัท เฟิ ร์ ส กรุ๊ ป จํากัด (FIRST) ซึงเป็ น
ผู้ได้ รับสิทธิและมีสทิ ธิแต่เพียงผู้เดียวจาก IMG COMPANY ในการเป็ นเจ้ าของสิทธิเนือหารายการช่องกีฬา EDGE Sport
เป็ นสัญญาอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิแพร่ภาพแพร่เสียง โดย FIRST เป็ น “ผู้อนุญาต” และ DCORP เป็ น “ผู้รับอนุญาต”

รายละเอียดสิทธิ
ตามสัญญา “ผู้อนุญาต” ตกลงให้ สทิ ธิในการแพร่ภาพแพร่เสียงรายการทีให้ สทิ ธิในทุกช่องทาง (All Rights) โดยให้
มีสทิ ธิแบบ EXCLUSIVE RIGHTS (สิทธิแต่ผ้ เู ดียว) รวมทังมีสิทธิอนุญาตให้ บคุ คลหรื อนิติบคุ คลอืนใช้ สิทธิช่วงในรายการ
ทีให้ สทิ ธิตลอดอายุสญ
ั ญา มีกําหนด ปี (สามปี ) ตังแต่วนั ที สิงหาคม
ถึงวันที กรกฎาคม
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การบริหารจัดการ
บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (DCORP) ได้ ทําสัญญากับ บริ ษัท เอ็มไอ ซี บรอดแคส จํากัด (MIC)
โดย DCORP เป็ น ”ผู้อนุญาต” และ MIC เป็ น ”ผู้รับอนุญาต” เป็ นสัญญาอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิแพร่ภาพรายการ

รายละเอียดสิทธิ
ตามสัญญาและบันทึกข้ อตกลงแก้ ไขเพิมเติมสัญญาฯ ลงวันที กรกฎาคม
คือ ”ผู้รับอนุญาต” ประสงค์จะ
รับสิทธิจาก ”ผู้อนุญาต” เพือแพร่ภาพแพร่เสียง “รายการทีให้ สทิ ธิ” ดังกล่าวผ่านช่องทางโทรทัศน์ในระบบแบบสมาชิกจ่าย
รายเดือน (PAY TV) และ ตกลงให้ ”ผู้รับอนุญาต” มีสทิ ธิใช้ สทิ ธิดงั กล่าวแบบ NON EXCLUSIVE RIGHTS เท่านัน
นอกจากการบริ ห ารจัด การสิ ท ธิ ใ นการแพร่ ภ าพแพร่ เสี ย ง Content: EDGE Sport ตามสัญ ญากั บ MIC นัน
DCORP ยังคงมีสิทธิในการบริ หารจัดการในส่วนคอนเทนต์ทีจะสามารถนํามาสร้ างมูลค่าได้ ด้ วยเนือหารายการกีฬาใน
ช่อง EDGE Sport ทีรวมการแข่งขันระดับโลกหลากหลายรายการและมีความโดดเด่น

คอนเทนต์ Eredivisie (Dutch League)
ความเป็ นมาและความสําคัญของโครงงาน
Eredivisie (Dutch League) เป็ นลีกฟุตบอลสูงสุดของประเทศเนเธอร์ แลนด์ ก่อตังในปี ค.ศ.
หลังจากเริ มมี
การก่อตังสโมสรฟุตบอลอาชีพในเนเธอร์ แลนด์ ปั จจุบนั อยูอ่ นั ดับ ของลีกทีดีทีสุดในยุโรป จากการจัดอันดับโดยยูฟ่าลีกนี
มี ทีม โดยแต่ละทีมจะแข่งแบบเหย้ าเยือน เมือจบฤดูกาลทีมทีอยู่ท้ายตารางสุดจะตกไปอยู่ในดิวิชนั หรื อ เอร์ สเตอ
ดีวีซี (Eerste Divisie) ส่วนผู้ชนะในดิวิชนั จะเลือนชันขึนมาในลีกนีโดยทันที

โดย บริ ษัท นิวเจนซี จํากัด เป็ นผู้ทีได้ รับสิทธิและมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวจาก FOX INTERNATIONAL CO.,
LTD ในการเป็ นเจ้ าของสิทธิการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลรายการ Eredivisie (Dutch League) ฤดูกาล
แข่งขัน
/
/
และ
/
การซือคอนเทนต์สิทธิการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลรายการ Eredivisie (Dutch League) โดยการทํา
สัญญาซือสิทธิ ระหว่าง บริ ษัท นิ วเจนซี จํากัด ซึงเป็ น “ผู้ได้ รับสิทธิ อนุญ าต” และ บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน
จํากัด (มหาชน) เป็ น “ผู้รับอนุญาต” ตกลงให้ สิทธิแก่ผ้ รู ับอนุญาตในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลรายการ
Eredivisie (Dutch League) จํานวน ฤดูกาลแข่งขัน คือ ฤดูกาล
/
ฤดูกาล
/
และฤดูกาล
/
เพือแพร่ ภาพแพร่ เสียงในทุกช่องทาง (All Right)
รายละเอียดโครงงาน
ลักษณะโครงการต่อเนือง (สัญ ญา ปี ) ระยะเวลาจํ านวน ฤดูกาลแข่งขัน คือ ฤดูกาล
/
และฤดูกาล
/

/

ฤดูกาล

รายละเอียดของสิทธิ
-

สิทธิการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลรายการ Eredivisie (Dutch League) เพือแพร่ ภาพ
แพร่เสียงในทุกช่องทาง โดยให้ มีสทิ ธิแบบ Exclusive Rights (สิทธิแต่ผ้ เู ดียว)
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-

สิทธิการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล จํานวน ฤดูกาลแข่งขัน คือ ฤดูกาล
/
ฤดูกาล
/
และฤดูกาล
/
จํานวนแมทช์การถ่ายทอดสด คือ ไม่ตํากว่า แมทช์ ต่อ ฤดูกาลแข่งขัน
ถ่ายทอดสดทางฟรี ทีวี ช่องโมเดิร์นไนน์ทีวี และออกอากาศคูข่ นานช่อง MCOT HD และช่อง
MCOT FAMILY
สิทธิแพร่ภาพแพร่เสียงออกอากาศภายในประเทศตลอดระยะเวลาตามสัญญา โดยให้ มีสทิ ธิ
แพร่ภาพออกอากาศซําได้ ไม่จํากัดจํานวนครัง

คอนเทนต์ ถ่ ายทอดสดฟุ ต บอลรายการพรี เมี ยร์ ลี ก (Premier League) ยูฟ่า แชมเปี ยนส์ ลีก (UEFA
Champions League) และ ลา ลีกา (La Liga) ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์
เมื อวัน ที 7 พฤศจิ ก ายน 2560 บริ ษั ท ได้ มี ม ติ อ นุมัติ ก ารเข้ า ร่ ว มลงทุน กับ Triple CH Holdings Company
Limited (“Triple CH”) ซึงเป็ นบริ ษัททีจดทะเบียนภายใต้ กฎหมายของประเทศซามัว (Samoa) โดยมีทีตังสํานัก ณ เขต
บริ ห ารพิ เศษฮ่อ งกงแห่งสาธารณรั ฐประชาชนจี น และเป็ น ผู้ได้ รับสิท ธิ การถ่ ายทอดสดฟุต บอลรายการพรี เมี ย ร์ ลีก
(Premier League) ยูฟ่า แชมเปี ยนส์ ลีก (UEFA Champions League) และ ลา ลีกา (La Liga) ในประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ ใน
สัดส่วนการร่ วมลงทุนร้ อยละ 35 คิดเป็ นวงเงินการร่ วมลงทุนรวม 30,000,000 บาท เพือประกอบธุรกิจการถ่ายทอดสด
รายการฟุต บอลในประเทศฟิ ลิป ปิ น ส์ โดยบริ ษั ท ได้ เข้ าลงนามในสัญ ญา Business Collaboration and Investment
Agreement เมือวันที 9 พฤศจิกายน 2560 เพือกําหนดข้ อตกลงและเงือนไขในการลงทุนร่วมกันและแบ่งปั นผลประโยชน์
จากการถ่ายทอดรายการแข่งขันฟุตบอลตามสัดส่วนการร่วมลงทุน
โดยบริ ษัทจะได้ รับส่วนแบ่งผลกําไรจากการร่ วมลงทุนในอัตราส่วนร้ อยละ 35 ซึงเป็ นส่วนแบ่งจากรายได้ จาก
การถ่ายทอดสดรายการแข่งขันฟุตบอล หลังหักค่าใช้ จ่ายในการรับสิทธิการถ่ายทอดสด ทังนี Triple CH มีข้อตกลงการ
รับประกันการดําเนินงานในช่วงระยะเวลา 18 เดือน นับจากวันที 1 ธันวาคม 2560 ว่าผลประโยชน์รายได้ ทีบริ ษัทจะได้ รับ
ต้ องไม่ตํากว่าเงินร่วมลงทุนทีบริ ษัทให้ การสนับสนุนแก่ธุรกิจการถ่ายทอดสดรายการแข่งขันฟุตบอล
Triple CH มีหน้ าทีหลักคือ วางแผนธุรกิจของโครงการ, บริ หารจัดการระบบปฏิบตั ิการของโครงการ และกําหนด
วงเงินและกรอบการใช้ งบประมาณของโครงการ เพือรับสิทธิการถ่ายทอดสดฟุตบอลรายการใหญ่ รายการ (เฟสที )
และบริ ษัทมีหน้ าทีหลักคือ ให้ ทนุ เพือเป็ นเงินทุนหมุนเวียนบางส่วนให้ กบั Triple CH
สถานะโครงการในปั จจุบนั บริ ษัทได้ ลงนามในสัญญา Business Collaboration and Investment Agreement
เป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ ว และได้ ชําระเงินจํานวน ล้ านบาท แล้ วในเดือนพฤศจิกายน
และได้ มีการแถลงข่าวเปิ ดตัว
รายการถ่ายทอดฟุตบอลทีสถานีโทรทัศน์ ช่อง ABS-CBN ซึงปั จจุบนั เป็ นสถานีโทรทัศน์ทีได้ รับความนิยมสูงสุดในประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์ ใน พฤศจิกายน
เมือรายการถ่ายทอดทาง บริ ษัทคาดว่าจะรับรู้ รายได้ ทนั ทีในงบการเงินไตรมาสที
ของปี
นี
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. ธุรกิจภาพยนตร์ และซีรีส์
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
บริ ษัทได้ เลือกสรรภาพยนตร์ และซีรีส์ทีมีคณ
ุ ภาพและตอบสนองความต้ องการของผู้ชม โดยได้ ทําการซือภาพยนตร์
และซีรีส์ประเภทต่างๆ และทําการจัดจําหน่ายให้ แก่กลุ่มลูกค้ าทีต้ องการผลงานคุณภาพเพือนําเสนอแก่ผ้ รู ับชมต่อไป
โดยมีประเภทภาพยนตร์ และซีรีส์ตา่ งๆ ดังนี

1. ภาพยนตร์ ซีรีส์จีน
2. ภาพยนตร์ ซีรีส์ฝรัง
3. ภาพยนตร์ ซรี ี ส์เกาหลี
การตลาดและการแข่ งขัน
แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ปั จจุบันหนังและซีรีส์จํานวนมากได้ ถูกผลิต ออกมาอย่างต่อเนื อง ไม่ว่าจะเป็ นซีรีส์เกาหลี ซีรีส์จีน ซีรีส์ของฝั ง
ตะวันตก และอืนๆ ทําให้ ผ้ บู ริ โภคได้ มีทางเลือกมากขึนในการรับชม กอปรกับการเพิมขึนของช่องดิจิตอลและช่องดาวเทียม
หนังและซีรีส์ จึงเป็ นทีต้ องการมากขึนเพือใช้ ในการดึงดูดผู้ชม ดังจะเห็นได้ จากหลายช่องสถานี ส่วนใหญ่ต้องมีหนังและ
ซีรีส์เป็ นส่วนหนึงของผังรายการ มี การโปรโมทหนังและซีรีส์ใหม่อยู่เสมอ หรื อแม้ แต่ซีรีส์ทีเคยนําเสนอแล้ ว หากแต่มี
คุณ ภาพและเป็ น ที นิ ย มของผู้ช ม ก็ ส ามารถนํ า กลับ มาฉายใหม่ ทังนี เพื อตอบสนองความต้ อ งการของผู้บ ริ โภคที
หลากหลาย จะเห็นได้ วา่ ธุรกิจนีมีการแข่งขันสูงและนับวันก็จะเพิมขึน และนันก็เป็ นการชีให้ เห็นถึงการเติบโตอย่างคึกคัก
ของตลาดเช่นกัน

กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
บริ ษั ท จะเน้ น การคัดเลือ กผลงานคุณ ภาพเป็ น อัน ดับ แรก เพราะหนังและซี รีส์ที มี คุณ ภาพ สนุก ชวนติ ด ตาม
ย่อมเป็ นทีชืนชอบของผู้ชม และเป็ นทีต้ องการของช่องสถานีตา่ งๆ จากนันความหลากหลายของหนังและซีรีส์ ไม่วา่ จะเป็ น
ประเภท ลักษณะ รู ปแบบ หรื อสไตล์ของหนัง ต้ องครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายของผู้ชม เพือตอบสนองความต้ องการที
หลากหลาย ทังของผู้ชม และ/หรื อช่องสถานีตา่ งๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
ช่องสถานีโทรทัศน์ตา่ งๆ ฟรี ทีวี ทีวีดิจิตอล เคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียม

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษัทได้ คดั เลือกภาพยนตร์ และซีรีส์ทีมีคณ
ุ ภาพและตอบสนองความต้ องการของผู้ชม โดยได้ ทําการซือภาพยนตร์
และซีรีส์ประเภทต่างๆ และทําการจัดจําหน่ายให้ แก่กลุม่ ลูกค้ าทีต้ องการผลงานคุณภาพเพือนําเสนอแก่ผ้ รู ับชม

โดยมีรายได้ ลักษณะ ได้ แก่
. ลักษณะแบ่ งเวลาโฆษณา (Time Sharing) ซึงเป็ นการแบ่ งเวลาในการขายโฆษณาตามสัดส่วนที ตกลงกัน
และการร่ วมผลิตในลักษณะแบ่งรายได้ โฆษณา (Revenue Sharing) ทีจะนํารายได้ ทังหมดทีทังสองฝ่ ายร่ วมกัน
ขายโฆษณามาแบ่งกันตามสัดส่วนทีตกลงกันไว้
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. รายได้ จากการขายภาพยนตร์ ให้ ลูกค้ า โดยมีระยะเวลา - ปี ซึงในปี สุดท้ ายของสัญญา บริ ษัทสามารถนํ า
ภาพยนตร์ ออกอากาศได้ และจะมีรายได้ จากการขายและโฆษณาเข้ ามาอีกส่วนหนึงด้ วย
ผลกระทบต่ อสิงแวดล้ อม
- ไม่มี –

งานทียังไม่ ได้ ส่งมอบ
-

ไม่มี

–

โครงสร้ างรายได้
ประเภทของรายได้
.รายได้ คา่ ร่วมผลิตรายการ
.รายได้ คา่ สิทธิแพร่ภาพ
รายการ
.รายได้ จากการสนับสนุน
การจัดแข่งขันกีฬา
.รายได้ จากการขาย
.รายได้ อืน
รวมรายได้

ปี
ล้ านบาท
.

ร้ อยละ
.

.

.
-

.
.
.

ปี
ปี
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
.
.
.
.
.

.
.
.

.
-

.
.
.

.
.
.

.

.

.

.
-

.
.

.
.

หมายเหตุ : ) บริ ษัทเริ มมีรายได้ คา่ ร่ วมผลิตรายการเมือวันที ธันวาคม
) บริษัทมีรายได้ จากการสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬากอล์ฟ Thailand Classic ในเดือนกุมภาพันธ์
) ธุรกิจของบริ ษัทย่อยยังมีรายได้ ไม่เกินร้ อยละ ของรายได้ รวม ดังนันจึงไม่ได้ มีการเสนอข้ อมูลโครงสร้ างรายได้ จําแนกตามส่วนงาน

กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายและช่ องทางการจัดจําหน่ าย
กลุ่มลูกค้ าของบริ ษัทได้ แก่ลกู ค้ าทีเป็ นกลุ่มผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ซึงส่วนใหญ่เป็ นผู้ประกอบการใน
ธุรกิจต่างๆ และสําหรับการจัดจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย บริ ษัทจะขายตรงให้ กับลูกค้ าผู้ประกอบการร่ วมผลิต
รายการโทรทัศน์ (Direct Customers) โดยมีฝ่ายการตลาดและธุรการทําหน้ าทีประสานงานและดูแลลูกค้ าแต่ละรายอย่าง
ใกล้ ชิด
การแข่ งขัน
เนืองจากกระแสความนิยมในธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ทําให้ มีผ้ ปู ระกอบการจํานวนมากเข้ าสูธ่ ุรกิจนี
ทังรายใหญ่และรายเล็ก ปั จจุบนั ในประเทศไทยมีผ้ ปู ระกอบการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมากกว่า
ราย ทีทํารายการ
เผยแพร่รายการต่างๆ ในโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม ทังนี เป็ นผลมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมเคเบิลทีวีและโทรทัศน์ผา่ น
ดาว เทียม ทีได้ รับความนิยมจากผู้บริ โภคทัวประเทศเพิมขึนอย่างต่อเนือง โดยผลสํารวจจาก AGB Nielsen พบว่าอัตรา
ประชากรทีเข้ าถึงโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม มีอตั ราเพิมขึนอย่างต่อเนือง
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. ปั จจัยความเสียงของกลุ่มธุรกิจมีเดีย
. ความเสียงต่ อการดําเนินธุรกิจมีเดีย
. . ความเสียงทีเกียวข้ องกับการแก้ ไขกฎหมายประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
การดํ า เนิ น กิ จ การธุ ร กิ จ สถานี โทรทัศ น์ ผ่า นดาวเที ย มของบริ ษั ท ในปั จ จุ บัน อยู่ภ ายใต้ ข้ อ บังคับ ของ
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลืนความถี และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.
โดยภายใต้ ก ฎหมายดังกล่าวได้ กํ า หนดให้ คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสีย ง กิ จ การโทรทัศ น์ แ ละกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึงเป็ นผลมาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหม่แห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ.
กํ าหนดให้ รวม คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสีย งและกิ จ การโทรทัศ น์ แ ห่งชาติ (กสช.) กับ คณะกรรมการกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เข้ าเป็ นองค์กรเดียวกัน ทําให้ ถึงแม้ ว่าในปั จจุบนั จะได้ มีการแต่งตังคณะกรรมการ กสทช.
เรี ยบร้ อยแล้ ว แต่กฎระเบียบและทิศทางในการกํากับดูแลและประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมยังไม่แน่นอน และมีความเป็ นไปได้ ในการเปลียนแปลงการแก้ ไขกฎระเบียบเพิมเติมจากเดิมทีเข้ มงวดมากขึน
อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษัท เนืองจาก ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมทีไม่มีคณ
ุ ภาพ หรื อผู้ผลิต
รายการทีโฆษณาเกินกว่ากฎหมายกําหนดก็จะไม่สามารถผลิตรายการได้ ซึงอาจส่งผลให้ ความต้ องการของช่องสัญญาณ
ลดลงได้ ทังยังทําให้ การขอต่อใบอนุญาตเมือหมดอายุลง หรื อขอใบอนุญาตใหม่ ได้ รับอนุญาตจาก กสทช. ยากมากยิงขึน
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ กําหนดให้ ผ้ รู ่ วมผลิตรายการ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และระเบียบต่างๆ อย่างเคร่ งครัด
รวมถึงบริ ษัทได้ ติดตามข้ อมูลข่าวสารความคืบหน้ าในเรื องดังกล่าวอย่างใกล้ ชิด เพือเตรี ยมความพร้ อมให้ บริ ษัทสามารถ
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบทีอาจมีการเปลียนแปลงในอนาคต
. . ความเสียงจากการทีดาวเทียมจะไม่ สามารถถ่ ายทอดสัญญาณได้
โดยทัวไป ดาวเทียมมีความเสียงทีจะเกิดการบกพร่องในการทํางาน อันเนืองจากการขัดข้ องของระบบ
การทํางานของดาวเทียมเองหรื อจากพายุสรุ ิ ยะ รวมทังดาวเทียมอาจเกิดความเสียหายจากการชนกันระหว่างดาวเทียมกับ
วัตถุตา่ งๆ ในอวกาศ จึงทําให้ ความสามารถในการให้ บริ การถ่ายทอดสัญญาณลดลงชัวคราวหรื อถาวร นอกจากนัน ดาวเทียม
ยังมีความเสียงทีอายุการใช้ งานจะหมดเร็ วกว่าทีดาดการณ์ ไว้ ซึงอาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้ บริ การสําหรับกรณีของ
ช่องสถานี ซึงปั จจุบนั ใช้ บริ การถ่ายทอดสัญญาณกับดาวเทียมไทยคม ของ THCOM ซึงจากข้ อมูลที THCOM เปิ ดเผย
ต่อสาธารณชน ระบุว่า THCOM มีความเชือมันว่าดาวเทียมของไทยคมมีคุณลักษณะทีทนทานต่อสภาพแวดล้ อมบน
อวกาศเทียบเท่ามาตรฐานสากล โอกาสทีจะเกิดความเสียหายขันรุนแรงจนอาจทําให้ ดาวเทียมหมดสภาพการใช้ งานจะมี
ความเป็ นไปได้ น้อยมาก อย่างไรก็ตาม THCOM ได้ จดั เตรี ยมแผนการเพือรองรับผลเสียหายอันอาจจะเกิดขึนกับลูกค้ า
หากเกิดความเสียหายขันรุ นแรงขึนกับดาวเทียมจนหมดสภาพการใช้ งาน โดย THCOM มีข้อตกลงร่ วมกับผู้ให้ บริ การ
ดาวเทียมรายอืน เพือให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสามารถโอนไปใช้ บริ การแทนได้
. . ความเสียงจากผู้ร่วมผลิตรายการ (ผู้เช่ าช่ องสถานี) ผลิตรายการหรือเผยแพร่ รายการทีขัดต่ อ
กฎหมาย
ถึงแม้ วา่ เงือนไขในสัญญาร่วมผลิตรายการระหว่างบริ ษัทกับผู้ร่วมผลิตรายการแต่ละรายจะกําหนดให้
ผู้ร่วมผลิตรายการ ผลิตโปรแกรมรายการโทรทัศน์และรายการโฆษณาสินค้ าและบริ การ และธุรกิจต่างๆ ต้ องมีเนือหา
สาระไม่ขดั กับความสงบเรี ยบร้ อย จารี ตประเพณี และศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่ขดั ต่อระเบียบ กฎหมาย ความมันคง
ของประเทศ และไม่กระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย์ แต่ทงนี
ั เนืองจากบริ ษัทไม่ได้ เป็ นผู้ผลิตรายการโดยตรง ทําให้ เป็ น
การยากทีจะควบคุมเนือหาของรายการให้ เป็ นไปตามทีระบุในเงือนไขของสัญญาได้ อย่างครบถ้ วนสมบูรณ์ โอกาสทีผู้ร่วม
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ผลิตรายการจะเผยแพร่ รายการทีขัดต่อกฎหมายย่อมอาจจะเกิดขึนได้ และจะส่งผลทําให้ บริ ษัทในฐานะผู้ให้ สิทธิผ้ รู ่ วม
ผลิตรายการได้ รับความเสียหาย โดยช่องสัญญาณทีบริ ษัทให้ เช่าอาจจะถูกระงับการออกอากาศหรื อถูกฟ้องร้ องเรี ยก
ค่าเสียหายจากหน่วยงานทีเกียวข้ อง
อย่างไรก็ ตาม บริ ษัทมีมาตรการในการตรวจสอบรายการต่างๆ ของผู้ร่วมผลิตรายการเป็ นประจํ า
อย่างสมําเสมอก่อนออกอากาศ โดยผู้ร่วมผลิตรายการจะต้ องส่งผังรายการให้ บริ ษัทตรวจสอบก่อนออกอากาศ วัน
(ผังออกอากาศ ประจําเดือน) นอกจากนี บริ ษัทมีการติดตังจอมอนิเตอร์ เพือติดตามดูแลรายการต่างๆ ของผู้ร่วมผลิต
รายการทุกช่องสถานีในระหว่างการออกอากาศ ในกรณีทีพบผู้ผลิตรายการเผยแพร่ รายการทีขัดต่อกฎหมาย บริ ษัทจะ
ดําเนินการแจ้ งให้ กบั บมจ.ไทยคม (เจ้ าของช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม ) ระงับสัญญาณการออกอากาศของผู้ร่วม
ผลิตรายการนันๆ ทังนี หาก บมจ.ไทยคมตรวจพบการเผยแพร่รายการทีขัดต่อกฎหมายก็จะดําเนินการแจ้ งให้ บริ ษัททราบ
และทําการระงับสัญญาณการออกอากาศพร้ อมกัน โดยบริ ษัทสามารถยกเลิกสัญญาร่ วมผลิตรายการกับผู้ผลิตรายการที
เผยแพร่รายการทีขัดต่อกฎหมายได้
ทังนี บริ ษัทมีนโยบายทีจะเพิมระดับความปลอดภัยในการสํารองข้ อมูลรายการต่างๆ ทังหมดจํานวน
ช่องสถานี จากเดิมทีมีการเก็บไว้ ที บมจ.ไทยคม เป็ นเวลา เดือน มาเป็ นการสํารองข้ อมูลเก็บไว้ ทีบริ ษัทเพิมเติมเป็ น
เวลา วัน โดยบริ ษัทจะใช้ ระบบ DVR (Digital Video Recorder) โดยระบบดังกล่าวจะเป็ นการบันทึกสัญญาณภาพและ
เสียงมาประมวลผล แล้ วทําการบันทึกภาพและเสียงทีประมวลผลในหน่วยความจํา
. . ความเสียงในธุรกิจคอนเทนต์

เนื องด้ วยภาวะเศรษฐกิ จโดยรวมอาจจะยังไม่ดีนัก ประกอบกับการแข่งขันสูง ไม่ว่าจะเป็ น
คูแ่ ข่งในธุรกิจคอนเทนต์เอง และช่องสถานีทีเพิมขึน จึงอาจส่งผลกระทบต่อการขายคอนเทนต์ให้ แก่ลกู ค้ า หรื อมี
ผลต่อการพิ จารณาซือคอนเทนต์ ของลูกค้ า บริ ษัทตระหนักถึงปั จจัยเหล่านี จึงได้ เน้ นการคัดสรรคอนเทนต์ ทีมี
คุณภาพ เป็ นทีรู้ จักและเป็ นทีนิยม นอกจากนียังให้ ความสําคัญกับประสิทธิภาพของทีมขายและกลยุทธ์ รวมถึง
การมีลกู ค้ าเดิมทีให้ การสนับสนุนด้ วยดีมาตลอด ทังหมดนีช่วยให้ การบริ หารความเสียงตรงจุดนีลดลงได้
. . ความเสียงในธุรกิจภาพยนต์ และซีรีย์

ความเสียงจากการถูกละเมิดลิขสิทธิ
อุต สาหกรรมภาพยนตร์ ได้ รับ ผลกระทบหลัก จากการละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ ผลงานภาพยนตร์ ใน
หลากหลายรู ป แบบ เช่ น การจํ าหน่ ายแผ่ น ภาพยนตร์ (CD VCD DVD) แบบละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ การดาวน์ โหลด
ภาพยนตร์ จากเว็บไซต์ทีไม่ได้ รับอนุญาต ซึงการละเมิดลิขสิทธิดังกล่าว ส่งผลให้ รายได้ ของส่วนงานภาพยนตร์ ไม่
สะท้ อนปริ มาณการบริ โภคทีแท้ จริ ง
อย่างไรก็ดี บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสําคัญ ของปั ญ หาดังกล่าว ได้ จัดให้ มีการป้องกันและ
ปราบปรามการละเมิ ด ลิขสิ ท ธิ โดยได้ รับ ความร่ วมมื อ และสนับ สนุนจากภาครั ฐในการบังคับ ใช้ ก ฎหมายเข้ า
ดําเนินการกับผู้ประกอบการทีกระทําความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิในสินค้ าของบริ ษัท
. ความเสียงต่ อการลงทุนของผู้ถอื หลักทรัพย์
มูลค่าของราคาหุ้นของบริ ษัท มีมลู ค่ามากหรื อน้ อยขึนอยูก่ บั การประกอบกิจการของบริ ษัท ซึงบริ ษัทอยูใ่ นระหว่าง
การขยายการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจทางเลือกอืนเพือเป็ นการกระจายความเสียงในเรื องของรายได้ ในการประกอบธุรกิจ
เดิมทีมีเพียงธุรกิจมีเดีย และธุรกิจเคเบิลทีวี และจากการทีในปั จจุบนั รัฐบาลได้ สง่ เสริ มการใช้ พลังงานทางเลือกทําให้ มี
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ผู้ประกอบธุรกิจจํานวนมากลงทุนในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ เป็ นผลให้ เกิดความต้ องการซือแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็ น
จํานวนมาก คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นว่า การเข้ าร่ วมลงทุนในการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ซึงจะช่วยสร้ างรายได้ ที
มันคงให้ แก่บริ ษัท และจะช่วยลดความเสียงจากการประกอบธุรกิจมีเดียและธุรกิจเคเบิลทีวี ซึงประสบกับภาวะซบเซาใน
ปั จจุบนั อีกทัง ในการลงทุนในด้ านธุรกิจพลังงานยังเป็ นทางเลือกใหม่ของบริ ษัท ในการลงทุนทีจะทําให้ บริ ษัทมีโอกาสใน
การเพิมรายได้ และสามารถสร้ างผลกําไรให้ แก่บริ ษัทได้ ในอนาคต

การประกอบธุรกิจของบริษัทย่ อย
ปั จจุบนั บริ ษัทประกอบธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียม และได้ ประกอบธุรกิจอีก กลุม่ ธุรกิจ ได้ แก่ กลุม่ ธุรกิจพลังงาน
และกลุม่ ธุรกิจมีเดีย ซึงผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทคือ บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และถือหุ้นแต่ละบริ ษัท
ร้ อยละ .
โดยมีการแบ่งการดําเนินงานของบริ ษัทในกลุม่ ดังนี
. บริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จํากัด

ข้ อมูลทัวไปของบริษัท
ชือบริ ษัท:

บริ ษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จํากัด

ทีตังสํานักงานใหญ่: เลขที

/ อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชัน

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
ประเภทธุรกิจ:

เป็ นบริ ษัททีประกอบธุรกิจให้ บริการเกียวกับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

เลขทะเบียนบริ ษัท:
ทุนจดทะเบียน:

,

,

บาท (หุ้นสามัญ ,

,

หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ

บาท)

ทุนทีชําระแล้ ว:

,

,

บาท (หุ้นสามัญ ,

,

หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ

บาท)

รายชือผู้ถอื หุ้น ณ วันที

มีนาคม

ลําดับ

รายชือ
บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

จํานวนหุ้นทีถือ
,

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)

,

.

2

นางสาวกุลธิดา วีระถาวร

1

.

3

นางสาวพิชญา รักตพงศ์ไพศาล

1

.

รวม

,

,

.

ข้ อมูลการประกอบธุรกิจ
ประวัติความเป็ นมา
บริ ษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จํากัด เดิมชือ บริ ษัท เอเจพี พาวเวอร์ จํากัด จดทะเบียนจัดตังเป็ นบริ ษัทจํากัด เมือวันที
กุมภาพันธ์
ต่อมาเมือวันที สิงหาคม
บริ ษัทได้ เปลียนชือเป็ น บริ ษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จํากัด
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
พลังงานไฟฟ้าถือเป็ นสาธารณูปโภคพืนฐานทีสําคัญต่อการดําเนินชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจทุกประเทศต่าง
มุง่ เน้ นการพัฒนาด้ านพลังงาน เพือตอบสนองการขยายตัวของจํานวนประชากร ประเทศไทยก็เป็ นประเทศหนึงทีคํานึงถึง
การพัฒนาด้ านพลังงาน ทังเรื องเทคโนโลยี แหล่งทีมาของพลังงานไฟฟ้า ภาครัฐจึงมีนโยบายส่งเสริ มการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนตามธรรมชาติมาอย่างต่อเนือง เพือลดความเสียงในการพึงพาเชือเพลิงฟอสซิลและลดมลพิษจากการ
ผลิตไฟฟ้าลง โดยในแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกใน ปี (พ.ศ.
- ) หรื อ Alternative
Energy Development Plan (AEDP) ประเทศไทยได้ กําหนดเป้าหมายการใช้ พลังงานทดแทนเพิมขึนเป็ นร้ อยละ ของ
การใช้ พลังงานทังหมดในปี พ.ศ.
นอกจากนีบริ ษัทยังให้ ความสนใจทีจะเข้ าไปลงทุนในบริ ษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company:ESCO)
ซึงเป็ นธุรกิจทีให้ บริ การในด้ านการอนุรักษ์ พลังงาน และ/หรื อพลังงานทดแทนทีให้ บริ การครบวงจร โดยการบริ การจะ
ครอบคลุมถึง การให้ คําปรึ กษา การเสนอโครงการ การบริ ห ารโครงการ การออกแบบทางวิศวกรรม วิเคราะห์ การใช้
พลังงาน ติดตังอุปกรณ์ และดําเนินงานสําหรับโครงการอนุรักษ์ พลังงาน และ/หรื อ พลังงานทดแทน การจัดหาแหล่งเงินทุน
สําหรับโครงการด้ านพลังงาน เป็ นต้ น โดยบริ การของ ESCO จะต้ องมีสญ
ั ญารับประกันผลการดําเนินงานทีมีกระบวนการ
ตรวจวัด และพิสจู น์ผลการดําเนินงานอย่างชัดเจน อันถือเป็ นหลักสําคัญยิงของการดําเนินธุรกิจนี ทังนี เพือเป็ นการสร้ าง
ความมันใจว่า ความเสียงด้ านเทคนิคของโครงการพลังงานได้ ถูกรับประกันโดย ESCO อย่างเต็มที ตลอดระยะเวลา
สัญญาบริ การ
บริ ษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จํากัด เป็ นบริ ษัททีประกอบธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน และให้ บริ การเกียวกับโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และประกอบธุรกิจการจัดการพลังงาน ESCO โดยสถานะปั จจุบนั บริ ษัทอยูร่ ะหว่างเตรี ยมการ
เพือให้ มีการประกอบธุรกิจทีครบวงจร โดยคํานึงถึงขีดความสามารถเป็ นเกณฑ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี
- ความสามารถในการจัดหาเงินทุนสําหรับค่าใช้ จ่ายทังหมดของโครงการ
- ความสามารถในการตรวจวัดการใช้ พลังงาน (Energy Audit) แบบเบ็ดเสร็ จ
- การนําเสนอบริ การเบ็ดเสร็ จ ได้ แก่ การตรวจวัด, การออกแบบด้ านวิศวกรรม, การบริ หาร
โครงการ, การเริ มเดินเครื อง, การบริ หารพลังงาน (รวมถึง Q&M) ของอุปกรณ์และเทคโนโลยี
และการฝึ กอบรม
- สามารถประกันผลงาน โดยการตรวจสอบติดตามและพิสจู น์ปริ มาณพลังงานทีประหยัดได้
- สามารถให้ ความช่วยเหลือ แนะนํา และบริ การจัดหาเงินทุนเพือดําเนินโครงการ
ทังนี บริ ษัทยังไม่มีรายได้ จากการประกอบกิจการ
โครงสร้ างรายได้
ประเภทของรายได้
- บริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จํากัด
. รายได้
. รายได้ อืน
รวมรายได้

ปี
ล้ านบาท
.
.
.

ร้ อยละ
.
.
.

ปี
ปี
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.
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ปั จจัยความเสียงของธุรกิจการจัดการพลังงาน
1. การขาดหรื อการไม่เข้ าใจและเล็งเห็นความสําคัญ และประโยชน์ ของการจัดการพลังงานของผู้ประกอบการ
เป็ นสิงหนึงทีต้ องคํานึงถึง การจัดการพลังงานเป็ นเหมือนการลงทุนเพือผลตอบแทนระยะยาว ซึงนอกเหนือจาก
การประหยัดพลังงานแล้ ว ยังได้ ประโยชน์อืน ทังในด้ านประสิทธิ ภาพการปฏิบัติงานหรื อสภาพแวดล้ อมของ
สถานประกอบการที ดี ขึ น เป็ นต้ น ทังนี หากผู้ป ระกอบการมิ ได้ มี ห รื อ ได้ รั บ การอธิ บ ายให้ มี ค วามเข้ า ใจ
และเล็งเห็นถึงความสําคัญและประโยชน์ของการจัดการพลังงาน ผู้ประกอบการอาจไม่ให้ ความสนใจและคิดว่า
ไม่ค้ มุ ค่าต่อการลงทุน
อย่างไรก็ดี บริ ษัทได้ จัดตังทีมงานในส่วนการตลาดเข้ าไปร่ วมกับส่วนของงานวิศวกรรม เพือให้ ลูกค้ ามีความ
เข้ าใจและเล็งเห็นประโยชน์ของการจัดการพลังงาน
2. รู ป แบบสัญ ญาพลังงาน โดยทัวไปมี รู ป แบบ แต่ล ะรู ป แบบสัญ ญาจะเกิ ด ความเสียงและสิงที บริ ษั ท จัด
การพลังงาน (ESCO) ต้ องรับผิดชอบดังนี
.
รูปแบบรับประกันผลประหยัดพลังงาน (Guaranteed Saving) รู ปแบบนีผู้รับบริ การเป็ นผู้ลงทุน โดยมี
ESCO รับประกันผลการดําเนินงานของโครงการอนุรักษ์ พลังงาน และ/หรื อพลังงานทดแทน พร้ อมกับ
มีการจัดทําสัญญาพลังงานระหว่างผู้รับบริ การกับ ESCO โดยประกันผลประโยชน์สทุ ธิของโครงการที
สามารถดําเนินการได้ จะเท่ากับหรื อมากกว่าค่าใช้ จ่ายทีผู้รับบริ การจะต้ องจ่ายในการลงทุน ในกรณีที
ผลประโยชน์สทุ ธิของโครงการทีสามารถดําเนินการได้ จริ งตํากว่าผลประโยชน์สทุ ธิทีกําหนดในสัญญา
แล้ ว ESCO จะเป็ นผู้ชดเชยส่วนทีขาดให้ กบั ผู้รับบริ การ
.
รู ปแบบแบ่งผลประหยัดพลังงาน (Shared Saving) รู ปแบบนี ESCO เป็ นผู้ลงทุน และรับความเสียง
ค่าใช้ จ่ายทีได้ ลงทุนก่อน แล้ วจึงนําเอาผลประโยชน์สทุ ธิ ของโครงการทีสามารถดําเนินการได้ มาแบ่ง
ผลประโยชน์ระหว่าง ESCO กับผู้รับบริ การ ตามข้ อตกลงในสัญญาพลังงาน
.
รูปแบบอืนๆ เช่น การประกันค่าพลังงานหรื อต้ นทุนสาธารณูปโภค (Guaranteed Rebate/Chauffage)
เป็ นต้ น ซึ งรู ป แบบนี ผู้รั บ บริ ก ารหรื อ ESCO ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ งเป็ นผู้ ลงทุ น โดย ESCO จะเป็ นผู้
รับประกันในการผลิตพลังงานตามราคาทีตกลงให้ กบั ผู้รับบริ การ ซึง ESCO จะเข้ าไปหปรับปรุ งติดตัง
อุป กรณ์ จ่ายพลังงานและเป็ น ผู้ดูแลรับ ผิ ดชอบระบบการจ่ายพลังงานตลอดระยะเวลาในสัญ ญา
ผู้รับบริ การมีหน้ าทีจ่ายเงินตอบแทนเป็ นค่าพลังงานตามข้ อตกลงในสัญญา
หากพิจารณาโดยสรุ ปดังกล่าวข้ างต้ น ความรับผิดชอบความเสียงทางเทคนิคด้ านผลประหยัดของโครงการ
สามารถทําให้ ลดความเสียงลงได้ โดยให้ ความระมัดระวังและให้ ความสําคัญ ในการประเมินการใช้ พลังงาน
การวิเคราะห์ และออกแบบด้ านวิศ วกรรม การคัดเลือกชนิ ด และขนาดของเทคโนโลยี การบริ ห ารโครงการ
(มิใช่เพียงรับประกันประสิทธิภาพของอุปกรณ์)
3. ความรั บ ผิ ด ชอบต่อ ความเสียงในด้ านประสิ ท ธิ ภ าพของเครื องจัก ร/อุป กรณ์ ป ระหยัด พลังงาน รวมถึ งการ
รับประกันในส่วนของการบริ การดูแลรักษาและอะไหล่สํารอง เป็ นเรื องทีบริ ษัทให้ ความสําคัญ เนืองจากบาง
สถานประกอบการมีการปฏิบตั ิงาน ชัวโมง หากเกิดปั ญหาหรื อข้ อบกพร่องในสิงทีกล่าวข้ างต้ น และไม่มีแผน
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สํา รองที เหมาะสม จะมี ผ ลทํ า ให้ เกิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ยและค่า เสีย หายตามมา ดังนัน บริ ษั ท จึ งต้ อ งมี แ ผนการทํ า
Autonomous Maintenance และ Preventive Maintenance (AM & PM) ไว้ ล่ ว งหน้ า และปฏิ บั ติ ต ามแผน
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
. บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน จํากัด (D INNOVA)
บริ ษัทดําเนินธุรกิจภายใต้ ปรัชญาการทํางานอย่างสร้ างสรรค์ มุ่งมัน และคัดสรรคุณภาพเพือส่งมอบความสุข
ให้ แก่กลุ่มผู้บริ โภคอย่างต่อเนื อง เดิมบริ ษัท ได้ เคยประกอบธุรกิ จโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม และต่อมาเกิ ดปั ญ หาภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัว ทําให้ บริ ษัทจําเป็ นต้ องหยุดประกอบกิจการดังกล่าว ในปี
เนืองจากไม่ค้ มุ ค่าในการลงทุน
ข้ อมูลทัวไปของบริษัท
ชือบริ ษัท:

บริ ษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน จํากัด

ทีตังสํานักงานใหญ่:

เลขที

/ อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชัน

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
ประเภทธุรกิจ :

จัดหา ผลิต และ/หรื อร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม

เลขทะเบียนบริ ษัท:
ทุนจดทะเบียน :

,

,

บาท (หุ้นสามัญ

,

หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ

บาท)

ทุนทีชําระแล้ ว :

,

,

บาท (หุ้นสามัญ

,

หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ

บาท)

รายชือผู้ถอื หุ้น ณ วันที

มีนาคม

ลําดับ

รายชือ
บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

จํานวนหุ้นทีถือ
479,998

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
99.

2

นางสาวกุลธิดา วีระถาวร

0.02

3

นางสาวพิชญา รักตพงศ์ไพศาล

0.02

รวม

480,000

100.00

ข้ อมูลการประกอบธุรกิจ
ประวัติความเป็ นมา
บริ ษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน จํากัด เดิมชือ บริ ษัท ยู เบสท์ พ้ อยท์ มีเดีย จํากัด จดทะเบียนจัดตังเป็ นบริ ษัทจํากัด
เมือวันที เมษายน
โดยทําธุรกิจ Call center ต่อมาได้ ในปี
ได้ เปลียนการดําเนินธุรกิจเป็ นการประกอบ
กิจการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมโดยได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์เพือให้ บริ การกระจายเสียง
โทรทัศ น์ เลขที B -S
- ของรายการ เอส.อี .เอ็ ก ซ์ .วาย วูแ มน ที วี ชาแนล จากคณะกรรมการ กสทช.
ตังแต่วนั ที เมษายน
– เมษายน
(ก่อนหน้ าได้ รับใบอนุญาตตังแต่วนั ที เมษายน
– เมษายน
) ต่อมาเมือวันที สิงหาคม
บริ ษัทได้ เปลียนชือเป็ น บริ ษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จํากัด และเมือวันที มิถนุ ายน
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บริ ษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จํากัด ได้ เปลียนชือใหม่ เป็ น บริ ษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน จํากัด เพือให้ เหมาะสมกับธุรกิจมาก
ขึน
โดยในเดือนเมษายน
หลังจากใบอนุญาตในการประกอบกิจการได้ หมดอายุลง บริ ษัทได้ หยุดประกอบ
กิจการ เนืองจากไม่ค้ มุ ค่าการลงทุน แต่บริ ษัทก็ยงั คงให้ ความสนใจในการลงทุนในนวัตกรรมใหม่ๆ เกียวกับธุรกิจด้ าน
มีเดีย โดย บริ ษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน จํากัด ได้ เข้ าลงทุนใน บริ ษัท บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตลั จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัททีประกอบธุรกิจ
เกียวข้ องกับการพัฒนาแอพพลิเคชันในระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ (Online Live Streaming Platform) ในสัดส่วนร้ อยละ
ของหุ้ นสามัญ ทังหมด ปั จ จุ บัน แอพพลิ เคชันได้ เปิ ดให้ บ ริ ก ารในรุ่ น เวอร์ ชัน เต็ ม แล้ ว ในไตรมาสที ที ผ่ า นมา
ทังโทรศัพท์มือถือระบบ IOS ระบบ Android และบนเครื องคอมพิวเตอร์ รวมถึงได้ จดั งานเปิ ดตัวที Show DC พระราม
ปั จจุบันได้ รับรู้ รายได้ เป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยเริ มรับรู้ รายได้ ตงแต่
ั เดือนมิถุนายน
จากการตรวจสอบงบ
การเงินของ บลู ฟิ นิกซ์ ประจํ าปี
(ตรวจสอบแล้ ว) ของ บลู ฟี นิกซ์ มีรายได้ อยู่ที . ล้ านบาท มีค่าใช้ จ่ายอยู่ที
. ล้ านบาท ส่งผลให้ ขาดทุนอยู่ที . ล้ านบาท โดยรายได้ หลักมาจากการจําหน่าย Gift ให้ แก่ Angel on Duty
และ Finix TV (ปั จ จุบัน Angel on Duty และ Finix TV ได้ รวมเป็ น Platform เดี ย วกัน ) ส่ว นรายได้ จ าก Social Portal
Media Platform ยังไม่เกิดขึน ซึงตามแผนงานจะเริ มรับรู้รายได้ สว่ นนีภายในไตรมาสที /
โครงสร้ างรายได้

ประเภทของรายได้
- บจ. ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน
. รายได้
. รายได้ อืน
รวมรายได้

ปี
ล้ านบาท ร้ อยละ
.
.
.

.
.
.

ปี
ล้ านบาท
.
.
.

ร้ อยละ
.
.
.

ปี
ล้ านบาท
.
.
.

ร้ อยละ
.
.
.

ปั จจัยความเสียงของ บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน จํากัด ในการเข้ าลงทุนใน บริษัท บลู ฟิ นิกซ์ ดิจิตัล จํากัด
ความเสียงจากกลุม่ ผ้ ถือหุ้นรายใหญ่มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายและบริ หารจัดการกลุม่ บริ ษัทฯ
บริ ษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน จํากัด เป็ นเพียงผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนรวมกันร้ อยละ . ของทุนจด
ทะเบียน จึงทําให้ ไม่สามารถควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติทีสําคัญในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เกือบทังหมด ดังนัน อาจ
ทําให้ ไม่สามารถรวบรวมคะแนนเพือตรวจสอบและถ่วงดุลเรื องทีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ นอกจากนีกลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ยังเป็ นผู้มีอํานาจในการบริ หารจัดการกลุม่ บริ ษัทฯ โดยมีตําแหน่งเป็ นกรรมการจํานวน ท่าน จากทังหมด ท่าน รวมถึง
มีกรรมการภายนอกที มาจากการเลือกตังของผู้ถือหุ้น ท่าน บริ ษัทจึงแต่งตังกรรมการจํ านวน ท่าน เพื อทําหน้ าที
ตรวจสอบการดําเนินงานของผู้บริ หารและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย
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. บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด
ข้ อมูลทัวไปของบริ ษัท
ทีตังสํานักงานใหญ่

:

ทุนจดทะเบียน

:

,

,

บาท

ทุนชําระแล้ ว

:

,

,

บาท

มูลค่ าทีตราไว้

: หุ้นละ

รายชือผู้ถอื หุ้น ณ วันที
ลําดับ

/ หมูท่ ี ตําบลสระกระโจม อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

บาท

ธันวาคม
รายชือ

จํานวนหุ้นทีถือ

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)

บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

,

.

2

บริ ษัท โรงไฟฟ้า ธนญาธรณ์ จํากัด

,

.

3

นายทิษณุ

ธนญาธรณ์

1,

.

นางณิญา

ธนญาธรณ์

,

.

นางสาวภคนัท ธนญาธรณ์

,

.

นายธนภณ

ธนญาธรณ์

,

.

รวม

,

.

ข้ อมูลการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด ก่อตังขึนเมือวันที พฤษภาคม
เพือประกอบธุรกิจผลิตและ
จําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยได้ ลงนามในสัญญาซือขายไฟฟ้า (VSPP) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
ด้ วยกําลังผลิตไฟฟ้าขนาดไม่เกิน . เมกะวัตต์ ในวันที พฤษภาคม
โรงไฟฟ้าพลังงานก๊ าซชีวภาพของบริ ษัท
ใช้ ก๊าซชีวภาพทีผลิตจากนําเสียทีเกิดจากกระบวนการผลิตนําตาลของโรงงานนําตาลในบริ เวณใกล้ เคียงกับโรงไฟฟ้าเป็ น
วัตถุดิบสําหรับการผลิตไฟฟ้า โดยทีนําเสียดังกล่าวมีปริ มาณมากและไม่เป็ นทีต้ องการของโรงงานนําตาล และเพือลด
ค่าใช้ จ่ายในการบําบัดนําเสียดังกล่าว โรงงานนําตาลจึงมีความประสงค์จะจําหน่ายนําเสียดังกล่าวเพือการผลิตไฟฟ้า
ทังนี ปริ มาณนําเสียของโรงงานนําตาลดังกล่าวมีเพียงพอสําหรับการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าของบริ ษัท
ความคืบหน้ าของโครงการ
หลังจากได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังที /
เมือวันที ธันวาคม
บริ ษัทจะทํา
การเข้ าซือหุ้นสามัญของ บริ ษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด (“อัครวัฒน์ ฯ”) ซึงประกอบธุรกิจพลังงานไฟฟ้า
ก๊ าซชีวภาพ จากผู้ถือหุ้นเดิมของ อัครวัฒน์ จํานวน , หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ ของทุนจดทะเบียน ธุรกรรมการเข้ าซือ
หุ้นจะแบ่งออกเป็ น ครัง คือ ครังที ภายในเดือนธันวาคม
จํานวน , หุ้น, ครังที ภายในเดือนมกราคม
จํานวน , หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ . ของหุ้นทังหมดของอัครวัฒน์ฯ และครังที ภายในเดือนกรกฎาคม
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จํานวน , หุ้น รวมทังหมด , หุ้นคิดเป็ นร้ อยละ ของหุ้นทังหมดของอัครวัฒน์ฯ ทังนี เมือวันที ธันวาคม
บริ ษัทได้ รับโอนหุ้นส่วนแรกจํานวน , หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ . ของหุ้นทังหมดของ อัครวัฒน์ฯ โดยบริ ษัทได้
ชําระราคาซือขายหุ้นสําหรับการโอนหุ้นส่วนแรกให้ แก่ บริ ษั ท โรงไฟฟ้า ธนญาธรณ์ จํ ากัด รวมเป็ นจํานวนเงินทังสิน
, , บาท และเมือวันที มกราคม
บริ ษัทได้ รับโอนหุ้นส่วนทีสองจํานวน , หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ .
ของหุ้นทังหมดของอัครวัฒ น์ ฯ โดยบริ ษัทได้ ชําระราคาซือขายหุ้นสําหรับการโอนหุ้นส่วนทีสองให้ แก่ บริ ษัท โรงไฟฟ้า
ธนญาธรณ์ จํากัด จํานวนเงินทังสิน , , บาท เรี ยบร้ อยแล้ ว แต่สาํ หรับการโอนหุ้นครังที ภายในเดือนกรกฎาคม
นัน ทางบริ ษัทยังไม่ได้ เข้ าทํารายการแต่อย่างใด
จากการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังที /
เมือวันที กุมภาพันธ์
คณะกรรมการได้ พิจารณา
ข้ อเท็จจริ งเพิมเติมและผลการศึกษาโครงสร้ างต้ นทุนทีเปลียนแปลงไปแล้ ว พบว่าการดําเนินโครงการต่อไปโดยอาศัย
แนวทางเดิมอาจส่งผลให้ ไม่เกิ ดผลประโยชน์ ต่อบริ ษัทและผู้ถือหุ้นตามทีได้ รับอนุมตั ิให้ เข้ าลงทุน จึงได้ ให้ ฝ่ายบริ หาร
ทําการศึกษาหาแนวทางแก้ ไขให้ บริ ษัทได้ รับผลกระทบจากโครงการนีน้ อยทีสุด ซึงบริ ษัทได้ เสนอแนวทางแก้ ไขและพบ
ประเด็นสําคัญจากการศึกษาแนวทางแก้ ไขดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี
(1) การศึกษาต้ นทุนการจัดการนําเสียทีเกิดจากการหมักก๊ าซชีวภาพ
สืบเนืองจากการศึกษาความเป็ นไปได้ ในการลงทุนก่อนทีบริ ษัทจะตัดสินใจเข้ าลงทุน บริ ษัทได้ รับข้ อมูล
ว่า ตามปกติ ชุม ชนในบริ เวณโดยรอบโครงการ (ในรั ศ มี ป ระมาณ

กิ โลเมตร) จะขอรั บ นํ าเสีย

ดังกล่าวจากโครงการเพือนําไปรดพืนทีการเกษตรของชุม ชน แต่ในระหว่างทีอัครวัฒ น์ ดําเนินการ
ปรับปรุงพืนทีโครงการ ก็ได้ รับข้ อเท็จจริ งว่า ชุมชนในบริ เวณโดยรอบโครงการมารับนําเสียจากโครงการ
ในปริ มาณทีน้ อยลงอย่างมีนยั สําคัญ เนืองจาก ( ) ในบริ เวณชุมชนซึงสามารถรับนําเสียจากโครงการ
ของอัครวัฒน์นนั มีโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ซงชุ
ึ มชนอาจพิจารณารับนําเสียจากโครงการใหม่ดงั กล่าวได้
หากใช้ ระยะเวลาในการเดิ น ทางที น้ อยกว่า และ ( ) ชุม ชนได้ รับ นํ าจากโรงไฟฟ้า อืนที มี ล ัก ษณะ
เดียวกันซึงอยู่ในละแวกเดียวกันโดยโครงการโรงไฟฟ้าอืนบางส่วนขนส่งนําเสียของตนเองไปให้ กับ
ชุมชน ดังนัน ชุมชนจึงไม่มีความจําเป็ นต้ องมารับนําเสียจากโครงการโดยตรง บริ ษัทจึงดําเนินการ
ศึกษาต้ นทุนทีจะเกิดขึนจากการขนส่งนําเสียดังกล่าวไปยังพืนทีของชุมชน
จากการศึกษาพบว่า หากอัครวัฒน์ต้องรองรับต้ นทุนการขนส่งนําเสียดังกล่าวไปยังพืนทีของชุมชน
โครงการจะมีความเป็ นไปได้ ในเชิงพาณิ ชย์ลดลงอย่างมีนยั สําคัญ เนืองจากอัครวัฒน์ยงั ต้ องรองรับ
ค่าใช้ จ่ายในการขนส่งวัตถุดิบ (นําวีแนส) จากโรงงานไบโอฟูเอล มิตรผล ทีอําเภอด่านช้ าง ทีในปั จจุบนั
มีระยะทางประมาณ

กิโลเมตร และการขนส่งนําเสียไปยังพืนทีของชุมชนยังทําให้ ค่าใช้ จ่ายของ

โครงการเพิมขึนอย่างมีนยั สําคัญประมาณร้ อยละ
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(2) การศึ กษาความเป็ นไปได้ ของการย้ ายตําแหน่ งที ตั งของโครงการ เพื อลดระยะในการขน
วัตถุดิบ (นําวีแนส) จากโรงงานไบโอฟูเอล มิตรผล ทีอําเภอด่ านช้ าง
จากผลการศึกษาตัวเลขโครงสร้ างต้ นทุน การขนส่งเชิ งลึกในข้ อ ( ) และ ( ) บริ ษั ทพบว่า ยังคงมี
ข้ อจํากัดในทางปฏิบตั ิคอ่ นข้ างสูง บริ ษัทจึงดําเนินการศึกษาความเป็ นไปได้ ของการย้ ายตําแหน่งทีตัง
ของอัครวัฒน์ เพือลดระยะทางในการขนวัตถุดิบซึงเป็ นค่าใช้ จ่ายคงที
ปั จจุบนั ระยะทางทีใช้ ขนส่งวัตถุดิบ อยู่ทีประมาณ

กิโลเมตร จากการสํารวจพืนทีทีสามารถเพิม

ความเป็ นไปได้ ในเชิงพาณิชย์ โดยพิจารณาจากพืนทีตังของโครงการในปั จจุบนั พบว่า มีพืนทีทีมีความ
เป็ นไปได้ ในเชิงพาณิ ชย์สงู ทีสุด แห่ง ตังอยู่ทางทิศเหนือของทีตังปั จจุบนั เป็ นส่วนทีติดกับอําเภอ
หนองหญ้ าไซ ซึงเป็ นพืนทีทีมีระยะทางใกล้ กบั แหล่งวัตถุดิบมากทีสุด ห่างจากชุมชนทีอยูอ่ าศัย (เป็ น
ไร่อ้อยและสวนผัก)
บริ ษัทได้ ดําเนินการสํารวจพืนทีทีน่าจะมีศกั ยภาพในการย้ ายทีตังโรงงาน พืนที ทีมีระยะทางโดยรวม
ประมาณ . กิโลเมตร และได้ สํารวจเส้ นทางลัดซึงมีระยะทางโดยรวมประมาณ . กิโลเมตร ผล
การสํารวจพบว่า
(ก) พืนที เป็ นพืนทีทีมีสายส่ งระบบไฟฟ้ าแล้ ว แต่ ขนาดสายส่ งยังมีขนาดเล็ก (สามารถ
เปลี ยนเป็ นสายส่ ง ขนาดใหญ่ ได้ ) พื นที ส่ว นใหญ่ เป็ น ไร่ อ้ อ ยและสวนผัก ห่ า งจากชุ ม ชน
(มีบ้านเรื อนเล็กน้ อย) จึงเป็ นพืนทีทีมีศกั ยภาพในการตังโรงไฟฟ้าได้
(ข) พืนที เป็ นพืนทีทียังไม่ มีสายส่ งไฟฟ้ าเข้ าในพืนที แต่ เป็ นพืนทีตรวจสอบด้ วยตาเปล่ า
โล่ ง พิ จ ารณาแล้ วถือ ว่ าอาจพอมี ศั กยภาพในการตั งโรงไฟฟ้ า แต่ต้ องลงทุนดํ าเนิ นการ
ก่อสร้ างสายส่งเพิมเติมจากทีมีอยู่และปรับปรุ งทางเข้ าพืนทีเพือให้ รถบรรทุกขนาดใหญ่สามารถ
เข้ าพืนทีได้
(ค) เส้ นทางลัดไม่ น่าจะใช้ งานได้ จริ ง เพราะมีส่วนตรงกลางบางส่ วนทีเป็ นทางลูกรั งและมี
สภาพเป็ นหลุมบ่ อ ซึงจะส่งผลให้ นาเสี
ํ ยให้ กระเด็นออกมาจากตัวรถขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิงใน
ฤดูฝน เส้ นทางน่าจะมีหลุมบ่อมากขึน
ดังนัน แนวทางทีมีความเป็ นไปได้ มากทีสุดจากการศึกษาความเป็ นไปได้ ของการย้ ายตําแหน่งทีตังของ
อัครวัฒน์ เพือลดระยะทางในการขนวัตถุดิบคือ ย้ ายทีตังโครงการไปอยู่ทีพืนที หรื อ ซึงจากผลการ
ประเมิน ระยะทางการขนส่งนํ าเสียจากโรงงานวัต ถุดิบ (นําวีแนส) จากโรงงานไบโอฟูเอล มิ ตรผล
ทีอําเภอด่านช้ าง จะอยูท่ ีประมาณ . กิโลเมตร
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(3) การศึกษาความเป็ นไปได้ ในการติดตังระบบบําบัดนําเสีย
ผลการวิเคราะห์ ต้น ทุนการติดตังระบบบํ าบัด นําเสียอยู่ที - บาทต่อตันนําเสีย โดยจะกระทบ
โครงสร้ างต้ นทุนและผลตอบแทนของโครงการ
(4) การศึกษาความเป็ นไปได้ ในการบอกเลิกสัญญา
เงือนไขหรื อข้ อตกลงกับคูส่ ญ
ั ญา และการปฏิบตั ิตามเงือนไขในการชําระเงินค่าหุ้นในส่วนทีเหลือ หรื อ
การซือขายหุ้นครังที หรื อในสัดส่วนประมาณร้ อยละ . ของหุ้นทังหมด หรื อประมาณ

ล้ าน

บาท บริ ษัทได้ ดําเนินการขอความเห็นจากทีปรึ กษาด้ านกฎหมาย บริ ษัท กุดัน แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส
จํากัด ซึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี
ตามสัญ ญาซือขายหุ้น ระหว่า งบริ ษั ท และอัค รวัฒ น์ มี ข้อ ตกลงเกี ยวกับ การชํ าระราคาซื อขายหุ้น
เงือนไขการชําระราคา และการยกเลิกสัญญา ดังนี
เงือนไขบังคับก่อน เฉพาะกรณีสาํ หรับการซือขายเสร็ จสมบูรณ์ครังที
-

ผู้ซือและผู้ขายได้ เข้ าทําสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ตามเงือนไขทีคูส่ ญ
ั ญาตกลงกัน

การผิดข้ อตกลงอันเป็ นเหตุให้ บอกเลิกสัญญา
คู่ส ัญ ญาอาจใช้ สิ ท ธิ ห ากคู่ส ัญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ งไม่ ได้ ป ฏิ บัติ ห น้ า ที ใด ๆ ของตนในเรื องที เป็ น
สาระสําคัญ ในวันที ทําการซือขายเสร็ จสมบูรณ์ (ครังที หรื อ ครังที หรื อ ครั งที แล้ วแต่กรณี )
คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงมีสทิ ธิดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง ดังนี
()

อาจใช้ สทิ ธิเลิกสัญญาฉบับนีทันที โดยไม่เป็ นการเสือมเสียสิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหาย
ทีตนมีตอ่ คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง

()

อาจใช้ สิทธิหรื อสละสิทธิใด ๆ เพือให้ การซือขายเสร็ จสมบูรณ์ สามารถดําเนินการ
ต่อไปได้ จนเสร็ จสินในวันทีทําการซือขายเสร็ จสมบูรณ์ หรื อ

()

อาจกําหนดวันทีจะทําการซือขายเสร็ จสมบูรณ์ใหม่ ซึงต้ องไม่เกินกว่า วันทําการ
นับจากวันทีทําการซือขายเสร็ จสมบูรณ์ ทีกําหนดไว้ เดิม ทังนี คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ าย
ต่างมีหน้ าทีต้ องปฏิบัติ ในวันทีทําการซือขายเสร็ จสมบูรณ์ ทีได้ เลือนไปนัน และ
การเลือนวันทีทําการซือขายเสร็ จสมบูรณ์ นันสามารถเลือนได้ เพียงครังเดียว เว้ น
แต่คสู่ ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอืน
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ทังนี บริ ษัทได้ มีการตกลงเพือขยายระยะเวลาการเข้ าทํารายการซือขายหุ้นครังที มาเป็ นภายในวันที
พฤศจิ กายน

เพื อทํ าความตกลงเกี ยวกับ การบริ ห ารจัด การ อัค รวัฒ น์ กับ ทางผู้ขายหุ้น

โดยในขณะนี ด้ วยเหตุว่าบริ ษัทและผู้ขายหุ้นยังไม่สามารถดําเนินการตามเงือนไขบังคับก่อนของการ
ซือขายหุ้นครังที เนืองจากยังไม่สามารถเจรจาตกลงในสาระสําคัญอืนของการเข้ าลงทุนในโครงการ
ได้ ดังนัน บริ ษัทจึงยังไม่ได้ เข้ าทํารายการซือขายหุ้นครังที แต่อย่างใด นอกจากนัน หากคูส่ ญ
ั ญาไม่
สามารถทําการซือขายหุ้นครังที ได้ อันเนืองมาจากเงือนไขบังคับก่อนเกิดขึนไม่ครบถ้ วน คู่สญ
ั ญา
อาจพิจารณาเลิกสัญญาและเรี ยกให้ ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงชําระค่าเสียหาย (ถ้ ามี) ระหว่างกันได้ ตาม
กฎหมาย
ดังนัน ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีความเห็นว่า การดําเนินโครงการต่อไปไม่ว่าจะโดย
อาศัยแนวทางเดิม หรื อตามแนวทางแก้ ไขปั ญหาตามข้ อ ( ) ถึง ( ) อาจส่งผลให้ บริ ษัทไม่ได้ รับผลประโยชน์ต่อบริ ษัทและ
ผู้ถือหุ้นตามทีได้ อนุมตั ิให้ เข้ าลงทุน จึงมีความเห็นให้ ยกเลิกการลงทุน หรื อการจําหน่ายการลงทุน โดยบริ ษัทจะดําเนินการ
หาผู้ลงทุนทีสนใจโครงการต่อไป
ปั จจัยความเสียงของ บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด
ความเสียงจากวัตถุดิบทีมีความสําคัญต่อการผลิต
บริ ษัทเป็ นผู้ดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊ าซชีวภาพ โดยใช้ วตั ถุดิบจากนําเสียทีเกิดจากกระบวนการผลิตนําตาลของ
โรงงานนําตาลในบริ เวณใกล้ เคียงกับโรงไฟฟ้าเป็ นวัตถุดิบสําหรับการผลิตไฟฟ้า โดยวัตถุดิบดังกล่าวเป็ นวัตถุดิบสําคัญที
ใช้ ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า และปริ มาณทีผลิตจะขึนอยูก่ บั ผลผลิตและข้ อตกลงในการจําหน่ายนําเสียจากโรงงาน
นําตาล จึงอาจประสบปั ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ ในกรณีทีนําเสียทีได้ จากกระบวนการผลิตนําตาลมีไม่เพียงพอหรื อ
โรงงานนําตาลปฏิเสธการจําหน่ายนําเสียให้ กบั โรงไฟฟ้าพลังงานก๊ าซชีวภาพของบริ ษัท อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีข้อตกลงกับ
โรงงานนําตาลในบริ เวณใกล้ เคียงและจากการสํารวจพบว่า นําเสียดังกล่าวมีปริ มาณมากและไม่เป็ นทีต้ องการของโรงงาน
นําตาล และเพือลดค่าใช้ จ่ายในการบําบัดนําเสียดังกล่าว โรงงานนําตาลจึงมีความประสงค์จะจําหน่ายนําเสียดังกล่าว
เพือการผลิตไฟฟ้า บริ ษัทจึงมันใจปริ มาณนําเสียของโรงงานนําตาลดังกล่าว มีเพียงพอสําหรับการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า
ของบริ ษัท
ความเสียงจากการพึงพิงลูกค้ ารายใหญ่สาํ หรับธุรกิจพลังงาน
การดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าทุกโครงการมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็ นลูกค้ าเพียงรายเดียว ซึงมีสญ
ั ญาซือขายไฟฟ้าและเป็ น
หน่วยงานภาครัฐทีมีความน่าเชือถือและมีความมันคง จึงทําให้ กลุ่มบริ ษัทมีความเสียงตําจากการพึงพิงลูกค้ ารายใหญ่
ของบริ ษัท
แนวโน้ มความเสียงจากการเปลียนแปลงกฎระเบียบทีเกียวข้ องกับการประกอบธุรกิจ
การเปลียนแปลงกฎระเบียบทีเกียวข้ องกับการประกอบประกอบธุรกิจ อาจจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
ได้ ทังในทางที เป็ น ประโยชน์ ห รื อ ในทางที เป็ น โทษแก่ ท างบริ ษั ท โดยที การเปลียนแปลงกฎระเบี ย บข้ อ บังคับ ต่ างๆ

- 36 -

เป็ นปั จจัยภายนอกทีบริ ษัทไม่อาจควบคุมได้ แต่อย่างไรตาม บริ ษัทมีการติดตามการเปลียนแปลงของกฏระเบียบรวมถึง
นโยบายของภาครัฐอย่างต่อเนือง ตลอดจนในการวิเคราะห์การลงทุนในกิจการ บริ ษัทจะให้ ความสําคัญต่อความเสียงของ
การเปลียนแปลงกฎระเบียบทีเกี ยวข้ อง เพื อให้ สามารถปรั บเปลียนรู ปแบบการทํางานให้ สอดคล้ อง และเป็ นไปตาม
กฎระเบียบของภาครัฐได้
การประกอบธุรกิจของบริษัทร่ วม

การประกอบธุรกิจของบริษัทร่ วม
. บริษัท บลู ฟิ นิกซ์ ดิจิตัล จํากัด
ข้ อมูลทัวไปของบริ ษัท
ทีตังสํานักงานใหญ่

:

,

/ - ชัน ซอยลาดพร้ าว

(มหาดไทย )

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียน

:

,

,

บาท

ทุนชําระแล้ ว

:

,

,

บาท

มูลค่ าทีตราไว้

: หุ้นละ

รายชือผู้ถอื หุ้น ณ วันที
ลําดับ

บาท

ธันวาคม
รายชือ

จํานวนหุ้นทีถือ

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)

บริ ษัท อาร์ ติเซน ฮ่องกง จํากัด

,

.

2

บริ ษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน จํากัด

,

.

3

นาย สุรศักดิ

อารี ย์สว่างกิจ

,

.

นาย ศิรทรงวิทย์ จิรธนาโศภิน

,

.

นาย วิวฒ
ั น์

วงศ์วราวิภทั ร์

,

.

นาย สุวิทย์

วัจนะปกรณ์

,

.

นาย นิธิภทั ร์

พาณิชชัยวิวฒ
ั น์

,

.

นาย สมยศ

ชัยรัตน์

,

.

,

.

รวม

ข้ อมูลการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท บลู ฟิ นิกซ์ ดิจิตลั จํากัด (“บลู ฟี นิ กซ์ “) ประกอบธุรกิจเกียวข้ องกับการพัฒนาแอพพลิเคชันในระบบ
ถ่ า ยทอดสดออนไลน์ (Online Live Streaming Platform) โดยระบบ Platform ดั ง กล่ า วนั น สามารถใช้ งานบน
โทรศัพท์มือถือได้ ทุกระบบปฎิบตั ิการ ไม่ว่าจะเป็ นระบบ IOS หรื อระบบ Android ตลอดจนสามารถใช้ งานได้ บนเครื อง
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คอมพิวเตอร์ ซึงการใช้ งานในทุกระบบมีความเชือมต่อกันตลอดเวลา ระบบแอพพลิเคชันหลักในปั จจุบนั ได้ แก่ ระบบ
Finix TV
ระบบ Finix TV เป็ นระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ (Online Live Streaming) สําหรับบุคคลธรรมดา ซึงสามารถ
ลงทะเบียนเพือถ่ายทอดสดรายการของตนเองได้ เริ มดําเนินการเชิ งพาณิ ชย์ในเดือนมิถุนายน
โดยถ่ายทอดสด
(Live) โดยกลุ่ม บุค คล ที มี ชือเสียง จํ านวน
ราย โดยกลุ่ม ผู้จัด รายการดังกล่าวมี ผ้ ูติ ด ตามผ่าน Social Network
จํานวนมาก เช่น ติดตามผ่าน Facebook จํานวนประมาณ ล้ านราย, ผ่านระบบ Instagram จํานวนประมาณ ล้ านราย
ความคืบหน้ าของโครงการ
บริ ษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน จํากัด ได้ เข้ าลงทุนใน บริ ษัท บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตลั จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัททีประกอบธุรกิจ
เกียวข้ องกับการพัฒนาแอพพลิเคชันในระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ (Online Live Streaming Platform) ในสัดส่วนร้ อยละ
ของหุ้ นสามัญ ทังหมด ปั จ จุ บัน แอพพลิ เคชันได้ เปิ ดให้ บ ริ ก ารในรุ่ น เวอร์ ชัน เต็ ม แล้ ว ในไตรมาสที ที ผ่ า นมา
ทังโทรศัพท์มือถือระบบ IOS ระบบ Android และบนเครื องคอมพิวเตอร์ รวมถึงได้ จดั งานเปิ ดตัวที Show DC พระราม
ปั จจุบนั ได้ รับรู้ รายได้ เป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยเริ มรับรู้ รายได้ ตงแต่
ั เดือนมิถนุ ายน
จากการตรวจสอบงบ
การเงินของ บลู ฟิ นิกซ์ ประจํ าปี
(ตรวจสอบแล้ ว) ของ บลู ฟี นิกซ์ มีรายได้ อยู่ที . ล้ านบาท มีค่าใช้ จ่ายอยู่ที
. ล้ านบาท ส่งผลให้ ขาดทุนอยู่ที . ล้ านบาท โดยรายได้ หลักมาจากการจําหน่าย Gift ให้ แก่ Angel on Duty
และ Finix TV (ปั จ จุบัน Angel on Duty และ Finix TV ได้ รวมเป็ น Platform เดี ย วกัน ) ส่ว นรายได้ จ าก Social Portal
Media Platform ยังไม่เกิดขึน ซึงตามแผนงานจะเริ มรับรู้รายได้ สว่ นนีภายในไตรมาสที /
หลังจากที บลู ฟี นิกซ์ ประสบความสําเร็ จในเดือนสิงหาคม
จากการจัดงานแถลงข่าวเปิ ดตัวอย่างเป็ น
ทางการ มีบคุ คลทีมีชือเสียงเข้ าร่วม เช่น อาจารย์คฑา ชินบัญชร, เสกสรรค์ ศุขพิมาย, ทีมงานก่อนบ่ายคลายเครี ยด และ
Miss Supranational ซึงบริ ษัทได้ สนับสนุนความช่วยเหลือ ติดต่อประสานงานให้ ต่อมา ผู้บริ หารของ บลู ฟี นิกซ์ มองเห็น
โอกาสในการเข้ าร่ วมเป็ นพันธมิตร กับ บริ ษัท อิเลคทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรี ม จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัทนําเข้ าเกมส์ออนไลน์ เพือใช้
ทรัพ ยากรร่ วมกันให้ เกิ ดประโยชน์ สูงสุด ทางธุรกิ จ รวมถึงได้ มี การนํ าเสนอแผนขยายงานกับ กลุ่มธุรกิ จมี เดี ยชันนํ าที
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในช่วงเดือนตุลาคม
อย่างไรก็ตาม บลู ฟี นิกซ์ ยังไม่สามารถกระตุ้นจํานวนลูกค้ า ให้ มีรายได้ ตามเป้าหมายทีได้ วางไว้ บริ ษัทพิจารณา
แล้ วเห็นว่า อาจเกิดจากการขาดการวางกลยุทธ์และการปฏิบตั ิการวางการตลาดทีชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิง ในเรื องของ
การจัดสรรงบประมาณและการจัดลําดับความสําคัญ ซึงส่งผลต่อการกําหนดสัดส่วนการใช้ งบประมาณในเครื องมือทาง
การตลาดต่างๆ อีกทัง สภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ไม่สง่ ผลในทางบวกเท่าทีคาดการณ์ ไว้ บริ ษัทจึงเสนอในการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท บลู ฟิ นิกซ์ ล่าสุด เมือวันที พฤศจิกายน
ให้ ทีมผู้บริ หารของ บลู ฟิ นิกซ์ จัดทําแผนการทํางาน
แผนการใช้ จ่ายเงิน และแผนการใช้ งบประมาณประจําไตรมาส ให้ ชดั เจน นําเสนอร่ างให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
ภายในวันที พฤศจิกายน
ซึงบริ ษัทยังไม่ได้ รับแผนดังกล่าว
ปั จจัยความเสียงของ บริษัท บลู ฟิ นิกซ์ ดิจิตัล จํากัด
ความเสียงจากการเปลียนแปลงข้ อกําหนด กฎหมาย และเกณฑ์การควบคุมจากภาครัฐ
ปั จ จุบัน การดํ าเนิน ธุรกิ จ ถ่ายทอดสดออนไลน์ ในไทยถูก กํ ากับ ดูแ ลโดยกระทรวงวัฒ นธรรม และกระทรวง
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื อสาร ซึงกระทรวงวัฒ นธรรมจะเป็ น ผู้ต รวจสอบเนื อหาที ให้ บ ริ ก าร ส่ว นกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร กระทรวงพาณิ ชย์ ได้ ออกพระราชบัญ ญัติ ว่าด้ วยการกระทํ าความผิดเกี ยวกับ
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คอมพิวเตอร์ พ.ศ.
เพือกํากับดูแลและป้องกันการกระทําความผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์ ในขณะทีการควบคุมธุรกิจ
การให้ บริ การถ่ายทอดสดออนไลน์ในไทยไม่เข้ มงวดเท่าใดนัก เนืองจากรัฐบาลไม่ได้ ปิดกันการทําธุรกิจถ่ายทอดสดเกม
ออนไลน์แต่อย่างใด ซึงอาจมีการเปลียนแปลงหรื อออกมาตรการกํากับหรื อกฎระเบียบต่างๆ ใหม่เพิมเติม เพือควบคุม
เนือหาทีถ่ายทอดสดออนไลน์มากยิงขึน ซึงอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลประกอบการของ
กลุม่ บริ ษัท ในอนาคต
ความเสียงจากการแข่งขันและการเพิมขึนของผู้ให้ บริ การถ่ายทอดสดออนไลน์รายใหม่
ปั จจุบัน การแข่งขันในธุรกิ จให้ บริ การถ่ายทอดสดออนไลน์ ทังในไทยและต่างประเทศมีความรุ นแรงมากขึน
จากการเพิมจํานวนของผู้ให้ บริ การรายใหม่ในตลาดทีเพิมอย่างต่อเนือง โดยผู้ให้ บริ การในแต่ละประเทศมีจํานวนหลาย
ราย และผู้ให้ บริ การต่างประเทศทีรุกเข้ ามาแข่งขันกับผู้บริ การในประเทศมีแนวโน้ มเพิมจํานวนมากขึน ซึงเป็ นผลมาจาก
อัตราการเจริ ญเติบโตของตลาด ประกอบกับเป็ นธุรกิจทีมีอตั รากําไรสูง
ความเสียงจากกลุม่ ผ้ ถือหุ้นรายใหญ่มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายและบริ หารจัดการกลุม่ บริ ษัทฯ
บริ ษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน จํากัด เป็ นเพียงผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนรวมกันร้ อยละ .
ของทุนจดทะเบียน จึงทําให้ ไม่สามารถควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติทีสําคัญในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เกือบทังหมด
ดังนัน อาจทําให้ ไม่สามารถรวบรวมคะแนนเพือตรวจสอบและถ่วงดุลเรื องทีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ นอกจากนีกลุม่ ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ยงั เป็ นผู้มีอํานาจในการบริ หารจัดการกลุม่ บริ ษัทฯ โดยมีตําแหน่งเป็ นกรรมการจํานวน ท่าน จากทังหมด
ท่าน รวมถึงมีกรรมการภายนอกทีมาจากการเลือกตังของผู้ถือหุ้น ท่าน บริ ษัทฯ จึงแต่งตังกรรมการจํานวน ท่าน
เพือทําหน้ าทีตรวจสอบการดําเนินงานของผู้บริ หารและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย
. บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์ พีเรียนซ์ จํากัด
ข้ อมูลทัวไปของบริ ษัท
ทีตังสํานักงานใหญ่

:

/ ซอยรุ่งเรื อง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานคร

ทุนจดทะเบียน

:

,

,

บาท

ทุนชําระแล้ ว

:

,

,

บาท

มูลค่ าทีตราไว้

: หุ้นละ

รายชือผู้ถอื หุ้น ณ วันที

บาท

ธันวาคม

ลําดับ

รายชือ
บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

จํานวนหุ้นทีถือ (หุ้น)
,

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)

,

.

2

นาย สุรเกียรติ

เทียนทอง

,

.

3

นาย สุรชาติ

เทียนทอง

,

.
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ลําดับ

รายชือ

จํานวนหุ้นทีถือ (หุ้น)

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)

นาย อนุรักษ์

เทียนทอง

,

.

นาย วิชญ์

ไวฑูรเกียรติ

,

.

นาย โกวิทย์

จิรชนานนท์

,

.

นาย นิติ

เนืองจํานงค์

,

.

นางสาว สุณฎั ฐา

บดินทร์ ภกั ดีกลุ

,

.

นาย นพปฎล

เจสัน จิรสันติ

,

.

นาย สุชยั

หลีระพันธ์

,

.

นาย กชพงศ์

หลีระพันธ์

,

.

นาง กมลชนก

เนืองจํานงค์

,

.

นาย กรกฤต

หลีระพันธ์

,

.

นาย ธนรรถ

บุษยโภคะ

,

.

นาย เอกวุฒิ

เนืองจํานงค์

,

.

,

.

รวม

,

ข้ อมูลการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด เป็ นบริ ษัททีประกอบธุรกิจพัฒนาแหล่งให้ ความบันเทิงในรู ปแบบดิจิทลั คือ The
Marvel Experience: Theme Entertainment Attraction (เดอะมาร์ เวลเอ็กซ์ พีเรี ยนซ์ไทยแลนด์: ธี มเอ็นเตอร์ เทนเมนท์
แอ็ ท แทรคชั น) (“TMX”) ร่ ว มกั บ บริ ษั ท ฮี โ ร่ เวนเจอร์ จํ า กั ด (บริ ษั ท Hero Venture LLC.) (“HV”) จากประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ซึงเป็ นประสบการณ์เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ ในรู ปแบบดิจิทลั ไฮเปอร์ เรี ยลลิตี ทีจะนําพาผู้ชมเข้ าร่ วมเป็ นส่วน
หนึงของหน่วยชิ ลด์ (S.H.I.E.L.D) โดยมีตวั ละครภายใต้ แบรนด์ “Marvel” กว่า คาแรคเตอร์ ได้ แก่ กัปตันอเมริ กา,
ไอรอนแมน, สไปเดอร์ -แมน, แบล็ควิโดว์, วูล์ฟเวอรี น, เดอะ ฮัลค์ เป็ นต้ น โดยมีสถานทีตังอยู่ทีบริ เวณศูนย์การค้ าเมกา
บางนา (MEGA) ทังนี มีแผนทีจะเปิ ดให้ บริ การ ภายในเดือนพฤษภาคม
โครงสร้ างการส่ ง ผ่ า นสิ ท ธิ ใ นตัว ละครของ Marvel นัน ทาง HE ได้ รั บ ช่ ว งต่ อ ของสิ ท ธิ ม าจากบริ ษั ท HV
International LLC. (“HVI”) ซึงเป็ นบริ ษัทลูกของ HV ซึงเป็ นบริ ษัททีได้ รับสิทธิทีโดยตรงจากบริ ษัท Marvel Characters
B.V. (“Marvel”) โดย HE ได้ เข้ าทําสัญญา Joint Venture กับ HVI เพือให้ ได้ รับสิทธิ นี รู ปแบบของสถานทีท่องเทียวเป็ น
สวนสนุกแบบดิจิทัล ไฮเปอร์ เรี ยลลิตี ซึงภายในจะแบ่งเป็ นโดม โดม โดยแต่ละโดมจะมีกิจกรรมต่างกันไป ผู้เข้ าชม
จะต้ องซือบัตรผ่าน และตามแผนจะมีกําหนดเวลาใน แต่ละโดม เฉลียโดมละ นาที โดยใช้ พืนทีทังหมด , ตรม.
สามารถรองรับนักท่องเทียวได้ เต็มทีถึง , คนต่อวัน
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ทังนี ในการดําเนินธุรกิจ TMX รายได้ หลักมาจาก อย่าง ได้ แก่
.
รายได้ จากการจําหน่ายบัตรผ่านเข้ าชม
.
รายได้ จากการขายของเล่นและของทีระลึก
.
รายได้ จากการขายอาหารและเครื องดืม
.
รายได้ จากผู้สนับสนุน (Sponsorship) และ Barter System ต่างๆ
ความคืบหน้ าของโครงการ
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังที /

เมือวันที

ธันวาคม

ได้ มีมติอนุมตั ิการลงทุนในธุรกิจ

พัฒ นาแหล่งให้ ค วามบัน เทิ ง ในรู ป แบบดิ จิ ทัล ไฮเปอร์ เรี ย ลลิตี โครงการเดอะมาร์ เวลเอ็ ก ซ์ พี เรี ย นซ์ ไทยแลนด์ : ธี ม
เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ แอ็ทแทรคชัน (The Marvel Experience: Theme Entertainment Attraction - TMX) ใน บริ ษัท ฮี โร่
เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด โดยการเข้ าซือหุ้นเพิมทุนของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์และการเข้ าซือหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม บริ ษัทเข้ าถือหุ้นใน
ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ตามรายระเอียด ดังนี
.

ซือหุ้น เพิ มทุน ของ HE จํ านวน , หุ้น คิ ด เป็ น สัด ส่ว นร้ อยละ ของบริ ษั ท ในราคาหุ้น ละ
.
บาท เป็ นเงินจํานวนทังสิน , , . บาท
ซือหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของ HE คือ บริ ษัท แทรเวล แชนแนล เอเจนซี จํากัด จํานวน , หุ้น คิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ . ของบริ ษัทหลังเพิมทุน ในราคาหุ้นละ . บาทต่อหุ้น เป็ นจํานวนเงิน ล้ าน
บาท

คิดเป็ นสัดส่วนทังหมดร้ อยละ . ของทุนจดทะเบียน รวมเป็ นมูลค่าธุรกรรมการซือหุ้นทังสิน , , . บาท
โดย บริ ษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด ได้ นําเงินทุนไปเป็ นค่าก่อสร้ างและซืออุปกรณ์ สําหรับโครงการ TMX ซึงจะ
สร้ างเสร็ จและเปิ ดให้ บริ การ ภายในเดือนพฤษภาคม
ปั จจัยความเสียงของ บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์ พีเรียนซ์ จํากัด
ความเสียงจากระยะเวลาในการก่อสร้ างล่าช้ ากว่ากําหนด
เนื องจากตามสัญ ญาการให้ สิท ธิ มี การกํ าหนดระยะเวลาว่า TMX มี กําหนดการเปิ ด ให้ บ ริ การภายในเดื อ น
พฤษภาคม
ทังนี การก่อสร้ างโครงการได้ เริ มขึนแล้ วเมือวันที กันยายน
ซึงตามกําหนดระยะเวลาแผนการก่อสร้ าง
คาดว่า จะสามารถทดสอบระบบได้ ในเดือนเมษายน
และเปิ ดให้ บริ การเต็มรูปแบบได้ ในเดือนพฤษภาคม
ความเสียงในการต่อสัญญาสิทธิในตัวละคร Marvel ในระยะเวลา ปี ข้างหน้ า
เนืองจากสัญญา Joint Venture Agreement ระหว่าง HE กับ HVI มีกําหนดระยะเวลาแรกคือ ปี และในอีก
ปี ถัดไป การต่อสัญญาต้ องได้ รับการยินยอมจาก Marvel อย่างไรก็ตาม สัญญาจะถูกต่ออัตโนมัติ หาก HE มีผลการ
ดําเนินการทางธุรกิจเป็ นทีน่าพอใจ
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ความเสียงจากการเสือมความนิยม ในแบรนด์ Marvel
เนืองจาก TMX ใช้ Character ของตัวละคร Marvel ในการสร้ าง Attraction เท่านัน ความเสียงทีอาจเกิดขึนคือ
จํานวนผู้ใช้ บริ การอาจจะลดลงเมือความนิยมในแบรนด์ Marvel ลดลง
ความเสียงจากกลุม่ ผ้ ถือหุ้นรายใหญ่มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายและบริ หารจัดการกลุม่ บริ ษัท
บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) เป็ นเพียงผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริ ษัทฯ ถื อหุ้นในสัดส่วนรวมกัน
ร้ อยละ . ของทุนจดทะเบียน จึงทําให้ ไม่สามารถควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติทีสําคัญในการประชุมผู้ถือหุ้นได้
เกื อบทังหมด ดังนัน อาจทําให้ ไม่สามารถรวบรวมคะแนนเพื อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื องทีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เสนอได้
นอกจากนีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ยงั เป็ นผู้มีอํานาจในการบริ หารจัดการกลุ่มบริ ษัท โดยมีตําแหน่งเป็ นกรรมการจํานวน
ท่าน จากทังหมด ท่าน บริ ษัทจึงแต่งตังกรรมการจํานวน ท่าน เพือทําหน้ าทีตรวจสอบการดําเนินงานของผู้บริ หาร
และดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย
. ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถือหุ้น
. จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
ณ วันที ธันวาคม
บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน
แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ , , หุ้น มูลค่าหุ้นละ บาท

,

,

บาท เรี ยกชําระแล้ ว

,

,

บาท

. ผู้ถอื หุ้น
( ) รายชือผู้ถือหุ้นใหญ่
รายชือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ลําดับ

อันดับแรก ณ วันที

รายชือ
นายบุญชัย

เกษมวิลาศ

นายอุทยั พันธ์
นางสาวสุนนั ท์
นายโชติพนั ธุ์
นางสาวศรี วรรณ

จิรกุลพงศ์ธร
งามอัครกุล
เตียวิวฒ
ั น์
รักตพงศ์ไพศาล

UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
นายณัฐพล
เกษมวิลาศ
นางสาวนลินภัสร์ กิตติสรุ ี ย์ธร
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
นายมงคล
ประกิตชัยวัฒนา
ยอดรวม
ผู้ถอื หุ้นรายย่ อย จํานวน ,

ราย คิดเป็ นร้ อยละ .

ธันวาคม

มีรายละเอียดดังนี

จํานวนหุ้นทีถือ (หุ้น)

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)

,
,

,
,

.
.

,
,
,

,
,
,

.
.
.

,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,

.
.
.
.
.
.
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การดํารงคุณสมบัติเรื องการกระจายการถือหุ้น โดยต้ องมีจํานวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า
และผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้ องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ ของทุนชําระแล้ วของบริ ษัทจดทะเบียน

ราย

ผู้ถอื หุ้นต่ างด้ าว ณ วันที ธันวาคม
บริ ษัทมีผ้ ถู ือหุ้นต่างด้ าวจํานวน ราย ถือหุ้นรวมกัน , , หุ้น (มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ บาท) คิดเป็ น
ร้ อยละ . ของทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ ว
( ) การถือหุ้นในบริ ษัทย่อย
: บริ ษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน จํากัด
รายชือผู้ถอื หุ้น ณ วันที มีนาคม
ลําดับ

รายชือ
บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
นางสาวกุลธิดา วีระถาวร
นางสาวพิชญา รักตพงศ์ไพศาล
รวม

จํานวนหุ้นทีถือ
,

,

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
.
.
.
.
(มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ บาท)

: บริ ษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จํากัด

รายชือผู้ถอื หุ้น ณ วันที
ลําดับ

รายชือ
บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
นางสาวกุลธิดา วีระถาวร
นางสาวพิชญา รักตพงศ์ไพศาล
รวม

มีนาคม

จํานวนหุ้นทีถือ
, ,

,

,

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
.
.
.
.
(มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ บาท)

: บริ ษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด

รายชือผู้ถอื หุ้น ณ วันที
ลําดับ

รายชือ
นายทิษณุ ธนญาธรณ์
นางณิญา ธนญาธรณ์
นางสาวภคนัท ธนญาธรณ์
นายธนภณ ธนญาธรณ์
โรงไฟฟ้าธนญาธรณ์ จํากัด
บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
รวม

ธันวาคม

จํานวนหุ้นทีถือ
,
,
,
,
,
,
,

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
.
.
.
.
.
.
.
(มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ บาท)
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( ) การถือหุ้นในบริ ษัทร่วม
: บริ ษัท บลู ฟิ นิกซ์ ดิจิตลั จํากัด

รายชือผู้ถอื หุ้น ณ วันที ธันวาคม
ลําดับ
รายชือ
จํานวนหุ้นทีถือ (หุ้น) สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
,
บริ ษัท อาร์ ติเซน ฮ่องกง จํากัด
.
บริ ษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน จํากัด
,
.
,
นายสุรศักดิ
อารี ย์สว่างกิจ
.
นายศิรทรงวิทย์ จิรธนาโศภิน
.
,
นายวิวฒ
ั น์
วงศ์วราวิภทั ร์
.
,
นายไพสิฐ
วัจนะปกรณ์
.
,
นายนิธิภทั ร์
พาณิชชัยวิวฒ
ั น์
.
,
นายสมยศ
ชัยรัตน์
.
,
รวม
,
.
(มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ บาท)
: บริ ษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พเี รี ยนซ์ จํากัด

รายชือผู้ถอื หุ้น ณ วันที ธันวาคม
ลําดับ
รายชือ
จํานวนหุ้นทีถือ สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
, ,
.
นายสุรเกียรติ เทียนทอง
,
.
นายอนุรักษ์
เทียนทอง
,
.
นายสุรชาติ
เทียนทอง
,
.
นายวิชญ์
ไวฑูรเกียรติ
,
.
นายโกวิทย์
จิรชนานนท์
,
.
นายนิติ
เนืองจํานงค์
,
.
นางสาวสุณฎั ฐา บดินทร์ ภกั ดีกลุ
,
.
นายนพปฎล
เจสัน จิรสันติ
,
.
นายสุชยั
หลีระพันธ์
,
.
นางกมลชนก เนืองจํานงค์
,
.
นายเอกวุฒิ
เนืองจํานงค์
,
.
นายธนรรถ
บุษยโภคะ
,
.
นายกชพงศ์
หลีระพันธ์
,
.
นายกรกฤต
หลีระพันธ์
,
.
รวม
, ,
.
(มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ บาท)
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. การออกหลักทรัพย์ อนื
ตามที บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ได้ ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญเพิม
ทุนของบริ ษัทฯ ครังที (DCORP-W ) (“ใบสําคัญ แสดงสิทธิ”) จํ านวน , , หน่วย ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น หุ้นสามัญ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ เมือวันที พฤษภาคม
โดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถ
ใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทตามใบสําคัญแสดงสิทธิครังที ได้ ในวันทําการสุดท้ ายของปี ที ซึงตรงกับวันที
ครบ ปี นับจากวันทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ครังที และใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ ปี นับจากวันทีออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ครังที อย่างไรก็ตาม เมือวันที สิงหาคม
ทางบริ ษัทได้ มีการจัดประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิ ทีจะซือหุ้นสามัญ ของบริ ษัท ครังที /
ซึงทีประชุมได้ มีมติแก้ ไขวันใช้ สิทธิ จากเดิม “ผู้ถือใบสําคัญ แสดงสิทธิ
DCORP -W สามารถใช้ สิทธิครังแรกได้ ในวันทําการสุดท้ ายของปี ที ซึงตรงกับวันทีครบ ปี นับจากวันทีออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิ DCORP -W ส่วนวันใช้ สทิ ธิครังที คือวันทีทําการสุดท้ ายของปี ที ซึงตรงกับวันทีครบ ปี นับจากวันทีออก
ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ DCORP -W ส่ ว นวัน ใช้ สิ ท ธิ ค รั งสุ ด ท้ าย คื อ วัน ครบกํ า หนดอายุ ข องใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ
DCORP -W ” แก้ ไขเป็ น “ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้ สิทธิครังแรก ได้ ในวันทําการสุดท้ ายของปี ที ซึงตรงกับ
วันทีครบ ปี นับจากวันทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ DCORP -W และสามารถใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ครังที ได้ ในวันที สิงหาคม
(“วันทีใช้ สิทธิครังที ”) และสามารถใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญเพิม
ทุนของบริ ษัทตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครังต่อ ๆ ไปได้ ทกุ เดือน นับแต่วนั ใช้ สิทธิครังที ส่วนวันใช้ สิทธิครังสุดท้ าย คือ
วันครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ DCORP -W ” โดยมีรายละเอียดดังนี
วันกําหนดการใช้ สทิ ธิครังที
วันกําหนดการใช้ สทิ ธิครังที
วันกําหนดการใช้ สทิ ธิครังที
วันกําหนดการใช้ สทิ ธิครังที
วันกําหนดการใช้ สทิ ธิครังที
วันกําหนดการใช้ สทิ ธิครังที
วันกําหนดการใช้ สทิ ธิครังที (ครังสุดท้ าย)

วันที พฤศจิกายน
วันที กุมภาพันธ์
วันที พฤษภาคม
วันที สิงหาคม
วันที พฤศจิกายน
วันที กุมภาพันธ์
วันที พฤษภาคม

โดยบริ ษัทจะไม่มีการปิ ดสมุดทะเบียนเพือพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ DCORP -W ยกเว้ นเป็ นกรณีการใช้
สิทธิ ครังสุดท้ าย ซึงบริ ษัทจะปิ ดสมุดทะเบียน วันก่อนการใช้ สิทธิ ครังสุดท้ าย (หรื อวันครบกําหนดอายุ) และตลาด
หลักทรัพ ย์ จะขึนเครื องหมาย SP (ห้ ามซือขาย) ล่วงหน้ า วัน ทําการก่ อนวันปิ ด สมุดทะเบี ยน หรื อ เป็ น การปิ ดสมุด
ทะเบียนเพือการกําหนดสิทธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ DCORP -W ในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
DCORP -W หากวัน ใช้ สิท ธิ ต รงกับ วัน หยุด ของนายทะเบี ย นใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ หรื อ วัน หยุด ของวัน ทํ าการตลาด
หลักทรัพย์ mai ให้ เลือนวันใช้ สทิ ธิเป็ นวันก่อนหน้ านัน
ทังนี บริ ษัทได้ จดั สรรหุ้นสามัญของบริ ษัทไว้ รองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในจํานวน , ,
หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ บาท โดยมีอตั ราการใช้ สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ .
หุ้น และ
บริ ษัทจะออกหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิทีใช้ สิทธิเป็ นจํานวนไม่เกินจํานวนของใบสําคัญแสดงสิทธิคณ
ู ด้ วย
อัต ราการใช้ สิ ท ธิ หากมี เศษของจํ า นวนหุ้ นสามัญ ที จะได้ รั บ จากการใช้ สิ ท ธิ ใ ห้ ตัด เศษหุ้น นันทิ ง ราคาการใช้ สิท ธิ
. บาทต่อหุ้น
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ทังนี ณ วันที พฤษภาคม
ซึงเป็ นวันใช้ สิทธิ ครังสุดท้ าย คงเหลือใบสําคัญ แสดงสิทธิ ทียังไม่ได้ ใช้ สิทธิ
แปลงสภาพมีจํานวน , , หน่วย จํานวนหุ้นทีรองรับการใช้ สทิ ธิคงเหลือ , , หุ้น
. นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษั ทมี นโยบายในการจ่ายเงิน ปั นผลในอัตราไม่ตํากว่าร้ อยละ ของกํ าไรสุทธิ ป ระจํ าปี โดยไม่มีผลขาดทุน สะสม
อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั บริ ษัทยังไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ เนืองจากมีขาดทุนสะสม

. ข้ อมูลทัวไปและข้ อมูลสําคัญอืน
. ข้ อมูลทัวไป
บริษัท
ทีตังสํานักงานใหญ่

:
:

ทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ ว

:

ตลาดรอง

:

จํานวนพนักงาน
รอบระยะเวลาบัญชี
ผู้สอบบัญชี
ลําดับ

:
:

ณ วันที ธันวาคม
บริ ษัทมีจํานวนพนักงานรวม
มกราคม - ธันวาคม

รายชือผู้สอบบัญชี
นายเจษฎา
หังสพฤกษ์
นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
นายจิโรจ
ศิริโรโรจน์

ผู้ตรวจสอบภายใน
นายทะเบียนหุ้น
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล

. ข้ อมูลสําคัญอืน
- ไม่มี -

บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (“DCORP”)
/ อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชัน ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
โทรศัพท์
โทรสาร
Website : www.demetercorporation.com
หุ้นสามัญ , , หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ . บาท
รวม , , บาท
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

:
:
:

หมายเลขรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที

คน

ชือสํานักงาน
บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด
บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด
บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด

ห้ างหุ้นส่วนจํากัด เดอะเบสท์ โซลูชนั
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตํากว่าร้ อยละ ของ
กําไรสุทธิประจําปี โดยไม่มีผลขาดทุนสะสม อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั บริ ษัท
ยังไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ เนืองจากมีขาดทุนสะสม
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ส่ วนที
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
. โครงสร้ างการจัดการ
. คณะกรรมการบริษัท
อํานาจและหน้ าทีของคณะกรรมการต่ างๆ
ก. คณะกรรมการบริษัท
- หน้ าทีและความรับผิดชอบ
หน้ าที และความรั บผิ ดชอบของคณะกรรมการบริ ษั ทเป็ น ไปตามที ได้ กํา หนดไว้ โ ดยกฎหมาย
วัตถุประสงค์ของบริษัท หนังสือบริคณฑ์สนธิ ข้ อบังคับ และมติทีประชุมผู้ถือหุ้น ซึงรวมถึงการดําเนินการ ดังต่อไปนี
(ก)
กําหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงินสําหรับบริษทั รวมทัง
พิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการดําเนินงานทีฝ่ ายบริ หารเสนอ และกํากับ
ควบคุมดูแลให้ ฝ่ายบริหารดําเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมาย
ทางการเงินดังกล่าว โดยมีเป้าหมายเพือเพิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ และความมังคัง
สูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยคํานึงถึงผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายทีเกียวข้ อง
(ข)
วางโครงสร้ างและกําหนดกระบวนการเพือให้ มนใจว่
ั ามีการดําเนินการทีเป็ นไปตาม
ระเบียบ ข้ อบังคับมติของคณะกรรมการ มติของทีประชุมผู้ถือหุ้น และมาตรฐาน
จริยธรรม ด้ วยความสุจริต และด้ วยความระมัดระวัง
(ค)
วางโครงสร้ างและกําหนดกระบวนการเพือให้ มีระบบการบริหารความเสียง
การกํากับและตรวจสอบ และการควบคุมภายในทีเหมาะสม
(ง)
ติดตามและประเมินผลการทําหน้ าทีบริหารจัดการเพือให้ บรรลุตามกลยุทธ์และ
ภายใต้ งบประมาณซึงได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
(จ)
วางบรรทัดฐานและประเมินการปฏิบตั ิหน้ าทีของประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
ผู้บริหารระดับสูง อย่างน้ อยปี ละหนึงครัง
(ฉ)
ดูแลให้ มีการจัดทําบัญชีและการเก็บรักษาบัญชีและเอกสารทีเกียวข้ อง รวมถึงการ
เปิ ดเผยข้ อมูลทีเหมาะสมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
(ช)
พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตําแหน่งของประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร ผู้บริ หาร
ระดับสูง โดยสมําเสมอและต่อเนือง
(ซ)
ตรวจตราและดําเนินการให้ เป็ นทีแน่ใจว่าได้ มีการปฏิบตั ิตามจริยธรรมของ
กรรมการ
(ฌ)
กําหนดนโยบายด้ านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
- องค์ประกอบและการแต่งตัง
องค์ ประกอบ ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้ วย
- กรรมการอิสระ จํานวน ท่าน
- กรรมการบริษัท จํานวน ท่าน แบ่งเป็ น
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- กรรมการทีเป็ นผู้บริหาร ท่าน
- กรรมการทีไม่เป็ นผู้บริหาร ท่าน
โดยมี
- ประธานกรรมการ ท่าน คือ นายสุเทพ เหลียมศิริเจริญ
- ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร ท่าน คือ นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์
การแต่ งตัง ให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี
(1) ผู้ถือหุ้นรายหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นทีตนถือ
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้ คะแนนเสียงทีมีอยู่ทงหมดตาม
ั
( ) เลือกตังบุคคลคนเดียวหรื อหลาย
คนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
( ) บุคคลซึงได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็ นกรรมการเท่า
จํานวนกรรมการ ทีจะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครังนัน ในกรณีทีบุคคลซึงได้ รับการเลือกตัง
ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังใน
ครังนัน ให้ ผ้ เู ป็ นประธานในทีประชุมนันเป็ นผู้ออกเสียงชีขาด
- จํานวนกรรมการสูงสุด
มีไม่น้อยกว่า คน แต่ไม่ได้ กําหนดจํานวนกรรมการสูงสุดและกรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึงของ
จํานวนกรรมการทังหมดต้ องมีถินทีอยู่ในราชอาณาจักร
- สัดส่วนกรรมการทีเป็ นตัวแทนผู้ถือหุ้น
ไม่ได้ กําหนดไว้
- สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตังกรรมการ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การแต่งตังกรรมการของบริษัท
ข. คณะกรรมการตรวจสอบ
. ขอบเขตการปฏิบตั ิหน้ าที
- เป็ น ไปตามขอบเขตและวัต ถุ ป ระสงค์ ที คณะกรรมการของบริ ษั ท กํ า หนด
. หน้ าทีและความรับผิดชอบของ
) สอบทานให้ บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในการ ) สอบทานให้ บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบ
กํากับดูแลกิจการ ดังต่อไปนี
การตรวจสอบภายใน (internal audit) ทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และ
พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหน่วยงานอืนใดทีรับผิดชอบเกียวกับการตรวจสอบภายใน
) สอบทานให้ บริษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุคคลซึงมีความเป็ นอิสระเพือทําหน้ าทีเป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้ าร่วม
ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ
ครัง
) พิจารณารายการทีเกียวโยงกันหรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
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เพือให้ เกิดความมันใจ ว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท
) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี
ของบริษัท ซึงรายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี
ก) ความเห็นเกียวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นทีเชือถือได้ ของรายงาน
ทางการเงินของบริษัท
ข) ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ค) ความเห็นเกียวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายทีเกียวข้ องกับ
ธุรกิจของบริษัท
ง) ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
จ) ความเห็นเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ช) ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการ
ปฏิบตั ิหน้ าทีตามกฎบัตร (charter)
ซ) รายการอืนทีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัวไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขต
หน้ าทีและความรับผิดชอบทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
) ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีคณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบตั ิหน้ าทีตามวรรคหนึง คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั โดยตรง และคณะกรรมการ
ของบริ ษั ท ยั ง คงมี ความรั บ ผิ ด ชอบในการดํ าเนิ น งานของบริ ษั ท ต่ อ
บุคคลภายนอก (แก้ ไขตามมติทีประชุมกรรมการบริ ษัท ครังที /
ลงวันที
มีนาคม
)
. องค์ประกอบของคณะกรรมการ ( )
ตรวจสอบ
()
()
. การแต่งตัง
()
. วาระการดํารงตําแหน่ง

เป็นกรรมการของบริษัท
มีจํานวนอย่างน้ อย คน
กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย คน ต้ องเป็ นผู้มีความรู้ทางบัญชีหรื อการเงิน
แต่งตังโดยมติเอกฉันท์ของทีประชุมคณะกรรมการบริษัท
ปี
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คณะกรรมการบริษัท
ข้ อมูล ณ วันที มีนาคม

ลําดับ
นายสุเทพ
นายนําชัย

รายชือ
เหลียมศิริเจริญ
หล่อวัฒนตระกูล

นายกฤษฎา หุตะเศรณี
นายชายน้ อย เผือนโกสุม
นายศรศักดิ แสนสมบัติ
นายธีรวิทย์ จารุ วฒ
ั น์
นายประจวบ อุชชิน
นายประยนต์ ลาเสือ
นายธนรัฐ

ธนาวุฒิวฒ
ั นา

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม
กรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร และรักษาการประธานสายงานการเงิน
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการกลันกรองการลงทุน และประธานกรรมการบริหาร
ความเสียง
กรรมการบริษัท กรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสียง
กรรมการบริษัท

นายโชติพนั ธุ์ เตียวิวฒ
ั น์

กรรมการบริษัท

ทังนี กรรมการลําดับที และ เป็ นกรรมการทีไม่เป็ นผู้บริหาร ทีมีประสบการณ์การทํางานทีเกียวข้ องกับธุรกิจ
กรรมการผู้มีอํานาจผูกพันตามหนังสือรับรองของบริ ษัท คือ นายธีรวิทย์ จารุวฒ
ั น์ หรื อ นายประจวบ อุชชิน หรื อ
นายประยนต์ ลาเสือ หรื อ นายธนรัฐ ธนาวุฒิวฒ
ั นา กรรมการสองในสีคนนีลงลายมือชือร่วมกัน และประทับตราสําคัญ
ของบริษัท
. ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
. ขอบเขตการปฏิบตั ิหน้ าที
. หน้ าทีและความรับผิดชอบ
.

.

- เป็ นไปตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ทีคณะกรรมการของบริ ษัทกําหนด

หน้ าทีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษทั
- รับผิดชอบและสร้ างความมันใจต่อคณะกรรมการบริ ษัททีจะได้ รับข้ อมูล / ข้ อสนเทศทีจํ าเป็ นเพือใช้ ในการ
บริหารกํากับดูแลและตัดสินใจ
- รายงานผลการดําเนินการของบริ ษัท ต่อคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจํา และเสนอข้ อเสนอแนวทางเลื อก
ต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณา
ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น (Stockholder Relations)
- รับผิดชอบจัดให้ มีความร่ วมมือและความสัมพันธ์ทีดีและสร้ างสรรค์ระหว่างบริ ษัท และผู้ถือหุ้น เพือให้ การ
ดําเนินการของบริษัทเป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อยบรรลุวตั ถุประสงค์ทีกําหนดไว้
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.

ความรับผิดชอบในการวางกลยุทธ์และวางแผนในการดําเนินการ (Strategic and Operational Planning)
- จัดทําแผนธุรกิจประจํ าปี ให้ เป็ นไปในแนวทางเดี ยวกับกลยุทธ์ ทีได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริ ษัท
ประสานงานกับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ ายบัญชีและการเงิน เพือจัดทํางบประมาณประจําปี ให้ สอดคล้ องกับ
แผนธุรกิจ
- ประสานงานและร่วมมือกับคณะกรรมการเพือกําหนดวิสยั ทัศน์และเป้าหมายของบริ ษัท ตลอดจนนโยบาย
ต่างๆ ทีเกียวข้ อง
- พัฒนากลไกเพือใช้ ในการติดตามการดําเนินการเป็ นไปตามแผนทีได้ กําหนดไว้
- สร้ างสรรค์แนวทางเพือพัฒนาผู้นําในอนาคตภายในองค์กรเพือรองรับการขยายงาน
ความรับผิดชอบด้ านการบริหารจัดการทัวไป
- สร้ างเสริมให้ เกิดวัฒนธรรมในองค์กรทีสะท้ อนให้ เห็นคุณค่าองค์กรการสนับสนุนให้ เกิดคุณภาพการทํางานทีดี
และมีผลผลิตทีได้ รับในด้ านมาตรฐาน
- กํากับดูแลให้ มีการบริ หารทรัพยากรบุคคลทีมีประสิทธิภาพเพือพัฒนาบุคลากรของบริ ษัทให้ มีคุณภาพเพือ
ขับเคลือนนโยบายทีได้ รับมอบหมายจนบรรลุวตั ถุประสงค์ทีกําหนด
- กํ า กับ ดู แ ลให้ ก ารดํ า เนิ น การของบริ ษั ท สอดคล้ องเป็ น ไปตามระเบี ย บนโยบายที ได้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั และสอดคล้ องเป็ นไปตามกฎหมาย
- จัดสรรทรั พ ยากรภายในองค์ ก รอย่ างมี ประสิ ท ธิ ภาพและสร้ างสรรค์ ใ ห้ เกิด ความสามัค คี ภ ายในองค์ ก ร
ซึงรวมถึงการวางระบบให้ รางวัลและการลงโทษ
- กําหนดและปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงานในปั จจุบันให้ มีประสิทธิภาพ และการควบคุมทีดียิงขึน รวมทังการ
สร้ างสรรค์ให้ เกิดระบบการสือสารภายในองค์กรทังสองทางอย่างมีประสิทธิภาพ

.

. ผู้บริหาร
. ขอบเขตการปฏิบตั ิหน้ าที
. หน้ าทีและความรับผิดชอบ

- เป็ นไปตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ทีคณะกรรมการของบริ ษัทกําหนด
. สนับสนุนและให้ คําปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท
. สนับสนุนและให้ คําปรึกษาแก่ฝ่ายจัดการของบริษทั
. รับมอบหมายและรับมอบอํานาจหน้ าทีจากคณะกรรมการบริ ษทั
. ดําเนินการในเรื องทีจําเป็ นอันเกียวข้ องกับการดําเนินกิจการให้ ห้ นุ ของ
บริษทั สามารถซือขายได้ ตามปกติอีกครัง

รายชือผู้บริหารบริษัท ณ วันที มีนาคม
ลําดับ

มีรายนามดังต่อไปนี

รายชือผู้บริ หารบริษัท
นายธีรวิทย์

จารุวฒ
ั น์

นายชลพรรณ

วงษ์สิงห์

ตําแหน่ ง
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
และรักษาการประธานสายงานการเงิน

()

ประธานสายงานปฏิบตั ิการ

สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
.ตนเอง
ไม่มี
. คู่สมรส
ไม่มี
. บุตรทียังไม่
บรรลุนิติภาวะ
ไม่มี
.ตนเอง
ไม่มี
. คู่สมรส
ไม่มี
. บุตรทียังไม่
บรรลุนิติภาวะ
ไม่มี
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ลําดับ

รายชือผู้บริ หารบริษัท

ตําแหน่ ง

นายสรกฤต

ลัทธิธรรม

()

ประธานสายงานกลยุทธ์การตลาด

นางสาวกุลธิดา

วีระถาวร

()

ผู้อํานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
และเลขานุการบริษัท

นายถาวร

พรพนัสศรี

()

ผู้อํานวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี

นายเอกวิทย์

แก้ ววิเชียร

ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายงานกฎหมาย

นางสาวลักษณ์พร แสงดวงศรี วิไล ( )

นางสาววรรณา

พงโพธิ

()

ผู้จดั การส่วนงานการเงิน

ผู้จดั การส่วนงานบัญชี

สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
.ตนเอง
ไม่มี
. คู่สมรส
ไม่มี
. บุตรทียังไม่
บรรลุนิติภาวะ
ไม่มี
.ตนเอง
ไม่มี
. คู่สมรส
ไม่มี
. บุตรทียังไม่
บรรลุนิติภาวะ
ไม่มี
.ตนเอง
ไม่มี
. คู่สมรส
ไม่มี
. บุตรทียังไม่
บรรลุนิติภาวะ
ไม่มี
.ตนเอง
ไม่มี
. คู่สมรส
ไม่มี
. บุตรทียังไม่
บรรลุนิติภาวะ
ไม่มี
.ตนเอง
ไม่มี
. คู่สมรส
ไม่มี
. บุตรทียังไม่
บรรลุนิติภาวะ
ไม่มี
.ตนเอง
.
. คู่สมรส
ไม่มี
. บุตรทียังไม่
บรรลุนิติภาวะ
ไม่มี

หมายเหตุ หมายเลข ( ) – ( ) คือ ผู้บริ หารตามนิยามของ ก.ล.ต.

ทังนี ผู้บริหารของบริ ษัท มีลกั ษณะดังนี
- มี คุณสมบัติ ค รบถ้ ว นและไม่เ ป็ น บุคคลที มี ลัก ษณะต้ อ งห้ ามตามกฎหมายว่ าด้ วยหลัก ทรั พ ย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
- ไม่เป็ นบุคคลทีฝ่ าฝื นข้ อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสัง มติคณะกรรมการ หรือข้ อตกลงการจดทะเบียน
หลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรัพย์ ทีอาจมีผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรื อการตัดสินใจของ
ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนหรื อการเปลียนแปลงในราคาของหลักทรัพย์
- ไม่เคยเป็นพนักงานหรื อหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกทีบริษทั ใช้ บริการอยู่ในช่วง ปี ทีผ่านมา
คณะกรรมการบริษัทย่ อย
บริษัท
บจ. ดีมีเตอร์ พาวเวอร์

ลําดับ

รายชือ
นายประจวบ
อุชชิน
นายชลพรรณ วงษ์สิงห์

ตําแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ

- 52 -

บริษัท
บจ. ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน

ลําดับ

รายชือ
ตําแหน่ ง
นายสรกฤต
ลัทธิธรรม
กรรมการ
นายชลพรรณ วงษ์สิงห์
กรรมการ
นายนิวฒ
ั น์
ฉายากุล
กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ
นายฉัตรชัย
อมรฤทธิวณิช
กรรมการ
นายณัฐ
ก้ องพานิชกุล
กรรมการ

บจ. อัครวัฒน์ พลังงาน พืชหมุนเวียน

คณะกรรมการบริษัทร่ วม
บริษัท
ลําดับ
บจ. บลู ฟิ นิกซ์ ดิจิตลั

บจ. ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์

รายชือ
นายธีรวิทย์
จารุ วฒ
ั น์
นายวิวฒ
ั น์
วงศ์วราวิภทั ร์
นายสุรศักดิ
อารี ย์สว่างกิจ
นายสรกฤต
ลัทธิธรรม
นายอภิวิชญ์
ปั ญญ์ศิริโภคกุล
นายนิธิภทั ร์
พาณิชชัยวิวฒ
ั น์
นายสมยศ
ชัยรัตน์
นายเอกวิทย์
แก้ ววิเชียร
นายสุรเกียรติ เทียนทอง
นายนพปฎล
เจสัน จิรสันติ
นายวิชญ์
ไวฑูรเกียรติ
นายสุรชาติ
เทียนทอง
นางสาวสุณฎั ฐา บดินทร์ ภกั ดีกลุ
นายโกวิทย์
จิรชนานนท์
นายธีรวิทย์
จารุวฒ
ั น์
นายประยนต์ ลาเสือ
นางสาวพิชญา รักตพงศ์ไพศาล

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท และประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

อํานาจในการจัดการบริ ษัท บริษัทย่ อย บริ ษัทร่ วม และบริ ษัททีเกียวข้ องของฝ่ ายจัดการ
บริษัทย่ อย
ชือ

นายธีรวิทย์
จารุวฒ
ั น์

บริษัท

,

บจ. ดีมีเตอร์ บจ. ดีมีเตอร์
พาวเวอร์
อินโนเวชัน
-

-

บริษัทร่ วม
บจ.อัครวัฒน์
พลังงานพืช
หมุนเวียน
-

บจ. บลู
ฟิ นิกซ์
ดิจติ ัล
,,

บจ. ฮีโร่
เอ็กซ์
พีเรี ยนซ์

บริษัทที
เกียวข้ อง
ไม่ มี
-
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บริษัทย่ อย
ชือ

บริษัท

นายประจวบ
อุชชิน
พล.ต.ต. ประยนต์
ลาเสือ
นายชลพรรณ
วงษ์สิงห์
นายสรกฤต
ลัทธิธรรม
นายเอกวิทย์
แก้ ววิเชียร
นางสาวพิชญา
รักตพงศ์ไพศาล
นายนิวฒ
ั น์
ฉายากุล
นายฉัตรชัย
อมรฤทธิวณิช
นายณัฐ
ก้ องพานิชกุล
หมายเหตุ :

บริษัทที
เกียวข้ อง

บริษัทร่ วม

,

,

-

บจ.อัครวัฒน์
พลังงานพืช
หมุนเวียน
-

,

-

-

-

-

-

,

,

-

-

-

-

-

-

,

-

,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

,

-

-

-

-

-

-

,

-

-

-

-

-

-

,

-

-

-

บจ. ดีมีเตอร์ บจ. ดีมีเตอร์
พาวเวอร์
อินโนเวชัน

= ประธานกรรมการ

= กรรมการ

บจ. บลู
ฟิ นิกซ์
ดิจติ ัล
-

= กรรมการบริ หาร

บจ. ฮีโร่
เอ็กซ์
พีเรี ยนซ์
-

ไม่ มี
-

-
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ผังโครงสร้ างบริษัท

* ข้ อมูล ณ วันที มีนาคม
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. เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้ มีมติแต่งตังให้ นางสาวกุลธิดา วีระถาวร ดํารงตําแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษัท ตังแต่วันที
กันยายน
โดยคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งเป็ นเลขานุการบริษทั ปรากฏในเอกสารแนบ
. ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน
ในปี
บริ ษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร อันได้ แก่ ค่าเบียประชุมกรรมการ และเงินเดือน
ผู้บริหารโดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี
( . ) ค่าเบียประชุมกรรมการบริษัท ตังแต่ มกราคม
– ธันวาคม
เป็ นเงิน , , .
บาท โดยกรรมการแต่ละท่านได้ ค่าตอบแทน ดังต่อไปนี
ลําดับ

รายชือ
นายสุเทพ
เหลียมศิริเจริญ
นายนําชัย
หล่อวัฒนตระกูล
นายกฤษฎา
หุตะเศรณี
นายชายน้ อย เผือนโกสุม
นายศรศักดิ
แสนสมบัติ
นายธีรวิทย์
จารุวฒ
ั น์
นายประจวบ อุชชิน
พล.ต.ต.ประยนต์ ลาเสือ
นายธนรัฐ
ธนาวุฒิวฒ
ั นา
นายโชติพนั ธุ์
เตียวิวฒ
ั น์
นายภัทรศักดิ
นายไตรรัตน์
นายกันต์พจน์
นายอภิเชฐ
นายพัชรสุทธิ
นายชาญศักดิ
นายภัทรพล
นายอนิศ

ได้ รับค่ าตอบแทน
เป็ นเงิน (บาท)
, .
, .
, .
, .
, .
, .
, .
, .
, .
, .

โอสถานุเคราะห์
ฉัตรแก้ ว
กิตติรัฐศิริ
ปุสรี
สุจริตตานนท์
ธนเตชา
วรนิมมาน
โอสถานุเคราะห์
รวม

( . ) เงินเดือนผู้บริหาร ตังแต่ มกราคม

,

จํานวนครั งทีเข้ าประชุม/
จํานวนครั งทีมีประชุม
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

,
,
,
,
,
,
,
,
,

.
.
.
.
.
.
.
.
.

–

ธันวาคม

/
/
/
/
/
/
/
/

เป็ นเงิน ,

,

วันทีได้ รับการแต่ งตัง
(วันทีลาออก)
/ /
//
//
/ /
/ /
//
//
//
//
//
( / / ),
/ /
//
( / / )
//
( // )
//
( / / )
//
(// )
/ /
( / / )
//
( // )
//
(/ / )
//
( // )

. บาท
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( . ) ค่าเบียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ตังแต่ มกราคม
- ธันวาคม
คณะกรรมการตรวจสอบรวม ท่าน ได้ รับผลตอบแทน
เป็ นเบียประชุมกรรมการจากบริษัทโดยมีค่าตอบแทน เป็ นเงินจํานวน , . บาท มีรายละเอียดดังนี
ลําดับ

รายชือ
นายกฤษฎา หุตะเศรณี
นายนําชัย
หล่อวัฒนตระกูล
นายชายน้ อย เผือนโกสุม
นายศรศักดิ แสนสมบัติ
นายภัทรพล วรนิมมาน
นายพัชรสุทธิ สุจริตตานนท์
นายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ ว
รวม

ได้ รับค่ าตอบแทน จํานวนครั งทีเข้ าประชุม/
เป็ นเงิน (บาท)
จํานวนครั งทีมีประชุม
, .
/
, .
/
/
/
, .
/
, .
/
, .
/
, .

วันทีได้รับการแต่ งตัง
(วันทีลาออก)
//
/ /
/ /
/ /
//
(/ / )
/ /
( / / )
//
( // )

หมายเหตุ บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยไว้ อย่างชัดเจนและโปร่ งใส และได้ ขออนุมัติจากทีประชุม
ผู้ถือหุ้นแล้ ว
( . ) ค่าเบียประชุมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน

ตังแต่ มกราคม
- ธันวาคม
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน
รวม ท่าน ได้ รับผลตอบแทนเป็ นเบียประชุมกรรมการจากบริ ษัทโดยมีค่าตอบแทน เป็ นเงินจํานวน , . บาท
มีรายละเอียดดังนี
ลําดับ

ได้ รับค่ าตอบแทน จํานวนครั งทีเข้ าประชุม/
เป็ นเงิน (บาท)
จํานวนครั งทีมีประชุม
นายนําชัย
หล่อวัฒนตระกูล
/
นายชาญศักดิ ธนเตชา
, .
/
นายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ ว
, .
/
นายประยนต์ ลาเสือ
/
นายชายน้ อย เผือนโกสุม
/
รวม
, .
รายชือ

วันทีได้รับการแต่ งตัง
(วันทีลาออก)
/ /
/ /
( // )
/ /
( // )
//
/ /

( . ) ค่าเบียประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม
ตังแต่ มกราคม
- ธันวาคม
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม รวม
ท่ าน ได้ รั บผลตอบแทนเป็ น เบี ยประชุม กรรมการจากบริ ษั ท โดยมี ค่ าตอบแทน เป็ น เงิ น จํ านวน . . บาท
มีรายละเอียดดังนี
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ลําดับ

รายชือ
นายนําชัย
นายประจวบ
นายศรศักดิ
นายธีรวิทย์

หล่อวัฒนตระกูล
อุชชิน
แสนสมบัติ
จารุวฒ
ั น์
รวม

ได้ รับค่ าตอบแทน จํานวนครั งทีเข้ าประชุม/
เป็ นเงิน (บาท)
จํานวนครั งทีมีประชุม
, .
/
, .
/
, .
/
, .
/
, .

วันทีได้รับการแต่ งตัง
(วันทีลาออก)
/ /
/ /
/ /
/ /

( ) ค่าตอบแทนอืนทีไม่ใช่เงิน
- ไม่มี . บุคลากร
บริ ษัทมีพนักงานทังหมด คน โดยตังแต่ มกราคม
– ธันวาคม
บริ ษัทได้ จ่ายผลตอบแทน
ให้ แก่พนักงานจํานวนทังสิน , , . บาท ซึงผลตอบแทน ได้ แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสํารอง
เลียงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน นอกจากนี บริ ษัทย่อย
ได้ จ่ายค่าตอบแทนให้ แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวมเป็ นเงินจํานวน , , . บาท
โดยเงินเดื อน เป็ นเงินค่าตอบแทนทีทางบริ ษัทได้ จัดสรรให้ กับพนักงาน สื บเนื องมาจากการปฏิบตั ิ งานของ
พนักงาน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานในแต่ละตําแหน่งงาน
เงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพ เป็ นสวัสดิการทีจัดขึนเพือเป็ นการจูงใจให้ พนักงานปฏิบตั ิงานกับบริ ษัทเป็ น
ระยะเวลายาวนาน โดยบริษัทจะจ่ายเงินสมทบตามระยะเวลาการปฏิบตั ิงานของพนักงานในอัตราร้ อยละ ของเงินเดือน
พนักงาน
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็ นสวัสดิการทีบริษัทจัดขึนตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
และค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน เป็ นค่าตอบแทนหลังเกษียณอายุ
จํานวนพนักงานและผลตอบแทน
ตังแต่ ม.ค.
– ธ.ค.
พนักงานบริหาร
พนักงานปฏิบตั ิการ
รวม (คน)
ค่าตอบแทน (บาท)
หมายเหตุ *
**

ตังแต่วนั ที มิ.ย.
ตังแต่วนั ที พ.ค.

ค่าตอบแทนอืนทีไม่ใช่เงิน
- ไม่มี -

DCORP

,
- ก.ค.
- ธ.ค.

,

D POWER*

.

,

.

D INNOVA**

,

.
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บริ ษทั ไม่มีการเปลียนแปลงจํานวนพนักงานอย่างมีนยั สําคัญ และไม่มีข้อพิพาททางด้ านแรงงานในรอบ ปี ทีผ่าน
มา บริ ษทั มีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน โดยจัดส่งไปอบรมและฝึ กทักษะเป็ นประจําทุกปี

. การกํากับดูแลกิจการ
. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) กําหนดแนวปฏิบตั ิและการกํากับดูแลกิจการทีดีให้ สอดคล้ องกับ
หลักการสากลขององค์การเพือความร่ วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation
and Development : OECD) รวมทังแนวปฏิบัติ ข องสํ านัก งานคณะกรรมการกํ ากับ หลักทรั พย์ แ ละตลาดหลักทรั พย์
(ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงครอบคลุมหลักการสําคัญใน ประเด็น ดังนี
. สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษทั ให้ ความสําคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่กระทําการใดๆ ทีจะเป็ นการละเมิดหรือริดรอน
สิทธิของผู้ถือหุ้น และได้ กําหนดเป็ นนโยบายและเปิ ดเผยต่อสาธารณะผ่านสือต่างๆ ของบริ ษัท ส่งเสริ มและสนับสนุนให้
ผู้ถือหุ้นได้ ใช้ สิทธิของตน ทังสิทธิพืนฐานตามกฎหมาย และสิทธิในการได้ รับข้ อมูลข่าวสารทีสําคัญ เช่น สิทธิในการเสนอ
ระเบียบวาระ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตังและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการเสนอวาระการประชุม
ผู้ถือหุ้น สิทธิในการเลือกตังกรรมการ สิทธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการส่งคําถามล่วงหน้ าก่อนการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี เป็ นต้ น
. การปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็ นธรรม
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดนโยบายในการกํากับดูแลให้ บริษัทมีการปฏิบตั ิและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรมในเรื องต่างๆ อันได้ แก่ กําหนดให้ มีการใช้ สิทธิอย่างเท่าเทียมกันทังผู้ถือหุ้นรายใหญ่และ
รายย่อยในการประชุมผู้ถือหุ้น กําหนดแนวทางการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเท่าเทียม และป้องกันไม่ให้ มีการใช้ ข้อมูลภายใน
เพือหาผลประโยชน์ให้ แก่ตนเองและผู้อืนโดยมิชอบ
. บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดนโยบายให้ มีการปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่างๆ โดยคํานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วน
ได้ เสียทีมีตามกฎหมาย เพือให้ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับถือปฏิบตั ิ เพือให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียมันใจ
ว่า สิทธิดังกล่าวจะได้ รับการคุ้มครอง และปฏิบตั ิด้วยความเท่าเทียมกัน และส่งเสริ มความร่ วมมือระหว่างบริ ษัทกับผู้มี
ส่วนได้ เสียในการสร้ างความแข็งแกร่ งของกิจการ ความมันคงทางการเงิน การรักษาสิงแวดล้ อมและสังคม เพือการพัฒนา
อย่างมันคงและยังยืน และเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญให้ กบั ผู้ทีเกียวข้ องทุกฝ่ ายได้ ทราบ โดยดําเนินการผ่านช่องทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามวิธีการและภายในระยะเวลาทีกําหนด
. การเปิ ดเผยข้ อมูลทีโปร่งใส
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักและให้ ความสําคัญกับคุณภาพของข้ อมูล และการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเท่าเทียม
โปร่ งใส และเป็ นธรรม ผ่านช่องทางทีเข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่ายและน่าเชือถือ ตามข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนอกจากจะเปิ ดเผย
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ข้ อมูล ผ่านแบบแสดงรายการข้ อมูลประจํ าปี (แบบ - ) และรายงานประจํ าปี (แบบ - ) แล้ ว ข้ อมูล ส่วนใหญ่ได้
นําเสนอทางเว็บไซต์ของบริ ษัทที www.demetercorporation.com ทังในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึงช่วยให้ ผ้ ถู ือหุ้น
และผู้ทีสนใจสามารถเข้ าถึง ข้ อมูล ได้ ง่าย มี การเปิ ดเผยสารสนเทศทีสําคัญอย่างสมํ าเสมอ ทังด้ านบวกและด้ านลบ
ตามข้ อกําหนด กฎหมาย ข้ อบังคับของบริษัท และหน่วยงานของรัฐทีเกียวข้ อง
. ความรับผิดชอบของกรรมการ
บริ ษัทกําหนดให้ กรรมการบริษัทปฏิบตั ิตามข้ อพึงปฏิบตั ิทีดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้ องเข้ าใจและทราบถึงบทบาทหน้ าทีและความรับผิดชอบของตน
และต้ องปฏิบตั ิหน้ าทีให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
ความซือสัตย์สจุ ริต และคํานึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็ นสําคัญ
โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วย กรรมการอิสระมากกว่า ใน ของจํานวนกรรมการทังคณะ
ปั จจุบนั บริ ษัทมีกรรมการทังสินจํานวน ท่าน แบ่งเป็ นกรรมการทีเป็ นผู้บริ หารจํานวน ท่าน และกรรมการทีไม่เป็ น
ผู้บริ หารจํานวน ท่าน (รวมประธานกรรมการบริ ษัท) ซึงรวมกรรมการตรวจสอบจํานวน ท่าน ทังนี บริษัทได้ แบ่งแยก
บทบาทหน้ าทีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริ ษัททําหน้ าทีใน
การกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผู้บริหาร ขณะทีผู้บริหารทําหน้ าทีบริหารงานของบริษัทในด้ านต่างๆ
ให้ เป็ นไปตามนโยบายทีกําหนด และเพือประโยชน์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้ วย
. คณะกรรมการบริษทั
. ให้ บริ ษัทมีกรรมการคณะหนึงเพือดําเนินกิจการของบริ ษัท มีจํานวนไม่น้อยกว่าห้ า ( ) คน เลือกตัง
โดยทีประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีกรรมการทีเป็ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าสาม ( ) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึง ( / )
ของจํานวนกรรมการทังหมดต้ องมีถินทีอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามทีกฎหมายและข้ อบังคับนี
กําหนด ทังนี กรรมการบริษัทอย่างน้ อยหนึง ( ) คน ต้ องเป็ นผู้มีความรู้ด้านบัญชีหรื อการเงิน
ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท
หรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็ นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจํากัด หรื อเป็ นกรรมการของ
บริ ษัทอืน ไม่ว่าบริ ษัทเอกชนหรื อบริ ษัทมหาชนทีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริ ษัท ไม่ว่าจะทําเพือประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผ้ อู ืน เว้ นแต่กรรมการผู้นนจะได้
ั
แจ้ งให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที
จะมีมติแต่งตังตนเป็ นกรรมการ
ห้ ามมิให้ บริษัทจ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอืนใดให้ แก่กรรมการ เว้ นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนกรรมการ
. ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระหนึงในสาม ( / ) เป็ น
อัตรา ถ้ าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสาม ( ) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ทีสุดกับส่วนหนึงในสาม
( / ) นอกจากการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระตามทีกําหนดไว้ ในข้ อบังคับฉบับนี ประธานกรรมการ หรื อกรรมการพ้ นจาก
ตําแหน่งเมือ
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( ) ตาย
( ) ลาออก
( ) ทีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ ออก
( ) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามอย่างหนึงอย่างใดตามทีกําหนดไว้ ในกฎหมาย หรื อใน
ข้ อบังคับนี
( ) ศาลมีคําสังให้ ออก
. กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระต้ องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้ องห้ าม และยังต้ องมีคุณสมบัติตามทีกําหนดไว้ โดย
กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศทีเกียวข้ อง และกรรมการอิสระมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หารและ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทมีนโยบายให้ คณะกรรมการของบริ ษัทต้ องประชุมอย่างน้ อย เดือนต่อครัง และอาจมีการประชุมพิเศษ
เพิมเติมตามความจําเป็ น โดยการประชุมแต่ละครังได้ มีการกําหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัด
ประชุมพร้ อมรายละเอียดล่ วงหน้ า วัน เพือให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่ วม
ประชุม รวมทังได้ มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่านการรับรอง
จากคณะกรรมการบริษัท พร้ อมให้ คณะกรรมการบริษทั และผู้ทีเกียวข้ องตรวจสอบได้
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษทั มีการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับทีเหมาะสม และอยู่ในระดับทีสามารถเทียบเคียง
ได้ กบั บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ปั จจัยทีจะนํามาพิจารณา ประกอบด้ วย ประสบการณ์ ภาระหน้ าที ขอบเขตของ
บทบาทและความรับผิดชอบ ทังนี การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้ องผ่านการพิจารณาอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัท ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้บริหารจะเป็ นไปตามหลักการและนโยบายทีคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ ซึงจะ
พิจารณาจากภาระหน้ าทีและความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริหารแต่ละท่านประกอบกับผลการดําเนินงานของ
บริษทั
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายส่งเสริ มและอํานวยความสะดวกให้ มีการฝึ กอบรมและให้ ความรู้ แก่ผ้ ทู ีเกียวข้ อง
ในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษทั ซึงรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริ ษัท เพือให้ มี
การปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานงานอย่างต่อเนือง โดยเฉพาะการอบรม หลักสูตรของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD)
. คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริษทั ได้ แต่งตังคณะกรรมการชุดย่อย เพือช่วยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี
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) คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบตามเกณฑ์ต่อไปนี
. ถื อหุ้นไม่เกินร้ อยละ ของทุนชํ าระแล้ วของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วม หรื อบริ ษั ทที
เกียวข้ อง ทังนี ให้ นบั รวมหุ้นทีถือโดยผู้ทีเกียวข้ องด้ วย
. เป็ นกรรมการที ไม่มีส่ วนร่ วมในการบริ หารงานในบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วม บริ ษัทที
เกียวข้ อง หรื อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
เป็ นกรรมการทีไม่เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน หรื อ ทีปรึกษาทีได้ รับเงินเดือนประจําจากบริ ษัท บริ ษัท
ในเครื อ บริ ษัทร่ วม บริ ษัททีเกียวข้ อง หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท เช่น กรรมการผู้จดั การ (Chief Executive Officer)
ของบริ ษัท ไม่ส ามารถเป็ นกรรมการตรวจสอบได้ เนื องจากกรรมการผู้จัดการเป็ นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อการบริ หาร
เป็ นต้ น
. เป็ นกรรมการทีไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียไม่ว่าทางตรงหรื อทางออมทังในด้ านการเงิน
และการบริหารงานของบริษทั บริษทั ในเครื อ บริษทั ร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
เป็ นกรรมการทีไม่มีผลประโยชน์ หรื อส่วนได้ เสียในลักษณะข้ างต้ นมาก่อนในระยะเวลา ปี
ก่อนได้ รับการแต่งตังเป็ นกรรมการตรวจสอบ เว้ นแต่คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ วเห็นว่า การเคยมี
ผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียนันจะไมมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าทีและการให้ ความเห็นทีเป็ นอิสระ
. เป็ นกรรมการทีไม่ใช่เป็ นผู้ทีเกียวข้ องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
. เป็ นกรรมการทีไม่ได้ รับการแต่งตังขึนเป็ นตัวแทน เพือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริ ษัท
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึงเป็ นผู้ทีเกียวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
. สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีแสดงความเห็นหรื อรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามหน้ าทีทีได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษัท โดยไม่อยู่ภายใต้ การควบคุมของผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท รวมทังผู้ทีเกียวข้ อง
หรื อญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
ปั จจุบนั บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ จํานวน ท่าน มีดงั นี
ลําดับ

รายชือ
นายกฤษฎา
นายนําชัย
นายชายน้ อย
นายศรศักดิ

หุตะเศรณี
หล่อวัฒนตระกูล
เผือนโกสุม
แสนสมบัติ

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: - กรรมการตรวจสอบลําดับที มีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอทีจะสามารถทําหน้ าทีในการสอบทานความน่าเชือถือของงบ
การเงิน
- กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ ปี โดยสอดคล้ องกับวาระการดํารงตําแหน่ง กรรมการของบริ ษัท
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) คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน
.
องค์ประกอบของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน
.
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน จะประกอบด้ วยสมาชิก
จํานวนอย่างน้ อย คน ซึงสมาชิกส่วนใหญ่เป็ นกรรมการอิสระ (มากกว่าร้ อยละ
)
.
ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน ต้ องเป็ นกรรมการอิสระ
.
การแต่งตัง
.
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาแต่งตังสมาชิกของคณะกรรมการทรั พยากร
บุคคลและกําหนดค่าตอบแทน ซึงสมาชิกส่วนใหญ่เป็ นกรรมการอิสระ (มากกว่า
ร้ อยละ )
.
เมือสินสุดวาระการดํารงตําแหน่งของสมาชิกของกรรมการทรัพยากรบุคคลและ
กําหนดค่าตอบแทน หรือมีสภาวะการณ์ใดๆ ซึงเป็ นเหตุให้ สมาชิกคนใดไม่สามารถ
ดํารงตําแหน่งจนครบวาระได้ ทําให้ จํานวนสมาชิกของคณะกรรมการทรัพยากร
บุคคลและกําหนดค่าตอบแทน ลดลงเหลือน้ อยกว่าจํานวนทีคณะกรรมการบริ ษัท
กําหนดไว้ ให้ ทีประชุมของคณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังสมาชิกของคณะกรรมการ
ทรั พยากรบุคคลและกํ าหนดค่าตอบแทนใหม่ เพือบรรจุตําแหน่งว่างนันภายใน
เดือนนับจากวันทีมีตําแหน่งว่างลงในคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนด
ค่าตอบแทน เพือเป็ นการประกันความต่อเนืองของการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน
.
ให้ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน เลือกสมาชิกของ
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน คน เพือดํารงตําแหน่ง
ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน
.
ให้ แต่งตังเลขานุการของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน
เพือช่วยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน ในการปฎิบตั ิงาน
เกียวกับการเรี ยกประชุม การจัดทําระเบียบวาระการประชุม การจัดส่งเอกสาร
สําหรับการประชุม และการจัดเก็บรายงานการประชุม
.
การพ้ นจากตําแหน่ง
.
การพ้ นจากตําแหน่งหมายถึงการสินสุดสภาพการเป็ นกรรมการ หรื อการสินสุดของ
วาระการดํารงตําแหน่งทีกําหนดไว้ หรื อการลาออก หรื อการถูกถอดถอนจาก
ตําแหน่ง
.
ในกรณีทีสมาชิกของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน คนใด
ประสงค์ทีจะลาออกก่อนสินสุดวาระการดํารงตําแหน่งของตน สมาชิกผู้นนควรแจ้
ั
ง
การลาออกนันต่อบริ ษัทล่วงหน้ า เดือน พร้ อมทังเหตุผลสําหรับการลาออกนัน
เพือให้ คณะกรรมการของบริษัทสามารถพิจารณาแต่งตังกรรมการทรัพยากรบุคคล
และกําหนดค่าตอบแทน ผู้มีคุณสมบัติครบถ้ วนมาดํารงตําแหน่งแทนสมาชิกของ
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คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน ซึงจะลาออกได้ ทังนี
บริ ษัทยังจะต้ องรายงานการลาออกดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้ วย
.
ในกรณีทีสมาชิกของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน คนใด
ถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งก่อนหมดวาระการดํารงตําแหน่งของตน บริษทั
จะต้ องรายงานการถอดจากตําแหน่งดังกล่าวรวมทังมูลเหตุของ การถอดถอน
ดังกล่ าวต่อตลาดหลักทรั พย์ สมาชิกของคณะกรรมการผู้ถูกถอดถอนอาจชีแจง
มูลเหตุของการถอดถอนนันต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วยก็ได้
.
วาระการดํารงตําแหน่ง
.
วาระการดํารงตําแหน่งของสมาชิกคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนด
ค่าตอบแทนจะมีกําหนดสาม ( ) ปี โดยสอดคล้ องกับวาระการดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริษัท
.
สมาชิกของคณะกรรมการอาจได้ รับการแต่งตังให้ เข้ าดํารงตําแหน่งใหม่อีกได้ ตามที
คณะกรรมการของบริษัทอาจเห็นสมควร
.
คุณสมบัติของสมาชิกคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน ส ม า ชิ ก ข อ ง
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน ต้ องมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ตอ่ ไปนี
(ก)
ในกรณีทีกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน เป็ นกรรมการอิส ระ
จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามคํานิยามของกรรมการอิสระทีกําหนดโดยประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
(ข)
ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตัดสินใจในการดํ าเนิน
กิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อ ย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่ อยลํ าดับเดี ยวกัน
ผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษทั
(ค)
ไม่เป็ นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน เฉพาะที
เป็ นบริษัท จดทะเบียน
(ง)
มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทําหน้ าทีในฐานะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน
.
หน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน
.
การปฏิบตั ิงานด้ านการสรรหา
. . มีหน้ าทีในการพิจารณาโครงสร้ างของคณะกรรมการบริ ษัท ทังในเรื อง
ของจํานวนคณะกรรมการทีเหมาะสมกับขนาด ประเภท และความ
ซับซ้ อนของธุรกิจ คุณสมบัติของกรรมการแต่ละคนในด้ านทักษะ
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้ านทีเกียวข้ องกับธุรกิจหรื อ
อุตสาหกรรมหลักทีบริษัทดําเนินกิจการอยู่
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พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลทีจะมาเป็ นกรรมการอิสระให้ เหมาะสมกับ
ลักษณะเฉพาะของบริ ษัท โดยความเป็ นอิสระอย่างน้ อยต้ องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
. . กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพือดํารงตําแหน่งกรรมการ
ให้ เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท
. . พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลทีเหมาะสมให้ ดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริ ษัททีครบวาระ และ/หรื อ มีตําแหน่งว่างลง และ/หรื อ แต่งตัง
เพิม
. . ดูแลให้ บริ ษัทจัดให้ มีการปฐมนิเทศ และแจกเอกสารและข้ อมูล ที เป็ น
ประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้ าทีของกรรมการ
. . จัดทําและทบทวนแผนการพัฒนากรรมการผู้จดั การและผู้บริ หารระดับสูง
เพือเตรี ยมความพร้ อมเป็ นแผนต่อเนืองให้ มีผ้ สู ืบทอดงานในกรณีที
กรรมการผู้จดั การหรื อผู้บริหารระดับสูงในตําแหน่งนันๆ เกษียณอายุ
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ เพือให้ การบริหารงานของบริ ษัทสามารถ
ดําเนินไปได้ อย่างต่อเนือง
.
การปฏิบตั ิหน้ าทีด้ านการพิจารณาค่าตอบแทน
. . พิจารณาทบทวนนโยบาย รู ปแบบ และหลักเกณฑ์เกียวกับการกําหนด
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ประธานเจ้ าหน้ าที
บริหาร กรรมการผู้จดั การ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้ เหมาะสม
. . ให้ ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั เพือนําเสนอค่าตอบแทน
กรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร กรรมการผู้จดั การ และผู้บริหาร
ระดับสูงของบริ ษัทต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ทีประชุม
ผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผู้อนุมตั ิ
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ของประธานเจ้ าหน้ าที บริ หาร กรรมการ
ผู้จดั การ และผู้บริ หารระดับสูง สําหรับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของ
กรรมการบริ ษัท ให้ คณะกรรมการบริ ษัทนํ าเสนอที ประชุมผู้ถือหุ้นเพือ
พิจารณาอนุมตั ิ
.
องค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการทรั พยากรบุคคลและกํ าหนดค่าตอบแทนต้ อ งมีส มาชิ ก ของ
คณะกรรมการ ทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทนมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนคณะกรรมการทรัพยากร
บุคคลและกําหนดค่าตอบแทน จึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณีทีประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน
ไม่อยู่ในทีประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ให้ กรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทนทีมาประชุมเลือก
กรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทนคนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม
กรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทนคนหนึงมีเสียงหนึงในการลงคะแนน และ
การวินิจฉัยชีขาดของทีประชุมให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมาก ในกรณีทีกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทนคน
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ใดมีส่วนได้ เสียในเรืองใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนัน ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานกรรมการทรัพยากร
บุคคลและกําหนดค่าตอบแทนออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชีขาด
.
ขันตอนการพิจารณาสรรหากรรมการ
.
บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสม
กรรมการ หรื อพิจารณาบุคคลจากทําเนียบกรรมการอาชีพ (Director Pool) หรื อ
พิจารณากรรมการเดิมเพื อเสนอให้ ดํารงตํ าแหน่งต่อ หรื อให้ กรรมการแต่ละคน
เสนอชือบุคคลทีเหมาะสมได้
.
คัดเลือกและกลันกรองบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการ โดยพิจารณา
ความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้ านทีสอดคล้ องกับ
กลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท ซึงเป็ นไปตามคุณสมบัติด้านทักษะทีจําเป็ น
ต่อการสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix)
.
ตรวจสอบประวัติรายชือบุคคลทีถูกเสนอชือว่ามีคุณสมบัติเป็ นไปตามตามกฎหมาย
และข้ อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแล เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.
เป็ นต้ น
.
การอุทิศเวลาของกรรมการ การมีส่วนได้ เสียหรื อความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที
อาจมีกบั บริษัท กรณีเป็ นกรรมการเดิมทีจะกลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระ
พิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานในช่วงการดํารงตําแหน่ง การให้ ข้อเสนอแนะความ
คิดเห็นทีเป็ นประโยชน์ การเข้ าร่วมกิจการต่างๆ ของกรรมการ รวมถึงจํานวนบริ ษัท
ทีกรรมการแต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่ง เพือให้ มนใจว่
ั าประสิทธิภาพการทํางานจะ
ไม่ลดลง
.
กรณีแต่งตังกรรมการอิสระ มีการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลทีดํารงตําแหน่งเป็ น
กรรมการ อิสระ ให้ มีความเป็ นอิสระเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที ก.ล.ต.กําหนด
.
จัดทํารายชือทีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาคัดกรอง
แล้ ว พร้ อมคุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือก เรี ยงตามลําดับเสนอ
คณะกรรมการบริษทั เพือเสนอชือต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตังเป็ นรายบุคคล
โดยคํานึงถึงผลการปฏิบตั ิหน้ าทีของกรรมการรายเดิม
.
เกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทน
.
พิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้ าที, ความรับผิดชอบ, ผลการปฏิบตั ิงาน,
ผลการดําเนินงานของบริษัท และแนวปฏิบตั ิในอุตสาหกรรมเดียวกัน
.
พิจารณาให้ การจ่ายค่าตอบแทนเป็ นไปตามเกณฑ์ทีหน่วยงานทีทางการกํ าหนด
หรื อข้ อแนะนําทีเกียวข้ อง
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ปั จจุบนั บริษัทมีกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน จํานวน ท่าน มีดงั นี
ลําดับ

รายชือ
นายนําชัย
หล่อวัฒนตระกูล
พล.ต.ต.ประยนต์ ลาเสือ
นายชายน้ อย
เผือนโกสุม

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ

) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม
มีขอบเขต หน้ าที และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ดังต่อไปนี
.
กรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคมมีวาระการดํ ารงตํ าแหน่งคราวละ
ปี โดยสอดคล้ องกับวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัท และกรรมการ
ธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคมซึงพ้ นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้ รับแต่งตัง
อีกก็ได้
.
เสนอแนวปฏิบตั ิด้านการกํากับดูแลกิจการทีดี ต่อคณะกรรมการบริษัท
.
ให้ คําแนะนําแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรืองเกียวกับการกํากับดูแลกิจการทีดี
.
ดูแลการปฏิบตั ิงานของกรรมการ และฝ่ ายจัดการ เพือให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการทีดี
.
ทบทวนแนวทางหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริ ษัท โดยเปรี ยบเทียบกับแนว
ปฏิบตั ิของสากลปฏิบตั ิ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
.
มอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริษทั ให้ คณะทํางานกํากับดูแลกิจการที
ดี
.
มอบนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการดําเนินงานด้ านการบริ หารจัดการความยังยืน
(Sustainability Management : SM) ซึงรวมถึงการดําเนินงานด้ านการดูแลสังคม
ชุมชนและสิงแวดล้ อม (Corporate Social Responsibility : CSR)
.
กําหนดนโยบายให้ บริ ษัท เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยเสนอชือบุคคลเข้ ารับการ
สรรหาเป็ นกรรมการ บริษทั และการเสนอวาระสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
.
ติดตามการดําเนินงานด้ าน SM และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
.
วางกรอบแนวทางการกํากับดูแลการดําเนินงานทีเกียวข้ องกับการต่อต้ านการทุจริต
ของบริษัท
ปั จจุบนั บริษัทมีกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม จํานวน ท่าน มีดงั นี
ลําดับ

รายชือ
นายนําชัย
นายประจวบ
นายศรศักดิ

หล่อวัฒนตระกูล
อุชชิน
แสนสมบัติ

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการธรรมาภิบาลฯ
กรรมการธรรมาภิบาลฯ
กรรมการอิสระ และกรรมการธรรมาภิบาลฯ
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ลําดับ

รายชือ
นายธีรวิทย์

จารุวฒ
ั น์

ตําแหน่ ง
กรรมการธรรมาภิบาลฯ

) คณะกรรมการบริหารความเสียง
. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสียง
.
คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ นผู้ อนุ มั ติ แ ต่ ง ตั งคณะกรรมการบริ ห ารความเสี ยง
ทีคณะกรรมการจัดการเลือกจากกรรมการและผู้บริ หารทีคณะกรรมการจัดการเห็น
ว่ามีความเหมาะสม
.
คณะกรรมการบริหารความเสียงประกอบด้ วยสมาชิกอย่างน้ อยจํานวน คน
.
ให้ คณะกรรมการจัดการแต่งตังกรรมการบริ หารความเสียงคนหนึงเป็ นประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสียง
.
ให้ คณะกรรมการบริ หารความเสียงเป็ นผู้แต่งตังเลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
ความเสียง เพือช่วยคณะกรรมการบริหารความเสียงในการปฏิบตั ิงานเกียวกับการ
เรียกประชุม การจัดทําระเบียบวาระการประชุม การจัดส่งเอกสารสําหรับการ
ประชุม และการจัดเก็บรายงานการประชุม
. วาระการดํารงตําแหน่ง
.
กร รม ก าร บริ หารค วาม เสี ยงมี วาร ะก ารดํ ารง ตํ าแ ห น่ ง ค ร าว ล ะ ปี
โดยสอดคล้ องกับวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัท และกรรมการบริ หาร
ความเสียงซึงพ้ นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้ รับแต่งตังอีกก็ได้
.
ในกรณีทีสมาชิกของคณะกรรมการบริ หารความเสียงคนใดประสงค์ทีจะลาออก
ก่อนสินสุดวาระการดํารงตําแหน่งของตน สมาชิกผู้นนต้
ั องแจ้ งการลาออกนันต่อ
บริษทั ล่วงหน้ า เดือน พร้ อมทังเหตุผลสําหรับการลาออกนัน ทังนี บริษทั ยัง
จะต้ องรายงานการลาออกดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้ วย
.
ในกรณีทีสมาชิกของคณะกรรมการบริ หารความเสียงคนใดถูกถอดถอนออกจาก
ตําแหน่งก่อนหมดวาระการดํ ารงตํ าแหน่งของตน บริ ษัทจะต้ องรายงานการถอด
จากตําแหน่งดังกล่าว รวมทังมูลเหตุของการถอดถอนดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์
สมาชิกของคณะกรรมการผู้ถูกถอดถอนอาจชีแจงมูลเหตุของการถอดถอนนันต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้ วยก็ได้
.
กรณีตําแหน่งกรรมการบริ หารความเสียงว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออก
ตามวาระข้ อ . ให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังบุคคลทีมีคุณสมบัติครบถ้ วนเข้ า
เป็ นกรรมการบริ หารความเสียงแทนตําแหน่งทีว่างนันภายใน เดือน นับจากวันที
มีตําแหน่งว่างลง เพือเป็ นประกันความต่อเนืองของการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการบริหารความเสียง
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. คุณสมบัติ
.

กรรมการบริ หารความเสียงทุกคนต้ องมีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม
กฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํ ากัด และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ฯ
.
มีความรู้ ในกิจการของบริษัทและประสบการณ์ เพียงพอทีจะสามารถทําหน้ าทีใน
ฐานะกรรมการบริหารความเสียง
.
เป็ นผู้มีความซือสัตย์สจุ ริตและมีจริยธรรมสูงในการดําเนินธุรกิจ
.
กรรมการบริ หารความเสียงไม่สามารถประกอบกิจการเข้ าเป็ นหุ้นส่วน หรื อเข้ าเป็ น
กรรมการในนิติบุคคลอืนทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษทั ไม่วา่ จะทําเพือประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอืน
. อํานาจ หน้ าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสียง
คณะกรรมการบริหารความเสียงมีขอบเขต อํานาจ หน้ าที และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี
.
กําหนดนโยบายและโครงสร้ างการบริหารความเสียง ในเรื องของการบริ หารความ
เสี ยงโดยรวมของบริ ษัท ซึงครอบคลุมถึงความเสี ยงประเภทต่างๆ ทีสํ าคัญ เช่น
ความเสียงด้ านการเงิน ความเสียงด้ านการลงทุน ความเสียงด้ านการตลาด ความ
เสียงด้ านสภาพคล่อง ความเสียงด้ านปฏิบตั ิการ และ ความเสียงทีมีผลกระทบต่อ
ชื อเสี ยงของกิจการ เป็ นต้ น เพือนํ าเสนอคณะกรรมการบริ ษัทให้ ความเห็นชอบ
โดยให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตามแนวทางการบริหารความเสียงของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
.
กําหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางในการบริ หารความเสียงของบริ ษัทให้ สอดคล้ อง
กับนโยบายการบริ หารความเสียง เพือให้ สามารถประเมิน ติดตาม และ ควบคุม
ความเสียงแต่ล ะประเภทของบริ ษัท ให้ อยู่ในระดับทีเหมาะสม โดยให้ หน่วยงาน
ต่างๆ มีส่วนร่วมในการบริหารและควบคุมความเสียง
.
ดูแลและติดตามการปฏิบตั ิตามนโยบายการบริ หารความเสียงภายใต้ แนวทางและ
นโยบายทีได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
.
กําหนดเกณฑ์วดั ความเสียงและเพดานความเสียงทีบริษัทจะยอมรับได้
.
กําหนดมาตรการทีจะใช้ ในการจัดการความเสียงให้ เหมาะสมต่อสภาวการณ์
.
ประเมินความเสียงในระดับองค์กร และกําหนดวิธีการบริหารความเสียงนันให้ อยู่ใน
ระดับทียอมรับได้ รวมทังควบคุมดูแลให้ มีการบริหารความเสียงตามวิธีการที
กําหนดไว้
.
ทบทวนความเพี ยงพอของนโยบายและระบบการบริ หารความเสียง โดยรวมถึง
ความมีประสิทธิผลของระบบ และการปฏิบตั ิตามนโยบายทีกําหนด
.
มีอํานาจในการเรี ยกบุคคลทีเกียวข้ องมาชีแจง หรื อแต่งตังและกําหนดบทบาทให้
ผู้ปฏิบตั ิงานทุกระดับมีหน้ าทีบริหารความเสียงตามความเหมาะสม และให้ รายงาน
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสียงเพือให้ การบริหารความเสียงบรรลุวตั ถุประสงค์
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.

รายงานผลเกียวกับการบริ หาร การดําเนินงาน และสถานะความเสียงของบริ ษัท
และการเปลียนแปลงต่างๆ รวมถึงให้ ข้อเสนอแนะในสิงทีต้ องดําเนินการปรับปรุง
แก้ ไขต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่าง
สมําเสมอ
.
จัดทําคู่มือการบริหารความเสียง
.
ระบุความเสียงด้ านต่างๆ พร้ อมทัง วิเคราะห์ และประเมินความเสียงทีอาจเกิดขึน
รวมทังแนวโน้ มซึงมีผลกระทบบริษัท
.
จัดทําแผนงานเพือป้องกัน หรื อลดความเสียง
.
ประเมินผล และจัดทํารายงานการบริหารความเสียง
.
ปฏิบตั ิงานอืนๆ ตามทีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และให้ คณะกรรมการ
บริหารความเสียงรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั โดยตรง
. การประชุมและการลงมติ
.
ให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสียงอย่างน้ อยปี ละ ครัง
.
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสียงเป็ นผู้เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ หาร
ความเสียง โดยในการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสียง กรรมการบริ หาร
ความเสียงต้ องมาประชุมด้ วยตนเอง
ทังนี ในการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี ยง ประธานที ประชุมอาจเชิญ
ผู้บริ หารหรื อพนักงานทีเกียวข้ อง หรื อผู้ทีเห็นสมควร มาร่วมประชุมให้ ความเห็น
หรื อส่งเอกสารข้ อมูลตามทีเห็นว่าเกียวข้ องหรื อจําเป็น
.
การประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสียงต้ องมีกรรมการบริ หารความเสียงเข้ า
ร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการบริ หารความเสี ยงทังหมด จึง
ครบเป็ นองค์ประชุม
. การรายงาน
คณะกรรมการบริ หารความเสียงจะรายงานความเสียงและข้ อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
จัดการอย่างสมําเสมอตามความเหมาะสม
ปั จจุบนั บริษัทมีกรรมการบริหารความเสียง จํานวน ท่าน มีดงั นี
ลําดับ

รายชือ
นายประจวบ
อุชชิน
พล.ต.ต.ประยนต์ ลาเสือ
นายธีรวิทย์
จารุวฒ
ั น์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริหารความเสียง
กรรมการบริหารความเสียง
กรรมการบริหารความเสียง
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) คณะกรรมการกลันกรองการลงทุน
โดยหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกลันกรองการลงทุน มีดงั นี
.
กําหนดกลยุทธ์ เป้าหมายของแผนการลงทุน งบประมาณการลงทุน และ
ผลตอบแทนการลงทุน
.
พิ จ ารณากลันกรองการลงทุ น ให้ มีค วามเชื อมโยงและสอดคล้ อ งกับ นโยบาย
และเป้าหมายตามแผนการลงทุนของบริ ษัท โดยคํานึงถึงผลตอบแทนทีคุ้มค่าต่อ
การลงทุน ตลอดจนวิเคราะห์ปัจจัยเสียงต่างๆ ทีเกียวข้ อง
.
ติดตามสถานะ และความคืบหน้ าของโครงการทีได้ รับอนุมตั ิให้ เข้ าลงทุน และ
รายงานคณะกรรมการบริษัท เพือรับทราบและประเมินผล
ปั จจุบนั บริษัทมีกรรมการกลันกรองการลงทุน จํานวน ท่าน มีดงั นี
ลําดับ

รายชือ
นายประจวบ
นายธีรวิทย์
นายชลพรรณ

อุชชิน
จารุวฒ
ั น์
วงษ์สิงห์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการกลันกรองการลงทุน
กรรมการกลันกรองการลงทุน
กรรมการกลันกรองการลงทุน

) คณะกรรมการจัดการ
เพือให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการบริษัทให้ เป็ นไปตามทิศทาง นโยบาย และเป้าหมาย
ทีคณะกรรมการบริ ษัทกําหนดและมอบหมาย รวมทังสร้ างความมันคงและยังยืนในการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริ ษัท
ได้ อนุมัติจัดตังคณะกรรมการจัดการ ซึงมี คุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน จํากัด พ.ศ.
และตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทีเกียวข้ อง เพือควบคุมดูแลและรับผิดชอบใน
กิจการต่างๆ ตามขอบเขตทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
ปั จจุบนั บริษัทมีกรรมการจัดการ จํานวน ท่าน มีดงั นี
ลําดับ

รายชือ
นายธีรวิทย์
นายประจวบ
นายชลพรรณ
นายสรกฤต
นายถาวร
นางสาวกุลธิดา
นายเอกวิทย์

จารุวฒ
ั น์
อุชชิน
วงษ์สิงห์
ลัทธิธรรม
พรพนัสศรี
วีระถาวร
แก้ ววิเชียร

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการจัดการ
กรรมการจัดการ
กรรมการจัดการ
กรรมการจัดการ
กรรมการจัดการ
กรรมการจัดการ
กรรมการจัดการ
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. การสรรหาและแต่ งตังกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงสุด
การแต่งตังกรรมการ
การแต่งตังกรรมการผ่านทีประชุมผู้ถือหุ้นมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี
. ผู้ถือหุ้นรายหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นทีตนถือ
. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้ คะแนนเสียงทีมีอยู่ทงหมดตาม
ั
( ) เลือกตังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
. บุคคลซึงได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็ นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครังนัน ในกรณีทีบุคคลซึงได้ รับการเลือกตังในลําดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครังนัน ให้ ผ้ ูเป็ นประธานในที
ประชุมนันเป็ นผู้ออกเสียงชีขาด
ในกรณีทีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตัง
บุคคลซึงมี คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตามทีกําหนดในข้ อบังคับนี โดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ
กําหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผู้พิจารณาเบืองต้ น เพือให้ มีความหลากหลายในโครงสร้ างของคณะกรรมการ เช่น ด้ านทักษะ
วิชาชีพ ความเชียวชาญเฉพาะด้ าน เพศ เป็ นต้ น เข้ าเป็นกรรมการแทนในตําแหน่งทีว่างในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไปก็ได้ เว้ นแต่วาระของกรรมการทีพ้ นจากตําแหน่งจะเหลือน้ อยกว่าสอง ( ) เดือน ทังนี บุคคลซึงเข้ าเป็ นกรรมการแทน
ดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระทียังเหลืออยู่ของกรรมการทีตนแทน
มติของการแต่งตังคณะกรรมการดังกล่าวต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ( / ) ของ
จํานวนกรรมการทียังเหลืออยู่
การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
ในการสรรหาผู้มาดํารงตําแหน่งผู้บริ หารระดับสูง คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็ น
ผู้พิจารณาเบืองต้ น ในการกลันกรองสรรหาบุคคลทีมีคุณสมบัติครบถ้ วนเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ์ ที เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การดํ าเนิน งานของบริ ษั ท และเข้ า ใจในธุ รกิ จ ของบริ ษั ท เป็ นอย่า งดี และสามารถ
บริ หารงานให้ บรรลุ วตั ถุประสงค์ เป้าหมาย ทีคณะกรรมการบริ ษัทกํ าหนดไว้ ได้ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
. การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
กรณี บ ริ ษัท ย่ อ ย บริ ษั ท จะส่ งผู้บ ริ ห ารของบริ ษัท เข้ าไปเป็ น ผู้ถื อ หุ้นและกรรมการบริ ษั ท ตามมติ ที ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท เพือกํากับการบริ หารงานในบริ ษัทย่อยในจํ านวนไม่น้อยกว่าครึงหนึงของจํานวนกรรมการ ทังนี
เพือให้ การดําเนินการเป็ นไปตามนโยบายของบริษทั
กรณีบริษทั ร่วม บริษัทจะส่งผู้บริหารของบริษัทเข้ าไปเป็ นตัวแทนในคณะกรรมการบริษัทร่ วม ตามสัดส่วนการถือ
หุ้นสําหรับการกํากับควบคุมบริ ษัทร่ วมนัน กรรมการในฐานะตัวแทนของบริ ษทั จะต้ องรับนโยบายจากบริ ษัทก่อน ตามมติ
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท
โดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี ตลอดจนการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เกียวกับรายการเกียวโยงและการได้ มา
หรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน การจัดทําข้ อมูลและรายงานทางการเงินทีถูกต้ องและเชือถือได้ ให้ บริ ษัทสามารถตรวจสอบ
และรวบรวมมาจัดทํางบการเงินรวมได้ ทนั กําหนดด้ วย รวมถึงการจัดให้ มีระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสมและรัดกุม
เพียงพอในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษทั
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. การดูแลเรืองการใช้ ข้อมูลภายใน
บริษทั ให้ ความสําคัญเป็ นอย่างยิงต่อการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัท โดยปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
และสอดคล้ องกับกฎระเบียบต่างๆ ทีเกียวข้ อง โดยบริษัทได้ กําหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ ความสําคัญต่อ
การเก็บรักษาข้ อมูลความลับของบริ ษัท เช่น ข้ อมูลภายในทียังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรื อข้ อมูลทีมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินธุรกิจหรื อราคาหุ้น เป็ นต้ น ซึงมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี
• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้ องไม่ใช้ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ในการหาประโยชน์ส่วนตนและใน
เรืองการทําธุรกิจแข่งขันกับบริษทั หรื อทําธุรกิจทีเกียวเนือง
• กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ต้ องไม่ใช้ ข้อมูลทีมิได้ เปิ ดเผยให้ ทราบโดยทัวไป ซึงอาจมีผลกระทบ
กับราคาหุ้น (ข้ อมูลภายใน) และต้ องละเว้ นการทําธุรกรรมเกียวกับหุ้นของบริษทั ในช่วงเวลาทีจะมีการ
ประกาศข้ อมูลทีสําคัญ เดือน ก่อนทีงบการเงินหรื อข้ อมูลภายในนันจะเปิ ดเผยต่อสาธารณชนตาม
นโยบายทีถูกกําหนดไว้ นอกจากนี ข้ อมูลภายในของบริษทั ไม่ควรถูกให้ แก่บุคคลอืนๆ เพือประโยชน์ใน
การซือขายหุ้นของบริ ษัท ทังนี ให้ รวมถึงคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริ หาร
พนักงาน และลูกจ้ างของบริษัทด้ วย โดยผู้ใดฝ่ าฝื นถือว่าได้ กระทําผิดระเบียบของบริ ษัทซึงมีบทลงโทษ
ทีได้ กําหนดไว้
• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลความลับทางธุรกิจของบริษทั ต่อบุคคลภายนอก
โดยเฉพาะคู่แข่งของบริ ษัท แม้ หลังพ้ นสภาพการเป็ นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริ ษัทไปแล้ ว
. ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริ ษัทมีผ้ สู อบบัญชีทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริษทั ตามมติทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี
ดังนี
ลําดับ

รายชือผู้สอบบัญชี
นายเจษฎา
หังสพฤกษ์
นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
นายจิโรจ
ศิริโรโรจน์

หมายเลขรั บอนุญาต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที

ชือสํานักงาน
บริ ษทั กรินทร์ ออดิท จํากัด
บริ ษทั กรินทร์ ออดิท จํากัด
บริ ษทั กรินทร์ ออดิท จํากัด

ค่าตอบแทนทีบริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ แก่ บริษทั กรินทร์ ออดิท จํากัด มีรายละเอียด ตามเอกสารแนบ
. นโยบายการต่ อต้ านคอร์ รัปชัน
บริ ษัทตระหนักว่าการดําเนินธุรกิจด้ วยความโปร่ งใส สุจริ ต เป็ นไปตามกฎหมาย และแนวทางการ
กํ า กับ ดูแ ลกิ จ การที ดี เป็ น ปั จ จัย สํ า คัญ ที ช่ ว ยเกื อหนุน กิ จ การของบริ ษั ท จึง ได้ กํ า หนดนโยบายการป้ อ งกัน การหา
ผลประโยชน์ในหน้ าทีโดยมิชอบ เพือใช้ เป็ นแนวทางให้ ผ้ ทู ีเกียวข้ องทุกระดับต้ องถือปฏิบตั ิ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี
นโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้ าทีโดยมิชอบ
.
วัตถุประสงค์
บริษทั ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) มุ่งมันในการดําเนินธุรกิจด้ วยความโปร่งใส สุจริต เป็ นไป
ตามกฎหมาย และแนวทางการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยตระหนักว่าการปฏิบตั ิหน้ าทีด้ วยความซือสัตย์สุจริ ตเป็ นปั จจัย
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สําคัญทีช่วยจรรโลงชือเสียงและเกือหนุนกิจการของบริ ษัท บริษัทจึงได้ กําหนดนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ใน
หน้ าทีโดยมิชอบเพือใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
.
หน้ าทีและความรับผิดชอบ
.
คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ินโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้ าทีโดยมิชอบ และกํากับดูแล
การบริหารงานของบริษทั
.
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิ ตามนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ใน
หน้ าทีโดยมิชอบ
.
บริษทั และผู้ทีเกียวข้ องทุกระดับ ปฏิบตั ิตามนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้ าทีโดยมิชอบ
ระเบียบวิธีปฏิบตั ิของบริษัท ข้ อกําหนดกฎหมายทีเกียวข้ อง จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ และ
จรรยาบรรณของพนักงาน
.
ขอบเขตและแนวทางปฏิบตั ิ
บริ ษัทให้ ความสําคัญในการป้องกันมิให้ เกิดการหาผลประโยชน์ในหน้ าทีโดยมิชอบ สําหรับตนเองหรื อผู้อืนใน
เรืองต่างๆ ดังนี
.
สินบนและสิงจูงใจ
ห้ ามให้ หรื อรับสินบนและสิงจูงใจในรู ปแบบใดๆ ทังสิน และห้ ามมอบหมายให้ ผ้ ูอืนให้ หรื อรับสินบน
และสิงจูงใจแทนตนเอง
.
ของขวัญ และผลประโยชน์
ห้ ามให้ หรื อรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อืนใด เพือจูงใจให้ เกิดการปฏิบตั ิ หรื อละเว้ นการปฏิบตั ิ
หน้ าทีโดยมิชอบ หรื ออาจทําให้ เกิดการยินยอม ผ่อนปรน ในข้ อตกลงทางธุรกิจทีไม่เหมาะสม และให้
ถือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในจรรยาบรรณของพนักงาน
.
การบริจาคเพือการกุศล และการให้ เงินสนับสนุน
การบริจาคเพือการกุศล และการให้ เงินสนับสนุนต้ องเป็ นไปอย่างโปร่งใส ไม่ขดั ต่อกฎหมายและ
ศีลธรรม
.
กิจกรรมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง
บริษทั จะไม่นําเงินทุนหรื อทรัพยากรของบริ ษัทไปใช้ สนับสนุนทางการเมือง ให้ แก่ผ้ ลู งสมัครแข่งขันเป็ น
นักการเมือง หรื อพรรคการเมืองใด เพือการรณรงค์ทางการเมืองหรื อการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง
ยกเว้ นการให้ ความสนับสนุนนัน ได้ รับอนุญาตตามกฎหมาย และสนับสนุนประชาธิ ปไตยโดยรวม
โดยต้ องได้ รับอนุมตั ิจากบริษทั ก่อนการดําเนินการ
.
การบริหารความเสียง
บริ ษัทจัดให้ มีการบริ หารความเสียงเกี ยวกับการหาผลประโยชน์ในหน้ าทีโดยมิชอบ เพือให้ มันใจว่าสามารถ
ป้องกันหรื อควบคุมความเสียงดังกล่าวได้ โดยกําหนดให้ มีการระบุ การประเมิน การควบคุมและติดตาม และการรายงาน
ความเสียงเกียวกับการหาผลประโยชน์ในหน้ าทีโดยมิชอบ ตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสียงทีบริษทั กําหนด
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.

การควบคุมภายใน
บริ ษัทจัดให้ มีการกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทและวัฒนธรรมการควบคุมทีดี โดยมีการประเมินความ
เสียงทีมีนัยสําคัญ กําหนดให้ มีกิจกรรมการควบคุมทีมีประสิทธิผล และแบ่งแยกหน้ าทีการทํางานที เหมาะสม รวมทัง
จัดให้ มีระบบสารสนเทศทีเพียงพอน่าเชือถือ และติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสมําเสมอ
.
การบริหารทรัพยากรบุคคล การสือสาร และการฝึ กอบรม
บริษทั ให้ ความสําคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิผล และมีการสือสาร ให้ ความรู้ และฝึ กอบรม
เกียวกับนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้ าทีโดยมิชอบ และแนวทางปฏิบตั ิทีเกียวข้ องอย่างสมําเสมอ เพือ
ส่งเสริมให้ ผ้ ทู ีเกียวข้ องมีความเข้ าใจ และปฏิบตั ิงานได้ อย่างเหมาะสม
.
การรับแจ้ งข้ อมูลหรื อข้ อร้ องเรี ยน
บริ ษัทจัดให้ มีช่องทางการรับแจ้ งข้ อมูล ข้ อเสนอแนะ หรื อข้ อร้ องเรี ยน ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยบริ ษัทจะ
ดําเนินการให้ หน่วยงานซึงมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงานทําหน้ าทีตรวจสอบความเพียงพอ และความเหมาะสมของ
การพิจารณาหาข้ อเท็จจริงเพือให้ มนใจว่
ั ามีความโปร่งใส และความยุติธรรมในการดําเนินการ
.
บทกําหนดโทษ
การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้ าทีโดยมิชอบถือเป็ นการฝ่ าฝื นคําสัง
และ/หรื อ ระเบียบของบริษัท ซึงอาจส่งผลให้ เกิดการลงโทษทางวินยั ตามทีบริษทั กําหนด

. ความรั บผิดชอบต่ อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ให้ ความสําคัญด้ านความรับผิ ดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิ จ
โดยมุ่งมันดําเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพือสังคมมาอย่างต่อเนือง โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบทีพึงมีต่อสังคม
โดยรวม ทังนี มีนโยบายจัดทําโครงการต่างๆ ทีให้ ความช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมทีเป็ นประโยชน์ต่อสังคม
ทีผ่านมาบริษทั ได้ ดําเนินงานด้ านกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้ านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทีขาดแคลนทุนทรัพย์
อีกทัง บริษทั ได้ ให้ การสนับสนุนและบริจาคเงินและสิงของช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในท้ องถินทุรกันดาร และทางบริษัทได้ ให้
ความสําคัญในการรณรงค์ปลูกฝั งค่านิยมทีดีงามให้ กบั พนักงานได้ มีจิตอาสาทีจะมีความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ธุรกิ จ โดยบริ ษัทได้ ส่งเสริ มให้ พนักงานได้ มีส่วนร่ วมต่อกิ จกรรม CSR และเป็ นการประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ ทีดีของ
องค์กรต่อสาธารณชน
ทังนี การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ทังภายในและภายนอกตามนโยบายของบริษทั จําเป็ นทีจะต้ องอาศัยพนักงานของ
บริ ษัทให้ มีส่วนร่ วมกับกิจกรรมต่างๆ มากทีสุด เพราะพนักงานของบริ ษัทคือหัวใจสําคัญขององค์กรทีจะทําให้ โครงการ
ต่างๆ ได้ บรรลุวตั ถุประสงค์ทีตังไว้
กิจกรรมเพือสังคมในปี
ทางบริษัทได้ จัดให้ มีกิจกรรม ดังต่ อไปนี
- เมือวันที ธันวาคม
บริษทั ร่วมกับ บริษทั พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชันแนล จํากัด ซึงเป็ นบริษัทในเครื อ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ ให้ การสนับสนุนมอบหลอดไฟประหยัดพลังงานแอลอีดี จํานวนรวม หลอด ให้ กบั โรงเรี ยนใน
โครงการตามพระราชดํ าริ สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่าน นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครนายก โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ เนืองจากหลอดไฟประหยัดพลังงานแอลอีดี เป็ นส่วนหนึงของธุรกิจบริหาร
จัดการพลังงานทีบริษัทได้ ดําเนินกิจการ โดยมีการร่วมทํางานทังภาครัฐและภาคเอกชน เพือให้ การใช้ พลังงานได้ ประโยชน์
สูงสุด และลดค่าใช้ จ่ายในการใช้ ไฟฟ้า โดยมีรายละเอียด ดังนี
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ลําดับที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลําดับที
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

โรงเรี ยน
วัดสันตยาราม
วัดหนองเตยตังตรงจิตร 8
วัดสมบูรณ์ สามัคคี
วัดโคกลําดวน
วัดเอียมประดิษฐ์
วัดธรรมปั ญญา
วัดสุตธรรมาราม
วัดโยธีราษฎร์ ศรั ทธาราม
วัดเขาน้ อย
วัดท่าด่าน
โรงเรี ยน

วัดท่าชัย
วัดหุบเมย
วัดพราหมณี
วัดวังยายฉิ ม
บ้านหนองกั นเกรา
วัดเกาะกระชาย
วัดวังปลาจิต
วัดพลอยกระจ่างศรี
บ้านคลองสิบสี
บ้านเขาส่องกล้ อง
รวม

จํ านวนหลอดไฟทีบริ ษัทนับสนุน (หลอด)
85
30
35
10
25
40
20
20
20
75
จํ านวนหลอดไฟทีบริ ษัทนับสนุน (หลอด)
20
20
40
35
45
15
45
70
85
80
455

ความรั บผิดชอบต่อสังคม - ต่ อพนักงาน CSR in Employee’ Perspective
ทางบริ ษัทยังได้ ตระหนักว่า พนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรทีทรงคุณค่าทีสุดของบริ ษัท จึงให้ ความสําคัญกับการ
พัฒนาทางศักยภาพ ผลตอบแทนและโอกาสในการก้ าวหน้ าของพนักงาน โดยสนับสนุนการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ของพนักงานอย่างต่อเนือง

. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท
บริษทั ได้ เล็งเห็นและตระหนักถึงความสําคัญของระบบควบคุมภายในทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยได้ มี
การจัดทําระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร นอกจากนันคณะกรรมการของบริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญในเรื อง
การบริ หารความเสียงและระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนือง โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบซึงประกอบไป
ด้ วย กรรมการอิสระเป็ นผู้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน (Outsource) ทีมี
ความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หาร รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้ าทีสอบทานการปฏิบตั ิงานในฝ่ ายต่างๆ ของ
บริ ษัท ตามแผนงานตรวจสอบประจําปี ทีได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพือให้ เกิดความ
มันใจว่า การปฏิบตั ิงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงมีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
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อย่างสมําเสมอในทุกไตรมาส โดยมีกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission: COSO ซึงกํ าหนดองค์ ประกอบหลักที จําเป็ นในการควบคุมภายในไว้
ด้ าน ได้ แก่
( ) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
( ) การประเมินความเสียง (Risk Assessment)
( ) การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities)
( ) ระบบสารสนเทศและการสือสารข้ อมูล (Information & Communication) และ
( ) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
ทังนี ตามทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังที /
เมือวันที มีนาคม
ได้ มีมติแต่งตังห้ างหุ้นส่วน
จํากัด เดอะเบสท์ โซลูชัน เป็ นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริ ษัทในปี
โดยห้ างหุ้นส่วนจํ ากัด เดอะเบสท์
โซลูชัน ได้ ประเมินและตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท ทังในด้ านการตรวจสอบและประเมินระบบการ
ควบคุมภายในระดับองค์กร และการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในระดับปฏิบตั ิการ ซึงครอบคลุมถึง
ธุรกรรมหลักขององค์กร เช่น ธุรกรรมการซือ ธุรกรรมการขาย ธุรกรรมการรับเงิน และการจ่ายเงิน เป็ นต้ น
นอกจากนี บริษทั เห็นว่าในอนาคตหากบริษัทมีการขยายธุรกิจ หรื อเติบโตในลักษณะเดียวกันกับธุรกิจในปั จจุบนั
ระบบและการควบคุมภายในปั จจุบนั ยังมีประสิทธิภาพเพียงพอ เนืองจาก ธุรกรรมการรายงานทางธุรกิจของบริ ษัทไม่มี
ความซับซ้ อน กอปรกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัททําหน้ าทีในการสอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในทีเหมาะสม โดยมีการแบ่งแยกหน้ าทีโดยเด็ดขาดระหว่างฝ่ ายบัญชีและการเงินอย่างชัดเจนไม่
ซําซ้ อนกัน

. รายการระหว่ างกัน
. บริ ษัทไม่ มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ตามหลักเกณฑ์ ทกํี าหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาด
ทุน
รายการระหว่างกันของบริ ษัทได้ กระทําอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็ นไปตามปกติธุรกิจการค้ า (Fair
and at arm’s length) ทังนี บริ ษัทมี รายการบัญชี กับบุคคลและกิจการที เกี ยวข้ อ งกันสํ าหรั บงวดบัญชีสินสุด ณ วันที
ธันวาคม

ดังนี
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สรุ ปรายการระหว่ างกันของบริ ษัทกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ทเกิ
ี ดขึน ในงวดบัญชีสินสุด ณ วันที ธันวาคม
ดังนี
ขนาดของรายการ ขนาดของรายการ
บริษัท/บุคคลทีเกียวข้ อง
ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะรายการ
ความสมเหตุสมผลและความจําเป็ น
ปี
(บาท)
ปี
(บาท)
บริษัท ดีมีเตอร์
รายได้ จากการให้
เป็ นบริษัทย่อย โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นของ
อินโนเวชัน จํากัด
เช่ าและบริการ
บริ ษัท และกรรมการบริษทั บางท่านร่วมกัน
(D Innovation)
- ลูกหนีการค้ า
ดังนี
- - ลูกหนีการค้ าจากสัญญาเช่าพืนที
, .
. บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน
พร้ อมทรัพย์สินและอุปกรณ์สํานักงาน
ถือหุ้นจํานวน
คิดเป็ นร้ อยละ

,

หุ้น

และสัญญาจ้ างเพือสนับสนุนระบบงาน

.

บัญชี/งานการเงิน/งานบุคคล โดยมี

. นางสาวกุลธิดา วีระถาวร

เงือนไขทางการค้ า ราคา การทําสัญญา

ถือหุ้นจํานวน
คิดเป็ นร้ อยละ

หุ้น

ตามลักษณะทีตกลงร่วมกันตามสัญญา

.

และเป็ นการดําเนินการค้ าปกติเมือ

. นางสาวพิชญา รักตพงศ์ไพศาล

เปรียบเทียบกับรายการค้ ากับบุคคล

ถือหุ้นจํานวน
คิดเป็ นร้ อยละ

หุ้น

ภายนอกอืนทีไม่เกียวข้ อง

.
ค่ าเช่ าและบริการ
- เจ้ าหนีการค้ า

,

,

.

-

- เจ้ าหนีการค้ าจากสัญญาจ้ างบริหาร
และจัดการกิจการ โดยมีเงือนไขทาง
การค้ า ราคา การทําสัญญา ตาม
ลักษณะทีตกลงร่วมกันตามสัญญา และ
เป็ นการดําเนินการค้ าปกติเมือเปรี ยบ
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บริษัท/บุคคลทีเกียวข้ อง

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

ขนาดของรายการ ขนาดของรายการ
ความสมเหตุสมผลและความจําเป็ น
ปี
(บาท)
ปี
(บาท)
เทียบกับรายการค้ ากับบุคคลภายนอก
อืนทีไม่เกียวข้ อง

รายได้ ดอกเบียรั บ

,
-

,

.

- ดอกเบียรับจากเงินกู้ยืม ดังนี
สัญญาที ลงวันที / /
เงินกู้จํานวน ,

,

ยอด
บาท บริษทั

ได้ รับชําระคืนแล้ ว เมือวันที
สัญญาที ลงวันที / /
,

,

กันยายน
ยอดเงินกู้

บาท

โดยทังสองสัญญามีอตั ราดอกเบีย
ร้ อยละ ต่อปี
บริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์
จํากัด (D POWER)

เป็ นบริษัทย่อย โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นของ

รายได้ จากการให้
เช่ าและบริการ
- ลูกหนีการค้ า

บริ ษัท และกรรมการบริษทั บางท่านร่วมกัน
ดังนี
. บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน
ถือหุ้นจํานวน
คิดเป็ นร้ อยละ

,

,

หุ้น
.

. นางสาวกุลธิดา วีระถาวร
ถือหุ้นจํานวน

หุ้น

,

.

- - ลูกหนีการค้ าจากสัญญาเช่าพืนที
พร้ อมทรัพย์สินและอุปกรณ์สํานักงาน
และสัญญาจ้ างเพือสนับสนุนระบบงาน
บัญชี/งานการเงิน/งานบุคคล โดยมี
เงือนไขทางการค้ า ราคา การทําสัญญา
ตามลักษณะทีตกลงร่วมกันตามสัญญา
และเป็ นการดําเนินการค้ าปกติเมือ
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บริษัท/บุคคลทีเกียวข้ อง

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

คิดเป็ นร้ อยละ

.

. นางสาวพิชญา รักตพงศ์ไพศาล
ถือหุ้นจํานวน

หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ
บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที
จํากัด (D ICT)

ขนาดของรายการ ขนาดของรายการ
ความสมเหตุสมผลและความจําเป็ น
ปี
(บาท)
ปี
(บาท)
เปรียบเทียบกับรายการค้ ากับ
บุคคลภายนอกอืนทีไม่เกียวข้ อง

.

- ดอกเบียรับจากเงินกู้ยืมจํานวน ล้ าน
- บาท ระยะเวลา วัน โดยมีอตั รา
ดอกเบียร้ อยละ ต่อปี

รายได้ ดอกเบียรั บ
รายได้ จากการให้
เช่ าและบริการ
- ลูกหนีการค้ า

เป็ นบริษัทย่อย โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นของ
บริ ษัท และกรรมการบริษทั บางท่านร่วมกัน
ดังนี

,

.

. บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน
ถือหุ้นจํานวน
คิดเป็ นร้ อยละ

,

หุ้น

และสัญญาจ้ างเพือสนับสนุนระบบงาน

.

บัญชี/งานการเงิน/งานบุคคล โดยมี
เงือนไขทางการค้ า ราคา การทําสัญญา

ถือหุ้นจํานวน

หุ้น

ตามลักษณะทีตกลงร่วมกันตามสัญญา

.

และเป็ นการดําเนินการค้ าปกติเมือ

. นายอภิเชฐ ปุสรี

เปรียบเทียบกับรายการค้ ากับ

ถือหุ้นจํานวน
คิดเป็ นร้ อยละ

- ลูกหนีการค้ าจากสัญญาเช่าพืนที

พร้ อมทรัพย์สินและอุปกรณ์สํานักงาน

. นายอนิศ โอสถานุเคราะห์
คิดเป็ นร้ อยละ

-

หุ้น
.

บุคคลภายนอกอืนทีไม่เกียวข้ อง
ค่ าเช่ าและบริการ
- เจ้ าหนีการค้ า

,

.

- - เจ้ าหนีการค้ าจากสัญญาจ้ างบริหาร
และจัดการกิจการ โดยมีเงือนไขทาง
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บริษัท/บุคคลทีเกียวข้ อง

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

หมายเหตุ
เมือวันที

บริษัท อัครวัฒน์ พลังงาน
พืชหมุนเวียน จํากัด

มีนาคม

ขนาดของรายการ ขนาดของรายการ
ความสมเหตุสมผลและความจําเป็ น
ปี
(บาท)
ปี
(บาท)
การค้ า ราคา การทําสัญญา ตาม

บริษัทได้ จําหน่าย

ลักษณะทีตกลงร่วมกันตามสัญญา และ

เงินลงทุนในบริษัทย่อยนีให้ กบั บุคคลภายนอก

เป็ นการดําเนินการค้ าปกติเมือเปรี ยบ

ทําให้ บริษัทสินสุดการควบคุมอย่างเป็ น

เทียบกับรายการค้ ากับบุคคลภายนอก

สาระสําคัญ

อืนทีไม่เกียวข้ อง

เป็ นบริษัทร่ วม ถือหุ้นโดย บมจ. ดีมีเตอร์
คอร์ ปอเรชัน จํานวนร้ อยละ . ( ณ วันที
ธันวาคม
) และภายในเดือน
กรกฎาคม
บริษัทจะถือหุ้นร้ อยละ

รายได้ ดอกเบียรั บ

-

,

.

- ดอกเบียรับจากเงินกู้ยืมของสัญญาลง
วันที กรกฎาคม
ยอดเงินกู้รวม
เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน , , บาท
โดยกู้เป็ นงวดๆ มีอตั ราดอกเบียร้ อยละ
ต่อปี ณ วันที ธันวาคม
มียอด
เงินกู้จํานวน , บาท

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณารายการระหว่างกันของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้ ให้ ความเห็นว่ารายการ
ระหว่างกันเป็ นรายการทีเป็ นไปตามธุรกิจทัวไป โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริ ษทั บริษัทย่อย และบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์
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. แนวทางการดําเนินการของบริษัทในกรณีทมีี รายการระหว่ างกันในอนาคต
ปั จจุบนั บริ ษัทไม่มีนโยบายเกียวกับการเข้ าทํารายการระหว่างกันในอนาคตทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร แต่อย่างไร
ก็ตาม บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง หรื อข้ อกําหนด
ของคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกียวกับการ
เปิ ดเผยข้ อมูล การทํารายการเกี ยวโยงของบริ ษัทตามมาตรฐานการบัญชีทีกํ าหนดโดยสภาวิชาชี พ บัญชี ใ นพระบรม
ราชูปถัมภ์
นอกจากนี ในรอบหลายปี ทีผ่านมา ในกรณีทีมีรายการระหว่างกันของบริ ษัทกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย หรื ออาจมี ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ใ นอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ น
ผู้พิจารณาและให้ ความเห็นเกียวกับความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลในการเข้ าทํารายการ และความเหมาะสมด้ าน
ราคาและเงือนไขต่างๆ ของรายการนัน ให้ เป็ นไปตามลักษณะการดําเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรี ยบเทียบ
กับราคาของบุคคลภายนอก หรื อราคาตลาดก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท หรื อทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ วแต่
กรณี หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอาจจะเกิดขึน บริ ษัทจะจัดให้ มี
ผู้ เ ชี ยวชาญอิ ส ระเป็ น ผู้ ใ ห้ ความเห็ น เกี ยวกับ รายการระหว่ า งกัน ดัง กล่ า ว เพื อนํ า ไปใช้ ป ระกอบการตัด สิ น ใจของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และทีประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการหรื อผู้บริ หารทีมีส่วนได้
ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว
ทังนี บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี รายงานประจําปี และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินทีตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษทั

- 82 -

ส่ วนที
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
. ข้ อมูลทางการเงินทีสําคัญ
สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ปี
สินสุดวันที ธันวาคม
ตรวจสอบโดย “บริษทั กรินทร์ ออดิท จํากัด” ซึงมีนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที
ได้ ปฎิบตั ิงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเห็นว่า งบการเงินของบริ ษัทได้ แสดงฐานะการเงินรวมและ
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที ธันวาคม
และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเน้
ี น
โดยมิได้ เป็ นการแสดงความเห็นอย่างมีเงือนไข ขอให้ สงั เกต
. หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ . บริ ษัทได้ ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริ ษัท วินชัย จํ ากัด ณ วันที ตุล าคม
บริ ษัทอยู่ระหว่างการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของธุรกิจ โดยผู้บริหารได้ แต่งตังผู้ประเมินราคาอิสระเพื อประเมินมูล ค่า
ยุติธรรมดังกล่าว อย่างไรก็ดี ณ วันทีงบการเงินรวมนีได้ รับการอนุมัติ บริ ษัทยังอยู่ระหว่างการพิจารณาข้ อมูลดังกล่าว ดังนัน
มูล ค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ทีได้ มาและหนีสิ นทีรับมาเป็ นมูลค่าประมาณการ ณ วันที ซือธุรกิจและอาจมีการปรับปรุ งตามที
อธิบายไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ .
. ตามทีกล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินในข้ อ . ,ข้ อ . และข้ อ . บริ ษัทได้ ขอยกเลิกสัญญาให้ สิทธิ
ร่ ว มผลิ ต รายการโทรทั ศ น์ ผ่ า นดาวเที ย ม เพื อลดภาระผูก พั น ตามสั ญ ญาที จะต้ องจ่ า ยค่ า ตอบแทนเป็ นระยะเวลายาว
โดยบริ ษั ทต้ องเสียค่าเสียหายสื บเนืองจากการยกเลิกสัญ ญาเหล่ านี เป็ นจํ านวน . ล้ านบาท และบริ ษัทได้ บันทึกผล
เสียหายดังกล่าวไว้ ในงบการเงินแล้ ว และตามทีกล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ . เมือวันที มกราคม
บริ ษัท ได้ ทํ าสัญ ญาซื อสิ ท ธิ บ ริ ห ารเวลาออกอากาศกับบริ ษั ท แห่ งหนึง จํ านวน . ล้ านบาท และบริ ษั ท ดังกล่ าวตกลง
รับประกันรายได้ ขันตําให้ บริ ษัทตามที ระบุไว้ ในสัญ ญา โดยเมื อวันที พฤศจิกายน
บริ ษัทดังกล่ าวได้ เข้ าทําสัญญา
ปรับปรุงโครงสร้ างหนี เพือกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการชําระหนีทีเกิด และจะเกิดขึนตามสัญญาซือสิทธิบริ หารเวลา
ออกอากาศ บริษัทพิจารณาเห็นควรทีจะไม่ให้ มีการรับรู้รายได้ ทีเกิดขึนแล้ วตามสัญญาไว้ ในงบการเงินนี โดยบริษัทจะรับรู้รายได้
ทางด้ านบัญชีเมือบริษัทได้ รับชําระเงินตามสัญญาดังกล่าวแล้ ว นอกจากนีบริษัทได้ พิจารณาตังค่าเผือการด้ อยค่าของมูลค่าตาม
บัญชีสทุ ธิคงเหลือทังจํานวน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ปี
สินสุดวันที ธันวาคม
ตรวจสอบโดย “บริษทั กรินทร์ ออดิท จํากัด” ซึงมีนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที
ได้ ปฎิบตั ิงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเห็นว่า งบการเงินของบริ ษัทได้ แสดงฐานะการเงินรวมและ
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที ธันวาคม
และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
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ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเน้
ี น
โดยมิได้ เป็ นการแสดงความเห็นอย่างมีเงือนไข ขอให้ สังเกต หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ . บริษัทได้ ลงทุนใน
หุ้นสามัญของ บริ ษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด ณ วันที ธันวาคม
บริ ษัทอยู่ระหว่างการพิจารณามูลค่า
ยุติธรรมของธุรกิจ โดยผู้บริ หารได้ แต่งตังผู้ประเมินราคาอิสระเพือประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว อย่างไรก็ดี ณ วันทีงบการเงิน
รวมนีได้ รับการอนุมัติ บริ ษัทยังอยู่ระหว่างการพิจารณาข้ อมูล ดังกล่าว ดังนันมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทีได้ มาและหนี สิ น
ทีรับมาเป็ นมูลค่าประมาณการ ณ วันทีซือธุรกิจและอาจมีการปรับปรุง
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ปี
สินสุดวันที ธันวาคม
ตรวจสอบโดย “บริ ษั ท กริ น ทร์ ออดิ ท จํ ากัด ” ซึงมี น ายเจษฎา หัง สพฤกษ์ ผู้ สอบบัญ ชี รับ อนุญ าตเลขที
ได้ ปฎิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี โดยผู้ส อบบัญ ชีของบริ ษั ทเห็นว่า งบการเงินของบริษัทได้ แสดงฐานะ
การเงินรวมและแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที ธันวาคม
และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงาน
เฉพาะกิจการ สําหรับปี สินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเน้
ี น
โดยไม่ได้ เป็ นการเปลียนแปลงความเห็นดังกล่าวข้ างต้ น ขอให้ สงั เกต
( ) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ ณ วันที ธันวาคม
บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของ
ธุรกิจ โดยผู้บริ หารได้ แต่งตังผู้ประเมินราคาอิสระ เพือประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว อย่างไรก็ดี ณ วันทีงบการเงินนีได้ รับการ
อนุมตั ิ บริ ษัทยังอยู่ระหว่างการพิจารณาข้ อมูลดังกล่าว ดังนัน มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทีได้ มาและหนีสินทีรับมาเป็ นมูลค่า
ประมาณการ ณ วันทีซือธุรกิจ อาจมีการปรับปรุ ง และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ผู้บริ หารต้ องประมาณ
การมูลค่ายุติธรรมของธุรกิจทีซือมา ณ วันทีซือ ในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่าซึงต้ องไม่เกินกว่าหนึงปี นบั จากวันทีซือ
ผู้ซือต้ องปรับย้ อนหลังประมาณการทีเคยรับรู้ ไว้ ณ วันที ซือ เพื อสะท้ อนผลของข้ อมูลเพิมเติมทีได้ รับเกียวกับข้ อ เท็จจริ งและ
สถานการณ์แวดล้ อมทีมีอยู่ ณ วันทีซือ ทังนีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมทีสุดของธุรกิจทีซือมาในระหว่างปี
นันขึนอยู่กบั การ
กําหนดราคาซือขันสุดท้ าย และผลของการปันส่วนราคาซือ
()
ตามทีกล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ . กลุ่มบริ ษัทได้ ว่าจ้ างบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระแห่ง
หนึง เพือทําการประเมินมูลค่ายุติธรรมของมูลค่าธุรกิจของโรงผลิตไฟฟ้าของบริ ษัทย่อยแห่งหนึง โดยใช้ วิธีประมาณการรายได้
(Income Approach) และคํ านวณคิ ดลดกระแสเงิน สดมาเป็ น มูล ค่ าปั จ จุบัน ตามรายงานของบริ ษั ทผู้ป ระเมิ น ราคาอิส ระ
ดังกล่ าวลงวันที กุมภาพันธ์
มูล ค่าธุรกิจ ของโครงการดังกล่ าวมี มูลค่ายุติธรรมจํานวนเงิ น . ล้ านบาท ทังนี
ผู้ประเมินราคาอิส ระได้ ตังข้ อสมมติฐานพิเศษในการกําหนดมูลค่าทีสําคัญ ได้ แก่ ระยะเวลาโครงการทังหมดระยะเวลา ปี
ระยะเวลาการก่อสร้ างประมาณ ปี นับจากวันทีทําการประเมิน และระยะเวลาในการผลิตไฟฟ้า ปี นับจากวันทีโครงการ
ก่อสร้ างเสร็ จ % เงินลงทุนจํานวน . ล้ านบาท มีความเพียงพอในการก่อสร้ างระบบไบโอแก็ส ระบบท่อส่ง ระบบกรอง
แก็ส ระบบผลิตไฟฟ้า เป็ นต้ น และกลุ่มบริ ษัทรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของค่าความนิยม จํานวน . ล้ านบาท ในงบ
การเงินรวม และรับรู้ ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยจํานวน . ล้ านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ประจําปี
ตามราคาประเมินมูลค่าธุรกิจโรงไฟฟ้าของบริษัทย่อยดังกล่ าว นอกจากนี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครังที /
เมือวันที กุมภาพันธ์
คณะกรรมการมีมติให้ ยกเลิกการลงทุน หรื อการจําหน่ายการลงทุน โดยบริ ษัทจะ
ดําเนินการหาผู้ลงทุนทีสนใจโครงการต่อไป
()
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ ข้ อ ข้ อ และข้ อ กลุ่มบริษัทและบริษัทลงทุนในโครงการต่าง ๆ
และได้ รายงานความคืบหน้ าของแต่ละโครงการทีสําคัญ
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ตารางสรุ ปงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ปี
และงบกระแสเงินสดของบริษทั ปี
-

-

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ ว
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 ธ.ค. 2558

ณ วันที 31 ธ.ค. 2559

(ปรั บปรุ งใหม่ )
ล้ านบาท

ณ วันที 31 ธ.ค. 2560

(ปรั บปรุ งใหม่ )

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

90.71

8.57

17.85

1.83

9.55

1.18

502.07

47.42

582.40

59.64

184.16

22.75

88.82

8.39

75.94

7.78

73.92

9.13

เงินให้ กยู้ มื ระยะสันแก่บริษัททีเกียวข้ องกัน

-

-

-

-

-

-

เงินให้ กยู้ มื ระยะสัน

-

-

-

-

10.76

1.33

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ ของงวดปั จจุบนั

-

-

2.80

0.29

1.32

0.16

15.24

1.44

0.59

0.06

0.61

0.08

696.85

65.82

679.57

69.59

280.31

34.63

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

171.18

16.17

-

-

321.04

39.67

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

-

-

-

-

-

ลูกหนีการค้ าและลูกหนีไม่หมุนเวียนอืน

-

-

85.89

8.80

73.03

9.02

62.11

5.87

40.97

4.20

34.52

4.26

อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน

-

-

24.55

2.51

21.63

2.67

ค่าความนิยม

-

-

34.01

3.48

51.20

6.33

127.94

12.09

38.94

3.99

-

-

0.61

0.06

72.54

7.43

27.63

3.41

361.84
1,058.69

34.18
100.00

296.91
976.47

30.41
100.00

529.05
809.36

65.37
100.00

เงินลงทุนชัวคราว
ลูกหนีการค้ าและลูกหนีหมุนเวียนอืน

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน

ทีดินอาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ ว
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 ธ.ค. 2558

ณ วันที 31 ธ.ค. 2559

(ปรั บปรุ งใหม่ )

(ปรั บปรุ งใหม่ )

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ณ วันที 31 ธ.ค. 2560

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

หนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวียน
เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีหมุนเวียนอืน

93.66

8.85

43.28

4.43

15.68

1.94

ส่วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกํ าหนดชํ าระภายในหนึงปี

1.78

0.17

1.92

0.20

1.89

0.23

เงินกู้ ยมื ระยะสัน

5.81

0.55

5.11

0.52

4.88

0.60

101.24

9.56

50.31

5.15

22.44

2.77

เงินกู้ ยมื ระยะยาว

4.86

0.46

2.94

0.30

1.05

0.13

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน

1.06

0.10

1.50

0.15

2.65

0.33

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน

2.16

0.20

2.83

0.29

2.83

0.35

8.07
109.32

0.76
10.33

7.27
57.58

0.74
5.90

6.54
28.98

0.81
3.58

587.41

72.58

รวมหนีสินหมุนเวียน
หนีสินไม่ หมุนเวียน

รวมหนีสินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนทีออกและชํ าระแล้ ว
หุ้นสามัญ 587,407,772 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
หุ้นสามัญ 549,749,896 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
หุ้นสามัญ 525,847,758 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนลดมูลค่าหุ้นสําหรับหนีแปลงสภาพเป็ นทุน
ส่วนลดมูลค่าหุ้น

549.75

56.30

525.85

49.67

1,433.79

135.43

1,454.61

148.97

1,487.41

183.78

(6.60)

(0.62)

(6.60)

(0.68)

(6.60)

(0.82)

(39.60)

(3.74)

(39.60)

(4.06)

(39.60)

(4.89)

13.00

1.23

13.00

1.33

13.00

1.61

(977.07)

(92.29)

(1,062.80)

(108.84)

(1,269.38)

(156.84)

กํ าไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จัดสรร
องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

-

-

1.79

0.22

949.37

89.67

908.36

93.02

-

774.02

95.63

-

-

10.53

1.08

6.35

0.78

949.37

89.67

918.89

94.10

780.38

96.42

1,058.69

100.00

976.47

100.00

809.36

100.00
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ ว
งบกํ าไรเบ็ดเสร็ จ

สินสุดวันที 31 ธ.ค. 2558
(ปรั บปรุ งใหม่ )
ล้ านบาท

รายได้ ค่าร่วมผลิตรายการ

สินสุดวันที 31 ธ.ค. 2559

สินสุดวันที 31 ธ.ค. 2560

(ปรั บปรุ งใหม่ )

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

108.30

47.32

48.91

25.30

27.00

61.76

รายได้ ค่าสิทธิแพร่ภาพรายการ

34.12

14.91

51.17

26.46

16.71

38.22

รายได้ จากการสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬา

86.43

37.77

-

-

-

-

-

-

93.27

48.24

0.01

0.01

รวมรายได้

228.84

100.00

193.36

100.00

43.71

100.00

ต้ นทุนค่าสิทธิร่วมผลิตรายการ

(232.96)

(101.80)

(18.60)

(9.62)

(7.20)

(16.47)

ต้ นทุนค่าสิทธิแพร่ภาพรายการ

(39.19)

(17.12)

(48.73)

(25.20)

(15.19)

(34.75)

ต้ นทุนจากการสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬา

(85.83)

(37.51)

รายได้ จากการขาย

ต้ นทุนขาย

-

-

-

-

-

(77.08)

(39.86)

-

รวมต้ นทุน

(357.97)

(156.43)

(144.41)

(74.69)

(22.39)

(51.22)

กํ าไรขันต้ น

(129.13)

(56.43)

48.94

25.31

21.32

48.78

-

-

19.80

10.24

-

-

11.17

4.88

26.53

13.72

15.34

35.08

กํ าไร (ขาดทุน) ก่ อนค่าใช้ จ่าย

(117.96)

(51.55)

95.28

49.28

36.66

83.86

ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร

(190.27)

(83.14)

(108.96)

(56.35)

(105.23)

(240.72)

(51.88)

(22.67)

กํ าไรจากการจํ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รายได้ อืน

ตัดจํ าหน่ายสินทรัพย์จากการยกเลิกสัญญา
ค่าตอบแทนและค่าความเสียหายจากการยกเลิกสัญญา

(151.90)

(66.38)

ค่าเผือด้ อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(312.44)

(136.53)

(40.40)

(17.65)
-

ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าความนิยม
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม

-

-

-

-

-

-

(21.43)

(16.87)

(38.59)

-

-

(20.73)

(47.43)

-

-

-

-

(65.33)

(149.45)

(29.98)

(15.50)

(24.06)

(55.05)

ต้ นทุนทางการเงิน

(2.69)

(1.18)

(0.53)

(0.27)

(0.41)

(0.94)

ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษัทร่วม

(0.07)

(0.03)

(0.67)

(0.35)

(13.00)

(29.73)

รวมค่าใช้ จ่าย

(775.04)

(338.68)

(181.59)

(93.91)

(245.63)

(561.92)

ขาดทุนก่ อนภาษีเงินได้

(893.00)

(390.22)

(86.30)

(44.63)

(208.97)

(478.05)

(16.12)

(7.04)

-

-

(909.12)

(397.27)

(86.30)

(44.63)

(0.39)

(0.17)

0.57

0.30

(909.51)

(397.44)

(85.73)

(44.34)

ขาดทุนสุทธิสํ าหรั บปี

-

-

(11.10)

ภาษีเงินได้

-

(41.44)

-

(25.39)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

-

-

(208.97)

(478.05)

กํ าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืนสํ าหรั บปี
รายการทีจะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกํ าไรหรื อขาดทุนภายหลัง :
ผลกํ าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงานทีกํ าหนดไว้
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

(208.97)

(478.05)
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ ว
งบกระแสเงินสด

สินสุดวันที 31 ธ.ค. 2559

สินสุดวันที 31 ธ.ค. 2560

(ปรั บปรุ งใหม่ )
ล้ านบาท

ล้ านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนสุทธิก่อนภาษีเงินได้ นิติบุคคล

(86.30)

(208.97)

ดอกเบียจ่าย

0.10

0.29

ดอกเบียรับ

(8.45)

(6.49)

(171.72)

15.84

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน (เพิมขึน) ลดลง

67.70

(0.04)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน (เพิมขึน) ลดลง

(71.84)

1.45

เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีหมุนเวียนอืนลดลง

(10.96)

(27.61)

หนีสินไม่หมุนเวียนอืนเพิมขึน

0.67

-

ค่าเสือมราคา

8.01

9.66

47.56

15.19

-

8.63

กํ าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม

(10.91)

(0.47)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึน
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ค่าเผือเงินมัดจํ าทีจะไม่สามารถเรียกคืน
ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

19.78
1.03

4.51
(0.96)
29.59
1.16

ขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

-

ตัดจํ าหน่ายภาษีถกู หัก ณ ทีจ่าย

-

0.67

ค่าเผือการด้ อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

41.44

23.75

กํ าไรจากการจํ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร

(0.02)

(0.00)

(กํ าไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

(1.21)

-

(19.80)

20.73
65.33

ปรั บรายการทีกระทบกํ าไร(ขาดทุน)เป็ นเงินสดรั บ(จ่ าย)
กระแสเงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน) การดําเนินงาน

ลูกหนีการค้ าและลูกหนีหมุนเวียนอืน (เพิมขึน) ลดลง

ค่าตัดจํ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ค่าตัดจํ าหน่ายเงินมัดจํ าทีจะไม่สามารถเรียกคืน

กํ าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของค่าความนิยม
ขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษัทร่วม
รายการปรับปรุงจากการกระทบยอดขาดทุน

0.67

13.00

(194.25)

(34.74)

(0.10)

(0.29)

-

2.80

(12.37)

(1.26)

(206.72)

(33.50)

กระแสเงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)การดําเนินงาน
เงินสดจ่ายดอกเบีย
รับคืนภาษีเงินได้
จ่ายภาษีเงินได้
กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ ว
งบกระแสเงินสด

สินสุดวันที 31 ธ.ค. 2559

สินสุดวันที 31 ธ.ค. 2560

(ปรั บปรุ งใหม่ )
ล้ านบาท

ล้ านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพือซือบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดทีได้ มา

(34.36)

(37.92)

เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดทีจ่ายไป

57.88

-

215.00

-

-

-

เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(24.69)

(399.37)

เงินลงทุนชัวคราว (เพิมขึน) ลดลง

(69.03)

398.70

เงินสดจ่ายเพือให้ กยู้ มื ระยะสันแก่บริษัททีเกียวข้ องกัน

-

-

เงินสดรับจากเงินให้ กยู้ มื ระยะสันแก่บริษัททีเกียวข้ องกัน

-

-

เงินสดจ่ายเพือให้ กยู้ มื ระยะสันบริษัทอืน

-

(10.76)

เงินสดรับจากดอกเบีย

8.45

6.49

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์

(0.39)

(0.49)

152.85

(43.35)

เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน

44.72

70.46

เงินสดทีผู้เช่าจ่ายเพือลดจํ านวนหนีสินซึงเกิดขึนจากสัญญาเช่าการเงิน

(1.78)

(1.91)

กระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

42.94

68.54

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุทธิ

(10.93)

(8.31)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นปี

90.71

17.85

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดของบริ ษัทย่ อย ณ วันขายกิจการ

(61.93)

-

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสินปี

17.85

9.55

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย

กระแสเงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
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อัตราส่ วนทางการเงิน
งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ ว
ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

6.88

13.66

12.49

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)

6.14

12.04

11.93

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการค้ า(เท่า)

5.19

1.97

0.45

71

183

792

11.81

14.59

31.99

31

26

11

อัตรากํ าไร(ขาดทุน)ขันต้ น (ร้ อยละ)

(56.43)

25.31

48.78

อัตรากํ าไร(ขาดทุน)สุทธิ (ร้ อยละ)

(397.27)

(44.63)

(478.05)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้ อยละ)

(95.76)

(9.31)

(24.60)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรั พย์ (ร้ อยละ)

(85.87)

(8.77)

(25.82)

อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า)

0.12

0.06

0.04

ระยะเวลาเก็ บหนีเฉลีย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี (เท่า)
ระยะเวลาชํ าระหนี (วัน)
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. การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
. ฐานะทางการเงิน
. . สินทรั พย์
ปี
และ
บริษทั มีสินทรัพย์รวมทังสิน , . ล้ านบาท . ล้ านบาท และ .
ล้ านบาท ตามลําดับ ณ สิ นปี
บริ ษัทมี สินทรัพย์รวมเพิมขึนจากปี
จํ านวน . ล้ านบาท หรื อเพิมขึนร้ อยละ
. โดยส่วนใหญ่เป็ นการเพิมขึนของเงินลงทุนชัวคราว . ล้ านบาท ซึงเป็ นเงินคงเหลือทีได้ รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิมทุนของบริ ษัทในระหว่างปี
และเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม . ล้ านบาท ซึงเป็ นการซือหุ้นสามัญของบริษัท วินชัย
จํากัด (WIND) จํานวน , หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ ของทุนจดทะเบียนของ WIND
ณ สินปี
บริษทั มีสินทรัพย์รวมลดลงจากสินปี
จํานวน . ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ .
โดยส่วนใหญ่เป็ นการลดลงของรายการ ดังนี
. การลดลงของเงินลงทุนในบริษัทร่ วม . ล้ านบาท โดย บริ ษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จํากัด (บริ ษัท
ย่อย) ได้ จําหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท วินชัย จํากัด ทังจํานวน ให้ แก่ บริษัท เฟิ ร์ ส อัลฟา เวนเจอร์ จํากัด ในราคารวม ล้ าน
บาท เมือวันที กันยายน
. การลดลงของลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืนสุทธิ . ล้ านบาท เนืองจากการตังสํารองหนีสงสัยจะสูญ
จากลูกหนีการค้ าค่าสิ ทธิแพร่ ภาพเนือหารายการช่องกีฬา EDGE SPORT จํานวน . ล้ านบาท และลูกหนีการค้ าร่ วมผลิต
รายการจํานวน . ล้ านบาท ตามลําดับ
. การลดลงของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ ล้ านบาท เกิดจากการตัดจําหน่ายระหว่างปี
จํานวน
. ล้ านบาท และการบัน ทึก ค่ าเผื อการด้ อยค่ าสิ ท ธิ แ พร่ ภ าพแพร่ เสี ย งเนื อหารายการช่อ งกี ฬ า EDGE SPORT จํ านวน
. ล้ านบาท
อย่างไรก็ดี บริษทั มีสินทรัพย์เพิมขึน ดังนี
. เงินลงทุนชัวคราวเพิมขึน . ล้ านบาท ซึงเป็ นเงินคงเหลือทีได้ รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน
ของบริษัทในระหว่างปี
โดยบริ ษัทนําไปลงทุนในกองทุนเปิ ดประเภทกองทุนรวมตราสารหนีระยะสันเพือหาผลตอบแทน
ระยะสันที สูงกว่าเงินฝากธนาคารและมี ความเสี ยงตํ า ณ วันที ธัน วาคม
บริ ษัท มี เงิน ลงทุน ชัวคราวใน กองทุน
ซึงแสดงในงบการเงินด้ วยมูลค่ายุติธรรม ได้ แก่ กองทุนเปิ ดทหารไทยธนพลัส . ล้ านบาท และเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือ
ค้ าซึงบริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด จํานวน . ล้ านบาท
. การเพิ มขึนของเงิน ลงทุน ในบริ ษั ท ย่อ ย . ล้ านบาท ซึงเป็ น การเข้ าซื อหุ้ น สามัญ ของ บริ ษั ท
อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด ซึงประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า จํานวน , หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ .
ของทุนจดทะเบียนของ บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด เมือวันที ธันวาคม
. การเพิมขึนของสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอืน . ล้ านบาท เป็ นการเพิมขึนจาก . ล้ านบาทในปี
ณ วันที ธันวาคม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืนทีสําคัญประกอบด้ วยเงินมัดจําซือหุ้น บริ ษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืช
หมุนเวียน จํากัด . ล้ านบาท และเงินมัดจําค่าเช่าทีดินโรงไฟฟ้าทีประเทศฟิ ลิปปิ นส์ . ล้ านบาท
. การเพิมขึนของลูกหนี ตามสัญญาเช่าการเงิน . ล้ านบาท ซึงเกิดจากการขายระบบไฟฟ้าแสง
สว่างและระบบปรับอากาศโดยแต่ละสัญญา บริษัทจะได้ รับชําระราคาตามสัญญาซือขายเป็ นงวดรายเดือน รวมทังสิน งวด
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ณ สินปี
บริ ษัทมีสินทรัพย์รวมลดลงจากสินปี
จํานวน . ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ
. โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของรายการ ดังนี
. การลดลงของเงินลงทุนชัวคราว . ล้ านบาท บริษัทจําหน่ายไปในระหว่างปี ส่วนหนึงเพือนําไป
ลงทุนในบริ ษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด จํ านวนเงิน . ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนลงทุนร้ อยละ . ของทุนจดทะเบียน
แสดงเป็ นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
. การลดลงของสิ น ทรัพ ย์ ไม่มี ตัวตนสุ ท ธิ . ล้ านบาท เกิ ด จากการตัดจํ าหน่ายระหว่างปี
จํานวน . ล้ านบาท และการบันทึกค่าเผือการด้ อยค่าค่าสิทธิแพร่ภาพแพร่เสียงในรายการภาพยนตร์ จํานวน . ล้ าน
บาท
อย่างไรก็ดี บริษทั มีสินทรัพย์เพิมขึน ดังนี
. การเพิมขึนของเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัน . ล้ านบาท เป็ นการให้ ก้ ยู ืมแก่บริษทั ทีไม่เกียวข้ องกันแห่งหนึง
จํานวน . ล้ านบาท พร้ อมดอกเบียค้ างรับ . ล้ านบาท อัตราดอกเบียร้ อยละ มีระยะเวลา เดือน
. การเพิมขึนของเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม โดย บริ ษัท ดี มีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ลงทุนใน
บริ ษัท ฮี โร่ เอ็กซ์ พีเรี ยนซ์ จํากัด จํานวน . ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนลงทุนร้ อยละ . ของทุนจดทะเบียน และบริ ษั ท
ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน จํ ากัด (บริษัทย่อย) ลงทุนในบริ ษัท บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตลั จํ ากัดจํ านวน . ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนลงทุน
ร้ อยละ . ของทุนจดทะเบียน เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงในงบการเงินรวม ตามวิธีส่วนได้ เสียรวมจํานวน . ล้ านบาท
. . หนีสิน
ปี
และ
บริ ษัทมีหนีสินรวมทังสิน . ล้ านบาท และ . ล้ านบาท และ .
ล้ านบาท ตามลําดับ ณ สิ นปี
บริ ษัทมี หนี สินรวมลดลงจากปี
จํานวน . ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ .
ซึงสาเหตุหลักมาจากการทีบริษัทคืนตัวแลกเงินระยะสัน ล้ านบาท ในเดือนเมษายน
ณ สินปี
บริษัทมีหนีสินรวมลดลงจากสินปี
จํานวน . ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ .
โดยเป็ น การลดลงของเจ้ าหนี การค้ า . ล้ านบาท จากการบัน ทึ ก ค่ า ใช้ จ่ ายค้ างจ่ ายเงิน ชดเชยความเสี ย หายสํ าหรั บ
การยินยอมยกเลิ กสัญ ญาให้ สิ ทธิร่วมผลิ ตรายการก่อ นครบกํ าหนด . ล้ านบาท และค่าชดเชยความเสียหายแก่ลูกค้ า
เนืองจากยกเลิกสัญญาก่อนครบกําหนด ล้ านบาท
ณ สินปี
บริษัทมีหนีสินรวมลดลงจากสินปี
จํานวน . ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ .
โดยเป็ นการลดลงของรายได้ รับล่วงหน้ าจํานวน . ล้ านบาท ชําระคื นเงินกู้ยืมระยะสันของบริ ษัท อัครวัฒน์ พลังงานพื ช
หมุนเวียน จํากัด (บริษัทย่อย) จํานวน . ล้ านบาท และจ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน . ล้ านบาท
. . ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ปี
และ
บริ ษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทังสิน . ล้ านบาท และ . ล้ านบาท
และ . ล้ านบาท ตามลําดับ ณ สินปี
บริ ษทั มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิมขึนจากปี
จํานวน . ล้ านบาท หรื อ
เพิมขึน ร้ อยละ . จากการเพิมทุนชําระแล้ ว ครัง เป็ นจํ านวนเงินรวม . ล้ านบาท อย่างไรก็ดี บริ ษัทมีขาดทุนรวม
สําหรับปี
จํานวน . ล้ านบาท
ณ สินปี
บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมลดลงจากปี
จํานวน . ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ
. บริ ษัทมีขาดทุนสะสมรวมเพิมขึนจากสินปี
จํานวน . ล้ านบาท หรื อเพิมขึนร้ อยละ . จากผลขาดทุนรวม
สําหรับปี
จํานวน . ล้ านบาท
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ณ สินปี
บริษทั มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมลดลงจากปี
จํานวน . ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ
. จากการเพิมทุนชําระแล้ ว ครัง เป็ นจํ านวนเงินรวม . ล้ านบาท อย่างไรก็ดี บริ ษัทมีข าดทุนรวมสํ าหรับปี
จํานวน . ล้ านบาท
. การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
. . รายได้
รายได้ รวมจากการดําเนินงานของบริษัท สําหรับปี
และ
เท่ากับ . ล้ านบาท และ
. ล้ านบาท และ . ล้ านบาท ตามลําดับ
ปี
บริ ษัท มี รายได้ รวมเพิ มขึนจากปี
จํา นวน . ล้ านบาท หรื อ เพิมขึ นร้ อยละ .
โดยเป็ นการเพิมขึนของรายได้ จากการสนับสนุนการจัดแข่งขันกี ฬ า . ล้ านบาท จากการจัดการแข่งขัน Golf Thailand
Classic ในเดือนกุมภาพันธ์
และมีรายได้ ค่าสิทธิแพร่ ภาพรายการ . ล้ านบาท อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีรายได้ ค่าร่ วม
ผลิตรายการลดลง . ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ . เนืองจาก สภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันทีสูงขึนในธุรกิจโทรทัศน์
ดาวเทียมและทีวีดิจิตอล
ปี
บริษัทมีรายได้ รวมลดลงจากปี
จํานวน . ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ . โดยเป็ น
การลดลงของรายได้ จากการสนับ สนุน การจัด แข่ งขัน กี ฬา . ล้ านบาท และการลดลงของรายได้ ค่าร่ ว มผลิ ต รายการ
. ล้ านบาท เนืองจากการยกเลิกสัญญา อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมี รายได้ จากการขายระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบปรับ
อากาศในระหว่างปี . ล้ านบาท
ปี
บริษัทมีรายได้ รวมลดลงจากปี
จํานวน . ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ . โดยเป็ น
การลดลงของรายได้ ค่าร่ วมผลิตรายการและรายได้ ค่าสิทธิแพร่ภาพรายการจํานวน . ล้ านบาท และการลดลงรายได้ จาก
การขายระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบปรับอากาศจํานวน . ล้ านบาท
. . ต้ นทุนและกําไรขันต้ น
ต้ นทุนรวมของบริษัท สําหรับปี
และ
เท่ากับ . ล้ านบาท และ . ล้ านบาท
และ . ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ . และร้ อยละ . และร้ อยละ . ของรายได้ รวมจากการ
ดําเนินงาน ตามลําดับ
ปี
บริ ษัทมี ต้นทุนรวมเพิมขึนจากปี
จํานวน . ล้ านบาท หรื อเพิมขึนร้ อยละ .
โดยเป็ นการเพิมขึนของต้ นทุนค่าสิทธิร่วมผลิตรายการ . ล้ านบาท เนืองจากการตัดจําหน่ายค่าสิทธิจากการซือสิทธิจาก
บริษทั มีเดีย เอเจนซี ไทย จํากัด ตังแต่เดือนกุมภาพันธ์
การเพิมขึนของต้ นทุนค่าสิทธิแพร่ภาพรายการ จํานวน . ล้ าน
บาท และมีต้นทุนจากการสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬา . ล้ านบาท จากการจัดการแข่งขัน Golf Thailand Classic ในเดือน
กุมภาพันธ์
ปี
บริษัทมีต้นทุนรวมลดลงจากปี
จํานวน . ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ . โดยเป็ น
การลดลงของต้ นทุนจากการสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬา . ล้ านบาท และการลดลงของต้ นทุนค่าสิทธิร่วมผลิตรายการ
. ล้ านบาท เนืองจากปี
มีการตังค่าเผือด้ อยค่าของค่าสิทธิบริหารเวลาออกอากาศแล้ วทังจํานวน
ปี
บริษัทมีต้นทุนรวมลดลงจากปี
จํานวน . ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ . โดยเป็ น
การลดลงของต้ นทุนค่าร่วมผลิตรายการและค่าสิทธิแพร่ภาพรายการ . ล้ านบาท และการลดลงของต้ นทุนขายระบบไฟฟ้า
แสงสว่างและระบบปรับอากาศจํานวน . ล้ านบาท
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ขาดทุนขันต้ น
ปี
บริ ษัทมีขาดทุนขันต้ น . ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นขาดทุนร้ อยละ . ของรายได้ รวมจาก
การดําเนินงานโดยเป็ นขาดทุนทีเกิดจากธุรกิจร่ วมผลิตรายการ . ล้ านบาท เนืองจากมีการแข่งขันสูงทําให้ ราคาการเช่า
ช่องสัญญาปรับลดลงอย่างต่อเนือง
ปี
บริษัทมีกําไรขันต้ น . ล้ านบาท หรือคิดเป็ นร้ อยละ . ของรายได้ รวมจากการดําเนินงาน
โดยเป็ นกําไรทีเกิดจากค่าร่ วมผลิตรายการ . ล้ านบาท ค่าสิทธิแพร่ภาพรายการ . ล้ านบาท และกําไรจากการขายระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างและระบบปรับอากาศ . ล้ านบาท
ปี
บริษทั มีกําไรขันต้ น . ล้ านบาท หรือคิดเป็ นร้ อยละ . ของรายได้ รวมจากการดําเนินงาน
โดยเป็ นกําไรขันต้ นทีเกิดจากค่าร่วมผลิตรายการ . ล้ านบาท ค่าสิทธิแพร่ภาพรายการ . ล้ านบาท
. . ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ปี
และ
บริษัทมีค่าใช้ จ่ายรวม

. ล้ านบาท

. ล้ านบาท และ

.

ล้ าน

บาท ตามลําดับ
ปี
บริษัทมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร . ล้ านบาท เพิมขึนจากปี
จํานวน . ล้ านบาท
หรื อเพิมขึนร้ อยละ . มีสาเหตุหลักมาจาก สํารองหนีสงสัยจะสูญจากการจัดการแข่งขันกีฬา . ล้ านบาท และจาก
ลูกหนีค่าร่ วมผลิตรายการ . ล้ านบาท ค่าทีปรึกษากฎหมายและค่าทีปรึกษาทางการเงิน . ล้ านบาท ค่าจ้ างกลุ่มงาน
ธุรกิจมีเดีย . ล้ านบาท ค่าทีปรึกษาดําเนินงาน . ล้ านบาท ค่าเช่าและบริการสํานักงาน . ล้ านบาท ค่าเสือมราคา
ทรัพย์สิน . ล้ านบาท โดยการตังสํารองหนีสงสัยจะสูญ รายการมีรายละเอียด ดังนี
. สํารองหนีสงสัยจะสูญจากการจัดการแข่งขันกีฬา . ล้ านบาท ซึงเป็ นลูกหนีการค้ าทีผิดนัดชําระ
คืนเงินสนับสนุนจากการจัดการแข่งขันกีฬาทีบริ ษัทเป็ นผู้ลงทุนด้ านการเงินจํานวน . ล้ านบาท ตามสัญญาว่าจ้ างดําเนิน
โครงการรายการการแข่งขันกอล์ฟ Thailand Classic โดยสาเหตุทีลูกหนีผิดนัดชําระหนีเกิดจากลูกหนีได้ เรียกเก็บเงินสนับสนุน
จากผู้สนับสนุนการแข่งขันแล้ วไม่นําส่งเงินดังกล่าวให้ กับบริ ษัทตามเงือนไขทีกําหนดในสัญญา บริษัทได้ ยืนฟ้องศาลแพ่งแล้ ว
เมือวันที กรกฎาคม
ต่อมาศาลได้ นดั ไกล่เกลียเมือวันที มีนาคม
. สํารองหนีสงสัยจะสูญจากลูกหนีค่าร่วมผลิตรายการ . ล้ านบาท เกิดจากการผิดนัดชําระหนีของ
บจก. เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ ซึงเป็ นลูกหนีค่าร่ วมผลิตรายการ โดยลูกหนีดังกล่าวผิดนัดชําระหนีตามบันทึกข้ อ ตกลงปรับปรุ ง
โครงสร้ างหนีและรับสภาพหนีในเดือนพฤศจิกายน
บริษัทจึงตังสํารองค่าเผือหนีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหนีการค้ าดังกล่าว
ทังจํานวนตามนโยบายการตังค่าเผือของบริษัท
ปี
บริษัทมีค่าใช้ จ่ายรวมในการบริหาร . ล้ านบาท ลดลงจากปี
จํานวน . ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ . ค่าใช้ จ่ ายที สํ าคัญ ประกอบด้ วย เงิน เดื อนและผลประโยชน์พ นัก งาน . ล้ านบาท ค่าเช่ าโรงงาน
. ล้ านบาท ค่าตรวจสอบกรณี พิเศษ . ล้ านบาท ค่าเช่าและค่าบริ การสํ านักงาน . ล้ านบาท ค่าจ้ างและบริ การ
. ล้ านบาท ค่าสอบบัญ ชี และค่าตรวจสอบภายใน . ล้ านบาท ค่ าที ปรึกษาต่างๆ . ล้ านบาท ค่าธรรมเนี ยมต่างๆ
. ล้ านบาท ค่าเสือมราคาทรัพย์สิน . ล้ านบาท และหนีสงสัยจะสูญ . ล้ านบาท
การตังสํารองหนีสงสัยจะสูญเกิดจากลูกหนีการค้ าค่าสิทธิแพร่ ภาพแพร่เสียงเนือหารายการช่อง EDGE
SPORT จํานวน . ล้ านบาท และลูกหนีค่าร่ วมผลิตรายการ . ล้ านบาท นอกจากนีในปี
บริ ษัทตังค่าเผือด้ อยค่า
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน . ล้ านบาท อันเนืองมาจากการตังสํารองลูกหนีค่าสิทธิแพร่ภาพแพร่ เสียงเนือหาช่องรายการ EDGE
SPORT และมีค่าตอบแทนผู้บริหาร . ล้ านบาท
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ปี
บริษัทมีค่าใช้ จ่ายรวมในการบริ หาร . ล้ านบาท ลดลงจากปี
จํานวน . ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ . ค่าใช้ จ่ายทีสําคัญประกอบด้ วย เงินเดือนและผลประโยชน์พนักงานจํานวน . ล้ านบาท ค่าเสือมราคา
และค่าตัดจําหน่ายจํานวน . ล้ านบาท ค่าบริการวิชาชีพ . ล้ านบาท ค่าเช่าและค่าบริ การสํานักงานจํานวน . ล้ าน
บาท
และมีค่าใช้ จ่ายอืน ๆประกอบด้ วย
1. การบันทึกด้ อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจํานวน . ล้ านบาท จากการยกเลิกสัญญา
2. การบันทึกผลขาดทุนจากการด้ อยค่าความนิยมจํานวน . ล้ านบาท ซึงเป็ นผลจากการประเมิน
มูลค่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊ าซชีวภาพทีจังหวัดสุพรรณบุรีซงดํ
ึ าเนินการโดยบริ ษัท อัครวัฒน์
พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด (บริษัทย่อย)
3. การบันทึกผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่ วมจากการแสดงตามวิธีส่วนได้ เสีย จํานวน
. ล้ านบาท จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม โดย บริษทั ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ลงทุน
ในบริ ษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด และบริ ษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน จํากัด (บริ ษัทย่ อย) ลงทุนใน
บริษทั บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตลั จํากัด
4. ค่าตอบแทนผู้บริหารจํานวน . ล้ านบาท
. . กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
ปี
บริษัทมีขาดทุนสุทธิ . ล้ านบาท ลดลง . ล้ านบาท จากสินปี
มีสาเหตุหลักสืบ
เนืองจากเหตุการณ์ วนั ที พฤษภาคม
ส่งผลให้ ลูกค้ าทีเช่าช่องสัญญาณของบริ ษัทหลายรายเริมผิดนัดชํ าระหนีและ
บางส่วนเริ มทยอยส่งคืนช่องสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม รวมถึงราคาการเช่าช่องสัญญาณเริ มปรับราคาลดลงอย่างต่อเนือง
ตลอดจนนโยบายการจัดระเบียบช่องทีวีดาวเทียมของหน่วยงานภาครัฐทีเริ มมีมาตรการเข้ มงวดขึนในปี
ทําให้ การขาย
เวลาโฆษณาในสื อประเภทช่องโทรทัศน์ ดาวเทียมทีมี อยู่หลายร้ อยช่องนัน เป็ นเรื องค่อนข้ างยาก จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่ อ
รายได้ ของบริษัท ในขณะทีต้ นทุนค่าสิทธิร่วมผลิตรายการเป็ นต้ นทุนคงที เนืองจากเป็ นสัญญาระยะยาว เป็ นผลให้ บริ ษัทเจรจา
ขอยกเลิ ก สัญ ญาร่ วมผลิ ต รายการสํ า หรั บ ช่ อ งโทรทัศ น์ ผ่ า นดาวเที ย ม ช่ อ งสถานี ก่ อ นครบกํ า หนดกับ MVTV โดยเกิ ด
ค่าตอบแทนและความเสียหายจากการยกเลิกสัญญาดังกล่าวจํานวน . ล้ านบาท และค่าเผือด้ อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
. ล้ านบาท อีกทังบริษัทมีค่าใช้ จ่ายในการบริหาร ค่าตอบแทนผู้บริหาร และต้ นทุนทางการเงินเพิมขึน
ปี
บริ ษัทมีขาดทุนสุทธิ . ล้ านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการตังค่าเผื อด้ อยค่าสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน (EDGE SPORT) . ล้ านบาท และมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารและค่าตอบแทนผู้บริ หารทีสูงกว่ากําไรขันต้ นในปี
อย่างไรก็ดี บริ ษัทมีกําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม . ล้ านบาท จากการที บริ ษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จํากัด
(บริ ษัทย่อย) ได้ ทําสัญญาจําหน่ายหุ้นสามัญของ WIND จํานวนร้ อยละ ให้ แก่ บริ ษัท เฟิ ร์ ส อัลฟา เวนเจอร์ จํากัด (“FAV”)
และวันที กันยายน
ได้ ลงนามในตราสารการโอนหุ้นสามัญของ WIND ในจํานวน , , หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
ของทุนจดทะเบียนของ WIND ในราคารวม
ล้ านบาท โดยในงบการเงินรวมมี กําไรจากการจํ าหน่ ายเงินลงทุนดังกล่ าว
จํ านวน . ล้ านบาท โดย FAV ได้ รั บ จดทะเบี ย นในบัญ ชี รายชื อผู้ถื อ หุ้น ของ WIN ต่ อ กระทรวงพาณิ ช ย์ แ ล้ วเมื อวัน ที
ตุล าคม
ซึงเป็ นผลให้ การขายหุ้นสามัญดังกล่ าวสมบูรณ์ ตามสัญญา ทังนี บริ ษัทย่อยได้ รับชําระเงินค่าหุ้นจํานวน
, , บาท ในวันที ตุลาคม
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ปี
บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ . ล้ านบาท สาเหตุหลักเกิดจากบริ ษัทมีกําไรขันต้ นจํานวน .
ล้ านบาท และมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจํานวน . ล้ านบาท การตังค่าเผื อด้ อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน . ล้ านบาท
ขาดทุนจากการด้ อยค่าความนิยมจํ านวน . ล้ านบาท ขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมจํานวน . ล้ าน
บาท ค่าตอบแทนผู้บริหารจํานวน . ล้ านบาท และรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทร่วมจํานวน . ล้ านบาท
. . การวิเคราะห์สภาพคล่ อง
ณ สินปี
บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ . ล้ านบาท เป็ นกระแสเงินสด
ได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน ,
สัญญาใช้ เงินระยะสัน

. ล้ านบาท โดยเป็ นเงินสดรับจากการเพิมทุน ,

. ล้ านบาท และเป็ นเงินสดจ่ายคืนตัว

. ล้ านบาท ซึงเป็ นตัวสัญ ญาใช้ เงินทีบริ ษัทออกเพื อการกู้ยืมจํานวน

ล้ านบาท ระยะเวลา

วัน อัตราดอกเบียร้ อยละ . – . ต่อปี เพือใช้ เป็ นเงินลงทุนในการจัดการแข่งขันกีฬา Golf Thailand Classic ในเดือน
กุมภาพันธ์

และใช้ เป็ นทุน หมุนเวี ยนของบริ ษัท โดยบริ ษัทได้ ชําระคื น เงินต้ นบางส่วนและดอกเบี ยทังจํ านวนเมื อครบ

กําหนดในเดือนมีนาคม
เงินบางส่วนจํานวน

ให้ แก่ผ้ ูถือตัวสัญญาใช้ เงินเป็ นจํานวน . ล้ านบาท และต่อระยะเวลาการกู้ยืมตัวสัญญาใช้
ล้ านบาท ระยะเวลา

ครบกําหนดในเดือนเมษายน
ณ สินปี

ทังจํานวน

วัน อัตราดอกเบียร้ อยละ . – . ต่อปี โดยชําระเงินต้ นและดอกเบียเมือ
. ล้ านบาท

บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ . ล้ านบาท เป็ นกระแสเงินสดได้ มา

จากกิจกรรมจัดหาเงิน . ล้ านบาท โดยเป็ นเงินสดรับจากการเพิมทุน . ล้ านบาท และเป็ นเงินสดจ่ายหนีสินตามสัญญา
เช่าการเงิน . ล้ านบาท
อย่างไรก็ดี บริษทั มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน

. ล้ านบาท เนืองจาก

. ขาดทุนจากการดําเนินงาน . ล้ านบาท เป็ นผลมาจากบริ ษัทมีการจ่ายค่าทีปรึกษาเกียวกับโครงการ
พลังงานในอนาคต
. การเพิมขึนของสินทรัพย์ภายใต้ สัญญาเช่าการเงิน . ล้ านบาท ซึงเกิดจากการขายระบบไฟฟ้าแสง
สว่างและระบบปรับอากาศ โดยแต่ละสัญญาบริษัทจะได้ รับชําระราคาตามสัญญาซือขายเป็ นงวดรายเดือน รวมทังสิน
. การเพิ มขึนของสิ น ทรัพ ย์ ไ ม่ หมุนเวี ย น

งวด

. ล้ านบาท ซึงเกิ ด จากเงินมัด จํ าที ดิ น โครงการพลังงานที

ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ . ล้ านบาท และชําระค่าหุ้นครังที ล่วงหน้ ากับ บริ ษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด จํานวน
.

ล้ านบาท (จํานวน ,

หุ้น) ซึงหุ้นส่วนที นีจะได้ รับโอนในเดือนมกราคม

นอกจากนีบริษัทมีกระแสเงินสดได้ มาจากกิจกรรมลงทุน
ใน บริ ษัท วินชัย จํากัด จํานวน

. ล้ านบาท ประกอบด้ วย การขายเงินลงทุน

ล้ านบาท และขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย . ล้ านบาท อย่างไรก็ดี ระหว่างปี มีลงทุนใน

บริษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด จํานวน . ล้ านบาท
ณ สินปี

บริษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ . ล้ านบาท เป็ นกระแสเงินสดได้ มา

จากกิจกรรมจัดหาเงิน . ล้ านบาท โดยเป็ นเงินสดรับจากการเพิมทุน . ล้ านบาท และเป็ นเงินสดจ่ายหนีสินตามสัญญา
เช่าการเงิน . ล้ านบาท
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อย่างไรก็ดี บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน . ล้ านบาท โดยกระแสเงินสด
จากกิจกรรมดํ าเนินงานที ลดลงเป็ นผลมาจากผลขาดทุนสุทธิ และรายการปรับกระทบยอดต่าง ๆ ทีไม่กระทบเงินสด ได้ แก่
ค่าเสือมราคา ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ค่าเผือการด้ อยค่า
นอกจากนีบริษัทมีกระแสเงินสดได้ มาจากกิจกรรมลงทุนมียอดลดลงจํานวน . ล้ านบาท โดยกระแสเงิน
สดจากกิจกรรมลงทุนทีลดลงเป็ นผลสุทธิมาจากการจ่ายเงินเพือซือเงินลงทุนในบริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด
(บริ ษัทย่อย)จํานวน . ล้ านบาท จ่ายเงินเพือซือเงินลงทุนใน บริ ษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด และบริ ษัท บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตัล
จํากัด (บริษัทร่วม)รวมจํานวน
จําหน่ายเงินลงทุนชัวคราวจํานวน

. ล้ านบาท เงินสดจ่ายเพือให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่บริษทั อืน . ล้ านบาท และเงินรับจากการ
. ล้ านบาท

. . อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัท ปี
ปี
และปี
ซึงอยู่ที . เท่า . เท่า และ . เท่า
บริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์อตั ราทีสูง เป็ นผลมาจากในปี
บริ ษัทมีเงินลงทุนชัวคราว . ล้ านบาท ซึง
ได้ รับจากการเพิมทุนระหว่างปี อีกทัง มีหนีสินหมุนเวียนลดลงเนืองจากชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสันพร้ อมดอกเบีย เช่นเดียวกับในปี
บริ ษัทมีเงินลงทุนชัวคราว . ล้ านบาท อันเนืองมาจากเงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม ในขณะทีหนีสิน
หมุนเวียนลดลงเนืองจากเจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืนลดลงจากปี
ซึงส่งผลให้ อตั ราส่วนหนีสินต่อส่วนของ ผู้ถือหุ้นในปี
ลดลงจาก . เท่าในปี
มาอยู่ที . เท่า และในปี
บริ ษัทมีเงินลงทุนชัวคราว . ล้ านบาท จากการ
จําหน่ายเงินลงทุนชัวคราวบางส่วนในปี
ในขณะทีหนีสินหมุนเวียนลดลงเนืองจากเจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีหมุนเวียนอืน
ลดลงจากปี
ซึงส่งผลให้ อตั ราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี
ลดลงจาก . เท่าในปี
มาอยู่ที . เท่า
บริ ษัทมีอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการค้ า ระหว่างปี
ปี
และปี
อยู่ที . เท่า และ .
เท่ า และ . เท่ า ตามลํ าดับ ปี
อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี การค้ าลดลงมาโดยตลอด เนื องจากลู กค้ าของบริ ษั ทได้ รับ
ผลกระทบจากช่องดิจิตอลทีวีและการแข่งขันทีสูงในธุรกิจโทรทัศน์ ส่งผลกระทบทําให้ ระยะเวลาเก็บหนีเฉลียเพิมขึนเป็ น วัน
และ วัน ตามลําดับ อย่างไรก็ตามบริษัทได้ พจิ ารณาตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญในส่วนทีค้ างนานแล้ ว
ปี
บริ ษัทมีอัตรากําไรขันต้ นลดลงจากปี
ซึงอยู่ทีร้ อยละ . มาอยู่ทีร้ อยละ ( . ) สาเหตุ
หลักเนื องจาก การแข่งขันที สูงขึนของธุรกิจโทรทัศน์ ซึงส่ งผลกระทบต่อลูกค้ าของบริ ษัท ทํ าให้ รายได้ ค่าร่ วมผลิ ตรายการลดลง
ในขณะทีต้ นทุนค่าสิ ทธิร่วมผลิตรายการเป็ นต้ นทุนคงทีเนืองจากเป็ นสัญญาระยะยาว ประกอบกับค่าตอบแทนและความเสียหาย
ทีเกิดจากการยกเลิกสัญญาก่อนครบกําหนด ค่าใช้ จ่ายในการบริหารทีสูงขึน ค่าใช้ จ่ายจากการตังสํารองต่างๆ ทีเกิดขึนระหว่างปี
และต้ นทุนทางการเงินที สูงขึน ส่งผลกระทบทํ าให้ ตัวเลขอัตรากํ าไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น และอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ เป็ นตัวเลขติดลบ
ในขณะทีปี
บริษัทมีอตั รากําไรขันต้ นเพิมขึนจากปี
ซึงอยู่ทีร้ อยละ ( . ) มาอยู่ทีร้ อยละ .
สาเหตุหลักเนืองจาก บริ ษัทได้ ยกเลิกธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมโดยการยกเลิกสัญญาให้ สิทธิร่วมผลิตรายการก่อนครบกําหนด
และเริมลงทุนในธุรกิจพลังงาน ทําให้ เริมมีรายได้ จากการขายระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบปรับอากาศ ซึงให้ ผลตอบแทนทีดีกว่า
ธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ทังนี ยังส่งผลกระทบทําให้ ตวั เลขอัตรากําไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น และอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ดีขนกว่
ึ าปี
ในขณะทีปี
บริ ษัทมีอัตรากําไรขันต้ นเพิมขึนจากปี
ซึงอยู่ทีร้ อยละ . มาอยู่ทีร้ อยละ .
สาเหตุหลักเนืองจาก บริ ษัทได้ ยกเลิกธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมโดยการยกเลิกสัญญาให้ สิทธิร่วมผลิตรายการก่อนครบกําหนด
ทําให้ มีรายได้ และต้ นทุนทีลดลง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีกําไรขันต้ นทีเพิมขึนจากปี
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. . ผลการดําเนินงานของบริ ษัทย่ อย
ผลการดําเนินงานของบริษัทย่อย บริ ษัท สําหรับปี สินสุดวันที ธันวาคม
สรุปได้ ดงั นี
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการ
ดีมีเตอร์
ดีมีเตอร์
อัครวัฒน์ พลังงาน
(หน่ วย : ล้ านบาท)
พาวเวอร์
อินโนเวชัน
พืชหมุนเวียน
รายได้
.
ต้ นทุน
.
กําไรขันต้ น
.
รายได้ อืน
.
.
.
ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร
(. )
( . )
( . )
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
(. )
ต้ นทุนทางการเงิน
(. )
(. )
(. )
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี
.
( . )
( . )
หมายเหตุ:
. เนืองจากบริ ษัทย่อยแต่ละบริ ษัทยังมีรายได้ จากธุรกิจไม่เกินร้ อยละ ของรายได้ รวม จึงไม่มีการเสนอข้ อมูลทางการเงินของแต่ละบริ ษัทไว้ ในงบ
การเงินรวมดังทีได้ เปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ
. เมือวันที มีนาคม
บริษัทได้ จําหน่ายเงินลงทุนบริ ษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จํากัด ให้ กับบุคคลภายนอกทําให้ บริ ษัทสินสุดการควบคุมอย่างเป็ น
สาระสําคัญตังแต่วนั ทีมีการขายเงินลงทุน
. บริ ษัทได้ มีมติอนุมัติการเข้ าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊ าซชีวภาพทีจังหวัดสุพรรณบุรี ซึงดําเนินการโดย บริ ษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืช
หมุนเวียน จํากัด (อัครวัฒน์ฯ) มูลค่ารวม ไม่เกิน ล้ านบาท บริ ษัทได้ เข้ าซือหุ้นของบ อัครวัฒน์ฯ จํานวน , หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ . ของหุ้น
ทังหมด บริ ษัทจึงจัดทํางบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของบริ ษัทย่อยดังกล่าว แม้ บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนไม่ถึงร้ อยละ เนืองจากบริ ษัทสามารถ
ควบคุมบริ ษัทดังกล่าว
. บริ ษัท ดีมีเตอร์ แคปปิ ตอล จํากัด ถือหุ้นโดย บริ ษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จํากัด ได้ จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์เมือวันที กันยายน
ตามมติทีประชุมผู้ถือหุ้นเมือวันที กันยายน

. บริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จดทะเบียนจัดตังเป็ นบริ ษัทจํากัด เมือวันที กุมภาพันธ์
ถือหุ้นร้ อยละ
โดย บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) บริ ษัทมีวตั ถุประสงค์การจัดตังเพือเป็ นผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์และ
ให้ บริการเกียวกับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนโดยเน้ นทีพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลมเป็ นหลัก บริ ษทั มีแผน
จะก่ อ สร้ างโรงงานผลิ ต เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ (Solar cell) และแผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ช นิ ด ผลึ ก ซิ ลิ ก อน (Crystalline silicon PV
Module) ทีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี จ.ระยอง โดยใช้ เทคโนโลยีการผลิตจากประเทศจีน นอกจากนี บริ ษัทได้ เข้ าซือหุ้นสามัญ
ของ บริษทั วินชัย จํากัด ซึงประกอบธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม ในจํานวน , หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ ของทุนจด
ทะเบี ยนของบริ ษัทดังกล่ าว ในปี
บริ ษัทได้ จําหน่ ายหุ้น ดังกล่ าวทังจํ านวนให้ แก่ บริ ษัท เฟิ ร์ ส อัล ฟา เวนเจอร์ จํ ากัด
ในราคารวม ล้ านบาท เมือวันที กันยายน
ทําให้ มีกําไรจากการขายเงินลงทุน . ล้ านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัท
ยังไม่มีรายได้ หลักจากการประกอบกิจการ เนืองจากโครงการก่อสร้ างโรงงานผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
สถานะของผู้ ร่ ว มลงทุ น ทั งทางด้ านการเงิน และคุ ณ ภาพสิ น ค้ าที จะร่ วมผลิ ต ซึงอยู่ ในระหว่ างการแก้ ไขของคู่ ค้ า ในการ
ทีจะแก้ ปัญหาการถูกปลดชือจากรายการผู้ผลิต Tier. บริ ษั ท ดี มี เตอร์ อิ น โนเวชั น จํ า กั ด (เดิ ม ชื อ บริ ษั ท ดี มี เตอร์ มี เดี ย จํ า กั ด ) ถื อ หุ้ นร้ อยละ
โดย บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ตังแต่วนั ที กุมภาพันธ์
บริษัทประกอบกิจการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
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ช่ อ งสถานี โดยได้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การกระจายเสี ย งหรื อ โทรทัศ น์ เพื อให้ บริ ก ารกระจายเสี ย งโทรทัศ น์ จ าก
คณะกรรมการ กสทช. บริษทั มีรายได้ หลักจากค่าร่วมผลิตรายการ แต่เนืองจากการแข่งขันทีสูงขึนในธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียมและ
ช่องดิจิตอลทีวีทีเกิดขึนหลายช่อง ส่งผลให้ ราคาค่าเช่าช่องสัญญาณเริมปรับราคาลดลงอย่างต่อเนือง ในขณะทีบริษัทมีต้นทุนค่า
เช่าช่องคงที ส่ งผลให้ กําไรขันต้ นตํามาก รวมทังมีผ ลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม ส่ งผลให้ ปี
บริ ษัท
มีขาดทุนสุทธิ . ล้ านบาท
. เมือวันที ธันวาคม
ทีประชุมกรรมการบริ ษัท ครังที /
ได้ มีมติอนุมตั ิการเข้ าลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊ าซชี วภาพที จังหวัดสุพรรณบุรี ซึงดํ าเนินการโดย บริ ษัท อัครวัฒ น์ พลังงานพืชหมุนเวีย น จํ ากัด
(“อัครวัฒน์ฯ”) มูลค่ารวม ไม่เกิน
ล้ านบาท บริ ษัทได้ เข้ าซือหุ้นของ บริ ษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด จํานวน
, หุ้น คิ ดเป็ นร้ อยละ . ของหุ้นทังหมด บริ ษัทจึงจัดทํ างบการเงินรวม โดยรวมงบการเงินของบริ ษัทย่อยดังกล่ าว
แม้ บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนไม่ถึงร้ อยละ เนืองจาก บริษัทสามารถควบคุมบริ ษัทดังกล่าว อย่างไรก็ดี ณ วันที ธันวาคม
บริษทั มีขาดทุนสุทธิ . ล้ านบาท
. . ภาระผูกพันและภาระนอกงบดุล
. ภาระผู ก พั น และหนี สิ น ตามสั ญ ญากํ า หนดวิ ธี ก ารชํ า ระหนี ภายใต้ สั ญ ญาซื อสิ ท ธิ บ ริ ห ารเวลา
ออกอากาศ (“สัญญากําหนดวิธีการชําระหนี”) ณ วันที ธันวาคม
คงเหลือจํานวน . ล้ านบาท ซึงประกอบด้ วย
รายการ ดังต่อไปนี
ก. ลูกหนี ตามสัญ ญาปรับปรุ งโครงสร้ างหนี คงเหลื อ ณ
(รวมภาษีมลู ค่าเพิม) มีรายละเอียดดังต่อไปนี
รายละเอียด
ลูกหนีตามสัญญาปรับโครงสร้ างหนี
หัก เงินรับชําระ
ลูกหนีตามสัญญาปรับโครงสร้ างหนี ณ ธันวาคม

ธันวาคม

จํานวน

. ล้ านบาท

(หน่วย : ล้ านบาท)
.
( . )
.

ข. มูล ค่ าตามสัญ ญากํ าหนดวิ ธีก ารชํ าระหนี ภายใต้ สัญ ญาซื อสิ ท ธิ บ ริ ห ารเวลาออกอากาศ จํ านวน
. ล้ านบาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม) มีรายละเอียดดังต่อไปนี
รายละเอียด
(หน่วย : ล้ านบาท)
มูลค่ายุติธรรมสิทธิในการขายโฆษณายูโรเปี ยนทัวร์ทีประเมินโดยทีปรึกษาทางการเงิน
.
หัก เงินรับชําระ
( . )
มูลค่าตามสัญญากําหนดวิธีการชําระหนีฯ ณ ธันวาคม
.
บริษทั พิจารณาแล้ วเห็นควรทีจะไม่ให้ มีการรับรู้รายได้ ทีเกิดขึนแล้ วตามสัญญาไว้ ในงบการเงิน โดยบริ ษทั จะรับรู้ รายได้ ทางด้ าน
บัญชีเมือบริษทั ได้ รับชําระเงินตามสัญญาดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว (บันทึกบัญชีเป็ นเกณฑ์เงินสด)
สินสุดสัญญาวันที

. บริ ษัทได้ ทําสัญญาเช่าพืนทีอาคารกับบริ ษัททีไม่เกียวข้ องกันแห่งหนึง กําหนดระยะเวลาการเช่า ปี
พฤศจิกายน
ในอัตราค่าเช่า เดือนละ , บาท
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สัญญาวันที
จํานวน ,

บริ ษัท ได้ ทําสัญ ญาบริ ก ารกับ บริ ษั ทที ไม่ เกี ยวข้ องกัน แห่ งหนึง กํ าหนดระยะเวลาการเช่า ปี สินสุด
พฤศจิกายน
ในอัตราค่าบริ การ ปี ที จํานวน , บาท ปี ที จํ านวน , บาท และปี ที
บาท

. สรุ ปภาพรวมการดําเนินงานและปั จจัยทีทําให้ มีการเปลียนแปลงทีสําคัญ
ฝ่ ายบริ หารพิ จารณาแล้ วเห็นว่า การประกอบธุรกิ จด้ านโทรทัศน์ดาวเที ยม อาจไม่ใช่ธุรกิจที สามารถสร้ างผลกํ าไร
ได้ เหมือนในอดีตทีผ่านมา ฝ่ ายบริ หารจึงจําเป็ นต้ องหาแนวทางเพือลดความเสียหายทีจะเกิดขึนในอนาคต หากบริ ษัทยังคง
ดําเนินธุรกิจทีวีดาวเทียมต่อไป โดยแนวทางทีจะทําให้ บริ ษัทมีภาระค่าใช้ จ่ายน้ อยทีสุดคือ การคืนธุรกิจเพือลดภาระค่าใช้ จ่าย
ในอนาคต บริษัทได้ ทําหนังสือขอคืนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์เพือให้ บริการโครงข่ายกระจายเสียง
หรื อโทรทัศน์ ทีไม่ใช้ คลื นความถี ระดับชาติ ต่อ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) ฉบับที DCORP /
ลงวันที พฤษภาคม
แล้ ว เนืองจากใบอนุญาตโครงข่ายฯ ไม่มีประโยชน์
แก่บริ ษัทอีกต่อไป รวมทังเทคโนโลยีในปั จจุบนั ก้ าวไปไกลกว่าทีจะใช้ ประโยชน์จากโครงข่ายดังกล่าว ทีมีต้นทุน การก่อสร้ างสูง
ในส่วนใบอนุญาตการออกอากาศช่องสถานีทีบริษัทไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ หากหมดอายุ บริษทั จะไม่ดําเนินการต่ออายุ
ทังนี บริษัทมีนโยบายในการบริหารจัดการสินทรัพย์และลิขสิทธิทีก่อให้ เกิดรายได้ ทีมีอยู่มาขยายช่องทางในการทําให้
เกิดรายได้ อย่างต่อเนือง รวมทังหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ โดยบริ ษัทมุ่งหวังว่าจะสร้ างมูลค่าเพิมให้ กบั องค์กรและประโยชน์สงู สุด
ให้ กบั ผู้ถือหุ้น โดยบริษทั เล็งเห็นโอกาสในการเติบทางทางด้ านธุรกิจพลังงานหมุนเวียนตามธรรมชาติ เนืองจากความต้ องการใช้
ไฟฟ้าภายในประเทศมีแนวโน้ มเพิมขึนทุกปี ภาครัฐจึงมีนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามธรรมชาติมา
อย่างต่ อเนือง เพือลดความเสียงในการพึงพาเชือเพลิงฟอสซิลและลดมลพิษจากการผลิตไฟฟ้าลง และพลังงานดังกล่าวเป็ น
พลังงานสะอาด เป็ นเชือเพลิงการผลิตไฟฟ้าทีเกิดขึนเองตามธรรมชาติ ไม่ก่อให้ เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้ อม และสามารถ
นํามาใช้ ประโยชน์ได้ อย่างไม่หมดสิน โดยพลังงานไฟฟ้าถือเป็ นสาธารณูปโภคพืนฐานทีสําคัญต่อการดําเนินชีวติ และการพัฒนา
เศรษฐกิจ เพือตอบสนองการขยายตัวของจํานวนประชากร รวมทัง การทําธุรกิจนี มีรายได้ คงที ความเสียงตํา มีสญ
ั ญาการรับซือ
ไฟจากภาครัฐ และมีเทคโนโลยีทีชัดเจน ในเดือนธันวาคม
บริ ษัทจึงเข้ าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊ าซชีวภาพที
จังหวัดสุพรรณบุรี ซึงดําเนินการโดย บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด โดยแบ่งโครงสร้ างการลงทุนเป็ น ส่วนดังนี
ส่วนที การซือหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิมจํานวน , หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ ของทุนจดทะเบียนในบริษัทดังกล่าว
ในราคาหุ้นละ , บาท คิดเป็ นมูลค่ารวม ล้ านบาท และ
ส่วนที กําหนดงบลงทุนในการเข้ าดําเนินการปรับปรุ งผืนทีโรงไฟฟ้าจัดหาและติดตังเครื องจักรในโครงการในกรอบ
วงเงินรวมไม่เกิน ล้ านบาท
เมือวันที

เมษายน

บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด (“บริ ษทั ย่อย”) ได้ แจ้ งขอหยุดจําหน่ายไฟฟ้า

ให้ กบั PEA เพือปรับปรุ งโรงไฟฟ้า เครืองจักร และอุปกรณ์ ต่าง ๆ ให้ มีประสิทธิภาพดีขึน และเมือวันที

กรกฎาคม

ทาง

PEA ได้ มีหนังสือรับทราบและแจ้ งให้ บริษัทย่อยดําเนินการได้ โดยจะต้ องจัดส่งรายละเอียดการปรับปรุงแบบการเชือมต่ออุปกรณ์
ซึงหากมีการเพิมกําลังการผลิตจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก PEA โดยส่งรายละเอียดแผนการเพิมกํ าลังการผลิตหรื อขยาย
ระบบไฟฟ้าให้ PEA พิจารณาก่อนเริมดําเนินงานไม่น้อยกว่า เดือน
ในระหว่างที อัครวัฒน์ ดําเนินการปรับปรุ งพืนทีโครงการ บริษัทพบข้ อเท็จจริ งว่า ชุมชนในบริเวณโดยรอบโครงการมา
รับนําเสียจากโครงการในปริ มาณทีน้ อยลงอย่างมีนัยสําคัญ จึงสํารวจเพิมเติมและพบว่า ( ) ในบริ เวณชุมชนซึงสามารถรับนํา
เสียจากโครงการของ อัครวัฒน์ นัน มีโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ซงชุ
ึ มชนอาจพิจารณารับนําเสียจากโครงการใหม่ดงั กล่าวได้ หากใช้
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ระยะทางในการเดินทางทีน้ อยกว่า และ ( ) ชุมชนได้ รับนําจากโรงไฟฟ้าอืนทีมีลักษณะเดียวกันซึงอยู่ในละแวกเดียวกันโดย
โครงการโรงไฟฟ้าอืนบางส่วนขนส่ งนําเสียของตนเองไปให้ กับชุมชน ดังนัน ชุมชนจึงไม่มีความจํ าเป็ นต้ องมารับนําเสียจาก
โครงการโดยตรง
จากเหตุการณ์ดงั กล่าว คณะกรรมการได้ รับทราบข้ อมูลเกียวกับโครงการทีเปลียนแปลงไปจากเดิมจึงมอบหมายให้ ฝ่าย
บริหารของบริษัทศึกษาผลกระทบและแนวทางแก้ ไขผลกระทบดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการได้ รับผลการศึกษาจากฝ่ ายบริ หาร
เกียวกับผลกระทบของการเปลียนแปลงของการรับนําเสียของชุมชน รวมถึงความเป็ นไปได้ อืนในการบําบัดนําเสีย ซึงรวมถึง การ
ขนส่งนําเสียดังกล่าวไปยังพืนทีของชุมชนแทน การติดตังระบบบําบัดนําเสีย และการเพิมพืนทีพักนําเสีย พบว่า ผลกระทบจาก
การเปลียนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ โครงการต้ องมีต้นทุนเพิมขึน ซึงจากการศึกษาข้ อมูลต้ นทุนทีเพิมขึน วิธีการทีมีความเป็ นไปได้
และกระทบต้ นทุนโครงการน้ อยทีสุดได้ แก่การขนส่งนําเสียออกจากตัวโครงการแต่จะทําให้ ค่าใช้ จ่ายของโครงการเพิมขึนอย่างมี
นัยสําคัญประมาณร้ อยละ
ทังนี คณะกรรมการได้ พิจารณาข้ อเท็จจริงเพิมเติมและผลการศึกษาโครงสร้ างต้ นทุนทีเปลียนแปลงไปแล้ ว พบว่า การ
ดําเนินโครงการต่อไปโดยอาศัยแนวทางเดิมอาจส่งผลให้ บริ ษัทไม่ได้ รับผลประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นตามทีได้ อนุมตั ิให้ เข้ า
ลงทุน กรณีจงึ มีความเห็นให้ ฝ่ายบริหารทําการศึกษาหาแนวทางแก้ ไขให้ บริ ษัทได้ รับผลกระทบจากโครงการนีน้ อยทีสุด เช่น การ
เคลือนย้ ายโรงไฟฟ้า การลดต้ นทุนด้ านอืน หรือ การเจรจาเพิมเติมกับ ผู้ถือหุ้นอีกฝ่ ายหนึงเพือแก้ ไขการร่ วมลงทุนในโครงการ
ความเป็ นไปได้ ในการยกเลิ กการลงทุน หรื อการจํ าหน่ายการลงทุน เป็ นต้ น ซึงคณะกรรมการจะพิจารณาแนวทางการแก้ ไข
ดังกล่าวภายในเดือนกุมภาพันธ์
ตามทีบริษัทได้ แจ้ งความเห็นของคณะกรรมการต่อผลการศึกษาโครงสร้ างต้ นทุนในเชิงลึกของการเข้ าลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานก๊ าซชีวภาพ ของอัครวัฒน์ ซึงคณะกรรมการได้ พิจารณาข้ อเท็จจริงเพิมเติมและผลการศึกษาโครงสร้ างต้ นทุนที
เปลียนแปลงไปแล้ ว พบว่าการดําเนินโครงการต่อไปโดยอาศัยแนวทางเดิมอาจส่งผลให้ ไม่เกิดผลประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
ตามทีได้ รับอนุมัติให้ เข้ าลงทุน จึงได้ ให้ ฝ่ ายบริ หารทําการศึกษาหาแนวทางแก้ ไขให้ บริ ษัทได้ รับผลกระทบจากโครงการนีน้ อย
ทีสุด ซึงคณะกรรมการจะพิจารณาแนวทางการแก้ ไขดังกล่าวภายในเดือนกุมภาพันธ์
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีความเห็นว่า การดําเนินโครงการต่อไปไม่ว่าจะโดยอาศัยแนวทาง
เดิม หรื อตามแนวทางแก้ ไขปัญหา อาจส่งผลให้ บริษทั ไม่ได้ รับผลประโยชน์ต่อบริษทั และผู้ถือหุ้นตามทีได้ อนุมตั ิให้ เข้ าลงทุน จึงมี
ความเห็นให้ ยกเลิกการลงทุน หรือการจําหน่ายการลงทุน โดยบริษทั จะดําเนินการหาผู้ลงทุนทีสนใจโครงการต่อไป
นอกจากนี บริ ษัทได้ ดําเนินการโครงการจัดการประหยัดพลังงานให้ กับลูกค้ า โดยบริการตรวจวัด ออกแบบโครงการ
จัดหาและติดตังอุปกรณ์ ประกันผลการประหยัดพลังงานบริ การหลังการขาย ในเดือนสิงหาคม

บริษัทได้ ลงนามในหนังสือ

สัญญาซือขายระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบปรับอากาศกับบริ ษัทรายหนึงทีไม่เกียวข้ องกันแห่งหนึง ซึงการสังมอบงานและ
การตรวจรับงานได้ ดําเนินการแล้ วเสร็ จ บริษัทจะได้ รับชําระราคาตามสัญญาซือขายเป็ นงวดรายเดือน รวมทังสิน
,

,

บาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม) โดยเริมงวดแรกในเดือน กันยายน

และเมือวันที

เพิ มเติ ม ใน เฟส - โดยบริ ษั ท ฯ จะได้ รั บ ชํ า ระตามสั ญ ญาเป็ นงวดรายเดื อ นรวมทังสิ น
ภาษีมลู ค่าเพิม) โดยเริมงวดแรกในเดือน มกราคม

พฤศจิกายน
งวดๆละ

งวดๆ ละ
ได้ ลงนาม

,

(ไม่ รวม
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แต่อย่างไรก็ ดี การลงทุนในโครงการพลังงานลมที ได้ ดําเนินการมาตังแต่ปี
แล้ วนัน ในเดื อนกันยายน
บริ ษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จํากัด (บริ ษัทย่อย) ได้ ทําสัญญาจํ าหน่ายหุ้นสามัญของ บริ ษัท วินชัย จํากัด (WIND) จํานวนร้ อยละ
ให้ แก่บริษัท เฟิ ร์ ส อัลฟา เวนเจอร์ จํากัด (FAV) ในราคารวม ล้ านบาท

เอกสารแนบ
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เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชือ-สกุล/
ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับการแต่ งตัง
(วันทีลาออก)
. นายสุเทพ เหลียมศิริเจริ ญ
- กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการบริษัท
- ดํารงตําแหน่งกรรมการ วันที
พ.ย.
- ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ
วันที เม.ย

. นายนําชัย หล่อวัฒนตระกูล
- กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ รองประธาน
กรรมการบริ ษัท ประธาน
กรรมการธรรมาภิบาลและ
รับผิดชอบต่อสังคม และ
ประธานกรรมการทรัพยากร
บุคคลและกําหนดค่าตอบแทน
- ดํารงตําแหน่งกรรมการ วันที
ก.พ.
- ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา
- พ.ศ.
Post-Graduate
Diploma, Hydraulic
Engineering, Delft, ประเทศ
เนเธอร์ แลนด์
- พ.ศ.
วิศวกรรมศาสตร์
บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- DAP /
- ACP /

- 103 ความสัมพันธ์ ทาง
สัดส่ วนการถือหุ้น
ครอบครัวระหว่ าง
ในบริษัท (%)
ผู้บริหาร
.ตนเอง
ไม่มี
ไม่มี
. คู่สมรส
ไม่มี
. บุตรทียังไม่
บรรลุนิตภิ าวะ ไม่มี

- พ.ศ.
ปริ ญญาโท สาขา .ตนเอง
ไม่มี
บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
. คู่สมรส
ไม่มี
เกษตรศาสตร์
. บุตรทียังไม่
- พ.ศ.
ประกาศนียบัตร
บรรลุนิตภิ าวะ ไม่มี
หลักสูตร Mini MBA
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- พ.ศ.
ประกาศนียบัตร
หลักสูตร Mains Operation &
Maintenance Training
ประเทศเยอรมนี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ ปี ย้ อนหลัง
ชือหน่ วยงาน/บริ ษัท/
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ประเภทธุรกิจ
บริ ษัทจดทะเบียน
พ.ย.
- กรรมการบริ ษัท
บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน
ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บมจ. ปตท. สํารวจและผลิต
ปิ โตรเลียม
บริ ษัทจํากัดหรื อ
หน่วยงานอืน
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
ทีปรึกษา
ปลัดกระทรวง
ผู้อาํ นวยการสํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน

ไม่มี

บริ ษัทจดทะเบียน
ก.พ.
กรรมการบริ ษัท
-ปั จจุบนั
บริ ษัทจํากัดหรื อ
หน่วยงานอืน
ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รองผู้ว่าการวางแผนและ
พัฒนาระบบไฟฟ้า

บจ. เอส เค. ช็อป
บจ. บี พลัส เอ็นเตอร์ ไพรส์
สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ชือ-สกุล/
ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับการแต่ งตัง
(วันทีลาออก)
และรองประธานกรรมการบริ ษัท
เมือวันที เม.ย.
- ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกําหนด
ค่าตอบแทน เมือวันที พ.ย.

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

- 104 ความสัมพันธ์ ทาง
สัดส่ วนการถือหุ้น
ครอบครัวระหว่ าง
ในบริษัท (%)
ผู้บริหาร

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ ปี ย้ อนหลัง
ชือหน่ วยงาน/บริ ษัท/
ตําแหน่ ง
ประเภทธุรกิจ

- พ.ศ.
วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาไฟฟ้ากําลัง
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- DCP /

- ดํารงตําแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบ เมือวันที พ.ย.
- ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ
ธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อ
สังคม เมือวันที พ.ย.
. นายกฤษฎา หุตะเศรณี
- กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ
- ดํารงตําแหน่งกรรมการ วันที
ก.ค.
(เป็ นกรรมการตรวจสอบทีมี
ความรู้และประสบการณ์ในการ
สอบทานงบการเงินของบริ ษัท
โดยเคยดํารงตําแหน่งประธาน
กรรมการตรวจสอบของ บมจ.
เอสเอ็มซี พาวเวอร์ )

- ปริ ญญาโทเศรษฐศาสตร์
(เกียรตินิยม) จาก School of
Economics, University of
the Philippines โดย
ทุนการศึกษาของ
Rockefeller Foundation
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์
(ปริมาณวิเคราะห์)
จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- DAP /
- DCP /

.ตนเอง
ไม่มี
. คู่สมรส
ไม่มี
. บุตรทียังไม่
บรรลุนิตภิ าวะ ไม่มี

ไม่มี

บริ ษัทจดทะเบียน
ก.ค.
- กรรมการอิสระ และประธาน
ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ
—
ประธานกรรมการ
-

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่

บริ ษัทจํากัดหรื อ
หน่วยงานอืน
ปั จจุบนั
กรรมการและประธานที
ปรึกษา
ประธานกรรมการ

บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน
บมจ. อาดามัส
อินคอร์ ปอเรชัน
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด
(มหาชน)

บจ, เอสซีเอ็มบี
บจ. ลานนาไทย คอนเซบส์

ชือ-สกุล/
ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับการแต่ งตัง
(วันทีลาออก)

. นายชายน้ อย เผือนโกสุม
- กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกําหนด
ค่าตอบแทน
- ดํารงตําแหน่งกรรมการ เมือ
วันที ธ.ค.

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริ ญญาโทการบริ หาร
สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจ
ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- Bachelor Degree in Higher
Accounting California
College of Commerce,
U.S.A.
- The Role of Chairman in
Leading Strategic Risk
Oversight
- RCP /
- FGP /
- DAP /

- 105 ความสัมพันธ์ ทาง
สัดส่ วนการถือหุ้น
ครอบครัวระหว่ าง
ในบริษัท (%)
ผู้บริหาร

.ตนเอง
.
. คู่สมรส
.
. บุตรทียังไม่
บรรลุนิตภิ าวะ ไม่มี

ไม่มี

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ ปี ย้ อนหลัง
ชือหน่ วยงาน/บริ ษัท/
ตําแหน่ ง
ประเภทธุรกิจ

บริ ษัทจดทะเบียน
ธ.ค.
- กรรมการอิสระ กรรมการ
ปั จจุบนั
ตรวจสอบ และกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกําหนด
ค่าตอบแทน
ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

– ปั จจุบนั ประธานกรรมการ
– ปั จจุบนั กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

– ปั จจุบนั กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

บริ ษัทจํากัดหรื อ
หน่วยงานอืน
– ปั จจุบนั กรรมการ

บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน

บมจ. ไทคอน อินดัสเตรี ยล
คอนเน็คชัน
ประเภทธุรกิจ พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ประเภท
โรงงานและคลังสินค้ าให้ เช่า
บมจ. ทิปโก้ แอสฟั ลท์
บมจ. แผ่นดินทองพร็ อพเพอร์
ตีดีเวลลอปเม้ นท์
ประเภทธุรกิจ พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
บมจ. เนชันแนล เพาเวอร์
ซัพพลาย
ประเภทธุรกิจ ผลิตและ
จําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอ
นํา

เงินทุนหมุนเวียน

ชือ-สกุล/
ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับการแต่ งตัง
(วันทีลาออก)

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

- 106 ความสัมพันธ์ ทาง
สัดส่ วนการถือหุ้น
ครอบครัวระหว่ าง
ในบริษัท (%)
ผู้บริหาร

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ ปี ย้ อนหลัง
ชือหน่ วยงาน/บริ ษัท/
ตําแหน่ ง
ประเภทธุรกิจ
กรมบัญชีกลาง
กรรมการอิสระ

– ปั จจุบนั กรรมการอิสระ

. นายศรศักดิ แสนสมบัติ
- กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการธรรมา
ภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม
- ดํารงตําแหน่งกรรมการ เมือ
วันที พ.ย.

- วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต
(สาขาวิศวกรรมระบบจราจร
และการ ขนส่ง) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต
(โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- DCP /
- RCL /

.ตนเอง
.
. คู่สมรส
ไม่มี
. บุตรทียังไม่
บรรลุนิติภาว ไม่มี

ไม่มี

บริ ษัทจดทะเบียน
พ.ย.
- กรรมการอิสระ กรรมการ
ปั จจุบนั
ตรวจสอบ และกรรมการ
ธรรมาภิบาลและรับผิดชอบ
ต่อสังคม
บริ ษัทจํากัดหรื อ
หน่วยงานอืน
-

อธิบดีกรมเจ้ าท่า
ผู้ตรวจราชการ
อธิบดีกรมเจ้ าท่า
รองปลัดกระทรวงคมนาคม
(หัวหน้ ากลุม่ ภารกิจด้ านการ
ขนส่ง)

สถาบันปิ โตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย
บจ. พริ มามารีน
ประเภทธุรกิจ ขนส่งปิ โตรเคมี
ทางทะเล บริ การเรื อเพือ
สนับสนุนธุรกิจขุดเจาะและ
จัดเก็บนํามันกลางทะเล

บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน

กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม

ชือ-สกุล/
ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับการแต่ งตัง
(วันทีลาออก)
. นายธีรวิทย์ จารุวฒ
ั น์
- กรรมการ กรรมการบริ หารความ
เสียง กรรมการธรรมาภิบาลและ
รับผิดชอบต่อสังคม และ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
- ดํารงตําแหน่งกรรมการ วันที
ก.ค.
- ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ หาร
ความเสียง วันที พฤษภาคม
- ดํารงตําแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที
บริ หาร วันที กันยายน
- ดํารงตําแหน่งกรรมการธรรมา
ภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม
วันที พฤศจิกายน
(กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม)

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาเอก (Ph.D.
candidate) หลักสูตร
นานาชาติ สาขาพัฒนาการ
บริ หาร (Development
Administration) ด้ าน
นโยบายและการบริ หาร
(Policy and Management)
สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์ (NIDA)
ปริ ญญาโท การเงิน
หลักสูตรนานาชาติ (MIF)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาโท
บริ หารธุรกิจ (MBA)
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาโท การจัดการ
และนโยบายพลังงาน
(Energy Management and
Policy) มหาวิทยาลัย
เพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา
(ภายใต้ ทุนการศึกษาของ
รัฐบาลสหรัฐอเมริ กา)
ปริ ญญาตรี วิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมเครื องกล
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

- 107 ความสัมพันธ์ ทาง
สัดส่ วนการถือหุ้น
ครอบครัวระหว่ าง
ในบริษัท (%)
ผู้บริหาร
.ตนเอง
ไม่มี
ไม่มี
. คู่สมรส
ไม่มี
. บุตรทียังไม่
บรรลุนิตภิ าวะ ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ ปี ย้ อนหลัง
ชือหน่ วยงาน/บริ ษัท/
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ประเภทธุรกิจ
บริ ษัทจดทะเบียน
ก.ย.
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน
ปั จจุบนั
-ปัจจุบนั
กรรมการ
บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน
กรรมการผู้จดั การใหญ่
(Chief Executive Officer: บมจ. ทีโอที
CEO)
หัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีการเงิน
(Chief Financial Officer:
บมจ. อ.ส.ม.ท.
CFO)

บริ ษัทจํากัดหรื อ
หน่วยงานอืน
ก.ค. ประธานกรรมการ
ปั จจุบนั
2546–ปั จจุบนั
ผู้พิพากษาสมทบ
-

กรรมการ
กรรมการบริ หาร และ
รักษาการผู้อํานวยการ

ประธานกรรมการ
(Chairman)

บจ. บลู ฟิ นิกซ์ ดิจิตลั
ศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและ
การค้ าระหว่างประเทศกลาง
บจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรี
สํานักงานส่งเสริ ม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ (องค์กรมหาชน)
(SIPA)
บจ. เอซีที โมบาย

ชือ-สกุล/
ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับการแต่ งตัง
(วันทีลาออก)

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

- 108 ความสัมพันธ์ ทาง
สัดส่ วนการถือหุ้น
ครอบครัวระหว่ าง
ในบริษัท (%)
ผู้บริหาร

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ ปี ย้ อนหลัง
ชือหน่ วยงาน/บริ ษัท/
ตําแหน่ ง
ประเภทธุรกิจ

- RCP /
- RML /
- DCPU /
- CDC /
- ACP /
- DCP /
- DAP /
- กรรมการอาชีพในทําเนียบ
IOD (IOD Chartered
Director)
. นายประจวบ อุชชิน
- กรรมการ กรรมการธรรมาภิบาล
และรับผิดชอบต่อสังคม ประธาน
กรรมการบริหารความเสียง และ
ประธานกรรมการกลันกรองการ
ลงทุน
- ดํารงตําแหน่งกรรมการ วันที
พ.ค.
- ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ
บริ หารความเสียง วันที พ.ค.
- ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ
กลันกรองการลงทุน วันที ส.ค.
- ดํารงตําแหน่งกรรมการธรรมา

- ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
University of MissouriColumbia ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา พ.ศ.
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
พ.ศ.
- ประกาศนียบัตร Advanced
Management Program,
Harvard Business School,
Boston MA ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา พ.ศ.
- ประกาศนียบัตร Senior

.ตนเอง
ไม่มี
. คู่สมรส
ไม่มี
. บุตรทียังไม่
บรรลุนิตภิ าวะ ไม่มี

ไม่มี

บริ ษัทจดทะเบียน
-ปัจจุบนั
กรรมการ และทีปรึกษาด้ าน
การลงทุน
กรรมการ

บริ ษัทจํากัดหรื อ
หน่วยงานอืน
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จดั การ

บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน
บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮล
ดิง

บจ. ราชบุรีเพาเวอร์
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย
บจ. ราช โอแอนด์เอ็ม

ชือ-สกุล/
ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับการแต่ งตัง
(วันทีลาออก)
ภิบาล และรับผิดชอบต่อสังคม
วันที พ.ย.
(กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม)

. พล.ต.ต.ประยนต์ ลาเสือ
- กรรมการ กรรมการทรัพยากร
บุคคลและกําหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริ หารความเสียง
- ดํารงตําแหน่งกรรมการ เมือ
วันที ส.ค.
- ดํารงตําแหน่งกรรมการ
ทรัพยากร บุคคลและกําหนด
ค่าตอบแทน
เมือวันที ส.ค.
- ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ หาร
ความเสียง เมือวันที ส.ค.

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

- 109 ความสัมพันธ์ ทาง
สัดส่ วนการถือหุ้น
ครอบครัวระหว่ าง
ในบริษัท (%)
ผู้บริหาร

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ ปี ย้ อนหลัง
ชือหน่ วยงาน/บริ ษัท/
ตําแหน่ ง
ประเภทธุรกิจ

Executive Program สถาบัน
บัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รุ่นที พ.ศ.
- RMP /
- DCP /
- ปริ ญญาโท การจัดการภาครั ฐ
และภาคเอกชนมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์
- ปริ ญญาโท รัฐศาสตรมหา
บัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี รัฐประศาสน
ศาสตรบัณฑิต โรงเรี ยนนาย
ร้ อยตํารวจ (นรต. )
- DAP /

.ตนเอง
.
. คู่สมรส
ไม่มี
. บุตรทียังไม่
บรรลุนิตภิ าวะ ไม่มี

ไม่มี

บริ ษัทจดทะเบียน
ส.ค.
- กรรมการ
ปั จจุบนั
บริ ษัทจํากัดหรื อ
หน่วยงานอืน
ผู้บงั คับการสืบสวนสอบสวน
ตํารวจนครบาล
ผู้บงั คับการสืบสวนสอบสวน
กองบัญชาการตํารวจภูธร
ภาค
รองผู้บงั คับการตํารวจ
กองปราบปราม

บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

(กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม)
. นายธนรัฐ ธนาวุฒิวฒ
ั นา
- กรรมการ
- ดํารงตําแหน่งกรรมการ วันที
พ.ค.

- ปริ ญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
- ประกาศนียบัตร Holmes
Collage, International

.ตนเอง
.
. คู่สมรส
ไม่มี
. บุตรทียังไม่
บรรลุนิติภาว ไม่มี

ไม่มี

บริ ษัทจดทะเบียน
พ.ค.
- กรรมการ
ปั จจุบนั

บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน

ชือ-สกุล/
ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับการแต่ งตัง
(วันทีลาออก)
(กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม)

. นายโชติพนั ธุ์ เตียวิวฒ
ั น์
- กรรมการบริ ษัท
- ดํารงตําแหน่งกรรมการ วันที
พ.ย.

. นายภัทรศักดิ โอสถานุเคราะห์
- ดํารงตําแหน่งกรรมการ วันที
ส.ค.
(ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ
เมือวันที พ.ย. )

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

- 110 ความสัมพันธ์ ทาง
สัดส่ วนการถือหุ้น
ครอบครัวระหว่ าง
ในบริษัท (%)
ผู้บริหาร

Business Management,
Melbourne ประเทศ
ออสเตรเลีย
- DAP /
- DCP /

- ปริ ญญาโท ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจและการจัดการ
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร
บัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- DAP /

- ปริ ญญาโท MBA
Southeastern University
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
- DAP /

ช่ วงเวลา
บริ ษัทจํากัดหรื อ
หน่วยงานอืน
-ปัจจุบนั
-ปัจจุบนั
–ปั จจุบนั
–

.ตนเอง
.
. คู่สมรส
ไม่มี
. บุตรทียังไม่
บรรลุนิตภิ าวะ ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ ปี ย้ อนหลัง
ชือหน่ วยงาน/บริ ษัท/
ตําแหน่ ง
ประเภทธุรกิจ

กรรมการ
ประธานกรรมการ
ทีปรึกษา Online Marketing
การตลาด

บริ ษัทจดทะเบียน
พ.ย.
- กรรมการ
ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการบริ ษัท
บริ ษัทจํากัดหรื อ
หน่วยงานอืน
ผู้อาํ นวยการฝ่ ายการเงิน

.ตนเอง
.
. คู่สมรส
ไม่มี
. บุตรทียังไม่
บรรลุนิตภิ าวะ ไม่มี

มี
(ญาติกบั นายอนิศ
โอสถานุเคราะห์)

-

ผู้ชว่ ยผู้จดั การ

-

ทีปรึกษากรรมการผู้จดั การ

บริ ษัทจดทะเบียน
รองประธานกรรมการบริ ษัท
ประธานกรรมการบริ ษัท

บจ. PTC Supplement
บจ. TDC Digital
บจ. อสร ฟู้ดส์
บจ. GT. Group

บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน
บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน

บจ. Sugar Hill Global
Capital
บจ. DBS Vickers Securities
(ไทยแลนด์)
บจ. Premsiri Development

บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน
บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน

ชือ-สกุล/
ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับการแต่ งตัง
(วันทีลาออก)

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

- 111 ความสัมพันธ์ ทาง
สัดส่ วนการถือหุ้น
ครอบครัวระหว่ าง
ในบริษัท (%)
ผู้บริหาร

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ ปี ย้ อนหลัง
ชือหน่ วยงาน/บริ ษัท/
ตําแหน่ ง
ประเภทธุรกิจ

บริ ษัทจํากัดหรื อ
หน่วยงานอืน
ทีปรึกษารัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการคลัง นายกิตติ
รัตน์ ณ ระนอง
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
คณะกรรมาธิการการศึกษา
และการกีฬา
คณะอนุกรรมการพิจารณา
โครงการสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริ มการ
ลงทุน
คณะอนุกรรมการพิจารณา
ปรับปรุงกิจการการประปา
นครหลวง
. นายอนิศ โอสถานุเคราะห์
- กรรมการ
- ดํารงตําแหน่งกรรมการ วันที
ก.ย.
(ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ
เมือวันที ม.ค.

- ปริ ญญาโท ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต (รัฐศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริ ญญาตรี รัฐประศาสน
ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
- DAP /

.ตนเอง
ไม่มี
. คู่สมรส
ไม่มี
. บุตรทียังไม่
บรรลุนิตภิ าวะ ไม่มี

มี
(ญาติกบั นายภัทรศักดิ
โอสถานุเคราะห์)

บริ ษัทจดทะเบียน
- ม.ค. กรรมการ
-

ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร

บริ ษัทจํากัดหรื อ
หน่วยงานอืน
-ปัจจุบนั
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
-ปัจจุบนั
กรรมการผู้จดั การ

กระทรวงการคลัง

สภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริ มการลงทุน

การประปานครหลวง

บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน
บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน

บจ. ดิจิตอล ฮับ
บจ. อนิศกรุ๊ป

ชือ-สกุล/
ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับการแต่ งตัง
(วันทีลาออก)
. นายชาญศักดิ ธนเตชา
- กรรมการ
- ดํารงตําแหน่งกรรมการ วันที
สิงหาคม
(ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ
เมือวันที ส.ค.
)

14. นายกันต์พจน์ กิตติรัฐศิริ
- กรรมการ
- ดํารงตําแหน่งกรรมการ วันที
สิงหาคม
(ลาออกจากตํ า แหน่ ง กรรมการ
เมือวันที ต.ค.
)
15. นายภัทรพล วรนิมมาน
- กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
- ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ
เมือวันที พ.ค.
(ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

- 112 ความสัมพันธ์ ทาง
สัดส่ วนการถือหุ้น
ครอบครัวระหว่ าง
ในบริษัท (%)
ผู้บริหาร
.ตนเอง
ไม่มี
ไม่มี
. คู่สมรส
ไม่มี
. บุตรทียังไม่
บรรลุนิตภิ าวะ ไม่มี

- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ
สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
- Successful Formulation &
Execution of Strategy
(SFE) รุ่น ปี
- Corporate Governance for
Capital Market
Intermediaries (CGI) รุ่น
ปี
- DAP /
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ สาขา .ตนเอง
ไม่มี
การตลาด มหาวิทยาลัยหอ
. คู่สมรส
ไม่มี
การค้ าไทย
. บุตรทียังไม่
- DAP /
บรรลุนิตภิ าวะ ไม่มี

- บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
Keller Graduate School of
Management, Chicago,
Illinois, USA
- วิทยาศาสตรบัณฑิต Purdue
University, West Lafayette,

.ตนเอง
ไม่มี
. คู่สมรส
ไม่มี
. บุตรทียังไม่
บรรลุนิตภิ าวะ ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ ปี ย้ อนหลัง
ชือหน่ วยงาน/บริ ษัท/
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ประเภทธุรกิจ
บริ ษัทจดทะเบียน
กรรมการ
บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน
บริ ษัทจํากัดหรื อ
หน่วยงานอืน
–ปั จจุบนั
กรรมการ และ กรรมการ
ผู้จดั การ
หัวหน้ าฝ่ าย ทีปรึกษาการ
ลงทุน

บริ ษัทจดทะเบียน
กรรมการ
บริ ษัทจํากัดหรื อ
หน่วยงานอืน
- ปัจจุบนั
บริ ษัทจดทะเบียน
พ.ค.
ต.ค.
เม.ย
พ.ย.
-

บลจ.หยวนต้ า
บลจ. ธนชาต

บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน

ประธานกรรมการบริ หาร

บจ. จีซที ี มีเดีย

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
รองกรรมการผู้จดั การ

บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน
บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด

ชือ-สกุล/
ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับการแต่ งตัง
(วันทีลาออก)
เมือวันที ธ.ค.
)

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

- 113 ความสัมพันธ์ ทาง
สัดส่ วนการถือหุ้น
ครอบครัวระหว่ าง
ในบริษัท (%)
ผู้บริหาร

ช่ วงเวลา

Indiana, USA

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ ปี ย้ อนหลัง
ชือหน่ วยงาน/บริ ษัท/
ตําแหน่ ง
ประเภทธุรกิจ
(มหาชน)

บริ ษัทจํากัดหรื อ
หน่วยงานอืน
-ปั จจุบบั
ประธานเจ้ าหน้ าทีการเงิน
-ปั จจุบนั
-

16. นายพัชรสุทธ์ สุจริ ตตานนท์
- กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
- ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ
เมือวันที ธ.ค.
(ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ
เมือวันที ต.ค.
)

- เศรษฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (Ph.D. .ตนเอง
ไม่มี
in Economics) University of . คู่สมรส
ไม่มี
Maryland, College Park
. บุตรทียังไม่
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา บรรลุนิตภิ าวะ ไม่มี
เศรษฐศาสตร์ และการเงิน
ระหว่างประเทศ (M.A. in
International Economics and
Finance) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรติ
นิยมอันดับหนึง) สาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
-DAP /

ไม่มี

ประธานบริ ษัท
กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

บริ ษัทจํากัดหรื อ
หน่วยงานอืน
2556–ปั จจุบนั
อาจารย์
2557 –

อาจารย์พิเศษ

2554 –

ทีปรึกษา

บจ. เอส โอ แท้ งค์ คลี น นิ ง
เทอมินอล
บจ. เฮลท์ แมกเน็ท
ธ น า ค า ร ส แ ต น ด า ร์ ด
ชาร์ เ ตอร์ ด จํ า กั ด ประเทศ
สิงคโปร์
บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน

คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
Sasin Graduate Institute of
Business Administration
Cramton Associates
L.L.C., USA

ชือ-สกุล/
ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับการแต่ งตัง
(วันทีลาออก)
17. นายอภิเชฐ ปุสรี
- กรรมการ
- ดํารงตําแหน่งกรรมการ วันที
พ.ค.
(ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ
เมือวันที พ.ค.
)

18. นางสาวกุลธิดา วีระถาวร
- ผู้อาํ นวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
และเลขานุการบริ ษัท
- ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริ ษัท
เมือวันที ก.ย.
- ดํารงตําแหน่งผู้อาํ นวยการฝ่ าย
พัฒนาธุรกิจ เมือวันที พ.ย.

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาโท ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจและการจัดการ
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี คณะเศรษฐ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- DAP /

- ปริ ญญาโท ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์
ระหว่างประเทศและการเงิน
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร
บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์
ปริ มาณวิเคราะห์ (เกียรตินิยม
อันดับหนึง) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

- 114 ความสัมพันธ์ ทาง
สัดส่ วนการถือหุ้น
ครอบครัวระหว่ าง
ในบริษัท (%)
ผู้บริหาร
.ตนเอง
.
ไม่มี
. คู่สมรส
.
. บุตรทียังไม่
บรรลุนิตภิ าวะ ไม่มี

.ตนเอง
ไม่มี
. คู่สมรส
ไม่มี
. บุตรทียังไม่
บรรลุนิตภิ าวะ ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ ปี ย้ อนหลัง
ชือหน่ วยงาน/บริ ษัท/
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ประเภทธุรกิจ
บริ ษัทจดทะเบียน
กรรมการ
บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน
บริ ษัทจํากัดหรื อ
หน่วยงานอืน
-ปั จจุบนั
กรรมการฝ่ ายการลงทุน
-ปั จจุบนั
กรรมการและผู้ร่วมก่อตัง
ผู้ชว่ ยผู้จดั การ

บริ ษัทจดทะเบียน
-ปัจจุบนั
ผู้อาํ นวยการฝ่ ายพัฒนา
ธุรกิจ และเลขานุการบริ ษัท
Project Coordinator

Project Coordinator

บริ ษัทจํากัดหรื อ
หน่วยงานอืน
เลขานุการ และคณะทํางาน
นายพงษ์ ศกั ดิ รักตพงศ์

บจ. Mneme.Global Capital
บจ. Gourmet Town
บจ. DBS Vickers Securities
(ไทยแลนด์)

บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน
Myanmar Joint Venture
Asset Department บมจ.
ปตท.สํารวจและผลิต
ปิ โตรเลียม
Myanmar Joint Venture
Asset Department บมจ.
ปตท.สํารวจและผลิต
ปิ โตรเลียม

กระทรวงพลังงาน

ชือ-สกุล/
ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับการแต่ งตัง
(วันทีลาออก)

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

- 115 ความสัมพันธ์ ทาง
สัดส่ วนการถือหุ้น
ครอบครัวระหว่ าง
ในบริษัท (%)
ผู้บริหาร

ช่ วงเวลา

-

* ข้ อมูล ณ วันที มีนาคม

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ ปี ย้ อนหลัง
ชือหน่ วยงาน/บริ ษัท/
ตําแหน่ ง
ประเภทธุรกิจ
ไพศาลรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงพลังงาน
คณะทํางาน ดร.ณรงค์ชยั
กระทรวงพลังงาน
อัครเศรณี รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงพลังงาน
Investment Development
Analyst in Strategic
บจ. พีทีที อินเตอร์ เนชันแนล
Planning and Investment (บริ ษัทในเกลุม่ ปตท.)
Department

- 116 -

หน้ าทีความรั บผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริ ษทั จะต้ องปฏิบตั ิหน้ าทีตามทีกําหนดในมาตรา / และมาตรา / ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที ) พ.ศ.

ซึงมีผลบังคับใช้ ในวันที

สิงหาคม

ด้ วยความรับผิดชอบ

ความระมัด ระวัง และความซื อสัต ย์ สุ จริ ต รวมทังต้ อ งปฏิบัติ ใ ห้ เป็ น ไปตามกฎหมาย วัต ถุป ระสงค์ ข้ อ บังคับ บริ ษั ท
มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติทีประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี หน้ าทีตามกฎหมายของเลขานุการบริษทั มีดงั นี
. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี
ก.ทะเบียนกรรมการ
ข.หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจําปี ของบริษัท
ค.หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ เสียทีรายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริหาร และจัดส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้
เสียตามมาตรา / ให้ ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน วันทําการนับแต่วันที
บริษทั ได้ รับรายงานนัน
. ดําเนินการอืนๆตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
นอกจากนี เลขานุการบริษัทยังมีหน้ าทีอืนตามทีบริษัท (หรื อคณะกรรมการบริษัท) มอบหมายดังนี
♦ ให้ คําแนะนําด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆทีเกียวข้ อง และข้ อพึงปฏิบตั ิด้านการกํากับดูแลในการดําเนิน
กิจกรรมของคณะกรรมการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
♦ ทําหน้ าทีในการดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผู้ถือหุ้น
♦ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทีกํากับดูแล เช่น สํานักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิ ดเผยข้ อมูล
และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานทีกํากับดูแลและสาธารณะชน ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนตามกฎหมาย
♦ จัดให้ มีการปฐมนิเทศ ให้ คําแนะนําแก่กรรมการทีได้ รับการแต่งตังใหม่
♦ หน้ าทีอืนๆ ตามทีได้ รับมอบหมายจากบริษัท
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คณะกรรมการบริษัทย่ อย
บริษัทย่ อย
ชือ

นายธีรวิทย์
จารุวฒ
ั น์
นายชลพรรณ
วงษ์สิงห์
นายสรกฤต
ลัทธิธรรม
นายเอกวิทย์
แก้ ววิเชียร
นางสาวพิชญา
รักตพงศ์ไพศาล
นายนิวฒ
ั น์
ฉายากุล
นายฉัตรชัย
อมรฤทธิวณิช
นายณัฐ
ก้ องพานิชกุล
หมายเหตุ :

บริษัท

บริษัทที
เกียวข้ อง

บริษัทร่ วม

,

-

-

บจ.อัครวัฒน์
พลังงานพืช
หมุนเวียน
-

-

,

,

-

-

-

-

-

-

,

-

,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

,

-

-

-

-

-

-

,

-

-

-

-

-

-

,

-

-

-

บจ. ดีมีเตอร์ บจ. ดีมีเตอร์
พาวเวอร์
อินโนเวชัน

= ประธานกรรมการ

= กรรมการ

บจ. บลู
ฟิ นิกซ์
ดิจติ ัล
,,

บจ. ฮีโร่
เอ็กซ์
พีเรี ยนซ์

= กรรมการบริ หาร

ไม่ มี
-

-
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รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ข้ อมูล ณ วันที 1 มีนาคม 2561

บริษัทย่ อย
บริษัทย่ อย
บจ. ดีมีเตอร์ บจ. ดีมีเตอร์
พาวเวอร์
อินโนเวชัน

กรรมการ
นายธีรวิทย์ จารุวฒ
ั น์
นายประจวบ อุชชิน
พล.ต.ต. ประยนต์ ลาเสือ
นายชลพรรณ วงษ์สิงห์
นายสรกฤต ลัทธิธรรม
นายเอกวิทย์ แก้ ววิเชียร
นางสาวพิชญา รักตพงศ์ไพศาล
นายนิวฒ
ั น์
ฉายากุล
นายฉัตรชัย อมรฤทธิวณิช
นายณัฐ
ก้ องพานิชกุล
หมายเหตุ :

= ประธานกรรมการ

,
2,3
= กรรมการ

,
2,3
-

บริษัทร่ วม
บจ. อัครวัฒน์
พลังงานพืช
หมุนเวียน

บจ. บลู ฟิ นิกซ์
ดิจติ ัล

บจ. ฮีโร่
เอ็กซ์ พเี รียนซ์

,
,
,

1,2,3
2,3
2
-

2,3
2
2,
-

= กรรมการบริหาร
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3. รายละเอียดเกียวกับผู้ตรวจสอบภายใน และกํากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท
หัวหน้ าหน่ วยงานผู้ตรวจสอบ
นิตบิ ุคคล

: ห้ างหุ้นส่วนจํากัด เดอะเบสท์ โซลูชนั

ชือ

: นางชินานันท์ สุขจิต

ตําแหน่ ง

: ผู้จดั การตรวจสอบภายในอาวุโส

คุณวุฒทิ างการศึกษา / การทํางาน : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบัญชี
ประสบการณ์

:

 ผู้จดั การห้ างหุ้นส่วนจํากัด เดอะเบสท์ โซลูชนั
(กุมภาพันธ์

- ปัจจุบนั )

 ผู้จดั การตรวจสอบภายในอาวุโส บริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติง จํากัด
(มิถุนายน 2554 – มกราคม 2557)
 ผู้จดั การตรวจสอบภายในอาวุโส บริษัท อาร์ พีเจเอ็ม โค้ ชชิง จํากัด
(สิงหาคม 2548 – พฤษภาคม 2554)
 ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี บริษทั บาธรูม ดีไซน์ จํากัด
(พฤศจิกายน 2546 – กรกฎาคม 2548)
 เจ้ าหน้ าทีฝ่ ายบัญชี บริษัท จาฟรา อินเตอร์ เนชันแนล (ไทยแลนด์) จํากัด
(สิงหาคม 2543 – ตุลาคม 2546)
 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จํากัด
(สิงหาคม 2541 – กรกฎาคม 2543)
การฝึ กอบรม
: ได้ รับการฝึ กอบรมภายนอกองค์กรเกียวกับเรื องต่อไปนี
 สมาคมนักภาษี อากรไทย
หลักสูตร มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
 สภาวิชาชี พบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตร การปฎิบตั ิงานตรวจสอบภายใน หลักสูตร 2
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 บริ ษทั ยูนิค เซมิ นาแอนด์เทรนนิ งจํ ากัด
หลักสูตร การระงับข้ อพิพาทกับกรมสรรพากร : เสริมจุดแข็ง สยบจุดอ่อนนักบัญชีไทย
: ได้ รับการฝึ กอบรมภายในองค์กรเกียวกับเรื องต่อไปนี
 มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
 มาตรฐานระบบการควบคุมภายใน
 เทคนิคและเครืองมือในการตรวจสอบเบืองต้ น
 การจัดทํากระดาษทําการและเอกสารประกอบ
 การบริหารการตรวจสอบและเทคนิคการเป็ นหัวหน้ าทีมตรวจสอบ
 การพัฒนาแนวทางการตรวจสอบธุรกรรมต่างๆ
 เทคนิคและเครืองมือในการตรวจสอบสําหรับผู้จดั การ
 การประเมินคุณภาพการตรวจสอบภายใน

- 121 เอกสารแนบ 4

4. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2560
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. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจําปี 2558-2560
ผู้สอบบัญชี และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทังผลการดําเนินงานในระยะ 3 ปี ทีผ่านมา
-

ผู้สอบบัญชี : นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5113
นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3759
บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด เลขที 138 อาคารบุญมิตร ชัน 6 ห้ องบี 1
ถนนสีสม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

-

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3 ปี และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี
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. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจําปี

-
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บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2559
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ซึงประกอบด้วย งบแสดง
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ทีรวมและงบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกันและหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และผลการดําเนินงานรวมและ
ผลการดําเนิ นงานเฉพาะกิ จการ และกระแสเงิ น สดรวมและกระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จการสําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกัน โดย
ถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่ วนของความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั
ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญ ชีทีกําหนดโดยสภาวิชาชี พบัญ ชี ในพระบรมราชู ปถัมภ์ ในส่ วนที
เกียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืน ๆซึงเป็ นไปตาม
ข้อกําหนดเหล่านีข้าพเจ้าเชือว่าหลักฐานการสอบบัญชีทีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
เรืองสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื องสําคัญ ในการตรวจสอบ คื อ เรื องต่ าง ๆทีมีนัยสําคัญ ทีสุ ด ตามดุ ลยพินิจเยียงผูป้ ระกอบวิชาชี พ ของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมสําหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื องเหล่านี มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงิ น
รวมโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทังนีข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื องเหล่านี

****/
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–2–
ค่าเผือหนีสงสั ยจะสู ญ
ความเสี ยง
ความเหมาะสมของจํานวนค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญเป็ นเรื องสําคัญทีผูบ้ ริ หารต้องใช้วิจารณญาณอย่างมาก การกําหนดจํานวน
ทีคาดว่าจะไม่ได้รับคืนจากลูกหนี เป็ นกระบวนการทีเกียวข้องกับความไม่แน่นอนต้องอาศัยข้อสมมติฐานและปั จจัยต่าง ๆ
เช่น ฐานะทางการเงินของลูกหนี ประวัติการชําระหนีของลูกหนีนอกจากนี ข้อสมมติฐานทีใช้ในการคํานวณทีแตกต่างกัน
อาจทําให้ได้จาํ นวนค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญทีต่างกันอย่างมีสาระสําคัญด้วย
การตอบสนองความเสี ยงของผู้สอบบัญชี
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื องดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ใช้วิธีดงั ต่อไปนี
ทําการประเมินการทดสอบระบบและประสิ ทธิผลของการควบคุมเกียวกับการคํานวณค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ โดยพิจารณา
จากลูกหนีรายตัวและได้ทาํ ความเข้าใจและประเมินประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในทีบริ ษทั จัดให้มีเกียวกับกระบวนการ
ติดตามหนี และทดสอบสมมติฐานทีใช้ในการพิจารณาการคํานวณจํานวนค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญ การประเมินวิธีการตังค่า
เผือหนีสงสัยจะสู ญของลูกหนีแต่ละรายโดยพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆทีฝ่ ายบริ หารนํามาพิจารณา
นอกจากนีข้าพเจ้าได้ การประเมินการชําระหนีของลูกหนี ซึงรวมถึงการทดสอบจํานวนเงินทีได้รับชําระภายหลังวันสิ นงวด
จากผลการทดสอบข้างต้น ทําให้ขา้ พเจ้าเชือมันว่าฝ่ ายบริ หารบันทึกค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญไว้เพียงพอและเหมาะสมแล้ว
การด้อยค่าในสินทรัพย์ไม่ มีตัวตน
ความเสี ยง
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนมูลค่าตามบัญชีสุทธิคงเหลือจํานวน 38.94 ล้านบาท (หลังจากหักค่า
ตัดจําหน่ายและค่าเผือการด้อยค่าแล้ว) สิ นทรัพย์ดงั กล่าวประกอบด้วย สิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศ, สิ ทธิแพร่ ภาพแพร่ เสี ยง
ในรายการภาพยนตร์ และสิ ทธิ การถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอล ซึงผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาจํานวนค่าเผือ
การด้อยค่ าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนรอตัดจําหน่ ายทีเหมาะสม โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคตทีกิจการคาดว่าจะได้รับจากการบริ หารการใช้สิทธิในสิ นทรัพย์ดงั กล่าว
การตอบสนองความเสี ยงของผู้สอบบัญชี
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื องดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ใช้วิธีดงั ต่อไปนี
ทดสอบคํานวณตัดจ่ายสิ ทธิ ในสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ทดสอบประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีกิจการคาดว่าจะได้รับ
วิเคราะห์สภาพโดยรวมของลูกหนี เช่นสภาพคล่องและความสามารถในการชําระหนี รวมทังสอบถามผูบ้ ริ หารเกียวกับกล
ยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจการใช้สิทธิในสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าว
จากผลการทดสอบข้างต้น ข้าพเจ้าเห็ น ว่าสิ ทธิ ในสิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตนรอตัดจําหน่ ายแสดงมูล ค่าได้อย่างน่ าเชื อถือและ
เหมาะสมแล้ว
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ข้อมูลและเหตุการณ์ ทีเน้น
โดยมิได้เป็ นการแสดงความเห็นอย่างมีเงือนไข ข้าพเจ้าขอให้สังเกต หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13.2 บริ ษทั ได้ลงทุน
ในหุ้นสามัญของ บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด ณ วันที 30 ธันวาคม 2559 บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
มูลค่ายุติธรรมของธุรกิจ โดยผูบ้ ริ หารได้แต่งตังผูป้ ระเมินราคาอิสระเพือประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว อย่างไรก็ดี ณ วันที
งบการเงินรวมนีได้รับการอนุมตั ิ บริ ษทั ยังอยูร่ ะหว่างการพิจารณาข้อมูลดังกล่าว ดังนันมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทีได้มา
และหนีสิ นทีรับมาเป็ นมูลค่าประมาณการ ณ วันทีซือธุรกิจและอาจมีการปรับปรุ ง
ข้อมูลอืน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอืน ข้อ มูลอืนประกอบด้วยข้อมูลซึ งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูส้ อบบัญชี ทีอยู่ในรายงานประจําปี นัน ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจําปี ภายหลังวันทีใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีนี ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชือมันต่อ
ข้อมูลอืน
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเกียวเนื องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอืนมีความขัดแย้งทีมี
สาระสําคัญกับงบการเงินหรื อความรู้ทีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอืนมีการแสดงข้อมูลทีขัด
ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ เมือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลทีขัด
ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องสื อสารเรื องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลเพือให้ผูม้ ีหน้าทีในการ
กํากับดูแลดําเนินการแก้ไขข้อมูลทีแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีในการกํากับดูแลต่องบการเงินรวม
ผูบ้ ริ หารมีหน้าทีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมเหล่านี โดยถูกต้องตามทีควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นและรับผิดชอบเกี ยวกับการควบคุมภายในทีผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพือให้สามารถจัดทํางบการเงินรวมที
ปราศจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวม ผูบ้ ริ หารรับผิด ชอบในการประเมิ นความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่ อเนื อง
เปิ ดเผยเรื องทีเกี ยวกับการดําเนิ นงานต่ อเนื อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญ ชี สําหรั บการดําเนิ น งาน
ต่อเนืองเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตังใจทีจะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนืองต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลมีหน้าทีในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์ เพือให้ได้ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผูส้ อบ
บัญ ชี ซึงรวมความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ยความเชื อมันอย่างสมเหตุสมผล คือความเชื อมันในระดับสู งแต่ไม่ ได้เป็ นการ
รับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญทีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีส าระสําคัญเมือ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีขัดต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมจากการใช้งบการเงินเหล่านี
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง


ระบุและประเมินความเสี ยงจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวม ไม่วา่ จะเกิดจากการ
ทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความเสี ยงเหล่านันและได้หลักฐานการ
สอบบัญชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าความเสี ยงทีไม่พบข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญซึงเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสียงทีเกิดจากข้อผิดพลาดเนืองจากการทุจริ ตอาจเกียวกับการสมรู ้
ร่ วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตังใจละเว้นการแสดงข้อมูลการแสดงข้อมูลทีไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน



ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวข้องกับการตรวจสอบเพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสมกับ
สถานการณ์แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั



ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผย
ข้อมูลทีเกียวข้องซึงจัดทําขึนโดยผูบ้ ริ หาร



สรุ ปเกียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนืองของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐานการสอบ
บัญชีทีได้รับสรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญทีเกียวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ทีอาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี
นัยสําคัญต่อความสามารถของกลุม่ บริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนืองหรื อไม่ถา้ ข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนทีมี
สาระสําคัญข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยทีเกียวข้องในงบการเงินรวมหรื อถ้าการ
เปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลียนแปลงไปข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึนอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีทีได้รับ
จนถึงวันทีในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าอย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั
ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนือง



ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนือหาของงบการเงินรวมโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยว่างบการเงินรวมแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรู ปแบบทีทําให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีควร
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ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มบริ ษทั เพือแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สือสารกับผูม้ ีห น้าทีในการกํากับ ดู แลเกี ยวกับขอบเขตและช่ วงเวลาของการตรวจสอบตามที ได้วางแผนไว้
ประเด็นทีมีนยั สําคัญทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องทีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในซึ งข้าพเจ้าได้พบ
ในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ ผมู ้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณทีเกียวข้องกับความ
เป็ นอิสระและได้สือสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลเกี ยวกับความสัมพันธ์ทงหมดตลอดจนเรื
ั
องอืนซึ งข้าพเจ้าเชื อว่ามี
เหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่ อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข้าพเจ้าใช้เพือป้ องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็ นอิสระจากเรื องทีสื อสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื องต่างๆ ทีมีนยั สําคัญมาก
ทีสุ ดในการตรวจสอบงบการเงินรวมในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื องสําคัญในการตรวจสอบข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื อง
เหล่านี ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่ กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่ อสาธารณะเกี ยวกับเรื องดังกล่าวหรื อใน
สถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึนข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื อสารเรื องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสี ยสาธารณะจากการ
สื อสารดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีทีรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนีคือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์

นายจิโรจ ศิริโรโรจน์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 5113
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จํากัด
วันที 28 กุมภาพันธ์ 2560
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บริ ษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั น จํ ากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อ ย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สิ นทรั พ ย์
สิ นทรั พ ย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน - สุทธิ
- บริษทั ย่อยและบริษทั ทีเกียวข้องกัน
- บริษทั อืน
ลูกหนี จากกิจการทีเคยเกียวข้องกัน - สุทธิ
ลูกหนี ตามสัญญาเช่าการเงินทีครบกําหนดชําระภายในหนึ งปี
เงินให้กยืู ้ มระยะสันและดอกเบียค้างรับแก่บริษทั ทีเกียวข้องกัน
ค่าใช้จ่ ายจ่ ายล่วงหน้า - ค่าร่วมผลิตรายการ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน

7
6.2
8
9
10
6.2
11

รวมสิ นทรั พ ย์ หมุนเวียน
สิ นทรั พ ย์ ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยตามวิธีทนุ
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
อสังหาริมทรัพย์เ พือการลงทุน
ค่าความนิ ยม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขาย - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรั พ ย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรั พ ย์

10
12
13
14
15
29
16
17
18

2559

2558

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

17,854,367
582,395,554

90,714,931
502,073,854

15,057,054
516,046,862

38,143,776
502,073,854

5,723,904
12,310,152
68,813,148

29,016,363
4,948,454
70,091,789

125,775
2,777,937
12,310,152
67,598,544

232,193
24,666,218
151,578,082
4,948,454
65,659,722

687,097,125

696,845,391

613,916,324

787,302,299

85,887,821
50,182,680
24,549,765
32,501,975
38,941,734
65,011,816

171,180,768
62,108,218
127,944,880
606,600

85,887,821
141,732,173
29,192,764
38,941,734
64,897,816

109,128,686
33,951,400
127,944,880
592,600

297,075,791
984,172,916

361,840,466
1,058,685,857

360,652,308
974,568,632

271,617,566
1,058,919,865
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บริ ษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั น จํ ากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อ ย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ )
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนีสิ นและส่ วนของผู้ถื อ หุ้น
หนีสิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน
รายได้รบั ล่วงหน้าค่าสิทธิแพร่ภาพรายการ
เงินกูยื้ มจากบุคคลอืน
หนี สินตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี
หนี สินหมุนเวียนอืน
รวมหนีสิ นหมุนเวียน
หนีสิ นไม่หมุนเวียน
หนี สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
หนี สินผลประโยชน์ พนักงาน
หนี สินไม่หมุนเวียนอืน

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

9,898,746
21,776,640
5,112,381
1,915,306
11,606,580
50,309,653

57,465,805
26,594,147
5,807,771
1,780,777
9,596,348
101,244,848

9,023,097
21,776,640
1,915,306
9,602,219
42,317,262

45,657,693
26,594,147
1,780,777
9,210,099
83,242,716

2,944,705
1,498,125
2,830,050

4,858,570
1,056,211
2,157,800

2,944,705
1,498,125
2,830,050

4,858,570
945,889
2,157,800

7,272,880
57,582,533

8,072,581
109,317,429

7,272,880
49,590,142

7,962,259
91,204,975

24.1

590,547,570

590,547,570

590,547,570

590,547,570

24.2

549,749,896
1,454,611,780
(6,600,000)
(39,600,000)

525,847,758
1,433,793,014
(6,600,000)
(39,600,000)

549,749,896
1,454,611,780
(6,600,000)
(39,600,000)

525,847,758
1,433,793,014
(6,600,000)
(39,600,000)

13,000,000
(1,062,801,547)

13,000,000
(977,072,344)

13,000,000
(1,046,183,186)

13,000,000
(958,725,882)

908,360,129
18,230,254
926,590,383
984,172,916

949,368,428
949,368,428
1,058,685,857

924,978,490
924,978,490
974,568,632

967,714,890
967,714,890
1,058,919,865

19
21
20

21
22
23

รวมหนีสิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนีสิ น
ส่ วนของผู้ถื อหุ้น
ทุนเรือนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 590,547,570 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท

2559

ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุ ้นสามัญ 549,749,896 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท
หุ ้นสามัญ 525,847,758 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้น
ส่วนลดมูลค่าหุ ้นสําหรับหนี แปลงสภาพเป็ นทุน
ส่วนลดมูลค่าหุ ้น
ขาดทุนสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่ วนของผู้ถื อ หุ้น
ส่วนได้เ สียทีไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถื อ หุ้น
รวมหนีสิ นและส่ วนของผู้ถื อหุ้น
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บริ ษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั น จํ ากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อ ย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สํา หรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้คา่ ร่วมผลิตรายการ
รายได้คา่ สิทธิแพร่ภาพรายการ
รายได้จากการสนับสนุ นการจัดแข่งขันกีฬา
รายได้จากการขาย
รวมรายได้
ต้นทุนค่าสิทธิร่วมผลิตรายการ
ต้นทุนค่าสิทธิแพร่ภาพรายการ
ต้นทุนจากการสนับสนุ นการจัดแข่งขันกีฬา
ต้นทุนขาย
รวมต้ นทุน
กําไร (ขาดทุน ) ขันต้ น
กําไรจากการจํา หน่ ายเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
รายได้อืน
กําไร (ขาดทุน) ก่อ นค่ าใช้ จ่ าย

12
6.1

ค่าใช้จ่ ายในการบริหาร
ตัดจํา หน่ ายสินทรัพย์จากการยกเลิกสัญญา
ค่าตอบแทนและค่าความเสียหายจากการยกเลิกสัญญา
ค่าเผือด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีต ัวตน
ค่าเผือการด้อยค่าของค่าความนิ ยม
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
ค่าตอบแทนผู ้บริหาร
6.1
รวมค่ าใช้ จ่ าย
ขาดทุนก่อ นต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษทั ร่วม
ขาดทุนก่อ นภาษีเงินได้
ภาษีเ งินได้
ขาดทุนสุ ทธิสํา หรั บปี

12

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็ จสํา หรั บปี
ขาดทุนต่ อ หุ้นขันพื นฐาน (บาทต่ อ หุ้น)
จํ านวนหุ้นสามัญถั วเฉลียถ่ วงนําหนัก (หุ้น)

25

2559

2558

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

48,913,824
51,169,459
93,273,262
193,356,545
(18,600,508)
(48,733,025)
(77,079,680)
(144,413,213)
48,943,332
19,804,606
26,534,193
95,282,131

108,296,637
34,117,373
86,430,000
228,844,010
(232,958,063)
(39,185,877)
(85,830,275)
(357,974,215)
(129,130,205)
11,171,131
(117,959,074)

38,574,246
51,169,459
93,273,262
183,016,967
(9,896,907)
(48,733,025)
(77,079,680)
(135,709,612)
47,307,355
25,992,856
73,300,211

97,542,626
34,117,373
86,430,000
218,089,999
(224,792,040)
(39,185,877)
(85,830,276)
(349,808,193)
(131,718,194)
14,837,334
(116,880,860)

(108,961,539)
(41,444,470)
(29,977,196)
(180,383,205)

(190,266,548)
(51,881,561)
(151,900,892)
(312,443,216)
(40,395,338)
(25,394,250)
(772,281,805)

(89,994,279)
(41,444,470)
(2,820,583)
(26,560,917)
(160,820,249)

(158,886,547)
(51,881,561)
(151,900,892)
(312,443,216)
(59,733,333)
(20,253,963)
(755,099,512)

(85,101,074)
(529,284)
(672,874)
(86,303,232)
(86,303,232)

(890,240,879)
(2,692,960)
(69,232)
(893,003,071)
(16,119,233)
(909,122,304)

(87,520,038)
(511,295)
(88,031,333)
(88,031,333)

(871,980,372)
(2,676,237)
(874,656,609)
(16,119,233)
(890,775,842)

574,029
(85,729,203)

(389,646)
(909,511,950)

574,029
(87,457,304)

(389,646)
(891,165,488)

(0.161)

(2.139)

(0.164)

(2.096)

535,859,123

425,030,071

535,859,123

425,030,071

- 135 บริ ษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั น จํ ากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อ ย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถื อ หุ้น
สําหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
ทุนเรือนหุ ้นทีออก
หมายเหตุ และชําระแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2558
เพิมทุนจดทะเบีย น
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
เพิมทุนจดทะเบีย น
24.2
ส่วนได้เ สียทีไม่มีอํานาจควบคุม
29
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลื อ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559

200,000,000
325,847,758
525,847,758
23,902,138
549,749,896

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ ้น
41,883,991
1,391,909,023
1,433,793,014
20,818,766
1,454,611,780

ส่วนลดมูลค่าหุ ้น
สําหรับหนี แปลง
สภาพเป็ นทุน
(6,600,000)
(6,600,000)
(6,600,000)

ส่วนลด
มูลค่าหุ ้น
(39,600,000)
(39,600,000)
(39,600,000)

กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
13,000,000
13,000,000
13,000,000

ยังไม่ได้จัดสรร

รวมส่วนของ
บริษทั ใหญ่

(67,560,394)
(909,511,950)
(977,072,344)
(85,729,203)
(1,062,801,547)

141,123,597
1,717,756,781
(909,511,950)
949,368,428
44,720,904
(85,729,203)
908,360,129

ส่วนของส่วน
ได้เ สียทีไม่มี
อํานาจควบคุม
18,230,254
18,230,254

รวม
141,123,597
1,717,756,781
(909,511,950)
949,368,428
44,720,904
18,230,254
(85,729,203)
926,590,383
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บริ ษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั น จํ ากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อ ย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถื อหุ้น
สํา หรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนเรือนหุ ้นทีออก
หมายเหตุ และชําระแล้ว
ยอดยกมา ณ วันที 1 มกราคม 2558
เพิมทุนจดทะเบียน
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
เพิมทุนจดทะเบียน
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลื อ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559

24.2

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ ้น

ส่วนลดมูลค่าหุ ้น
สําหรับหนี แปลง
สภาพเป็ นทุน

ส่วนลด
มูลค่าหุ ้น

กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว

ยังไม่ได้จัดสรร

รวม

200,000,000
325,847,758
525,847,758
23,902,138
-

41,883,991
1,391,909,023
1,433,793,014
20,818,766
-

(6,600,000)
(6,600,000)
-

(39,600,000)
(39,600,000)
-

13,000,000
13,000,000
-

(67,560,394)
(891,165,488)
(958,725,882)
(87,457,304)

141,123,597
1,717,756,781
(891,165,488)
967,714,890
44,720,904
(87,457,304)

549,749,896

1,454,611,780

(6,600,000)

(39,600,000)

13,000,000

(1,046,183,186)

924,978,490
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งบกระแสเงินสด
สําหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนสุทธิกอ่ นภาษีเ งินได้ส ําหรับปี
รายการปรั บกระทบยอดกําไร(ขาดทุน)สุ ท ธิก่อ นภาษีเงินได้
เป็ นเงินสดสุ ท ธิรับ (จ่ าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน:
ค่าเสือมราคา
ค่าตัดจํา หน่ ายสินทรัพย์ไม่มีต ัวตน
(กําไร) ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชัวคราว
ดอกเบียรับ
ค่าเผือหนี สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ ายผลประโยชน์ พนักงาน
กําไรจากการจํา หน่ ายสินทรัพย์ถาวร
ค่าเผือการด้อยค่าของค่าความนิ ยม
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
ตัดจํา หน่ ายสินทรัพย์จากการยกเลิกสัญญา
ค่าเผือการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีต ัวตน
ค่าเผือการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
(กําไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษทั ร่วม
ดอกเบียจ่ าย
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนิ นงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์
และหนี สินดําเนิ นงาน
สิ นทรั พ ย์ ดําเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง
ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน
- บริษทั ย่อยและบริษทั ทีเกียวข้องกัน
- บริษทั อืน
ลูกหนี ทีปรับโครงสร้างหนี
ค่าใช้จ่ ายจ่ ายล่วงหน้า-ค่าร่วมผลิตรายการ
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
หนีสิ นดําเนินงานเพิมขึน (ลดลง)
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน
รายได้รบั ล่วงหน้าค่าร่วมผลิตรายการ
หนี สินหมุนเวียนอืน
หนี สินไม่หมุนเวียนอืน
เงินสดจ่ ายดอกเบีย
จ่ ายภาษีเ งินได้
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงาน

2558

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(86,303,232)

(893,003,071)

(88,031,333)

(874,656,609)

8,007,338
47,558,675
(10,908,693)
(8,449,729)
19,781,144
1,034,178
(18,675)
41,444,470
(1,210,920)
(19,804,606)
672,874
98,346

6,118,865
155,111,938
(2,241,578)
(9,113,860)
107,196,750
236,022
40,395,338
51,881,561
312,443,216
10,859,653
69,232
2,641,913

5,152,185
47,558,675
(9,244,737)
(15,668,697)
19,281,144
1,126,265
2,820,583
41,444,470
1,898,010
425,941

3,532,547
155,111,938
(2,241,578)
(7,799,148)
105,163,750
125,700
59,733,333
51,881,561
312,443,216
2,641,913

(8,098,830)

(217,404,021)

6,762,506

(194,063,377)

(21,725,975)
4,948,454
(98,197,973)
3,420,716
(64,305,216)

(64,352,074)
(39,304,000)
(23,293,852)
10,285,953

106,418
(21,392,864)
4,948,454
(98,197,973)
797,459
(64,305,216)

(232,193)
(64,717,863)
(39,304,000)
(20,950,527)
9,099,953

(16,164,252)
(4,817,507)
415,661
672,250
(98,346)
(2,769,134)
(206,720,152)

53,000,982
16,844,147
7,026,712
748,000
(1,126,709)
(257,574,862)

(12,634,596)
(4,817,507)
392,120
672,250
(425,941)
(2,736,281)
(190,831,171)

42,502,131
16,844,147
6,944,721
748,000
(599,051)
(243,728,059)
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งบกระแสเงินสด (ต่ อ )
สํา หรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซือเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ซือเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินลงทุนชัวคราวเพิมขึน
เงินสดจ่ ายเงินให้กยืู ้ มระยะสันแก่บริษทั ทีเกียวข้องกัน
เงินสดรับเงินให้กยู ้ ืมระยะสันแก่บริษทั ทีเกียวข้องกัน
เงินสดรับดอกเบีย
ซือเครืองตกแต่งและอุปกรณ์
เงินสดจ่ ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

2558

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(34,364,362)
57,875,708
215,000,000
(24,687,500)
(69,028,271)
8,449,729
(393,549)
152,851,755

(171,250,000)
(499,832,276)
6,141,769
(25,642,023)
(588,275,070)
(1,278,857,600)

(45,424,039)
8,101,960
(4,728,271)
(247,487,192)
399,065,274
15,668,697
(393,549)
124,802,880

(94,999,950)
(499,832,276)
(150,000,000)
6,221,066
(25,381,742)
(588,275,070)
(1,352,267,972)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสันจากบุคคลทีไม่เ กียวข้องกัน
เงินสดจ่ ายคืนเงินกูยื้ มระยะสันแก่บคุ คลทีไม่เ กียวข้องกัน
เงินสดรับจากการเพิมทุน
จ่ ายชําระหนี สินตามสัญญาเช่าการเงิน

44,720,904
(1,779,335)

23,007,586
(183,145,753)
1,643,894,712
(3,915,331)

44,720,904
(1,779,335)

30,000,000
(183,145,753)
1,643,894,712
(3,915,331)

เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

42,941,569

1,479,841,214

42,941,569

1,486,833,628

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดของบริ ษทั ย่ อ ย ณ วันขายกิจการ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ นปี

(10,926,828)
90,714,931
(61,933,736)
17,854,367

(56,591,248)
147,306,179
90,714,931

(23,086,722)
38,143,776
15,057,054

(109,162,403)
147,306,179
38,143,776

ข้ อ มูล เพิมเติมประกอบกระแสเงินสด
1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสินงวด
เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์

1,786,630
142,310
15,925,427

125,605
71,057
90,518,269

86,662
59,550
14,910,842

100,000
688
38,043,088

17,854,367

90,714,931

15,057,054

38,143,776
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งบกระแสเงินสด (ต่ อ )
สํา หรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559
รายการทีไม่กระทบกระแสเงินสด
- ในระหว่างปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 บริษทั และบริษทั ย่อยได้ซอยานพาหนะโดยทํ
ื
าสัญญาเช่าซือจํา นวน 5.09 ล้านบาท
(เฉพาะกิจการ 5.09 ล้านบาท)
- ในระหว่างปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ออกหุ ้นสามัญเพิมทุนจํา นวน 5.63 ล้านหุ ้น มูลค่าตลาดของหุ ้น 73.82 ล้านบาท
เพือแลกกับการซือเงินลงทุนในบริษทั ดีมีเ ตอร์ มีเ ดีย จํา กัด
- ในระหว่างปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 บริษทั หักกลบลบหนี เงินลูกหนี การค้ากับเจ้าหนี การค้า จํา นวน 24 ล้านบาท
- ในระหว่างปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 บริษทั และบริษทั ย่อยโอนทีดิน อาคารและอุปกรณ์เ ป็ นอสังหาริมทรัพย์เ พือการลงทุน
จํา นวน 27.22 ล้านบาท
- ในระหว่างปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ได้ขายเงินลงทุนทังหมดในบริษทั ดีมีเ ตอร์ ไอซีที จํากัด
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทั ย่อยดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
(หัก) เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
สุทธิ
(หัก) สินทรัพย์อืนหักด้วยหนี สินอืน:
ลูกหนี การค้าบริษทั อืน
(1,456,896)
ภาษีถูกหัก ณ ทีจ่ าย
(388,965)
สินทรัพย์หมุนเวีย นอืน - สุทธิ
(169,232)
อุปกรณ์ - สุทธิ
(203,677)
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน
7,117,305
หนี สินหมุนเวีย นอืน
95,708
หนี สินผลประโยชน์ พนักงาน
18,235
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทั ย่อย

8,101,960
(11,953,424)
(3,851,464)

5,012,478
1,161,014

- ในระหว่างปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ได้ขายเงินลงทุนในบริษทั ร่วม 215 ล้านบาท และได้รบั ชําระเงินแล้ว
ในวันที 25 ตุลาคม 2559
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2559
1. ข้ อมูลทัวไป
บริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (เดิมชือ บริ ษทั เอเซี ย จอยท์ พาโนราม่า จํากัด (มหาชน)) ซึ งจดทะเบียน
จัดตังและมีภูมิลาํ เนาในประเทศไทย และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยมีทีอยู่ตามทีจดทะเบียน
ตังอยู่เลขที 191/43 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชัน 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร
บริ ษัทประกอบธุ รกิ จหลักโดยเป็ นผูจ้ ัดหา ผลิ ต และ/หรื อร่ วมผลิตรายการโทรทัศน์ ผ่านดาวเที ยมและเป็ นนายหน้า
ตัวแทน
เมื อวันที 3 สิ งหาคม 2558 ทีประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครังที 3/2558 มี มติ อนุ มตั ิ ให้ บริ ษทั เปลียนชื อ และแก้ไขหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ และหนังสื อรับรองบริ ษทั และบริ ษทั ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมือวันที 7 สิ งหาคม 2558
2. หลักเกณฑ์ การจัดทํางบการเงินรวม
2.1

เกณฑ์การถือปฏิบตั ิ
งบการเงิ น นี จัด ทําขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึงการตี ความและแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญ ชี ที
ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชี พบัญชี ”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ทีเกียวข้อง
เพือความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงิน บริ ษทั ได้จดั ทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึนจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
นี ซึงได้นาํ เสนอเพือวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพือใช้ในประเทศ

2.2

งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินบริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ดังนี
สัดส่ วนการลงทุน (ร้อยละ)
ทีตัง
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
ชือบริ ษทั
ประเภทกิจการ
สํานักงานใหญ่ 2559
2558
บ ริ ษั ท ดี มี เต อ ร์ มี เดี ย จํ า กั ด จัด หา ผลิ ต และ/หรื อ ร่ ว มผลิ ต กรุ งเทพฯ
100.00
100.00
รายการโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม
บริ ษั ท ดี มี เ ตอร์ ไอซี ที จํา กั ด * ประกอบธุ รกิ จ ด้านเทคโนโลยี กรุ งเทพฯ
99.99
สารสนเทศ
บริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จํากัด
ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน
กรุ งเทพฯ
99.99
99.99
บริ ษั ท อั ค รวั ฒ น์ พ ลั ง งาน พื ช ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
สุพรรณบุรี
16.40
หมุนเวียน จํากัด ***
บริ ษ ัท ดี มี เตอร์ แคปปิ ตอล จํากัด เพื อประกอบกิ จ การให้ สิ น เชื อ กรุ งเทพฯ
(ถื อ หุ ้ น โดย บริ ษั ท ดี มี เตอร์ รายย่อยเพือการประกอบอาชีพ
พาวเวอร์ จํากัด) **
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*

ในระหว่ า งปี 2558 บริ ษัท ได้ล งทุ น ในบริ ษ ัท ย่อ ยดัง กล่ าว และนํามาจัด ทํางบการเงิ น รวมตังแต่ ว นั ที 9
กุมภาพันธ์ 2558 ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้อนุ มตั ิให้บริ ษทั ขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวและเมือวันที 15 มีนาคม 2559 บริ ษทั ได้จาํ หน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยให้กบั
บุคคลภายนอกทําให้บริ ษทั สินสุดการควบคุมอย่างเป็ นสาระสําคัญตังแต่วนั ทีมีการขายเงินลงทุน

** จดทะเบียนเลิกกิ จการกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมือวันที 14 กันยายน 2559 ตามมติทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น เมือวันที
1 กันยายน 2559
*** บริ ษทั จัดทํางบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว แม้บริ ษทั ถือหุน้ ในสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ
50 เนืองจากบริ ษทั สามารถควบคุมบริ ษทั ดังกล่าว
2.3

ในการจัดทํางบการเงินรวม ถือหลักเกณฑ์การรวมเฉพาะบริ ษทั ย่อยซึงบริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
มีอาํ นาจในการควบคุมหลังจากได้ตดั ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันทีมีสาระสําคัญแล้ว

3. หลักเกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินและสรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ
3.1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2558) และฉบับใหม่รวมถึง
แนวปฏิบตั ิทางบัญชี ทีออกโดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที
1 มกราคม 2559 มาถือปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีขึนเพือให้มี
เนื อหาเท่ าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่ างประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและ
คําศัพท์ การตี ความและการให้แนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี กับผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ินีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ข.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับในอนาคต

ในระหว่างปี ปั จจุบนั สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ นฉบับปรับปรุ ง (ปรั บปรุ ง 2559) จํานวนหลายฉบับ ซึ งมี ผลบังคับใช้สําหรั บงบการเงิ นที มี รอบ
ระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ ง
หรื อจัดให้มีขึนเพือให้มีเนื อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการ
ปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั เชื อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับปรับปรุ ง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิ นเมือนํามาถือปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินทีมีการเปลียนแปลงหลักการสําคัญ สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 27 (ปรับปรุง 2559) เรื อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานฉบับปรับปรุ งนีกําหนดทางเลือกเพิมเติมสําหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย เงินลงทุนในการ
ร่ วมค้า และเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย ตามทีอธิ บายไว้ใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 28 (ปรับปรุ ง 2559) เรื อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า ทังนี กิจการต้องใช้วิธีการ
บันทึกบัญชี เดียวกันสําหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสี ย
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุ งรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง
มาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั เนืองจากฝ่ ายบริ หารได้พิจารณาแล้วว่าจะ
เลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
3.2

เกณฑ์ การวัดมูลค่า
งบการเงินนีได้จดั ทําขึนโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม (เว้นแต่ทีได้เปิ ดเผยไว้แล้วในนโยบายบัญชี)

3.3

สกุลเงินทีใช้ ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงินแสดงหน่ วยเงินตราเป็ นเงินบาท ซึ งเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงานของบริ ษทั ยกเว้นทีระบุไว้เป็ นอย่าง
อืน

4. นโยบายการบัญชีทีสํ าคัญ
นโยบายการบัญชีทสํี าคัญของบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี
4.1

การรับรู้รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
รายได้ค่าร่ วมผลิตรายการรับรู ้ตามตามเกณฑ์คงค้างซึงเป็ นไปตามเนือหาทางเศรษฐกิจของข้อตกลงทีเกียวข้อง
บริ ษทั รับรู ้รายได้จากการขายเมือส่ งมอบสิ นค้า และลูกค้ายอมรับสิ นค้านัน
รายได้อืนและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
ต้นทุนค่าสิ ทธิ ร่วมผลิตรายการรับรู ้ตามข้อ 4.7

4.2

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดประกอบด้วย เงิ น สดในมื อ เงิ นฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื อทวงถาม เงิ น
ลงทุนระยะสันอืนทีมีสภาพคล่องในการเปลียนมือสู งซึงมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันทีได้มาและปราศจากภาระ
ผูกพัน
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4.3

ลูกหนีการค้า
ลูกหนี การค้าแสดงในมูลค่ าทีจะได้รับ ค่ าเผือหนี สงสัยจะสู ญประมาณจากหนี ทีคาดว่าจะเก็บเงินไม่ ได้โดยอาศัย
ประสบการณ์การชําระเงินในอดีตและการสอบทานสถานะของลูกหนีทีคงค้างอยู่ ณ วันสิ นงวด หนีสู ญทีเกิดขึนใน
ระหว่างงวดตัดเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีทีเกิดขึน

.

ลูกหนีตามสั ญญาเช่ าการเงิน
ลูกหนี ตามสัญญาเช่ าทางการเงิ นแสดงด้วยมูลค่าแรกเริ มตามสัญญาเช่าทางการเงิน หักด้วยเงินรับจากค่างวดผ่อน
ชําระ หักด้วยดอกเบียรับรอการรับรู ้ และค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
ค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญประเมิ นโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี และการคาดการณ์ เกี ยวกับการชําระหนี ใน
อนาคตของลูกค้ารายตัว ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญจะคํานวณในอัตราร้อยละของการค้างชําระดังนี
ร้อยละ
ค้างชําระ
3 - 6 เดือน
25
6 - 9 เดือน
35
9 - 12 เดือน
50
มากกว่า 12 เดือน
100

4.3

เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมทีแสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั บันทึกตามวิธีราคาทุน และปรับลดด้วยค่าเผือการด้อยค่าของเงิน
ลงทุน โดยมูลค่าทีลดลงดังกล่าวแสดงเป็ นขาดทุนจากการด้อยค่า ของเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุน
เงินลงทุนทัวไป แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนปรับลดด้วยค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุนโดยมูลค่าที
ลดลงดังกล่าวแสดงเป็ นขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุน

4.4

ทีดินอาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
ทีดิน แสดงตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสม และค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี)
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริ ษทั ย่อย “บริ ษทั ดีมีเตอร์ มีเดีย จํากัด” (เดิมชือ “บริ ษทั ยู เบสท์ พ้อยท์ มีเดีย จํากัด”)
ในการจัดทํางบการเงินรวมแสดงตามมูลค่ายุติธรรม เนืองจากเป็ นการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทีระบุได้
เพือการซือ
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ค่าเสือมราคาคํานวณโดยวิธีเส้นตรงเพือลดราคาตามบัญชีของทรัพย์สินแต่ละชนิดตามอายุการใช้งานโดยประมาณ
ของสิ นทรัพย์นนๆ
ั ดังนี
จํานวนปี
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื องตกแต่ง ติดตังและเครื องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
ในกรณี ทีราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน ซึงคํานวณจากมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดทีคาดว่าจะ
เกิดในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื องหรื อจํานวนทีจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หักด้วยต้นทุนจากการ
จําหน่ายสินทรัพย์นนแล้
ั วแต่จาํ นวนใดจะสู งกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน
กําไรขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์จะคํานวณจากมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และบันทึกเป็ นกําไรขาดทุนจาก
การดําเนินงาน
รายจ่ายเกียวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรื อการปรับปรุ งสิ นทรัพย์ให้ดีขึน ซึงทําให้ราคาเปลียนแทนในปัจจุบนั ของ
สิ นทรัพย์เพิมขึนอย่างเป็ นสาระสําคัญ จะ รวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์ ส่ วนค่าซ่ อมแซมและค่าบํารุ งรักษารับรู ้
เป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีทีเกิดขึน
4.5

สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ได้แก่ ค่าสิ ทธิ ในการบริ หารจัดการช่องสถานี โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมสําหรับระยะเวลา ปี
และค่าสิ ทธิ แพร่ ภาพแพร่ เสี ยงในรายการภาพยนตร์ โดยมีระยะเวลาสิ ทธิ 3 ปี โดยบริ ษทั ตัดจําหน่ายเป็ นค่าใช้จ่ายโดย
วิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที ระบุในสัญ ญาและบันทึ กเป็ น “ต้น ทุนค่าสิ ทธิ ร่วมผลิต รายการ” ในงบกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จ

4.6

ค่าความนิยม
ค่าความนิ ยมแสดงถึงส่ วนของต้นทุนการได้มาทีมีมูลค่าสู งกว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทีกลุ่มบริ ษทั มีในส่ วน
แบ่งในสิ นทรั พย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อย ณ วันที ซื อบริ ษทั ย่อย ค่ าความนิ ยมที เกิ ดจากการซื อบริ ษทั ย่อยแสดงเป็ น
รายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ค่าความนิยมทีรับรู้จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผือการด้อยค่าสะสม ค่าเผือการ
ด้อยค่าของค่าความนิ ยมทีรับรู ้แล้วจะไม่มีการกลับรายการ ทังนีมูลค่าคงเหลือตามบัญชีของค่าความนิยมจะถูกรวม
คํานวณในกําไรหรื อขาดทุนเมือมีการขายบริ ษทั ย่อย
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ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิ ยม ค่าความนิ ยมจะถูกปันส่ วนไปยังหน่วยทีก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยที
หน่ วยนันอาจจะเป็ นหน่ วยเดียวหรื อหลายหน่วยรวมกันซึ งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากค่าความนิ ยมทีเกิดจากการ
รวมธุ รกิจ
4.7

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนทีถือไว้เพือขาย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจะถูกจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทีถือไว้เพือขายเมือมูลค่าตามบัญชีทีจะได้รับคืนส่ วนใหญ่มา
จากการขาย และการขายนันต้องมีความเป็ นไปได้สูงมาก สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนันจะวัดมูลค่าด้วยจํานวนทีตํากว่า
ระหว่างมูลค่าตามบัญชี กบั มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย หากมูลค่าตามบัญชีทีจะได้รับคืนส่ วนใหญ่มาจาก
การขายมากกว่าทีจะได้รับคืนจากการใช้สินทรัพย์นนต่
ั อไป

4.8

การด้ อยค่าของสิ นทรัพย์
ทุกวันทีในงบแสดงฐานะการเงิน บริ ษทั จะทําการประเมินว่ามีขอ้ บ่งชีซึ งแสดงว่าสิ นทรัพย์ดอ้ ยค่าลงหรื อไม่ หากมี
ข้อบ่งชี ของการด้อยค่า บริ ษทั จะทําการประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ และหากพบว่าราคาตาม
บัญชี ของสิ นทรัพย์นนมี
ั มูลค่าสู งกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน บริ ษทั จะลดมูลค่าของสิ นทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที
คาดว่าจะได้รับคืน และรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงบกําไรขาดทุน (มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน
ของสิ นทรัพย์หมายถึงราคาขายสุ ทธิ หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์นนแล้
ั วแต่จาํ นวนใดจะสูงกว่า)
หลังจากนัน หากมีขอ้ บ่งชีว่าการด้อยค่ าของสิ นทรัพย์ได้หมดไปหรื อลดลง บริ ษทั จะประมาณมู ลค่ าทีคาดว่าจะ
ได้รับคืนของสิ นทรัพย์นนใหม่
ั
เพือเปรี ยบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีและโอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ทีเคยรับรู ้ในงวดก่อน เพือสะท้อนถึงประมาณการมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนทีเปลียนแปลงไป

4.9

ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีบนั ทึกโดยใช้วิธีหนีสิ นสําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีเกิดขึนระหว่างฐานภาษีและราคาตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์และหนีสิ น โดยใช้อตั ราภาษีทีมีผลบังคับใช้ในปัจจุบนั ในการคํานวณภาษีเงินได้รอตัดบัญชีหนีสิ นภาษี
เงินได้รอตัดบัญชี เกิดขึนจากส่ วนเกินทุนจากการตีมูลค่าสิ นทรัพย์และอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน และสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีส่วนใหญ่เกิดจากค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีรับรู้เมือมีความเป็ นไป
ได้ค่อนข้างแน่ทีบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทียัง
ไม่ได้ใช้

4.10 การบัญชีสําหรับสั ญญาเช่ า - กรณีทบริ
ี ษัทเป็ นผู้เช่ า
สัญญาเช่ าสิ นทรัพ ย์ทีความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ตกอยู่กับผูใ้ ห้เช่ าจะถูกจัดเป็ น
สัญญาเช่าดําเนิ นงาน เงินทีต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่ าดําเนิ นงานจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
ของสัญญาเช่า
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บริ ษทั บันทึกทรัพย์สินทีเช่ าตามสัญญาเช่ าทางการเงิน/สัญญาเช่าซื อเป็ นสิ นทรัพย์และหนีสิ นด้วยราคายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ทีเช่ า หรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขันตําทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าส่ วนดอกเบียจ่ายทีเกิ ดขึนจะบันทึก
ตามระยะเวลาของสัญญาเช่า
4.11 การบัญชีเกียวกับผลประโยชน์ พนักงาน
บริ ษทั รับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเลียงชีพเป็ นค่าใช้จ่ายเมือ
เกิดรายการ
สํารองผลประโยชน์ พ นัก งานเมื อเกษี ย ณอายุบนั ทึ ก เป็ นค่ า ใช้จ่ายในการดําเนิ น งานตลอดอายุก ารทํางานของ
พนักงาน โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตทีพนักงานจะได้รับจากการทํางานให้กบั บริ ษทั ในงวด
ปั จจุบนั และงวดอนาคตตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ถูกคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั
อัต ราคิ ดลดใช้ อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็ นอัตราอ้างอิงเริ มต้น การประมาณการหนี สิ นดังกล่าว
คํานวณโดยผูเ้ ชียวชาญโดยใช้วธิ ี คิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
เมือผลประโยชน์พนักงานมีการเปลียนแปลง ส่ วนของผลประโยชน์ทีเพิมขึนซึงเกียวข้องกับการทํางานให้กบั บริ ษทั
ในอดี ต ของพนักงานจะถูก บัน ทึ ก ในงบกําไรขาดทุ นตามวิธี เส้ น ตรงตามอายุงานคงเหลื อโดยเฉลียจนกระทัง
ผลประโยชน์ได้มีการจ่ายจริ ง กําไรหรื อขาดทุนทีเกิ ดจากการคํานวณจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนในรอบบัญชีทีมี
การคํานวณ
4.12 ประมาณการหนีสิ นและค่าใช้ จ่าย
บริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี สิ นและค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงินเมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ทีบริ ษทั ได้เกิด
ภาระทีจะต้องจ่ายเงินตามข้อผูกพันทางกฎหมายอันเป็ นผลสื บเนื องมาจากเหตุการณ์ในอดีตและจํานวนทีต้องจ่าย
สามารถประมาณการได้อย่างมีเหตุผล
4.13 รายการกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการทีเกี ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึงบุคคลหรื อกิจการทีมีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุม โดยบริ ษทั
ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ทีทําหน้าทีถือหุ ้น
บริ ษทั ย่อย และกิจการทีเป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจากนี บุคคลหรื อกิ จการทีเกียวข้องกันยังหมายรวมถึง
บริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ งถือหุน้ ทีมีสิทธิ ออกเสี ยงไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมและมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับ
บริ ษทั
ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อ พนักงานของบริ ษทั ตลอดทังสมาชิ กในครอบครัวทีใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวและ
กิจการทีเกียวข้องกับบุคคลเหล่านัน
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ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรายการ บริ ษทั คํานึ งถึงเนือหา
ของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
4.14 ภาษีเงินได้ นิติบุคคล
บริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลตามจํานวนภาษีเงินได้ทีจะต้องจ่ายในแต่ละปี โดยคํานวณจากกําไรสุ ทธิ ทางภาษี
ตามทีกําหนดไว้ในประมวลรัษฎากร
4.15 กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขันพืนฐาน
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิสาํ หรับปี ดว้ ยจํานวนถัวเฉลียถ่วงนําหนัก
ของหุน้ สามัญทีออกอยูใ่ นระหว่างปี
5. การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ าคัญ และการจัดการความเสี ยงในส่ วนของทุน
5.1

ประมาณการทางการบัญชีทีสํ าคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ
การใช้ ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีทีรับรองทัวไป ในบางกรณี ฝ่ายบริ หารอาจต้องใช้การประมาณการรายการบัญชี
บางรายการ ซึ งมีผลกระทบต่ อจํานวนเงิ นทีแสดงในงบการเงิ นและหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วยเหตุนีผลทีเกิ ดขึ น
จริ งในภายหลังจึงอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีประมาณไว้
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ได้ประเมินและทบทวนอย่างต่อเนื องในเรื องของการประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลย
พินิ จ โดยการประเมิ นอยู่บนพื นฐานของประสบการณ์ ในอดี ตและปั จจัยอื นๆ ซึ งรวมถึ งการคาดการณ์ เหตุ การณ์ ใน
อนาคตทีผูบ้ ริ หารเชือว่ากระทําอย่างมีเหตุผลภายใต้สถานการณ์ในขณะนัน
สัญญาเช่ าการเงิน
สัญญาเช่าทรัพย์สินทีได้โอนความเสี ยงและผลตอบแทนในความเป็ นเจ้าของในทรัพย์สินให้กบั บริ ษทั และบริ ษทั มีความ
ตังใจทีจะใช้สิทธิในการซือทรัพย์สินเมือถึงวันทีครบกําหนดของสัญญาเช่า ถูกบันทึกเป็ นสัญญาเช่าการเงิน
ณ วันเริ มต้นสั ญญาเช่ าทางการเงิ น ต้นทุ นของทรั พย์สิ นถู กบันทึกไว้พร้ อมกับภาระผูกพันสําหรั บการจ่ายค่าเช่ าใน
อนาคตโดยไม่รวมจํานวนดอกเบีย ค่าใช้จ่ายทางการเงินบันทึ กเป็ นค่ าใช้จ่ายในงวดปี ปั จจุบนั ตามวิธีอ ตั ราดอกเบียที
แท้จริ ง
สัญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษทั ได้เข้าทําสัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ ซึ งบริ ษทั ได้พิจารณาและประเมินขอบเขตของความเสี ยงและผลตอบแทนที
ผูเ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รับจากสิ นทรัพย์ทีเช่าตามสัญญาแล้วพบว่า ความเสี ยงและผลตอบแทนทังหมดหรื อเกือบทังหมดเป็ น
ของผูใ้ ห้เช่า สัญญาเช่าดังกล่าวจัดเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน
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ค่ าเผือหนีสงสัยจะสูญ
บริ ษทั ได้กาํ หนดค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญเพือให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของลูกหนี การค้าซึ งเกี ยวพันกับประมาณการผล
ขาดทุนอันเป็ นผลมาจากการทีลู กค้าไม่ มีความสามารถในการชําระหนี ค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญนันเป็ นผลมาจากการที
บริ ษทั ได้ประเมินกระแสเงินสดไหลเข้าในอนาคต ซึงการประเมินนันอยูบ่ นพืนฐานเกี ยวกับประสบการณ์ในอดีตของการ
ติดตามทวงถาม ความมีชือเสียง และการผิดชําระหนี และการพิจารณาแนวโน้มของตลาด
อาคารและอุปกรณ์
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการอายุการใช้งานและมู ลค่ าซาก สําหรับอาคารและอุปกรณ์ ของบริ ษทั โดยฝ่ ายบริ หารจะ
ทบทวนค่าเสื อมราคาเมืออายุการใช้งานมี ความแตกต่างไปจากประมาณการเดิม หรื อตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์ทีเสื อมสภาพ
หรื อไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรื อเลิกใช้
สิ นทรั พย์ ไม่ มตี ัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจะตัดจําหน่ ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ และจะพิจารณาการด้อยค่าหากมีขอ้
บ่งชี
การวัดมูลค่ ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์และหนี สิ นทางการเงินวัดมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะทางการเงินโดยกําหนดลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม
เป็ น 3 ระดับตามประเภทของมูลค่าทีสามารถสังเกตได้มากทีสุ ดเท่าทีจะทําได้

5.2

-

ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื อขาย (ไม่ต้องปรับปรุ ง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี สิ น
อย่างเดียวกัน

-

ข้อมู ลระดับ 2 เป็ นข้อมู ลอันนอกเหนื อจากราคาเสนอซื อขายซึ งรวมอยู่ในระดับ 1 ที สามารถอ้างอิ งหรื อ
เปรี ยบเทียบกันได้โดยตรงหรื อโดยอ้อม สําหรับสินทรัพย์หรื อหนีสิ นนัน

-

ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลทีไม่สามารถอ้างอิงหรื อเปรี ยบเทียบกันได้ทีจะนํามาใช้กบั สิ นทรัพย์นนหรื
ั อหนี สิ น
นัน

การจัดการความเสี ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ในการบริ หารทุนของบริ ษทั นันเพือดํารงไว้ซึงความสามารถในการดําเนิ นงานอย่างต่อเนืองของ
บริ ษทั เพือสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ีมีส่วนได้เสี ยอืน และเพือดํารงไว้ซึงโครงสร้างของทุน
ทีเหมาะสมเพือลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดํารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน บริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น การคืนทุนให้แก่ผถู ้ ือ
หุน้ การออกหุน้ ใหม่หรื อการขายทรัพย์สินเพือลดภาระหนี
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6. รายการกับบุคคลและกิจการทีเกียวข้ องกัน
บริ ษทั มีรายการทางบัญ ชี จาํ นวนหนึ งซึ งเกิ ดกับบริ ษทั ทีเกียวข้องกันโดยมีผูถ้ ือ หุ ้นกลุ่มเดียวกันหรื อมี กรรมการ
ร่ วมกันสิ นทรัพย์ หนีสิน รายได้และค่าใช้จ่ายส่ วนหนึงเกิดจากรายการทีมีกบั บริ ษทั ทีเกียวข้องกันดังกล่าว
ชือบริ ษทั
ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ดีมีเตอร์ มีเดีย จํากัด
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ดีมีเตอร์ ไอซีที จํากัด
บริ ษทั ย่อย *
บริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จํากัด
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ดีมีเตอร์ แคปปิ ตอล จํากัด
บริ ษทั ย่อย **
(ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริ ษทั ย่อย และมีกรรมการร่ วมกัน)
บริ ษทั วินชัย จํากัด
บริ ษทั ร่ วม (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อยร้อยละ 25) ***
บริ ษทั จีซีที มีเดีย จํากัด
กรรมการร่ วมกัน (วันที 10 สิ งหาคม 2559)
บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด
บริ ษทั ย่อย
* ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.2 เมือวันที 15 มีนาคม 2559 บริ ษทั ได้จาํ หน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยนี
ให้กบั บุคคลภายนอกทําให้บริ ษทั สิ นสุ ดการควบคุมอย่างเป็ นสาระสําคัญ
** ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.2 เมือวันที 1 กันยายน 2559 บริ ษทั ได้ปิดกิจการในบริ ษทั ย่อยนี
*** ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 เมือวันที 29 กันยายน 2559 บริ ษทั ได้จาํ หน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมนี
ให้กบั บุคคลภายนอก
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภท มีดงั นี
รายการ
นโยบายการกําหนดราคา
รายได้ร่วมผลิตรายการ
ตามทีตกลงร่ วมกันตามสัญญา
รายได้จากการให้เช่าและบริ การ
ตามทีตกลงร่ วมกันตามสัญญา
ต้นทุนร่ วมผลิตรายการ
ตามทีตกลงร่ วมกันตามสัญญา
ค่าเช่าและบริ การ
ตามทีตกลงร่ วมกันตามสัญญา
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ได้แก่ ค่าเบียประชุม และค่าตอบแทนอืนๆ เป็ นไปตามที
ได้รับอนุมตั ิโดยกรรมการและทีประชุมผูถ้ ือหุน้
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6.1

รายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการทีเกียวข้ องกัน
รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกันสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี
งบการเงินรวม
2559
2558
รายได้ จากการให้ เช่ าและบริการ
บริ ษทั ดีมีเตอร์ มีเดีย จํากัด
บริ ษทั ดีมีเตอร์ ไอซีที จํากัด
บริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จํากัด
ค่าเช่ าและบริการ
บริ ษทั ดีมีเตอร์ มีเดีย จํากัด
บริ ษทั ดีมีเตอร์ ไอซีที จํากัด
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร

6.2

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

-

-

452,350
126,790
405,760
984,900

997,050
572,828
244,005
1,813,883

-

-

1,600,000
44,803
1,644,803

3,250,000
180,771
3,430,771

29,977,196

25,394,250

26,560,917

20,253,963

ยอดคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
บริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จํากัด
บริ ษทั ดีมีเตอร์ ไอซีที จํากัด
บริ ษทั ดีมีเตอร์ มีเดีย จํากัด
รวมลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
ลูกหนีการค้าแยกตามอายุหนีดังนี
ลูกหนีทียังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
6 เดือน ถึง 12 เดือน
รวม

-

-

125,775
125,775

38,733
71,441
122,019
232,193

-

-

-

210,793

-

-

125,775
125,775

21,400
232,193
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558
เงินให้ กู้ยืมระยะสันและดอกเบียค้างรับ
บริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จํากัด

-

-

-

151,578,082

ในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559 เงินให้กูย้ มื ระยะสันและดอกเบียค้างรับ มีการเคลือนไหว ดังต่อไปนี
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม
31 ธันวาคม
2559
เพิมขึน
ลดลง
2559
เงินให้ กู้ยืมระยะสั นและดอกเบียค้างรับ
บริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จํากัด
เงินต้น
150,000,000 240,000,000 (390,000,000)
1,578,082
7,487,192
(9,065,274)
ดอกเบียค้างรับ
151,578,082 247,487,192 (399,065,274)
เงินให้กูย้ มื แก่บริ ษทั ย่อยทังจํานวนมีการคิดดอกเบียอัตราคงทีในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี
7. เงินลงทุนชัวคราว
เงินลงทุนชัวคราว ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

เงินฝากประจํา
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้า
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ด
บวก ค่ าเผือการปรับมู ลค่ าเงิน ลงทุนใน
หลั ก ทรั พ ย์ เพื อค้ า ซึ งแสดงตาม
มูลค่ายุติธรรม

งบการเงินรวม
2559
2558
384,735
198,595,877
372,143,260
499,832,276

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
198,595,877
306,374,923
499,832,276

11,271,682
582,395,554

11,076,062
516,046,862

2,241,578
502,073,854

2,241,578
502,073,854

เงิ น ลงทุนในหลัก ทรัพย์เพื อค้า ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2559 และ 2558 แสดงด้วยมู ลค่ ายุติ ธรรมของเงิ น ลงทุน ใน
หลักทรัพย์เพือค้า เป็ นราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์อย่างเดียวกันซึ งเป็ นข้อมูลระดับที
1
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2559
8. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - สุ ทธิ
งบการเงินรวม
2559
2558
ลูกหนีการค้า
ลูกหนีการค้า
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
ลูกหนีการค้า - สุทธิ
ลูกหนีอืน
ลูกหนีอืน
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
ลูกหนีอืน - สุทธิ
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - สุทธิ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

97,394,249
(92,713,089)
4,681,160

99,173,885
(73,250,709)
25,923,176

92,221,049
(90,180,089)
2,040,960

95,314,085
(71,217,709)
24,096,376

4,405,545
(3,362,801)
1,042,744
5,723,904

6,137,225
(3,044,038)
3,093,187
29,016,363

4,099,778
(3,362,801)
736,977
2,777,937

3,613,880
(3,044,038)
569,842
24,666,218

ลูกหนีการค้าจําแนกตามอายุหนีทีค้างชําระ ได้ดงั นี

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 เดือน ถึง 6 เดือน
6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึนไป
รวม
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2559
2558
250,000
5,631,063
7,580,480
5,813,600
10,405,296
73,344,873
97,394,249
(92,713,089)
4,681,160

7,490,153
74,931,811
914,762
10,206,096
99,173,885
(73,250,709)
25,923,176

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
5,631,063
6,467,080
4,536,800
10,405,296
70,811,873
92,221,049
(90,180,089)
2,040,960

6,990,153
74,808,673
7,884,196
95,314,085
(71,217,709)
24,096,376
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2559
ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญมีการเปลียนแปลงในระหว่างปี ดังนี
งบการเงินรวม
2559
2558
73,250,709
7,210,096
19,462,380
66,040,613
92,713,089
73,250,709

ยกมา
เพิมขึนสุ ทธิ
ยอดยกไป

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
71,217,709
7,210,096
18,962,380
64,007,613
90,180,089
71,217,709

ภายหลังวันสิ นรอบระยะเวลารายงานจนถึ งวัน ที 28 กุ ม ภาพัน ธ์ 2559 บริ ษทั ได้รับชําระเงิ น จากลู ก หนี การค้า
ดังต่อไปนี
ส่วนทีเกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน รับชําระจํานวน 115,560 บาท
ส่วนทีเกินกําหนดชําระ 6 เดือน ถึง 12 เดือน รับชําระจํานวน 102,885 บาท
ส่วนทีเกินกําหนดชําระมากกว่า 12 เดือน รับชําระจํานวน 100,000 บาท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั บันทึกค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญจากลูกหนี การค้ารายหนึ งทังจํานวน 61.21 ล้านบาท
ซึ งเป็ นลูกหนี การค้าทีผิดนัดชําระคืนเงินสนับสนุ นจากการจัดการแข่งขันกีฬาทีบริ ษทั เป็ นผูล้ งทุนทางด้านการเงิน
จํานวน 86.43 ล้านบาท ตามสัญ ญาว่าจ้างดําเนิ นโครงการรายการการแข่งขันกอล์ฟ Thailand Classic บริ ษทั ได้ยืน
ฟ้องกับศาลแพ่งแล้วเมือวันที 15 กรกฎาคม 2559 ต่อมาศาลได้นดั ไกล่เกลียวันที 8 มีนาคม 2560
9. ลูกหนีจากกิจการทีเคยเกียวข้องกัน - สุ ทธิ
งบการเงินรวม
2559
2558
ลูกหนีจากกิจการทีเคยเกียวข้องกัน
บริ ษทั สยามหินประดับ จํากัด
ลูกหนีเงินให้กูย้ มื
รายได้ค่าบริ การค้างรับ
รวม
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
ลูกหนีจากกิจการทีเคยเกียวข้องกัน - สุทธิ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

–
70,738,314
2,806,000
73,544,314
(73,544,314)
-

70,738,314
2,806,000
73,544,314
(73,544,314)
-

70,738,314
2,806,000
73,544,314
(73,544,314)
-

70,738,314
2,806,000
73,544,314
(73,544,314)
-

บริ ษ ัทได้ยืนฟ้ องร้ องลู กหนี ดังกล่ าวกับศาลแพ่ งแล้วเมื อวัน ที 15 ตุ ล าคม 2555 และเมื อวัน ที 17 ธัน วาคม 2555
ศาลพิพากษาให้ลูกหนี ชําระเงินจํานวน 73.54 ล้านบาท พร้อมดอกเบียอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี เมือวันที 11 ธันวาคม
2558 บริ ษทั ยืนฟ้ องต่อ ศาลล้ม ละลายกลางให้ลูก หนี ดังกล่ าวเป็ นบุค คลล้ม ละลาย และเมื อวัน ที 7 มี น าคม 2559
ศาลล้มละลายกลางมีคาํ สังให้พิทกั ษ์ทรัพย์ของลูกหนีเด็ดขาด
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2559
10. ลูกหนีตามสั ญญาเช่ าการเงิน

ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก รายได้ดอกเบียรับรอการรับรู ้
สุ ทธิ
หัก ส่ วนของสิ นทรัพย์ระยะยาวทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2559
2558
121,659,266
(23,461,293)
98,197,973

-

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
121,659,266
(23,461,293)
98,197,973
-

(12,310,152)
85,887,821

-

(12,310,152)
85,887,821

ในปี 2559 บริ ษทั ได้ล งนามในหนังสื อสัญ ญาซื อขายระบบไฟฟ้ าแสงสว่างและระบบปรับอากาศกับบริ ษทั ทีไม่
เกี ยวข้องกันแห่ งหนึ ง ซึ งการส่ งมอบงานและการตรวจรับงานได้ดาํ เนิ นการแล้วเสร็ จในเดือนสิ งหาคม 2559 โดย
บริ ษ ัทจะได้รับชําระราคาตามสัญ ญาซื อขายเป็ นงวดรายเดื อน รวมทังสิ น 84 งวด ๆ ละ 1,000,000 บาท (ไม่ รวม
ภาษี มูลค่ าเพิม) โดยเริ มงวดแรกในเดื อนกันยายน 2559 และเมือวันที 11 พฤศจิกายน 2559 ได้ลงนามในหนังสื อ
สัญญาซื อขายระบบไฟฟ้ าแสงสว่างและระบบปรับอากาศ เฟส 2-1 โดยบริ ษทั ฯ จะได้รับชําระตามสัญญาเป็ นงวด
รายเดือนรวมทังสิ น 84 งวด ๆ ละ 407,853 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม) โดยเริ มงวดแรกในเดือน มกราคม 2560
11. สินทรัพย์ หมุนเวียนอืน

ภาษีมูลค่าเพิมรอเรี ยกคืน
ภาษีถูกหัก ณ ทีจ่าย
เงินมัดจํา
อืนๆ - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2559
2558
57,191,921
47,322,008
10,266,534
7,530,253
296,520
4,791,620
1,058,173
10,447,908
68,813,148
70,091,789

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
56,085,827
46,598,721
10,266,534
7,530,253
296,520
2,284,120
949,663
9,246,628
67,598,544
65,659,722

-
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2559
12. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
รายการเคลือนไหวของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี

ณ วันที 1 มกราคม 2559
ซือ/ลงทุนเพิม
ส่วนแบ่งขาดทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขายเงินลงทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
171,180,768
24,687,500
(672,874)
(195,195,394)
-

รายละเอียดเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
พันบาท
พันบาท
จํานวนหน่วยลงทุน
สัดส่วน
ทีบริ ษทั ย่อยถือ ความเป็ นเจ้าของ
เงินลงทุน
ทุนเรี ยก
ชําระแล้ว
(หน่วย)
(ร้อยละ)
วิธีราคาทุน
วิธีส่วนได้เสี ย
ประเภท
บริ ษทั ร่ วม
กิจการ
2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558
บ ริ ษั ท วิ น ชั ย ประกอบ
5,000
12,50
25 171,250 171,180
จํากัด
ธุรกิจ
0
พลังงานลม
ในทีประชุมกรรมการบริ ษทั ครังที 11/2558 เมือวันที 8 ตุลาคม 2558 มีมติอนุ มตั ิการเข้าซื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั วิน
ชัย จํากัด (“WIN”) ซึ งประกอบธุรกิจพลังงานไฟฟ้ า จาก K-Shipping Co.,Ltd ในจํานวน 12,500 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ
25 ของทุนจดทะเบียนของ WIN ในราคาหุ ้นละ 13,700 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ น 171,250,000 บาท การซื อหุ ้น
ดังกล่าวเป็ นการลงทุ น โดยบริ ษทั ดี มีเตอร์ พาวเวอร์ จํากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้รับจดทะเบี ยนโอนหุ ้น เมื อวันที 12
ตุลาคม 2558 ซึงการถือหุน้ ดังกล่าวคิดเป็ นร้อยละ 25 ของหุน้ ทีออกและเรี ยกชําระแล้ว
เมือวันที 30 พฤษภาคม 2559 บริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จํากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้ชาํ ระค่าหุ ้นเพิมทุนของบริ ษทั วินชัย
จํากัด จํานวน 24,687,500 บาท (หุ ้นจํานวน 987,500 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 25 บาท) ซึ งบริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จํากัด
(บริ ษทั ย่อย) ยังคงสัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั วินชัย จํากัด ในสัดส่ วนร้อยละ 25
ในที ประชุ ม กรรมการบริ ษ ัท ครังที 7/2559 เมื อวัน ที 25 สิ งหาคม 2559 มี ม ติอ นุ ม ัติข ายหุ้ น สามัญ ของ WIN ทัง
จํานวน ซึงบริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จํากัด (บริ ษทั ย่อย) ถือหุน้ อยูใ่ นอัตราร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนทังหมดของ
บริ ษทั ดังกล่าว
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2559
บริ ษทั ดี มีเตอร์ พาวเวอร์ จํากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้ทาํ สัญ ญาจําหน่ ายหุ ้น สามัญ ของ WIN จํานวนร้ อยละ 25 ให้แก่
บริ ษทั เฟิ ร์ ส อัลฟา เวนเจอร์ จํากัด ("FAV") และวันที 29 กันยายน 2559 ได้ลงนามในตราสารการโอนหุ ้นสามัญ
ของ WIN ในจํานวน 1,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของ WIN ในราคารวม 215,000,000 บาท
โดยในงบการเงินรวมมีกาํ ไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวจํานวน 19.80 ล้านบาท โดย FAV ได้รับจดทะเบียน
ในบัญชีรายชือผูถ้ ือหุน้ ของ WIN ต่อกระทรวงพาณิชย์แล้วเมือวันที 20 ตุลาคม 2559 ซึงเป็ นผลให้การขายหุ ้นสามัญ
ดังกล่ าวสมบูร ณ์ ต ามสัญ ญา ทังนี บริ ษทั ย่อยได้รับชําระเงินค่าหุ ้น จํานวน 215,000,000 บาท ในวันที 25 ตุ ลาคม
2559
13. เงินลงทุนในบริษัทย่ อยตามวิธีราคาทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่ วนเงินลงทุน (ร้อย
ละ)
ราคาทุน

ทุนชําระแล้ว
ชือบริ ษทั
บริ ษทั ดีมีเตอร์ มีเดีย จํากัด
บริ ษทั ดีมีเตอร์ ไอซีที จํากัด
บริ ษ ัท ดี มี เตอร์ พาวเวอร์
จํากัด
บริ ษ ัท อัค รวัฒ น์ พลังงาน
พืชหมุนเวียน จํากัด
หัก ค่ าเผื อการด้อ ยค่ าของ
เงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

2559

2558

2559

2558

2559

เงินปันผลรับสําหรับปี
สิ นสุ ด

2558

2559

2558

48,000
-

48,000
10,000

100.00
-

100.00
99.99

73,862
-

73,862
10,000

-

-

85,000

85,000

99.99

99.99

85,000

85,000

-

-

5,000

-

16.40

-

45,424

-

-

-

(62,554)

(59,733)

-

-

141,732

109,129

-

-

13.1 ในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ได้จาํ หน่ ายเงิ นลงทุนทังหมดในบริ ษทั ดีมีเตอร์ ไอซี ที
จํากัด ซึงบริ ษทั ถือหุ ้นอยูใ่ นอัตราร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมดของบริ ษทั ดังกล่าว ให้แก่บุคคลท่านหนึ ง
และบริ ษทั ทีไม่เกียวข้องแห่ งหนึง ซึ งไม่เป็ นบุคคลทีมีความเกี ยวข้องหรื อเกียวโยงกันกับบริ ษทั จํานวน 0.99 ล้าน
หุน้ ไปในราคา 8.10 ล้านบาท โดยในงบการเงินรวมมีกาํ ไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว ซึ งรวมอยูใ่ น “รายได้
อืน” เป็ นจํานวน 1.16 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิ จการมีขาดทุนจากการจําหน่ ายเงินลงทุนดังกล่าวซึ งรวมอยู่
ใน “ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร” เป็ นจํานวน 1.90 ล้านบาท ตามลําดับ
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13.2 ทีประชุมกรรมการบริ ษทั ครังที 10/2559 เมือวันที 16 ธันวาคม 2559 มี มติ อนุ มตั ิการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ า
พลังงานก๊ าซชี วภาพทีจังหวัดสุ พรรณบุรีซึงดําเนิ นการโดยบริ ษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุ นเวียน จํากัด โดยแบ่ ง
โครงสร้างการลงทุนเป็ น 2 ส่วน ดังนี ส่ วนที 1 การซือหุน้ สามัญจากผูถ้ ือหุน้ เดิมจํานวน 25,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 50
ของทุนจดทะเบียนในบริ ษทั ดังกล่าว ในราคาหุ ้นละ 4,400 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวม 110 ล้านบาท ทังนี การซื อขายหุ้นจะ
เสร็ จสิ นทังหมดภายในเดือนกรกฎาคม 2560 โดยการเข้าซือหุน้ จะแบ่งออกเป็ น 3 ครัง คือ
1. ครั งที 1 ภายในเดื อนธันวาคม 2559 จํานวน 8,200 หุ ้น คิ ดเป็ นร้อยละ 16.40 ของหุ้นทังหมดของอัครวัฒน์ ,
ครังที 2 ภายในเดือนมกราคม 2560 จํานวน 8,619 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 17.24 ของหุ ้นทังหมดของอัครวัฒน์ และ
ครังที 3 ภายในเดือนกรกฎาคม 2560 จํานวน 8,181 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 16.36 ของหุน้ ทังหมดของอัครวัฒน์
2. กําหนดงบลงทุนในการเข้าดําเนิ นการปรับปรุ งพืนทีโรงไฟฟ้ า จัดหา และติ ดตังเครื องจักรในโครงการฯใน
กรอบวงเงินรวมไม่เกิน 180 ล้านบาท
เมือวันที 28 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ได้เข้าทําสัญญากับผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด
เพือแก้ไขข้อตกลงภายใต้สัญญาซื อขายหุ ้น โดยมีรายละเอียดการแก้ไขทีสําคัญ ได้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมดําเนิ นการปรับ
โครงสร้างการถือหุ ้นในอัครวัฒน์ฯ และจะดําเนิ นการให้บริ ษทั โรงไฟฟ้ า ธนญาธรณ์ จํากัด ซึงรับโอนหุ ้นใน อัคร
วัฒน์ฯ บางส่ วนจากผูถ้ ือหุน้ เดิม เป็ นผูโ้ อนหุน้ ให้กบั ริ ษทั ภายใต้เงือนไขของสัญญาซือขายหุน้
เมือวันที 30 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ได้ชาํ ระเงินจํานวน 74 ล้านบาท เพือเป็ นการชําระหุ ้นส่ วนแรกจํานวน 8,200 หุ ้น
จํานวนเงิน 36.08 ล้านบาทโดยจํานวนหุ ้นส่ วนแรกได้โอนให้บริ ษทั แล้วในวันนัน สําหรับจํานวนเงินส่ วนทีเหลือ
37.92 ล้านบาท ถือเป็ นการชําระเงิ นค่าหุ ้นครังที 2 ล่วงหน้า (จํานวน 8,619 หุ ้น) ซึ ง ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ถูก
บัน ทึก เป็ นสิ น ทรั พย์ไม่ ห มุ นเวียนอื น ซึ งต่ อ มาภายหลังจํานวนหุ้น ส่ วนที สองนี ได้โอนให้ บริ ษ ัท เมื อวัน ที 12
มกราคม 2560
นอกจากนี บริ ษทั ได้ชาํ ระค่านายหน้าจํานวน 9.34 ล้านบาท เพือให้ได้มาซึ งเงิ นลงทุนดังกล่าว ดังนัน ณ วันที 31
ธันวาคม 2559 มูลค่าของเงินลงทุนจึงแสดงเท่ากับ 45.42 ล้านบาท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของธุรกิจ โดยผูบ้ ริ หารได้แต่งตังผูป้ ระเมิน
ราคาอิสระ เพือประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว อย่างไรก็ดี ณ วันทีงบการเงินนีได้รับการอนุมตั ิ บริ ษทั ยังอยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาข้อมูลดังกล่าว ดังนัน มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทีได้มาและหนี สิ นทีรับมาเป็ นมูลค่าประมาณการ ณ
วันทีซือธุรกิจ และอาจมีการปรับปรุ ง
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 3 ผูบ้ ริ หารต้องประมาณการมูลค่ายุติธรรมของธุ รกิจทีซื อมา ณ วันที
ซื อ ในระหว่างช่ วงระยะเวลาในการวัดมู ล ค่ าซึ งต้องไม่ เกิ น กว่ าหนึ งปี นับจากวัน ทีซื อ ผูซ้ ื อต้อ งปรั บย้อ นหลัง
ประมาณการทีเคยรับรู้ไว้ ณ วันทีซือ เพือสะท้อนผลของข้อมูลเพิมเติมทีได้รับเกียวกับข้อเท็จจริ งและสถานการณ์
แวดล้อมทีมีอยู่ ณ วันทีซื อ ทังนี การกําหนดมู ลค่ายุติธรรมทีสุ ดของธุ รกิจบางแห่ งทีซื อมาในระหว่างปี
นัน
ขึนอยูก่ บั การกําหนดราคาซือขันสุดท้าย และผลของการปันส่ วนราคาซือ
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2559
14. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
รายการเคลือนไหวของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559 สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที 1
มกราคม
2559
ราคาทุน
ทีดิน
อาคาร
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื องมือและอุปกรณ์
เครื องตกแต่ง ติดตัง และ
เครื องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
เครื องจักรและอุปกรณ์
งานระหว่างทํา
รวม
ค่าเสื อมราคาสะสม
อาคาร
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื องมือและอุปกรณ์
เครื องตกแต่ง ติดตัง และ
เครื องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
เครื องจักรและอุปกรณ์
รวม
ค่าเผือการด้อยค่าทรัพย์สิน
สุทธิ
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี สิ นสุด
วันที 31 ธันวาคม 2559
วันที 31 ธันวาคม 2558

13,356,941
16,713,059
16,255,360
12,561,719

เพิมขึน

การได้มาจาก
โอนเป็ น
ขายกิจการ การซือธุ รกิจ
อสังหาริ มทรัพย์ (หมายเหตุ (หมายเหตุ
เพือการลงทุน
13.1)
29)

ลดลง
-

(13,356,941)
(16,713,059)
(12,561,719)

-

24,172,337
-

24,172,337
16,255,360
-

11,181,888
393,549
11,696,383
- 77,079,680 (77,079,680)
81,765,350 77,473,229 (77,079,680)

(1,002,835)
(43,634,554)

(250,062)
(250,062)

3,909,519
28,081,856

10,322,540
11,696,383
3,909,519
66,356,139

(4,889,655)
-

(4,889,655)
(1,239,956)
-

(989,406)
(427,188)
(3,305,087)

-

ณ วันที 31
ธันวาคม
2559

(59,967)
(812,768)
(616,931)

-

1,049,373
3,922,018

-

(1,895,956) (2,054,741)
(2,179,842) (2,339,276)
(8,797,479) (5,883,683)
(10,859,653)
62,108,218

-

581,867
5,553,258
10,859,653

46,385
46,385
203,677

- (3,322,445)
- (4,519,118)
(2,202,285) (2,202,285)
(7,091,940) (16,173,459)
20,989,916 50,182,680
5,883,683
6,118,865
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 1
มกราคม
2559
ราคาทุน
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื องตกแต่ง ติดตัง และเครื องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
งานระหว่างทํา
รวม
ค่าเสือมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื องตกแต่ง ติดตัง และเครื องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวม
สุ ทธิ
ค่าเสือมราคาสําหรับปี สินสุ ด
วันที 31 ธันวาคม 2559
วันที 31 ธันวาคม 2558

เพิมขึน

ณ วันที 31
ธันวาคม
2559

รับเข้า
(โอนออก)

ลดลง

16,255,360
9,928,991
11,696,383
37,880,734

393,549
77,079,680 (77,079,680)
77,473,229 (77,079,680)

-

16,255,360
10,322,540
11,696,383
38,274,283

(427,188)
(1,322,304)
(2,179,842)
(3,929,334)
33,951,400

(812,768)
(2,000,141)
(2,339,276)
(5,152,185)

-

(1,239,956)
(3,322,445)
(4,519,118)
(9,081,519)
29,192,764

-

5,152,185
3,532,547

ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีทรัพย์สินทีคํานวณค่าเสื อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ โดยมีราคา
ทุน 991,520 บาท (เฉพาะกิจการ 222,001 บาท)
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2559
15. อสั งหาริมทรัพย์ เพือการลงทุน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที 1
มกราคม
2559
ราคาทุน
ทีดิน
อาคาร
เครื องมือและอุปกรณ์
เค รื อ ง ต ก แ ต่ ง ติ ด ตั ง แ ล ะ
เครื องใช้สาํ นักงาน
รวม
ค่าเสือมราคาสะสม
อาคาร
เครื องมือและอุปกรณ์
เค รื อ ง ต ก แ ต่ ง ติ ด ตั ง แ ล ะ
เครื องใช้สาํ นักงาน
รวม
ค่าเผือการด้อยค่าทรัพย์สิน
สุ ทธิ
ค่าเสือมราคาสําหรับปี สินสุด
วันที 31 ธันวาคม 2559
วันที 31 ธันวาคม 2558

โอนเป็ น
อสังหาริ มทรัพย์
เพือการลงทุน

เพิมขึน

ลดลง

ณ วันที 31
ธันวาคม
2559

-

13,356,941
16,713,059
12,561,719

-

(991,321)

13,356,941
16,713,059
11,570,398

-

1,002,835
43,634,554

-

(126,884)
(1,118,205)

875,951
42,516,349

-

(1,049,373) (183,233)
(3,922,018) (1,816,655)

446,236

(1,232,606)
(5,292,437)

-

(581,867) (123,768)
(5,553,258) (2,123,656)
(10,859,653)
-

123,747
(581,888)
569,983 (7,106,931)
- (10,859,653)
24,549,765
2,123,656
-
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2559
16. สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ
รายการเคลือนไหวสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี
งบการเงินรวม
2559
2558
ราคาทุน
ยอดยกมา
เพิมขึน
จําหน่าย/โอนออก
ยอดยกไป
ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ยอดยกมา
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
จําหน่าย/โอนออก
ยอดยกไป
ยอดคงเหลือ
หัก ค่าเผือการด้อยค่า
สุ ทธิ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

618,867,737
618,867,737

82,474,228
588,275,070
(51,881,561)
618,867,737

618,867,737
618,867,737

82,474,228
588,275,070
(51,881,561)
618,867,737

(178,479,641)
(47,558,676)
(226,038,317)
392,829,420
(353,887,686)
38,941,734

(23,367,703)
(155,111,938)
(178,479,641)
440,388,096
(312,443,216)
127,944,880

(178,479,641)
(47,558,676)
(226,038,317)
392,829,420
(353,887,686)
38,941,734

(23,367,703)
(155,111,938)
(178,479,641)
440,388,096
(312,443,216)
127,944,880

ค่าเผือการด้อยค่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน มีการเปลียนแปลงในระหว่างปี ดังนี

ยกมา
เพิมขึนสุ ทธิ
ยอดยกไป

งบการเงินรวม
2559
2558
312,443,216
41,444,470 312,443,216
353,887,686 312,443,216

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
312,443,216
41,444,470
312,443,216
353,887,686
312,443,216
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
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สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุ ทธิของบริ ษทั ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี
16.1 เมื อวันที 30 มกราคม 2558 บริ ษทั ได้เข้าทําสัญญาซื อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศ กับ บริ ษทั มีเดีย เอเจนซี ไทย
จํากัด (“มี เดี ย เอเจนซี ”) เพื อรั บสิ ท ธิ เด็ด ขาดในการแต่ งตังจากมี เดี ย เอเจนซี ให้เป็ นผู้ร่วมบริ ห ารจัด การเวลา
ออกอากาศ การซื อขายเวลา เช่า ให้เช่าเวลาการออกอากาศ การโฆษณาสิ นค้า ธุ รกิจและบริ การ การดําเนินรายการ
การหาผูร้ ่ ว มผลิ ต รายการในรายการโทรทัศ น์ ด าวเที ย ม 5 ช่ อ ง (“สิ ทธิ บ ริ ห ารเวลาออกอากาศ”)โดยมี ก ําหนด
ระยะเวลา 3 ปี ตังแต่ วันที 30 มกราคม 2558 ถึง 29 มกราคม 2561 โดยบริ ษทั ตกลงชําระค่าตอบแทนการให้สิทธิ
บริ หารเวลาออกอากาศ งวดเดียวเป็ นจํานวนเงินทังสิ น 369,200,000 บาท ภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีทําสัญญา และ
ตกลงชําระค่ าตอบแทนเป็ นรายเดื อ น เป็ นจํานวนเงิ น ทังสิ น 10,300,000 บาท (ไม่ รวมภาษี มู ลค่ าเพิม) ต่ อเดื อ น
ตลอดอายุสัญญา ทังนี ตามสัญญาดังกล่ าว มี เดี ย เอเจนซี ตกลงรับประกัน รายได้ขนตํ
ั าให้บริ ษ ทั จากการเข้าทํา
สั ญ ญาซื อสิ ท ธิ บ ริ ห ารเวลาออกอากาศ เป็ นจํานวนเงิ น รวมภาษี มูล ค่ าเพิ ม 24,000,000 บาท ต่ อเดื อ นในปี แรก
19,000,000 บาท ต่อเดือนในปี ทีสอง และ 12,900,000 บาท ต่อเดือนในปี ทีสาม และหากบริ ษทั ได้รับรายได้ตากว่
ํ า
จํานวนเงินทีรับประกัน มีเดีย เอเจนซี ตกลงชําระค่าตอบแทนให้บริ ษทั ตามจํานวนทีรับประกันเต็มจํานวนภายใน
วันที 25 ของแต่ละเดือน โดยมีกาํ หนดชําระงวดแรกเดือนกุมภาพันธ์ 2558
นับแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 จนถึง 30 กันยายน 2558 มีเดีย เอเจนซี มียอดเงินค้างชําระซึ งเกิดจากการประกันรายได้ขนตํ
ั า
ทังสิน 93,543,538.46 บาท และดอกเบียผิดนัดจากการชําระเงินดังกล่าวจํานวน 1,703,493.75 บาท (“หนีเงินค้างชําระ”)
บริ ษัท และ มีเดีย เอเจนซี ได้หารื อตกลงวิธีการชําระหนี ตามสัญญาซื อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศ โดยแบ่งการ
ชําระหนีตามประเภทของหนีทีเกิดหรื อจะเกิดขึนตามสัญญาซื อสิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศ ดังนี
1. หนีเงินค้างชําระ
เมื อวัน ที 11 พฤศจิ ก ายน 2558 บริ ษทั และ มี เดี ย เอเจนซี ได้เข้าทําสัญ ญาปรั บ ปรุ งโครงสร้ างหนี เพื อกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการชําระหนี เงินค้างชําระ (เงินประกันรายได้ขนตํ
ั า 93,543,538.46 บาท และดอกเบียผิดนัด
จากการชําระเงินดังกล่าวจํานวน 1,703,493.75 บาท) โดยบริ ษทั ตกลงผ่อนเวลาการชําระหนี เงินค้างชําระให้ มีเดีย เอ
เจนซี โดยให้ มีเดี ย เอเจนซี แบ่งชําระหนี เงิ นค้างชําระ เป็ น 36 งวด โดยเริ มชําระเงินงวดแรก ภายในวันทําการ
สุดท้ายของเดือนธันวาคม 2558 และ ชําระเงินงวดถัดไป ภายในวันทําการสุ ดท้ายของเดือนถัดไป และชําระดอกเบีย
ค้างชําระพร้อมการชําระหนีเงินค้างชําระงวดสุดท้าย
2. หนีในอนาคตทีจะเกิดขึนตามสั ญญาซื อสิ ทธิบริหารเวลาออกอากาศ
สําหรับหนีอืนใดทีจะเกิดขึนต่อไปตามสัญญาซื อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศ (รวมถึงหนีประกันรายได้ขนตํ
ั า) นัน
มีเดีย เอเจนซี ได้แจ้งให้บริ ษทั ทราบว่า มีเดีย เอเจนซี ได้รับสิ ทธิในการถ่ายทอดสด การแข่งขันฟุตบอลลีกประเทศ
สเปน โกปาเดลเรย์ ในประเทศไทย สํ า หรั บ ฤดู ก าล 2015/16 2016/17 และ 2017/18 และได้รั บ สิ ทธิ ใ นการ
ถ่ายทอดสด การแข่งขันกอล์ฟยูโรเปี ยนทัวร์ ในประเทศไทย สําหรับฤดูกาลปี 2559 2560 และ 2561 (“สิ ทธิในการ
ถ่ ายทอดสด”) และ มีเดีย เอเจนซี จะเจรจาเพือให้สิทธิ ในการถ่ายทอดสดกับผูใ้ ห้บริ การช่ องสัญญาณ ซึ งหากการ
เจรจาของ มีเดีย เอเจนซี ประสบความสําเร็ จ มีเดีย เอเจนซี จะได้รับสิ ทธิ ในการขายและรับรายได้จากการโฆษณา
ออกอากาศในระหว่างการถ่ายทอดสดการแข่งขันทังสองรายการ
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เมื อวันที 1 กันยายน 2558 มี เดีย เอเจนซี ได้ทาํ สัญญาเช่ าช่ วงช่ องสัญ ญาณ เพือถ่ายทอดสดรายการแข่ งขันกอล์ฟ
ยูโรเปี ยนทัวร์ กับ บริ ษทั จีซีที มี เดี ย จํากัด เป็ นทีเรี ยบร้ อย และ มี เดีย เอเจนซี มี สิทธิ ในการขายโฆษณาและรั บ
รายได้จากการโฆษณาออกอากาศในระหว่างการถ่ ายทอดสดการแข่ งขันกอล์ฟ ยูโรเปี ยนทัวร์ (สิ ทธิ ในการขาย
โฆษณาในระหว่างการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลีกประเทศสเปน โกปาเดลเรย์ ในประเทศไทย และ สิ ทธิ ใน
การขายโฆษณาตามสัญญาเช่าช่วงช่องสัญญาณ รวมเรี ยกว่า “สิทธิในการขายโฆษณา”)
มีเดีย เอเจนซี หารื อร่ วมกับบริ ษทั ว่า มีเดีย เอเจนซี สามารถนําได้รายได้จากการโฆษณาออกอากาศดังกล่าวมาชําระ
หนีเงินค้างชําระ และหนี อืนใดตามสัญญาซื อสิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศกับบริ ษทั ได้ แต่บริ ษทั เล็งเห็นว่า มีเดีย เอ
เจนซี อาจไม่ประสบความสําเร็ จในการบริ หารสิ ทธิ ในการขายโฆษณาหรื ออาจผิดนัดชําระหนี ต่ อบริ ษ ทั ดังนัน
บริ ษทั และมีเดีย เอเจนซี จึงตกลงให้บริ ษทั รับโอนสิ ทธิ ในการขายโฆษณาออกอากาศมาบริ หารโดยบริ ษทั ยังคงมี
สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนภายใต้สัญญาบริ หารเวลาออกอากาศ โดยมีสิทธิ ทีจะนําเอารายได้จากการขายโฆษณา
ออกอากาศมาหักชําระกับค่าตอบแทนค้างชําระดังกล่าว
เมือวันที 10 พฤศจิกายน 2558 บริ ษทั จึงได้เข้าทําสัญญากําหนดวิธีการชําระหนี ภายใต้สัญญาซื อสิ ทธิ บริ หารเวลา
ออกอากาศ (“สั ญญากําหนดวิธีการชําระหนี”) กับมีเดีย เอเจนซี โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพือเป็ นกําหนดวิธีการชําระ
หนีระหว่างบริ ษทั และ มีเดีย เอเจนซี ตามสัญญาซื อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศและเพือเป็ นการรับรองว่าบริ ษทั จะ
ได้รับชําระหนีจากรายได้อนั เกิดจากสิ ทธิในการโฆษณาของ มีเดีย เอเจนซี สัญญาดังกล่าวได้กาํ หนดให้มีเดีย เอเจน
ซีโอนสิ ทธิในการบริ หารสิ ทธิ ในการขายโฆษณาให้บริ ษทั ฯ โดยเด็ดขาดอีกด้วย
สัญญากําหนดวิธีการชําระหนีระบุให้ มีเดีย เอเจนซี โอนสิทธิในการขายโฆษณาให้บริ ษทั บริ หาร โดยบริ ษทั มีสิทธิ
ในการจัดสรร บริ หาร ขาย จําหน่าย นําออกให้เช่า เพือหารายได้จากสิ ทธิในการขายโฆษณา (เนื องจากสิ ทธิดงั กล่าว
เป็ น สิ ทธิ ในการบริ หาร หากบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารสิ ทธิเกิดขึน บริ ษทั สามารถหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทีเกิดขึน
และเกี ยวกับการบริ หารสิ ทธิ ในการขายโฆษณาออกจากรายรับจากสิ ทธิ ในการขายโฆษณา) โดยเมือบริ ษทั ได้รับ
รายได้สุทธิ หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว ตามสัญญากําหนดวิธีการชําระหนี ให้บริ ษทั หักกลบลบหนี รายได้จากสิ ทธิในการ
ขายโฆษณาดังกล่าวกับหนีใด ๆ ระหว่างบริ ษทั และมีเดีย เอเจนซี ตามสัญญาซือสิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศ
บริ ษัทมิ ได้มีการบันทึกมูล ค่ ายุติธรรรมของสิ ทธิ ในการขายโฆษณาออกอากาศในระหว่างการถ่ายทอดสดการ
แข่งขันกอล์ฟยูโรเปี ยนทัวร์ เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนในงบการเงิน เนืองจากสิ ทธิทีได้มาไม่ถือเป็ นการแปลงหนีใหม่
เนื องจากภาระผูกพันและหน้าทีตามสัญญาซื อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศของคู่ สัญญายังไม่ระงับลง โดยบริ ษทั
และ มี เดี ย เอเจนซี มีเจตนาเพียงตกลงให้มีการผ่อนชําระหนี ตามสัญญาซื อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศ และหัก
รายได้จากสิ ทธิ ในการขายโฆษณากับหนี ตามสัญญาซือสิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศ บริ ษทั ยังมีสิทธิตามกฎหมายใน
การฟ้องร้องเพือเรี ยกให้ มีเดีย เอเจนซี ชําระหนีเงินประกันรายได้ขนตํ
ั าตามสัญญาซือสิทธิบริ หารเวลาออกอากาศ
สําหรับภาระผูกพันและหนีสิ นทีมีระหว่างกันตามสัญญาดังกล่าว ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 คงเหลือจํานวน 316.57
ล้านบาท ซึงประกอบด้วยรายการ ดังต่อไปนี
ก. ลู ก หนี ตามสั ญ ญาปรั บ ปรุ งโครงสร้ า งหนี คงเหลื อ ณ 31 ธั น วาคม 2559 จํา นวน 76.48 ล้ า นบาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิม) มีรายละเอียดดังต่อไปนี
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รายละเอียด
ลูกหนีตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี
หัก เงินรับชําระ
ลูกหนีตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี ณ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : ล้านบาท)
95.24
(18.76)
76.48

ข. มูลค่าตามสัญญากําหนดวิธีการชําระหนี ภายใต้สัญญาซื อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศ จํานวน 240.09 ล้านบาท
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม) มีรายละเอียดดังต่อไปนี
รายละเอียด
(หน่วย : ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรมสิ ทธิในการขายโฆษณายูโรเปี ยนทัวร์ทีประเมินโดยทีปรึ กษาทางการเงิน
254.79
หัก เงินรับชําระ
(14.70)
มูลค่าตามสัญญากําหนดวิธีการชําระหนีฯ ณ 31 ธันวาคม 2559
240.09
จากเหตุการณ์ทีเกิดขึน บริ ษทั พิจารณาแล้วเห็ นควรทีจะไม่ ให้มีการรับรู้รายได้ทีเกิ ดขึนแล้วตามสัญญา ไว้ในงบ
การเงินนี โดยบริ ษทั จะรับรู ้รายได้ทางด้านบัญชีเมือบริ ษทั ได้รับชําระเงินตามสัญญาดังกล่าวข้างต้นแล้ว (บันทึก
บัญชีเป็ นเกณฑ์เงินสด)
นอกจากนี ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ได้พิจารณาตังค่าเผือการด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ของค่าสิ ทธิ นี
ทังจํานวน
16.2 ค่ าสิ ทธิ ในการบริ ห ารจัด การช่ อ งสถานี โทรทัศ น์ ผ่านดาวเที ยมจํานวน 16 สถานี โ ดยมี ราคาทุ น 82 ล้านบาท
ประกอบด้วยค่ าสิ ทธิ สําหรับระยะเวลาตังแต่ ธัน วาคม 2553 ถึงพฤศจิกายน 2563 จํานวน 8 สถานี และสําหรั บ
ระยะเวลาตังแต่มิถุนายน 2556 ถึงพฤษภาคม 2566 จํานวน 8 สถานี
เมือวันที 26 สิ งหาคม 2558 บริ ษทั ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญาให้สิทธิร่วมผลิตรายการก่อนครบกําหนด กับ
บริ ษ ัท เอ็ม วี เทเลวิชัน (ไทยแลนด์) จํากัด สําหรั บช่ องสถานี โทรทัศน์ด าวเทีย ม จํานวน 8 ช่ องสถานี สําหรั บ
ระยะเวลาตังแต่มิถุนายน 2556 ถึง พฤษภาคม 2566 และได้ตดั จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวจํานวน 31.62 ล้านบาท
เมือวันที 17 พฤศจิกายน 2558 บริ ษทั ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญาให้สิทธิ ร่วมผลิตรายการก่ อนครบกําหนด
กับบริ ษทั เอ็ม วี เทเลวิชนั (ไทยแลนด์) จํากัด สําหรับช่องสถานี 8 ช่องสถานี สําหรับระยะเวลาตังแต่ธันวาคม 2553
ถึง พฤศจิกายน 2563 โดยทยอยยกเลิกสัญญา ทังนีบริ ษทั ได้ตดั จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว จํานวน 20.26 ล้านบาท
16.3 ค่ า สิ ท ธิ แ พร่ ภ าพแพร่ เ สี ย งในรายการภาพยนตร์ ร าคาทุน 117.44 ล้า นบาท และค่ า สิ ท ธิ แ พร่ ภ าพแพร่ เ สี ย ง
เนื อหารายการช่ อ งกี ฬ า EDGE SPORT ราคาทุน 67.84 ล้า นบาท ในปี 2558 บริ ษ ทั บัน ทึก ค่ า เผือการด้อ ยค่ า
รายการภาพยนตร์ จํานวน 22.49 ล้า นบาท และในปี 2559 บริ ษทั บันทึก ค่าเผือการด้อ ยค่ า สิ ทธิ แ พร่ ภ าพแพร่
เสี ยงเนื อหารายการช่ องกี ฬา EDGE SPORT จํานวน 41.44 ล้านบาท
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16.4 ค่าสิ ทธิ การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล โดยมีราคาทุน 48 ล้านบาท บริ ษ ทั ได้บ นั ทึก ค่ า เผื อการด้อ ยค่ า จํา นวน
43.66 ล้านบาท
ค่าตัดจําหน่ ายสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จํานวนเงินประมาณ 47.56 ล้านบาท และ 155.11
ล้านบาท ตามลําดับ บัน ทึ ก ภายใต้ “ต้น ทุ น ค่ าสิ ทธิ แ พร่ ภ าพรายการ” และ “ต้น ทุ น ค่ าสิ ทธิ ร่วมผลิ ต รายการ”
ตามลําดับ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับแต่ละงวด
17. สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนทีถือไว้เพือขาย - สุ ทธิ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขายเป็ นทรัพย์สินทีมิได้ใช้ดาํ เนิ นงานซึ งเป็ น
ทรัพย์สินของเหมื องหิ นอุ ตสาหกรรมเพือการก่ อสร้าง ซึ งหยุดดําเนิ นงานแล้วในปั จจุบนั ราคาทุนจํานวน 17.02
ล้านบาท ซึงบริ ษทั ได้ตงค่
ั าเผือการด้อยค่าทังจํานวน
18. สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน
งบการเงินรวม
2559
2558
65,011,816
606,600
39,304,000
39,304,000
(39,304,000) (39,304,000)
65,011,816
606,600

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
64,897,816
592,600
39,304,000
39,304,000
(39,304,000) (39,304,000)
64,897,816
592,600

เงินมัดจํา - อืนๆ
ลูกหนีปรับโครงสร้างหนี
ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
รวม
เมือวันที 15 กรกฎาคม 2558 บริ ษทั ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงปรับปรุ งโครงสร้างหนีและรับสภาพหนีของลูกหนี
รายหนึ ง ภายใต้เงือนไขของสัญญาดังกล่าว ลูกหนีขอผ่อนชําระหนี ให้แล้วเสร็ จภายใน 36 งวด ครบกําหนดภายใน
เดือนกรกฎาคม 2561 โดยเริ มผ่อน
งวดเดือนที 1-งวดเดือนที 12 ชําระไม่นอ้ ยกว่างวดละ 500,000 บาท
งวดเดือนที 13-งวดเดือนที 33 ชําระไม่น้อยกว่างวดละ 1,500,000 บาท
งวดเดือนที 34-งวดเดือนที 35 ชําระไม่น้อยกว่างวดละ 2,000,000 บาท
ลูกหนีตกลงชําระหนีส่ วนทีเหลือทังหมดให้เสร็จสินครบถ้วนภายในงวดที 36 (เดือนกรกฎาคม 2561)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั บันทึกค่ าเผือหนี สงสัยจะสู ญจากลู กหนี ปรับโครงสร้างหนี ดังกล่ าวเต็ม จํานวน
เนืองจากลูกหนีผิดนัดชําระคืนเงินตามบันทึกข้อตกลงปรับปรุ งโครงสร้างหนีและรับสภาพหนี
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19. เงินกู้ยืมจากบุคคลอืน
เงินกูย้ มื จากบุคคลอืน ซึงเป็ นกลุ่มผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึง
20. หนีสิ นหมุนเวียนอืน

ภาษีขายไม่ถึงกําหนดชําระ
อืนๆ
รวม

งบการเงินรวม
2559
2558
9,252,902
8,934,773
2,353,678
661,575
11,606,580
9,596,348

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
8,987,207
8,725,473
615,012
484,626
9,602,219
9,210,099

งบการเงินรวม
2559
2558
5,349,515
7,554,792
(489,504)
(915,445)
4,860,011
6,639,347

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
5,349,515
7,554,792
(489,504)
(915,445)
4,860,011
6,639,347

21. หนีสิ นภายใต้ สัญญาเช่ าการเงิน – สุ ทธิ

หนีสินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
หัก ดอกเบียเช่าการเงินรอตัดบัญชี
สุ ทธิ
หัก ส่ วนของหนี สิ นระยะยาวทีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึงปี
สุ ทธิ

(1,915,306)
2,944,705

(1,780,777)
4,858,570

(1,915,306)
2,944,705

(1,780,777)
4,858,570
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22. ประมาณการหนีสิ นผลประโยชน์ พนักงาน
ผูเ้ ชียวชาญอิสระรายหนึ งได้ทาํ การประเมินภาระหนีสิ นทีต้องจ่ายสําหรับผลประโยชน์ระยะยาวอืนๆ ของพนักงาน
โดยใช้วธิ ี การ Projected unit credit ซึงบริ ษทั ได้ตงสํ
ั ารองผลประโยชน์ระยะยาวอืนๆ ของพนักงาน ดังนี
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันทีต้นปี
430,543
430,543
1,056,211
945,889
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
221,698
111,376
1,097,793
1,097,793
ดอกเบียของภาระผูกพัน
14,324
14,324
28,472
28,472
(กํ า ไร) ขาดทุ น ตาม หลั ก ค ณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
389,646
389,646
(574,029)
(574,029)
(110,322)
หัก หนีสิ นลดลงจากการลาออกของพนักงาน
ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันทีสิ นปี

1,498,125

1,056,211

สมมติฐานตามเกณฑ์คณิ ตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial basis)
งบการเงินรวม
2559
2558
อัตราคิดลด (ร้อยละ)
3.01 - 4.03
2.47 - 2.74
อัตราการเพิมขึนเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ)
5.00
5.00
อายุครบเกษียณ (ปี )
60
60

1,498,125

945,889

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2.74
5.00
60

3.01
5.00
60

23. หนีสิ นไม่ หมุนเวียนอืน

เงินประกันรับ - ค่าสิ ทธิ ร่วมผลิตรายการ

งบการเงินรวม
2559
2558
2,157,800
2,830,050

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2,157,800
2,830,050
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24. ทุนเรือนหุ้น และใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
24.1 ทุนเรือนหุ้น
. ในการประชุ มวิส ามัญ ผูถ้ ือ หุ ้น ครั งที 2/2557 เมื อวัน พุธที 26 พฤศจิ กายน 2557 มี มติ อนุ มตั ิ ก ารเพิ มทุน จด
ทะเบียนของบริ ษทั อีกจํานวน 91,775,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 300,000,000 บาทเป็ นจํานวน
391,775,000 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 91,775,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพือ
รองรับการเข้าทํารายการได้มาซึ งสิ นทรัพย์กบั ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ดีมีเตอร์ มีเดีย จํากัด (เดิมชือ บริ ษทั ยู เบสท์
พ้อยท์ มีเดีย จํากัด) (“DMedia”) และรายการได้มาซึ งสิ นทรัพย์กบั บริ ษทั มี เดีย เอเจนซี ไทย จํากัด (“Media
Agency”) และการจัดสรรหุน้ เพิมทุนให้แก่นายธนา เบญจาทิกุล โดย
1) จัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนให้แก่ กลุ่มผูถ้ ือหุน้ ของ DMedia ดังต่อไปนี จํานวน 5,625,000 หุน้ ในราคา
เสนอขายหุน้ ละ 8 บาทโดยหุน้ สามัญเพิมทุนดังกล่าว จะได้รับชําระเป็ นหุน้ สามัญของ DMedia จํานวน
480,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีตราไว้ หุ ้นละ 100 บาท
2) จัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนให้แก่ Media Agency จํานวน 46,150,000 หุน้ ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 8 บาท
และบริ ษทั ฯจะดําเนินการให้ได้มาซึงสิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศจาก Media Agency ต่อไป
3) จัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุน จํานวน 12,000,000 หุน้ ให้แก่ นายธนา เบญจาทิกุล ในราคาเสนอขายหุน้ ละ
8 บาท
บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิมทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้นกับกระทรวงพาณิ ชย์เมือวันที 29 มกราคม 2558 โดย
บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิมทุนชําระแล้วจํานวน 51,775,000 หุ ้น และจํานวน 12,000,000 หุ ้น กับกระทรวงพาณิ ชย์
เมือวันที 6 กุมภาพันธ์ 2558 และวันที 16 กุมภาพันธ์ 2558 ตามลําดับ ซึ งทําให้จาํ นวนทุนชําระแล้วของบริ ษทั เป็ น
จํานวน 263,775,000 บาท
2. ทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 2/2558 เมือวันที 19 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติอนุมตั ิเรื องดังต่อไปนี
1) อนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั อีกจํานวน 263,775,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 391,775,000
บาท เป็ นจํานวน 655,550,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวน 263,775,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีตรา
ไว้หุน้ ละ 1 บาท เพือรองรับการจัดสรรหุน้ เพิมทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ตามสัดส่ วนจํานวนหุน้ ทีผูถ้ ือหุน้ แต่ละราย
ถืออยู่ (Right Offering)
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
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2) อนุมตั ิการแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั โดยให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนีแทน
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน 655,550,000 บาท (หกร้อยห้าสิ บห้า
ล้านห้าแสนห้าหมืนบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

655,550,000 หุน้ (หกร้อยห้าสิ บห้าล้านห้าแสนห้าหมืนหุน้ )
1 บาท (หนึงบาท)
655,550,000 หุน้ (หกร้อยห้าสิ บห้าล้านห้าแสนห้าหมืนหุน้ )
- หุ้น (
)”

3) อนุมตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษทั จํานวน 263,775,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนจํานวนหุน้ ทีผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราจัดสรร 1 หุน้
เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ ในราคาเสนอขาย 6 บาทต่อหุน้
4) อนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กู้ จํานวนรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรื อสกุลเงินอืนในจํานวนเทียบเท่า
โดยมีรายละเอียดเบืองต้นดังนี
วัตถุประสงค์
ชนิด
สกุลเงิน
มูลค่ารวมของหุน้ กู้

อายุ
การเสนอขาย

เพือขยายธุรกิจในอนาคตของบริ ษทั และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั
หุน้ กูท้ ุกประเภทและรู ปแบบ (มีหลักประกันหรื อไม่มีหลักประกัน) ทังนี ขึนอยูก่ บั
ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
เงินบาท และ/หรื อเงิ นสกุลต่ างประเทศ โดยใช้อตั ราแลกเปลียนในขณะทีมี การ
ออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
วงเงิ นรวมไม่ เกิ น 2,000,000,000 บาท หรื อเงิน สกุล อืนใดในวงเงิ นเทียบเท่ าเงิ น
บาทจํานวนดังกล่าว
ทังนี บริ ษทั สามารถออกและเสนอขายหุ ้นกู้เพิมเติม และ/หรื อ ออกและเสนอขาย
หุน้ กูเ้ พือทดแทนหุ ้นกูเ้ ดิมทีมีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุน้
กูท้ ีบริ ษทั ออกจําหน่ ายแล้วในขณะใดขณะหนึ งจะต้องมีจาํ นวนเงินไม่เกินวงเงิน
ดังกล่าว
ไม่เกิน ปี นับตังแต่วนั ออกหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
เสนอขายหุ ้นกูใ้ นคราวเดียว หรื อหลายคราว และ/หรื อเป็ นโครงการ และ/หรื อ ใน
ลัก ษณะหมุ น เวี ยน (revolving) ให้ แ ก่ ประชาชนทัวไป และ/หรื อ ผู้ล งทุ น โดย
เฉพาะเจาะจง และ/หรื อ ผู ้ล งทุ น ประเภทสถาบัน ในประเทศ และ/หรื อ ใน
ต่างประเทศ ในคราวเดียวกัน หรื อต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และ/หรื อ สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อกฎระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้อง ทีมีผลใช้บงั คับ
ในขณะทีออกและเสนอขายหุน้ กูน้ นั
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การไถ่ถอนก่อนกําหนด

อัตราดอกเบีย

อํานาจกําหนด
รายละเอียดอืนๆ

ผูถ้ ือหุ ้นกูอ้ าจมีหรื อไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ ้นกูค้ ืนก่ อนกําหนด และบริ ษทั มีหรื อไม่
มีสิทธิ ขอไถ่ถอนหุน้ กู้คืนก่อนกําหนด ทังนี เป็ นไปตามข้อตกลงและเงื อนไขใน
การออกหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
ขึนอยู่กับสภาวะตลาดในขณะทีออกและเสนอขายหุ ้นกู้ หรื อตามข้อตกลงและ
เงื อนไขของหุ ้ น กู้ ที ได้อ อกในคราวนัน ทังนี ให้ อ ยู่ภ ายใต้บ ังคับ ของประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ สํ า นั ก งาน ก.ล.ต. และ/หรื อ ประกาศหรื อ
กฎระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้อง ทีมีผลใช้บงั คับในขณะทีออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่
ละคราว
มอบหมายให้คณะกรรมการ รวมถึงบุคคลทีคณะกรรมการมอบหมายให้มีอาํ นาจ
ดังต่อไปนี
( ) กําหนดรายละเอีย ดต่ างๆ ที เกี ยวข้อ งกับหุ ้ น กู้ รวมถึ งประเภท ชื อ อัต รา
ดอกเบี ย อายุ การไถ่ ถ อน การแต่ งตังผู ้แทนผู ้ถื อ หุ ้ น กู้ ตลอดจนกํา หนด
รายละเอี ย ดที เกี ยวข้อ งกับ การเสนอขาย ซึ งรวมถึ งแต่ ไม่ จาํ กัด เพียงราคา
วิธีการ และระยะเวลา เสนอขายและจัดสรร
( ) แต่ งตังที ปรึ ก ษาทางการเงิ น และ/หรื อ ผูจ้ ดั จําหน่ ายหลัก ทรั พ ย์ และ/หรื อ
สถาบัน การจัด อัน ดับ ความน่ า เชื อถื อ ของผู ้อ อกหลัก ทรั พ ย์แ ละ/หรื อ
หลักทรัพย์และ/หรื อ บุคคลอืนใด ในกรณีทีจะต้องมีการแต่งตังตามกฎเกณฑ์
ทีเกียวข้อง หรื อในกรณี อืนในตามทีเห็นควร
( ) ติ ดต่ อ เจรจา เข้าทํา ลงนาม แก้ไข สัญ ญา และ/หรื อ เอกสารต่ างๆ รวมถึ ง
ติ ด ต่ อ ให้ ข้อ มู ล ยืนเอกสาร หลัก ฐาน กับ สํ านั ก งาน ก.ล.ต. และ/หรื อ
หน่ วยงานอืนใดทีเกียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ ้นกูด้ งั กล่าว ตลอดจน
ดําเนินการใดๆ ทีเกียวข้อง หรื อจําเป็ นได้ทุกประการตามทีเห็นควร

บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิมทุนชําระแล้วจํานวน 166,712,646 หุ ้น กับกระทรวงพาณิ ชย์เมือวันที 7 เมษายน 2558 ซึ ง
ทําให้จาํ นวนทุนชําระแล้วของบริ ษ ทั เป็ นจํานวน 430,487,646 บาท โดยบริ ษทั ได้รับเงินจากการจัดสรรหุ ้น
สามัญ เพิ มทุ น ของบริ ษ ัท จํานวน 166,712,646 หุ ้ น ในราคาเสนอขาย 6 บาทต่ อ หุ ้ น รวมเป็ นเงิ น จํานวน
1,000,275,876 บาท เมือวันที 3 เมษายน 2558
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2559
3.

ในทีประชุมกรรมการบริ ษทั ครังที 2/2558 เมือวันที 21 มกราคม 2558 มีมติอนุมตั ิเรื องดังต่อไปนี
1) อนุมตั ิการจดทะเบียนจัดตังบริ ษทั ย่อยจํานวน 2 บริ ษทั ดังนี
1.1) บริ ษทั ดีมีเตอร์ ไอซี ที จํากัด (เดิมชือ บริ ษทั เอเจพี อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จํากัด) หรื อ DICT โดยมีทุน
จดทะเบียนเป็ นจํานวน 10,000,000 บาท มูลค่าหุ ้นทีตราไว้หุน้ ละ 10 บาท จํานวน 1,000,000 หุน้ โดยมี
วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และธุ รกิจทีเกียวข้อง ซึงบริ ษทั จะถือหุ้นใน
DICT เป็ นจํานวน 999,998 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุน้ ทังหมด
1.2) บริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จํากัด (เดิมชือ บริ ษทั เอเจพี พาวเวอร์ จํากัด) หรื อ DPower โดยมีทุนจด
ทะเบียน 10,000,000 บาท มูลค่าหุน้ ทีตราไว้หุน้ ละ 10 บาท จํานวน 1,000,000 หุน้ โดยมีวตั ถุประสงค์ใน
การประกอบธุรกิจด้านพลังงาน และธุรกิจทีเกียวข้อง ซึงบริ ษทั จะถือหุน้ ใน DPower เป็ นจํานวน
999,998 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุน้ ทังหมด

4. ตามทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที 1/2558 (ครังทีเลือนออกมา) เมือวันที 14 พฤษภาคม 2558 มีมติอนุมตั ิการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากเดิม 655,550,000 บาท เป็ น ทุนจดทะเบียน 558,487,646 บาท โดยการตัดหุ ้น
จดทะเบียนทียังจําหน่ ายไม่ ได้ของบริ ษทั จํานวน 97,062,354 หุ ้น มู ลค่ าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และได้มีมติ
อนุ มตั ิ การเพิมทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั จากเดิ ม 558,487,646 บาท เป็ น ทุนจดทะเบี ยน 590,547,570 บาท
โดยการออกหุ ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 32,059,924 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1 บาท บริ ษทั ได้จ ดทะเบีย นการ
เปลียนแปลงทุนชําระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมือวันที 28 พฤษภาคม 2558
24.2

ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
เมือวันที 26 พฤษภาคม 2557 บริ ษทั ได้จดทะเบียนหลักทรัพย์ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ การซื อหุน้ สามัญของบริ ษทั กับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (เริ มทําการซือขายวันที 26 พฤษภาคม 2557) - DCORP-W1 โดยมีสาระสําคัญดังนี
จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ :

ไม่เกิน 100,000,000 หน่วย

จํานวนหุน้ ทีรองรับการใช้สิทธิ :

ไม่เกิน 100,000,000 หุ้น

สิทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ :

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย มี สิ ทธิ ซื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ได้ 1 หุ ้น
โดยมีราคาการใช้สิทธิ 3 บาทต่อ 1 หุ ้นสามัญ (เว้นแต่ จะมีการปรับราคา
การใช้สิทธิตามเงือนไขการปรับสิ ทธิ ) **

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ :

ระบุชือผูถ้ ือและสามารถโอนเปลียนมือได้

อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ :

3 ปี นับจากวันทีออก ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

** ทีประชุมกรรมการบริ ษทั ครังที 4/2558 เมือวันที 16 มีนาคม 2558 มีมติ เปลียนแปลงอัตราการใช้สิทธิ ใหม่และ
ราคาการใช้สิทธิ ใหม่ โดยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วยใช้สิทธิ ซือหุ ้นสามัญได้ 1.60 หุ้น ราคาการใช้สิทธิ ใหม่
1.87 บาทต่อหุน้ โดยบริ ษทั จัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนของบริ ษทั จํานวน 160,059,924 หุน้
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2559
เมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2559 ผูถ้ ือใบสําคัญสิ ทธิ DCORP-W1 ได้มาใช้สิทธิ จาํ นวน 1,382,200 หน่วย บริ ษทั ได้รับ
เงินค่าหุ ้นเพิมทุน จํานวนรวม 4,144,839 บาท จากการออกหุ้นสามัญจํานวน 2,215,307 หุ ้น ให้กบั ผูถ้ ือใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ บริ ษทั ได้จ ดทะเบียนการเปลียนแปลงทุนชําระแล้วต่อกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมือวันที 7 มีนาคม 2559
โดยมีทุนเรี ยกชําระแล้วจํานวน 528,063,065 บาท
เมือวันที 25 พฤษภาคม 2559 ผูถ้ ือใบสําคัญสิ ทธิ DCORP-W1 ได้มาใช้สิทธิ จาํ นวน 3,065,900 หน่วย บริ ษทั ได้รับ
เงินค่าหุ ้นเพิมทุน จํานวนรวม 9,193,793 บาท จากการออกหุ้นสามัญจํานวน 4,913,839 หุ ้น ให้กบั ผูถ้ ือใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ บริ ษ ทั ได้จ ดทะเบีย นการเปลียนแปลงทุนชําระแล้วต่อกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื อวัน ที 1 มิ ถุนายน
2559 โดยมีทุนเรี ยกชําระแล้วจํานวน 532,976,904 บาท
เมื อวันที 25 สิ งหาคม 2559 ผูถ้ ือใบสําคัญ สิ ทธิ DCORP-W1 ได้มาใช้สิทธิ จาํ นวน 8,912,200 หน่ วย บริ ษทั ได้รับ
เงินค่าหุ้นเพิมทุน จํานวนรวม 26,725,249 บาท จากการออกหุ ้นสามัญจํานวน 14,283,938 หุ้น ให้กบั ผูถ้ ือใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ บริ ษ ัทได้จ ดทะเบีย นการเปลียนแปลงทุนชําระแล้วต่อกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื อวันที 30 สิ งหาคม
2559 โดยมีทุนเรี ยกชําระแล้วจํานวน 547,260,842 บาท
เมือวันที 25 พฤศจิกายน 2559 ผูถ้ ือใบสําคัญสิ ทธิ DCORP-W1 ได้มาใช้สิทธิ จาํ นวน 1,553,000 หน่วย บริ ษทั ได้รับ
เงินค่าหุ ้นเพิมทุน จํานวนรวม 4,657,020 บาท จากการออกหุ้นสามัญจํานวน 2,489,054 หุ ้น ให้กบั ผูถ้ ือใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ บริ ษ ทั ได้จ ดทะเบีย นการเปลียนแปลงทุนชําระแล้วต่อกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื อวันที 2 ธันวาคม
2559 โดยมีทนุ เรี ยกชําระแล้วจํานวน 549,749,896 บาท
ณ วัน ที 31 ธั น วาคม 2559 ยอดคงเหลื อ ของใบสํ า คัญ แสดงสิ ทธิ ที ยัง ไม่ ไ ด้ ใช้ สิ ท ธิ (DCORP-W1) มี จ ํา นวน
25,454,909 หน่วย
25. กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น
กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขันพืนฐาน
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขันพืนฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ทีเป็ นของผูถ้ ือหุ้นสามัญด้วยจํานวนหุ ้น
สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักซึงออกและเรี ยกชําระในระหว่างปี
กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นปรับลด
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นปรับลดคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญด้วยจํานวนหุ ้น
สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักซึงออกจําหน่ายและเรี ยกชําระในระหว่างปี ปรับปรุ งด้วยผลกระทบจากสิ ทธิทีจะเลือกซือ
หุน้
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ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (พันหุน้ )

สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
(0.155)
(1.95)
(0.158)
(1.91)
556,667
465,068
556,667
465,068

26. สํารองตามกฎหมาย
ตามมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั หาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั จะต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึง
ไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี )
จนกว่าทุนสํารองนี จะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่ สามารถ
นําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลได้
27. ใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ ายกระจายเสี ยงหรือโทรทัศน์
บริ ษทั ได้รับใบอนุ ญาตประกอบกิจการโครงข่ายกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ระยะเวลา 13 สิงหาคม 2556 - 12 สิ งหาคม 2571
บริ ษัท มี ภ าระผู กพัน ที จะต้อ งปฏิ บัติต ามข้อ กําหนดต่ าง ๆ ที ระบุ ไว้ในใบอนุ ญ าตและต้อ งชําระค่ าธรรมเนี ยม
ใบอนุ ญาตรายปี และค่ าธรรมเนี ยมในการนําส่ งเข้ากองทุนเพือจัดให้มีบริ การโทรคมนาคมพืนฐานโดยทัวถึงและ
บริ การเพือสังคม (USO) ตามข้อกําหนดและเงือนไขทีประกาศโดย กสทช.
บริ ษทั ได้แจ้งขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย กระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ต่อ กสทช. แล้ว ตามหนังสื อ
บริ ษทั ลงวันที 24 พฤษภาคม 2559
รายได้จากการให้บริ การโครงข่ายสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี

รายได้จากการให้บริ การโครงข่าย
รายได้จากการให้บริ การกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์
รวมรายได้ ค่าร่ วมผลิตรายการ

รายได้หลังได้รับใบอนุญาต
37,429,203
1,991,913
39,421,116

(หน่วย : บาท)
รวม
37,429,203
1,991,913
39,421,116
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28. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนิ นธุ รกิ จในส่ วนภูมิศาสตร์ เดียวคื อในประเทศไทย ส่ วนธุ รกิ จอืนบริ ษทั ยังมีรายได้จาก
ธุ รกิจดังกล่าวไม่เกิ นร้อยละ 10 ของรายได้รวม ดังนันจึงไม่ได้มีการเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ดังกล่าวในงบการเงินนี
ข้อมู ลทางการเงิ นจําแนกตามส่ วนงานทางธุ รกิ จและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ ของบริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อย สําหรับปี
สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559
รายได้ค่า
สนับสนุน
ค่าร่ วมผลิต
สิ ทธิแพร่
การจัด
รายได้จาก
รายการ
ภาพรายการ
แข่งขันกีฬา
การขาย
รวม
93,273
รายได้
48,914
51,169
193,356
(18,600)
(48,733)
(77,080)
(144,413)
ต้นทุน
16,193
30,314
2,436
48,943
กําไรขันต้น
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
19,805
26,534
รายได้อืน
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
95,282
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
(108,961)
ค่าเผือด้อยค่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(41,444)
(29,977)
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
(180,383)
รวมค่าใช้จ่าย
ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
(85,101)
ต้นทุนทางการเงิน
(529)
ส่ วนแบ่งผลขาดทุนในบริ ษทั ร่ วม
(673)
ภาษีเงินได้
(86,303)
ขาดทุนสุ ทธิ
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2558

รายได้
ต้นทุน
ขาดทุนขันต้น
รายได้อืน
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ตัดจําหน่ายสินทรัพย์จากการยกเลิกสัญญา
ค่ า ตอบแทนและค่ าความเสี ยหายจากการ
ยกเลิกสัญญา
ค่าเผือด้อยค่าทรัพย์สิน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
รวมค่าใช้จ่าย
ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งผลขาดทุนในบริ ษทั ร่ วม
ภาษีเงินได้
ขาดทุนสุ ทธิ

ค่าร่ วมผลิต
รายการ

รายได้ค่า
สิทธิแพร่
ภาพรายการ

สนับสนุน
การจัด
แข่งขันกีฬา

รายได้จาก
การขาย

108,297
(232,958)
(124,661)

34,117
(39,186)
(5,069)

86,430
(85,830)

-

600

-

รวม
228,844
(357,974)
(129,130)
11,171
(117,959)
(190,267)
(51,882)
(151,901)
(312,443)
(40,395)
(25,394)
(772,282)
(890,241)
(2,693)
(69)
(16,119)
(909,122)
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29. การซื อธุรกิจ
บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด
เมื อวันที 16 ธันวาคม 2559 บริ ษัทได้เข้าลงทุ นในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานก๊ าซชี วภาพทีจังหวัดสุ พรรณบุ รีซึ ง
ดําเนิ นการโดยบริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด โดยแบ่งโครงสร้ างการลงทุนเป็ น 2 ส่ วน ดังนี ส่ วนที 1
การซือหุน้ สามัญจากผูถ้ ือหุน้ เดิมจํานวน 25,000 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนในบริ ษทั ดังกล่าว ในราคาหุ ้น
ละ 4,400 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวม 110 ล้านบาท ทังนี การซื อขายหุ ้นจะเสร็ จสิ นทังหมดภายในเดือนกรกฎาคม 2560 โดย
การเข้าซือหุน้ จะแบ่งออกเป็ น 3 ครัง คือ ครังที 1 ภายในเดือนธันวาคม 2559 จํานวน 8,200 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 16.40 ของ
หุ ้นทังหมดของอัครวัฒน์, ครังที 2 ภายในเดือนมกราคม 2560 จํานวน 8,619 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 17.24 ของหุ ้นทังหมด
ของ อัครวัฒน์ และครังที 3 ภายในเดื อนกรกฎาคม 2560 จํานวน 8,181 หุ ้น คิ ดเป็ นร้อยละ 16.36 ของหุ ้นทังหมดของ
อัครวัฒน์ และส่ วนที 2 กําหนดงบลงทุนในการเข้าดําเนิ นการปรับปรุ งพืนทีโรงไฟฟ้ า จัดหา และติ ดตังเครื องจักรใน
โครงการฯในกรอบวงเงินรวมไม่เกิน 180 ล้านบาท
รายละเอียดของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิทีเกิดจากการซือกิจการใหม่มีดงั ต่อไปนี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน
ลูกหนีการค้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
อาคาร และอุปกรณ์-สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
หนีสิ นหมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์สุทธิทีได้มา
ส่ วนได้เสียทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
สิ นทรัพย์สุทธิทีได้มา
ค่าความนิยม
สิ งตอบแทนทีจ่ายเพือซือบริ ษทั ย่อย
หัก : เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทีมีอยูใ่ นบริ ษทั ย่อยทีซือมา
สิ งตอบแทนทีจ่ายเพือซือบริ ษทั ย่อยสุ ทธิจากเงินสดทีได้มา

(หน่วย:บาท)
1,713,883
384,736
248,637
59,633
20,989,916
100,000
(1,690,281)
21,806,524
(18,230,254)
3,576,270
32,501,975
36,078,245
(1,713,883)
34,364,362
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30. เครื องมือทางการเงิน
30.1 นโยบายการบริหารความเสี ยง
เครื องมือทางการเงิ นทีสําคัญของบริ ษทั ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี การค้า เงินลงทุน และ
เงินกูย้ ืมระยะสัน บริ ษทั มีความเสี ยงทีเกียวข้องกับเครื องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริ หารความเสี ยง
ดังนี
ความเสี ยงด้ านการให้ สินเชื อ
บริ ษทั มีความเสี ยงด้านการให้สินเชือ ซึ งส่ วนใหญ่เกียวเนื องกับลูกหนี ทีเกิดจากค่าร่ วมผลิตรายการโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียมและค่าสิ ทธิ แพร่ ภาพรายการ อย่างไรก็ตาม เนื องจากบริ ษทั มีนโยบายในการให้สินเชือทีระมัดระวัง และ
การติดตามการรับชําระหนี อย่างใกล้ชิด ดังนันบริ ษทั จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายทีเป็ นสาระสําคัญจากการ
เก็บหนีจากลูกหนีเหล่านี นอกเหนื อจากส่ วนทีได้ตงค่
ั าเผือหนีสงสัยจะสู ญไว้แล้วและลูกหนีการค้าร่ วมผลิตรายการ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมได้มีการวางเงินประกัน
ความเสี ยงจากอัตราดอกเบีย
บริ ษ ัทมี ค วามเสี ยงจากอัต ราดอกเบี ยที สําคัญ อัน เกี ยวเนื องกับเงิ น ฝากสถาบัน การเงิ น อย่างไรก็ ต าม เนื องจาก
สิ นทรัพย์และหนี สิ นทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบียทีปรับขึนลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบียคงทีซึ ง
ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบนั ความเสี ยงจากอัตราดอกเบียของบริ ษทั จึงอยูใ่ นระดับตํา
ความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียน
บริ ษ ัท ไม่ มี ค วามเสี ยงจากอัต ราแลกเปลี ยน เนื องจากบริ ษ ัท ไม่ มี ร ายการค้า ที เป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศที เป็ น
สาระสําคัญ
30.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน
เนื องจากสิ น ทรัพ ย์และหนี สิ นทางการเงิ นส่ วนใหญ่ ข องบริ ษ ัทจัด อยู่ในประเภทระยะสัน และมี อตั ราดอกเบี ย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบียในตลาด บริ ษทั จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี สิ นทางการเงินใกล้เคียง
กับมูลค่าตามบัญชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินทีผูซ้ ือและผูข้ ายตกลงแลกเปลียนสิ นทรัพย์กนั ในขณะทีทังสองฝ่ ายมีความรอบรู ้
และเต็มใจในการแลกเปลียนและสามารถต่ อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิ สระในลักษณะทีไม่มีความเกี ยวข้องกัน
วิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมขึนอยู่กบั ลักษณะของเครื องมือทางการเงิน มูลค่ ายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาด
ล่าสุ ดหรื อกําหนดขึนโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าทีเหมาะสม
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31. สัญญา
เมือวันที 19 พฤษภาคม 2559 บริ ษทั ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง จํานวน 2 ฉบับ กับผูล้ งทุนประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เพือเข้า
ทํารายการตรวจสอบสถานะในบริ ษทั จํานวน 2 บริ ษทั ซึ งจดทะเบียนจัดตังในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ โดยประกอบธุ รกิ จ
พลังงานในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เพือเข้าซือหุน้ จํานวนร้อยละ 40 ของหุ ้นของบริ ษทั ทัง 2 บริ ษทั และเมือวันที 11 สิ งหาคม
2559 บริ ษทั ได้ช ําระเงิ นมัดจําการเช่ าทีดิ นเพื อก่ อสร้ างโรงไฟฟ้ าแสงอาทิตย์ดังกล่าวจํานวน 22,398,461 บาท ให้แก่
ผูแ้ ทนหรื อผูร้ ับมอบอํานาจจากเจ้าของทีดินทัง 2 บริ ษทั ซึ งรวมอยู่ใน “สินทรัพย์หมุนเวียนอืน” โดยหากโครงการไม่ได้
รับอนุ มตั ิจากผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ผูใ้ ห้เช่าทีดินจะต้องคืนเงินมัดจําดังกล่าวเต็มจํานวนภายในเวลาทีบริ ษทั กําหนด การ
ชําระเงินมัดจําดังกล่าวได้รับอนุ มตั ิ กรอบวงเงิ นไม่เกิน 50 ล้านบาท จากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 5/2559
ประชุมเมือวันที 13 กรกฎาคม 2559
32. ภาระผูกพัน
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าพืนทีอาคารกับบริ ษทั ทีไม่เกียวข้องกันแห่งหนึ ง กําหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี สิ นสุ ดสัญญาวันที
30 พฤศจิกายน 2560 ในอัตราค่าเช่ารวมค่าบริ การ เดือนละ 278,800 บาท
33. ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะทีสําคัญสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
17,096,907
9,896,907 224,792,040
ค่าตอบแทนแก่ผใู ้ ห้สิทธิร่วมผลิตรายการ
232,958,063
55,552,539
52,710,860 158,644,485
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
161,239,803
41,444,470
41,444,470 312,443,216
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
323,302,869
12,260,402
10,058,079
เงินเดือนและผลประโยชน์อืนของพนักงาน
12,714,516
6,101,882
17,991,466
15,893,572
ค่าบริ การทางวิชาชีพ
33,952,290
22,130,546
5,333,603
3,345,600
ค่าเช่าและค่าบริ การสํานักงาน
4,434,369
3,365,200
- 151,900,892
ค่าตอบแทนและค่าความเสี ยหายจากการยกเลิกสัญญา
151,900,892
ตัดจําหน่ายสินทรัพย์จากการยกเลิกสัญญา
51,881,561
51,881,561
29,977,196
26,560,917
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
25,594,250
20,253,963

- 179 -

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2559
34. การบริหารการจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ในการบริ หารทางการเงิน คือ การดํารงไว้ซึงความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนือง
และการดํารงไว้ซึงโครงสร้างของทุนทีเหมาะสม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่ วนหนีสิ นต่อทุนเป็ น 0.06:1 (เฉพาะกิจการ: 0.05:1)
35. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ทีประชุ มกรรมการบริ ษทั ครังที 1/2560 เมื อวันที 26 มกราคม 2560 บริ ษทั มี มติ อนุ มตั ิ การเข้าลงทุ นในโครงการ
โรงไฟฟ้ า พลังงานแสงอาทิ ต ย์ข อง Negros PH Solar Inc (NPSI) ขนาดกํา ลัง การผลิ ต ตามสั ญ ญา Solar Energy
Contract 50 เมกะวัตต์ ซึ งตังอยู่ทีประเทศฟิ ลิปปิ นส์ โดยซื อหุ ้นสามัญใน NPSI จํานวน 10,000 หุ ้น คิดเป็ นสัดส่ วน
ร้อยละ 40 ของทุนทีออกแล้วทังหมดของ NPSI คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ น 600,000 ดอลล่าร์ สหรัฐ โดยจะต้องได้รับ
อนุ มตั ิ จากทีประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ด้วยคะแนนเสี ยงไม่ น้อ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทังหมด และภายหลังจากที
คู่สัญญาปฏิบตั ิ ตามเงือนไขบังคับก่ อนทีกําหนดไว้ในสัญญาซื อขายหุ ้นหรื อได้รับยกเว้นตามวิธีการทีกําหนดใน
สัญญาฯ ภายในเดือน พฤษภาคม 2560
36. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนีได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั เมือวันที 28 กุมภาพันธ์ 2560
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษทั ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ซึงประกอบด้ วย งบ
แสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รวม และงบกํา ไรขาดทุน เบ็ด เสร็ จ เฉพาะกิจ การ งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่ว นของผู้ถือ หุ้น รวมและงบแสดงการ
เปลี ยนแปลงส่วนของผู้ถื อหุ้น เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงิน สดรวมและงบกระแสเงิน สดเฉพาะกิจ การ สําหรับ ปี
สินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชี ทีสําคัญ
ข้า พเจ้าเห็นว่า งบการเงิน รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการข้า งต้น นี แสดงฐานะการเงิ น รวมและและฐานะการเงิ น
เฉพาะกิ จการของบริ ษทั ดี มีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และผลการ
ดําเนิ นงานรวมและผลการดําเนิ นงานเฉพาะกิ จการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงิ น สดเฉพาะกิ จการสําหรับปี
สิ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บผิด ชอบของข้าพเจ้าได้ก ล่าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั
ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่ วนทีเกียวข้องกับการตรวจสอบ
งบการเงินรวม และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืน ๆซึ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี ข้าพเจ้า
เชือว่าหลักฐานการสอบบัญชีทีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรืองสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื องสําคัญ ในการตรวจสอบคื อ เรื องต่ าง ๆที มี นัย สําคัญ ที สุ ด ตามดุ ล ยพินิ จเยียงผูป้ ระกอบวิ ช าชี พ ของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมสําหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื องเหล่านี มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงิ น
รวมโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทังนีข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื องเหล่านี

****/2
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-2ค่ าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ความเสียง
ความเหมาะสมของจํานวนค่าเผือหนีสงสัยจะสูญเป็ นเรื องสําคัญที ผู้บริ หารต้ องใช้ วิจารณญาณอย่างมาก การกําหนด
จํานวนทีคาดว่าจะไม่ได้ รับคืนจากลูกหนีเป็ นกระบวนการทีเกียวข้ องกับความไม่แน่นอนต้ องอาศัยข้ อสมมติฐานและปั จจัย
ต่าง ๆ เช่ น ฐานะทางการเงินของลูกหนี ประวัติการชําระหนี ของลูกหนี นอกจากนี ข้ อสมมติ ฐานทีใช้ ในการคํ านวณที
แตกต่างกันอาจทําให้ ได้ จํานวนค่าเผือหนีสงสัยจะสูญทีต่างกันอย่างมีสาระสําคัญด้ วย
การตอบสนองความเสียงของผู้สอบบัญชี
วิธีการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าต่อเรื องดังกล่าว ข้ าพเจ้ าได้ ใช้ วิธีดงั ต่อไปนี
- ทําการประเมินการทดสอบระบบและประสิทธิ ผลของการควบคุมเกี ยวกับการคํานวณค่าเผื อหนีสงสัยจะสูญ โดย
พิจารณาจากลูกหนีรายตัวและได้ ทําความเข้ าใจและประเมิน ประสิ ทธิ ผลของการควบคุม ภายในที บริ ษัท จัดให้ มี
เกียวกับกระบวนการติดตามหนีและทดสอบสมมติฐานทีใช้ ในการพิจารณาการคํานวณจํานวนค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
การประเมินวิธีการตังค่าเผื อหนี สงสัยจะสูญ ของลูกหนี แต่ละรายโดยพิ จารณาถึงปั จจัย ต่าง ๆที ฝ่ ายบริ ห ารนํ ามา
พิจารณา
- นอกจากนีข้ าพเจ้ าได้ การประเมินการชําระหนีของลูกหนี ซึงรวมถึงการทดสอบจํานวนเงินทีได้ รับชําระภายหลังวันสิน
งวดจากผลการทดสอบข้ า งต้ น ทํ าให้ ข้ าพเจ้ าเชื อมันว่าฝ่ ายบริ หารบัน ทึ ก ค่ าเผื อหนี สงสัย จะสูญ ไว้ เพี ย งพอและ
เหมาะสมแล้ ว
ค่ าความนิยมและเงินลงทุนในบริษัทย่ อย
ความเสียง
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ ในระหว่างปี
กลุ่มบริษัทรับรู้ ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของค่าความนิยม
จํานวน . ล้ านบาท ในงบการเงินรวม และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจํานวน .
ล้ านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามรายงานประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ และบริ ษทั มียอดคงเหลือของค่าความ
นิยมจากการซือกิจการในส่วนงานธุรกิจโรงผลิตไฟฟ้า เป็ นจํานวน . ล้ านบาท ซึงจํานวนดังกล่าวมีสาระสําคัญต่องบ
การเงินรวม การประเมินการด้ อยค่าของค่าความนิยมเป็ นประมาณการทางบัญชีทีสําคัญทีจะต้ องใช้ ดลุ ยพินิจอย่างสูงใน
การระบุหน่วยสินทรัพย์ทีก่อให้ เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีกิจการคาดว่าจะได้ รับจากกลุ่ม
สินทรัพย์นนั รวมถึงการกําหนดอัตราคิดลด และอัตราการเติบโตในระยะยาวทีเหมาะสม ซึงทําให้ เกิดความเสียงเกียวกับ
มูลค่าของค่าความนิยม
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การตอบสนองความเสียงของผู้สอบบัญชี
วิธีการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าต่อเรื องดังกล่าว ข้ าพเจ้ าได้ ใช้ วิธีดงั ต่อไปนี
- ข้าพเจ้าได้ประเมินความรู้ความสามารถและความเป็ นอิสระของผูป้ ระเมินราคา
- หารื อกับผูป้ ระเมินราคาถึงความสมเหตุสมผลของวิธีการทีใช้ในการประเมินราคา
- ประเมินความเหมาะสมของสมมติฐานและข้อมูลทีใช้ในการประเมินราคา
ั ย่อยในงบ
- สอบทานการบันทึกบัญชีทีเกียวข้องกับการด้อยค่าของค่าความนิ ยมในงบการเงินรวมและเงินลงทุนในบริ ษท
การเงินเฉพาะกิจการ
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเน้
ี น
โดยไม่ได้ เป็ นการเปลียนแปลงความเห็นดังกล่าวข้ างต้ น ข้ าพเจ้ าขอให้ สงั เกต
( ) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ ณ วันที ธันวาคม
บริ ษัทอยู่ระหว่างการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของ
ธุรกิจ โดยผู้บริหารได้ แต่งตังผู้ประเมินราคาอิสระ เพือประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว อย่างไรก็ดี ณ วันทีงบการเงินนี
ได้ รับการอนุมัติ บริ ษัทยังอยู่ระหว่างการพิจารณาข้ อมูลดังกล่ าว ดังนัน มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทีได้ มาและ
หนีสินทีรับมาเป็ นมูลค่าประมาณการ ณ วันทีซือธุรกิจ อาจมีการปรับปรุง และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที ผู้บริ หารต้ องประมาณการมูลค่ายุติธรรมของธุรกิจทีซือมา ณ วันทีซือ ในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัด
มูลค่าซึงต้ องไม่เกินกว่าหนึงปี นบั จากวันทีซือ ผู้ซือต้ องปรับย้ อนหลังประมาณการทีเคยรับรู้ไว้ ณ วันทีซือ เพือสะท้ อน
ผลของข้ อมูลเพิมเติมทีได้ รับเกียวกับข้ อเท็จจริ งและสถานการณ์ แวดล้ อมทีมีอยู่ ณ วันทีซือ ทังนีการกําหนดมูลค่า
ยุติธรรมทีสุดของธุรกิจทีซือมาในระหว่างปี
นันขึนอยู่กบั การกําหนดราคาซือขันสุดท้ าย และผลของการปั นส่วน
ราคาซือ
( ) ตามทีกล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ . กลุ่มบริษัทได้ ว่าจ้ างบริ ษัทผู้ประเมินราคาอิสระแห่งหนึง
เพือทําการประเมินมูลค่ายุติธรรมของมูลค่าธุรกิจของโรงผลิตไฟฟ้าของบริ ษัทย่อยแห่งหนึง โดยใช้ วิธีประมาณการ
รายได้ (Income Approach) และคํานวณคิดลดกระแสเงินสดมาเป็ นมูลค่าปั จจุบนั ตามรายงานของบริษทั ผู้ประเมิน
ราคาอิ สระดังกล่ าวลงวันที กุมภาพันธ์
มูลค่ าธุรกิจของโครงการดังกล่ าวมี มูล ค่ายุติธรรมจํานวนเงิน
. ล้ านบาท ทังนี ผู้ประเมินราคาอิสระได้ ตงข้
ั อสมมติฐานพิเศษในการกําหนดมูลค่าทีสําคัญ ได้ แก่ ระยะเวลา
โครงการทังหมดระยะเวลา ปี ระยะเวลาการก่อสร้ างประมาณ ปี นับจากวันทีทําการประเมิน และระยะเวลาใน
การผลิตไฟฟ้า ปี นับจากวันทีโครงการก่อสร้ างเสร็จ % เงินลงทุนจํานวน . ล้ านบาท มีความเพียงพอใน
การก่อสร้ างระบบไบโอแก็ส ระบบท่อส่ง ระบบกรองแก็ส ระบบผลิตไฟฟ้า เป็ นต้ น และกลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนจาก
การด้ อยค่าของค่าความนิยม จํานวน . ล้ านบาท ในงบการเงินรวม และรับรู้ ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยจํานวน . ล้ านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการประจําปี
ตามราคาประเมินมูลค่าธุรกิจ
โรงไฟฟ้ าของบริ ษั ท ย่ อ ยดังกล่ าว นอกจากนี ในการประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั งที /
เมื อวัน ที
กุมภาพันธ์
คณะกรรมการมีมติให้ ยกเลิกการลงทุน หรื อการจําหน่ายการลงทุน โดยบริษัทจะดําเนินการหาผู้
ลงทุนทีสนใจโครงการต่อไป
(3) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ ข้ อ ข้ อ และข้ อ 28 กลุ่มบริ ษัทและบริษัทลงทุนในโครงการต่าง ๆ และได้
รายงานความคืบหน้ าของแต่ละโครงการทีสําคัญ
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-4เรื องอืนๆ
งบการเงินของ บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ซึงประกอบด้ วย งบแสดงฐานะการเงินรวม (ก่อนปรับปรุ ง)
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที ธันวาคม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ รวมและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม(ก่อนปรับปรุ ง) และงบแสดงการเปลียนแปลงส่วน
ของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจสําหรับปี สินสุดวันที ธันวาคม
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอืนทีอยู่ในสํานักงานเดียวกัน ซึงแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงือนไข แต่มีข้อมูลและเหตุการณ์ ที
เน้ น เรื องการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทีได้ มาและหนีสินทีรับมาว่าอาจมีรายการปรับปรุง ตามรายงานลงวันที
กุมภาพันธ์
ข้ อมูลอืน
ผู้บริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบต่อข้ อมูลอืน ข้ อมูลอืนประกอบด้ วยข้ อมูลซึงรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผู้สอบบัญชีทีอยู่ในรายงานประจําปี นนั ข้ าพเจ้ าคาดว่าข้ าพเจ้ าจะได้ รับรายงานประจําปี ภายหลังวันทีใน
รายงานของผู้สอบบัญชีนี
ความเห็ น ของข้ าพเจ้ าต่ อ งบการเงินไม่ ค รอบคลุม ถึ งข้ อ มูล อื นและข้ าพเจ้ า ไม่ ได้ ให้ ค วามเชื อมันต่ อ ข้ อ มูล อืน ความ
รับผิดชอบของข้ าพเจ้ าทีเกียวเนืองกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้ อมูลอืนมีความขัดแย้ งทีมี
สาระสําคัญกับงบการเงินหรือความรู้ทีได้ รับจากการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า หรือปรากฎว่าข้ อมูลอืนมีการแสดงข้ อมูลทีขัด
ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมือข้ าพเจ้ าได้ อา่ นรายงานประจําปี หากข้ าพเจ้ าสรุปได้ ว่ามีการแสดงข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ ข้ าพเจ้ า
ต้ องสือสารเรื องดังกล่าวกับผู้มีหน้ าทีในการกํากับดูแลเพือให้ ผ้ มู ีหน้ าทีในการกํากับดูแลดําเนินการแก้ ไขข้ อมูลทีแสดงขัด
ต่อข้ อเท็จจริง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีในการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวม
ผู้บริหารมีหน้ าทีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมเหล่านีโดยถูกต้ องตามทีควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็ นเพือให้ สามารถจัดทํางบการเงินรวมที
ปราศจากการแสดงข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรื อข้ อผิดพลาด
ในการจัดทํ างบการเงินรวม ผู้บริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษัทในการดําเนินงานต่อเนือง
เปิ ดเผยเรื องทีเกี ยวกับการดําเนินงานต่อเนือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้ เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดํ าเนินงาน
ต่อเนือง เว้ นแต่ผ้ บู ริหารมีความตังใจทีจะเลิกกลุ่มบริษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนืองต่อไปได้
ผู้มีหน้ าทีในการกํากับดูแลมีหน้ าทีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท
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-5ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม
การตรวจสอบของข้ าพเจ้ ามีวตั ถุประสงค์ เพือให้ ได้ ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมโดยรวมปราศจากการ
แสดงข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรื อข้ อผิดพลาดและเสนอรายงานของ
ผู้สอบบัญชีซงรวมความเห็
ึ
นของข้ าพเจ้ าอยู่ด้วยความเชือมันอย่างสมเหตุสมผล คือความเชือมันในระดับสูงแต่ไม่ได้ เป็ น
การรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริงอัน
เป็ นสาระสําคัญทีมีอยู่ได้ เสมอไป ข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญ
เมือคาดการณ์ ได้ อย่ างสมเหตุสมผลว่ารายการทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมี ผลต่อการ
ตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินรวมจากการใช้ งบการเงินเหล่านี
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี ยงจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความเสี ยงเหล่านันและ
ได้หลักฐานการสอบบัญชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าความเสี ยงทีไม่พบ
ข้อมูลทีขัด ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ซึ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี ยงทีเกิ ดจากข้อผิดพลาด
เนืองจากการทุจริ ตอาจเกียวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตังใจละเว้นการแสดงข้อมูลการ
แสดงข้อมูลทีไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวข้องกับการตรวจสอบเพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสมกับ
สถานการณ์แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริ ษทั
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้องซึงจัดทําขึนโดยผูบ้ ริ หาร
 สรุ ปเกียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีทีได้รับสรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนทีมีสาระสําคัญทีเกี ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ทีอาจเป็ นเหตุให้
เกิ ดข้อสงสัยอย่างมี นัยสําคัญ ต่ อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนิ น งานต่อเนื องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อ
สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกต
ถึ งการเปิ ดเผยข้อ มู ล ในงบการเงิ น ที เกี ยวข้อ งหรื อ ถ้าการเปิ ดเผยดังกล่ าวไม่ เพี ย งพอ ความเห็ น ของข้า พเจ้าจะ
เปลียนแปลงไปข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึนอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีทีได้รับจนถึงวันทีในรายงานของผูส้ อบบัญชีของ
ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนือง
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ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนื อหาของงบการเงินรวมโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวม
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบทีทําให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีควรหรื อไม่
ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรม
ทางธุ รกิ จภายในกลุ่มบริ ษทั เพือแสดงความเห็ นต่ องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่ อการกําหนดแนวทางการ
ควบคุมดูแลและการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้ าพเจ้ าได้ สือสารกับผู้มีหน้ าทีในการกํากับดูแลในเรื องต่าง ๆทีสําคัญซึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามทีได้ วางแผนไว้ ประเด็นที มีนัยสํ าคัญ ทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้ อบกพร่ องที มีนัยสํ าคัญ ในระบบการควบคุม
ภายในหากข้ าพเจ้ าได้ พบในระหว่างการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ ให้ คํารับรองแก่ผ้ มู ีหน้ าทีในการกํากับดูแลว่าข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดจรรยาบรรณทีเกียวข้ องกับความ
เป็ นอิสระและได้ สือสารกับผู้มีหน้ าทีในการกํากับดูแลเกียวกับความสัมพันธ์ทงหมดตลอดจนเรื
ั
องอืนซึงข้ าพเจ้ าเชือว่ามี
เหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้ าพเจ้ าและมาตรการทีข้ าพเจ้ าใช้ เพือป้องกันไม่ให้
ข้ าพเจ้ าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื องทีสือสารกับผู้มีหน้ าทีในการกํากับดูแลข้ าพเจ้ าได้ พิจารณาเรื องต่าง ๆ ทีมีนยั สําคัญมากทีสุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื องสําคัญในการตรวจสอบข้ าพเจ้ าได้ อธิบายเรื องเหล่านีในรายงานของผู้สอบ
บัญชีเว้ นแต่กฎหมายหรื อข้ อบังคับไม่ให้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกียวกับเรื องดังกล่าวหรื อในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน
ข้ าพเจ้ าพิจารณาว่าไม่ควรสื อสารเรื องดังกล่าวในรายงานของข้ าพเจ้ าเพราะการกระทํ าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้ เสียสาธารณะจากการสือสารดังกล่าว
ผู้สอบบัญชีทีรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนีคือนายเจษฎา หังสพฤกษ์

นายเจษฎา หังสพฤกษ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที 7 กุมภาพันธ์

- 188 บริ ษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั น จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อ ย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม
2560
หมายเหตุ
สิ นทรั พ ย์
สิ นทรั พ ย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
ลูกหนี การค้าและลูกหนี หมุนเวียนอืน
เงินให้กยืู ้ มระยะสันแก่บริษทั ทีเกียวข้องกัน
เงินให้กยืู ้ มระยะสัน
สินทรัพย์ภาษีเ งินได้ของงวดปัจจุบ ัน
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน

6
7
5.2
8
9

รวมสิ นทรั พ ย์ หมุนเวียน
สิ นทรั พ ย์ ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ลูกหนี การค้าและลูกหนี ไม่หมุนเวียนอืน
ทีดินอาคารและอุปกรณ์
อสังหาริมทรัพย์เ พือการลงทุน
ค่าความนิ ยม
สินทรัพย์ไม่มีต ัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรั พ ย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรั พ ย์

10
11
12
13
14
11
15
16

2559
(ปรับปรุงใหม่)

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

9,547,608
184,161,127
73,917,030
10,756,164
1,317,329
612,696

17,854,367
582,395,554
75,935,004
2,796,283
585,665

8,358,711
174,619,538
71,428,701
74,677,968
869,563
612,696

15,057,054
516,046,862
71,962,153
2,736,281
583,720

280,311,954

679,566,873

330,567,177

606,386,070

321,041,390
73,027,645
34,515,953
21,627,685
51,202,950
27,632,075
529,047,698
809,359,652

85,887,821
40,972,855
24,549,765
34,012,386
38,941,734
72,542,070
296,906,631
976,473,504

324,999,632
87,093,417
73,027,645
24,468,622
27,518,075
537,107,391
867,674,568

141,732,173
85,887,821
29,192,764
38,941,734
72,428,070
368,182,562
974,568,632

- 189 บริ ษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั น จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อ ย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ )
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม
2560
หมายเหตุ
หนีสิ นและส่ วนของผู้ถื อหุ้น
หนีสิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี หมุนเวียนอืน
ส่วนของหนี สินระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี
เงินกูยื้ มระยะสัน

2559
(ปรับปรุงใหม่)

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

15,675,318
1,890,208
4,879,121

43,281,968
1,915,306
5,112,381

14,296,956
1,890,208
-

40,401,956
1,915,306
-

22,444,647

50,309,655

16,187,164

42,317,262

1,054,869
2,653,946
2,830,050

2,944,705
1,498,125
2,830,050

1,054,869
2,645,069
2,830,050

2,944,705
1,498,125
2,830,050

6,538,865
28,983,512

7,272,880
57,582,535

6,529,988
22,717,152

7,272,880
49,590,142

590,547,570

590,547,570

590,547,570

590,547,570

587,407,772
1,487,411,835
(6,600,000)
(39,600,000)

549,749,896
1,454,611,780
(6,600,000)
(39,600,000)

587,407,772
1,487,411,835
(6,600,000)
(39,600,000)

549,749,896
1,454,611,780
(6,600,000)
(39,600,000)

13,000,000
(1,269,381,805)
1,787,011

13,000,000
(1,062,801,547)
-

13,000,000
(1,196,662,191)
-

13,000,000
(1,046,183,186)
-

รวมส่ วนของผู้ถื อหุ้น
ส่วนได้เ สียทีไม่มีอํานาจควบคุม

774,024,813
6,351,327

908,360,129
10,530,840

844,957,416
-

924,978,490
-

รวมส่ วนของผู้ถื อหุ้น
รวมหนีสิ นและส่ วนของผู้ถื อหุ้น

780,376,140
809,359,652

918,890,969
976,473,504

844,957,416
867,674,568

924,978,490
974,568,632

18
17

รวมหนีสิ นหมุนเวียน
หนีสิ นไม่หมุนเวียน
เงินกูยื้ มระยะยาว
ประมาณการหนี สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์ พนักงาน
หนี สินไม่หมุนเวียนอืน

18
19
20

รวมหนีสิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนีสิ น
ส่ วนของผู้ถื อหุ้น
ทุนเรือนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 590,547,570 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท
ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุ ้นสามัญ 587,407,772 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท
หุ ้นสามัญ 549,749,896 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้น
ส่วนลดมูลค่าหุ ้นสําหรับหนี แปลงสภาพเป็ นทุน
ส่วนลดมูลค่าหุ ้น
กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอืนของส่วนของผู ้ถือหุ ้น

21

- 190 บริ ษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั น จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อ ย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สํา หรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560

2560

2559

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

26,999,046
16,708,723
5,376
43,713,145
(7,200,000)
(15,189,748)
(22,389,748)
21,323,397
15,335,043
36,658,440

48,913,824
51,169,459
93,273,262
193,356,545
(18,600,508)
(48,733,025)
(77,079,680)
(144,413,213)
48,943,332
19,804,606
26,534,193
95,282,131

19,559,046
16,708,723
36,267,769
(15,189,748)
(15,189,748)
21,078,021
11,350,914
32,428,935

38,574,246
51,169,459
93,273,262
183,016,967
(9,896,907)
(48,733,025)
(77,079,680)
(135,709,612)
47,307,355
25,992,856
73,300,211

(105,226,906)
(16,869,981)
(20,731,191)
(65,330,845)
(24,063,543)
(411,337)
(12,997,397)
(245,631,200)
(208,972,760)
(208,972,760)

(108,961,539)
(41,444,470)
(29,977,196)
(529,284)
(672,874)
(181,585,363)
(86,303,232)
(86,303,232)

(101,172,930)
(16,869,981)
(42,560,511)
(21,899,948)
(404,570)
(182,907,940)
(150,479,005)
(150,479,005)

(89,994,279)
(41,444,470)
(2,820,583)
(26,560,917)
(511,295)
(161,331,544)
(88,031,333)
(88,031,333)

(208,972,760)

574,029
(85,729,203)

(150,479,005)

574,029
(87,457,304)

ส่วนทีเป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เ สียทีไม่มีอ ํานาจควบคุม
ขาดทุนสํา หรั บปี

(206,580,258)
(2,392,502)
(208,972,760)

(86,303,232)
(86,303,232)

(150,479,005)
(150,479,005)

(88,031,333)
(88,031,333)

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็ จ (ขาดทุน)
ส่วนทีเป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เ สียทีไม่มีอ ํานาจควบคุม
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสํา หรั บปี

(206,580,258)
(2,392,502)
(208,972,760)

(85,729,203)
(85,729,203)

(150,479,005)
(150,479,005)

(87,457,304)
(87,457,304)

(0.360)

(0.162)

(0.262)

(0.166)

573,445,768

531,758,284

573,445,768

531,758,284

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้คา่ ร่วมผลิตรายการ
รายได้คา่ สิทธิแพร่ภาพรายการ
รายได้จากการขาย
รวมรายได้
ต้นทุนค่าสิทธิร่วมผลิตรายการ
ต้นทุนค่าสิทธิแพร่ภาพรายการ
ต้นทุนขาย
รวมต้ นทุน
กําไรขันต้ น
กําไรจากการจําหน่ ายเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
รายได้อืน
กําไรก่อ นค่ าใช้ จ่ าย
ค่าใช้จ่ ายในการบริหาร
ค่าเผือด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีต ัวตน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าความนิ ยม
11
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
10
ค่าตอบแทนผู ้บริหาร
5.1
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษทั ร่วม
รวมค่ าใช้ จ่ าย
ขาดทุนก่อ นภาษีเงินได้
ภาษีเ งินได้
ขาดทุนสุ ทธิสํา หรั บปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื นสํา หรั บปี
รายการทีจะไม่ถู กจัดประเภทใหม่ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนภายหลัง :
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์ พนักงานทีกําหนดไว้
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

กําไร (ขาดทุน) ต่ อ หุ้นขันพื นฐาน (บาทต่ อ หุ้น)
จํานวนหุ้นสามัญถั วเฉลียถ่ วงนําหนัก (หุ้น)

22
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บริ ษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั น จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อ ย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถื อหุ้น
สํา หรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
กําไร(ขาดทุน)สะสม

ทุนเรือนหุ ้นที
หมายเหตุ ออกและชําระแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
เพิมทุนจดทะเบีย น
ส่วนได้เ สียทีไม่มีอํานาจควบคุม
โอนไปกําไรสะสม
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
ปรับปรุง
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 (ปรับปรุงใหม่)
เพิมทุนจดทะเบีย น
21
ส่วนได้เ สียทีไม่มีอํานาจควบคุม
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลื อ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

525,847,758
23,902,138
549,749,896
549,749,896
37,657,876
587,407,772

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ ้น
1,433,793,014
20,818,766
1,454,611,780
1,454,611,780
32,800,055
1,487,411,835

ส่วนลดมูลค่าหุ ้น
สําหรับหนี แปลง
สภาพเป็ นทุน
(6,600,000)
(6,600,000)
(6,600,000)
(6,600,000)

ส่วนลด
มูลค่าหุ ้น
(39,600,000)
(39,600,000)
(39,600,000)
(39,600,000)

จัดสรรแล้ว
13,000,000
13,000,000
13,000,000
13,000,000

ยังไม่ได้จัดสรร
(977,072,344)
574,029
(86,303,232)
(1,062,801,547)
(1,062,801,547)
(206,580,258)
(1,269,381,805)

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู ้ถือหุ ้น
ส่วนเกินทุนจากการ
เปลียนแปลงสัดส่วนการถือ
หุ ้นในบริษทั ย่อย

ผลกําไร(ขาดทุน)จากการ
วัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์ พนักงานที
กําหนดไว้

รวมองค์ประกอบ
อืนส่วนของผูถ้ ือหุ ้น

1,787,011
1,787,011

(574,029)
574,029
-

(574,029)
574,029
1,787,011
1,787,011

รวมส่วนของ
บริษทั ใหญ่
949,368,428
44,720,904
(85,729,203)
908,360,129
908,360,129
70,457,931
1,787,011
(206,580,258)
774,024,813

ส่วนของส่วนได้
เสียทีไม่มีอํานาจ
ควบคุม
18,230,254
18,230,254
(7,699,414)
10,530,840
(1,787,011)
(2,392,502)
6,351,327

รวม
949,368,428
44,720,904
18,230,254
(85,729,203)
926,590,383
(7,699,414)
918,890,969
70,457,931
(208,972,760)
780,376,140
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บริ ษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั น จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อ ย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถื อหุ้น
สําหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไร(ขาดทุน)สะสม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
เพิมทุนจดทะเบียน
โอนไปกําไรสะสม
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
เพิมทุนจดทะเบียน
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลื อ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

21

ทุนเรือนหุ ้นทีออก
และชําระแล้ว
525,847,758
23,902,138
549,749,896
37,657,876
587,407,772

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ ้น
1,433,793,014
20,818,766
1,454,611,780
32,800,055
1,487,411,835

ส่วนลดมูลค่าหุ ้น
สําหรับหนี แปลง
สภาพเป็ นทุน
(6,600,000)
(6,600,000)
(6,600,000)

ส่วนลด
มูลค่าหุ ้น
(39,600,000)
(39,600,000)
(39,600,000)

จัดสรรแล้ว
13,000,000
13,000,000
13,000,000

ยังไม่ได้จัดสรร
(958,725,882)
574,029
(88,031,333)
(1,046,183,186)
(150,479,005)
(1,196,662,191)

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู ้ถือหุ ้น
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการ
วัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์ พนักงานที
กําหนดไว้
(574,029)
574,029
-

รวมองค์ประกอบ
อืนส่วนของผู ้ถือหุ ้น
รวม
(574,029)
574,029
-

967,714,890
44,720,904
(87,457,304)
924,978,490
70,457,931
(150,479,005)
844,957,416

- 193 บริ ษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั น จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อ ย
งบกระแสเงินสด
สํา หรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนสุทธิกอ่ นภาษีเ งินได้นิตบิ คุ คล
ปรั บรายการทีกระทบกําไร(ขาดทุน)เป็ นเงินสดรั บ(จ่ าย)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) การดําเนิ นงาน
ดอกเบียจ่ าย
ดอกเบียรับ
ลูกหนี การค้าและลูกหนี หมุนเวีย นอืน (เพิมขึน) ลดลง
สินทรัพย์หมุนเวีย นอืน (เพิมขึน) ลดลง
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน (เพิมขึน) ลดลง
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี หมุนเวีย นอืนลดลง
หนี สินไม่หมุนเวีย นอืนเพิมขึน
ค่าเสือมราคา
ค่าตัดจําหน่ ายสินทรัพย์ไม่มีต ัวตน
ค่าตัดจําหน่ ายเงินมัดจําทีจะไม่สามารถเรีย กคืน
กําไรจากการปรับมูลค่ายุตธิ รรม
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เ กิดขึน
ค่าเผือหนี สงสัย จะสูญ (โอนกลับ)
ค่าเผือเงินมัดจําทีจะไม่สามารถเรีย กคืน
ค่าใช้จ่ ายผลประโยชน์ พนักงาน
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ตัดจําหน่ ายภาษีถูกหัก ณ ทีจ่ าย
ค่าเผือการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีต ัวตน
กําไรจากการจําหน่ ายสินทรัพย์ถาวร
(กําไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ย ม
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษทั ร่วม
รายการปรับปรุงจากการกระทบยอดขาดทุน
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดําเนิ นงาน
เงินสดจ่ ายดอกเบีย
รับคืนภาษีเ งินได้
จ่ ายภาษีเ งินได้
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงาน

2559

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(208,972,760)

(86,303,232)

(150,479,005)

(88,031,333)

294,626
(6,486,288)
15,841,667
(42,289)
1,447,447
(27,606,653)
9,657,226
15,189,748
8,631,185
(467,198)
4,514,566
(963,517)
29,587,619
1,155,821
665,484
23,751,986
(2,245)
20,731,191
65,330,845
12,997,397
(34,744,142)

98,346
(8,449,729)
(171,723,783)
67,699,258
(71,835,469)
(10,963,879)
672,250
8,007,338
47,558,675
(10,908,693)
19,781,144
1,034,178
41,444,470
(18,675)
(1,210,920)
(19,804,606)
672,874
(194,250,453)

290,342
(8,017,115)
14,288,723
(28,976)
1,447,447
(26,105,001)
5,218,140
15,189,748
8,631,185
(307,606)
4,514,566
(895,096)
29,587,619
1,146,944
42,560,511
665,484
23,751,986
(38,540,104)

425,941
(15,668,697)
(171,284,254)
65,076,001
(71,835,469)
(7,457,764)
672,250
5,152,185
47,558,675
(9,244,737)
19,281,144
1,126,265
2,820,583

(294,626)
2,800,117
(1,257,469)

(98,346)
(12,371,353)

(290,342)
2,800,117
(869,703)

(425,941)
(12,338,500)

(33,496,120)

(206,720,152)

(36,900,032)

(190,831,171)

41,444,470
1,898,010
(178,066,730)

- 194 บริ ษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั น จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อ ย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํา หรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ ายเพือซือบริษทั ย่อยสุทธิจากเงินสดทีได้มา
เงินสดรับจากการขายบริษทั ย่อยสุทธิจากเงินสดทีจ่ ายไป
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษทั ย่อย
เงินสดจ่ ายเพือซือเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินลงทุนชัวคราว (เพิมขึน) ลดลง
เงินสดจ่ ายเพือให้กยืู ้ มระยะสันแก่บริษทั ทีเกียวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินให้กยืู ้ มระยะสันแก่บริษทั ทีเกียวข้องกัน
เงินสดจ่ ายเพือให้กยืู ้ มระยะสันบริษทั อืน
เงินสดรับจากดอกเบีย
เงินสดจ่ ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์
กระแสเงินสดสุ ทธิไ ด้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

2559

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(37,921,755)
(399,369,632)
398,701,625
(10,756,164)
6,486,288
(493,998)
(43,353,636)

(34,364,362)
57,875,708
215,000,000
(24,687,500)
(69,028,271)
8,449,729
(393,549)
152,851,755

(37,921,755)
50,000,000
(324,999,632)
341,734,930
(88,882,915)
14,204,947
8,017,115
(493,998)
(38,341,308)

(45,424,039)
8,101,960
(4,728,271)
(247,487,192)
399,065,274
15,668,697
(393,549)
124,802,880

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ ้นทุน
เงินสดทีผู ้เช่าจ่ ายเพือลดจํานวนหนี สินซึงเกิดขึนจากสัญญาเช่าการเงิน
กระแสเงินสดสุ ทธิไ ด้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

70,457,931
(1,914,934)
68,542,997

44,720,904
(1,779,335)
42,941,569

70,457,931
(1,914,934)
68,542,997

44,720,904
(1,779,335)
42,941,569

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดของบริ ษทั ย่ อ ย ณ วันขายกิจการ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ นปี

(8,306,759)
17,854,367
9,547,608

(10,926,828)
90,714,931
(61,933,736)
17,854,367

(6,698,343)
15,057,054
8,358,711

(23,086,722)
38,143,776
15,057,054

58,798
125,054
9,363,756

1,786,630
142,310
15,925,427

51,561
30,000
8,277,150

86,662
59,550
14,910,842

9,547,608

17,854,367

8,358,711

15,057,054

ข้ อ มูล เพิมเติมประกอบกระแสเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสินปี
เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
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1. ข้อมูลทัวไป
บริ ษทั ดี มีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ซึ งจดทะเบียนจัดตังและมีภูมิลาํ เนาในประเทศไทย และได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยมี ทีอยู่ตามทีจดทะเบี ยนตังอยู่เลขที 191/43 อาคารซี ทีไอ ทาวเวอร์ ชัน 21 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร
บริ ษัทประกอบธุ รกิ จหลักโดยเป็ นผูจ้ ัดหา ผลิ ต และ/หรื อร่ วมผลิตรายการโทรทัศน์ ผ่านดาวเที ยมและเป็ นนายหน้า
ตัวแทน
2. หลักเกณฑ์ การจัดทํางบการเงินรวม
2.1

งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินบริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ดังนี
สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ)
ทีตัง
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
ชือบริ ษทั
ประเภทกิจการ
สํานักงานใหญ่ 2560
2559
บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน จํากัด
จัดหา ผลิตและ/หรื อร่ วมผลิต
กรุ งเทพฯ
100.00
100.00
(เดิมชือ บริ ษทั ดีมีเตอร์ มีเดีย จํากัด) รายการโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม
บริ ษทั ดีมีเตอร์ ไอซี ที จํากัด *
ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยี
กรุ งเทพฯ
สารสนเทศ
บริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จํากัด
ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน
กรุ งเทพฯ
99.99
99.99
บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืช
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
สุ พรรณบุรี
33.64
16.40
หมุนเวียน จํากัด ***
บริ ษทั ดีมีเตอร์ แคปปิ ตอล จํากัด (ถือ เพือประกอบกิจการให้สินเชือ
กรุ งเทพฯ
หุน้ โดย บริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ รายย่อยเพือการประกอบอาชีพ
จํากัด) **
*

ในระหว่ า งปี 2558 บริ ษัท ได้ล งทุ น ในบริ ษ ัท ย่อ ยดัง กล่ าว และนํามาจัด ทํางบการเงิ น รวมตังแต่ ว นั ที 9
กุมภาพันธ์ 2558 ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้อนุ มตั ิให้บริ ษทั ขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวและเมือวันที 15 มีนาคม 2559 บริ ษทั ได้จาํ หน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยให้กบั
บุคคลภายนอกทําให้บริ ษทั สินสุ ดการควบคุมอย่างเป็ นสาระสําคัญตังแต่วนั ทีมีการขายเงินลงทุน

** จดทะเบียนเลิกกิ จการกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมือวันที 14 กันยายน 2559 ตามมติทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น เมือวันที
1 กันยายน 2559
*** บริ ษทั จัดทํางบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว แม้บริ ษทั ถือหุ้นในสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ
50 เนืองจากบริ ษทั สามารถควบคุมบริ ษทั ดังกล่าว
2.2

ในการจัดทํางบการเงินรวม ถือหลักเกณฑ์การรวมเฉพาะบริ ษทั ย่อยซึ งบริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
มีอาํ นาจในการควบคุมหลังจากได้ตดั ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันทีมีสาระสําคัญแล้ว

3. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและสรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ
3.1

เกณฑ์ ในการจัดทําข้ อมูลทางการเงิน
งบการเงิ นได้จดั ทําขึนตามหลักการบัญ ชี ทีรับรองทัวไปภายใต้พระราชบัญ ญัติการบัญ ชี พ.ศ. 2543 ซึ งหมายถึ ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที ออกภายใต้พ ระราชบัญ ญัติ วิ ช าชี พ บัญ ชี พ.ศ. 2547 และข้อกําหนดของ
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คณะกรรมการกํากับหลัก ทรัพ ย์และตลาดหลัก ทรัพ ย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิ นภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงิ นได้จดั ทําขึ นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูล ค่าขององค์ประกอบของงบการเงิ น ยกเว้นเรื องที
อธิ บายในนโยบายการบัญชีในลําดับต่อไป
การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชี ทีรับรองทัวไปในประเทศไทย กําหนดให้ใช้ประมาณการทาง
บัญชี ทีสําคัญและการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารซึ งจัดทําขึนตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของบริ ษทั
ไปถือปฏิบตั ิ กิ จการเปิ ดเผยเรื องการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร หรื อความซับซ้อน หรื อเกียวกับข้อสมมติฐ านและ
ประมาณการทีมีนยั สําคัญต่องบการเงินในหมายเหตุ 4
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึนจากงบการเงินตามกฎหมายทีเป็ นภาษาไทย ในกรณี ทีมีเนือความขัดแย้งกัน
หรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
3.2

มาตรฐานการบัญชีทีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง

3.2.1 มาตรฐานการบัญชีทีมีการปรับปรุ ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุ งทีเกียวข้องและ
ส่งผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อบริ ษทั ซึงมีผลบังคับใช้ ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2560 มีดงั ต่อไปนี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื อง การนําเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื อง งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2559) ได้ให้ความชัดเจนในหลายประเด็นทีสําคัญดังต่อไปนี
-

ความมี สาระสําคัญ - กิ จการไม่ ควรรวมยอดหรื อ แยกแสดงข้อ มูล ในรู ปแบบทีทําให้ ผูใ้ ช้งบการเงิ นเข้าใจ
รายการได้ลดลง หากเป็ นรายการทีมีสาระสําคัญ จะต้องเปิ ดเผยข้อมูลให้เพียงพอเพืออธิ บายผลกระทบทีมีต่อ
ฐานะการเงินหรื อผลการดําเนินงาน

-

การแยกแสดงรายการและการรวมยอด - รายการบรรทัดทีระบุใน TAS 1 อาจจําเป็ นต้องแสดงแยกจากกันหาก
เกียวข้องต่อความเข้าใจฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงานของกิจการ นอกจากนี ยังมีแนวปฏิบตั ิใหม่ของการ
ใช้การรวมยอด

-

หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยันว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จาํ เป็ นต้องเรี ยงลําดับตามลําดับการ
แสดงรายการในงบการเงิน

-

รายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนทีเกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย - ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนที
เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยจะถูกจัดกลุ่มโดยพิจารณาว่าเป็ นรายการทีจะถูกจัดประเภทใหม่ไปยังกําไร
หรื อขาดทุนในภายหลังหรื อไม่ โดยแต่ละกลุ่มจะแยกแสดงเป็ นรายการบรรทัดแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน

มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที 34 (ปรั บ ปรุ ง 2559) การเปลี ยนแปลงที สําคัญ คื อ ได้ก ําหนดให้ มี ค วามชัด เจนถึ ง
ความหมายของการอ้างอิงในมาตรฐาน ไปยัง “ข้อมูลทีได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงินระหว่างกาล
หรื อที อืนในรายงานทางการเงิ นระหว่างกาล” ว่ากิ จการที ใช้ประโยชน์ ข องข้อผ่อนปรนนี จะต้องอ้างอิงจากงบ
การเงินระหว่างกาลไปถึงยังรายงานอืนทีมีขอ้ มูลดังกล่าวอย่างเฉพาะเจาะจง โดยทีผูใ้ ช้งบการเงินต้องสามารถเข้าถึง
รายงานอืนทีมีขอ้ มูลนันในลักษณะและเวลาเดียวกันกับงบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ทีมีการปรับปรุ ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุ งทีเกี ยวข้องดังกล่าวไม่
ส่ งผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญกับบริ ษทั
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3.2.2 มาตรฐานการบัญ ชีทีมี การปรับปรุ ง ซึ งจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญ ชี ทีเริ มต้นในหรื อหลังวัน ที 1
มกราคม พ.ศ. 2561 ที มี การเปลียนแปลงอย่างมี ส าระสําคัญ และเกี ยวข้องกับบริ ษทั ซึ งยังไม่ ได้น ํามาตรฐานที
ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้ มีดงั ต่อไปนี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื อง งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 2560) ได้มีการปรับปรุ งการเปิ ดเผยข้อมูลเพิมเติมเกียวกับการเปลียนแปลง
ในหนีสิ นของกิจการทีเกิดขึนจากกิจกรรมจัดหาเงินทังทีเป็ นรายการทีเป็ นเงินสดและรายการทีไม่ใช่เงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2560) ได้มีการอธิ บายให้ชดั เจนในเรื องวิธีการบัญชีสาํ หรับภาษีเงินได้รอ
ตัด บัญ ชี ก รณี มี สิน ทรั พย์ทีวัด มู ลค่ าด้วยมู ล ค่ ายุติธ รรมที มี จาํ นวนตํากว่ามู ล ค่าฐานภาษี ข องสิ น ทรั พ ย์ ในเรื อง
ดังต่อไปนี
-

กรณี สินทรัพย์ทีวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าตํากว่าฐานภาษีของสิ นทรัพย์นนั จะถือว่ามีผลแตกต่างชัวคราวที
ใช้หกั ภาษีเกิดขึน

-

ในการประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิ ษฐานว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ใน
มูลค่าทีสู งกว่ามูลค่าตามบัญชีได้

-

ในกรณี ทีกฎหมายภาษีอากรมีขอ้ จํากัดเกี ยวกับแหล่งทีมาของกําไรทางภาษี ทีสามารถใช้ประโยชน์สินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้เฉพาะในประเภททีกําหนด การพิจารณาการจะได้ใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอตัดบัญชีจะต้องนําไปประเมินรวมกันกับสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทีเป็ นประเภทเดียวกันเท่านัน

-

ในการประมาณกําไรทางภาษี ในอนาคตจะไม่ รวมจํานวนทีใช้หักภาษี ทีเกิ ด จากการกลับรายการของ ผล
แตกต่างชัวคราวทีใช้หกั ภาษีนนั

ผูบ้ ริ หารของบริ ษ ัทได้ประเมิ นและพิ จารณาว่ามาตรฐานทีปรับปรุ งใหม่ ดงั กล่าวข้างต้น จะไม่ มี ผลกระทบทีมี
นัยสําคัญต่อบริ ษทั
3.3

นโยบายการบัญชีทีสําคัญ
นโยบายการบัญชีทสํี าคัญของบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี

3.3.1 การรับรู้รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
รายได้ค่าร่ วมผลิตรายการรับรู ้ตามตามเกณฑ์คงค้างซึงเป็ นไปตามเนือหาทางเศรษฐกิจของข้อตกลงทีเกียวข้อง
บริ ษทั รับรู ้รายได้จากการขายเมือส่ งมอบสิ นค้า และลูกค้ายอมรับสิ นค้านัน
รายได้อืนและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
ต้นทุนค่าสิ ทธิ ร่วมผลิตรายการรับรู ้ตามข้อ 3.3.7
3.3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดประกอบด้วย เงิ น สดในมื อ เงิ นฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื อทวงถาม เงิ น
ลงทุนระยะสันอืนทีมีสภาพคล่องในการเปลียนมือสู งซึงมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันทีได้มาและปราศจากภาระ
ผูกพัน
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3.3.3 ลูกหนีการค้า
ลูกหนี การค้าแสดงในมูลค่ าทีจะได้รับ ค่ าเผือหนี สงสัยจะสู ญประมาณจากหนี ทีคาดว่าจะเก็บเงินไม่ ได้โดยอาศัย
ประสบการณ์การชําระเงินในอดีตและการสอบทานสถานะของลูกหนีทีคงค้างอยู่ ณ วันสิ นงวด หนีสู ญทีเกิดขึนใน
ระหว่างงวดตัดเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีทีเกิดขึน
3.3.4 ลูกหนีตามสั ญญาเช่ าการเงิน
ลูกหนี ตามสัญญาเช่ าทางการเงิ นแสดงด้วยมูลค่าแรกเริ มตามสัญญาเช่าทางการเงิน หักด้วยเงินรับจากค่างวดผ่อน
ชําระ หักด้วยดอกเบียรับรอการรับรู ้ และค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
ค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญประเมิ นโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี และการคาดการณ์ เกี ยวกับการชําระหนี ใน
อนาคตของลูกค้ารายตัว ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญจะคํานวณในอัตราร้อยละของการค้างชําระดังนี
ร้อยละ
ค้างชําระ
3 - 6 เดือน
6 - 9 เดือน
9 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน

25
35
50
100

3.3.5 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมทีแสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั บันทึกตามวิธีราคาทุน และปรับลดด้วยค่าเผือการด้อยค่าของเงิน
ลงทุน โดยมูลค่าทีลดลงดังกล่าวแสดงเป็ นขาดทุนจากการด้อยค่า ของเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุน
เงินลงทุนทัวไป แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนปรับลดด้วยค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุนโดยมูลค่าที
ลดลงดังกล่าวแสดงเป็ นขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุน
3.3.6 ทีดินอาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
ทีดิน แสดงตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสม และค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี)
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริ ษทั ย่อย “บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน จํากัด” (เดิมชือ “บริ ษทั ดีมีเตอร์ มีเดีย จํากัด”)
ในการจัดทํางบการเงินรวมแสดงตามมูลค่ายุติธรรม เนืองจากเป็ นการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทีระบุได้
เพือการซือ
ค่าเสือมราคาคํานวณโดยวิธีเส้นตรงเพือลดราคาตามบัญชีของทรัพย์สินแต่ละชนิดตามอายุการใช้งานโดยประมาณ
ของสิ นทรัพย์นนๆ
ั ดังนี
จํานวนปี
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื องตกแต่ง ติดตังและเครื องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
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ในกรณี ทีราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน ซึงคํานวณจากมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดทีคาดว่าจะ
เกิดในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื องหรื อจํานวนทีจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หักด้วยต้นทุนจากการ
จําหน่ายสินทรัพย์นนแล้
ั วแต่จาํ นวนใดจะสู งกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน
กําไรขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์จะคํานวณจากมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และบันทึกเป็ นกําไรขาดทุนจาก
การดําเนินงาน
รายจ่ายเกียวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรื อการปรับปรุ งสิ นทรัพย์ให้ดีขึน ซึงทําให้ราคาเปลียนแทนในปัจจุบนั ของ
สิ นทรัพย์เพิมขึนอย่างเป็ นสาระสําคัญ จะ รวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์ ส่ วนค่าซ่ อมแซมและค่าบํารุ งรักษารับรู ้
เป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีทีเกิดขึน
3.3.7 สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ได้แก่ ค่าสิ ทธิ ในการบริ หารจัดการช่องสถานี โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมสําหรับระยะเวลา ปี
และค่าสิ ทธิ แพร่ ภาพแพร่ เสี ยงในรายการภาพยนตร์ โดยมีระยะเวลาสิ ทธิ 3 ปี โดยบริ ษทั ตัดจําหน่ายเป็ นค่าใช้จ่ายโดย
วิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที ระบุในสัญ ญาและบันทึ กเป็ น “ต้น ทุนค่าสิ ทธิ ร่วมผลิต รายการ” ในงบกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จ
3.3.8 ค่าความนิยม
ค่าความนิ ยมแสดงถึงส่ วนของต้นทุนการได้มาทีมีมูลค่าสู งกว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทีกลุ่มบริ ษทั มีในส่ วน
แบ่งในสิ นทรั พย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อย ณ วันที ซื อบริ ษทั ย่อย ค่ าความนิ ยมที เกิ ดจากการซื อบริ ษทั ย่อยแสดงเป็ น
รายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ค่าความนิยมทีรับรู้จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผือการด้อยค่าสะสม ค่าเผือการ
ด้อยค่าของค่าความนิ ยมทีรับรู ้แล้วจะไม่มีการกลับรายการ ทังนีมูลค่าคงเหลือตามบัญชีของค่าความนิยมจะถูกรวม
คํานวณในกําไรหรื อขาดทุนเมือมีการขายบริ ษทั ย่อย
ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิ ยม ค่าความนิ ยมจะถูกปันส่ วนไปยังหน่วยทีก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยที
หน่ วยนันอาจจะเป็ นหน่ วยเดียวหรื อหลายหน่วยรวมกันซึ งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากค่าความนิ ยมทีเกิดจากการ
รวมธุ รกิจ
3.3.9 สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนทีถือไว้เพือขาย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนจะถูกจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทีถือไว้เพือขายเมือมูลค่าตามบัญชีทีจะได้รับคืนส่ วนใหญ่มา
จากการขาย และการขายนันต้องมีความเป็ นไปได้สูงมาก สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนันจะวัดมูลค่าด้วยจํานวนทีตํากว่า
ระหว่างมูลค่าตามบัญชี กบั มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย หากมูลค่าตามบัญชีทีจะได้รับคืนส่ วนใหญ่มาจาก
การขายมากกว่าทีจะได้รับคืนจากการใช้สินทรัพย์นนต่
ั อไป
3.3.10 การด้ อยค่าของสิ นทรัพย์
ทุกวันทีในงบแสดงฐานะการเงิน บริ ษทั จะทําการประเมินว่ามีขอ้ บ่งชี ซึงแสดงว่าสิ นทรัพย์ดอ้ ยค่าลงหรื อไม่ หากมี
ข้อบ่งชี ของการด้อยค่า บริ ษทั จะทําการประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ และหากพบว่าราคาตาม
บัญชี ของสิ นทรัพย์นนมี
ั มูลค่าสู งกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน บริ ษทั จะลดมูลค่าของสิ นทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที
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คาดว่าจะได้รับคืน และรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงบกําไรขาดทุน (มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน
ของสิ นทรัพย์หมายถึงราคาขายสุ ทธิ หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์นนแล้
ั วแต่จาํ นวนใดจะสูงกว่า)
หลังจากนัน หากมีขอ้ บ่งชีว่าการด้อยค่ าของสิ นทรัพย์ได้หมดไปหรื อลดลง บริ ษทั จะประมาณมู ลค่ าทีคาดว่าจะ
ได้รับคืนของสิ นทรัพย์นนใหม่
ั
เพือเปรี ยบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีและโอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ทีเคยรับรู ้ในงวดก่อน เพือสะท้อนถึงประมาณการมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนทีเปลียนแปลงไป
3.3.11 การบัญชีเกียวกับภาษีเงินได้
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลตามจํานวนภาษีเงินได้ทีจะต้องจ่ายในแต่ละปี โดยคํานวณจากกําไร
สุทธิทางภาษีตามทีกําหนดไว้ในประมวลรัษฎากร
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุนเว้นแต่ในส่ วนทีเกียวกับรายการทีเกียวข้องในการรวมธุรกิจ หรื อ
รายการทีรับรู้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ภาษีเงิ นได้ปัจจุบนั ได้แก่ ภาษีทีคาดว่าจะจ่ายชําระหรื อได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรื อขาดทุนประจําปี ทีต้อง
เสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีทีประกาศใช้หรื อทีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันทีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีที
เกียวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษี เงิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี บั น ทึ ก โดยคํ า นวณจากผลแตกต่ า งชั วคราวที เกิ ด ขึ นระหว่ า งมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี
ของสิ น ทรั พย์และหนี สิ นและจํานวนที ใช้เพื อความมุ่ งหมายทางภาษี ภาษี เงิ น ได้รอการตัดบัญ ชี จะไม่ ถู กรั บรู ้
เมือเกิดจากผลแตกต่างชัวคราวต่อไปนี การรับรู ้ค่าความนิยมในครังแรก การรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนีสิ นในครังแรก
ซึงเป็ นรายการทีไม่ใช่การรวมธุ รกิจและรายการนันไม่มีผลกระทบต่อกําไรขาดทุนทางบัญชีหรื อทางภาษี
และผลแตกต่างทีเกียวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและกิ จการร่ วมค้าหากเป็ นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการใน
อนาคตอันใกล้
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีทีคาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัวคราวเมือมีการกลับรายการโดยใช้
อัตราภาษีทประกาศใช้
ี
หรื อทีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันทีรายงาน
ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริ ษทั ต้องคํานึงถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ทางภาษีทีไม่แน่นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีทีต้องจ่ายเพิมขึน และมีดอกเบียทีต้องชําระ
บริ ษทั เชื อว่าได้ตงภาษี
ั เงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ทีจะจ่ายในอนาคต ซึ งเกิดจากการประเมินผลกระทบ
จากหลายปั จจัย รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี อยูบ่ นพืนฐานการ
ประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกียวข้องกับการตัดสิ นใจเกียวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะ
ทําให้บริ ษทั เปลียนการตัดสิ นใจโดยขึนอยู่กบั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายทีมีอยู่การเปลียนแปลงในภาษีเงิน
ได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี ทีเกิดการเปลียนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี และหนี สิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมือกิ จการมีสิทธิ ตาม
กฎหมายทีจะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั มาหักกลบกับหนีสิ นภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั และ
ภาษีเงินได้นีประเมินโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษีหน่ วยงานเดียวกันสําหรับหน่ วยภาษีเดียวกันหรื อหน่ วยภาษีต่างกัน
สําหรับหน่ วยภาษีต่างกันนันกิจการมีความตังใจจะจ่ายชําระหนี สิ นและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั ด้วยยอด
สุทธิหรื อตังใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนีสิ นในเวลาเดียวกัน
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากําไรเพือเสี ยภาษี
ในอนาคตจะมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันทีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าทีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับรายการผล
แตกต่างชัวคราวทีใช้หกั ภาษี จํานวน 217 ล้านบาท (เฉพาะบริ ษทั 190 ล้านบาท) เนื องจากฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั
พิจารณาแล้วเห็นว่ายังมีความไม่แน่นอนว่าบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จากรายการ
ดังกล่าว และหรื อว่าอาจไม่ได้ใช้เป็ นรายการหักทางภาษีในอนาคต
3.3.12 การบัญชีสําหรับสั ญญาเช่ า - กรณีทีบริษัทเป็ นผู้เช่ า
สัญญาเช่ าสิ นทรัพ ย์ทีความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ตกอยู่กับผูใ้ ห้เช่ าจะถูกจัดเป็ น
สัญญาเช่าดําเนิ นงาน เงินทีต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่ าดําเนิ นงานจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
ของสัญญาเช่า
บริ ษทั บันทึกทรัพย์สินทีเช่ าตามสัญญาเช่ าทางการเงิน/สัญญาเช่าซื อเป็ นสิ นทรัพย์และหนีสิ นด้วยราคายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ทีเช่ า หรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขันตําทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าส่ วนดอกเบียจ่ายทีเกิ ดขึนจะบันทึก
ตามระยะเวลาของสัญญาเช่า
3.3.13 การบัญชีเกียวกับผลประโยชน์ พนักงาน
บริ ษทั รับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเลียงชีพเป็ นค่าใช้จ่ายเมือ
เกิดรายการ
สํารองผลประโยชน์ พ นัก งานเมื อเกษี ย ณอายุบนั ทึ ก เป็ นค่ า ใช้จ่ายในการดําเนิ น งานตลอดอายุก ารทํางานของ
พนักงาน โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตทีพนักงานจะได้รับจากการทํางานให้กบั บริ ษทั ในงวด
ปั จจุบนั และงวดอนาคตตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ถูกคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั
อัต ราคิ ดลดใช้ อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็ นอัตราอ้างอิงเริ มต้น การประมาณการหนี สิ นดังกล่าว
คํานวณโดยผูเ้ ชียวชาญโดยใช้วธิ ี คิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
เมือผลประโยชน์พนักงานมีการเปลียนแปลง ส่ วนของผลประโยชน์ทีเพิมขึนซึงเกียวข้องกับการทํางานให้กบั บริ ษทั
ในอดี ต ของพนักงานจะถูก บัน ทึ ก ในงบกําไรขาดทุ นตามวิธี เส้ น ตรงตามอายุงานคงเหลื อโดยเฉลียจนกระทัง
ผลประโยชน์ได้มีการจ่ายจริ ง กําไรหรื อขาดทุนทีเกิ ดจากการคํานวณจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนในรอบบัญชีทีมี
การคํานวณ
3.3.14 ประมาณการหนีสิ นและค่าใช้ จ่าย
บริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี สิ นและค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงินเมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ทีบริ ษทั ได้เกิด
ภาระทีจะต้องจ่ายเงินตามข้อผูกพันทางกฎหมายอันเป็ นผลสื บเนื องมาจากเหตุการณ์ในอดีตและจํานวนทีต้องจ่าย
สามารถประมาณการได้อย่างมีเหตุผล
3.3.15 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการทีเกี ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึงบุคคลหรื อกิจการทีมีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุม โดยบริ ษทั
ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ทีทําหน้าทีถือหุ ้น
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บริ ษทั ย่อย และกิจการทีเป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจากนี บุคคลหรื อกิ จการทีเกียวข้องกันยังหมายรวมถึง
บริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึงถือหุน้ ทีมีสิทธิ ออกเสี ยงไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมและมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับ
บริ ษทั
ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อ พนักงานของบริ ษทั ตลอดทังสมาชิ กในครอบครัวทีใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวและ
กิจการทีเกียวข้องกับบุคคลเหล่านัน
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรายการ บริ ษทั คํานึ งถึงเนือหา
ของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
3.3.16 กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขันพืนฐาน
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิสาํ หรับปี ดว้ ยจํานวนถัวเฉลียถ่วงนําหนัก
ของหุน้ สามัญทีออกอยูใ่ นระหว่างปี
4. การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ าคัญ และการจัดการความเสี ยงในส่ วนของทุน
การใช้ ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีทีรับรองทัวไป ในบางกรณี ฝ่ายบริ หารอาจต้องใช้การประมาณการรายการบัญชี
บางรายการ ซึ งมีผลกระทบต่ อจํานวนเงิ นทีแสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วยเหตุนีผลทีเกิ ดขึ น
จริ งในภายหลังจึงอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีประมาณไว้
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ได้ประเมินและทบทวนอย่างต่อเนื องในเรื องของการประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลย
พินิ จ โดยการประเมิ นอยู่บนพื นฐานของประสบการณ์ ในอดี ตและปั จจัยอื นๆ ซึ งรวมถึ งการคาดการณ์ เหตุ การณ์ ใน
อนาคตทีผูบ้ ริ หารเชือว่ากระทําอย่างมีเหตุผลภายใต้สถานการณ์ในขณะนัน
สัญญาเช่ าการเงิน
สัญญาเช่าทรัพย์สินทีได้โอนความเสี ยงและผลตอบแทนในความเป็ นเจ้าของในทรัพย์สินให้กับบริ ษทั และบริ ษทั มีความ
ตังใจทีจะใช้สิทธิในการซือทรัพย์สินเมือถึงวันทีครบกําหนดของสัญญาเช่า ถูกบันทึกเป็ นสัญญาเช่าการเงิน
ณ วันเริ มต้นสั ญญาเช่ าทางการเงิ น ต้นทุ นของทรั พย์สิ นถู กบันทึกไว้พร้ อมกับภาระผูกพันสําหรั บการจ่ายค่าเช่ าใน
อนาคตโดยไม่รวมจํานวนดอกเบีย ค่าใช้จ่ายทางการเงินบันทึ กเป็ นค่ าใช้จ่ายในงวดปี ปั จจุบนั ตามวิธีอ ตั ราดอกเบียที
แท้จริ ง
สัญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษทั ได้เข้าทําสัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ ซึ งบริ ษทั ได้พิจารณาและประเมินขอบเขตของความเสี ยงและผลตอบแทนที
ผูเ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รับจากสิ นทรัพย์ทีเช่าตามสัญญาแล้วพบว่า ความเสี ยงและผลตอบแทนทังหมดหรื อเกือบทังหมดเป็ น
ของผูใ้ ห้เช่า สัญญาเช่าดังกล่าวจัดเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน
ค่ าเผือหนีสงสัยจะสูญ
บริ ษทั ได้กาํ หนดค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญเพือให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของลูกหนี การค้าซึ งเกี ยวพันกับประมาณการผล
ขาดทุนอันเป็ นผลมาจากการทีลู กค้าไม่ มีความสามารถในการชําระหนี ค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญนันเป็ นผลมาจากการที
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บริ ษทั ได้ประเมินกระแสเงินสดไหลเข้าในอนาคต ซึงการประเมินนันอยูบ่ นพืนฐานเกี ยวกับประสบการณ์ในอดีตของการ
ติดตามทวงถาม ความมีชือเสียง และการผิดชําระหนี และการพิจารณาแนวโน้มของตลาด
อาคารและอุปกรณ์
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการอายุการใช้งานและมู ลค่ าซาก สําหรับอาคารและอุปกรณ์ ของบริ ษทั โดยฝ่ ายบริ หารจะ
ทบทวนค่าเสื อมราคาเมืออายุการใช้งานมี ความแตกต่างไปจากประมาณการเดิม หรื อตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์ทีเสื อมสภาพ
หรื อไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรื อเลิกใช้
สิ นทรั พย์ ไม่ มตี ัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจะตัดจําหน่ ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ และจะพิจารณาการด้อยค่าหากมีขอ้
บ่งชี
การวัดมูลค่ ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์และหนี สิ นทางการเงินวัดมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะทางการเงินโดยกําหนดลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม
เป็ น 3 ระดับตามประเภทของมูลค่าทีสามารถสังเกตได้มากทีสุ ดเท่าทีจะทําได้
-

ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรื อหนีสิ น
อย่างเดียวกัน

-

ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอันนอกเหนือจากราคาเสนอซื อขายซึงรวมอยูใ่ นระดับ 1 ทีสามารถอ้างอิงหรื อ
เปรี ยบเทียบกันได้โดยตรงหรื อโดยอ้อม สําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นนัน

-

ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลทีไม่สามารถอ้างอิงหรื อเปรี ยบเทียบกันได้ทีจะนํามาใช้กบั สิ นทรัพย์นนหรื
ั อหนีสิ น
นัน

การจัดการความเสี ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ในการบริ หารทุนของบริ ษทั นันเพือดํารงไว้ซึงความสามารถในการดําเนิ นงานอย่างต่อเนืองของ
บริ ษทั เพือสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ีมีส่วนได้เสี ยอืน และเพือดํารงไว้ซึงโครงสร้างของทุน
ทีเหมาะสมเพือลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดํารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน บริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ การคืนทุนให้แก่ผถู ้ ือ
หุน้ การออกหุน้ ใหม่หรื อการขายทรัพย์สินเพือลดภาระหนี
5. รายการกับบุคคลและกิจการทีเกียวข้ องกัน
บริ ษทั มีรายการทางบัญ ชี จาํ นวนหนึ งซึ งเกิ ดกับบริ ษทั ทีเกียวข้องกันโดยมีผถู้ ือ หุ ้นกลุ่มเดียวกันหรื อมี กรรมการ
ร่ วมกันสิ นทรัพย์ หนีสิน รายได้และค่าใช้จ่ายส่ วนหนึงเกิดจากรายการทีมีกบั บริ ษทั ทีเกียวข้องกันดังกล่าว
ชือบริ ษทั
ลักษณะความสัมพันธ์
บ ริ ษั ท ดี มี เต อ ร์ อิ น โ น เว ชั น จํ า กั ด บริ ษทั ย่อย
(เดิมชือ บริ ษทั ดีมีเตอร์ มีเดีย จํากัด)
บริ ษทั ดีมีเตอร์ ไอซีที จํากัด
บริ ษทั ย่อย *
บริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จํากัด
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด
บริ ษทั ย่อย
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ชือบริ ษทั
บริ ษทั ดีมีเตอร์ แคปปิ ตอล จํากัด
บริ ษทั วินชัย จํากัด
บริ ษทั จีซีที มีเดีย จํากัด
บริ ษทั บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตลั จํากัด
บริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พเี รี ยนซ์ จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย **
(ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริ ษทั ย่อย และมีกรรมการร่ วมกัน)
บริ ษทั ร่ วม (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อยร้อยละ 25) ***
กรรมการร่ วมกัน (วันที 10 สิ งหาคม 2559)
บริ ษทั ร่ วม (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อยร้อยละ 30)
บริ ษทั ร่ วม (บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 37.5)

* ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.1 เมือวันที 15 มีนาคม 2559 บริ ษทั ได้จาํ หน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยนี
ให้กบั บุคคลภายนอกทําให้บริ ษทั สิ นสุ ดการควบคุมอย่างเป็ นสาระสําคัญ
** ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.1 เมือวันที 1 กันยายน 2559 บริ ษทั ได้ปิดกิจการในบริ ษทั ย่อยนี
*** วันที 29 กันยายน 2559 บริ ษทั ได้จาํ หน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมนีให้กบั บุคคลภายนอก
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภท มีดงั นี
รายการ
นโยบายการกําหนดราคา
รายได้ร่วมผลิตรายการ
ตามทีตกลงร่ วมกันตามสัญญา
รายได้จากการให้เช่าและบริ การ
ตามทีตกลงร่ วมกันตามสัญญา
ต้นทุนร่ วมผลิตรายการ
ตามทีตกลงร่ วมกันตามสัญญา
ค่าเช่าและบริ การ
ตามทีตกลงร่ วมกันตามสัญญา
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ได้แก่ ค่าเบียประชุม และค่าตอบแทนอืนๆ เป็ นไปตามที
ได้รับอนุมตั ิโดยกรรมการและทีประชุมผูถ้ ือหุน้
5.1

รายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการทีเกียวข้ องกัน
รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกันสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559
รายได้ จากการให้ เช่ าและบริการ
บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน จํากัด
บริ ษทั ดีมีเตอร์ ไอซีที จํากัด
บริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จํากัด
ดอกเบียรับ
บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน จํากัด
บริ ษทั ดีมีเตอร์ ไอซีที จํากัด
บริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จํากัด
บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด

-

-

-

452,350
126,790
405,760
984,900

-

-

1,204,947
164
7,968
1,213,079

-
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559
ค่าเช่ าและบริการ
บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน จํากัด
บริ ษทั ดีมีเตอร์ ไอซีที จํากัด
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร
5.2

-

-

-

1,600,000
44,803
1,644,803

24,063,543

29,977,196

21,899,948

26,560,917

ยอดคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน จํากัด
รวมลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
ลูกหนีการค้าแยกตามอายุหนีดังนี
เกินกําหนดชําระ
6 เดือน ถึง 12 เดือน
รวม
เงินให้ กู้ยืมระยะสันและดอกเบียค้างรับ
บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน จํากัด
บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด

-

-

-

125,775
125,775

-

-

-

125,775
125,775

-

-

74,370,000
307,968
74,677,968

-
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ในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560 เงินให้กูย้ มื ระยะสันและดอกเบียค้างรับ มีการเคลือนไหว ดังต่อไปนี
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม
31 ธันวาคม
2560
เพิมขึน
ลดลง
2560
เงินให้ กู้ยืมระยะสันและดอกเบียค้างรับ
บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน จํากัด
เงินต้น
84,370,000
(10,000,000)
74,370,000
1,204,947
(1,204,947)
ดอกเบียค้างรับ
85,574,947
(11,204,947)
74,370,000
บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด
เงินต้น
ดอกเบียค้างรับ

-

300,000
7,968
307,968

-

300,000
7,968
307,968

เงินให้กูย้ มื แก่บริ ษทั ย่อยทังจํานวนมีการคิดดอกเบียอัตราคงทีในอัตราร้อยละ 2 - 7 ต่อปี
6. เงินลงทุนชัวคราว
เงินลงทุนชัวคราว ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย

เงินฝากประจํา
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้า (หุ ้น)
บวก ค่าเผือการปรับมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้า (หุ ้น) สุ ทธิ
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ด
บวก ค่าเผือการปรับมูลค่าเงินลงทุน
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ดสุทธิ
รวม

งบการเงินรวม
2560
2559
384,735
197,588,012
10,146,988
207,735,000
183,693,929
374,982,451
467,198
(706,632)
184,161,127
374,275,819
184,161,127
582,395,554

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
197,588,012
10,146,988
207,735,000
174,311,932
309,214,114
307,606
(902,252)
174,619,538
308,311,862
174,619,538
516,046,862
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ในระหว่างปี เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้า (หุน้ ) มีการเปลียนแปลง ดังนี

ราคาตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2560
ซือระหว่างปี
ขายระหว่างปี
กําไรจากการขายระหว่างปี
ราคาตามบัญชี - สุทธิ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม
197,588,012
161,176,839
(362,141,651)
3,376,800
-

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
197,588,012
161,176,839
(362,141,651)
3,376,800
-

เงิ น ลงทุ นในหลัก ทรั พย์เพื อค้า ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2560 และ 2559 แสดงด้วยมู ลค่ ายุติ ธ รรมของเงิ น ลงทุ นใน
หลักทรัพย์เพือค้า เป็ นราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์อย่างเดียวกันซึงเป็ นข้อมูลระดับที 1
7. ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน
งบการเงินรวม
2560
2559
ลูกหนีการค้า
ลูกหนีการค้า - บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 5.2)
ลูกหนีการค้า
94,905,958 97,394,249
(91,749,572)
(92,713,089)
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
3,156,386
4,681,160
รวมลูกหนีการค้า
ลูกหนีหมุนเวียนอืน
ลูกหนีกิจการทีเคยเกียวข้องกัน - สุ ทธิ (หมายเหตุ 7.1)
ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน
ส่ วนของสิ นทรัพย์ระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายใน
13,485,848 12,310,152
หนึงปี (หมายเหตุ 12)
ภาษีมูลค่าเพิมรอเรี ยกคืน
55,527,815 57,191,921
ลูกหนีอืน
5,109,782
5,114,572
(3,362,801)
(3,362,801)
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
70,760,644 71,253,844
รวมลูกหนีหมุนเวียนอืน
73,917,030 75,935,004
รวมลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
125,775
91,078,579 92,221,049
(89,284,993) (90,180,089)
1,793,586
2,166,735
-

-

13,485,848
54,458,664
5,053,404
(3,362,801)
69,635,115
71,428,701

12,310,152
56,085,827
4,762,240
(3,362,801)
69,795,418
71,962,153
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ลูกหนีการค้าจําแนกตามอายุหนีทีค้างชําระ ได้ดงั นี

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 เดือน ถึง 6 เดือน
6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึนไป
รวม

งบการเงินรวม
2560
2559
697,865
250,000
94,208,093
94,905,958

7,580,480
5,813,600
10,405,296
73,344,873
97,394,249

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
447,865
90,630,714
91,078,579

6,467,080
4,536,800
10,405,296
70,811,873
92,221,049

ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญมีการเปลียนแปลงในระหว่างปี ดังนี

ยกมา
เพิมขึน (ลดลง)
ยอดยกไป

งบการเงินรวม
2560
2559
92,713,089
73,250,709
(963,517)
19,462,380
91,749,572
92,713,089

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
90,180,089
71,217,709
(895,096)
18,962,380
89,284,993
90,180,089

ภายหลังวัน สิ นรอบระยะเวลารายงานจนถึ ง วัน ที 27 กุ ม ภาพัน ธ์ 2561 บริ ษัท ได้รับ ชําระเงิ น จากลู ก หนี การค้า
ดังต่อไปนี
ส่วนทียังไม่ถึงกําหนดชําระ รับชําระจํานวน 107,000 บาท
ส่วนทีเกินกําหนดชําระมากกว่า 12 เดือน รับชําระจํานวน 25,721 บาท
ในปี 2558 บริ ษทั บันทึกค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญจากลูกหนี การค้ารายหนึ งทังจํานวน 61.21 ล้านบาท ซึ งเป็ นลูกหนี
การค้าทีผิดนัดชําระคืนเงินสนับสนุ นจากการจัดการแข่งขันกีฬาทีบริ ษทั เป็ นผูล้ งทุนทางด้านการเงินจํานวน 86.43
ล้านบาท ตามสัญญาว่าจ้างดําเนิ นโครงการรายการการแข่งขันกอล์ฟ Thailand Classic บริ ษทั ได้ยนฟ้
ื องกับศาลแพ่ง
แล้วเมือวันที 15 กรกฎาคม 2559 และได้เข้าสู่ กระบวนการไกล่เกลียรวม 2 ครัง แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ เมือวันที
27 พฤศจิกายน 2560 ศาลพิพากษาให้ลูกหนี ชําระหนี 18,253,248.40 บาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี เมือวันที
26 มกราคม 2561 บริ ษทั ได้ยนอุ
ื ทธรณ์คาํ พิพากษาศาลชันต้น
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7.1

ลูกหนีจากกิจการทีเคยเกียวข้ องกัน - สุ ทธิ
งบการเงินรวม
2560
2559
ลูกหนีจากกิจการทีเคยเกียวข้องกัน
บริ ษทั สยามหินประดับ จํากัด
ลูกหนีเงินให้กูย้ มื
รายได้ค่าบริ การค้างรับ
รวม
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
ลูกหนีจากกิจการทีเคยเกียวข้องกัน - สุทธิ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

70,738,314
2,806,000
73,544,314
(73,544,314)
-

70,738,314
2,806,000
73,544,314
(73,544,314)
-

70,738,314
2,806,000
73,544,314
(73,544,314)
-

70,738,314
2,806,000
73,544,314
(73,544,314)
-

บริ ษัทได้ยืนฟ้ องร้ องลู กหนี ดังกล่ าวกับศาลแพ่ งแล้วเมื อวันที 15 ตุ ล าคม 2555 และเมื อวัน ที 17 ธัน วาคม 2555
ศาลพิพากษาให้ลูกหนี ชําระเงินจํานวน 73.54 ล้านบาท พร้อมดอกเบียอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี เมือวันที 11 ธันวาคม
2558 บริ ษทั ยืนฟ้ องต่อศาลล้มละลายกลางให้ลูกหนี ดังกล่าวเป็ นบุคคลล้มละลาย และเมือวันที 7 มีนาคม 2559 ศาล
ล้มละลายกลางมีคาํ สังให้พิทกั ษ์ทรัพย์ของลูกหนีเด็ดขาด ขณะนีอยูร่ ะหว่างการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนีโดยจะ
มีนดั ประชุมเจ้าหนีอีกครังในวันที 23 สิ งหาคม 2560 ซึงเลือนมาจากวันที 14 มิถุนายน 2560 ศาลล้มละลายกลางมีคาํ
พิพากษาให้ลูกหนีล้มละลายเมือวันที 13 กันยายน 2560
8. เงินให้ กู้ยืมระยะสัน

เงินต้น
ดอกเบียค้างรับ
เงินให้กูย้ มื ระยะสัน

งบการเงินรวม
2560
2559
10,000,000
756,164
10,756,164
-

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
-
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ในระหว่างปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560 เงินให้กูย้ มื ระยะสันและดอกเบียค้างรับ มีการเคลือนไหว ดังต่อไปนี
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
1 มกราคม
2560
เงินให้ กู้ยืมระยะสันและดอกเบียค้างรับ
เงินต้น
ดอกเบียค้างรับ

เพิมขึน
-

ลดลง

14,000,000 (4,000,000)
966,164 (210,000)
14,966,164 (4,210,000)

31 ธันวาคม
2560
10,000,000
756,164
10,756,164
(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม
2560
เงินให้ กู้ยืมระยะสันและดอกเบียค้างรับ
บริ ษทั ซัน แอล อี ดี (ประเทศไทย) จํากัด
เงินต้น
ดอกเบียค้างรับ

เพิมขึน
-

ลดลง

31 ธันวาคม
2560

4,000,000 (4,000,000)
210,000 (210,000)
4,210,000 (4,210,000)

เมือวันที 28 มิถุนายน 2560 บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาให้กูย้ ืมกับบริ ษทั ทีไม่ เกี ยวข้องกันแห่ งหนึ ง เป็ นจํานวนเงินรวม 10
ล้านบาท อัตราดอกเบีย 15% มี ระยะเวลา 7 เดือน บริ ษทั ได้รับชําระคื นเงิ นต้นพร้อมดอกเบียในวันที 22 กุมภาพันธ์
2561
เมือวันที 15 มีนาคม 2560 บริ ษทั ได้เข้าทําสัญญากับบริ ษทั ซัน แอล อี ดี (ประเทศไทย) จํากัด “ผูร้ ับการสนับสนุ น”
2 สัญญา เพือเข้าสนับสนุ นในโครงการติดตังระบบไฟฟ้ าแสงสว่างในเขตบริ เวณตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี โดยตกลงเข้าสนับสนุ นสําหรับโครงการดังกล่าวตามสัญญา 1 จํานวนเงินรวมทังสิ น 2,500,000 บาท
อัตราดอกเบีย 15% ต่อปี โดยเริ มคิดดอกเบียนับตังแต่วนั ทีผูร้ ับการสนับสนุนได้รับเงิน หรื อเมือมีการเบิก-จ่ายเงิ น
และผูร้ ับการสนับสนุนตกลงจะชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบียให้กบั บริ ษทั ทังหมดให้เสร็ จสินภายในวันที 7 ตุลาคม
2560
และตกลงเข้าสนับสนุ นตามสัญญา 2 จํานวนเงิ นรวมทังสิ น 1,500,000 บาท อัตราดอกเบีย 15% ต่ อปี โดยเริ มคิด
ดอกเบียนับตังแต่วนั ทีผูร้ ับการสนับสนุ นได้รับเงิน หรื อเมื อมีก ารเบิก - จ่ายเงิ น และผูร้ ับการสนับสนุ นตกลงจะ
ชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบียให้กบั บริ ษทั ทังหมดให้เสร็ จสิ นภายในวันที 8 กันยายน 2560
ทังนี บริ ษทั ได้รับชําระเงินคืนเงินต้นพร้ อมดอกเบียตามสัญญา 2 สัญญาดังกล่าวแล้ว เมือวันที 27 มิถุนายน 2560
และวันที 4 สิ งหาคม 2560

-
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9. สินทรัพย์ หมุนเวียนอืน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
612,696
296,520
287,200
612,696
583,720

งบการเงินรวม
2560
2559
612,696
296,520
289,145
612,696
585,665

เงินมัดจํา
อืนๆ - สุ ทธิ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
10. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม

10.1 รายการเคลือนไหวของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมสําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี
งบการเงินรวม
วิธีส่วนได้เสีย
ณ วันที 1 มกราคม 2560
ซือ/ลงทุนเพิม
ส่วนแบ่งขาดทุนในบริ ษทั ร่ วม
ด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

399,369,632
(12,997,397)
(65,330,845)
321,041,390

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
324,999,632
324,999,632

10.2 รายละเอียดเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ประกอบด้วย

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ฮี โร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์
จํากัด
บ ริ ษั ท บ ลู ฟี นิ ก ซ์
ดิจิตลั จํากัด
รวม

ประเภทกิจการ
ประกอบกิจการสวนนํา สวน
สนุ ก สถานทีพักผ่อนหย่อนใจ
ให้บริ การแอพพลิเคชันผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต

ทุนเรี ยกชําระ
แล้ว (บาท)

สัดส่ วน
เงินลงทุน
(ร้อยละ)

งบการเงินรวม
วิธีส่วนได้เสี ย

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน

268,421,200

37.5

316,807,966

324,999,632

16,350,000

30

4,233,424
321,041,390

324,999,632

- 212 -

10.3 ข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วมทีสําคัญ
ข้อมูลทางการเงินตามทีแสดงอยูใ่ นงบการเงินของบริ ษทั ร่ วม โดยสรุ ปมีดงั นี
งบการเงินรวม
บริ ษทั ร่ วม

บริ ษทั ฮี โร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด
บริ ษทั บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตลั จํากัด

ก.

ทุนเรี ยกชําระ
ณ วันที 31
ธันวาคม 2560
268,421
16,350

สิ นทรัพย์รวม
ณ วันที 31
ธันวาคม 2560
598,281
19,754

หนี สิ นรวม
ณ วันที 31
ธันวาคม 2560
35,321
5,643

(หน่วย: พันบาท)
รายได้รวมสําหรับ กําไร(ขาดทุน)สําหรับ
ปี สิ นสุดวันที 31
ปี สิ นสุ ดวันที 31
ธันวาคม 2560
ธันวาคม 2560
29
(21,844)
9,606
(16,075)

ในทีประชุมกรรมการบริ ษทั ครังที 4/2560 เมือวันที 3 พฤษภาคม 2560 มีมติอนุ มตั ิให้เข้าทําสัญญาซื อขายหุ้นแบบมี
เงือนไข ระหว่าง บริ ษทั ดีมีเตอร์ มีเดีย จํากัด (“DMedia”) และ บริ ษทั ไทยเทรด คอมมู นิเคชัน จํากัด (“ไทยเทรด”)
เพือกําหนดข้อตกลงและเงือนไขการเข้าลงทุนในธุ รกิจการพัฒนาแอพพลิเคชันและเว็บไซต์ เพือการทําธุรกรรมบน
อินเตอร์เน็ต ซึงดําเนิ นการโดยบริ ษทั บลู ฟี นิ กซ์ ดิจิตลั จํากัด (“บลู ฟี นิ กซ์”) โดย เข้าซื อหุ ้นจากไทยเทรด จํานวน
28,600 หุ้น คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของบลู ฟี นิ กซ์ ในราคาหุ ้นละไม่เกิ น 1,726.22 บาท คิด
เป็ นมู ล ค่ า รวมทังสิ นไม่ เกิ น 49,370,000 บาท และ เข้าซื อหุ ้ น สามัญ เพิ มทุ น ของบลู ฟี นิ ก ซ์ โดยบลู ฟี นิ ก ซ์ จะ
ดําเนิ นการเพิมทุนจดทะเบียนบริ ษทั จากทุนจดทะเบียนเดิ ม 14,300,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 16,350,000 บาท
โดยการออกหุ ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 20,500 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 100 บาท โดยเป็ นการซื อหุน้ เพิมทุนในราคา
สู งกว่ามูลค่าหุ ้นทีตราไว้ โดยจะซือหุน้ เพิมทุนในราคาหุ ้นละไม่เกิน 1,219.51 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ นไม่เกิ น
25,000,000 บาท รวมเป็ นมูลค่าการเข้าทําธุรกรรมการซือหุน้ ทังสิ นไม่เกิน 74,370,000 บาท
เมือวันที 8 มิถุนายน 2560 DMedia ได้รับโอนหุ ้นจํานวน 28,600 หุ ้น คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน
ของบลู ฟี นิ กซ์ และเมือวันที 17 มิถุนายน 2560 DMedia ได้รับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุนของบลู ฟี นิ กซ์ จํานวน
20,500 หุ้น รวมคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนของบลู ฟี นิกซ์ โดย DMedia ได้ชาํ ระราคาซื อขายหุ ้น
สําหรับการโอนหุ ้นดังกล่าวให้กบั ไทยเทรด รวมเป็ นเงินทังสิ น 49,370,000 บาท และราคาซื อขายหุ ้นสําหรับการ
เพิมทุนให้แก่บลู ฟี นิกซ์ รวมเป็ นเงินทังสิ น 25,000,000 บาท เรี ยบร้อยแล้ว
ในการพิจารณาเข้าลงทุนในบลู ฟิ นิ กซ์ คณะกรรมการได้ศึ กษาความเป็ นไปได้ทางธุ รกิ จ ของธุ รกิ จถ่ายทอดสด
ออนไลน์ (Online Live Streaming) ที เห็ น ว่าเติ บโตอย่างมากในช่ วงหลายปี ทีผ่านมา ซึ งจากข้อ มู ล ปี 2559 ธุ รกิ จ
ถ่ายทอดสดออนไลน์มีมูลค่าการตลาดประมาณ 3,400 ล้านบาท และโดยเห็นว่า บลู ฟิ นิ กซ์ มีจุดแข็งมากกว่าคู่แข่ง
อืนๆ ในธุรกิจเดียวกัน เนืองจาก
1.

ได้รับความร่ วมมือทางธุ รกิจจาก ผูผ้ ลิตรายการมืออาชีพ (Professional Content) ซึงเหนือกว่าคู่แข่งรายอืน

2.

มีกลุ่มบุคคลทีมีชือเสี ยงใน Social Network จํานวนกว่า 350 ราย ทําสัญญาเข้ามาถ่ายทอดรายการซึ งจัดโดย
บุคคลดังกล่าวเองใน FINIX TV ตังแต่ก่อ นเปิ ดใช้บริ การ ซึ งคาดว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี จะช่ วยดึงดูดโฆษณา
FINIX TV ใน Social Network และดึงผูใ้ ช้บริ การมาได้ทนั ที ตังแต่เปิ ดให้บริ การ

3.

ระบบ FINIX TV เป็ นระบบทีเขียนขึนเองโดยบริ ษทั ไม่ ใช่ ระบบทีซื อมาจากต่ างประเทศเหมือนคู่แข่งอืนๆ
ทําให้สามารถปรับเปลียนได้รวดเร็วและเข้าใจความนิยมของผูบ้ ริ โภคในไทยมากกว่า

ซึ งบริ ษทั ได้ว่าจ้างผูป้ ระเมินราคาอิสระ คือ บริ ษทั เดอะ แวลูเอชัน แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จํากัด ซึ งเป็ น ผูป้ ระเมิน
อิส ระทีได้รับความเห็ น ชอบจากสํานัก งานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลัก ทรั พย์ (ก.ล.ต.) เพื อ
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ประเมินมูลค่าของ บลู ฟิ นิ กซ์ ซึ งผลการประเมิน บลู ฟิ นิ กซ์ มีมูลค่าเท่ากับ 719.57 ล้านบาท และบริ ษทั ซือหุ้นร้อย
ละ 30 ของ บลู ฟิ นิกซ์ ในราคา 74. ล้านบาท
แต่ อย่างไรก็ตาม เนื องจากธุ รกิ จถ่ายทอดสดออนไลน์นนมี
ั การแข่งขันสู ง และมีคู่แข่งรายใหม่ๆ เข้ามาตลอดเวลา
ประกอบกับ บลู ฟิ นิ กซ์ ยังไม่สามารถปรับตัวได้ทนั ตามการแข่งขันทีเพิมสู งมากขึน จึงทําให้ผลการดําเนิ นงานไม่
เป็ นไปตามทีคาดไว้
จากทีบริ ษทั ลงทุนในธุ รกิ จของ บลู ฟี นิ กซ์ ในสัดส่ วนร้ อยละ 30 รวม 74.37 ล้านบาท ปั จจุบนั ได้รับรู้รายได้เป็ นที
เรี ยบร้อยแล้ว โดยเริ มรับรู ้ รายได้ตงแต่
ั เดือนมิถุนายน 2560 จากงบการเงินประจําปี 2560 ของ บลู ฟี นิ กซ์ มีรายได้
แล้วกว่า 11.18 ล้านบาท โดยรายได้ห ลัก มาจากการจําหน่ าย Gift ให้ แ ก่ Angel on Duty และ Finix TV (ปั จ จุบ ัน
Angel on Duty และ Finix TV ได้รวมเป็ น Platform เดี ยวกัน) ส่ ว นรายได้จาก Social Portal Media Platform ยัง ไม่
เกิดขึน ซึงตามแผนงานจะเริ มรับรู้รายได้ส่วนนีภายในไตรมาสที 1/2561
หลังจากที บลู ฟี นิ กซ์ ประสบความสําเร็ จในเดือนสิ งหาคม 2560 จากการจัดงานแถลงข่าวเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการ มี
บุคคลทีมีชือเสี ยงเข้าร่ วม เช่น อาจารย์คฑา ชินบัญชร, เสกสรรค์ ศุขพิมาย, ทีมงานก่อนบ่ายคลายเครี ยด และ Miss
Supranational ซึงบริ ษทั ได้สนับสนุ นความช่วยเหลือ ติดต่อประสานงานให้ ต่อมาผูบ้ ริ หารของ บลู ฟี นิกซ์ มองเห็น
โอกาสในการเข้าร่ วมเป็ นพันธมิตร กับ บริ ษทั อิเลคทรอนิ คส์ เอ็กซ์ตรี ม จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั นําเข้าเกมส์ออนไลน์
เพือใช้ทรัพยากรร่ วมกันให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดทางธุ รกิจ รวมถึงได้มีการนําเสนอแผนขยายงานกับกลุ่มธุรกิจมีเดีย
ชันนําทีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในช่วงเดือนตุลาคม 2560
อย่างไรก็ตาม บลู ฟี นิ กซ์ ยังไม่สามารถกระตุน้ จํานวนลูกค้า ให้มีรายได้ตามเป้าหมายทีได้วางไว้ บริ ษทั พิจารณาแล้ว
เห็นว่า อาจเกิดจากการขาดการวางกลยุทธ์และการปฏิบตั ิการทางการตลาดทีชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิง ในเรื องของ
การจัดสรรงบประมาณและการจัดลําดับความสําคัญ ซึงส่ งผลต่อการกําหนดสัดส่ วนการใช้งบประมาณในเครื องมือ
ทางการตลาดต่าง ๆ อีกทัง สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั ไม่ส่งผลในทางบวกเท่าทีคาดการณ์ไว้ บริ ษทั จึงเสนอในการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั บลู ฟิ นิกซ์ เมือวันที 7 พฤศจิกายน 2560 ให้ทีมผูบ้ ริ หารของ บลู ฟิ นิกซ์ จัดทําแผนการ
ทํางาน แผนการใช้จ่ายเงิน และแผนการใช้งบประมาณประจําไตรมาส ให้ชดั เจน นําเสนอร่ างให้คณะกรรมการ
บริ ษทั พิจารณา ภายในวันที 14 พฤศจิกายน 2560 ซึงบริ ษทั ยังไม่ได้รับแผนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เมือเดือนมกราคม
2561 ทีมผูบ้ ริ หารของ บลู ฟี นิกซ์ ได้นาํ เสนอแผนทีเป็ นโอกาสทางธุ รกิจของ บลู ฟี นิกซ์ ใหม่ให้แก่บริ ษทั ดังนี
1.

โอกาสทางธุรกิจในประเทศ คือ แผนความร่ วมมือระหว่าง บลู ฟี นิกซ์ และช่อง ONE HD ซึงมีเนือหา
(Content) ทีมีจาํ นวนผูต้ ิดตามเป็ นจํานวนมาก และมีแอปพลิเคชันของช่อง (“ONE HD Application”) ซึงเป็ น
บริ การรู ปแบบ OTT (Over-the-Top) อยูใ่ น App Store มานานกว่า 2 ปี และมีจาํ นวนผูด้ าวน์โหลดแล้วกว่า 2
ล้านคน แต่มีปัญหาในการบริ หารอยู่ ณ ปัจจุบนั ซึงส่งผลให้ ONE HD Application ไม่มีการปรับปรุ งและยอด
การใช้งานลดลง ซึ งในความร่ วมมือนี บลู ฟี นิกซ์ มีหน้าทีทีจะต้องช่วยบริ หาร ONE HD Application ให้
กลับมาใช้งานได้และมีผกู้ ลับมาใช้งาน (Active) โดย ONE HD Application มีความได้เปรี ยบแอปพลิเคชันอืน
ในท้องตลาด เนืองจากมีเนือหาของตนเองทีสามารถนํามาให้บริ การในรู ปแบบ VOD (Video on Demand)
แผนการดําเนิ นธุ รกิจ ถูกแบ่งเป็ น 2 ช่ วง คื อ (1) ช่วงการขายโฆษณา ซึ งคาดการณ์ว่าจะจัดหาผูส้ นับสนุ นให้
แล้วเสร็ จภายในเดือนพฤษภาคม 2561 โดยส่ วนแบ่งรายได้จะเป็ นไปตามข้อตกลง และ (2) ช่ วงที บลู ฟี นิ กซ์
จะใช้ Live Streaming Platform Engine ทีมีอยู่แ ล้วเชื อมต่อกับ ONE HD Application ทําให้นักแสดงของช่ อง
สามารถถ่ายทอดสดออนไลน์ระหว่างการถ่ายทํารายการ (Sneak Peak Exclusive Content) ซึ งคาดการณ์ ว่าจะ
เริ มดําเนิ นการได้ในเดือนมิถุนายน 2561 โดยส่ วนแบ่งรายได้จะใช้ตามรู ปแบบการถ่ายทอดสดออนไลน์เดิม
ของ บลู ฟิ นิกซ์
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2.

โอกาสทางธุรกิจในต่างประเทศ คือ แผนความร่ วมมือระหว่าง บลู ฟี นิกซ์ กับ ช่อง Cat Thien Sa ของประเทศ
เวียดนาม ซึงเป็ นช่องทีมีเนือหาซึงเป็ นทีนิยม เช่น The Face, The Voice ฯลฯ โดยในปัจจุบนั ช่อง Cat Thien
Sa มีรายได้ต่อปี ประมาณ 5,000 ล้านบาท โดยรายได้ในภาคธุ รกิจออนไลน์มีสดั ส่ วนประมาณ 1,000 ล้านบาท
ต่อปี ซึงรู ปแบบความร่ วมมือทางธุ รกิจคือ บลู ฟี นิกซ์ จะเป็ นผูด้ าํ เนินการจัดหาและผลิตระบบปฏิบตั ิการ
(“Viva TV Application”) ซึงเป็ นบริ การรู ปแบบ OTT และ Cat thien sa จะเป็ นผูด้ าํ เนินการจัดหาและผลิต
รู ปแบบเนือหารายการ รวมทังจัดจําหน่ายเครื อข่ายการลงทะเบียนเข้าใช้ Viva TV Application เป็ นรายเดือน
ซึงทีมผูบ้ ริ หาร บลู ฟี นิกซ์ ได้พิจารณาว่า Mobile OTT อยูใ่ นช่วงทีกําลังเติบโตในประเทศเวียดนามเนืองจากมี
จํานวนผูใ้ ช้บริ การโทรศัพท์มือถือมากขึน จึงประมาณการรายได้อยูท่ ี 80 ล้านบาทต่อปี
ณ ปั จจุบนั บลู ฟี นิ กซ์ และ Cat Thien Sa ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจแล้ว และอยูใ่ นระหว่างการเจรจาร่ าง
สัญญา ซึงคาดว่าหลังจากลงนามสัญญาเรี ยบร้อยแล้ว โครงการจะใช้เวลา 4 เดือนในการเริ มเปิ ดดําเนิ นการและ
รับรู ้รายได้ทนั ที ทังนี บันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีสาระสําคัญ ดังนี
-

บันทึกความเข้าใจมีวตั ถุประสงค์ในการร่ วมกันจัดตังบริ ษทั เพือให้บริ การ Live Streaming Platform ชือ
บริ ษทั VIVATV

-

ในการจัดตังบริ ษทั ช่วงระยะเริ มแรก Cat Thien Sa จะลงทุนเป็ นเงินสด 700,000 ดอลลาร์สหรัฐ (คิดเป็ น
สัดส่ วนหุ ้นร้ อยละ 75) และ บลู ฟี นิ กซ์จะลงทุนด้วยค่าสิ ทธิ ของ Live Streaming Platform Engine เป็ น
มูลค่าประมาณ 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ (คิดเป็ นสัดส่ วนหุน้ ร้อยละ 25)

-

บริ ษทั VIVATV ตกลงทีจะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ บลู ฟี นิ กซ์ เป็ นจํานวน 10,000 ดอลลาร์ สหรัฐ ต่อ 4
เดือน สําหรับการดําเนินการจัดทําระบบปฏิบตั ิการ

-

เมือเปิ ดให้บริ การระบบปฏิบตั ิการแล้ว บริ ษทั VIVATV ตกลงทีจะจ่ายค่าบํารุ งรักษาระบบประมาณร้อย
ละ 8 ของรายได้ต่อเดือน

-

Cat Thien Sa มีสิทธิ ในการซื อแพลตฟอร์มและรหัสต้นฉบับ (Source Code) ในราคา 700,000 ดอลลาร์
สหรัฐ และบลู ฟี นิ กซ์ มีสิทธิ ในการขายหุ้นส่ วนของตนแก่บุคคลภายนอกตามราคาตลาด หลังจาก 1 ปี
นับจากเปิ ดให้บริ การแก่สาธารณะ

จากการประเมินมูลค่าโครงการดังกล่าวข้างต้น มีผลทําในงบการเงินรวมงวดปั จจุบนั บริ ษทั ได้พิจารณาด้อยค่าเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (บริ ษทั บลู ฟี นิ กซ์ ดิจิตลั จํากัด) เนื องจากมูลค่ าทีคาดว่าจะได้รับคืนตํากว่ามู ลค่ ามูลค่าตาม
บัญชี โดยบันทึกค่ าเผือการด้อ ยค่าในในปี
เป็ นจํานวน 65.33 ล้านบาท และพิจารณาด้อยค่าเงิ นลงทุนใน
บริ ษทั ย่อยในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ (บริ ษทั ดี มีเตอร์ อินโนเวชัน จํากัด) ซึ งถือ หุ้นในบริ ษทั บลู ฟี นิ กซ์ ดิ จิตัล
จํากัด เนื องจากมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนตํากว่ามูลค่ามูลค่าตามบัญชี โดยบันทึกค่าเผือการด้อยค่าในปี 2560 เป็ น
จํานวน 7.94 ล้านบาท
ข.

ในทีประชุ ม คณะกรรมการบริ ษทั ครังที 8/2560 เมื อวัน ที 15 กัน ยายน 2560 ทีประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั มีม ติ
อนุมตั ิการลงทุนในธุรกิจพัฒนาแหล่งให้ความบันเทิงในรู ปแบบดิจิทลั ไฮเปอร์ เรี ยลลิตี โครงการเดอะมาร์เวลเอ็กซ์
พีเรี ยนซ์ไทยแลนด์ : ธี มเอ็นเตอร์ เทนเมนท์ แอ็ทแทรคชัน (TMX) ในบริ ษทั ฮี โร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด (ฮีโร่ เอ็กซ์พี
เรี ยนซ์) โดยจะเข้าซื อหุ ้นสามัญ เพิมทุนของฮี โร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ร้ อยละ 32.5 รวม 280 ล้านบาท และต่ อมาวันที 12
ธันวาคม 2560 ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิซือหุ ้นเพิมทุนในฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ เพิมเติมอีกร้อยละ 5
คิดเป็ นเงิน 45 ล้านบาท รวมลงทุนในฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ร้อยละ 37.5 รวมทังสิ น 325 ล้านบาท โดยคาดว่าจะได้รับ
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนไม่ตากว่
ํ าร่ อยละ 20 โดยโครงการ TMX ได้รับใบอนุญาตก่ อสร้างและเริ มก่อสร้าง
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แล้วตังแต่ เดื อนกันยายน 2560 และจะรั บรู้ รายได้ภ ายในเดือ นพฤษภาคม 2561 ทังนี เมื อวันที 27 ธันวาคม 2560
บริ ษทั แจ้งว่า ธุ รกรรมการลงทุนเสร็ จสมบูรณ์แล้ว โดยจ่ายชําระเงินลงทุนรวม 325 ล้านบาท สรุ ปสาระสําคัญของ
สั ญ ญาความร่ ว มมื อ (Joint Venture) ระหว่ าง ฮี โ ร่ เอ็ก ซ์ พี เรี ย นซ์ และบริ ษัท ฮี โร่ เวนเจอร์ จํากัด จากประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า ซึ ง ฮี โร่ เอ็ ก ซ์ พี เรี ย นซ์ ได้ช ําระเงิ น ค่ าสิ ท ธิ ในเดื อ นสิ ง หาคม 2560 โดยระบุ ถึ ง อายุ สั ญ ญา มู ล
ค่าตอบแทน เงือนไขการชําระค่าสิ ทธิ มีดงั นี
- HVI เป็ นผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้ ลิขสิ ทธิ เครื องหมายการค้า Character ตัวละครของ
บริ ษทั Marvel Characters B.V. (Marvel) เป็ นเจ้าของ

Marvel ที

- HVI อนุญาตให้ Hero ใช้ลิขสิ ทธิ เครื องหมายการค้า Character ตัวละครของ
เนือเรื องของนิยาย/การ์ตูน Marvel และการสร้างสรรค์อืนๆ (“ทรัพย์สินทาง
ในโครงการ

Marvel
ปั ญ ญา”)

- สัญญามีอายุ 3 ปี และต่ออายุได้อีก 3 ปี โดยต้องได้รับอนุญาตจาก HVI และ

Marvel

- Hero ต้องชําระค่า License fee สําหรับระยะเวลา 3 ปี จํานวนเงินไม่ขอเปิ ดเผย
ชําระออกเป็ น 3 งวด ซึ งปัจจุบนั Hero ได้ชาํ ระแล้ว 2 งวด

และแบ่ ง

- Hero ต้องชําระค่ า Royalty fees ตามสั ดส่ วนของรายได้ ให้แ ก่ Marvel และ HVI ทุก ปี ทังนี บริ ษ ัทไม่
สามารถเปิ ดเผยค่าสิ ทธิทีเกียวข้องได้เนืองจากเป็ นความลับทางการค้าของบริ ษทั และคู่สญ
ั ญา
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาถึงข้อได้เปรี ยบของโครงการ THX ไว้ ดังนี
1. แบรนด์ Marvel เป็ นแบรนด์ทีเป็ นสากล มีชือเสี ยงทัวโลก
บริ ษทั Marvel Entertainment, LLC ก่ อตังขึ นเมื อเดื อนพฤษภาคม 2482 จนถึงปั จจุ บนั เป็ นเวลา 78 ปี
โดยช่ วงแรกขายหนังสื อการ์ ตู น และได้สร้ างสรรค์ตวั ละครทีมี ชือเสี ยงโด่ งดังทัวโลกมากมาย เช่ น
Captain America, Ironman, Spider-Man ฯลฯ ต่อมาในปี 2551 Marvel ได้สร้ างภาพยนตร์ เรื องแรก คือ
Iron man และสามารถสร้างรายได้ให้ Marvel กว่า 585 ล้านเหรี ยญสหรัฐ เรื องที 2 คื อ The Incredible
Hulk สามารถสร้างรายได้อีกกว่า 263 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ในปี เดียวกัน ส่ งผลให้บริ ษทั The Walt Disney
Company (Disney) ได้เห็ น ถึงศัก ยภาพใน Marvel และเข้าซื อ Marvel ในวันที 31 ธันวาคม 2552 เป็ น
จํานวนเงิ น 4,300 ล้านเหรี ยญสหรัฐ หลังจากนัน Marvel ได้สร้ างภาพยนตร์ อีกหลายเรื องซึ งประสบ
ความสําเร็ จอย่างต่อเนือง
2. การได้รั บ การสนั บ สนุ น อย่ า งเป็ นทางการจากกระทรวงการท่ อ งเที ยวและกี ฬ า และสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
เมื อวัน ที 21 สิ งหาคม 2560 Hero ได้ประชุ ม ร่ วมกับ นางกอบกาญจน์ วัฒ นวรางกูร รั ฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการท่องเทียวและกี ฬา และนายพงษ์ภาณุ เศวตรุ นทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเทียวและกี ฬา
โดยการท่อ งเทียวแห่ งประเทศไทย (ททท.) ในฐานะภาครัฐ เห็ น ชอบทีจะส่ งเสริ มภาคเอกชนทีร่ วม
ลงทุนในโครงการ TMX นี เนื องจากเป็ นโครงการทีสร้างและส่ งเสริ มความสัมพันธ์ทีดีในครอบครัว
(Family Attraction) โดยมี เป้ า หมายให้ TMX เป็ นหนึ งในสิ งดึ ง ดู ด ใจทางการท่ อ งเที ยว (Tourist
Attraction) ของกรุ งเทพมหานคร และยังมี สิ ทธิ ทีได้รับการสนับสนุ นจากสํานัก งานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) โดยได้ยกเว้นภาษีนําเข้าเครื องจักรและอุปกรณ์ และยกเว้นภาษีรายได้เป็ น
ระยะเวลา 5 ปี อีกด้วย
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3. สถานทีตัง (Mega บางนา) มีศกั ยภาพทีจะส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตของรายได้
Mega บางนา เป็ นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ทีสุ ดในเขตบางนา ปั จจุบนั มีผเู ้ ข้ามาใช้บริ การทีศูนย์ฯ มากถึง
120,000 คนต่ อ วัน หรื อ กว่า 40 ล้านคนต่ อปี โดยประกอบด้วยคนไทยร้ อยละ 98 และนัก ท่ อ งเที ยว
ประมาณร้อยละ 2 ซึ งเพิมขึนอย่างต่อเนื องเฉลียร้อยละ 10 ต่อปี ปั จจุบนั มีทีจอดรถประมาณ 8,000 คัน
(ในอาคาร 5,000 คัน, นอกอาคาร 3,000 คัน ) Mega บางนา ได้มีแ ผนการพัฒ นาศูน ย์การค้าเพิมเป็ น
“Mega City” โดยเพิ มลานจอดรถ, โซน Entertainment, Leisure, Sport, Education และโรงแรม ซึ งจะ
ช่วยส่ งเสริ ม TMX ให้เป็ นแหล่งท่องเทียวทีครบวงจรมากขึน
4. การเติบโตของนักท่องเทียวต่างชาติในประเทศไทย
ตามสถิ ติ จ ํา นวนนั ก ท่ อ งเที ยวชาวต่ า งชาติ จากกรมการท่ อ งเที ยวแห่ งประเทศไทยในปี 2559 มี
นักท่องเทียวชาวต่างชาติมาเทียวประเทศไทยจํานวนทังสิ นกว่า 32 ล้านคน ซึ งเติบโตขึนกว่าร้อยละ 45
หรื อกว่า 10 ล้านคนในระยะเวลา 5 ปี ทีผ่านมา และยังมีแนวโน้มเติบโตขึนอย่างต่อเนื อง ซึ งกว่าร้อยละ
60 ของการเติ บโตนี มาจากนัก ท่อ งเทียวชาวจีน ซึ งในปี 2559 มี นัก ท่องเที ยวชาวจี นมาประเทศไทย
ประมาณ 9 ล้านคนต่อปี หรื อประมาณ 24,000 คนต่อวัน และประมาณร้อยละ 60 หรื อประมาณ 14,400
คนต่อวัน นัน มาเทียวกรุ งเทพ หาก TMX เป็ นหนึงในสิ งดึงดูดใจทางการท่องเทียว (Tourist Attraction)
บริ ษทั คาดว่า นักท่องเทียวกว่าร้อยละ 30 จะมาใช้บริ การและสร้างรายได้ให้กบั TMX
โดยรู ปแบบของสถานทีท่องเทียวเป็ นสวนสนุ กแบบดิจิทลั ไฮเปอร์ เรี ยลลิตี ใช้พืนทีทังหมด 12,935
ตารางเมตร ซึ งสามารถรองรับนักท่องเทียวได้เต็มทีถึง 10,950 คนต่อวัน ปั จจุบนั การก่อสร้างโดยรวม
แล้วเสร็ จไปกว่าร้อยละ 70 ของโครงการแล้ว และได้พนที
ื เพิมเป็ น 16,500 ตารางเมตร
5.

ผลจากการประมาณการรายได้ทีบริ ษทั ได้ทาํ การศึกษา
บริ ษทั ได้ประเมินรายได้ทีบริ ษทั จะได้จากโครงการ TMX โดยพิจารณาจากสัดส่ วนนักท่องเทียวทีคาด
ว่าจะมาเทียววันละประมาณ 3,000 คน หรื อ ปี ละประมาณ 1.2 ล้านคน ซึงพบว่าจะมีรายได้จากโครงการ
ประมาณ 1,000,000,000 บาทต่อปี ซึ งเป็ นผลตอบแทนของโครงการทีสมเหตุสมผลและอยู่ในเกณฑ์ที
ยอมรับได้
ทังนี ในการดําเนินธุ รกิจ TMX รายได้หลักมาจาก 4 ด้าน ได้แก่
)

รายได้จากการจําหน่ายบัตรผ่านเข้าชม

)

รายได้จากการขายของเล่นและของทีระลึก

)

รายได้จากการขายอาหารและเครื องดืม

)

รายได้จากผูส้ นับสนุน (Sponsorship) และ Barter System ต่างๆ

อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้พยายามลดความเสียงทีอาจจะเกิดขึนจากการลงทุนให้นอ้ ยทีสุ ด โดยเพิมเงือนไข
ต่าง ๆ เกียวกับการจัดการ Hero ต่าง ๆ ลงในสัญญาทีเกียวข้อง ดังนี
1.

กรรมการของ Hero ต้องมี กรรมการทีเสนอโดยบริ ษทั จํานวน 3 คน จากคณะกรรมการทังหมด 9
คน เพือทําหน้าทีแทนบริ ษทั ซึงเป็ นผูถ้ ือหุน้

2.

Hero ต้องทําประกันภัยเพือคุม้ ครองทรัพย์สินจากความเสี ยหายซึงเกิดจากเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น ไฟ
ไหม้ นําท่วม หรื อความไม่สงบทางการเมืองต่าง ๆ
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3.

ให้กรรมการซึ งเสนอชือบริ ษทั ลงลายมือชือร่ วมกับกรรมการของผูถ้ ือหุ้นรายอืน พร้อมประทับตรา
สําคัญของ HERO ในกรณีทีมีการทําธุ รกรรมใดทีมีมูลค่าเกินกว่า 10,000,000 บาท

4.

การพิ จารณาเรื องนโยบายการเงิ น และการบัญ ชี และเรื องทีเกี ยวข้องจะต้อ งเสนอให้ทีประชุ ม
คณะกรรมการรับทราบ และ/หรื อ พิจารณาอนุมตั ิเสมอ

5.

องค์ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการซึงเป็ นตัวแทนของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุมด้วย อย่างน้อย
1 คน จึงจะครบองค์ประชุม และเริ มประชุมได้

6.

องค์ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีบริ ษทั เข้าร่ วมประชุมด้วยทุกครัง จึงจะครบ องค์ประชุม และเริ มประชุม
ได้

7.

ระบุข้อสงวนสิ ทธิ สาํ หรับประชุ มผูถ้ ือหุน้ ซึ งจะต้องให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุ มตั ิ โดย
จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นทีมา
ประชุม ซึ งมีหวั ข้อทีสําคัญ ดังนี
1) การแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของบริ ษทั หรื อหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั
2) การเพิมทุน และการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
3) การออกตราสาร พันธบัตร หุน้ กู้ หรื อตราสารหนีใด ๆ ของบริ ษทั
4) การออกหุน้ ชนิดอืน นอกเหนือจากหุน้ สามัญ
5) การเพิมหรื อลดสิทธิ ในหุน้
6) การกู้ยืมเงิ น การเข้าทําสัญญาใดๆ รวมถึงสัญญาจ้างจัดหาวัตถุดิบสัญญาจ้างบริ หารจัดการ
สัญญาจ้างพัฒนาโครงการ หรื อการก่ อภาระผูกพัน หรื อค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งสิ นทรัพย์
ถาวรของบริ ษทั ซึงมีมูลค่ามากกว่า 10,000,000 บาท (สิ บล้านบาท)
7) การเข้าคําประกัน การเข้าจดจํานอง การออกหนังสื อคําประกัน การออกหุ ้นกู้ การก่อให้เกิด
ความเป็ นหนีสิ น หรื อการดําเนิ นกิจการใดในนามของบริ ษทั ซึงทําให้สินทรัพย์ถาวร (รวมถึง
ทีดิน) ของบริ ษทั มีมูลค่าลดลง
8) การแต่งตัง หรื อถอดถอนประธานบริ ษทั กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การกรรมการอํานวยฝ่ าย
บริ ห าร กรรมการอํา นวยการฝ่ ายปฏิ บ ัติ ก าร กรรมการอํา นวยฝ่ ายการเงิ น ผู ้ซึ งได้รั บ
มอบหมายให้ บริ ห ารจัด การบริ ษ ัท รวมถึ ง การกําหนดสิ ทธิ พิ เศษสํ าหรั บ กรรมการและ
พนักงาน รวมถึงการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
9) จัดสรรเงินทุนของบริ ษทั ตามกฎหมายไว้สําหรับเป็ นเงินปันผล เงินสํารอง หรื อเงินสะสมอืน
ใดเพื อวัต ถุป ระสงค์อื นใดตามความเหมาะสม หรื อ การยกเลิ ก การสํารองหรื อ เงิ นสะสม
ดังกล่าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
10) ค่าใช้จ่าย และ/หรื อ สิ ทธิ ประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ กรรมการบริ ษทั ทังทางตรงและทางอ้อมที
ก่อให้เกิดผลประโยชน์อืนใดนอกเหนื อจากทีระบุไว้ในแผนธุ รกิจ งบประมาณประจําปี และ
ข้อกําหนด
11) การแต่งตังผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และการกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
12) การอนุมตั ิงบดุล งบกระแสเงินสด และบัญชีกาํ ไรขาดทุนของบริ ษทั
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13) การเข้าทําสัญญา หรื อการก่อให้เกิดภาระผูกพันต่อบริ ษทั หรื อการได้มาซึ งสิ นทรัพย์ (รวมถึง
ทีดิน) ของบริ ษทั ซึงมีมูลค่ามากกว่า 10,000,000 บาท (สิ บล้านบาท)
14) การเข้าไปมีส่วนในสัญญาทีก่อให้เกิดข้อผูกพัน การควบรวมกิจการ การร่ วมลงทุน และการ
ลงทุนในบริ ษทั ลูก
15) การเปลี ยนแปลงข้อกําหนดในเรื ององค์ประชุ ม ของการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น หรื อการประชุ ม
คณะกรรมการของบริ ษทั
16) การประกาศจ่ายเงินปันผล และเงือนไขการจ่ายเงินให้แก่ผถู้ ือหุน้ แต่ละประเภททีมีสิทธิ ได้รับ
เงินปันผล รวมทัง การประกาศเปลียนแปลงเกียวกับเงินปันผลทีจะจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้
17) การเปลี ยนแปลงลัก ษณะการประกอบธุ รกิ จของบริ ษ ัท หรื อ การลงทุ น ในบริ ษ ัท ใดอัน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั นันไม่เกียวข้องโดยตรงกับการดําเนินกิจการตามปกติของบริ ษทั
18) การพิจารณาเรื องอืนใดตามทีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์กาํ หนดให้ต้องทําโดยมติ
พิเศษ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของธุรกิจ โดยผูบ้ ริ หารได้แต่งตังผูป้ ระเมิน
ราคาอิสระ เพือประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว อย่างไรก็ดี ณ วันทีงบการเงินนีได้รับการอนุมตั ิ บริ ษทั ยังอยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาข้อมูลดังกล่าว ดังนัน มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทีได้มาและหนี สิ นทีรับมาเป็ นมูลค่าประมาณการ ณ
วันทีซือธุรกิจ และอาจมีการปรับปรุ ง
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 3 ผูบ้ ริ หารต้องประมาณการมูลค่ายุติธรรมของธุ รกิจทีซื อมา ณ วันที
ซื อ ในระหว่างช่ วงระยะเวลาในการวัด มู ล ค่ าซึ งต้อ งไม่เกิ น กว่าหนึ งปี นับจากวัน ทีซื อ ผูซ้ ื อต้องปรั บย้อ นหลัง
ประมาณการทีเคยรับรู ้ไว้ ณ วันทีซื อ เพือสะท้อนผลของข้อมูลเพิมเติมทีได้รับเกียวกับข้อเท็จจริ งและสถานการณ์
แวดล้อมทีมีอ ยู่ ณ วันทีซื อ ทังนี การกําหนดมู ลค่ ายุติธรรมทีสุ ดของธุ รกิ จบางแห่ งทีซื อมาในระหว่างปี 2560 นัน
ขึนอยูก่ บั การกําหนดราคาซือขันสุ ดท้าย และผลของการปันส่ วนราคาซือ
11.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยตามวิธีราคาทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนชําระแล้ว
ชือบริ ษทั

2560

สัดส่ วนเงินลงทุน (ร้อยละ)

2559

2560

2559

เงินปั นผลรับสําหรับปี
สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม

ราคาทุน
2560

2559

2560

2559

บริ ษทั ดี มีเตอร์ อินโนเวชัน จํากัด
(เดิมชือ บริ ษทั ดีมีเตอร์ มีเดี ย จํากัด)

48,000

48,000

100.00

100.00

73,862

73,862

-

-

บริ ษทั ดี มีเตอร์ พาวเวอร์ จํากัด

35,000

85,000

99.99

99.99

35,000

85,000

-

-

บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืช
หมุนเวียน จํากัด

5,000

5,000

33.64

16.40

83,346

45,424

-

-

(105,115)

(62,554)

-

-

87,093

141,732

-

-

หัก ค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
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11.1 ทีประชุมกรรมการบริ ษทั ครังที 10/2559 เมือวันที 16 ธันวาคม 2559 มี มติ อนุ มตั ิการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ า
พลังงานก๊ าซชี วภาพทีจังหวัดสุ พรรณบุรีซึงดําเนิ นการโดยบริ ษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุ นเวียน จํากัด โดยแบ่ ง
โครงสร้ างการลงทุนเป็ น 2 ส่ วน ดังนี ส่ วนที 1 การซื อหุ ้นสามัญจากผูถ้ ือหุน้ เดิมจํานวน 25,000 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 50
ของทุนจดทะเบียนในบริ ษทั ดังกล่าว ในราคาหุ ้นละ 4,400 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวม 110 ล้านบาท ทังนี การซื อขายหุ้นจะ
เสร็ จสิ นทังหมดภายในเดือนกรกฎาคม 2560 โดยการเข้าซือหุน้ จะแบ่งออกเป็ น 3 ครัง คือ
3. ครังที 1 ภายในเดือนธันวาคม 2559 จํานวน 8,200 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 16.40 ของหุน้ ทังหมดของอัครวัฒน์,
ครังที 2 ภายในเดือนมกราคม 2560 จํานวน 8,619 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 17.24 ของหุน้ ทังหมดของอัครวัฒน์ และ
ครังที 3 ภายในเดือนกรกฎาคม 2560 จํานวน 8,181 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 16.36 ของหุน้ ทังหมดของอัครวัฒน์
4. กําหนดงบลงทุนในการเข้าดําเนินการปรับปรุ งพืนทีโรงไฟฟ้ า จัดหา และติดตังเครื องจักรในโครงการฯใน
กรอบวงเงินรวมไม่เกิน 180 ล้านบาท
เมือวันที 28 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ได้เข้าทําสัญญากับผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด
เพือแก้ไขข้อตกลงภายใต้สัญญาซื อขายหุ ้น โดยมีรายละเอียดการแก้ไขทีสําคัญ ได้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมดําเนิ นการปรับ
โครงสร้ างการถือหุ ้นในอัครวัฒ น์ ฯ และจะดําเนิ น การให้บริ ษทั โรงไฟฟ้ า ธนญาธรณ์ จํากัด ซึ งรับโอนหุ ้นใน
อัครวัฒน์ฯ บางส่วนจากผูถ้ ือหุน้ เดิม เป็ นผูโ้ อนหุน้ ให้กบั ริ ษทั ภายใต้เงือนไขของสัญญาซือขายหุน้
เมือวันที 30 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ได้ช ําระเงิ นจํานวน 74 ล้านบาท เพือเป็ นการชําระหุ ้นส่ วนแรก(จํานวน 8,200
หุ ้น) จํานวนเงิน 36.08 ล้านบาทโดยจํานวนหุ ้นส่ วนแรกได้โอนให้บริ ษทั แล้วในวันนัน สําหรับจํานวนเงิ นส่ วนที
เหลือ 37.92 ล้านบาท ถือเป็ นการชําระเงินค่าหุ ้นครังที 2 ล่วงหน้า (จํานวน 8,619 หุน้ ) ซึ ง ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
ถูก บันทึกเป็ นสิ นทรั พย์ไม่ หมุนเวียนอืน ซึ งต่ อ มาภายหลังจํานวนหุ ้นส่ วนทีสองนี ได้โอนให้บริ ษทั เมือวันที 12
มกราคม 2560
นอกจากนี บริ ษทั ได้ชาํ ระค่านายหน้าจํานวน 9.34 ล้านบาท เพือให้ได้มาซึ งเงินลงทุนดังกล่าว ดังนัน ณ วันที 31
ธันวาคม 2560 มูลค่ าของเงิ นลงทุนจึงแสดงเท่ากับ 83.35 ล้านบาท (ในกรณี ทีการซื อขายหุ ้นครังที 3 มิ ได้เกิดขึ น
บริ ษทั สามารถเรี ยกเงินจํานวนดังกล่าวคืนจากนายหน้าตามเงือนไขทีระบุในสัญญานายหน้า ซึ งในเบืองต้น บริ ษทั
ดําเนินการออกหนังสื อ ลงวันที 26 มกราคม 2561 ถึงนายหน้ารายดังกล่าวเพือบอกกล่าวเกียวกับการเรี ยกคืนเงินมัด
จําเนืองจากเลยกําหนดเวลาวันที 30 พฤศจิกายน 2560 อย่างไรก็ดี หากการซื อขายหุ ้นครังที 3 เกิดขึนโดยสมบูรณ์
บริ ษทั ไม่สามารถเรี ยกเงินมัดจําดังกล่าวคืนได้ แม้บริ ษทั จะได้รับความเสียหายจากการลงทุนใน อัครวัฒน์ เนืองจาก
ภายใต้สญ
ั ญานายหน้า มิได้มีการรับประกันเกียวกับผลลัพธ์จากการเข้าลงทุนแต่ประการใด)
อย่างไรก็ตาม ในกรณี ทีบริ ษทั ไม่สามารถเรี ยกคืนค่านายหน้าได้ หรื อได้รับความเสี ยหายจากการจ่ายค่านายหน้า
ดังกล่าวไม่ว่ากรณี ใด คณะกรรมการเห็นว่าบริ ษทั จะต้องใช้มาตรการทางกฎหมายถึงทีสุดแก่คู่สัญญานายหน้า และ
บุคคลทีเกียวข้องซึงรวมถึงผูบ้ ริ หารทีพิจารณาอนุมตั ิจ่ายค่านายหน้า เพือรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้
เมื อวันที 21 เมษายน 2560 บริ ษทั อัครวัฒ น์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด (“บริ ษทั ย่อย”) ได้แจ้งขอหยุดจําหน่ าย
ไฟฟ้าให้กบั PEA เพือปรับปรุ งโรงไฟฟ้ า เครื องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีประสิ ทธิ ภาพดีขึน และเมือวันที 14
กรกฎาคม 2560 ทาง PEA ได้มีหนังสื อรับทราบและแจ้งให้บริ ษทั ย่อยดําเนิ นการได้ โดยจะต้องจัดส่ งรายละเอียด
การปรับปรุ ง
แบบการเชื อมต่ออุปกรณ์ ซึ งหากมีการเพิมกําลังการผลิตจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก PEA
โดยส่ งรายละเอียดแผนการเพิมกําลังการผลิตหรื อขยายระบบไฟฟ้าให้ PEA พิจารณาก่อนเริ มดําเนินงานไม่นอ้ ยกว่า
3 เดือน
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ในระหว่างที อัค รวัฒ น์ ดําเนิ นการปรั บปรุ งพื นทีโครงการ บริ ษ ัทพบข้อ เท็จจริ งว่า ชุ ม ชนในบริ เวณโดยรอบ
โครงการมารับนําเสี ยจากโครงการในปริ มาณทีน้อยลงอย่างมีนยั สําคัญ จึงสํารวจเพิมเติมและพบว่า (1) ในบริ เวณ
ชุมชนซึงสามารถรับนําเสี ยจากโครงการของ อัครวัฒน์ นัน มีโครงการโรงไฟฟ้ าใหม่ซึงชุมชนอาจพิจารณารับนํา
เสี ยจากโครงการใหม่ดงั กล่าวได้ หากใช้ระยะทางในการเดิ นทางทีน้อยกว่า และ (2) ชุมชนได้รับนําจากโรงไฟฟ้า
อืนทีมีลกั ษณะเดียวกันซึงอยูใ่ นละแวกเดียวกันโดยโครงการโรงไฟฟ้าอืนบางส่ วนขนส่ งนําเสี ยของตนเองไปให้กบั
ชุมชน ดังนัน ชุมชนจึงไม่มีความจําเป็ นต้องมารับนําเสี ยจากโครงการโดยตรง
จากเหตุการณ์ดงั กล่าว คณะกรรมการได้รับทราบข้อมูลเกียวกับโครงการทีเปลียนแปลงไปจากเดิมจึงมอบหมายให้
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ศึกษาผลกระทบและแนวทางแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการได้รับผลการศึกษา
จากฝ่ ายบริ หารเกียวกับผลกระทบของการเปลียนแปลงของการรับนําเสี ยของชุมชน รวมถึงความเป็ นไปได้อืนใน
การบําบัดนําเสี ย ซึ งรวมถึง การขนส่ งนําเสี ยดังกล่าวไปยังพืนทีของชุมชนแทน การติดตังระบบบําบัดนําเสี ย และ
การเพิมพืนทีพักนําเสี ย พบว่า ผลกระทบจากการเปลียนแปลงดังกล่าวส่ งผลให้โครงการต้องมีตน้ ทุนเพิมขึน ซึงจาก
การศึกษาข้อมูลต้นทุนทีเพิมขึน วิธีการทีมีความเป็ นไปได้และกระทบต้นทุนโครงการน้อยทีสุ ดได้แก่การขนส่ งนํา
เสี ยออกจากตัวโครงการแต่จะทําให้ค่าใช้จ่ายของโครงการเพิมขึนอย่างมีนยั สําคัญประมาณร้อยละ 30
ทังนี คณะกรรมการได้พิจารณาข้อเท็จจริ งเพิมเติมและผลการศึกษาโครงสร้างต้นทุนทีเปลียนแปลงไปแล้ว พบว่า
การดําเนิ นโครงการต่อไปโดยอาศัยแนวทางเดิมอาจส่ งผลให้บริ ษทั ไม่ได้รับผลประโยชน์ต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้น
ตามที ได้อ นุ ม ัติ ให้ เข้าลงทุ น กรณี จึงมี ค วามเห็ น ให้ ฝ่ ายบริ ห ารทําการศึ ก ษาหาแนวทางแก้ไ ขให้ บ ริ ษ ัท ได้รั บ
ผลกระทบจากโครงการนีน้อยทีสุด เช่น การเคลือนย้ายโรงไฟฟ้า การลดต้นทุนด้านอืน หรื อ การเจรจาเพิมเติมกับ ผู้
ถือหุน้ อีกฝ่ ายหนึ งเพือแก้ไขการร่ วมลงทุนในโครงการ ความเป็ นไปได้ในการยกเลิกการลงทุน หรื อการจําหน่ าย
การลงทุน เป็ นต้น ซึงคณะกรรมการจะพิจารณาแนวทางการแก้ไขดังกล่าวภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ด้วยเหตุผลทีได้กล่าวแล้วข้างต้นทางบริ ษทั ได้ชะลอการดําเนินงานเกี ยวกับการปรับปรุ งพืนที การจัดหา และติดตัง
เครื องจักรทังหมด โดยในขณะนี บริ ษ ทั ยังไม่มีการชําระเงิ นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ งพืนที การจัดหาและติ ดตัง
เครื องจักร แต่อย่างใด มีเพียงค่ าใช้จ่ายค้างจ่ายกับทางผูข้ ายทีได้ดาํ เนิ นการปรับปรุ งพืนทีโรงงานในเบืองต้น เป็ น
จํานวนเงินประมาณ แสนบาท
ตามรายงานของผูป้ ระเมินราคา (บริ ษทั ซิมส์ พร็ อพเพอร์ตี คอนซัลแทนท์ จํากัด) ฉบับลงวันที 13 กุมภาพันธ์ 2561
โดยใช้วิธีประมาณการรายได้ (Income Approach ผูป้ ระเมินราคาได้ดาํ เนินการตรวจสอบสภาพทรัพย์ของโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพขนาดกําลังการผลิค 4.9 เมกะวัตต์ ภายใต้ระยะเวลาการดําเนินกิ จการ 20 ปี ของบริ ษทั
อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด ผูป้ ระเมินราคาได้ประเมินมู ลค่าธุ รกิ จโรงไฟฟ้ าดังกล่าวควรมีมูลค่า 161.20
ล้านบาท ทังนี ในการประมาณมูลค่าดังกล่าวข้างต้น ผูป้ ระเมินราคาได้ตงข้
ั อสมมติฐานพิเศษในการกําหนดมูลค่า
ดังต่อไปนี
ก) โรงงานผลิตไฟฟ้าได้ทาํ การผลิตจากนําเสี ยจากกากนําตาลทีมีค่านําเสี ย COD ไม่ตากว่
ํ า 150,000 mg/l ของบริ ษทั
แห่งหนึง ซึงตังอยูห่ ่างจากโรงไฟฟ้าทีทําการประเมินประมาณ กิโลเมตร
ข) ระยะเวลาโครงการทังหมดระยะเวลา 20 ปี ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ ปี นับจากวันทีทําการประเมิน และ
ระยะเวลาในการผลิตไฟฟ้ า ปี นับจากวันทีโครงการก่ อสร้ างเสร็ จ 100% เงินลงทุนจํานวน 260.60 ล้านบาท มี
ความเพียงพอในการก่อสร้างระบบไบโอแก็ส ระบบท่อส่ ง ระบบกรองแก็ส ระบบผลิตไฟฟ้า เป็ นต้น
ค) เอกสารประกอบต่างๆ ทีได้รับจากบริ ษทั มีความถูกต้องน่ าเชือถือ ประกอบกับกิ จการมีสัญญาซื อขายไฟฟ้ ากับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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ง) ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินครังนีได้นาํ สัญญาเช่าทีดินกําหนดระยะเวลา 10 ปี และสามารถต่อสัญญาเช่าได้อีก
10 ปี โดยมีค่าเช่าปี แรก 1.2 ล้านบาท โดยมีอตั ราการปรับค่าเช่าปี ละ %
จ) ในการกําหนดมูลค่าธุ รกิจครังนีมิ ได้นาํ กระแสเงิ นสดของบริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด ได้แก่
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพย์หมุนเวียน ลูกหนี เจ้าหนี ตลอดจนภาระต่างๆ ก่อนวันทีทําการประเมิน
มูลค่าประกอบการพิจารณามูลค่าธุรกิจครังนี
จากการประเมินมูลค่าโครงการดังกล่าวข้างต้น มีผลทําให้บริ ษทั ต้องรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยม
จํานวน 20.73 ล้านบาทในงบการเงินรวม และรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่ าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย จํานวน 29.18
ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการประจําปี 2560
รายการเคลือนไหวของค่าความนิ ยมโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานก๊าซชีวภาพทีจังหวัดสุ พรรณบุรีซึงดําเนินการโดย
บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2560
ค่าความนิยม
ต้นงวด
ค่านิยมเพิมขึนจากสัดส่ วนการลงทุนทีเพิม
หัก การด้อยค่าของค่าความนิยม
สุ ทธิ

34,012,386
37,921,755
(20,731,191)
51,202,950

เมือวันที 4 สิ งหาคม 2560 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาแก้ไขเพิมเติมสัญญาซื อขายหุ้น (ครังที 3) ซึ งได้มีการขยายเวลาสําหรับ
การซื อขายหุ ้นครังที 3 ให้เสร็ จสิ นภายในวันที 31 ตุลาคม 2560 และเมือวันที 20 ตุลาคม 2560 บริ ษทั ได้มีการทําบันทึก
ข้อตกลงขอขยายระยะเวลาซื อขายหุ ้นครังที 3 ดังกล่าว ออกไปอีกเป็ นระยะเวลา 30 วัน โดยจะครบกําหนดในวันที 30
พฤศจิกายน 2560 โดยบริ ษทั และผูถ้ ือหุ้นรายอืนในอัครวัฒน์ยงั อยู่ในระหว่างการเจรจาตกลงในประเด็นทางธุ รกิ จที
จะต้องกําหนดในสัญญาระหว่างผูถ้ ือหุ น้ ซึงเป็ นเงือนไขบังคับก่ อนของการรับโอนดังกล่าว ข้อตกลงทีอยู่ในระหว่าง
การเจรจา เช่น สิ ทธิและหน้าทีของผูถ้ ือหุ ้นแต่ละฝ่ าย และรายละเอียดการบริ หารจัดการบริ ษทั โดยคณะกรรมการบริ ษทั
และผูถ้ ือหุ ้น เป็ นต้น โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการเจรจาตกลงในประเด็นดังกล่าวและเสร็ จและสามารถเข้าทําธุ รกรรม
การซือหุ ้นได้ภายในวันที 30 พฤศจิกายน 2560 เพือทําความตกลงเกียวกับการบริ หารจัดการ อัครวัฒน์ กับทางผูข้ าย
หุน้ โดยในขณะนี ด้วยเหตุว่าบริ ษทั และผูข้ ายหุน้ ยังไม่สามารถดําเนินการตามเงือนไขบังคับก่อนของการซือขายหุ ้น
ครังที 3 เนื องจากยังไม่สามารถเจรจาตกลงในสาระสําคัญอืนของการเข้าลงทุนในโครงการได้ ดังนัน บริ ษทั จึงยัง
ไม่ได้เข้าทํารายการซือขายหุน้ ครังที 3 แต่อย่างใด นอกจากนัน หากคู่สัญญาไม่สามารถทําการซือขายหุน้ ครังที ได้
อันเนื องมาจากเงือนไขบังคับก่อนเกิ ดขึนไม่ครบถ้วน คู่สัญญาอาจพิจารณาเลิกสัญญาและเรี ยกให้คู่สัญญาอีกฝ่ าย
หนึงชําระค่าเสี ยหาย (ถ้ามี) ระหว่างกันได้ตามกฎหมาย
ตามมติคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที 27 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการมีมติพิจารณาเกียวกับเงินลงทุนในบริ ษทั
อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด ดังนี
ตามทีบริ ษทั ได้แจ้งความเห็นของคณะกรรมการต่อผลการศึกษาโครงสร้ างต้นทุนในเชิงลึกของการเข้าลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานก๊ าซชี วภาพ ของอัครวัฒ น์ ซึ งคณะกรรมการได้พิจารณาข้อเท็จจริ งเพิมเติมและผล
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การศึกษาโครงสร้างต้นทุนทีเปลียนแปลงไปแล้ว พบว่าการดําเนิ นโครงการต่อไปโดยอาศัยแนวทางเดิมอาจส่ งผล
ให้ไม่เกิดผลประโยชน์ต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ ตามทีได้รับอนุมตั ิให้เข้าลงทุน จึงได้ให้ฝ่ายบริ หารทําการศึกษาหาแนว
ทางแก้ไขให้ บริ ษ ัทได้รับผลกระทบจากโครงการนี น้อ ยที สุ ด ซึ งคณะกรรมการจะพิจารณาแนวทางการแก้ไข
ดังกล่าวภายในเดือนกุมภาพันธ์ ความละเอียดตามหนังสือชีแจงทีอ้างถึงนัน
บริ ษทั ขอเรี ยนชีแจงว่า บริ ษทั ได้เสนอแนวทางแก้ไขและพบประเด็นสําคัญจากการศึกษาแนวทางแก้ไขดังกล่าว ดัง
รายละเอียดต่อไปนี
(1) การศึกษาต้นทุนการจัดการนําเสี ยทีเกิดจากการหมักก๊าซชีวภาพ
สื บเนื องจากการศึ ก ษาความเป็ นไปได้ในการลงทุ น ก่ อ นที บริ ษ ัทจะตัด สิ น ใจเข้าลงทุ น บริ ษ ัทได้รับ ข้อ มู ล ว่า
ตามปกติ ชุมชนในบริ เวณโดยรอบโครงการ (ในรัศมีประมาณ 20 กิโลเมตร) จะขอรับนําเสี ยดังกล่าวจากโครงการ
เพื อนําไปรดพื นที การเกษตรของชุ ม ชน แต่ ในระหว่างที อัค รวัฒ น์ด าํ เนิ นการปรั บปรุ งพืนที โครงการ ก็ ได้รั บ
ข้อ เท็จจริ งว่า ชุ มชนในบริ เวณโดยรอบโครงการมารับนําเสี ยจากโครงการในปริ มาณทีน้อยลงอย่างมี นัยสําคัญ
เนื องจาก (1) ในบริ เวณชุ มชนซึ งสามารถรั บนําเสี ยจากโครงการของอัครวัฒน์นัน มีโครงการโรงไฟฟ้ าใหม่ ซึง
ชุ มชนอาจพิ จารณารับนําเสี ยจากโครงการใหม่ดังกล่าวได้ หากใช้ระยะเวลาในการเดิ นทางที น้อยกว่า และ (2)
ชุมชนได้รับนําจากโรงไฟฟ้ าอืนทีมีลกั ษณะเดียวกันซึ งอยู่ในละแวกเดี ยวกันโดยโครงการโรงไฟฟ้ าอืนบางส่ วน
ขนส่ งนําเสี ยของตนเองไปให้กับชุ มชน ดังนัน ชุ มชนจึงไม่ มีความจําเป็ นต้องมารับนําเสี ยจากโครงการโดยตรง
บริ ษทั จึงดําเนินการศึกษาต้นทุนทีจะเกิดขึนจากการขนส่งนําเสี ยดังกล่าวไปยังพืนทีของชุมชน
จากการศึกษาพบว่า หากอัครวัฒน์ตอ้ งรองรับต้นทุนการขนส่ งนําเสี ยดังกล่าวไปยังพืนทีของชุมชน โครงการจะมี
ความเป็ นไปได้ในเชิงพาณิ ชย์ลดลงอย่างมีนยั สําคัญ เนื องจากอัครวัฒน์ยงั ต้องรองรับค่าใช้จ่ายในการขนส่ งวัตถุดิบ
(นําวีแนส) จากโรงงานไบโอฟูเอล มิตรผล ทีอําเภอด่านช้าง ทีในปัจจุบนั มีระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร และการ
ขนส่งนําเสี ยไปยังพืนทีของชุมชนยังทําให้ค่าใช้จ่ายของโครงการเพิมขึนอย่างมีนยั สําคัญประมาณร้อยละ 30
( ) การศึกษาความเป็ นไปได้ของการย้ายตําแหน่ งทีตังของโครงการ เพือลดระยะในการขนวัตถุดิบ (นําวีแนส)
จากโรงงานไบโอฟูเอล มิตรผล ทีอําเภอด่านช้าง
จากผลการศึกษาตัวเลขโครงสร้ างต้นทุนการขนส่ งเชิ งลึกในข้อ (1) และ (2) บริ ษทั พบว่า ยังคงมีขอ้ จํากัดในทาง
ปฏิบตั ิค่อนข้างสู ง บริ ษทั จึงดําเนินการศึกษาความเป็ นไปได้ของการย้ายตําแหน่งทีตังของอัครวัฒน์ เพือลดระยะทาง
ในการขนวัตถุดิบซึงเป็ นค่าใช้จ่ายคงที
ปัจจุบนั ระยะทางทีใช้ขนส่ งวัตถุดิบ อยู่ทีประมาณ 45 กิโลเมตร จากการสํารวจพืนทีทีสามารถเพิมความเป็ นไปได้
ในเชิงพาณิ ชย์ โดยพิจารณาจากพืนทีตังของโครงการในปั จจุบนั พบว่า มีพืนทีทีมีความเป็ นไปได้ในเชิงพาณิ ชย์สูง
ทีสุด 2 แห่ง ตังอยูท่ างทิศเหนือของทีตังปัจจุบนั เป็ นส่ วนทีติดกับอําเภอหนองหญ้าไซ ซึ งเป็ นพืนทีทีมีระยะทางใกล้
กับแหล่งวัตถุดิบมากทีสุ ด ห่างจากชุมชนทีอยูอ่ าศัย (เป็ นไร่ ออ้ ยและสวนผัก)
บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการสํารวจพืนทีทีน่ าจะมีศกั ยภาพในการย้ายทีตังโรงงาน พืนที ทีมีระยะทางโดยรวม ประมาณ
28.7 กิโลเมตร และได้สาํ รวจเส้นทางลัดซึ งมีระยะทางโดยรวมประมาณ 23.9 กิโลเมตร ผลการสํารวจพบว่า
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(ก) พืนที 1 เป็ นพืนทีทีมีสายส่ งระบบไฟฟ้าแล้ว แต่ขนาดสายส่ งยังมีขนาดเล็ก (สามารถเปลียนเป็ นสายส่ งขนาด
ใหญ่ได้) พืนทีส่ วนใหญ่เป็ นไร่ ออ้ ยและสวนผัก ห่ างจากชุมชน (มีบา้ นเรื อนเล็กน้อย) จึงเป็ นพืนทีทีมี ศกั ยภาพใน
การตังโรงไฟฟ้าได้
(ข) พืนที 2 เป็ นพืนทีทียังไม่มีสายส่ งไฟฟ้ าเข้าในพืนที แต่เป็ นพืนทีตรวจสอบด้วยตาเปล่าโล่ง พิจารณาแล้วถือว่า
อาจพอมีศกั ยภาพในการตังโรงไฟฟ้า แต่ตอ้ งลงทุนดําเนินการก่อสร้างสายส่ งเพิมเติมจากทีมีอยูแ่ ละปรับปรุ งทางเข้า
พืนทีเพือให้รถบรรทุกขนาดใหญ่สามารถเข้าพืนทีได้
(ค) เส้นทางลัดไม่น่าจะใช้งานได้จริ ง เพราะมีส่วนตรงกลางบางส่ วนทีเป็ นทางลูกรังและมีสภาพเป็ นหลุมบ่อ ซึ ง
จะส่ งผลให้นาเสี
ํ ยให้กระเด็นออกมาจากตัวรถขนส่ ง โดยเฉพาะอย่างยิงในฤดูฝน เส้นทางน่าจะมีหลุมบ่อมากขึน
ดังนัน แนวทางทีมี ความเป็ นไปได้มากทีสุ ดจากการศึกษาความเป็ นไปได้ของการย้ายตําแหน่ งทีตังของอัครวัฒ น์
เพือลดระยะทางในการขนวัตถุดิบคือ ย้ายทีตังโครงการไปอยูท่ ีพืนที หรื อ ซึ งจากผลการประเมินระยะทางการ
ขนส่งนําเสี ยจากโรงงานวัตถุดิบ (นําวีแนส) จากโรงงานไบโอฟูเอล มิตรผล ทีอําเภอด่านช้าง จะอยูท่ ีประมาณ 28.7
กิโลเมตร
(3) การศึกษาความเป็ นไปได้ในการบอกเลิกสัญญา
เงือนไขหรื อข้อตกลงกับคู่สัญญา และการปฏิบตั ิตามเงือนไขในการชําระเงินค่าหุ ้นในส่ วนทีเหลือ หรื อการซือขาย
หุ ้นครังที หรื อในสัดส่ วนประมาณร้อยละ . ของหุ ้นทังหมด หรื อประมาณ ล้านบาท บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการ
ขอความเห็นจากทีปรึ กษาด้านกฎหมาย บริ ษทั กุดนั แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด ซึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี
ตามสัญญาซื อขายหุ ้นระหว่างบริ ษทั และอัครวัฒน์ มีข้อตกลงเกี ยวกับการชําระราคาซื อขายหุ ้น เงือนไขการชําระ
ราคา และการยกเลิกสัญญา ดังนี
เงือนไขบังคับก่อน เฉพาะกรณี สาํ หรับการซือขายเสร็จสมบูรณ์ครังที
-

ผูซ้ ือและผูข้ ายได้เข้าทําสัญญาระหว่างผูถ้ ือหุน้ ตามเงือนไขทีคู่สญ
ั ญาตกลงกัน

การผิดข้อตกลงอันเป็ นเหตุให้บอกเลิกสัญญา
คู่สญ
ั ญาอาจใช้สิทธิ หากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงไม่ได้ปฏิบตั ิหน้าทีใด ๆ ของตนในเรื องทีเป็ นสาระสําคัญในวันทีทํา
การซื อขายเสร็ จสมบูรณ์ (ครังที 1 หรื อ ครังที 2 หรื อ ครังที 3 แล้วแต่กรณี ) คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ งมีสิทธิ ดาํ เนิ นการ
อย่างใดอย่างหนึง ดังนี
(1) อาจใช้สิทธิ เลิกสัญญาฉบับนี ทันที โดยไม่เป็ นการเสื อมเสี ยสิ ทธิ เรี ยกร้องค่าเสี ยหายทีตนมีต่อคู่สัญญาอีกฝ่ าย
หนึง
(2) อาจใช้สิทธิ หรื อสละสิ ทธิ ใด ๆ เพือให้ก ารซื อขายเสร็ จสมบูรณ์ สามารถดําเนิ นการต่อไปได้จนเสร็ จสิ นใน
วันทีทําการซือขายเสร็จสมบูรณ์ หรื อ
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(3) อาจกําหนดวันทีจะทําการซื อขายเสร็ จสมบูรณ์ใหม่ ซึ งต้องไม่เกิ นกว่า 5 วันทําการนับจากวันทีทําการซือขาย
เสร็ จสมบูรณ์ ทีกําหนดไว้เดิม ทังนี คู่สัญญาแต่ละฝ่ ายต่างมีหน้าทีต้องปฏิบตั ิ ในวันทีทําการซือขายเสร็ จสมบูรณ์ ที
ได้เลือนไปนัน และการเลือนวันทีทําการซือขายเสร็ จสมบูรณ์ นันสามารถเลือนได้เพียงครังเดียว เว้นแต่คู่สญ
ั ญาจะ
ตกลงกันเป็ นอย่างอืน
ทังนี บริ ษัท ได้มี ก ารตกลงเพื อขยายระยะเวลาการเข้า ทํารายการซื อขายหุ ้ น ครั งที 3 มาเป็ นภายในวัน ที 30
พฤศจิกายน 2560 เพือทําความตกลงเกียวกับการบริ หารจัดการ อัครวัฒน์ กับทางผูข้ ายหุน้ โดยในขณะนี ด้วยเหตุว่า
บริ ษัทและผูข้ ายหุ ้นยังไม่ สามารถดําเนิ นการตามเงื อนไขบังคับก่ อนของการซื อขายหุ ้นครั งที 3 เนื องจากยังไม่
สามารถเจรจาตกลงในสาระสําคัญอืนของการเข้าลงทุนในโครงการได้ ดังนัน บริ ษทั จึงยังไม่ได้เข้าทํารายการซื อ
ขายหุ ้น ครั งที 3 แต่ อย่างใด นอกจากนัน หากคู่ สัญ ญาไม่ ส ามารถทําการซื อขายหุ ้นครังที 3 ได้ อัน เนื องมาจาก
เงื อนไขบังคับก่ อนเกิ ดขึ นไม่ ค รบถ้วน คู่ สั ญ ญาอาจพิ จารณาเลิกสั ญ ญาและเรี ยกให้ คู่ สั ญ ญาอี กฝ่ ายหนึ งชําระ
ค่าเสี ยหาย (ถ้ามี) ระหว่างกันได้ตามกฎหมาย
ดังนัน ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้ว จึงมีความเห็นว่า การดําเนินโครงการต่อไปไม่วา่ จะโดยอาศัย
แนวทางเดิม หรื อตามแนวทางแก้ไขปั ญหาตามข้อ (1) ถึง (3) อาจส่ งผลให้บริ ษทั ไม่ได้รับผลประโยชน์ต่อบริ ษทั
และผูถ้ ือหุ น้ ตามทีได้อนุ มตั ิให้เข้าลงทุน จึงมีความเห็นให้ยกเลิกการลงทุน หรื อการจําหน่ ายการลงทุน โดยบริ ษทั
จะดําเนินการหาผูล้ งทุนทีสนใจโครงการต่อไป
11.2 ตามมติทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นครังที 3/2560 ของบริ ษทั ย่อยเมือวันที 15 มิถุนายน 2560 มีมติให้เปลียนชือบริ ษทั
ดีมีเตอร์ มีเดีย จํากัด เป็ นบริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน จํากัด และบริ ษทั ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมือ
วันที 20 มิถุนายน 2560 และบริ ษทั พิจารณาด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน จํากัด) ใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ งบริ ษทั ย่อยนีถือหุ ้นในบริ ษทั บลู ฟี นิ กซ์ ดิจิตลั จํากัด เนืองจากมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน
ตํากว่ามูลค่ามูลค่าตามบัญชี โดยบันทึกค่าเผือการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยนี ในปี 2560 เป็ นจํานวน 7.94 ล้าน
บาท
11.3 ทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครังที 6/2560 ของบริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จํากัด (บริ ษทั ย่อย) มี มติอนุ มตั ิการลดทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั ลงจํานวน 50 ล้านบาท โดยการลดจํานวนหุน้ คงเหลือทุนของบริ ษทั 35 ล้านบาท เป็ นหุ ้นสามัญ
3,500,000 หุ ้ น มู ล ค่ าหุ ้ น หุ ้น ละ 10 บาท บริ ษ ัท ดี มี เตอร์ พาวเวอร์ จํา กัด ได้จดทะเบี ย นลดทุ น จดทะเบี ย นต่ อ
กระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมือวันที 25 ตุลาคม 2560
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12.

ลูกหนีการค้าและลูกหนีไม่หมุนเวียนอืน

ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก รายได้ดอกเบียรับรอการรับรู ้
สุ ทธิ
หัก ส่ วนของสิ นทรัพย์ระยะยาว
ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
(หมายเหตุ 7)
สุ ทธิ
ลูกหนีปรับโครงสร้างหนี
ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
รวม

งบการเงินรวม
2560
2559
104,433,064
121,659,266
(17,919,571) (23,461,293)
86,513,493
98,197,973

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
104,433,064
121,659,266
(17,919,571) (23,461,293)
86,513,493
98,197,973

(13,485,848)
73,027,645
39,304,000
(39,304,000)
73,027,645

(13,485,848)
73,027,645
39,304,000
(39,304,000)
73,027,645

(12,310,152)
85,887,821
39,304,000
(39,304,000)
85,887,821

(12,310,152)
85,887,821
39,304,000
(39,304,000)
85,887,821

12.1 ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงินสุ ทธิ เกิดจากในปี 2559 บริ ษทั ได้ลงนามในหนังสื อสัญญาซื อขายระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง
และระบบปรับอากาศกับบริ ษทั ทีไม่เกียวข้องกันแห่ งหนึ ง ซึงการส่ งมอบงานและการตรวจรับงานได้ดาํ เนินการแล้ว
เสร็ จในเดือนสิ งหาคม 2559 โดยบริ ษทั จะได้รับชําระราคาตามสัญญาซื อขายเป็ นงวดรายเดือน รวมทังสิ น 84 งวด ๆ
ละ 1,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม) โดยเริ มงวดแรกในเดือนกันยายน 2559 และเมือวันที 11 พฤศจิกายน 2559
ได้ลงนามในหนังสื อสัญญาซื อขายระบบไฟฟ้ าแสงสว่างและระบบปรับอากาศ เฟส 2-1 โดยบริ ษทั ฯ จะได้รับชําระ
ตามสัญญาเป็ นงวดรายเดือนรวมทังสิ น 84 งวด ๆ ละ 407,853 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม) โดยเริ มงวดแรกในเดือน
มกราคม 2560
12.2 ลู ก หนี ปรั บโครงสร้ างหนี เกิ ด จากเมื อวัน ที 15 กรกฎาคม 2558 บริ ษัท ได้ล งนามในบัน ทึ ก ข้อ ตกลงปรั บ ปรุ ง
โครงสร้างหนี และรับสภาพหนี ของลูก หนี รายหนึ ง ภายใต้เงือนไขของสัญญาดังกล่าว ลูกหนี ขอผ่อนชําระหนี ให้
แล้วเสร็จภายใน 36 งวด ครบกําหนดภายในเดือนกรกฎาคม 2561 โดยเริ มผ่อน
งวดเดือนที 1-งวดเดือนที 12 ชําระไม่นอ้ ยกว่างวดละ 500,000 บาท
งวดเดือนที 13-งวดเดือนที 33 ชําระไม่น้อยกว่างวดละ 1,500,000 บาท
งวดเดือนที 34-งวดเดือนที 35 ชําระไม่น้อยกว่างวดละ 2,000,000 บาท
ลูกหนีตกลงชําระหนีส่ วนทีเหลือทังหมดให้เสร็จสินครบถ้วนภายในงวดที 36 (เดือนกรกฎาคม 2561)
ในปี 2558 บริ ษทั บันทึกค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญจากลูกหนี ปรับโครงสร้างหนีดังกล่าวเต็มจํานวน เนืองจากลูกหนี ผิด
นัดชําระคืนเงินตามบันทึกข้อตกลงปรับปรุ งโครงสร้างหนี และรับสภาพหนี บริ ษทั ได้ยนฟ้
ื องร้องลูกหนีต่อศาลแพ่ง
และศาลแพ่งได้มีคาํ พิพากษาเมื อวันที 15 พฤษภาคม 2560 ให้จาํ เลยชําระหนี ให้เป็ นไปตามคําพิพากษา โดยผ่อน
ชําระงวดแรกภายในวันที 10 สิ งหาคม 2560 ลูกหนีผิดนัดชําระหนีตามคําพิพากษา บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการดําเนิ นการ
บังคับคดี
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13.

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
รายการเคลือนไหวของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560 สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที 1
มกราคม 2560

เพิมขึน

ณ วันที 31
ธันวาคม 2560

รับเข้า
(โอนออก)

ลดลง

ราคาทุน
ทีดิน
อาคาร
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื องมือและอุปกรณ์

24,172,337
16,255,360
-

-

-

-

24,172,337
16,255,360
-

เค รื อ ง ต ก แ ต่ ง ติ ด ตั ง แ ล ะ
เครื องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
เครื องจักรและอุปกรณ์

10,322,540
11,696,383
3,909,519

493,998
-

-

-

10,816,538
11,696,383
3,909,519

รวม

66,356,139

493,998

-

-

66,850,137

(4,889,655)
(1,239,956)
-

(1,315,557)
(812,768)
-

-

-

(6,205,212)
(2,052,724)
-

(3,322,445)
(4,519,118)
(2,202,285)

(2,066,096)
(2,339,276)
(289,000)

-

-

(5,388,541)
(6,858,394)
(2,491,285)

(16,173,459)

(6,822,697)

-

-

(22,996,156)

ค่าเสื อมราคาสะสม
อาคาร
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื องมือและอุปกรณ์
เค รื อ ง ต ก แ ต่ ง ติ ด ตั ง แ ล ะ
เครื องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
เครื องจักรและอุปกรณ์
รวม
ค่าเผือการด้อยค่าทรัพย์สิน

(9,209,825)

(9,338,028)

สุทธิ

40,972,855

34,515,953

ค่าเสื อมราคาสําหรับปี สินสุด
วันที 31 ธันวาคม 2560

6,822,697

วันที 31 ธันวาคม 2559

5,883,683
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที 1
มกราคม 2560
ราคาทุน
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื องตกแต่ ง ติ ด ตัง และ
เครื องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวม
ค่าเสื อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื องตกแต่ ง ติ ด ตัง และ
เครื องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวม
สุ ทธิ
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี สิ นสุ ด
วันที 31 ธันวาคม 2560
วันที 31 ธันวาคม 2559

เพิมขึน

รับเข้า
(โอนออก)

ลดลง

ณ วันที 31
ธันวาคม 2560

16,255,360

-

-

-

16,255,360

10,322,540
11,696,383
38,274,283

493,998
493,998

-

-

10,816,538
11,696,383
38,768,281

(1,239,956)

(812,768)

-

-

(2,052,724)

(3,322,445)
(4,519,118)
(9,081,519)
29,192,764

(2,066,096)
(2,339,276)
(5,218,140)

-

-

(5,388,541)
(6,858,394)
(14,299,659)
24,468,622
5,218,140
5,152,185

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั และบริ ษ ัทย่อยมี ทรัพย์สินทีคํานวณค่าเสื อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ โดยมี
ราคาทุน 1.24 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ 0.22 ล้านบาท)
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14.

อสั งหาริมทรัพย์ เพือการลงทุน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที 1
มกราคม 2560
ราคาทุน
ทีดิน
อาคาร
เครื องมือและอุปกรณ์
เค รื อ ง ต ก แ ต่ ง ติ ด ตั ง แ ล ะ
เครื องใช้สาํ นักงาน
รวม
ค่าเสือมราคาสะสม
อาคาร
เครื องมือและอุปกรณ์
เค รื อ ง ต ก แ ต่ ง ติ ด ตั ง แ ล ะ
เครื องใช้สาํ นักงาน
รวม
ค่าเผือการด้อยค่าทรัพย์สิน
สุ ทธิ
ค่าเสือมราคาสําหรับปี สินสุด
วันที 31 ธันวาคม 2560
วันที 31 ธันวาคม 2559

เพิมขึน

ลดลง

ณ วันที 31
ธันวาคม 2560

13,356,941
16,713,059
11,570,398

-

(630,000)

13,356,941
16,713,059
10,940,398

875,951
42,516,349

-

(630,000)

875,951
41,886,349

(1,232,606)
(5,292,437)

(243,200)
(2,301,270)

414,245

(1,475,806)
(7,179,462)

(581,888)
(7,106,931)
(10,859,653)
24,549,765

(161,855)
(2,706,325)

414,245

(743,743)
(9,399,011)
(10,859,653)
21,627,685
2,706,325
2,123,656
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15. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
รายการเคลือนไหวสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี
งบการเงินรวม
2560
2559
ราคาทุน
ยอดยกมา
เพิมขึน
จําหน่าย/โอนออก
ยอดยกไป
ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ยอดยกมา
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
จําหน่าย/โอนออก
ยอดยกไป
ยอดคงเหลือ
หัก ค่าเผือการด้อยค่า
สุ ทธิ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

618,867,737
618,867,737

618,867,737
618,867,737

618,867,737
618,867,737

618,867,737
618,867,737

(226,038,317)
(15,189,748)
(241,228,065)
377,639,672
(377,639,672)
-

(178,479,641)
(47,558,676)
(226,038,317)
392,829,420
(353,887,686)
38,941,734

(226,038,317)
(15,189,748)
(241,228,065)
377,639,672
(377,639,672)
-

(178,479,641)
(47,558,676)
(226,038,317)
392,829,420
(353,887,686)
38,941,734

ค่าเผือการด้อยค่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน มีการเปลียนแปลงในระหว่างปี ดังนี

ยกมา
เพิมขึนสุ ทธิ
ยอดยกไป

งบการเงินรวม
2560
2559
353,887,686 312,443,216
23,751,986
41,444,470
377,639,672 353,887,686

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
353,887,686
312,443,216
23,751,986
41,444,470
377,639,672
353,887,686
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สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุ ทธิของบริ ษทั ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี
15.1 เมื อวันที 30 มกราคม 2558 บริ ษทั ได้เข้าทําสัญญาซื อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศ กับ บริ ษทั มีเดีย เอเจนซี ไทย
จํากัด (“มี เดี ย เอเจนซี ”) เพื อรับ สิ ทธิ เด็ด ขาดในการแต่ งตังจากมี เดี ย เอเจนซี ให้เป็ นผูร้ ่ วมบริ ห ารจัด การเวลา
ออกอากาศ การซื อขายเวลา เช่า ให้เช่าเวลาการออกอากาศ การโฆษณาสิ นค้า ธุ รกิจและบริ การ การดําเนินรายการ
การหาผูร้ ่ ว มผลิ ต รายการในรายการโทรทัศ น์ ด าวเที ย ม 5 ช่ อ ง (“สิ ทธิ บ ริ ห ารเวลาออกอากาศ”)โดยมี ก ําหนด
ระยะเวลา 3 ปี ตังแต่ วันที 30 มกราคม 2558 ถึง 29 มกราคม 2561 โดยบริ ษทั ตกลงชําระค่าตอบแทนการให้สิทธิ
บริ หารเวลาออกอากาศงวดเดียวเป็ นจํานวนเงินทังสิ น 369,200,000 บาท ภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีทําสัญญา และ
ตกลงชําระค่าตอบแทนเป็ นรายเดื อ น เป็ นจํานวนเงิ น ทังสิ น 10,300,000 บาท (ไม่ รวมภาษี มู ลค่ าเพิม) ต่ อเดื อ น
ตลอดอายุสัญ ญา ทังนี ตามสัญญาดังกล่าว มีเดี ย เอเจนซี ตกลงรับประกัน รายได้ขนตํ
ั าให้บริ ษ ทั จากการเข้าทํา
สั ญ ญาซื อสิ ทธิ บริ ห ารเวลาออกอากาศ เป็ นจํานวนเงิ น รวมภาษี มูล ค่ าเพิ ม 24,000,000 บาท ต่ อเดื อ นในปี แรก
19,000,000 บาท ต่อเดือนในปี ทีสอง และ 12,900,000 บาท ต่อเดือนในปี ทีสาม และหากบริ ษทั ได้รับรายได้ตากว่
ํ า
จํานวนเงินทีรับประกัน มีเดีย เอเจนซี ตกลงชําระค่าตอบแทนให้บริ ษทั ตามจํานวนทีรับประกันเต็มจํานวนภายใน
วันที 25 ของแต่ละเดือน โดยมีกาํ หนดชําระงวดแรกเดือนกุมภาพันธ์ 2558
นับแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 จนถึง 30 กันยายน 2558 มีเดีย เอเจนซี มียอดเงินค้างชําระซึงเกิดจากการประกันรายได้ขนั
ตําทังสิ น 93,543,538.46 บาท และดอกเบี ยผิดนัดจากการชําระเงิ นดังกล่ าวจํานวน 1,703,493.75 บาท (“หนี เงิ นค้าง
ชําระ”)
บริ ษัท และ มีเดีย เอเจนซี ได้หารื อตกลงวิธีการชําระหนี ตามสัญญาซื อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศ โดยแบ่งการ
ชําระหนีตามประเภทของหนีทีเกิดหรื อจะเกิดขึนตามสัญญาซื อสิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศ ดังนี
1. หนีเงินค้างชําระ
เมื อวัน ที 11 พฤศจิ ก ายน 2558 บริ ษทั และ มี เดี ย เอเจนซี ได้เข้าทําสัญ ญาปรั บ ปรุ งโครงสร้ างหนี เพื อกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการชําระหนี เงินค้างชําระ (เงินประกันรายได้ขนตํ
ั า 93,543,538.46 บาท และดอกเบียผิดนัด
จากการชําระเงินดังกล่าวจํานวน 1,703,493.75 บาท) โดยบริ ษทั ตกลงผ่อนเวลาการชําระหนี เงินค้างชําระให้ มีเดีย เอ
เจนซี โดยให้ มีเดี ย เอเจนซี แบ่งชําระหนี เงิ นค้างชําระ เป็ น 36 งวด โดยเริ มชําระเงินงวดแรก ภายในวันทําการ
สุดท้ายของเดือนธันวาคม 2558 และ ชําระเงินงวดถัดไป ภายในวันทําการสุ ดท้ายของเดือนถัดไป และชําระดอกเบีย
ค้างชําระพร้อมการชําระหนีเงินค้างชําระงวดสุดท้าย
2. หนีในอนาคตทีจะเกิดขึนตามสัญญาซื อสิทธิบริหารเวลาออกอากาศ
สําหรับหนีอืนใดทีจะเกิดขึนต่อไปตามสัญญาซื อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศ (รวมถึงหนีประกันรายได้ขนตํ
ั า) นัน
มีเดีย เอเจนซี ได้แจ้งให้บริ ษทั ทราบว่า มีเดีย เอเจนซี ได้รับสิ ทธิในการถ่ายทอดสด การแข่งขันฟุตบอลลีกประเทศ
สเปน โกปาเดลเรย์ ในประเทศไทย สํ า หรั บ ฤดู ก าล 2015/16 2016/17 และ 2017/18 และได้รั บ สิ ทธิ ใ นการ
ถ่ายทอดสด การแข่งขันกอล์ฟยูโรเปี ยนทัวร์ ในประเทศไทย สําหรับฤดูกาลปี 2559 2560 และ 2561 (“สิ ทธิในการ
ถ่ ายทอดสด”) และ มีเดีย เอเจนซี จะเจรจาเพือให้สิทธิ ในการถ่ายทอดสดกับผูใ้ ห้บริ การช่ องสัญญาณ ซึ งหากการ
เจรจาของ มีเดีย เอเจนซี ประสบความสําเร็ จ มีเดีย เอเจนซี จะได้รับสิ ทธิ ในการขายและรับรายได้จากการโฆษณา
ออกอากาศในระหว่างการถ่ายทอดสดการแข่งขันทังสองรายการ
เมื อวันที 1 กันยายน 2558 มี เดีย เอเจนซี ได้ทาํ สัญญาเช่ าช่ วงช่ องสัญ ญาณ เพือถ่ายทอดสดรายการแข่ งขันกอล์ฟ
ยูโรเปี ยนทัวร์ กับ บริ ษทั จี ซีที มี เดีย จํากัด เป็ นทีเรี ยบร้ อย และ มี เดี ย เอเจนซี มี สิทธิ ในการขายโฆษณาและรั บ
รายได้จากการโฆษณาออกอากาศในระหว่างการถ่ ายทอดสดการแข่ งขันกอล์ฟ ยูโรเปี ยนทัวร์ (สิ ทธิ ในการขาย
โฆษณาในระหว่างการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลีกประเทศสเปน โกปาเดลเรย์ ในประเทศไทย และ สิ ทธิ ใน
การขายโฆษณาตามสัญญาเช่าช่วงช่องสัญญาณ รวมเรี ยกว่า “สิทธิในการขายโฆษณา”)
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มีเดีย เอเจนซี หารื อร่ วมกับบริ ษทั ว่า มีเดีย เอเจนซี สามารถนํารายได้จากการโฆษณาออกอากาศดังกล่าวมาชําระหนี
เงินค้างชําระ และหนีอืนใดตามสัญญาซือสิทธิ บริ หารเวลาออกอากาศกับบริ ษทั ได้ แต่บริ ษทั เล็งเห็นว่า มีเดีย เอเจน
ซี อาจไม่ประสบความสําเร็ จในการบริ หารสิ ทธิ ในการขายโฆษณาหรื ออาจผิดนัดชําระหนี ต่อบริ ษทั ดังนัน บริ ษทั
และมีเดีย เอเจนซี จึงตกลงให้บริ ษทั รับโอนสิ ทธิ ในการขายโฆษณาออกอากาศมาบริ หารโดยบริ ษทั ยังคงมีสิทธิใน
การได้รับค่ าตอบแทนภายใต้สัญ ญาบริ หารเวลาออกอากาศ โดยมี สิ ทธิ ทีจะนําเอารายได้จ ากการขายโฆษณา
ออกอากาศมาหักชําระกับค่าตอบแทนค้างชําระดังกล่าว
เมือวันที 10 พฤศจิกายน 2558 บริ ษทั จึงได้เข้าทําสัญญากําหนดวิธีการชําระหนี ภายใต้สัญญาซื อสิ ทธิ บริ หารเวลา
ออกอากาศ (“สั ญญากําหนดวิธีการชําระหนี”) กับมีเดีย เอเจนซี โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพือเป็ นกําหนดวิธีการชําระ
หนีระหว่างบริ ษทั และ มีเดีย เอเจนซี ตามสัญญาซื อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศและเพือเป็ นการรับรองว่าบริ ษทั จะ
ได้รับชําระหนีจากรายได้อนั เกิดจากสิ ทธิในการโฆษณาของ มีเดีย เอเจนซี สัญญาดังกล่าวได้กาํ หนดให้มีเดีย เอเจน
ซีโอนสิ ทธิในการบริ หารสิ ทธิ ในการขายโฆษณาให้บริ ษทั ฯ โดยเด็ดขาดอีกด้วย
สัญญากําหนดวิธีการชําระหนีระบุให้ มีเดีย เอเจนซี โอนสิทธิในการขายโฆษณาให้บริ ษทั บริ หาร โดยบริ ษทั มีสิทธิ
ในการจัดสรร บริ หาร ขาย จําหน่าย นําออกให้เช่า เพือหารายได้จากสิ ทธิในการขายโฆษณา (เนื องจากสิ ทธิดงั กล่าว
เป็ น สิ ทธิ ในการบริ หาร หากบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารสิ ทธิ เกิดขึน บริ ษทั สามารถหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทีเกิดขึน
และเกี ยวกับการบริ หารสิ ทธิ ในการขายโฆษณาออกจากรายรับจากสิ ทธิ ในการขายโฆษณา) โดยเมือบริ ษทั ได้รับ
รายได้สุทธิ หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว ตามสัญญากําหนดวิธีการชําระหนี ให้บริ ษทั หักกลบลบหนี รายได้จากสิ ทธิในการ
ขายโฆษณาดังกล่าวกับหนีใด ๆ ระหว่างบริ ษทั และมีเดีย เอเจนซี ตามสัญญาซือสิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศ
บริ ษัทมิ ได้มีการบันทึกมูล ค่ ายุติธรรรมของสิ ทธิ ในการขายโฆษณาออกอากาศในระหว่างการถ่ายทอดสดการ
แข่งขันกอล์ฟยูโรเปี ยนทัวร์ เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนในงบการเงิน เนืองจากสิ ทธิทีได้มาไม่ถือเป็ นการแปลงหนีใหม่
เนื องจากภาระผูกพันและหน้าทีตามสัญญาซื อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศของคู่ สัญญายังไม่ระงับลง โดยบริ ษทั
และ มี เดี ย เอเจนซี มีเจตนาเพียงตกลงให้มีการผ่อนชําระหนี ตามสัญญาซื อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศ และหัก
รายได้จากสิ ทธิ ในการขายโฆษณากับหนี ตามสัญญาซือสิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศ บริ ษทั ยังมีสิทธิตามกฎหมายใน
การฟ้องร้องเพือเรี ยกให้ มีเดีย เอเจนซี ชําระหนีเงินประกันรายได้ขนตํ
ั าตามสัญญาซือสิทธิบริ หารเวลาออกอากาศ
สําหรับภาระผูกพันและหนีสิ นทีมีระหว่างกันตามสัญญาดังกล่าว ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 คงเหลือจํานวน 299.45
ล้านบาท ซึงประกอบด้วยรายการ ดังต่อไปนี
ก. ลู ก หนี ตามสั ญ ญาปรั บ ปรุ งโครงสร้ า งหนี คงเหลื อ ณ 31 ธั น วาคม 2560 จํา นวน 72.01 ล้ า นบาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิม) มีรายละเอียดดังต่อไปนี
รายละเอียด
(หน่วย : ล้านบาท)
ลูกหนีตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี
98.16
หัก เงินรับชําระ
(26.15)
ลูกหนีตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี ณ 31 ธันวาคม 2560
72.01
ข. มูลค่าตามสัญญากําหนดวิธีการชําระหนี ภายใต้สัญญาซื อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศ จํานวน 227.44 ล้านบาท
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม) มีรายละเอียดดังต่อไปนี
รายละเอียด
(หน่วย : ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรมสิ ทธิในการขายโฆษณายูโรเปี ยนทัวร์ทีประเมินโดยทีปรึ กษาทางการเงิน
254.79
หัก เงินรับชําระ
(27.35)
มูลค่าตามสัญญากําหนดวิธีการชําระหนีฯ ณ 31 ธันวาคม 2560
227.44
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จากเหตุการณ์ทีเกิดขึน บริ ษทั พิจารณาแล้วเห็ นควรทีจะไม่ ให้มีการรับรู้รายได้ทีเกิ ดขึนแล้วตามสัญญา ไว้ในงบ
การเงินนี โดยบริ ษทั จะรับรู ้รายได้ทางด้านบัญชีเมือบริ ษทั ได้รับชําระเงินตามสัญญาดังกล่าวข้างต้นแล้ว (บันทึก
บัญชีเป็ นเกณฑ์เงินสด)
บริ ษทั ได้พิจารณาตังค่าเผือการด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีสุทธิของค่าสิทธินี ทังจํานวน
เมือวันที 7 กันยายน 2560 มีเดีย เอเจนซี มีหนังสื อแจ้งการไม่ได้รับสิ ทธิ การถ่ายทอดสดการแข่งขันกอล์ฟยูโรเปี ยน
ทัวร์ฤดูกาล 2017 และ 2018 บริ ษทั จึงได้ยืนฟ้ อง มีเดีย เอเจนซี ต่อศาลแพ่งธนบุรีเมือวันที 21 กันยายน 2560 ซึ งศาล
นัดไกล่เกลีย/สื บพยานโจทก์ในวันที 20 พฤศจิกายน 2560 ต่อมาโจทก์ขอเลือนนัดไกล่เกลียเป็ นวันที มกราคม
โดยภายหลังไม่สามารถไกล่เกลียกันได้ ศาลจึงนัดสื บพยานโจทย์วนั ที พฤษภาคม
และนัดสื บพยาน
จําเลยวันที พฤษภาคม 1
15.2 ค่ าสิ ท ธิ ใ นการบริ ห ารจัด การช่ อ งสถานี โทรทัศ น์ ผ่า นดาวเที ย มจํานวน 16 สถานี โ ดยมี ร าคาทุ น 82 ล้า นบาท
ประกอบด้วยค่ าสิ ทธิ สําหรั บระยะเวลาตังแต่ ธันวาคม 2553 ถึงพฤศจิก ายน 2563 จํานวน 8 สถานี และสําหรั บ
ระยะเวลาตังแต่มิถุนายน 2556 ถึงพฤษภาคม 2566 จํานวน 8 สถานี
เมือวันที 26 สิ งหาคม 2558 บริ ษทั ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญาให้สิทธิร่วมผลิตรายการก่อนครบกําหนด กับ
บริ ษ ัท เอ็ม วี เทเลวิชนั (ไทยแลนด์) จํากัด สําหรั บช่ อ งสถานี โทรทัศน์ดาวเทีย ม จํานวน 8 ช่ องสถานี สําหรั บ
ระยะเวลาตังแต่มิถุนายน 2556 ถึง พฤษภาคม 2566 และได้ตดั จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวจํานวน 31.62 ล้านบาท
เมือวันที 17 พฤศจิกายน 2558 บริ ษทั ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญาให้สิทธิ ร่วมผลิตรายการก่ อนครบกําหนด
กับบริ ษทั เอ็ม วี เทเลวิชนั (ไทยแลนด์) จํากัด สําหรับช่องสถานี 8 ช่องสถานี สําหรับระยะเวลาตังแต่ธันวาคม 2553
ถึง พฤศจิกายน 2563 โดยทยอยยกเลิกสัญญา ทังนีบริ ษทั ได้ตดั จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว จํานวน 20.26 ล้านบาท
15.3 ค่าสิ ทธิ แพร่ ภาพแพร่ เสี ยงในรายการภาพยนตร์ ราคาทุน 117.44 ล้านบาท บริ ษทั บัน ทึกค่าเผือการด้อยค่า จํานวน
22.49 ล้านบาท ในปี 2558 และจํานวน 23.75 ล้านบาท ในปี 2560
ค่าสิ ทธิ แพร่ ภาพแพร่ เสี ยงเนื อหารายการช่ องกีฬา EDGE SPORT ราคาทุน 67.84 ล้านบาท บริ ษทั บันทึกค่าเผือการ
ด้อยค่า จํานวน 41.44 ล้านบาท ในปี 2559
15.4

ค่าสิ ทธิ การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล โดยมีราคาทุน 48 ล้านบาท บริ ษ ทั ได้บนั ทึก ค่า เผือการด้อ ยค่ า จํา นวน
43.66 ล้านบาท
ค่าตัดจําหน่ ายสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จํานวนเงินประมาณ 15.19 ล้านบาท และ 47.56
ล้านบาท ตามลําดับ บัน ทึ ก ภายใต้ “ต้น ทุ น ค่ าสิ ทธิ แ พร่ ภ าพรายการ” และ “ต้น ทุ น ค่ าสิ ทธิ ร่วมผลิ ต รายการ”
ตามลําดับ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับแต่ละปี

16.

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน

เงินมัดจํา - อืนๆ
หัก ค่าเผือเงินมัดจําทีจะไม่สามารถเรี ยกคืน
หัก ค่าตัดจําหน่ ายเงิ นมัดจําทีจะไม่ สามารถ
เรี ยกคืน

งบการเงินรวม
2560
2559
39,035,804
65,011,817
(29,587,619)
(8,631,185)

-

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
38,935,804
64,897,817
(29,587,619)
(8,631,185)

-
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เงินมัดจํา - สุ ทธิ
ภาษีถูกหัก ณ ทีจ่าย - สะสม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขาย
เงินร่ วมลงทุน
อืน ๆ
รวม

งบการเงินรวม
2560
2559
817,000
65,011,817
6,801,075
7,530,253
20,000,000
14,000
27,632,075
72,542,070

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
717,000
64,897,817
6,801,075
7,530,253
20,000,000
27,518,075
72,428,070

ก.

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขายเป็ นทรัพย์สินทีมิได้ใช้ดาํ เนิ นงานซึ งเป็ น
ทรัพย์สินของเหมืองหินอุตสาหกรรมเพือการก่อสร้าง ซึงหยุดดําเนินงานแล้วในปัจจุบนั ราคาทุนจํานวน 17.02 ล้าน
บาท ซึงบริ ษทั ได้ตงค่
ั าเผือการด้อยค่าทังจํานวน

ข.

เงินร่ วมลงทุน
ในทีประชุมคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ครังที 18/2560 เมื อวันที 7 พฤศจิกายน 2560 มีมติ อนุ มตั ิ การเข้าร่ วม
ลงทุ น กับ Triple Ch Holdings Company Limited (Triple CH) ซึ งเป็ นผู ้ไ ด้รั บ สิ ท ธิ ก ารถ่ า ยทอดสดฟุ ต บอลใน
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ในสัดส่ วนการร่ วมลงทุนร้อยละ 35 คิดเป็ นเงิน 30 ล้านบาท เพือประกอบธุ รกิจการถ่ายทอดสด
รายการฟุตบอลในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ โดย Triple CH มีขอ้ ตกลงการรับประกันการดําเนิ นงานในช่วงเวลา 18 เดือน
นับจากวัน ที 1 ธัน วาคม 2560 ว่า ผลประโยชน์ ร ายได้ทีบริ ษัทจะได้รั บต้อ งไม่ ต ากว่
ํ าเงิ นลงทุ นที บริ ษ ัทให้ ก าร
สนับสนุ นแก่ธุรกิ จการถ่ายทอดสดรายการแข่งขันฟุตบอล และบริ ษทั มีเงือนไขในการชําระเงินร่ วมลงทุนคือ อยู่
ภายใต้การให้ความเห็นของทีปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั เกียวกับสถานะทางกฎหมายของ Triple CH และการได้รับ
อนุญาตและได้รับสิ ทธิอย่างถูกต้องให้ดาํ เนินธุรกิจการถ่ายทอดสดรายการฟุตบอล
ต่อมาบริ ษทั ได้ชาํ ระเงินจํานวน 20 ล้านบาท แล้ว ในเดือนพฤศจิกายน 2560
ทังนี บริ ษ ัทได้ว่าจ้าง LEUNG WAI LAW FIRM ผ่าน บริ ษ ัท นอร์ ตัน โรส ฟุ ลไบรท์ (ประเทศไทย) จํากัด ให้
ความเห็นเกียวกับสถานะของ Triple CH ซึงสามารถสรุ ปสาระสําคัญ ได้ดงั นี

-

-

Triple CH เป็ นบริ ษทั ข้ามชาติทีจดทะเบียนในประเทศซามัวตาม International Company Act 1988 เมือวันที
14 กันยายน 2557 และจะสิ นอายุเมือวันที 30 พฤศจิกายน 2560 เว้นแต่จะดําเนินการต่ออายุ

-

Triple CH เป็ นบริ ษทั ทีจัดตังถูกต้องตามกฎหมายและไม่เคยปฏิบตั ิผดิ กฎหมายของประเทศซามัว

-

ณ วันทีทําการตรวจสอบสถานะ Triple CH มีผถู ้ ือหุน้ 1 รายคือ Bernard Camacho Sumayao

-

Triple CH มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 เหรี ยญสหรัฐฯ ซึงถูกแบ่งออกเป็ น 1,000,000 หุน้ มูลค่า หุน้ ละ 1
เหรี ยญสหรัฐฯ ทังนี บริ ษทั ได้ว่าจ้างบริ ษทั อภิสิทธิ แอนด์ อัลลายแอนซ์ จํากัด ตรวจสอบสิ ทธิ ตามสัญญา
อนุญาตให้ใช้สิทธิระหว่าง beIN Sports Asia Pte Limited (“beIN”) และ Triple CH ลงวันที 1 ธันวาคม
2560 ซึงสามารถสรุ ปสาระสําคัญของการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ได้ดงั นี
beIN และ Triple CH ตกลงว่าค่าสิ ทธิประกอบไปด้วย (แล้วแต่ว่าอย่างใดจะสู งกว่า)
 เงินจํานวนหนึงทีไม่ขอเปิ ดเผย เนืองจากเป็ นความลับทางธุรกิจ ต่อช่วงระยะเวลา 12 เดือน ซึงจะถูก
คํานวณตามสัดส่ วน (prorated basis) หรื อ
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 ร้อยละ 20 ของรายได้ทงหมด
ั
(gross revenue) และเพิมอีกร้อยละ 15 ของรายได้ส่วนทีเกินเงินจํานวน
หนึงทีไม่ขอเปิ ดเผย เนืองจากเป็ นความลับทางธุรกิจ
Triple CH ตกลงทีจะจ่ายค่าสิ ทธิ ดังนี

-

 ร้อยละ 50 ของการรับประกันขันตํา นับแต่วนั ทีเข้าทําสัญญา
 ร้อยละ 50 ของการรับประกันขันตํา ภายในวันที 1 มีนาคม 2561
 ค่าสิ ทธิส่วนเพิมใด ๆ ให้ชาํ ระภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับรายงานทีเกียวข้องกันในแต่ละเดือน ตามที
กําหนดในสัญญา
-

beIN ตกลงให้สิทธิ แก่ Triple CH ในการอนุญาตช่วงแก่ ABS-CBN Corporation (“ABS-CBN”)
ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลรายการพรี เมียร์ ลีก (Premier League) ยูฟ่า แชมเปี ยนส์ ลีก (UEFA
Champions League) และ ลา ลีกา (La Liga) ฤดูกาล 2017-2018 (“การถ่ายทอด”) ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์

-

beIN ตกลงให้สิทธิ แก่ Triple CH ในการอนุญาตช่วงแก่ ABS-CBN เพือใช้โลโก้ของสโมสรฟุตบอลและ
เครื องหมายการค้า ทีได้จดั หามาและได้รับอนุญาตโดยผูม้ ีอาํ นาจของแต่ละสโมสรทีเกียวกับการถ่ายทอด
และกิจกรรมส่งเสริ มการขายทีเกียวกับการถ่ายทอด

-

สิทธิในการถ่ายทอดเป็ นสิ ทธิ ของ Triple CH แต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ อย่างไรก็ตาม Triple CH
ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ เฉพาะกรณีของการถ่ายทอดสดและถ่ายทอดย้อนหลังผ่านระบบฟรี ทีวี (FTA TV
transmissions) เท่านัน

บริ ษทั ได้พิจารณาความเห็นทีปรึ กษากฎหมายอันเกียวกับสถานะของ Triple CH และการได้รับอนุญ าตให้ใช้สิทธิ
ประกอบกับรู ปแบบธุ รกิ จแล้วจึงเข้าร่ วมลงทุน ทังนี สําหรับเงินร่ วมลงทุนอีก 10 ล้านบาทบริ ษทั จะชําระก็ต่อเมือ
Triple CH ได้ต่อสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ กบั beIN
17.

เงินกู้ยืมระยะสั น
เงินกูย้ มื จากบุคคลอืน ซึงเป็ นกลุ่มผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึง

18.

เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก ดอกเบียเช่าการเงินรอตัดบัญชี
สุ ทธิ
หัก ส่ วนของหนี สิ นระยะยาวทีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึงปี
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2560
2559
3,144,240
5,349,515
(199,163)
(489,504)
2,945,077
4,860,011
(1,890,208)
1,054,869

(1,915,306)
2,944,705

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
3,144,240
5,349,515
(199,163)
(489,504)
2,945,077
4,860,011
(1,890,208)
1,054,869

(1,915,306)
2,944,705
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19.

ประมาณการหนีสิ นไม่ หมุนเวียนผลประโยชน์ พนักงาน
ผูเ้ ชียวชาญอิสระรายหนึงได้ทาํ การประเมินภาระหนีสิ นทีต้องจ่ายสําหรับผลประโยชน์ระยะยาวอืนๆ ของพนักงาน
โดยใช้วธิ ีการ Projected unit credit ซึงบริ ษทั ได้ตงสํ
ั ารองผลประโยชน์ระยะยาวอืนๆ ของพนักงาน ดังนี
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันทีต้นปี
1,498,125
1,056,211
1,498,125
945,889
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
1,114,769
1,097,793
1,105,892
1,097,793
ดอกเบียของภาระผูกพัน
41,052
28,472
41,052
28,472
(กําไร) ขาดทุนตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
(574,029)
(574,029)
(110,322)
หัก หนีสิ นลดลงจากการลาออกของพนักงาน
2,653,946
1,498,125
2,645,069
1,498,125
ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันทีสิ นปี
สมมติฐานตามเกณฑ์คณิ ตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial basis)
งบการเงินรวม
2560
2559
อัตราคิดลด (ร้อยละ)
2.74
2.47 - 2.74
อัตราการเพิมขึนเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ)
5.00
5.00
อายุครบเกษียณ (ปี )
60
60

20.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2.74
5.00
60

2.74
5.00
60

หนีสิ นไม่ หมุนเวียนอืน

เงินประกันรับ - ค่าสิ ทธิ ร่วมผลิตรายการ

งบการเงินรวม
2560
2559
2,830,050
2,830,050

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2,830,050
2,830,050

- 236 -

21.

ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
เมือวันที 26 พฤษภาคม 2557 บริ ษทั ได้จดทะเบียนหลักทรัพย์ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ การซือหุ้นสามัญของบริ ษทั กับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (เริ มทําการซือขายวันที 26 พฤษภาคม 2557) - DCORP-W1 โดยมีสาระสําคัญดังนี
จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ :

ไม่เกิน 100,000,000 หน่วย

จํานวนหุน้ ทีรองรับการใช้สิทธิ :

ไม่เกิน 100,000,000 หุน้

สิทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ :

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย มี สิ ทธิ ซื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ได้ 1 หุ ้น
โดยมีราคาการใช้สิทธิ 3 บาทต่อ 1 หุ ้นสามัญ (เว้นแต่ จะมีการปรับราคา
การใช้สิทธิตามเงือนไขการปรับสิ ทธิ ) **

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ :

ระบุชือผูถ้ ือและสามารถโอนเปลียนมือได้

อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ :

3 ปี นับจากวันทีออก ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

** ทีประชุ มกรรมการบริ ษทั ครังที 4/2558 เมือวันที 16 มีนาคม 2558 มีมติเปลียนแปลงอัตราการใช้สิทธิ ใหม่และ
ราคาการใช้สิทธิ ใหม่ โดยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วยใช้สิทธิ ซือหุ ้นสามัญได้ 1.60 หุ้น ราคาการใช้สิทธิ ใหม่
1.87 บาทต่อหุน้ โดยบริ ษทั จัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนของบริ ษทั จํานวน 160,059,924 หุน้
เมื อวันที 24 กุมภาพันธ์ 2560 ผูถ้ ือใบสําคัญสิ ทธิ DCORP-W1 ได้มาใช้สิทธิ จาํ นวน 2,062,972 หน่ วย บริ ษทั ได้รับ
เงิ นค่ าหุ ้นเพิมทุน จํานวนรวม 6,186,288 บาท จากการออกหุ้น สามัญจํานวน 3,306,407 หุ ้น ให้กับผูถ้ ือ ใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ บริ ษทั ได้จดทะเบียนการเปลียนแปลงทุนชําระแล้วต่อกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมือวันที 8 มีนาคม 2560 โดย
มีทุนเรี ยกชําระแล้วจํานวน 553,056,303 บาท
เมื อวันที 8 พฤษภาคม 2560 ซึ งเป็ นวันใช้สิทธิ ค รังสุ ดท้าย ผูถ้ ือใบสําคัญสิ ทธิ DCORP-W1 ได้มาใช้สิทธิ จาํ นวน
21,433,003 หน่ วย บริ ษ ัท ได้รับ เงิ น ค่ าหุ ้ น เพิ มทุ น จํานวนรวม 64,271,642 บาท จากการออกหุ ้น สามัญ จํานวน
34,351,469 หุ้น ให้กับผู้ถือใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ บริ ษทั ได้จดทะเบี ยนการเปลียนแปลงทุ นชําระแล้วต่อกระทรวง
พาณิชย์แล้ว เมือวันที 23 พฤษภาคม 2560 โดยมีทุนเรี ยกชําระแล้วจํานวน 587,407,772 บาท
ณ วัน ที 31 ธั น วาคม 2560 ยอดคงเหลื อ ของใบสํ าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที ยัง ไม่ ได้ใ ช้ สิ ท ธิ (DCORP-W1) มี จ ํา นวน
1,958,934 หน่วย
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22.

กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น
กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขันพืนฐาน
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขันพืนฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ทีเป็ นของผูถ้ ือหุ้นสามัญด้วยจํานวนหุ ้น
สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักซึงออกและเรี ยกชําระในระหว่างงวด
กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นปรับลด
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นปรับลดคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญด้วยจํานวนหุ ้น
สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักซึงออกจําหน่ายและเรี ยกชําระในระหว่างงวดปรับปรุ งด้วยผลกระทบจากสิ ทธิ ทีจะเลือก
ซือหุน้

ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (พันหุน้ )
23.

สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
(0.359)
(0.155)
(0.262)
(0.158)
574,830
556,667
574,830
556,667

สํ ารองตามกฎหมาย
ตามมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั หาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั จะต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึง
ไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี )
จนกว่าทุนสํารองนี จะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่ สามารถ
นําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลได้

24.

ใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์
บริ ษทั ได้รับใบอนุ ญาตประกอบกิจการโครงข่ายกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ระยะเวลา 13 สิงหาคม 2556 - 12 สิ งหาคม 2571
บริ ษัท มี ภ าระผู กพัน ที จะต้อ งปฏิ บัติต ามข้อ กําหนดต่ าง ๆ ที ระบุ ไว้ในใบอนุ ญ าตและต้อ งชําระค่ าธรรมเนี ยม
ใบอนุ ญาตรายปี และค่ าธรรมเนี ยมในการนําส่ งเข้ากองทุนเพือจัดให้มีบริ การโทรคมนาคมพืนฐานโดยทัวถึงและ
บริ การเพือสังคม (USO) ตามข้อกําหนดและเงือนไขทีประกาศโดย กสทช.
บริ ษทั ได้แจ้งขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย กระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ต่อ กสทช. แล้ว ตามหนังสื อ
บริ ษทั ลงวันที 24 พฤษภาคม 2559
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รายได้จากการให้บริ การโครงข่ายสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี
รายได้จากการให้บริ การโครงข่าย
รายได้จากการให้บริ การกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์
รวมรายได้ ค่าร่ วมผลิตรายการ
25.

รายได้หลังได้รับใบอนุญาต
405,000
405,000

(หน่วย : บาท)
รวม
405,000
405,000

การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อยดําเนิ นธุ รกิจในส่ วนภูมิศาสตร์ เดี ยวคือในประเทศไทย ส่ วนธุ รกิจอืนบริ ษทั ยังมีรายได้จาก
ธุ รกิ จดังกล่าวไม่เกิ นร้ อยละ 10 ของรายได้รวม ดังนันจึงไม่ ได้มีการเสนอข้อมู ลทางการเงิ นจําแนกตามส่ วนงาน
ดังกล่าวในงบการเงินนี
ข้อมู ลทางการเงิ น จําแนกตามส่ วนงานทางธุ รกิ จและส่ วนงานทางภู มิศาสตร์ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สําหรับปี
สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2560
รายได้ค่าสิ ทธิ
ค่าร่ วมผลิต
แพร่ ภาพ
รายได้จาก
รายการ
รายการ
การขาย
รวม
รายได้
26,999
16,709
5
43,713
(7,200)
(15,190)
(22,390)
ต้นทุน
กําไรขันต้น
19,799
1,519
5
21,323
15,335
รายได้อืน
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
36,658
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
(105,227)
ค่าเผือด้อยค่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(16,870)
ค่าเผือการด้อยค่าของค่าความนิยม
(20,731)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วม
(65,331)
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
(24,064)
ต้นทุนทางการเงิน
(411)
(12,997)
ส่ วนแบ่งผลขาดทุนในบริ ษทั ร่ วม
(245,631)
รวมค่าใช้จ่าย
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
(208,973)
ภาษีเงินได้
(208,973)
ขาดทุนสุ ทธิ
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(หน่วย : พันบาท)

ค่าร่ วมผลิต
รายการ
รายได้
ต้นทุน
กําไรขันต้น
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายได้อืน
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าเผือด้อยค่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งผลขาดทุนในบริ ษทั ร่ วม
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559
รายได้ค่าสิ ทธิ
แพร่ ภาพ
รายได้จาก
รายการ
การขาย

รวม

48,914
(18,600)

51,169
(48,733)

93,273
(77,080)

193,356
(144,413)

30,314

2,436

16,193

48,943
19,805
26,534
95,282
(108,962)
(41,444)
(29,977)
(529)
(673)
(181,585)

ภาษีเงินได้

(86,303)
-

กําไรสุ ทธิ

(86,303)

- 240 -

26.

การซื อธุรกิจ
บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด
บริ ษทั มี เงินลงทุ นในหุ ้นสามัญของบริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หารได้แต่ งตังผูป้ ระเมิ นราคาอิสระเพื อประเมิ นมู ลค่ ายุติธรรม
ดังกล่าว ณ วันทีงบการเงินรวมนี ได้รับการอนุ มตั ิ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ดาํ เนิ นการให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์และหนี สิ นทีได้มา ณ วันซื อกิ จการของบริ ษทั ย่อยเสร็ จแล้วซึ งอยู่ภายในระยะเวลาในการวัดมูลค่าสิ บสอง
เดื อนนับจากวันที ซื อกิ จการตามที กําหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที 3 และบริ ษ ัทได้ท าํ การ
ปรับปรุ งย้อนหลังมูลค่ายุติธรรม ณ วันทีซือกิจการ
เครื องจักรและอุปกรณ์ ณ วันซื อ วัดมู ลค่ ายุติธรรมในระดับที 2 ซึ งเป็ นการใช้ข้อมู ลอื นที สามารถสั งเกตได้ของ
สิ นทรัพย์ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม
การปรับปรุงย้ อนหลังงบการเงินงวดก่อนของเงินลงทุน
การปรับปรุ งย้อนหลังดังกล่าวมีผลกระทบต่อรายการใน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ดังนี
(หน่วย : บาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุ ทธิลดลง
ค่าความนิยมเพิมขึน
ส่ วนของส่ วนได้เสียทีไม่มีอาํ นาจควบคุมลดลง

27.

9,209,825
1,510,411
7,699,414

เครื องมือทางการเงิน

27.1 นโยบายการบริหารความเสี ยง
เครื องมือทางการเงิ นทีสําคัญของบริ ษทั ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี การค้า เงินลงทุน และ
เงินกูย้ ืมระยะสัน บริ ษทั มีความเสี ยงทีเกียวข้องกับเครื องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริ หารความเสี ยง
ดังนี
ความเสี ยงด้ านการให้ สินเชื อ
บริ ษทั มีความเสี ยงด้านการให้สินเชือ ซึ งส่ วนใหญ่เกียวเนื องกับลูกหนี ทีเกิดจากค่าร่ วมผลิตรายการโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียมและค่าสิ ทธิ แพร่ ภาพรายการ อย่างไรก็ตาม เนื องจากบริ ษทั มีนโยบายในการให้สินเชือทีระมัดระวัง และ
การติดตามการรับชําระหนี อย่างใกล้ชิด ดังนันบริ ษทั จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายทีเป็ นสาระสําคัญจากการ
เก็บหนีจากลูกหนีเหล่านี นอกเหนื อจากส่ วนทีได้ตงค่
ั าเผือหนีสงสัยจะสู ญไว้แล้วและลูกหนีการค้าร่ วมผลิตรายการ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมได้มีการวางเงินประกัน
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ความเสี ยงจากอัตราดอกเบีย
บริ ษ ัทมี ค วามเสี ยงจากอัต ราดอกเบี ยที สําคัญ อัน เกี ยวเนื องกับเงิ น ฝากสถาบัน การเงิ น อย่างไรก็ ต าม เนื องจาก
สิ นทรัพย์และหนี สิ นทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบียทีปรับขึนลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบียคงทีซึ ง
ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบนั ความเสี ยงจากอัตราดอกเบียของบริ ษทั จึงอยูใ่ นระดับตํา
ความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียน
บริ ษ ัท ไม่ มี ค วามเสี ยงจากอัต ราแลกเปลี ยน เนื องจากบริ ษ ัท ไม่ มี ร ายการค้า ที เป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศที เป็ น
สาระสําคัญ
27.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน
เนื องจากสิ น ทรัพ ย์และหนี สิ นทางการเงิ นส่ วนใหญ่ ข องบริ ษ ัทจัด อยู่ในประเภทระยะสัน และมี อตั ราดอกเบี ย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบียในตลาด บริ ษทั จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี สิ นทางการเงินใกล้เคียง
กับมูลค่าตามบัญชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินทีผูซ้ ือและผูข้ ายตกลงแลกเปลียนสิ นทรัพย์กนั ในขณะทีทังสองฝ่ ายมีความรอบรู ้
และเต็มใจในการแลกเปลียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะทีไม่มีความเกียวข้องกัน
วิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมขึนอยูก่ บั ลักษณะของเครื องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาด
ล่าสุ ดหรื อกําหนดขึนโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าทีเหมาะสม
28.

สั ญญา
เมือวันที 19 พฤษภาคม 2559 บริ ษทั ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงจํานวน 2 ฉบับ กับผูล้ งทุนประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เพือเข้า
ทํารายการตรวจสอบสถานะในบริ ษทั จํานวน บริ ษทั ซึ งจดทะเบียนจัดตังในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ โดยประกอบธุ รกิ จ
พลังงานในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เพือเข้าซือหุน้ จํานวนร้อยละ 40 ของหุน้ ของบริ ษทั ทัง 2 บริ ษทั และเมือวันที 11 สิ งหาคม
2559 บริ ษทั ได้ชําระเงิ นมัดจําการเช่ าทีดิ น เพือก่ อสร้ างโรงไฟฟ้ าแสงอาทิ ตย์ดงั กล่าวจํานวน 22.40 ล้านบาท ให้แก่
ผูแ้ ทนหรื อผูร้ ับมอบอํานาจจากเจ้าของทีดินทัง 2 บริ ษทั โดยหากโครงการไม่ได้รับอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ผูใ้ ห้
เช่ าทีดินจะต้องคืนเงิ นมัดจําดังกล่าวเต็มจํานวน ภายในระยะเวลาทีบริ ษทั กําหนด การชําระเงิ นมัดจําดังกล่าวได้รับ
อนุมตั ิกรอบวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท จากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที 13 กรกฎาคม 2559
เมื อวันที 26 มกราคม 2560 ที ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั มี มติ อนุ ม ัติการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิ ตย์ของ Negros PH Solar Inc (NPSI) ขนาดกําลังการผลิ ตตามสั ญญา Solar Energy Contract 50 เมกะวัตต์ ซึ ง
ตังอยู่ทีประเทศฟิ ลิปปิ นส์ โดยซื อหุ ้นสามัญใน NPSI ร้ อยละ 40 ของทุนทีออกแล้วทังหมด คิ ดเป็ นมูลค่ารวม 600,000
ดอลล่าร์ สหรัฐ โดยจะต้องได้รับอนุ มตั ิ จากทีประชุ มผูถ้ ือหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยง
ทังหมด บริ ษทั คาดว่าโครงการโรงไฟฟ้ านี จะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็ จและจําหน่ ายไฟฟ้ าในเชิงพาณิ ชย์ได้ภายในปี
2560 โดยจะมีผลตอบแทนโครงการไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 15 ซึงคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสมเหตุสมผล และ
เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ และภายหลังจากทีคู่สัญญาปฏิบตั ิตามเงือนไขบังคับก่ อนทีกําหนดไว้ในสัญญาซื อ
ขายหุ ้นหรื อได้รับยกเว้นตามวิธีการทีกําหนดในสัญญาฯ ภายในเดือนตุลาคม 2560 (แก้ไขเพิมเติมวันที 19 พฤษภาคม
2560) บริ ษทั ได้ชาํ ระเงินจํานวนดังกล่าวแล้ว
อย่างไรก็ดี เมือวันที 10 พฤศจิกายน 2560 ไม่สามารถดําเนิ นการเพือให้ได้มาซึ งใบอนุญาตก่อสร้างของโครงการและยัง
ไม่ สามารถสรุ ปความคืบหน้าใดๆ ได้ เนื องจากมี การปรับเปลี ยนนโยบายเรื องกระบวนการและขันตอนการอนุ ม ัติ
ใบอนุญาตของหน่ วยงานคือกรมพลังงาน กระทรวงพลังงาน ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ บริ ษทั จึงมีความจําเป็ นต้องยกเลิกการ
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ลงทุนในโครงการ และบริ ษทั ได้ตงค่
ั าเผือเงินมัดจําทีจะไม่สามารถเรี ยกคืน 34.10 ล้านบาท (ประกอบด้วยเงินมัดจําค่า
เช่าทีดิน 22.40 ล้านบาท ค่าดําเนินการเพือให้ได้มาซึงใบอนุ ญาตก่อสร้างโครงการ 11.70 ล้านบาท) และตัดจําหน่ ายเงิน
มัดจําทีไม่สามารถเรี ยกคืน (ค่าใช้จ่ายจัดจ้างทีปรึ กษากฎหมาย ทีปรึ กษาทางการเงิน และทีปรึ กษาทางเทคนิ ควิศวกรรม)
8.63 ล้านบาท อย่างไรก็ดี บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการส่ งหนังสื อทวงถามเงินมัดจําค่าเช่ าทีดินอย่างเป็ นทางการไปยังผูใ้ ห้เช่า
ทีดินแล้ว ครัง และจะดําเนินการตามขันตอนทางกฎหมายต่อไป
ต่ อมาเมื อวันที 8 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ได้รับเงิ นมัดจําค่ าหุ ้น 21.23 ล้านบาท คื นแล้วจากผู ้รักษาทรัพย์สิ น (Escrow
Agent) สําหรับเงินมัดจําค่าเช่าทีดิน 22.40 ล้านบาท และค่าดําเนิ นการเพือให้ได้มาซึงใบอนุญาตก่ อสร้างโครงการ 11.70
ล้านบาท รวม 34.10 ล้านบาท ยังไม่สามารถเรี ยกคืนได้
ทังนี การพิจารณาของคณะกรรมการสําหรับการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ของ Negros
PH Solar Inc (NPSI) เมือวันที 26 มกราคม 2560 คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบว่า การลงทุนในโรงไฟฟ้ า NPSI มี
ความสมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากข้อมูลการตรวจสอบทางเทคนิค ข้อมูลเชิ งพาณิ ชย์ และข้อมู ลการตรวจสอบ
สถานะทางกฎหมาย
การพิจารณาข้อมูลทางเทคนิค บริ ษทั ได้ว่าจ้าง บริ ษทั อินฟราเทค เอ เอสทีเอ็ม จํากัด เพือดําเนินการสํารวจพืนทีและ
ประเมินความเหมาะสมของสถานที เพือใช้ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่วา่ จะเป็ นการทดสอบความ
แข็งแรงของดิน ความสู งของพืนทีจากระดับนําทะเล สถิติภยั พิบตั ิ เช่น การเกิดนําท่วมและลมพายุยอ้ นหลัง รวมถึง
บริ ษทั ยังได้เตรี ยมการว่าจ้างบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า ซึงเป็ นบริ ษทั ทีได้รับการจัดอันดับอยู่ในรายชือบริ ษทั
ชันนํา 500 อันดับของโลก (Fortune Global 500) ให้เป็ นผูอ้ อกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้า
การพิจารณาความเป็ นไปได้เชิ งพาณิ ชย์ เนื องจากการแข่งขันทีสู งในธุ รกิจก่ อสร้างของประเทศฟิ ลิปปิ นส์ NPSI
ได้รับข้อเสนอจากบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างหนึง ในการจัดหาเงินทุนค่าก่อสร้างโครงการให้ในอัตราร้อยละ 85 ของค่า
ก่อสร้างทังหมด โดย NPSI มีภาระผูกพันในการรับผิดชอบค่าก่อสร้างเบืองต้นเพียงร้อยละ 15 เท่านัน โดยบริ ษทั ได้
ศึกษาข้อเท็จจริ งเพิมเติมแล้วพบว่าโครงการอืนในบริ เวณใกล้เคียงกันได้รับข้อเสนอจากบริ ษทั ก่อสร้างเช่นเดียวกัน
ซึ งจากข้อได้เปรี ยบดังกล่าว ส่ งผลให้ผลตอบแทนโครงการ ไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 15 ทังนี บริ ษทั ได้ว่าจ้าง บริ ษทั ซิ มส์
พร็ อพเพอร์ตี คอนซัลแทนท์ จํากัด เพือประเมินมูลค่าของ NPSI ซึงผลการประเมินมูลค่าของ NPSI มีมูลค่าหุ้น ร้อย
ละ 40 อยู่ที 757.20 ล้านบาท ทังนี การประเมินมูลค่าดังกล่าวเป็ นการประเมินมูลค่าของ NPSI เมือสามารถดําเนิ น
โครงการได้เต็มรู ปแบบแล้ว โดยมีสมมติฐานการประเมินมูลค่า ประกอบด้วย เงินลงทุนเริ มกิจการเท่ากับ2,353.95
ล้านบาท โดยโครงการสามารถดําเนิ น การผลิ ตกระแสไฟฟ้ าได้ทนั ที มี อายุเวลาโครงการ 25 ปี และได้รับการ
ส่ งเสริ มการลงทุนจากรัฐบาลฟิ ลิปปิ นส์โดยได้รับการยกเว้นภาษีใน 7 ปี แรก และปี ที 8-13 เสี ยภาษีนิ ติบุคคลใน
อัตราร้ อยละ 10 และปี ที 14-25 เสี ยภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 และอัตราค่าไฟฟ้ าที 5.70 บาทต่อหน่ วย ทังนี
บริ ษทั ซิมส์ฯ ประเมินมูลค่าโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตทังหมดภายใต้เงือนไขว่า NPSI มีกาํ ลังการผลิต
เต็มจํานวนที 50 เมกะวัตต์ เป็ นเวลา 25 ปี ในการคํานวณโดยใช้อตั ราคิดลด (Discount Rate) ทีร้อยละ 8
แต่ เนื องจากการเข้าลงทุนของบริ ษทั อยู่ในขันตอนของการเริ มดําเนิ นขอรับใบอนุ ญาตทีเกี ยวข้องในการดําเนิ น
โครงการ บริ ษทั จึงสามารถเจรจาในการเข้าซื อหุ ้นร้อยละ 40 ในราคา 600,000 เหรี ยญสหรัฐ หรื อประมาณ 21 ล้าน
บาท เมือเปรี ยบเทียบกับมูลค่าของ NPSI ซึ งเมือสามารถดําเนิ นโครงการได้เต็มรู ปแบบถือว่าเป็ นอัตราค่าตอบแทนที
สมเหตุสมผล
ในส่ วนของการศึ กษาความเป็ นไปได้ในทางกฏหมาย บริ ษทั ได้ว่าจ้าง DFDL (Thailand) Ltd. ซึ งทํางานร่ วมกับ
สํานักงานกฎหมายในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เพือตรวจสอบเอกสารทางกฎหมายและใบอนุญาตต่าง ๆ ของ NPSI ซึ งผล
การประเมินนัน NPSI อยู่ในขันตอนการดําเนิ นการขอเอกสารหลัก คื อ ใบอนุ ญ าตก่ อสร้ างสําหรับโครงการ โดย
บริ ษทั ได้กาํ หนดเงื อนไขการชําระเงินของสัญญา ในรู ปแบบของเงินมัดจํา ซึ งมีเงือนไขในการคื นเงินมัดจําหาก
เงือนไขบังคับก่อนในสัญญาไม่เกิดขึน ซึงรวมถึง การที NPSI ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างดังกล่าว
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ในการประชุ มคณะกรรมการ ได้มีการพิจารณาเงือนไขและขันตอนการขอรับใบอนุ ญาตก่ อสร้ าง โดย NPSI จะ
ได้รับใบอนุ ญาตก่อสร้างได้ เมือกระทรวงพลังงาน ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ได้พิจารณาคําขอและเงือนไขของใบอนุญาต
ต่าง ๆ ที NPSI ได้ปฏิบตั ิและยืนต่อกระทรวงพลังงาน ซึ งทางกระทรวงพลังงานดังกล่าว จะประกาศผลการอนุ มตั ิ
โครงการทีได้รับอนุญาตให้พฒั นาและก่อสร้างโครงการหน้าเว็บไซต์ของกระทรวงพลังงาน
อย่างไรก็ตาม จากการเปลี ยนรัฐบาลของประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ส่ งผลให้มีก ารปรับเปลี ยนนโยบายในส่ วนของการ
อนุ มตั ิโครงการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียน ส่ งผลให้โครงการของ NPSI ยังอยูใ่ นระหว่างรอการอนุ มตั ิ ซึ ง
ส่งผลให้การได้รับใบอนุญาตก่อสร้างของโครงการล่าช้าออกไปอย่างไม่มีกาํ หนด
ทังนีคณะกรรมการจึงอนุมตั ิให้จ่ายเงินมัดจํา 34.10 ล้านบาท ก่อนทีจะได้รับอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ ให้ลงทุนในโครงการ
โดยคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า การชําระเงินมัดจําจํานวน 34,102,184.62 บาท เนื องจากบริ ษทั ถือเป็ นนักลงทุน
รายใหม่ของธุ รกิ จพลังงานในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ดังนัน หากบริ ษทั เข้าซื อหุ ้นของโครงการโรงไฟฟ้ าในลักษณะ
ดังกล่าวในช่วงเวลาทีโครงการเข้าสู่ระยะทีใกล้จะได้รับผลตอบแทนในเชิงพาณิชย์ หรื อโครงการได้รับใบอนุญาตที
เกียวข้องต่าง ๆ เรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั คาดการณ์ว่าราคาของโครงการจะขึ นไปสู่ ระดับราคาทีสู งขึ น หรื อตามระดับ
ราคาตลาดทีประมาณ 700 กว่าล้านบาท ซึงประเมินได้โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ ซึ งหากเปรี ยบเทียบในแง่ของความ
เชือมันของเจ้าของโครงการทีมีต่อนักลงทุนรายต่าง ๆ ในขณะนัน บริ ษทั อาจมีความเสี ยเปรี ยบบริ ษทั อืน ๆ ทีเป็ น
คู่แข่งในตลาด ดังนัน บริ ษทั จึงตัดสิ นใจเข้าลงทุนในโครงการนี ตังแต่ระยะเริ มต้น โดยอาจร่ วมบริ หารจัดการความ
เสี ยงทีอาจเกิ ด ขึ นจากการจากการเข้าลงทุน ในโครงการตังแต่ ระยะแรก (Very greenfield stage) บริ ษัทจึงเจรจา
ต่ อรองในการเข้าซื อหุ้นร้ อยละ 40 ในราคา 600,000 เหรี ยญสหรัฐ หรื อประมาณ 21 ล้านบาท แต่ บริ ษทั ต้องรับ
หน้าทีในการสํารองจ่ายค่าใช้จ่ายในการจองทีดินโครงการ
อย่างไรก็ตาม การชําระเงินดังกล่าวเป็ นการชําระเงินมัดจําซึ งอยู่ภายใต้เงือนไขในการชําระคื นในกรณี ต่าง ๆ ซึ ง
รวมถึ งการได้รับอนุ มตั ิ จากผูถ้ ือหุ ้นให้ ดาํ เนิ น โครงการ ประกอบกับเงิ นค่ ามัดจําดังกล่าวเป็ นจํานวนซึ งมี ความ
เหมาะสมเมือเปรี ยบเทียบกับมูลค่าของ NPSI หากดําเนิ นโครงการได้เต็มรู ปแบบ นอกจากนัน เงินมัดจําทังในส่ วน
ค่าเช่าทีดิน และค่าดําเนินการเพือให้ได้มาซึงใบอนุญาตก่อสร้าง มีความจําเป็ นดังนี
1)

เงินมัดจําค่ าเช่ าทีดิ น จํานวน 22,398,461.41 บาท ทีได้ชาํ ระภายหลังจากการพิจารณาผลตรวจสอบสถานะ
ขันต้นของ NPSI
บริ ษ ัทพิ จารณาชําระเงิ น ส่ วนนี ก่ อ นได้รับ อนุ มัติ จ ากผูถ้ ื อ หุ ้น เนื องจาก โครงการโรงไฟฟ้ าในประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์นนั ทีดินทีตังของโรงไฟฟ้าเป็ นส่ วนสําคัญในการได้รับอนุ มตั ิโครงการ เนื องจากทีดินเป็ นเงือนไข
หนึงของการได้รับใบอนุ ญาตให้เข้าศึกษาและสํารวจโครงการโรงไฟฟ้ า (“Service Contract”) ซึ งจะต้องไม่
มี บ ริ เวณพื นที ทับ ซ้ อ นกั บ โครงการอื นที ได้รั บ Service Contract ไปก่ อ นหน้ า ดัง นั น NPSI จึ ง มี ค วาม
จําเป็ นต้องจัดหาทีดิ นเพือทีจะเข้าสู่ ขนตอนการขอใบอนุ
ั
ญ าต Service Contract นอกจากนี การเช่ าทีดิ นใน
ระยะเวลาเริ มต้นโครงการจะช่ วยบริ หารจัดการราคาค่าเช่าให้อยู่ในระดับราคาตลาด ไม่ก่อให้เกิ ดการฉวย
โอกาสขึนราคาหากโครงการได้รับใบอนุ ญาต Service Contract ทีระบุพืนทีโครงการมาก่อน นอกจากนี การ
จัดหาทีดินถือว่าเป็ นความเสี ยงระดับสู ง เนื องจาก หากไม่สามารถทําสัญญาเช่ าทีดินให้ครบถ้วนตามพืนที
โครงการทีระบุไว้ในขันตอนการขอใบอนุ ญาต Service Contract จะส่ งผลให้เกิ ดค่าใช้จ่ายเพิมขึนจากการที
ต้องดําเนิ นการขอใบอนุ ญาต Service Contract ใหม่ตามพืนทีทีดินทีโครงการสามารถทําสัญ ญาเช่ าทีดินได้
จริ ง บริ ษทั จึงตัดสิ นใจตกลงเข้าทําสัญญาเพือให้มีสิทธิครอบครองทีดินเพือให้ NPSI ขอรับสิ ทธิ ในการพัฒนา
โครงการได้โดยไม่มีความเสี ยงเรื องการจัดหาทีดิน และมีสภาพคล่องในการดําเนินโครงการในระยะเริ มต้นที
มีการแข่ งขันสู ง ทังนี บริ ษทั ชําระเงิ น ส่ วนนี โดยไม่ เป็ นไปตามสัดส่ วนการถือหุ ้น เนื องจาก ผูถ้ ือ หุ้น ฝ่ าย
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ฟิ ลิปปิ นส์ตกลงเป็ นผูด้ าํ เนินการเพือให้ได้มาซึงสิ ทธิ การเช่าทีดิน และบริ ษทั ตกลงเป็ นผูช้ าํ ระค่ามัดจํา โดยใน
ท้ายทีสุ ดเมือสามารถดําเนิ นโครงการได้ ค่ามัด จํานี จะถือว่าเป็ นค่าใช้จ่ายของโครงการ โดย NPSI มีหน้าที
จะต้องคืนให้กบั บริ ษทั ในส่ วนทีบริ ษทั ชําระเกินไปตามสัดส่ วนการถือหุน้
)

เงิ น ค่ าดํา เนิ น การเพื อให้ ไ ด้ม าซึ งใบอนุ ญ าตก่ อ สร้ างโครงการ จํานวน 11,703,723.21 บาท ได้ช ําระเงิ น
ภายหลังจากการพิจารณาผลตรวจสอบสถานะของ NPSI แล้ว
บริ ษัท พิ จารณาชําระเงิน ส่ วนนี ก่ อ นได้รับ อนุ ม ัติ จ ากผูถ้ ื อ หุ ้น เนื องจาก โครงการโรงไฟฟ้ าในประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์ นัน NPSI จะต้อ งได้รับใบอนุ ญ าตก่ อสร้างโครงการ บริ ษ ัทชําระเงิ น ส่ วนนี โดยไม่ เป็ นไปตาม
สัดส่ วนการถือหุ้น เนื องจาก ผูถ้ ือหุ ้นฝ่ ายฟิ ลิปปิ นส์ตกลงเป็ นผูด้ าํ เนินการเพือให้ได้มาซึงใบอนุญาตก่อสร้าง
โครงการ และบริ ษทั ตกลงเป็ นผูช้ าํ ระค่าดําเนินการ โดยในท้ายทีสุ ดเมือสามารถดําเนินโครงการได้ ค่ามัดจํานี
จะถือว่าเป็ นค่าใช้จ่ายของโครงการ โดย NPSI มีหน้าทีจะต้องคืนให้กับบริ ษทั ในส่ วนทีบริ ษทั ชําระเกิ นไป
ตามสัดส่ วนการถือหุน้
นอกจากนัน เงิ นลงทุนทังสองรายการรวมจํานวน 34,102,184.62 บาท นัน บริ ษทั ได้ชาํ ระโดยมีเงือนไขว่า
บริ ษทั จะสามารถเรี ยกคืนเงินลงทุนสองรายการนี คืนจากผูถ้ ือหุ ้นของ NPSI ไม่สามารถดําเนิ นโครงการได้
และหากผูถ้ ือหุน้ ของ NPSI มีการบ่ายเบียงการชําระเงินมัดจําดังกล่าวคืน บริ ษทั สามารถดําเนินคดีกบั ผูถ้ ือหุ ้น
ของ NPSI ตามเงือนไขทีระบุไว้ในสัญญา
ชือผูถ้ ือหุ้นของ NPSI และชื อผูใ้ ห้เช่าทีดิน คือ MS. MARIA CELIA RAMONA S. MONFORT เป็ นพลเมือง
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ซึ งไม่มีความสัมพันธ์กับบริ ษทั ทังในด้านการมีผถู ้ ือหุ ้น กรรมการ ผูบ้ ริ หาร รวมถึงผูท้ ี
เกียวข้อง
อย่า งไรก็ ต าม การที ผู ้ถื อ หุ ้ นฝ่ ายฟิ ลิ ปปิ นส์ เป็ นผู ้ให้ เช่ าที ดิ น นัน เนื องจาก บริ ษ ัท ได้ข อให้ ผู ้ถื อ หุ ้น ฝ่ าย
ฟิ ลิปปิ นส์ช่วยเจรจาและรวบรวมทีดินจากเจ้าของทีดินทีแท้จริ งให้แก่บริ ษทั ซึงผูถ้ ือหุ ้นฝ่ ายฟิ ลิปปิ นส์ไม่ได้
เป็ นเจ้าของทีดินแต่อย่างใด แต่มีหน้าทีทีต้องดําเนิ นการจัดหาทีดินมาให้เช่ า เพือให้โครงการสามารถเข้าสู่
ขันตอนการขอใบอนุญาตต่าง ๆ เช่น ใบอนุญาต Service Contract หรื อใบอนุญาตก่อสร้าง เป็ นต้น
. เงิ นมัดจําค่ าเช่ าที ดิ น จํานวน 22,398,461.41 บาท เป็ นสัญ ญาทีบริ ษทั วางเงินมัดจําจองทีดิ น ไว้ เพือให้
NPSI เช่าทีดินโครงการในภายหลัง โดยเงือนไขทีบริ ษทั จะได้รับเงินคืนมี ดังนี
(1) เมือเงือนไขการเข้าทําสัญญาเช่าทีดินโครงการได้ถูกดําเนินการโดยครบถ้วน หรื อได้รับการสละสิทธิ
โดยคู่สญ
ั ญาทีเกียวข้อง
(2) เมือ NPSI ไม่สามารถเข้าทําสัญญาเช่าทีดินโครงการกับเจ้าของทีดิน
(3) เมือบริ ษทั ไม่ได้รับการอนุมตั ิให้เช่าทีดินโครงการ
ดังนัน การทีบริ ษทั ยกเลิกการลงทุนใน NPSI ถือว่าไม่ ได้รับการอนุ มตั ิให้บริ ษทั เช่ าทีดิน จึงส่ งผลให้
บริ ษทั ได้รับเงินลงทุนทีเป็ นเงินมัดจําค่าเช่าทีดินคืน ซึ ง ณ ปัจจุบนั อยู่ระหว่างการเจรจากําหนดเวลาชําระ
เงิน ซึ งบริ ษทั คาดว่าจะได้รับเงินคืนภายในไตรมาสที 3/
2. ส่วนสัญญามัดจําค่าดําเนินการเพือให้ได้มาซึงใบอนุญาตก่อสร้าง มีเงือนไขทีบริ ษทั จะได้รับเงินคืน ดังนี
(1) เมือคู่สญ
ั ญาไม่สามารถดําเนินการให้ NPSI ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง
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(2) เมือบริ ษทั ไม่ได้รับอนุมตั ิให้ดาํ เนินการโครงการ
การทีคณะกรรมการบริ ษทั ยกเลิกการลงทุนใน NPSI ส่ งผลให้บริ ษทั ต้องได้รับเงินมัดจําทังหมดนีคืนเต็ม
จํานวน ขณะนี บริ ษทั กําลังดําเนิ นการเจรจาให้คู่สัญญาคืนเงินมัดจํา โดยคู่สัญญาตกลงเข้าทําสัญญาคืน
เงินมัดจํากับบริ ษทั โดยมีกาํ หนดการชําระเงินมัดจําทังหมดภายในวันที 15 สิงหาคม 2561
ทังนี หากบริ ษทั ได้รับเงินคืนดังกล่าวแล้วจริ ง บริ ษทั จะรับรู ้เป็ นค่าเผือผลเสี ยหายโอนกลับ และรับรู ้เป็ น
รายได้อืนในงบกําไรขาดทุนในงวดทีได้รับเงินคืนแล้ว
29.

ภาระผูกพัน
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่ าพืนทีอาคารกับบริ ษทั ทีไม่เกียวข้องกันแห่ งหนึ ง กําหนดระยะเวลาการเช่ า 3 ปี สิ นสุ ดสัญญา
วันที 30 พฤศจิกายน 2563 ในอัตราค่าเช่า เดือนละ 174,250 บาท
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาบริ การกับบริ ษทั ทีไม่เกียวข้องกันแห่ งหนึง กําหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี สิ นสุ ดสัญญาวันที 30
พฤศจิ ก ายน 2563 ในอัตราค่าบริ ก าร ปี ที 1 จํานวน 139,400 บาท ปี ที 2 จํานวน 156,825 บาท และปี ที 3 จํานวน
174,250 บาท

30.

ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะทีสําคัญสําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
ค่าตอบแทนแก่ผใู ้ ห้สิทธิร่วมผลิตรายการ
7,200,000
17,096,907
9,896,907
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
24,410,303
55,552,539
20,407,888
52,710,860
เงินเดือนและผลประโยชน์อืนของพนักงาน
11,127,675
12,260,402
10,203,444
10,058,079
ค่าบริ การทางวิชาชีพ
10,812,111
17,991,466
9,566,894
15,893,572
ค่าเช่าและค่าบริ การสํานักงาน
4,310,823
5,333,603
3,380,450
3,345,600
ขาดทุนจากการด้อยค่า
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
16,869,981
41,444,470
16,869,981
41,444,470
ค่าความนิยม
20,731,191
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
42,560,511
2,820,583
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
65,330,845
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
24,063,542
29,977,196
21,899,948
26,560,917
31.

การบริหารการจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ในการบริ หารทางการเงิน คือ การดํารงไว้ซึงความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนือง
และการดํารงไว้ซึงโครงสร้างของทุนทีเหมาะสม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหนีสิ นต่อทุนเป็ น 0.04:1 (เฉพาะกิจการ: 0.03:1)
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32.

จัดประเภทรายการบัญชีใหม่
รายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับงวดปี 2559 บริ ษทั ได้จดั ประเภทบัญชีใหม่เพือให้สอดคล้องกับ
ประกาศของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที 11 ตุลาคม 2559 เรื องการกําหนดรายการย่อทีต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.
2560

33.

การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนีได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั เมือวันที 27 กุมภาพันธ์ 2561
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เอกสารแนบ

. ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
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