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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย หรือกลยุทธในการดาเนินงานของบริษัท
บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) ชื่อย่อหลักทรัพย์ DCORP เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ดำเนินธุรกิจหลัก ดังนี ้ ธุรกิจมีเดีย ธุรกิจพลังงำนทดแทน และธุรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศ
บริ ษัทได้ กำรปรั บเปลี่ยนภำพลักษณ์ และปรั บปรุ งโครงสร้ ำงองค์ กร ให้ มีประสิทธิ ภำพในกำรดำเนินงำนมำกขึน้
บริ หำรงำนโดยทีมงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญ และมีประสบกำรณ์ในแต่ละธุรกิจของบริ ษัท
บริ ษัทได้ เตรี ยมควำมพร้ อมเพื่อก้ ำวไปสูก่ ำรขยำยธุรกิจของบริ ษัททังในด้
้ ำนกลยุทธ์ บุคลำกร และทรัพยำกรแล้ วเป็ น
อย่ำงดี โดยบริ ษัทยึดมัน่ ในเจตนำรมณ์ ที่จะดำเนินธุรกิจภำยใต้ หลักจริ ยธรรม และแนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีควบคูไ่ ป
กับกำรมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม และสร้ ำงควำมมัน่ คงและยัง่ ยืนให้ กบั บริ ษัทและผู้ถือหุ้น
วิสัยทัศน์ บริษัท
เป็ นผู้นำในอุตสำหกรรมพลังงำนทดแทนของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บทสรุ ปผู้บริหาร และภาพรวมของปี 2558
ตำมที่ผ้ บู ริ หำรได้ มีแผนที่จะปรับโครงสร้ ำงและกำจัดธุรกิจที่ไม่ก่อให้ เกิดรำยได้ ทงหมดภำยในปี
ั้
2558 นัน้ บริ ษัท
จึงมีกำรบริ หำรลดกำรขำดทุนโดยกำรจำหน่ำยและด้ อยค่ำสินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนและธุรกิจที่ไม่ก่อให้ เกิดรำยได้ เพื่อลด
ภำระผูกพันที่เกิดขึ ้นกับบริ ษัทลงอย่ำงถำวร ในกำรจำหน่ำยและด้ อยค่ำครัง้ นี ้ ทำงฝ่ ำยบริ หำรได้ ปรึ กษำผู้สอบบัญชี ของ
บริ ษัทเพื่อให้ มีแนวทำงและธรรมำภิบำลแบบอนุรักษ์ นิยมและรักษำผลประโยชน์สงู สุดให้ ผ้ ถู ือหุ้น บริ ษัทจึงได้ ดำเนินกำร
ดังนี ้
สืบเนื่องจำกเดิม บริ ษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับมีเดีย เริ่ มดำเนินกำรมำตังแต่
้ ปี 2553 ซึ่งเป็ นกำรประกอบธุรกิ จ
ประเภทช่องโทรทัศน์ดำวเทียมเป็ นหลัก โดยได้ รับสิทธิ ช่องสัญญำณมำจำก บริ ษัท เอ็ม วี เทเลวิชนั่ (ไทยแลนด์) จำกัด
(“บริ ษัท MVTV”) ในกำรจัดหำหรื อทำสัญญำร่ วมผลิตรำยกำรกับผู้ร่ว มผลิตรำยกำรโทรทัศน์ เพื่อทำกำรออกอำกำศ
รำยกำรโทรทัศน์ รวมทังรำยกำรโฆษณำสิ
้
นค้ ำบริ กำรและธุรกิจต่ำงๆ ผ่ำนช่องสัญญำณดำวเทียมของสถำนีโทรทัศน์
ดำวเทียม MVTV โดยมีสญ
ั ญำที่ได้ รับสิทธิจำกบริ ษัท MVTV รวมทังสิ
้ ้น 2 สัญญำ คือ สัญญำให้ สทิ ธิร่วมผลิตรำยกำร ฉบับ
ลงวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2553 ได้ รับสิทธิจำนวน 8 ช่องสถำนี และสัญญำให้ สทิ ธิร่วมผลิตรำยกำร ฉบับลงวันที่ 8 มิถนุ ำยน
2556 ได้ รับสิทธิอีกจำนวน 8 ช่องสถำนี รวมที่ได้ รับสิทธิจำกบริ ษัท MVTV ทังสิ
้ ้น 16 ช่องสถำนี ซึง่ จำกสัญญำให้ สทิ ธิร่วม
ผลิตรำยกำรทังสองฉบั
้
บดังกล่ำว บริ ษัทมีภำระผูกพันกำรชำระค่ำตอบแทนให้ กบั บริ ษัท MVTV ในอัตรำเดือนละประมำณ
10.59 ล้ ำนบำท (รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม) หรื อปี ละประมำณ 127.08 ล้ ำนบำท (รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม) และผูกพันตลอดอำยุ
สัญญำเป็ นจำนวนเงินทังสิ
้ ้น 778.35 ล้ ำนบำท (รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม)
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ทังนี
้ ้ ในปี 2553 ในช่วงที่บริ ษัทได้ รับสิทธิตำมสัญญำให้ สิทธิร่วมผลิตรำยกำรจำกบริ ษัท MVTV นัน้ ช่วงระยะเวลำ
ดังกล่ำวถือเป็ นช่วงที่ธุรกิจโทรทัศน์ดำวเทียมมีอตั รำกำรเติบโตสูงสุด มีควำมต้ องกำรช่องสัญญำณโทรทัศน์ดำวเทียมใน
ตลำดอย่ำงมำก ยังผลให้ ธุรกิจดำเนินไปด้ วยดี ต่อมำประมำณช่วงกลำงปี 2557 เริ่ มปรำกฎช่องทีวีดิจิตอลซึง่ เป็ นฟรี ทีวีใน
ระบบใหม่เกิดขึน้ ในครำวเดียวอีกจำนวนหลำยช่อง ตลอดจนนโยบำยกำรจัดระเบียบช่องทีวีดำวเทียมของหน่วยงำน
ภำครัฐที่เริ่ มมีมำตรกำรเข้ มงวดขึ ้นในปี 2558 ประกอบกับควำมก้ ำวหน้ ำ ของเทคโนโลยีด้ำนสื่อดิจิตอล ทำให้ พฤติกรรม
ผู้บริ โภคหันมำให้ ควำมสนใจกับ เนื ้อหำรำยกำรในอินเตอร์ เนต หรื อสื่อออนไลน์ประเภทต่ำงๆ กันมำกขึ ้น ทำให้ กำรขำย
เวลำโฆษณำในสื่อประเภทช่องโทรทัศน์ดำวเทียมที่มีอยู่หลำยร้ อยช่องนัน้ เป็ นเรื่ องค่อนข้ ำงยำก ส่งผลให้ ลกู ค้ ำที่เช่ำ
ช่องสัญญำณของบริ ษัทหลำยรำยเริ่ มผิดนัดชำระหนี ้และบำงส่วนเริ่ มทยอยส่งคืนช่องสัญญำณโทรทัศน์ดำวเทียม รวมถึง
รำคำกำรเช่ำ ช่องสัญญำณเริ่ ม ปรั บรำคำลดลงอย่ำงต่อเนื่ อง ทำให้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ ผลประกอบกำรด้ ำ นที วี
ดำวเทียมของบริ ษัท ฝ่ ำยบริ หำรพิจำรณำแล้ วเห็นว่ำ กำรประกอบธุรกิจด้ ำนโทรทัศน์ดำวเทียม อำจไม่ใช่ธุรกิจที่สำมำรถ
สร้ ำงผลกำไรได้ เหมือนในอดีตที่ผ่ำนมำ ฝ่ ำยบริ หำรจึงจำเป็ นต้ องหำแนวทำงเพื่อลดควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ ้นในอนำคต
หำกบริ ษัทยังคงดำเนินธุรกิจทีวีดำวเทียมต่อไป โดยแนวทำงที่จะทำให้ บริ ษัทมีภำระค่ำใช้ จ่ำยน้ อยที่สดุ คือ กำรเจรจำ
ยกเลิกสัญญำให้ สิทธิร่วมผลิตรำยกำรทังสองฉบั
้
บ ซึ่งบริ ษัทยังมีภำระตำมระยะเวลำที่เหลืออยู่ เป็ นจำนวนเงิน 778.35
ล้ ำนบำท (รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม)
จำกกรณีที่กล่ำวมำ บริ ษัท ได้ มีกำรเจรจำกับบริ ษัท MVTV เพื่อขอยกเลิกสัญญำให้ สิทธิ ร่วมผลิตรำยกำรทังสอง
้
ฉบับ ซึ่งบริ ษัท MVTV ตกลงให้ มีกำรยกเลิกสัญญำและได้ มีกำรตกลงค่ำชดเชยค่ำเสียหำยกำรยกเลิกสัญญำให้ กบั บริ ษัท
MVTV เนื่องจำกบริ ษัท MVTV มีคำ่ ใช้ จ่ำยและภำระผูกพันกับ บริ ษัท ไทยคม จำกัด ทังนี
้ ้ ในกำรยกเลิกสัญญำให้ สทิ ธิร่วม
ผลิตรำยกำรทังสองฉบั
้
บข้ ำงต้ น ด้ วยปั จจัยสภำพเศรษฐกิจและสภำพของธุรกิจโทรทัศน์ดำวเทียมในปั จจุบนั บริ ษัท MVTV
จึงขอให้ มีกำรทยอยคืนช่องสัญญำณโทรทัศน์ดำวเทียม เนื่องจำก บริ ษัท MVTV ก็ไม่สำมำรถบริ หำรจัดกำรช่องทังหมดใน
้
ระยะเวลำอันสันได้
้ ซึง่ กำรทยอยคืนช่องทังหมด
้
16 ช่องสถำนี จะสิ ้นสุดลงในวันที่ 31 มีนำคม 2559
สำหรับค่ำชดเชยค่ำเสียหำยในกำรยกเลิกสัญญำก่อนครบกำหนดทังสองฉบั
้
บกับบริ ษัท MVTV คิดเป็ นเงินรวม
ทัง้ สิ ้น 138.53 ล้ ำนบำท (รวมภำษี มูลค่ำเพิ่ม) คิดเป็ นร้ อยละ 17.80 ของจำนวนเงิ น ตลอดอำยุสญ
ั ญำ จำกสำมำรถ
ประหยัดภำระค่ำใช้ จ่ำยผูกพันในอนำคตได้ จำนวน 778.35 ล้ ำนบำท (รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม)
ประมาณการต้ นทุนของช่ องสถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม 8 ช่ องสถานีใหม่
สัญญาเริ่ม 8 มิถุนายน 2556 อายุสัญญา 10 ปี สิน้ สุดวันที่ 7 มิถุนายน 2566
ตัง้ สมมติฐานไม่ มีรายได้ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ ภาระเดือนละ 5.29 ล้ านบาท ต่ อเดือน ต่ อ 8 ช่ องสถานี (รวม
ภาษีมูลค่ าเพิ่ม)
หน่ วย : ล้ านบาท

ภาระคงเหลือประมาณ 7 ปี 8 เดือน
ปี 2558 (พ.ย.-ธ.ค.) ปี 2559 (12 ด.) ปี 2560 (12 ด.) ปี 2561 (12 ด.) ปี 2562 (12 ด.) ปี 2563 (12 ด.) ปี 2564 (12 ด.) ปี 2565 (12 ด.) ปี 2566 (5 ด.)
10.59

63.54

63.54

63.54

63.54

63.54

63.54

63.54

26.47

รวมเป็ นจานวนเงิน

481.84

สัญญาเริ่ม 8 มิถุนายน 2556 ยกเลิกสัญญา วันที่ 31 ตุลาคม 2558 เสียค่ าชดเชยยกเลิกสัญญาก่ อนกาหนด
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จานวน 49.43 ล้ านบาท
สรุ ปลดภาระผูกพันเป็ นจานวนเงิน 432.41 ล้ านบาท
ประมาณการต้ นทุน ของช่ องสถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม 8 ช่ องสถานีเก่ า
เริ่มสัญญาวันที่ 31 ธันวาคม 2553 อายุสัญญา 10 ปี สัญญาสิน้ สุดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
ตัง้ สมมติฐานไม่ มีรายได้ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ ภาระเดือนละ 5.29 ล้ านบาท ต่ อเดือน ต่ อ 8 ช่ องสถานี
(รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)
หน่ วย : ล้ านบาท
ภาระคงเหลือประมาณ 4 ปี 3 เดือน
ปี 2559 (เม.ย.-ธ.ค.)
47.65

ปี 2560 (12 ด.)
63.54

ปี 2561 (12 ด.)
63.54

ปี 2562 (12 ด.)

ปี 2563 (11 ด.)

63.54

58.24

รวมเป็ นจํานวนเงิน

296.51

สัญญาเริ่ม 1 พฤศจิกายน 2553 ยกเลิกสัญญา วันที่ 31 มีนาคม 2559 เสียค่ าชดเชยยกเลิกสัญญาก่ อนกาหนด
จานวน 89.10 ล้ านบาท
สรุ ปลดภาระผูกพันเป็ นจานวนเงิน 207.41 ล้ านบาท
และนอกจำกกำรดำเนินกำรตำมที่กล่ำวข้ ำงต้ นแล้ ว บริ ษัท ได้ มีกำรเจรจำกับ บริ ษัท มีเดีย เอเจนซีไทย (จำกัด)
(“บริ ษัท MAT”) ซึ่งเป็ นคู่สญ
ั ญำตำมสัญญำซื ้อสิทธิบริ หำรเวลำออกอำกำศ ฉบับลงวันที่ 30 มกรำคม 2558 (“สัญญำซื ้อ
สิทธิบริ หำรเวลำออกอำกำศฯ “) เพื่อบริ หำรจัดกำรเวลำในกำรออกอำกำศ กำรซื ้อขำยเวลำ เช่ำ ให้ เช่ำเวลำกำรออกอำกำศ
และกำรโฆษณำสินค้ ำและบริ กำรในช่องโทรทัศน์ดำวเทียมจำนวน 5 ช่องสถำนี เป็ นระยะเวลำสำมปี โดยบริ ษัท MAT ได้
มีกำรรับประกันรำยได้ ขนต
ั ้ ่ำที่เกิดขึ ้นให้ กบั บริ ษัทจำกกำรบริ หำรจัดกำรเวลำออกอำกำศในช่องโทรทัศน์ดำวเทียมข้ ำงต้ น
คือ จำนวน 24,000,000 บำท ในปี ที่ 1 จำนวน 19,000,000 บำท ในปี ที่ 2 และจำนวน 12,900,000 บำท ในปี ที่ 3 (รวม
ภำษี มลู ค่ำเพิ่ม) ตำมลำดับ ซึง่ เมื่อคำนวณภำระผูกพันของบริ ษัท MAT ตำมสัญญำซื ้อสิทธิบริ หำรเวลำออกอำกำศฯ หลัง
หักเงินค่ำตอบแทนที่บริ ษัทต้ องชำระให้ บริ ษัท MAT ในอัตรำเดือนละ 11.02 ล้ ำนบำท แล้ ว บริ ษัท MAT มีภำระผูกพันกับ
ทำงบริ ษัทเป็ นจำนวนเงิน 274.04 ล้ ำนบำท
อย่ำงไรก็ดี เนื่องด้ วยสภำพตลำดโดยรวมของธุรกิจเคเบิลทีวีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ วดังที่กล่ำวมำทำให้
บริ ษัท MAT ประสบปั ญหำและมีอปุ สรรคกำรดำเนินงำนในธุรกิจเคเบิลทีวี ส่งผลให้ ไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมสัญญำซื ้อสิทธิ
บริ หำรเวลำออกอำกำศฯ ได้ บริ ษัทจึงได้ มีกำรเจรจำร่ วมกันกับบริ ษัท MAT เพื่อหำทำงออกในกำรแก้ ไขปั ญหำดังกล่ำว
โดยผลสรุ ปจำกกำรเจรจำ บริ ษัท MAT ตกลงมอบสิทธิ ในกำรบริ หำรเวลำโฆษณำ ในกำรถ่ำยทอดสดกำรแข่งขัน กอล์ฟ
PGA รำยกำร EUROPEAN TOUR ฤดูกำล 2016 2017 และ 2018 (ออกอำกำศในช่อง Golf Channel Thailand) มำมอบ
ให้ กบั บริ ษัท ทังนี
้ ้ บริ ษัทยังคงมีสทิ ธิในกำรได้ รับค่ำตอบแทนเงินประกันขันต
้ ่ำภำยใต้ สญ
ั ญำบริ หำรเวลำออกอำกำศฯ โดย
มีสิทธิ ที่จะนำเอำรำยได้ จำกกำรบริ หำรเวลำโฆษณำในรำยกำรแข่งขันกอล์ฟ PGA รำยกำร EUROPEAN TOUR มำหัก
ชำระกับค่ำตอบแทนค้ ำงชำระดังกล่ำว
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นอกจำกรับสิทธิในกำรบริ หำรเวลำโฆษณำกำรแข่งขันกอล์ฟรำยกำร PGA รำยกำร European Tour ตำมที่กล่ำว
มำข้ ำงต้ น บริ ษัท MAT ได้ ตกลงเข้ ำรับสภำพหนี ้ โดยทำสัญญำปรับปรุงโครงสร้ ำงหนีใ้ ห้ ไว้ กบั บริ ษัท เพื่อกำหนดวิธีกำรใน
กำรชำระหนี ้เงินค้ ำงชำระ (เงินประกันรำยได้ ขนต
ั ้ ่ำ ตำมสัญญำซื ้อสิทธิบริ หำรเวลำออกอำกำศฯ) 93.53 ล้ ำนบำท (รวม
ภำษี มลู ค่ำเพิ่ม) และดอกเบี ้ยผิดนัดจำนวน 1.70 ล้ ำนบำท (ไม่มีภำษี มลู ค่ำเพิ่ม) โดยบริ ษัทตกลงผ่อนปรนกำรชำระหนี ้
ให้ บริ ษัท MAT เพื่อแบ่งชำระเงินรวม 36 งวด
นอกจำกนีใ้ นปี 2558 นัน้ เป็ นปี ที่บริ ษัทตังเป้
้ ำไว้ ว่ำจะทำกำรลดภำระผูกพันและกำจัดธุรกิจและสินทรั พย์ ที่ ไม่
ก่อให้ เกิดรำยได้ ออกจำกบริ ษัท รวมถึงกำรจัดกำรติดตำมรำยได้ คงค้ ำงเก็บทังหมดให้
้
เสร็ จสิ ้น ในกำรนี ้ บริ ษัทจึงได้ ทำกำร
ตังส
้ ำรองลิขสิทธิ์ที่ยงั เหลือคงค้ ำงอยูก่ บั บริ ษัท เช่น ลิขสิทธิ์ภำพยนตร์ สำหรับใช้ ฉำยในโทรทัศน์ดำวเทียมที่บริ ษัทได้ ทำกำร
ยกเลิกสัญญำกับ MVTV ไปแล้ วซึ่งรวมถึง ลิขสิทธิ์อื่นๆ ที่คงค้ ำงและคิดว่ำอำจไม่ก่อให้ เกิดรำยได้ ออกไปในครำวเดียวกัน
ด้ วย
แผนการดาเนินงานปี 2559
ตำมที่ฝ่ำยบริ หำรมีเป้ำหมำยที่จะพลิกจำกขำดทุนเป็ นกำไรและนำกำรเจริ ญเติบโต (Growth) อย่ำงมัน่ คงและ
ยัง่ ยืน โดยกำรหำโอกำสทำงธุรกิจใหม่ๆ (Business Expansion) โดยบริ ษัทได้ จดั ตังบริ
้ ษัทย่อย จะเห็นได้ จำกธุรกิจเสริ มที่
มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ไม่วำ่ จะเป็ น
1. กำรลงนำมในสัญญำร่วมทุนสร้ ำงโรงงำนผลิตแผงโซลำร์ กบั Hainan Yingli New Energy Resources Co.,
Ltd โดยในระหว่ำงนี ้ อยู่ในระหว่ำงกำรตรวจสอบสถำนะทำงด้ ำนกฎหมำย ภำษี กำรเงิ นและข้ อมูลทำง
เทคนิคของโครงกำร ซึ่งหำกกำรตรวจสอบสถำนะดังกล่ำวเป็ นที่พอใจ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะดำเนินกำร
ขออนุมตั ิต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทตำมกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
ต่อไป
2. กำรลงทุนจำนวนร้ อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนใน บริ ษัท วินชัย จำกัด ซึ่งเป็ นผู้ประกอบธุรกิจพลังงำนลม
45 เมกกะวัตต์ โดยที่วินชัยมีสญ
ั ญำขำยไฟให้ กำรไฟฟ้ำฝ่ ำยผลิต (EGAT) 25 ปี (PPA) ที่รำคำค่ำไฟฟ้ำ
พื ้นฐำนรวม Adder 3.5 บำทต่อหน่วย
3. กำรศึกษำธุรกิจโซลำร์ รูฟกับพันธมิตรทำงธุรกิจของบริ ษัท
กำรตัด สิน ใจเข้ ำลงทุน ในธุ ร กิ จพลังงำนไฟฟ้ำ นัน้ เนื่ อ งจำก บริ ษั ท มี ก รรมกำรและผู้บ ริ ห ำรที่ มีค วำมรู้ และ
ประสบกำรณ์ด้ำนพลังงำนทดแทนหลำยท่ำน รวมทัง้ ธุรกิจพลังงำนทดแทนมีผลตอบแทนสูง บริ ษัทจึงเห็นโอกำสในกำร
เข้ ำไปลงทุนในธุรกิจพลังงำนทดแทนทังในและต่
้
ำงประเทศ โดยในปี 2559 บริ ษัทมีนโยบำยเน้ นกำรลงทุนในสองธุรกิจ คือ
ธุรกิจมีเดีย และพลังงำนทดแทน ดังนี ้
1. ธุรกิจมีเดีย ซึง่ บริ ษัทเป็ นเจ้ ำของเนื ้อหำรำยกำร (Content) ของรำยกำรกีฬำและภำพยนตร์ หลำยรำยกำร เพื่อ
นำไปแพร่ ภำพแพร่ เสียงหำรำยได้ รวมทัง้ บริ ษัทมีช่องทีวีดำวเทียม 1 ช่อง ของ บริ ษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จำกัด ในกำรจัดหำ
และ/หรื อ ผลิตโปรแกรมรำยกำร โทรทัศน์ และ/หรื อกำรทำสัญญำร่วมผลิตรำยกำรกับผู้ร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์
2. ธุรกิจพลังงำนทดแทน โดยมุง่ กำรลงทุนในธุรกิจกำรให้ บริ กำรเกี่ยวกับโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน
ในส่วนทำงด้ ำนธุรกิจมีเดียนัน้ บริ ษัทมีนโยบำยในกำรบริ หำรจัดกำรสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดรำยได้ โดยนำทรัพย์สนิ
และลิขสิทธิ์ ที่มีอยู่มำขยำยช่องทำงในกำรทำให้ เกิดรำยได้ อย่ำงต่อเนื่อง โดยบริ ษัทมุ่งหวังว่ำจะสร้ ำงมูลค่ำเพิ่มให้ กับ
องค์กรและประโยชน์สงู สุดให้ กบั ผู้ถือหุ้น
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ทังนี
้ ้ ในกำรดำเนินงำนหรื อกำรติดตำมแผนงำนของบริ ษัท บริ ษัทจะดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมกฎ ระเบียบ และ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และรวมถึงตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่กำหนดต่อไป
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
บริ ษั ท ดี มี เ ตอร์ คอร์ ป อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) เดิ ม ชื่ อ บริ ษั ท เอเซี ย จอยท์ พำโนรำม่ำ จ ำกัด (มหำชน)
จดทะเบียนจัดตังเป็
้ นบริ ษัทจำกัดเมื่อวันที่ 29 มิถนุ ำยน 2521 โดยใช้ ชื่อ บริ ษัท อ่ำวขำมไทย จำกัด เพื่อประกอบกิจกำร
เหมืองแร่ ดีบกุ ในทะเลและกำรให้ เช่ำ เรื อขุดแร่ ดีบุก ต่อมำเมื่อวันที่ 9 กรกฎำคม 2552 บริ ษัทได้ เข้ ำจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปั จจุบนั บริ ษัทประกอบธุรกิจ คือ โทรทัศน์ดำวเทียม โดยมีช่องสถำนีรวมทังสิ
้ ้น 16 ช่องสถำนี
บริ ษัทมีนโยบำยที่ลดกำรประกอบธุรกิ จดำวเทียมลง โดยพิจำรณำจำกช่องสถำนีใดไม่สำมำรถทำกำไรก็ จะทยอยลดลง
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2558 บริ ษัทได้ ยกเลิกประกอบกิจกำร 8 ช่องสถำนี ที่ไม่สำมำรถทำกำไรให้ กบั บริ ษัท โดยคืนให้ แก่ บริ ษัท
เอ็ม วี เทเลวิชนั่ จำกัด แล้ ว แต่อย่ำงไรก็ดี บริ ษัทได้ มงุ่ เน้ นที่จะประกอบธุรกิจด้ ำนอื่น ได้ แก่ ธุรกิจไอซีที และธุรกิจพลังงำน มำ
ทดแทนกำรยกเลิกกำรให้ เช่ำสถำนีโทรทัศน์ที่ยกเลิกไป 8 ช่องสถำนี บริ ษัทได้ ประกอบธุรกิจไอซีที โดยจัดตัง้ บริ ษัท ดีมีเตอร์
ไอซีที จำกัด เมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2558 เพื่อประกอบธุรกิจให้ บริ กำรด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ
กำรตลำดดิ จิทัล และได้ ประกอบธุ รกิ จพลังงำน โดยเข้ ำร่ วมลงทุนถื อหุ้นร้ อยละ 25 ของ บริ ษั ท วิ นชัย จ ำกัด เมื่ อวันที่
9 ตุลำคม 2558 เพื่อประกอบธุรกิจเป็ นผู้ให้ บริ กำรเกี่ยวกับโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนลม และบริ ษัทมีกำรเปลี่ยนแปลง
ที่สำคัญต่ำงๆ ดังนี ้
ปี 2536 บริ ษัท อ่ำวขำมไทย จำกัด ประสบปั ญหำขำดทุนจำกธุรกิจเหมืองแร่ ดีบุกมำอย่ำงต่อเนื่องอันเนื่องมำจำกรำคำ
ถึง
ดีบุกตกต่ำทัว่ โลก ทำให้ บริ ษัท ได้ หยุดธุรกิจแร่ ดีบุกในปี 2537 เป็ นกำรชั่วครำว ถัดมำในปี 2540 บริ ษัทได้ เริ่ ม
ปี 2540 ดำเนินกำรผลิตหินอุตสำหกรรม ที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยได้ ทำกำรเช่ำช่วงประทำนบัตรกำรทำเหมือง
จำนวน 4 ประทำนบัตรจำก บริ ษัท สยำมหินประดับ จำกัด และต่อมำได้ มีกำรเปลีย่ นชื่อบริ ษัทเป็ น “บริ ษัทฯ ซิโนไทย รี ซอร์ เซส ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด (มหำชน)” เพื่อให้ สอดคล้ องกับธุรกิจที่ดำเนินกำร ในปี เดียวกันนี ้ บริ ษัทได้ รับ
แจ้ ง จำกตลำดหลัก ทรั พ ย์ ฯ เรื่ อ งกำรเข้ ำข่ำ ยอำจถูกเพิ กถอนหลัก ทรั พ ย์ จ ำกกำรเป็ น หลัก ทรั พ ย์ จดทะเบียน
อันเนื่องมำจำกกำรหยุดประกอบธุรกิจ และไม่สำมำรถดำเนินกำรหำธุรกิจหลักได้ ตำมระยะเวลำที่กำหนด พร้ อม
กั บ กำรขึ น้ เครื่ องหมำย SP และย้ ำยหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ไปยั ง หมวด REHABCO ((Companies under
Rehabilitation) หมวดจดทะเบียนที่อยูร่ ะหว่ำงกำรแก้ ไขดำเนินกำร)
ปี 2542 ในปี 2542 บริ ษัทได้ จดั ทำแผนฟื น้ ฟูกิจกำรโดยกำหนดแผนเป็ นระยะเวลำ 5 ปี เพื่อดำเนินกำรแก้ ไขเหตุที่ห้ นุ ของ
ถึง
บริ ษัทเข้ ำข่ำยอำจถูกเพิกถอนฯ ทังนี
้ ้ในปี 2543 ตลำดหลักทรัพย์ได้ ปรับปรุ งเงื่อนไขกำรอนุญำตให้ ห้ นุ ในหมวด
ปี 2546 REHABCO กลับ เข้ ำ มำซื อ้ ขำยได้ ซึ่ง บริ ษั ท มี คุณ สมบัติ ค รบถ้ ว นตำมเกณฑ์ อ นุญ ำตดัง กล่ำ วและได้ รั บ กำร
พิ จ ำรณำจำกตลำดหลัก ทรั พ ย์ ฯ ท ำให้ ห้ ุน ของบริ ษั ท กลับ มำซื อ้ ขำยในตลำดหลัก ทรั พ ย์ ได้ อี ก ครั ง้ เมื่ อ วัน ที่
6 มีนำคม 2543 ทังนี
้ ้ ในปี 2546 บริ ษัทได้ ดำเนินกำรปรับโครงสร้ ำงหนี ้จนสำเร็ จ (ร้ อยละ 100 ของมูลหนี ้ทังหมด
้
ของบริ ษัท) ส่งผลให้ บริ ษัท มีกำไรจำกกำรโอนทรั พย์ชำระหนี ้จำนวน 87.90 ล้ ำนบำท และมีกำไรจำกกำรปรั บ
โครงสร้ ำงหนี ้ถึง 108.6 ล้ ำนบำท
ปี 2547 ในปี 2547 บริ ษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ ำงผู้ถือหุ้นใหญ่ จำก บริ ษัท สเตคอน เอเอ็มซี จำกัด มำเป็ นกลุ่ม
ถึง
คุณสุลดั ดำ อัศวปยุกต์กุล และได้ หยุดประกอบธุรกิจเดิมทังหมด
้
ได้ แก่ ธุรกิ จเหมืองแร่ ดีบกุ และธุรกิจเหมืองหิ น
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ปี 2549 อุตสำหกรรม พร้ อมกันนี ้บริ ษัทได้ ขยำยไปดำเนินธุรกิจจำหน่ำยน ้ำมันเชือ้ เพลิง โดยบริ ษัทได้ ดำเนินกำรค้ ำน ้ำมัน
สำเร็ จรู ป (เป็ นผู้ค้ำน ้ำมันตำมมำตรำ 10 แห่ง พ.ร.บ. กำรค้ ำน ้ำมันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2545) โดยขำยส่งให้ แก่ผ้ คู ้ ำ
น ้ำมันอิสระ (Jobbers) ภำยในประเทศ
ในปี 2548 บริ ษัทได้ ทำกำรผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ น ้ำมันหล่อลืน่ ในเครื่ องหมำยกำรค้ ำของตนเองและรับจ้ ำง
ผลิต โดยบริ ษัท ได้ ซื ้อทรัพย์สินของ บริ ษัท เอเพ็กซ์ออยล์ จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่ดำเนินธุรกิ จผลิตและจำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์น ้ำมันหล่อลืน่ ที่ใช้ ในเครื่ องยนต์และเครื่ องจักรกล
ในปี 2549 บริ ษัทได้ เพิ่มกำรค้ ำน ้ำมันไบโอดีเซล และกลีเซอรี น และได้ หยุดประกอบธุรกิจกำรขำยน ้ำมันหล่อลื่น
เนื่ อ งจำกธุ ร กิ จ น ำ้ มัน หล่ อ ลื่ น มี ก ำรแข่ ง ขัน ที่ รุ น แรง ไม่ ส ำมำรถท ำก ำไรให้ กั บ บริ ษั ท ได้ ในปี เดี ย วกั น นี ้
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้ ปิดหมวด REHABCO และให้ ย้ำยหลักทรัพย์ในหมวดดังกล่ำวที่มีคุณสมบัติตำมที่ตลำด
หลักทรัพย์กำหนด กลับมำซื ้อขำยในหมวดอุตสำหกรรมปกติพร้ อมขึ ้นเครื่ องหมำย NC (Non-Compliance) ซึ่ง
หลักทรัพย์ของบริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติตำมเกณฑ์ดงั กล่ำว ตลำดหลักทรัพย์ฯ จึ งอนุญำตให้ หลักทรัพย์ของบริ ษัทย้ ำย
กลับมำซื ้อขำยในหมวดพลังงำนและสำธำรณูปโภค
ปี 2552 ในปี 2552 ตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้ ขึ ้นเครื่ องหมำย SP และได้ ถอนชื่อหลักทรัพย์ของบริ ษัทออกจำกกระดำนซื ้อขำย
ถึง
หลักทรัพย์ และย้ ำยหลักทรัพย์ไปยังกลุม่ NPG ตังแต่
้ วนั ที่ 4 มิถนุ ำยน 2552 เนื่องจำกงบกำรเงินประจำปี 2551
ปี 2553 ภำยหลังกำรปรับปรุงงบกำรเงินของบริ ษัททำให้ มีผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี 2551 ขำดทุนสุทธิจำนวน 1.87 ล้ ำน
บำท จำกเหตุผลดังกล่ำว ทำให้ บริ ษัทได้ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมกำรเพื่อจัดทำแผนฟื น้ ฟูกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
โดยกำรจัดทำแผนฟื น้ ฟูกำรดำเนินงำนของบริ ษัทพร้ อมกับได้ กำหนดทิศทำงให้ บริ ษัท ดำเนินกำร (1) ให้ มีกำรหยุด
ประกอบกิจกำรด้ ำนพลังงำน (2) ให้ จำหน่ำยเงินลงทุน ทรัพย์สิน หนี ้สิน ที่สำมำรถทำได้ (3) นำกิจกำรใหม่เข้ ำมำ
เป็ นธุรกิจหลักของบริ ษัท
ในปี 2553 บริ ษัทได้ มีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ ำงผู้ถือหุ้นใหญ่ จำกกลุม่ ผู้ถือหุ้นคุณสุลดั ดำ อัศวปยุกต์กลุ มำเป็ น
กลุม่ คุณอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริ ญ และคุณพิพฒ
ั น์ รัชกิจประกำร
เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2553 บริ ษัทได้ หยุดประกอบธุรกิจกำรขำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง เนื่องจำกรำคำขำยถูกควบคุมจำก
นโยบำยรั ฐบำล ทำให้ ธุรกิจมีอตั รำกำไรต่ำ บริ ษัทจึงได้ มีกำรเปลี่ยนธุรกิจเดิม มำประกอบธุรกิจโทรทัศน์ผ่ำน
ดำวเทียม โดยบริ ษัทได้ รับสิทธิร่วมผลิตรำยกำรจำก บริ ษัท เอ็ม วี เทเลวิชนั่ (ไทยแลนด์) จำนวน 8 ช่องสถำนี เป็ น
ระยะเวลำ 10 ปี (ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ธันวำคม 2553 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563)
ปี 2554 บริ ษัทได้ เพิ่มกำรประกอบธุรกิจด้ ำนสื่อวิทยุกระจำยเสียง โดยได้ รับสิทธิร่วมดำเนินรำยกำรวิทยุกบั บริ ษัท เอ.ซี.
ถึง
เรคคอร์ ด ส์ จ ำกัด โดยเป็ น ตัว แทนขำยโฆษณำและขำยเวลำทำงสถำนี วิ ท ยุก ระจำยเสีย งแห่ง ประเทศไทย
ปี 2555 (FM97.00 MHz) ตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหำคม 2554 ถึง 31 พฤษภำคม 2555 ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ หยุดดำเนินธุรกิจด้ ำนสื่อ
วิทยุ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มิถนุ ำยน 2555 เนื่องจำกผลประกอบกำรไม่เป็ นตำมที่ประมำณกำรไว้ ปั จจุบนั บริ ษัทประกอบ
ธุรกิจโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมเพียงธุรกิจเดียว และเมื่อวันที่ 6 ธันวำคม 2555 บริ ษัทได้ เปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษัทจำก
เดิม บริ ษัท ซิโน-ไทย รี ซอร์ เซส ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด (มหำชน) (STRD) เป็ น บริ ษัท เอเซีย จอยท์ พำโนรำม่ำ
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จำกัด (มหำชน) (AJP) โดยมีผลกำรเปลีย่ นแปลงชื่อบริ ษัทและชื่อย่อหลักทรัพย์ในระบบกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ของ
ตลำดหลักทรัพย์ ตังแต่
้ วนั ที่ 13 ธันวำคม 2555
ปี 2556 เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2556 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นใหญ่ ครัง้ ที่ 1/2556 ได้ พิจำรณำอนุมตั ิกำรลงทุนเพิ่มในธุรกิจ
โทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม โดยเมื่อวันที่ 8 มิถนุ ำยน 2556 บริ ษัทได้ ทำสัญญำรับสิทธิร่วมผลิตรำยกำรกับ บริ ษัท เอ็ม
วี เทเลวิชนั่ (ไทยแลนด์) จำกัด เพิ่มอีกจำนวน 8 ช่องสถำนี เป็ นระยะเวลำ 10 ปี รวมเป็ น 16 ช่องสถำนีในปั จจุบนั
(โปรดดูรำยละเอียดตำมข้ อ 2.2) และเมื่อวันที่ 4 มิถนุ ำยน 2556 บริ ษัทได้ ดำเนินกำรยื่นคำขอใบอนุญำตประกอบ
กิจกำรกระจำยเสียงหรื อโทรทัศน์ เพื่อให้ บริ กำรโครงข่ำยกระจำยเสียงหรื อโทรทัศน์ที่ไม่ใช้ คลืน่ ควำมถี่ในระดับชำติ
ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัทได้ รับ
ใบอนุญำตฯ ดังกล่ำวแล้ ว เมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 2556
เมื่อวันที่ 11 กันยำยน 2556 บริ ษัทได้ รับอนุญำตจำกตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ให้ บริ ษัทพ้ นเหตุอำจถูกเพิกถอน
และให้ หลักทรัพย์ บริ ษัท “AJP” ซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ปี 2557 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2557 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2557 มีมติอนุมตั ิกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ให้ แก่กลุม่ ผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ยู เบสท์ พ้ อยท์ มีเดีย จำกัด จำนวน 5,625,000 หุ้น บริ ษัท มีเดีย เอเจนซี ไทย จำกัด
(MAT) จำนวน 46,150,000 หุ้น และนำยธนำ เบญจำทิกลุ จำนวน 12,000,000 หุ้น โดยมีรำคำหุ้นละ 8 บำท กำร
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนข้ ำงต้ น ทำให้ บริ ษัทมีห้ นุ สำมัญจำก 200,000,000 หุ้น เป็ นทังหมด
้
291,775,000 หุ้น อนึง่ บริ ษัท
มีทนุ จดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ ชำระ จำนวน 100,000,000 บำท ซึ่งเป็ นทุนจดทะเบียนส่วนที่สำรองไว้ สำหรับรองรับ
กำรใช้ สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัท รวมเป็ นทุนจดทะเบียนทังหมดจ
้
ำนวน 391,775,000
บำท หลังกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ปี 2558 เมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทมีมติอนุมตั ิกำรจัดตังบริ
้ ษัทย่อย 2 บริ ษัท ดังนี ้
1. บริ ษั ท เอเจพี อิ น ฟอร์ เ มชั่น เทคโนโลยี จ ำกัด (AJP Information Technology Ltd.) หรื อ AJPIT โดยมี ทุน
จดทะเบี ย นเป็ น จ ำนวน 10,000,000 บำท มูล ค่ ำ หุ้น ที่ ต รำไว้ ห้ ุน ละ 10 บำท จ ำนวน 1,000,000 หุ้น โดยมี
วัตถุประสงค์ในกำรประกอบธุรกิจด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งบริ ษัทจะถือหุ้นใน AJPIT
เป็ นจำนวน 999,998 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทังหมด
้
2. บริ ษัท เอเจพี พำวเวอร์ จำกัด (AJP Power Ltd.) หรื อ AJP Power โดยมีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บำท
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 10 บำท จำนวน 1,000,000 หุ้น โดยมีวตั ถุประสงค์ในกำรประกอบธุรกิจด้ ำนพลังงำน และ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งบริ ษัทจะถือหุ้นใน AJP POWER เป็ นจำนวน 999,998 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของจำนวน
หุ้นทังหมด
้
และทังสองบริ
้
ษัทได้ จดทะเบียนจัดตังเรี
้ ยบร้ อยแล้ วตังแต่
้ วนั ที่ 9 กุมภำพันธ์ 2558
เมื่อวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2558 บริ ษัทได้ ดำเนินกำรปฏิบตั ิตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่
26 พฤศจิกำยน 2557 แล้ ว บริ ษัท ได้ เพิ่มช่องสถำนีอีก 1ช่อง เพื่อผลิตรำยกำรที่อยู่ภำยใต้ บริ ษัท ยู เบสท์ พ้ อยท์
มีเดีย จำกัด ซึ่งบริ ษัท ถือหุ้นร้ อยละ 100 และบริ ษัทได้ สิทธิ ในกำรบริ หำรโฆษณำอีกจำนวน 5 ช่องสถำนี จำก
บริ ษัท มีเดีย เอเจนซี ไทย จำกัด
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เมื่อวันที่ 3 สิงหำคม 2558 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 3/2558 ได้ มีมติ อนุมัติแก้ ไขชื่ อบริ ษัทเป็ น บริ ษัท
ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และชื่อย่อหลักทรัพย์เป็ น DCORP โดยบริ ษัทได้ ดำเนินกำรจดทะเบียน
เปลีย่ นแปลงแล้ ว เมื่อวันที่ 7 สิงหำคม 2558
เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2558 บริ ษัทได้ ทำบันทึกข้ อตกลงยกเลิกสัญญำให้ สทิ ธิร่วมผลิตรำยกำรก่อนครบกำหนด กับ
บริ ษัท เอ็ม วี เทเลวิชนั่ (ไทยแลนด์) จำกัด สำหรับช่องสถำนีโทรทัศน์ดำวเทียม จำนวน 8 ช่องสถำนี โดยให้ มีผล
ตังแต่
้ วนั ที่ 31 ตุลำคม 2558 เป็ นต้ นไป
เมื่อวันที่ 8 ตุลำคม 2558 ที่ประชุมกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 11/2558 มีมติดงั นี ้
1. อนุมตั ิให้ รับโอนสิทธิในกำรบริ หำรเวลำโฆษณำกำรแข่งขันกอล์ฟรำยกำร PGA EUROPEAN TOUR มูลค่ำ
รวมทังสิ
้ ้น 254.79 ล้ ำนบำท จำก บริ ษัท มีเดีย เอเจนซี่ไทย (จำกัด) (“MAT”) โดยไม่มีคำ่ ตอบแทน
2. อนุมตั ิกำรเข้ ำซื ้อหุ้นสำมัญของ บริ ษัท วินชัย จำกัด (“WIND”) ซึง่ ประกอบธุรกิจพลังงำนไฟฟ้ำ จำก
K-Shipping Co.,Ltd ในจำนวน 12,500 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของ WIND ในรำคำหุ้นละ
13,700 บำท คิดเป็ นมูลค่ำรวมทังสิ
้ ้น 171,250,000 บำท
3. อนุมตั ิกำรจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทย่อยของบริ ษัท เพื่อประกอบกิจกำรให้ สนิ เชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบ
อำชีพภำยใต้ กำรกำกับ (Nano-Finance) โดยบริ ษัทย่อยดังกล่ำวจะมีทนุ จดทะเบียนทังสิ
้ ้น 50,000,000 บำท
แบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 5 บำท
ทังนี
้ ้ ควำมคืบหน้ ำของ บริ ษัท ดีมีเตอร์ แคปปิ ตอล จำกัด ที่กำรประกอบกิจกำรอำชีพภำยใต้ กำรกำกับ (NanoFinance) นัน้ บริ ษัทกำลังพิจำรณำว่ำจะดำเนินกำรอย่ำงไร เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบำยของรัฐบำลที่ต้องกำร
กระจำยรำยได้ สชู่ นชันล่
้ ำงถึงชันกลำง
้
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิ กำยน 2558 บริ ษัทได้ ทำบันทึกข้ อตกลงยกเลิกสัญญำก่อนครบกำหนด กับ บริ ษัท เอ็ม วี
เทเลวิชนั่ (ไทยแลนด์) จำกัด สำหรับช่องสถำนีโทรทัศน์ดำวเทียม จำนวน 8 ช่องสถำนีที่เหลือ โดยเป็ นกำรทยอย
ยกเลิก (คืน) ช่องสัญญำณของช่องสถำนีโทรทัศน์ดำวเทียม ให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 31 ตุลำคม 2558 เป็ นต้ นไป
เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2559 มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท อนุมตั ิกำรจำหน่ำยเงินลงทุนทังหมดของบริ
้
ษัทใน
บริ ษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นอยู่ในอัตรำร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
้
ของบริ ษัทดังกล่ำว ให้ แก่นำยวรัญญู สุจิวรพันธ์ พงศ์ และบริ ษัท โกลบอล ไอซีที จำกัด ซึ่งไม่เป็ นบุคคลที่มีควำม
เกี่ยวข้ องหรื อเกี่ยวโยงกันกับบริ ษัท จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 10 บำท โดยมีมลู ค่ำตำมบัญชี
(Book Value) ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2558 หุ้น ละ 6.15 บำท ในรำคำหุ้น ละ 8.10 บำท รวมเป็ น เงิ น ทัง้ สิน้
8,101,970.11 บำท คิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด
เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2559 บริ ษัท ได้ ทำบันทึกข้ อตกลงยกเลิกสัญญำก่อนครบกำหนด (ยกเลิกเงื่อนไขกำร
ทยอยคืนช่องโปรแกรมรำยกำรโทรทัศน์ ) กับ บริ ษัท เอ็ม วี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์ ) จำกัด โดยเป็ นกำรยกเลิก
ช่องสัญญำณของช่องสถำนีโทรทัศน์ดำวเทียม จำนวน 8 ช่องสถำนี ภำยในวันที่ 31 มีนำคม 2559
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1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่

กลุม่ ธุรกิจมีเดีย

กลุม่ ธุรกิจพลังงำน

กลุม่ ธุรกิจไอซีที

บจ. ดีมีเตอร์ มีเดีย

บจ. ดีมีเตอร์ พำวเวอร์

บจ. ดีมีเตอร์ ไอซีที

บจ. วินชัย

บริ ษัทมีกำรลงทุนหลักในบริ ษัทย่อยที่ประกอบด้ วย ธุรกิจมีเดีย ธุรกิจพลังงำน และธุรกิจไอซีที นอกจำกนี ้ยังมี
กำรลงทุนในบริ ษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจพลังงำนทดแทน โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

1. ธุรกิจหลักโทรทัศน์ดำวเทียม
บริ ษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จำกัด เป็ นผู้บริ หำรสถำนีโทรทัศน์
ผ่ำนดำวเทียม ช่อง SEXY
TV
2. ธุรกิจพลังงำน
บริ ษัท ดีมีเตอร์ พำวเวอร์
จำกัด

เป็ นบริ ษั ท ที่ มุ่ ง เน้ นกำร
ล ง ทุ น ใ น ธุ ร กิ จ ผ ลิ ต
จ ำหน่ ำ ย และส่ง ออกแผง
เซลล์แสงอำทิตย์ และธุรกิจ
ให้ บริ กำรเกี่ยวกับโครงกำร
ผลิ ต ไฟฟ้ ำ จำกพลั ง งำน
ทดแทนโดยใช้ พลังงำนลม
เป็ นหลัก

สัดส่ วนการถือ
หุ้น (%)
99

99

รายชื่อผู้ถอื หุ้น
และจานวนหุ้น
1.บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด
(มหำชน)
999,998 หุ้น
2.นำยวรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์ 1 หุ้น
3.นำยอนิศ โอสถำนุเครำะห์ 1 หุ้น
รวม
1,000,000 หุ้น
1.บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด
(มหำชน)
8,499,998 หุ้น
2.นำยอภิเชฐ ปุสรี
1 หุ้น
3.นำยอนิศ โอสถำนุเครำะห์ 1 หุ้น

รวม

8,500,000 หุ้น
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ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

3. ธุรกิจไอซีที
บริ ษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด เ ป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำ ร ด้ ำ น
เ ท ค โ น โ ล ยี ส ำ รสนเ ทศ
พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ
กำรตลำดดิ จิ ทั ล ภำยใต้
วิ สัย ทัศ น์ ใ นกำรเป็ นผู้ น ำ
ด้ ำนกำรให้ บริ กำรโซลูชั่นส์
ด้ ำนไอซีทีบนระบบคลำวด์
สำหรับกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี
ในกลุม่ ประเทศ AEC

สัดส่ วนการถือ
หุ้น (%)

รายชื่อผู้ถอื หุ้น
และจานวนหุ้น

99

1.บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด
(มหำชน)
999,997 หุ้น
2.นำยวรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์ 1 หุ้น
3.นำยอนิศ โอสถำนุเครำะห์ 1 หุ้น
4.นำยนพรัตน์ ชัยยะ
1 หุ้น

รวม
4. ธุรกิจพลังงำนทดแทน
บริ ษัท วินชัย จำกัด

เป็ นผู้ ให้ บริ กำรเกี่ ย วกั บ
โครงกำรผลิ ต ไฟฟ้ ำ จำก
พลั ง งำนทดแทนโดยใช้
พลังงำนลมเป็ นหลัก

1.4 ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอื หุ้นใหญ่
- ไม่มี –

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทดำเนินธุรกิจสือ่ โดยประกอบธุรกิจหลัก คือ
2.1 ธุรกิจโทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียม
2.2 ธุรกิจคอนเทนต์ ได้ แก่
- คอนเทนต์ EDGE Sport
- คอนเทนต์ Eredivisie (Dutch League)
- คอนเทนต์ Copa Del Rey
- คอนเทนต์ Golf European
2.3 ธุรกิจภำพยนตร์ และซีรีส์

25

1,000,000 หุ้น

1.บริ ษัท นทลิน จำกัด 27,502 หุ้น
2.บริ ษัท ดีมีเตอร์ พำวเวอร์ จำกัด
12,500 หุ้น
3.นำยเชิดชู ปำนบุญห้ อม
10,000 หุ้น
รวม
50,000 หุ้น
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2.1 การประกอบธุรกิจโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม
บริ ษัทได้ ประกอบธุรกิจโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม โดยกำรได้ รับสิทธิ ในกำรจัดหำ และ/หรื อ ผลิตโปรแกรมรำยกำร
โทรทัศน์ และ/หรื อกำรทำสัญญำร่วมผลิตรำยกำรกับผู้ร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ สำหรับช่องสถำนีโทรทัศน์ดำวเทียมรวม
จำนวน 16 ช่องสถำนี (โปรดดูรำยละเอียดของ 16 ช่องสถำนีในข้ อ 2.2 เรื่ องคู่สญ
ั ญำของบริ ษัท) เป็ นระยะเวลำ 10 ปี
จำก บริ ษัท เอ็มวี เทเลวิชนั่ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมีคำ่ ตอบแทนในกำรได้ รับสิทธิร่วมผลิตรำยกำร สำหรับระยะเวลำ 10 ปี
เป็ นจำนวนเงิน 40,000,000 บำท และค่ำเช่ำช่องสัญญำณดำวเทียมจำนวนหนึง่ ส่งผลทำให้ บริ ษัทเข้ ำไปเป็ นคู่สญ
ั ญำกับ
ผู้ร่วมผลิตรำยกำรทัง้ 16 ช่องสถำนีแทน บริ ษัท เอ็ม วี เทเลวิชนั่ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึง่ บริ ษัทอนุญำตให้ ผ้ รู ่วมผลิตรำยกำร
ผลิตรำยกำรโทรทัศน์ โปรแกรมรำยกำรโทรทัศน์ โดยมีเนื ้อหำสำระ ไม่ขดั กับควำมสงบเรี ยบร้ อย จำรี ตประเพณี และ
ศี ลธรรมอัน ดี ข องประชำชน ไม่ขัด ต่อ ระเบี ย บ กฎหมำยและควำมมั่น คง ของประเทศเพื่ อ เผยแพร่ อ อกอำกำศทำง
สถำนีโทรทัศน์ ดำวเทียม
โดยในครัง้ แรกของกำรประกอบธุรกิจโทรทัศน์ ผ่ำนดำวเทียมของบริ ษัท บริ ษัท เอ็ม วี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์ )
จำกัด เป็ นผู้ให้ สทิ ธิแก่บริ ษัทในกำรร่วมผลิตรำยกำร 8 ช่องสถำนี ตังแต่
้ วนั ที่ 29 พฤศจิกำยน 2553 เป็ นต้ นมำ ต่อมำครัง้ ที่
สอง เมื่อวันที่ 8 มิถนุ ำยน 2556 บริ ษัท เอ็ม วี เทเลวิชนั่ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ ให้ สทิ ธิในกำรร่วมผลิตรำยกำรเพิ่มแก่บริษัท
อีก 8 ช่องสถำนี (มีอำยุสญ
ั ญำ 10 ปี ) ทังนี
้ ้ค่ำตอบแทนทังสองครั
้
ง้ ที่บริ ษัทจ่ำยให้ แก่ MVTV มีจำนวนเท่ำกัน
อย่ำงไรก็ตำม กำรดำเนินธุรกิจสถำนีโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมของบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิตำมพระรำชบัญญัติกำร
ประกอบกิจกำร กำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ และ พระรำชบัญญัติองค์ กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และกำกับกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง และวิทยุโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคม ภำยใต้ กำรกำกับดูแลของคณะกรรมกำร
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) ซึ่งเมื่อวันที่ 4 มิถนุ ำยน 2556 บริ ษัทได้
ดำเนินกำรยื่นขอรั บใบอนุญำตประกอบกิ จกำรกระจำยเสียงหรื อโทรทัศน์ เพื่อให้ บริ กำรโครงข่ำยกระจำยเสียง หรื อ
โทรทัศน์ ที่ไม่ใช้ คลื่นควำมถี่ ในระดับชำติ ต่อมำเมื่อวันที่ 22 สิงหำคม 2556 กสทช. ได้ แจ้ งผลกำรพิจำรณำคำขอรั บ
ใบอนุญำตฯ ของบริ ษัทโดยที่ประชุม คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ (กสท.) ครัง้ ที่ 29/2556 เมื่อ
วันที่ 13 สิงหำคม 2556 ได้ มีมติ อนุญำตให้ บริ ษัทได้ รับอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรื อโทรทัศน์ เพื่อให้ บริ กำร
โครงข่ำยกระจำยเสียงหรื อโทรทัศน์ สำหรับกิจกำรที่ไม่ใช้ คลืน่ ควำมถี่ โดยให้ มีผลนับตังแต่
้ วนั ที่ 13 สิงหำคม 2556 ถึงวันที่
12 สิงหำคม 2571 (15 ปี )
ทังนี
้ ้ เนื่องจำกกลุม่ บริ ษัท เอ็มวี เทเลวิชนั่ โดย บริ ษัท เอ็มวี เทเลวิชนั่ (ลำว) จำกัด ได้ เข้ ำไปลงทุนธุรกิจโทรทัศน์
ในประเทศสำธำรณรัฐประชำชนลำว โดยรับสัมปทำนในกำรทำโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมจำกรัฐบำลลำว ซึ่งมีอำยุสมั ปทำน
30 ปี นับตังแต่
้ ปี 2547 นอกจำกนี ้ บริ ษัท เอ็มวี เทเลวิชนั่ (ลำว) จำกัด ได้ ทำสัญญำเช่ำช่องสัญญำณดำวเทียมกับ บริ ษัท
ไทยคม จำกัด (มหำชน) (ดำวเทียมไทยคม 5) โดย บริ ษัท เอ็มวี เทเลวิชนั่ (ลำว) จำกัด ได้ ทำสัญญำว่ำจ้ ำงให้ บริ ษัท เอ็มวี
เทเลวิชนั่ (ไทยแลนด์) จำกัด ผลิตโปรแกรมรำยกำรโทรทัศน์ให้ กบั บริ ษัท เอ็มวี เทเลวิชนั่ (ลำว) จำกัด แต่เพียงผู้เดียว และ
หลังจำกนัน้ ในปี 2553 บริ ษัท เอ็มวี เทเลวิชนั่ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ ให้ สทิ ธิแก่บริ ษัทในกำรจัดหำ และ/หรื อผลิตรำยกำรโทรทัศน์
ผ่ำนดำวเทียม และ/หรื อทำสัญญำร่ วมผลิตรำยกำรกับผู้ผลิตรำยกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทีย ม จำนวน 8 ช่องสถำนีใน
ครัง้ แรก และจำนวน 8 ช่องสถำนีในครัง้ ที่สอง รวมเป็ น 16 ช่องสถำนี จำกจำนวน 42 ช่องสถำนี ที่ บริ ษัท เอ็มวี เทเลวิชนั่
(ไทยแลนด์) จำกัด มีอยู่ในปี 2557 อย่ำงไรก็ตำม ทัง้ 16 ช่องสถำนีที่บริ ษัทได้ รับสิทธิในกำรร่ วมผลิต รำยกำรจำก MVTV
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นัน้ บริ ษัทเลือกดำเนินกำรให้ สิทธิร่วมผลิตรำยกำรกับผู้ประกอบกำรที่เป็ นผู้ผลิตรำยกำรทังหมดซึ
้
ง่ สำมำรถพิจำรณำจำก:
ผังรำยละเอียด ของธุรกิจโทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียมของบริ ษัท
ส่ งสัญญาณออกอากาศ (UP LINK)

ดาวเทียมไทยคม

สถานีภาคพืน้ ดิน
ไทยคม

ทาสัญญาเช่ าช่ องสัญญาณดาวเทียม

บ. MVL (ลาว)*

ส่ งรายการต่ างๆ

ทาสัญญาร่ วมผลิตรายการแต่ เพียงผู้เดียว

บ. MVTV (ไทย)

ได้ รับสิทธิผลิตรายการจาก MVL

ผ่ านช่ องทาง Internet

ทาสัญญาให้ สิทธิร่วมผลิตรายการ

DCORP
ทาสัญญาร่ วมผลิตรายการ

ช่ องสถานีโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม

ผลิตรายการและส่ งรายการผลิตต่ างๆ

16 ช่ องสถานี (ผู้ผลิตรายการ)

หมายเหตุ : * บ.MVL (ลาว) เป็ นบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว

อย่ำงไรก็ตำม กำรประกอบธุรกิจโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมของบริ ษัทจะสำมำรถดำเนินกำรได้ 2 รู ปแบบ คือ (1)
ธุรกิจผลิตรำยกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม (Production) และ (2) ธุรกิจให้ บริ กำรให้ สิทธิร่วมผลิต (Resell) ซึ่งในเบื ้องต้ น
บริ ษัทได้ พิจำรณำประโยชน์ สงู สุดที่จะได้ รับในกำรประกอบธุรกิจโดยกำรหำรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรให้ สิทธิ ร่วมผลิต
รำยกำรกับผู้ผลิตรำยกำรโทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียม (Resell) จำนวนทังหมด
้
16 ช่องสถำนี
รำยละเอียดและผู้เกี่ยวข้ องของธุรกิจโทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียมและเคเบิลทีวีท้องถิ่น
1. เจ้ ำของผลิตภัณฑ์: ได้ แก่ ผู้ผลิตสินค้ ำและบริ กำร เช่น ผู้ผลิตเครื่ องดื่ม หรื อผู้ผลิตสินค้ ำอุปโภคบริ โภค เช่น
บริ ษัท ยูนิลีเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตสบู่ แชมพู เป็ นต้ น ในอดีตเจ้ ำของผลิตภัณฑ์ที่จะต้ องกำรโฆษณำผลิตภัณฑ์
ของตนเอง มักจะใช้ ช่องทำงโฆษณำเช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ หรื อสื่อหนังสือพิมพ์ เป็ นต้ น อย่ำงไรก็ดี ปั จจุบนั ช่องทำง
โฆษณำมีหลำกหลำยมำกขึ ้น เช่น อินเตอร์ เน็ตและโทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียม เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ บริ ษัทเจ้ ำของผลิตภัณฑ์มกั ว่ำจ้ ำง
บริ ษัทที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในด้ ำนกำรทำแผนโฆษณำและซื ้อสื่อโฆษณำให้ ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำย โดยมักจะว่ำจ้ ำง
บริ ษัทตัวแทนโฆษณำในกำรวำงแผน จัดทำ และหำช่องทำงโฆษณำเพื่อให้ โฆษณำเข้ ำถึงกลุม่ เป้ำหมำยให้ ได้ มำกที่สดุ
2. ตัวแทนโฆษณำ: ได้ แก่ บริ ษัทตัวแทนผู้ผลิตสินค้ ำในกำรจัดทำโฆษณำจัดซื ้อช่องทำงกำรโฆษณำและวำงแผน
กำรโฆษณำ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ บริ ษัทตัวแทนโฆษณำจะเป็ นผู้วำงแผนภำพรวมของกำรโฆษณำ ช่องทำงโฆษณำ และลักษณะ
ของข่ำวสำร ตัวอย่ำงบริ ษัทตัวแทนโฆษณำ เช่น บริ ษัท J. Walter Thompson จำกัด และ บริ ษัท Ogilvy จำกัด เป็ นต้ น
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3. ผู้ให้ บริ กำรเนื ้อหำ: ได้ แก่ ผู้ที่ผลิตเนื ้อหำรำยกำรสำหรับโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม เช่น ผู้ผลิตละคร ผู้ผลิตเพลง
หรื อ ผู้ผลิตหนัง ตัวอย่ำงบริ ษัทผู้ให้ บริ กำรเนือ้ หำ เช่น บริ ษัท จี เอ็มเอ็มแกรมมี่ จำกัด (มหำชน) และ บริ ษัท อำร์ เอส
เอนเตอร์ เทนเม้ นท์ จำกัด (มหำชน) เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ผู้ให้ บริ กำรเนื ้อหำโดยส่วนใหญ่จะขำยเนื ้อหำของตนให้ ผ้ ผู ลิตรำยกำร
โทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียมเพื่อใช้ ในกำรออกอำกำศ
4. ผู้ผลิตรำยกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม: ได้ แก่ ผู้ผลิตรำยกำรโทรทัศน์เพื่อถ่ำยทอดผ่ำนดำวเทียม ทังนี
้ ้ผู้ผลิต
รำยกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมสำมำรถเปรี ยบเทียบได้ กับเจ้ ำของสถำนีฟรี ทีวี เช่น ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 เป็ นต้ น
อย่ำงไรก็ตำมโทรทัศน์ ผ่ำนดำวเทียมมีควำมแตกต่ำงจำกฟรี ทีวีทวั่ ไป เนื่องจำกโทรทัศน์ ผ่ำนดำวเทียมแต่ละช่องจะมี
แนวทำงของช่องที่ชัดเจน ไม่แบ่งแยกรำยกำรตำมช่วงเวลำเหมือนฟรี ทีวี ตัวอย่ำงเช่น ช่องกลุ่ม NEXT Platform ได้ แก่
NEXT Series Movie Music และ วันวำน จะเป็ นรำยกำรบันเทิงครบทุกรู ปแบบ ทังหนั
้ ง เพลง ซีรีส์ (ผลิตโดย บริ ษัท เอ็ม
ไอ ซี จำกัด) และ HIT 66 จะเป็ นรำยกำรวำไรตี ้ 24 ชัว่ โมง (ผลิตโดย บริ ษัท 94 เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จำกัด)
5. ผู้ให้ บริ กำรสำยเคเบิล: ได้ แก่ ผู้ให้ บริ กำรสำยเคเบิลเพื่อส่งสัญญำณอินเตอร์ เน็ตทัว่ ไป เนื่องจำกผู้ผลิตรำยกำร
โทรทัศน์ ผ่ำนดำวเทียมต้ องส่งข้ อมูล (สัญญำณภำพและเสียง) ที่ผลิตได้ ไปที่สถำนีภำพพืน้ ดินก่อนที่จะ Uplink ไปที่
ดำวเทียม ตัวอย่ำงบริ ษัทผู้ให้ บริ กำรสำยเคเบิล ได้ แก่ บริ ษัท 3BB จำกัด และ บริ ษัท ซิมโฟนี่ จำกัด (มหำชน) เป็ นต้ น
6. สถำนีภำคพื ้นดิน: ได้ แก่ สถำนีภำคพืน้ ดินที่มีหน้ ำที่ Uplink สัญญำณข้ อมูลไปที่ดำวเทียม ทัง้ นี ้ โดยปกติ
สถำนี ภำคพื ้นดินจะเป็ นส่วนหนึง่ ของบริ ษัทที่ให้ บริ กำรดำวเทียม
7. ผู้ให้ บริ กำรดำวเทียม: ได้ แก่ บริ ษัทผู้ให้ บริ กำรดำวเทียมในกำรติดต่อสื่อสำร ส่งสัญญำณโทรทัศน์ หรื อ
ส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียง ตัวอย่ำงบริ ษัทผู้ให้ บริ กำรดำวเทียม ได้ แก่ บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) เป็ นต้ น
8. ผู้ให้ บริ กำรเช่ำช่องสัญญำณดำวเทียม: ได้ แก่ ผู้ให้ บริ กำรช่องสัญญำณดำวเทียมซึ่งโดยปกติผ้ ูให้ บริ กำร
ดำวเทียม จะเป็ นผู้ให้ บริ กำรเช่ำช่องสัญญำณดำวเทียม ตัวอย่ำงบริ ษัทผู้ให้ บริ กำรเช่ำช่องสัญญำณดำวเทียม ได้ แก่ บริ ษัท
ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) เป็ นต้ น
9. เคเบิลทีวีท้องถิ่น: ได้ แก่ บริ ษัทเคเบิลทีวีท้องถิ่นที่ให้ บริ กำรเคเบิลทีวีกับผู้บริ โภคโดยเก็บค่ำใช้ จ่ำยเป็ นรำย
เดือนทังนี
้ ้ผู้ให้ บริ กำรเคเบิลทีวีท้องถิ่นในประเทศไทยสำมำรถครอบคลุมผู้ชมประมำณ 3-4 ล้ ำนคน ตัวอย่ำงบริ ษัทเคเบิล
ทีวีท้องถิ่น ได้ แก่ บริ ษัท ไทยซุน่ เคเบิ ้ล ทีวี จำกัด
10. ผู้ให้ บริ กำรติดตังจำนดำวเที
้
ยม: ได้ แก่ บริ ษัทผู้ให้ บริ กำรติดตังจำนดำวเที
้
ยมกับผู้บริ โภค ตัวอย่ำงบริ ษัท
ผู้ให้ บริ กำรติดตังจำนดำวเที
้
ยม ได้ แก่ บริ ษัท พีเอสไอ จำกัด
11. ผู้บริ โภค: ได้ แก่ ประชำชนทัว่ ไป
คู่สัญญาของบริษัท
(1) รำยละเอียดช่องสถำนีที่บริ ษัททำสัญญำร่วมผลิตรำยกำรกับผู้ผลิตรำยกำร 16 ช่องสถำนี มีดงั ต่อไปนี ้
ลาดับ
1
2

ชื่อสถานี

หมายเลข
ช่ อง
Major Channel
58
Hit 66
66

ลักษณะ
รายการ
-

คู่สัญญา

หมายเหตุ

บจ. พีไฟว์ทีวี แอนด์ โปรดักชัน่
-

คืน
คืน
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ลาดับ

ชื่อสถานี

3
4

LIFE TV
Happy
Channel
เกษตรแฮปปี ้
ซุปเปอร์ ริช
ซุปเปอร์ รวย
เกษตรอินทรี ย์
เกษตรเงินล้ ำน
Show Channel
KURU TV
N-EXT วันวำน
N- EXT Movies
N- EXT Series

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15-16

Health &
Family
55 Channel
(HD)

หมายเลข
ช่ อง
93
100

ลักษณะ
รายการ
-

คู่สัญญา

หมายเหตุ

บจ. พีไฟว์ทีวี แอนด์ โปรดักชัน่

คืน
คืน

64
80

-

บจ. พำวเวอร์ อินฟิ นิตี ้
บจ. เอ็มไอซี บรอดแคส

คืน
คืน

94
96
60
68
81
82
83

วำไรตี ้
วำไรตี ้
ภำพยนตร์
ภำพยนตร์
วำไรตี ้เพลง
ลูกทุง่
วำไรตี ้

บจ. เอ็มไอซี บรอดแคส
บจ. เอ็มไอซี บรอดแคส
บจ. พีไฟว์ทีวี แอนด์ โปรดักชัน่
บจ.กูรู ทีวี กรุ๊ป
บจ. เอ็มไอซี บรอดแคส
บจ. เอ็มไอซี บรอดแคส
บจ. เอ็มไอซี บรอดแคส

คืน
คืน
คืน
คืน
คืน
คืน
คืน

บจ. ทีวีไดเร็ ค อินโดไชน่ำ

คืน

วำไรตี ้ขำย
สินค้ ำ

บจ. ทีวีไดเร็ ค อินโดไชน่ำ

คืน
(เป็ นระบบ HD จึง
ใช้ คลืน่ ควำมถี่
C-band 2 คลืน่
ควำมถี่รวมกัน)

91
55

หมำยเหตุ - บริษัทได้ ยกเลิกสัญญำฯ ก่อนครบกำหนด โดยให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 31 ตุลำคม 2558 เป็ นต้ นไป ตำมลำดับที่ 1-8
- บริษัทได้ ยกเลิกสัญญำฯ ก่อนครบกำหนด โดยให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 31 มีนำคม 2559 เป็ นต้ นไป ตำมลำดับที่ 9-16

สาระสาคัญของสัญญา
1. สัญญาให้ สิทธิร่วมผลิตรายการระหว่ างบริษัท กับ บริษัท เอ็ม วี เทเลวิช่ ัน (ไทยแลนด์ ) จากัด
บริ ษัท เอ็มวี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์ ) จำกัด (MVTV) (“ผู้ให้ สิทธิ ”) ให้ สิทธิ แก่ บริ ษัท (“ผู้รับสิทธิ ”) ในกำรจัดหำ
และ/หรื อ ผลิตรำยกำรโทรทัศน์ และ/หรื อ ทำสัญญำร่ วมผลิตรำยกำรกับผู้ร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ จำนวนรวม 16 ช่อง
สถำนี และบริ ษัทได้ รับสิทธิ หรื อให้ ผ้ รู ่ วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ใช้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำของผู้ให้ สิทธิ ภำยใต้ เครื่ องหมำย
MVTV ทัง้ นี ้ ช่องสถำนีทงั ้ 16 ช่องสถำนีที่มีผ้ ูร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ ดำเนินรำยกำรอยู่ในปั จจุบัน รำยละเอียดของ
สัญญำให้ สทิ ธิร่วมผลิตรำยกำรระหว่ำงบริ ษัทกับ MVTV มี 2 ช่วงระยะเวลำ โดยแต่ละช่วงเวลำมีรำยละเอียดดังนี ้
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ช่ วงเวลา
ช่วงเวลำที่ 1**

ช่วงเวลำที่ 2*

ระยะเวลาสัญญา

จานวนสถานี

ตังแต่
้ วนั ที่ 29 พฤศจิกำยน 2553 ถึง
วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563
(อำยุสญ
ั ญำ 10 ปี )
ตังแต่
้ วนั ที่ 8 มิถนุ ำยน 2556 ถึง
วันที่ 7 มิถนุ ำยน 2566
(อำยุสญ
ั ญำ 10 ปี )

8 ช่องสถำนี

8 ช่องสถำนี

หมำยเหตุ * บริษัทได้ ยกเลิกสัญญำก่อนครบกำหนด โดยให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 31 ตุลำคม 2558 เป็ นต้ นไป
** บริษัทได้ ยกเลิกสัญญำก่อนครบกำหนด โดยให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 31 มีนำคม 2559 เป็ นต้ นไป

สัญญำให้ สทิ ธิร่วมผลิตรำยกำรช่วงเวลำที่ 1
โดย MVTV ได้ ให้ สทิ ธิแก่บริ ษัทในกำรจัดหำ และ/หรื อผลิตรำยกำรโทรทัศน์ และ/หรื อ ทำสัญญำร่วมผลิตรำยกำร
กั บ ผู้ ร่ ว มผลิ ต รำยกำรโทรทัศ น์ ผ่ ำ นดำวเที ย มจ ำนวน 8 ช่ อ งสถำนี อำยุ ข องสัญ ญำเท่ ำ กั บ 10 ปี นับ ตัง้ แต่ วัน ที่
29 พฤศจิ ก ำยน 2553 ถึ ง วัน ที่ 30 พฤศจิ ก ำยน 2563 โดยค่ ำ ตอบแทนที่ ผ้ ู รั บ สิ ท ธิ จ ะต้ อ งช ำระให้ แก่ ผ้ ู ให้ สิ ท ธิ คื อ
ค่ำตอบแทนสำหรับระยะเวลำ 10 ปี จำนวน 40 ล้ ำนบำท และค่ำเช่ำช่องสัญญำณดำวเทียมจำนวน และหำกผู้รับสิทธิ มี
ควำมประสงค์จะต่อสัญญำเมื่อครบ 10 ปี จะต้ องส่งหนังสือยืนยันให้ ผ้ ใู ห้ สิทธิ โดยค่ำตอบแทนอำจมีกำรปรับเพิ่มได้ ตำม
ตกลง ทังนี
้ ้ ผู้รับสิทธิมีสทิ ธิที่จะได้ รับค่ำตอบแทนจำกสิทธิในกำรจัดหำ และ/หรื อ ผลิตโปรแกรม รำยกำรโทรทัศน์ และ/หรื อ
ทำสัญญำร่วมผลิตรำยกำรกับผู้ร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ยกเลิกสัญญำก่อนครบกำหนด โดยให้ มีผลตังแต่
้
วันที่ 31 มีนำคม 2559 เป็ นต้ นไป
สัญญำให้ สทิ ธิร่วมผลิตรำยกำรช่วงเวลำที่ 2
โดย MVTV ได้ ให้ สทิ ธิแก่บริ ษัทในกำรจัดหำ และ/หรื อผลิตรำยกำรโทรทัศน์ และ/หรื อ ทำสัญญำร่วมผลิตรำยกำร
กับผู้ร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมจำนวน 8 ช่องสถำนี อำยุของสัญญำเท่ำกับ 10 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ 8 มิถนุ ำยน
2556 ถึงวันที่ 7 มิถนุ ำยน 2566 โดยค่ำตอบแทนที่ผ้ รู ับสิทธิจะต้ องชำระให้ แก่ผ้ ใู ห้ สิทธิ คือ ค่ำตอบแทนสำหรับระยะเวลำ
10 ปี จำนวน 40 ล้ ำนบำท และค่ำเช่ำช่องสัญญำณดำวเทียมจำนวนหนึ่ง และหำกผู้รับสิทธิ มีควำมประสงค์จะต่อสัญญำ
เมื่อครบ 10 ปี จะต้ องส่งหนังสือยืนยันให้ ผ้ ใู ห้ สทิ ธิ โดยค่ำตอบแทนอำจมีกำรปรับเพิ่มได้ ตำมตกลง ทังนี
้ ้ ผู้รับสิทธิมีสทิ ธิที่จะ
ได้ รับค่ำตอบแทนจำกสิทธิในกำรจัดหำ และ /หรื อผลิตโปรแกรมรำยกำรโทรทัศน์และ/หรื อทำสัญญำร่ วมผลิตรำยกำรกับผู้
ร่ วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ ทังนี
้ ้ ในสัญญำดังกล่ำวได้ กำหนดให้ สำมำรถรับรู้ รำยได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มิถนุ ำยน 2556 ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้
ยกเลิกสัญญำก่อนครบกำหนด โดยให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 31 ตุลำคม 2558 เป็ นต้ นไป
2. สัญญาร่ วมผลิตรายการระหว่ างบริษัทกับผู้ร่วมผลิตรายการจานวน 16 ช่ องสถานี
บริ ษัท (“ผู้อนุญำต”) อนุญำตให้ ผ้ ูร่วมผลิตรำยกำร ร่ วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ โดยมีเนือ้ หำ สำระ ไม่ขัดกับควำมสงบ
เรี ยบร้ อย จำรี ตประเพณีและศีลธรรมอันดีของประชำชน ไม่ขดั ต่อระเบียบ กฎหมำยและควำมมัน่ คงของประเทศ เพื่อ
เผยแพร่ ออกอำกำศทำงสถำนีโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม ชื่อโปรแกรมรำยกำร ลักษณะรำยกำร และระยะเวลำของแต่ละสัญญำ
หรื อช่องสัญญำณ (โปรดดูในหัวข้ อ 2.2) โดยจะมีเนื ้อหำรำยกำร 54 นำที และจัดให้ มีโฆษณำได้ 6 นำที ต่อ 1 ชัว่ โมงของ
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เวลำรำยกำรโทรทัศน์ (เวลำโฆษณำอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงได้ ตำมแต่กฎหมำยกำหนด) กรณีผ้ รู ่วมผลิตรำยกำรไม่สำมำรถ
ร่ วมผลิตรำยกำรจนครบกำหนดตำมระยะเวลำสัญญำ ผู้ร่วมผลิตรำยกำรตกลงให้ ผ้ อู นุญำตมีสิทธิ นำเช็คที่ผ้ รู ่ วมผลิต
รำยกำรวำงไว้ เป็ นหลักประกันเข้ ำธนำคำรเพื่อเรี ยกเก็บเงิน ซึ่งมีมลู ค่ำเท่ำกับค่ำเช่ำรำยเดือนจำนวน 1–3 เดือน (แตกต่ำง
กันไปตำมแต่ละสัญญำที่ทำกับผู้ร่วมผลิตรำยกำรแต่ละรำย แต่ทงนี
ั ้ ้เป็ นไปตำมเงื่อนไขในสัญญำเดิมที่ผ้ รู ่ วมผลิตรำยกำร
แต่ละรำยได้ เคยทำไว้ กับ MVTV) และสำมำรถริ บหลักประกันตำมสัญญำได้ ทงั ้ หมด รวมทัง้ ผู้อนุญำตมีสิทธิ เรี ยกร้ อง
ค่ำเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ ้น พร้ อมทังเบี
้ ้ยปรับในอัตรำร้ อยละ 2 ต่อเดือนนับแต่วนั ที่ผ้ อู นุญำตได้ รับควำมเสียหำย จนกว่ำ
ผู้ร่วมผลิตรำยกำรจะชำระจนครบถ้ วน
แผนผังโครงสร้ างสัญญาของผู้เกี่ยวข้ อง :
ทำสัญญำให้ สิทธิร่วม
ผลิตรำยกำร

จ่ำยค่ำตอบแทน

MVTV
ให้ สิทธิกำรเช่ำสถำนี 16 ช่องสถำนี

DCORP
จ่ำยค่ำเช่ำสถำนี

ผู้ผลิตรายการ 16* ช่ อง

ให้ ผ้ ผู ลิตรำยกำรเช่ำสถำนีเพื่อผลิตรำยกำร

ทำสัญญำร่วม
ผลิตรำยกำร
หมายเหตุ : * ผู้ผลิตรำยกำร 16 ช่องสถำนี ประกอบด้ วย 8 ช่องสถำนีเดิม และ 8 ช่องสถำนีใหม่

3. สัญญาซือ้ สิทธิบริหารเวลาออกอากาศระหว่ างบริษัทกับ บริษัท มีเดีย เอเจนซี ไทย จากัด “MAT”
MAT ดำเนินธุรกิ จบริ หำรจัดกำรเวลำกำรออกอำกำศ กำรซือ้ ขำยเวลำ เช่ำ ให้ เช่ำเวลำกำรออกอำกำศ กำร
โฆษณำสินค้ ำ ธุรกิจและกำรบริ กำร กำรดำเนินรำยกำร กำรหำผู้ร่วมผลิตรำยกำร
เนื่ อ งจำกธุ ร กิ จ เคเบิ ล้ ที วี เ กิ ด ควำมซบเซำเป็ น อย่ำ งมำกจำกผลกระทบของกฎหมำย ท ำให้ MAT ซึ่ง เป็ น
ผู้ดำเนินกำรช่องโทรทัศน์ ไม่สำมำรถประกอบกิจกำรได้ ตำมเป้ำหมำย ส่งผลให้ บริ ษัทในฐำนะผู้มีสิทธิในกำรบริ หำรเวลำ
โฆษณำของช่องโทรทัศน์ ไม่สำมำรถขำยเวลำโฆษณำได้ และสถำนกำรณ์ดงั กล่ำวส่งผลทำให้ MAT มีภำระหนี ้จำกกำร
รับประกันรำยได้ ขนต
ั ้ ่ำให้ กบั บริ ษัท ดังนันเมื
้ ่อวันที่ 10 ตุลำคม 2558 บริ ษัทได้ ตกลงเงื่อนไขสำระสำคัญของสัญญำใหม่
ดังนี ้
ให้ รับโอนสิทธิในกำรบริ หำรเวลำโฆษณำกำรแข่งขันกอล์ฟรำยกำร PGA EUROPEAN TOUR มูลค่ำรวมทังสิ
้ ้น
254.79 ล้ ำนบำท จำก บริ ษัท มีเดีย เอเจนซี่ไทย (จำกัด) (“MAT”) เนื่องจำกเป็ นกำรเสนอสิทธิเพิ่มเติมนอกเหนือจำกสิทธิ
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บริ หำรเวลำโทรทัศน์ดำวเทียมที่มีอยูเ่ ดิมตำมสัญญำซื ้อสิทธิบริ หำรเวลำออกอำกำศสัญญำซื ้อสิทธิบริ หำรเวลำออกอำกำศ
ฉบับลงวันที่ 30 มกรำคม 2558 กับ MAT ให้ แก่บริ ษัทอันเนื่องมำจำก MAT ไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมสัญญำซื ้อสิทธิบริ หำร
เวลำออกอำกำศดังกล่ำวได้
และเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2558 บริ ษัทได้ เข้ ำทำสัญญำปรับโครงสร้ ำงหนี ้กับ MAT จำกกำรรับประกันรำยได้
ขันต
้ ่ำตำมสัญญำซื ้อสิทธิบริ หำรเวลำฯ จำนวน 93.54 ล้ ำนบำท โดยตำมสัญญำดังกล่ำว MAT ตกลงที่จะชำระหนี ้จำกกำร
ค ้ำประกันรำยได้ ขนต
ั ้ ่ำจำนวน 93.54 ล้ ำนบำท โดยแบ่งชำระออกเป็ น 36 งวด ในจำนวนงวดละ 2,679,328.20 บำท (เป็ น
จำนวนรวมดอกเบี ้ยร้ อยละ 2 ต่อปี แล้ ว) โดย MAT จะเริ่ มชำระหนี ้งวดแรกภำยในวันทำกำรสุดท้ ำยของเดือนธันวำคม
2558 และจะชำระหนี ้งวดถัดไปภำยในวันทำกำรสุดท้ ำยของเดือนถัดไป
นอกจำกนี ้ MAT จะทำกำรชำระดอกเบี ้ยผิดนัดอันเกิดจำกกำรรับประกันรำยได้ ขนต
ั ้ ำ่ จำนวน 1,703,493.75
บำท ให้ แก่บริษัทพร้ อมกับกำรชำระหนี ้งวดสุดท้ ำย
การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษัทเข้ ำไปเป็ นคู่สญ
ั ญำกับผู้ร่วมผลิตรำยกำร ซึ่งบริ ษัทอนุญำตให้ ผ้ รู ่ วมผลิตรำยกำร ผลิตรำยกำรโทรทัศน์
โปรแกรมรำยกำรโทรทัศน์ โดยมีเนื ้อหำสำระไม่ขดั กับควำมสงบเรี ยบร้ อย จำรี ตประเพณี และศีลธรรมอันดีของประชำชน
ไม่ขดั ต่อระเบียบ กฎหมำยและควำมมัน่ คงของประเทศ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตำมพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกำร
กระจำยเสีย งและกิ จ กำรโทรทัศ น์ และ พระรำชบัญ ญั ติ อ งค์ ก รจัด สรรคลื่ น ควำมถี่ แ ละก ำกับ กำรประกอบกิ จ กำร
วิทยุกระจำยเสียง และวิทยุโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคม ภำยใต้ กำรกำกับดูแลของคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง
กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) ซึง่ บริ ษัทได้ ดำเนินกำรยื่นขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระ
จำยเสียงหรื อโทรทัศน์ เพื่อให้ บริ กำรโครงข่ำยกระจำยเสียงหรื อ โทรทัศน์ที่ไม่ใช้ คลื่นควำมถี่ในระดับชำติ เพื่อเผยแพร่
ออกอำกำศทำงสถำนีโทรทัศน์ดำวเทียม

2.2 ธุรกิจคอนเทนต์
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
ดำเนินกำรภำยใต้ โมเดล “กำรคัดสรรรำยกำรกีฬำต่ำงประเทศที่เป็ นที่นิยมทัว่ โลก” ตังแต่
้ กำรเลือกประเภทกีฬำ
กำรติดต่อตัวแทนต่ำงประเทศ กำรทำกำรตลำด กำรบริ หำรคอนเทนต์ และกำรจัดจำหน่ำยทำงช่องทีวีต่ำงๆ โดยมุ่งเน้ นที่
จะนำเสนอประเภทกีฬำสำกลที่เป็ นที่นิยม รวมถึงกีฬำแปลกใหม่แต่ยงั คงควำมสนุกตื่นเต้ นน่ำติดตำม เพื่อตอบสนอง
ควำมต้ องกำรที่หลำกหลำยของผู้บริ โภค ปั จจุบนั บริ ษัทมีคอนเทนต์กีฬำที่เลือกสรรมำ ดังนี ้
คอนเทนต์ EDGE Sport

ความเป็ นมาและความสาคัญของโครงงาน
EDGE Sport กีฬำแอ็คชัน่ และกำรแข่งขันระดับโลก สุดยอดช่องกีฬำแอคชัน่ ที่รวมเอำกีฬำแอคชัน่ ต่ำงๆ
ที่สนุก ตื่นเต้ น และน่ำติดตำม มำไว้ ในช่องเดียว ไม่ว่ำจะเป็ นกีฬำสเกต เซิร์ฟบอร์ ด กีฬำแอคชั่นกลำงหิมะ และ
มอเตอร์ สปอร์ ต รวมไปถึงนำเสนอทัวร์ นำเม้ นท์ชนน
ั ้ ำและกำรแข่งขันต่ำงๆ ที่อยู่ในประเภทของกีฬำแอคชัน่ อำทิ
H2O Power boating, Formula Drift, ASP Surfing, TTR Snowboarding และอีกมำกมำยหลำยรำยกำรคุณภำพ
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บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) “DCORP” ทำสัญญำกับ บริ ษัท เฟิ ร์ ส กรุ๊ ป จำกัด “FIRST” ซึ่งเป็ น
ผู้ได้ รับสิทธิและมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวจำก IMG COMPANY ในกำรเป็ นเจ้ ำของสิทธิเนื ้อหำรำยกำรช่องกีฬำ EDGE Sport
เป็ นสัญญำอนุญำตให้ ใช้ สทิ ธิแพร่ภำพแพร่เสียง โดย FIRST เป็ น “ผู้อนุญำต” และ DCORP เป็ น “ผู้รับอนุญำต”

รายละเอียดสิทธิ
ตำมสัญญำ “ผู้อนุญำต” ตกลงให้ สทิ ธิในกำรแพร่ภำพแพร่เสียงรำยกำรที่ให้ สทิ ธิในทุกช่องทำง (All Rights) โดย
ให้ มีสิทธิ แบบ EXCLUSIVE RIGHTS (สิทธิ แต่ผ้ ูเดียว) รวมทัง้ มีสิทธิ อนุญำตให้ บุคคลหรื อนิติบุคคลอื่นใช้ สิทธิ ช่วงใน
รำยกำรที่ให้ สทิ ธิตลอดอำยุสญ
ั ญำ มีกำหนด 3 ปี (สำมปี ) ตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหำคม 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎำคม 2561

การบริหารจัดการ
บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) “DCORP” ได้ ทำสัญญำกับ บริ ษัท เอ็มไอ ซี บรอดแคส จำกัด
“MIC” โดย DCORP เป็ น”ผู้อนุญำต” และ MIC เป็ น”ผู้รับอนุญำต” เป็ นสัญญำอนุญำตให้ ใช้ สทิ ธิแพร่ภำพรำยกำร

รายละเอียดสิทธิ
ตำมสัญญำและบันทึกข้ อตกลงแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญำฯ ลงวันที่ 13 กรกฎำคม 2558 คือ ”ผู้รับอนุญำต” ประสงค์
จะรับสิทธิจำก ”ผู้อนุญำต” เพื่อแพร่ ภำพแพร่ เสียง “รำยกำรที่ให้ สิทธิ” ดังกล่ำวผ่ำนช่องทำงโทรทัศน์ในระบบแบบสมำชิก
จ่ำยรำยเดือน (PAY TV) และ ตกลงให้ ”ผู้รับอนุญำต” มีสทิ ธิใช้ สทิ ธิดงั กล่ำวแบบ NON EXCLUSIVE RIGHTS เท่ำนัน้
นอกจำกกำรบริ ห ำรจัดกำรสิท ธิ ใ นกำรแพร่ ภำพแพร่ เสีย ง Content: EDGE Sport ตำมสัญ ญำกับ MIC นัน้
DCORP ยังคงมีสิทธิในกำรบริ หำรจัดกำรในส่วนคอนเทนต์ ที่จะสำมำรถนำมำสร้ ำงมูลค่ำได้ ด้ วยเนื ้อหำรำยกำรกีฬำใน
ช่อง EDGE Sport ที่รวมกำรแข่งขันระดับโลกหลำกหลำยรำยกำรและมีควำมโดดเด่น

คอนเทนต์ Eredivisie (Dutch League)
ความเป็ นมาและความสาคัญของโครงงาน
Eredivisie (Dutch League) เป็ นลีกฟุตบอลสูงสุดของประเทศเนเธอร์ แลนด์ ก่อตังในปี
้
ค.ศ.1956 หลังจำกเริ่ มมี
กำรก่อตังสโมสรฟุ
้
ตบอลอำชีพในเนเธอร์ แลนด์ ปั จจุบนั อยูอ่ นั ดับ 9 ของลีกที่ดีที่สดุ ในยุโรป จำกกำรจัดอันดับโดยยูฟ่ำลีกนี ้
มี 18 ทีม โดยแต่ละทีมจะแข่งแบบเหย้ ำเยือน เมื่อจบฤดูกำลทีมที่อยู่ท้ำยตำรำงสุดจะตกไปอยู่ในดิวิชนั 1 หรื อเอร์ สเตอ
ดีวีซี (Eerste Divisie) ส่วนผู้ชนะในดิวิชนั 1 จะเลือ่ นชันขึ
้ ้นมำในลีกนี ้โดยทันที

โดย บริ ษัท นิ วเจนซี่ จำกัด เป็ นผู้ที่ได้ รับสิทธิ และมีสิทธิ แต่เพี ยงผู้เดียวจำก FOX INTERNATIONAL
CO.,LTD ในกำรเป็ น เจ้ ำ ของสิ ท ธิ ก ำรถ่ ำ ยทอดสดกำรแข่ ง ขัน ฟุ ต บอลรำยกำร Eredivisie (Dutch League)
3 ฤดูกำลแข่งขัน 2015/16 2016/17 และ 2017/18
กำรซื ้อคอนเทนต์สิทธิกำรถ่ำยทอดสดกำรแข่งขันฟุตบอลรำยกำร Eredivisie (Dutch League) โดยกำร
ทำสัญญำซื ้อสิทธิระหว่ำง บริ ษัท นิวเจนซี่ จำกัด ซึง่ เป็ น “ผู้ได้ รับสิทธิอนุญำต” และ บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น
จำกัด (มหำชน) เป็ น “ผู้รับอนุญำต” ตกลงให้ สิทธิแก่ผ้ รู ับอนุญำตในกำรถ่ำยทอดสดกำรแข่งขันฟุตบอลรำยกำร
Eredivisie (Dutch League) จ ำนวน 3 ฤดูก ำลแข่ ง ขัน คื อ ฤดูก ำล 2015/16 ฤดูก ำล 2016/17 และฤดูก ำล
2017/18 เพื่อแพร่ ภำพแพร่ เสียงในทุกช่องทำง (All Right)
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รายละเอียดโครงงาน
ลักษณะโครงกำรต่อเนื่ อง (สัญญำ 3 ปี ) ระยะเวลำจำนวน 3 ฤดูกำลแข่งขัน คือ ฤดูกำล 2015/16 ฤดูกำล
2016/17 และฤดูกำล 2017/18

รายละเอียดของสิทธิ
-

สิทธิกำรถ่ำยทอดสดกำรแข่งขันฟุตบอลรำยกำร Eredivisie (Dutch League) เพื่อแพร่ ภำพ
แพร่เสียงในทุกช่องทำง โดยให้ มีสทิ ธิแบบ Exclusive Rights (สิทธิแต่ผ้ เู ดียว)
สิท ธิ ก ำรถ่ ำยทอดสดกำรแข่งขันฟุตบอล จ ำนวน 3 ฤดูก ำลแข่งขัน คื อ ฤดูก ำล 2015/16
ฤดูกำล 2016/17 และฤดูกำล 2017/18
จำนวนแมทช์กำรถ่ำยทอดสด คือ ไม่ต่ำกว่ำ 80 แมทช์ ต่อ 1 ฤดูกำลแข่งขัน
ถ่ำยทอดสดทำงฟรี ทีวี ช่องโมเดิร์นไนน์ทีวี และออกอำกำศคูข่ นำนช่อง MCOT HD และช่อง
MCOT FAMILY
สิทธิแพร่ภำพแพร่เสียงออกอำกำศภำยในประเทศตลอดระยะเวลำตำมสัญญำ โดยให้ มีสิทธิ
แพร่ภำพออกอำกำศซ ้ำได้ ไม่จำกัดจำนวนครัง้

คอนเทนต์ Golf European
ความเป็ นมาและความสาคัญของโครงงาน
ยูโรเปี ย้ น ทัวร์ มีควำมมุ่งมัน่ ที่จะเฉลิมฉลองกำรเล่นกอล์ฟ จำกต้ นกำเนิดของเกมระดับมืออำชีพ เป็ นกำรสร้ ำง
ประวัติควำมภำคภูมิใจของควำมสำมำรถระดับโลก จึงจัดกำรแข่งขันกอล์ฟ ยูโรเปี ย้ น ทัวร์ ขึ ้น เป็ นกำรแข่งขันในประเภท
กำรแข่งขันกอล์ฟที่ดีที่สดุ รำงวัลที่ได้ รับมีคณ
ุ ค่ำมำกที่สดุ เป็ นกำรแข่งขันที่มีเงินรำงวัลสูงรวมถึงเงินโบนัส เป็ นระดับสูงสุด
ของควำมสำเร็ จในกำรเล่นกอล์ฟ
กำรกลับมำของศึกยูโรเปี ย้ นในครัง้ นี ้ จัดขึ ้นที่ประเทศไทยเป็ นครัง้ แรกในรอบ 8 ปี นับตังแต่
้ ยูโรเปี ย้ น ทัวร์ จัด
รำยกำรแข่งขันที่จงั หวัดภูเก็ตในปี 2007 โดยได้ รับกำรบรรจุเป็ นหนึ่งใน 48 รำยกำรแข่งขันหลักของเรซ ทู ดูไบ ประจำปี
2015 ซึ่งไทยได้ รับเกียรติให้ เป็ นหนึ่งใน 26 ประเทศที่ได้ จัดทัวร์ นำเมนท์ เป็ นกำรร่ วมจัดกำรแข่งขันโดยยูโรเปี ย้ น ทัวร์
เอเซียน ทัวร์ ในกอล์ฟรำยกำร “ไทยแลนด์คลำสสิก 2015” ที่มีกำหนดแข่งขันที่สนำมแบล็คเมำเท่นกอล์ฟคลับ อำเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
โดย บริ ษัท มีเดีย เอเจนซี ไทย จำกัด เป็ นผู้ให้ สทิ ธิเวลำกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์สนิ ค้ ำและบริ กำรในช่องกอล์ฟ
แชนเนล ไทยแลนด์ โดยสิทธิดงั กล่ำวออกอำกำศผ่ำนทำงเครื อข่ำยทรู วิชนั่ ระบบเคยู แบนด์ เพื่อนำเสนอกำรถ่ำยทอดสด
กำรแข่งขันรำยกำรกอล์ฟ ยูโรเปี ย้ น ทัวร์
คอนเทนต์สิทธิกำรถ่ำยทอดสดกำรแข่งขันรำยกำรกอล์ฟ ยูโรเปี ย้ น ทัวร์ ฤดูกำลแข่งขันปี 2016 ปี 2017 และปี
2018 รวมทังสิ
้ ้นจำนวน 3 ฤดูกำลแข่งขัน โดยกำรทำสัญญำบันทึกข้ อตกลงโอนสิทธิเวลำกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์สนิ ค้ ำ
และบริ กำร ระหว่ำง บริ ษัท มีเดีย เอเจนซี ไทยจำกัด สัญญำเรี ยกว่ำ “ผู้ให้ สิทธิ ” และ บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด
(มหำชน) สัญญำเรี ยกว่ำ “ผู้รับสิทธิ” ซึง่ บันทึกข้ อตกลงนี ้เรี ยกว่ำ “สิทธิเวลำโฆษณำ”
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รายละเอียดของสิทธิ
- สิทธิ เวลำโฆษณำสำหรับ กำรถ่ำยทอดสดกำรแข่งขันรำยกำรกอล์ฟ ยูโรเปี ย้ น ทัวร์ ฤดูกำล
แข่งขันปี 2016 ปี 2017 และปี 2018 จำนวน 1,680 นำที (หนึ่งพันหกร้ อยแปดสิบนำที) ต่อ
1 ฤดูกำลแข่งขัน รวมจำนวน 3 ฤดูกำลแข่งขัน คิดเป็ นสิทธิ เวลำโฆษณำทังสิ
้ ้น 5,040 นำที
(ห้ ำพันสีส่ บิ นำที)
- สิทธิเวลำโฆษณำสำหรับเทปบันทึกกำรแข่งขันรำยกำรกอล์ฟ ยูโรเปี ย้ น ทัวร์ ฤดูกำลแข่งขันปี
2016 ปี 2017 และปี 2018 โดยเป็ นกำรนำเทปกำรแข่งขันมำออกอำกำศซ ้ำ (Rerun) ฤดูกำล
แข่งขันละ 2 ครัง้ รวมจำนวน 3,360 นำที (สำมพันสำมร้ อยหกสิบนำที) ต่อ 1 ฤดูกำลแข่งขัน
รวมจำนวน 3 ฤดูกำลแข่งขัน คิดเป็ นสิทธิเวลำโฆษณำทังสิ
้ ้น 10,080 นำที (หนึง่ หมื่นแปดสิบ
นำที)
ระยะเวลำของสัญญำกำรให้ สทิ ธิเวลำโฆษณำ มีกำหนดเวลำจำนวน 3 ฤดูกำลแข่งขัน คือ ฤดูกำลแข่งขันปี 2016
ปี 2017 และปี 2018 (นับ ถัดจำกวันสุดท้ ำยของกำรแข่งขัน ในปี 2018) และ/หรื อ มีกำหนดระยะเวลำ 3 ปี นับ แต่วัน
ออกอำกำศเป็ นครัง้ แรก ทังนี
้ ้ สุดแต่ระยะเวลำใดจะสิ ้นสุด

การตลาดและการแข่ งขัน
แนวโน้ มภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขัน
ในประเทศไทย ควำมนิยมกำรเล่นกีฬำและชมกีฬำนับวันยิ่งเพิ่มมำกขึ ้น เนื่องจำกคนหันมำใส่ใจสุขภำพและ
เรื่ องรอบตัวที่จะมีประโยชน์ต่อชีวิตมำกขึ ้น กอปรกับกำรที่มำตรฐำนด้ ำนกีฬำของประเทศสูงขึ ้น นักกีฬำสร้ ำงผลงำนใน
กำรแข่งขันต่ำงๆ รวมถึงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำในประเทศ ไม่วำ่ จะเป็ นระดับประเทศหรื อระดับนำนำชำติ ทำให้ ควำมนิยม
และผู้ชื่นชอบในกีฬำเพิ่มขึ ้นเป็ นทวีคณ
ู เป็ นกลุม่ เป้ำหมำยที่กว้ ำงออกไปไม่สิ ้นสุด

สำหรับกำรแข่งขันในต่ำงประเทศ กำรมีช่องทำงในกำรรับชมกีฬำเพิ่มขึ ้น รับชมได้ สะดวกและสำมำรถ
ติดตำมรับชมได้ อย่ำงต่อเนื่อง จึงเป็ นสิ่งที่ตอบโจทย์ควำมต้ องกำรของผู้ชมโดยตรง และยังเป็ นกำรสร้ ำงมูลค่ำใน
คอนเทนต์ ซึง่ หำกคอนเทนต์ที่ทำรำยกำรกีฬำนัน้ มีคณ
ุ ภำพ มีสำระ มีประโยชน์ หรื อสร้ ำงแรงบันดำลใจ รวมทัง้
สร้ ำงควำมบันเทิงที่ดี ก็จะได้ รับควำมนิยมไม่เฉพำะในกลุ่มผู้นิยมกีฬำเท่ำนัน้ หำกแต่ยงั อำจได้ รับควำมสนใจจำก
กลุ่มผู้ชมทุกเพศทุกวัย ดังนัน้ กำรมีคอนเทนต์กีฬำที่ ดี มีคณ
ุ ภำพ มีควำมหลำกหลำย จึงเป็ นจุดได้ เปรี ยบสำหรับ
ผู้ที่อยู่ในธุรกิจนี ้
บริ ษัทได้ เล็งเห็นถึงโอกำสในกำรสร้ ำงมูลค่ำจำกสิทธิในกำรบริ หำรจัดกำรคอนเทนต์ ในรู ปแบบรำยกำรโทรทัศน์
ที่มีกำรสร้ ำงสรรค์เนื ้อหำให้ เหมำะสมกับโครงสร้ ำงของช่องโทรทัศน์ตำ่ งๆ นอกเหนือจำกควำมคุ้มทุนในกำรขำยสิทธิ แบบ
NON EXCLUSIVE RIGHTS แต่เพียงอย่ำงเดียว

กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
บริ ษัทเน้ นกำรเลือกคอนเทนต์ที่มีคณ
ุ ภำพระดับโลก มีกำรประชำสัมพันธ์ ตวั เอง และมีค่แู ข่งในระดับเดียวกัน
น้ อย จะสำมำรถสร้ ำงมูลค่ำในตลำดได้ สงู ขึ ้น และกำรคัดเลือกรำยกำรใหม่ๆ ออกอำกำศเป็ นครัง้ แรกในประเทศไทย
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ทำให้ เป็ นที่นำ่ สนใจ เป็ นที่จดจำได้ เร็ ว และเน้ นกำรประชำสัมพันธ์ควบคูไ่ ปด้ วย เพื่อสร้ ำงควำมน่ำเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับ
โดยกำรหำพันธมิตรเครื อข่ำยแนวร่วม เช่น “ สยำมกีฬำ” ที่เป็ นสือ่ ที่มีฐำนกลุม่ ผู้ชม มีฐำนเสียงด้ ำนกีฬำเหนียวแน่น และ
มีเว็บไซต์ที่มีฐำนผู้เข้ ำเว็บวันละหลำยแสนคน หรื อกำรสร้ ำงกระแสผ่ำนฝี ปำกของดีเจ นักพำกย์เพื่อกระตุ้นบรรยำกำศกำร
แข่งขันให้ นำ่ ติดตำมยิ่งขึ ้น กำรสร้ ำงบรรยำกำศลุ้นไปกับกำรแข่งขัน โดยกำรจัดกิจกรรมด้ ำนกำรตลำด สำมำรถก่อให้ เกิด
กระแสควำมนิยมระหว่ำงกำรแข่งขัน เนื่องจำกผู้ชมบำงกลุม่ ชอบกำรท้ ำทำย กำรตอบคำถำมเพื่อชิงรำงวัลเป็ นอีกหนึง่ วิธี
ในกำรสร้ ำงบรรยำกำศกำรชมและทำให้ ผ้ ชู มติดตำมทำยผล
นอกเหนือจำกกำรเน้ นที่ตวั คอนเทนต์แล้ ว บริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรขยำยฐำนผู้ช มให้ เพิ่มขึ ้น โดยกำรเพิ่ม
ช่องทำงรับชมให้ มีควำมหลำกหลำย สะดวกสบำยมำกยิ่งขึ ้น โดยแผนกำรเพิ่มช่องทำงรับชมจะวิเครำะห์ให้ สอดคล้ องกับ
พฤติกรรมของผู้ชมในแต่ละกลุม่ อำทิเช่น กำรรับชมผ่ำนช่องทำง Online ซึ่งปั จจุบนั กำรรับชมผ่ำนช่องทำงนี ้ได้ รับควำม
นิยมเป็ นอย่ำงมำก ทังกำรดู
้
แบบ Real time หรื อ Rerun เป็ นต้ น
และด้ วยสิทธิ ในเนื ้อรำยกำรบำงรำยกำร ทำให้ ต่อยอดเพิ่มได้ นอกเหนือจำกกำรขำยสิทธิ แพร่ ภำพ แพร่ เสียง
รำยกำรเพียงอย่ำงเดียว เพื่อเป็ นกำรทำให้ บริ ษัทเป็ นที่ร้ ู จักในฐำนะผู้นำลิขสิทธิ์ รำยกำรประเภทกีฬำระดับโลกเข้ ำมำ
เผยแพร่ในประเทศไทย และสร้ ำงภำพลักษณ์ที่ดีตอ่ องค์กรในด้ ำนกำรทำธุรกิจสือ่ คอนเทนต์ อีกทังยั
้ งเป็ นกำรเปิ ดโลกทัศน์
และปลูกจิตสำนึกด้ ำนกีฬำให้ แก่ประชำชน

ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
ช่องสถำนีโทรทัศน์ต่ำงๆ ฟรี ทีวี ทีวีดิจิตอล เคเบิ ้ลทีวี ทีวีดำวเทียม และรวมถึงบริ ษัทสิ นค้ ำหรื อบริ กำรที่สำมำรถ
เป็ นสปอนเซอร์ หรื อผู้อปุ ถัมภ์รำยกำร

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษัทจัดหำรำยกำรที่น่ำสนใจจำกผู้ผลิตรำยอื่น เพื่อนำมำออกอำกำศทำงช่องทีวีดำวเทียมของบริ ษัท
โดยรำยกำรดังกล่ำวต้ องสอดคล้ องกับรู ปลักษณ์ ของช่อง และลักษณะของผู้ชมกลุ่มเป้ำหมำย ทัง้ นี ้ รำยกำรที่
บริ ษัทร่ วมผลิตกับผู้ผลิตภำยนอกมีทงลั
ั ้ กษณะกำรร่ วมผลิตในลักษณะแบ่งเวลำโฆษณำ (Time Sharing) ซึง่ เป็ น
กำรแบ่ ง เวลำในกำรขำยโฆษณำตำมสัด ส่ ว นที่ ต กลงกัน และกำรร่ ว มผลิ ต ใน ลัก ษณะแบ่ ง รำยได้ โ ฆษณำ
(Revenue Sharing) ที่จะนำรำยได้ ทงหมดที
ั้
่ทงสองฝ่
ั้
ำยร่ วมกันขำยโฆษณำมำแบ่งกันตำมสัดส่วนที่ตกลงกันไว้
ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
- ไม่มี –

งานที่ยังไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี

- 22 -

2.3 ธุรกิจภาพยนตร์ และซีรีส์
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรื อบริ กำร
บริ ษั ท ได้ เ ลือ กสรรภำพยนตร์ แ ละซี รีส์ที่ มี คุณ ภำพและตอบสนองควำมต้ องกำรของผู้ชม โดยได้ ท ำกำรซือ้
ภำพยนตร์ และซีรีสป์ ระเภทต่ำงๆ และทำกำรจัดจำหน่ำยให้ แก่กลุม่ ลูกค้ ำที่ต้องกำรผลงำนคุณภำพเพื่อนำเสนอแก่ผ้ รู ับชม
ต่อไป โดยมีประเภทภำพยนตร์ และซีรีส์ตำ่ งๆ ดังนี ้

1. ภำพยนตร์ ซีรีส์จีน
2. ภำพยนตร์ ซีรีส์ฝรั่ง
3. ภำพยนตร์ ซีรีส์เกำหลี
การตลาดและการแข่ งขัน
แนวโน้ มภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขัน
ปั จจุบนั หนังและซีรีส์จำนวนมำกได้ ถูกผลิตออกมำอย่ำงต่อเนื่อง ไม่ว่ำจะเป็ นซีรีส์เกำหลี ซีรีส์จีน ซีรีส์ของฝั่ ง
ตะวันตก และอื่นๆ ทำให้ ผ้ บู ริ โภคได้ มีทำงเลือกมำกขึ ้นในกำรรับชม กอปรกับกำรเพิ่มขึ ้นของช่องดิจิตอลและช่องดำวเทียม
หนังและซีรีส์จึงเป็ นที่ต้องกำรมำกขึ ้นเพื่อใช้ ในกำรดึงดูดผู้ชม ดังจะเห็นได้ จำกหลำยช่องสถำนี ส่วนใหญ่ต้องมีหนังและ
ซีรีส์เป็ นส่วนหนึ่งของผังรำยกำร มีกำรโปรโมทหนังและซีรีส์ใหม่อยู่เสมอ หรื อแม้ แต่ซีรีส์ที่เคยนำเสนอแล้ ว หำกแต่มี
คุณภำพและเป็ นที่นิยมของผู้ชม ก็สำมำรถนำกลับมำฉำยใหม่ ทังนี
้ ้เพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรของผู้บริ โภคที่หลำกหลำย
จะเห็นได้ ว่ำธุรกิจนี ้มีกำรแข่งขันสูงและนับวันก็จะเพิ่มขึ ้น และนัน่ ก็เป็ นกำรชี ้ให้ เห็นถึงกำรเติบโตอย่ำงคึกคักของตลำด
เช่นกัน

กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
บริ ษัทจะเน้ นกำรคัดเลือกผลงำนคุณภำพเป็ นอันดับแรก เพรำะหนังและซีรีส์ที่มีคณ
ุ ภำพ สนุก ชวนติดตำม ย่อม
เป็ นที่ชื่นชอบของผู้ชม และเป็ นที่ต้องกำรของช่องสถำนีต่ำงๆ จำกนันควำมหลำกหลำยของหนั
้
งและซีรีส์ ไม่ว่ำจะเป็ น
ประเภท ลักษณะ รู ปแบบ หรื อสไตล์ของหนัง ต้ องครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำยของผู้ชม เพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรที่
หลำกหลำย ทังของผู
้
้ ชม และ/หรื อช่องสถำนีตำ่ งๆ ได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
ช่องสถำนีโทรทัศน์ตำ่ งๆ ฟรี ทีวี ทีวีดิจิตอล เคเบิ ้ลทีวี และทีวีดำวเทียม

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษั ท ได้ คัด เลือ กภำพยนตร์ แ ละซี รี ส์ที่ มี คุณ ภำพและตอบสนองควำมต้ อ งกำรของผู้ช ม โดยได้ ท ำกำรซื อ้
ภำพยนตร์ และซีรีส์ประเภทต่ำงๆ และทำกำรจัดจำหน่ำยให้ แก่กลุม่ ลูกค้ ำที่ต้องกำรผลงำนคุณภำพเพื่อนำเสนอแก่ผ้ รู ับชม

โดยมีรำยได้ 2 ลักษณะ ได้ แก่
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1. ลักษณะแบ่งเวลำโฆษณำ (Time Sharing) ซึง่ เป็ นกำรแบ่งเวลำในกำรขำยโฆษณำตำมสัดส่วนที่ตกลงกัน และ
กำรร่ วมผลิตในลักษณะแบ่งรำยได้ โฆษณำ (Revenue Sharing) ที่จะนำรำยได้ ทงหมดที
ั้
่ทงสองฝ่
ั้
ำยร่ วมกันขำย
โฆษณำมำแบ่งกันตำมสัดส่วนที่ตกลงกันไว้
2. รำยได้ จำกกำรขำยภำพยนตร์ ให้ ลกู ค้ ำ โดยมีระยะเวลำ 1-3 ปี ซึ่งในปี สุดท้ ำยของสัญญำ บริ ษัทสำมำรถนำ
ภำพยนตร์ ออกอำกำศได้ และจะมีรำยได้ จำกกำรขำยและโฆษณำเข้ ำมำอีกส่วนหนึง่ ด้ วย
ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
- ไม่มี –

งานที่ยังไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี –
โครงสร้ างรายได้
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
1.รำยได้ โทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียม
108.30 45.12
137.88 97.18
148.86 97.91
2.รำยได้ คำ่ สิทธิแพร่ภำพรำยกำร
34.12 14.22
2.รำยได้ จำกกำรสนับสนุนกำรจัด
86.43 36.01
แข่งขันกีฬำ
3. รำยได้ อื่น
11.17
4.65
4.00
2.82
3.18
2.09
รวมรายได้
240.02 100.00
141.88 100.00
152.04 100.00
ประเภทของรายได้

หมายเหตุ : 1) บริ ษัทเริ่ มมีรำยได้ จำกโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมเมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2553
2) บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรสนับสนุนกำรจัดแข่งขันกีฬำกอล์ฟ Thailand Classic ในเดือนกุมภำพันธ์ 2558
3) รำยได้ อื่น ในปี 2556 และปี 2557 ส่วนใหญ่ประกอบด้ วย รำยได้ จำกค่ำเช่ำท่ำ เรื อบริ เวณอ่ำวมะขำมในจังหวัดภูเก็ต (บริษัทได้ ให้ บริ ษัท นำ
ชัยขนส่งทำงทะเล จำกัด เช่ำท่ำเรื อ โดยมีอำยุสญ
ั ญำเช่ำ 10 ปี 6 เดือน เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกรำคม 2548 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2558) และ
รำยได้ จำกเบี ้ยปรับลูกหนี ้ชำระเงินล่ำช้ ำของธุรกิจโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม ในขณะทีร่ ำยได้ อื่นในปี 2558 ส่วนใหญ่คือดอกเบี ้ยรับจำกเงิน
ลงทุน
4) ธุรกิจของบริ ษัทย่อยยังมีรำยได้ ไม่เกินร้ อยละ 10 ของรำยได้ รวม ดังนันจึ
้ งไม่ได้ มีกำรเสนอข้ อมูลโครงสร้ ำงรำยได้ จำแนกตำมส่วนงำน

กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
กลุม่ ลูกค้ ำของบริ ษัทได้ แก่ลกู ค้ ำที่เป็ นกลุม่ ผู้ผลิตรำยกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผู้ประกอบกำรใน
ธุรกิจต่ำงๆ ที่เคยเป็ นลูกค้ ำของ MVTV อยู่แล้ ว และสำหรับกำรจัดจำหน่ำยและช่องทำงกำรจำหน่ำย บริ ษัทจะขำยตรง
ให้ กับ ลูก ค้ ำ ผู้ป ระกอบกำรร่ ว มผลิต รำยกำรโทรทัศ น์ (Direct Customers) โดยมี ฝ่ำยกำรตลำดและธุ ร กำรท ำหน้ ำ ที่
ประสำนงำนและดูแลลูกค้ ำแต่ละรำยอย่ำงใกล้ ชิด
การแข่ งขัน
เนื่องจำกกระแสควำมนิยมในธุรกิจโทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียม ทำให้ มีผ้ ปู ระกอบกำรจำนวนมำกเข้ ำสูธ่ ุรกิจนี ้ทังรำย
้
ใหญ่และรำยเล็ก ปั จจุบนั ในประเทศไทยมีผ้ ปู ระกอบกำรโทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียมมำกกว่ำ 100 รำยที่ทำรำยกำรเผยแพร่
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รำยกำร ต่ำงๆ ในโทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียมทังนี
้ ้เป็ นผลมำจำกกำรเติบโต ของอุตสำหกรรมเคเบิลทีวีและโทรทัศน์ผำ่ น
ดำวเทียม ที่ได้ รับควำมนิยมจำกผู้บริ โภคทัว่ ประเทศเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยผลสำรวจจำก AGB Nielsen พบว่ำอัตรำ
ประชำกรทีเ่ ข้ ำถึงโทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียมมีอตั รำเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง
กำรเติบโตของร้ อยละของประชำกรที่เข้ ำถึงเคเบิลทีวีท้องถิ่น และโทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียม

ที่มำ: Nielsen Establishment Survey

จำกกำรที่พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 อนุญำตให้ กำรประกอบ
กิจกำรกระจำยเสียง และกิจกำรโทรทัศน์ที่ไม่ใช้ คลื่นควำมถี่ สำมำรถโฆษณำได้ ประกอบกับรำคำที่ลดลงอย่ำงมำกของ
จำนรับ สัญญำณดำวเทียม ช่องทำงกำรรับสัญญำณเดิมของ Free TV ที่ถูกรบกวนจำกวิทยุชุมชน และช่องรำยกำรที่
หลำกหลำย ทำให้ อตั รำกำรเติบโตของเคเบิลทีวีท้องถิ่น และโทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียมมีกำรเติบโตอย่ำงก้ ำวกระโดด โดยในปี
2557 ประชำชนที่เข้ ำถึงเคเบิลทีวีท้องถิ่น และโทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียมรวมกันมีถึงร้ อยละ 70 ของประชำกรทังประเทศ
้
และ
คำดกำรณ์วำ่ จะเข้ ำถึงประชำชนในอัตรำร้ อยละ 85 ในปี 2558 กำรเข้ ำถึงประชำชนในวงกว้ ำงนี ้เองส่งผลให้ อตุ สำหกรรม
โทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียมมีกำรพัฒนำอย่ำงมำกทังทำงด้
้
ำนคุณภำพของรำยกำรและจำนวนผู้ประกอบกำรโดยผู้ผลิตรำยกำร
ส่วนมำกจะส่งสัญญำณผ่ำนดำวเทียมในลักษณะแบบบอกรับสมำชิกโดยไม่มีค่ำใช้ จ่ำยรำยเดือนเพื่อให้ ผ้ ชู มสำมำรถ
รับชมรำยกำรได้ โดยไม่ต้องเสียค่ำใช้ จ่ำยปั จจุบนั ประเทศไทยมีผ้ ปู ระกอบกำรเคเบิลทีวีท้องถิ่นและโทรทัศน์ผำ่ นดำวเทีย ม
มำกกว่ำ 100 สถำนี กำรเติบโตดังกล่ำวส่งผลโดยตรงต่อมูลค่ำกำรโฆษณำ โดยปั จจุบนั มีกำรประมำณกำรกันว่ำมูลค่ำ
โฆษณำที่ถกู ใช้ ในกำรโฆษณำภำยใต้ ระบบเคเบิลทีวีท้องถิ่น และโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมมีประมำณร้ อยละ 5 ของมูลค่ำ
โฆษณำทำงโทรทัศน์ หรื อประมำณ 7,177 ล้ ำนบำท จำกมูลค่ำอุตสำหกรรมโฆษณำรวม 1.32 แสนล้ ำนบำทในปี 2557
(ที่มำข้ อมูล:Nielsen 2014)
อย่ำงไรก็ ดี บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) (“THCOM”) ในปี 2557 ทำงไทยคมได้ ส่งดำวเทียมไทยคม 6 ขึน้ สู่
วงโคจรสำเร็ จในเดือนมกรำคมและไทยคม 7 ในเดือนกันยำยน 2557 ซึง่ อำจส่งผลต่อบริ ษัท เนื่องจำกทำให้ มชี ่องสัญญำณ
ดำวเทียมเพิ่มมำกขึ ้น โดยในปั จจุบนั บริ ษัทเช่ำช่องสัญญำณจำก MVTV ซึง่ ใช้ ช่องสัญญำณของดำวเทียมไทยคม 5 ดังนัน้
เมื่อช่องสัญญำณของไทยคม 5 และ ไทยคม 6 มีเพิ่มขึน้ ปริ มำณช่องสัญญำณที่สำมำรถใช้ ได้ สำหรั บ โทรทัศ น์ ผ่ำ น
ดำวเทียมก็จะเพิ่มขึ ้น สภำวกำรณ์ แข่งขันอำจจะมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น อย่ำงไรก็ดี บริ ษัทคำดกำรณ์ว่ำในอีก 1-2 ปี ข้ำงหน้ ำ
อัตรำกำรเข้ ำถึงโทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียมของประชำกรจะมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องทำให้ เจ้ ำของผลิตภัณฑ์หนั มำใช้ สอื่
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โทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมเป็ นช่องทำงกำรโฆษณำมำกขึ ้น รำคำค่ำโฆษณำก็จะเพิ่ มขึ ้นทำให้ มีผ้ สู นใจผลิตรำยกำรโทรทัศน์
ผ่ำนดำวเทียมมำกขึ ้น ควำมต้ องกำรของช่องสัญญำณจึงน่ำจะมีแนวโน้ มเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง
สรุ ปรายได้ จากการทาธุรกิจสื่อ (Media)
ประเภทธุรกิจ
ก่ อนคืนธุรกิจโทรทัศน์ ดาวเทียม
(ก่ อน 31 มี.ค. 2559)
1.ธุรกิจโทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียม

1.1 เช่ำช่องทีวีดำวเทียม 16 ช่อง
2. ธุรกิจคอนเทนต์
2.1 รำยกำรช่องกีฬำ Edge Sport
2.2 รำยกำรฟุตบอล Eredivisie
2.3 รำยกำรฟุตบอล Copa Del
Ray
2.4 รำยกำรกอล์ฟ Golf European
3. ธุรกิจภำพยนตร์ และซีรีย์
3.1 ภำพยนตร์ ซีรีย์จีน
3.2 ภำพยนตร์ ซีรีย์ฝรั่ง
3.3 ภำพยนตร์ ซีรีย์เกำหลี

หลังคืนธุรกิจโทรทัศน์ ดาวเทียม
(หลัง 31 มี.ค. 2559)
























3. ปั จจัยความเสี่ยงของบริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
3.1 ความเสี่ยงต่ อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
3.1.1 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ไขกฎหมายประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
กำรดำเนินกิจกำรธุรกิจสถำนีโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมของบริ ษัท ในปั จจุบนั อยู่ภำยใต้ ข้อบังคับของ
พระรำชบัญญัติองค์กร จัดสรรคลืน่ ควำมถี่ และพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ.
2551 โดยภำยใต้ ก ฎหมำยดัง กล่ำ วได้ ก ำหนดให้ คณะกรรมกำรกิ จ กำรกระจำยเสี ย ง กิ จ กำรโทรทัศ น์ แ ละกิ จ กำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) ซึง่ เป็ นผลมำจำกบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหม่แห่งรำชอำณำจักรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2550
ก ำหนดให้ ร วม คณะกรรมกำรกิ จ กำรกระจำยเสีย งและกิ จกำรโทรทัศ น์ แ ห่ง ชำติ (กสช.) กับ คณะกรรมกำรกิ จ กำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ (กทช.) เข้ ำเป็ นองค์กรเดียวกัน ทำให้ ถึงแม้ ว่ำในปั จจุบนั จะได้ มีกำรแต่งตังคณะกรรมกำร
้
กสทช.
เรี ยบร้ อยแล้ ว แต่กฎระเบียบและทิศทำงในกำรกำกับดูแลและประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจกำร
โทรคมนำคมยังไม่แน่นอนและมีควำมเป็ นไปได้ ในกำรเปลีย่ นแปลงกำรแก้ ไขกฎระเบียบเพิ่มเติมจำกเดิมที่เข้ มงวดมำกขึ ้น
อำจส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริ ษัท เนื่องจำกผู้ผลิตรำยกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมที่ไม่มีคณ
ุ ภำพ หรื อผู้ผลิต
รำยกำรที่โฆษณำเกินกว่ำกฎหมำยกำหนดก็จะไม่สำมำรถผลิตรำยกำรได้ ซึง่ อำจส่งผลให้ ควำมต้ องกำรของช่องสัญญำณ
ลดลงได้ ทังยั
้ งทำให้ กำรขอต่อใบอนุญำตเมื่อหมดอำยุลง หรื อขอใบอนุญำตใหม่ ได้ รับอนุญำตจำก กสทช. ยำกมำกยิ่งขึ ้น
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทได้ กำหนดให้ ผ้ รู ่ วมผลิตรำยกำร ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ข้ อบังคับ และระเบียบต่ำงๆ อย่ำงเคร่ งครัด
รวมถึงบริ ษัทได้ ติดตำมข้ อมูลข่ำวสำรควำมคืบหน้ ำในเรื่ องดังกล่ำวอย่ำงใกล้ ชิดเพื่อเตรี ยมควำมพร้ อมให้ บริ ษัทสำมำรถ
ปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบที่อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงในอนำคต
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3.1.2 ความเสี่ ย งจากการที่ บ ริ ษั ท ไม่ ส ามารถหาผู้ ร่ วมผลิ ต รายการรายใหม่ ไ ด้ หากผู้ ร่ วมผลิ ต
รายการของบริษัทไม่ ต่อสัญญา
จำกกำรที่ MVTV ได้ ทำสัญญำให้ สิทธิ ร่วมผลิตรำยกำรกับบริ ษัทโดยบริ ษัท จะต้ องจ่ำยค่ำตอบแทน
สัญญำเดือนละ 4.80 ล้ ำนบำทต่อเดือน (16 ช่องสถำนี) ตลอดอำยุสญ
ั ญำ 10 ปี ทังนี
้ ้ หำกบริ ษัทไม่สำมำรถหำผู้ร่วมผลิต
รำยกำร (หรื อผู้เช่ำ) ได้ อย่ำงต่อเนื่อง อำจทำให้ บริ ษัทไม่สำมำรถชำระค่ำตอบแทนสัญญำจำนวนดังกล่ำวได้ บริ ษัทมีแผน
ที่จะลดจำนวนช่องสถำนีลง โดยพิจำรณำจำกช่องสถำนีใดไม่สำมำรถสร้ ำงรำยได้ ให้ กบั บริ ษัทได้ โดยบริ ษัทได้ เจรจำกับ
ลูกค้ ำ เพื่อจ่ำยค่ำชดเชยบำงส่วนจนเป็ นที่พอใจและและไม่ดำเนินกำรฟ้องร้ อง จำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำช่องทีวีดำวเทียม
ก่อนครบกำหนด
3.1.3 ความเสี่ยงจากการที่ดาวเทียมจะไม่ สามารถถ่ ายทอดสัญญาณได้
โดยทัว่ ไป ดำวเทียมมีควำมเสีย่ งที่จะเกิดกำรบกพร่องในกำรทำงำน อันเนื่องจำกกำรขัดข้ องของระบบ
กำรทำงำนของดำวเทียมเองหรื อจำกพำยุสรุ ิ ยะ รวมทังดำวเที
้
ยมอำจเกิดควำมเสียหำยจำกกำรชนกันระหว่ำงดำวเทียมกับ
วัตถุตำ่ งๆ ในอวกำศ จึงทำให้ ควำมสำมำรถในกำรให้ บริ กำรถ่ำยทอดสัญญำณลดลงชัว่ ครำวหรื อถำวร นอกจำกนัน้ ดำวเทียม
ยังมีควำมเสี่ยงที่อำยุกำรใช้ งำนจะหมดเร็ วกว่ำที่ดำดกำรณ์ไว้ ซึ่งอำจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้ บริ กำรสำหรับกรณีของ
16 ช่ อ งสถำนี ตำมสัญ ญำที่ บ ริ ษัท ท ำกับ MVTV ซึ่ง ปั จ จุบัน ใช้ บ ริ ก ำรถ่ำ ยทอดสัญ ญำณกับ ดำวเทีย มไทยคม 5 ของ
THCOM ซึ่ง จำกข้ อ มูลที่ THCOM เปิ ด เผยต่อ สำธำรณชน ระบุว่ำ THCOM มี ค วำมเชื่ อ มั่นว่ำดำวเทีย มของไทยคมมี
คุณลักษณะที่ทนทำนต่อสภำพแวดล้ อมบนอวกำศเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำยขันรุ
้ นแรงจน
อำจทำให้ ดำวเทียมหมดสภำพกำรใช้ งำนจะมีควำมเป็ นไปได้ น้อยมำก อย่ำงไรก็ตำม THCOM ได้ จดั เตรี ยมแผนกำรเพื่อ
รองรับผลเสียหำยกัน อำจจะเกิดขึ ้นกับลูกค้ ำ หำกเกิดควำมเสียหำยขันรุ
้ นแรงขึ ้นกับดำวเทียมจนหมดสภำพกำรใช้ งำน
โดย THCOM มีข้อตกลงร่วมกับผู้ให้ บริ กำรดำวเทียมรำยอื่น เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ กำรสำมำรถโอนไปใช้ บริ กำรแทนได้ นอกจำกนี ้
ในสัญญำที่บริ ษัททำกับ MVTV ยังระบุวำ่ หำกตลอดระยะเวลำ 10 ปี ของสัญญำให้ สิทธิร่วมผลิตรำยกำร หำกมีเหตุกำรณ์
ใดๆ ซึ่งทำให้ MVTV ไม่สำมำรถออกอำกำศรำยกำรโทรทัศน์ ผ่ำนดำวเทียมของบริ ษัท หรื อของผู้ร่วมผลิ ตรำยกำรที่ทำ
สัญญำร่ วมผลิตรำยกำรกับบริ ษัทได้ MVTV ได้ ตกลงจะดำเนินกำรจัดหำช่องทำงกำรออกอำกำศอื่นๆ ให้ แก่บริ ษัทหรื อ
ผู้ร่วมผลิตรำยกำรดังกล่ำว โดยไม่ชกั ช้ ำและมีคณ
ุ ภำพกำรออกอำกำศครัง้ ใหม่ไม่ต่ำกว่ำคุณภำพกำรออกอำกำศครัง้ เดิม
3.1.4 ความเสี่ยงจากผู้ร่วมผลิตรายการ (ผู้เช่ าช่ องสถานี) ผลิตรายการหรือเผยแพร่ รายการที่ขัดต่ อ
กฎหมาย
ถึงแม้ วำ่ เงื่อนไขในสัญญำร่วมผลิตรำยกำรระหว่ำงบริ ษัทกับผู้ร่วมผลิตรำยกำรแต่ละรำยจะกำหนดให้
ผู้ร่วมผลิตรำยกำร ผลิตโปรแกรมรำยกำรโทรทัศน์และรำยกำรโฆษณำสินค้ ำและบริ กำร และธุรกิจต่ำงๆ ต้ องมีเนื ้อหำ
สำระไม่ขดั กับควำมสงบเรี ยบร้ อย จำรี ตประเพณี และศีลธรรมอันดีของประชำชน ไม่ขดั ต่อระเบียบ กฎหมำย ควำมมัน่ คง
ของประเทศ และไม่กระทบต่อสถำบันพระมหำกษัตริ ย์ แต่ทงนี
ั ้ ้ เนื่องจำกบริ ษัทไม่ได้ เป็ นผู้ผลิตรำยกำรโดยตรง ทำให้ เป็ น
กำรยำกที่จะควบคุมเนื ้อหำของรำยกำรให้ เป็ นไปตำมที่ระบุในเงื่อนไขของสัญญำได้ อย่ำงครบถ้ วนสมบูรณ์ โอกำสที่ผ้ รู ่ วม
ผลิตรำยกำรจะเผยแพร่ รำยกำรที่ขดั ต่อกฎหมำยย่อมอำจจะเกิดขึ ้นได้ และจะส่งผลทำให้ บริ ษัทในฐำนะผู้ให้ สิทธิผ้ รู ่ วม
ผลิตรำยกำรได้ รับควำมเสียหำย โดยช่องสัญญำณที่บริ ษัทให้ เช่ำอำจจะถูกระงับกำรออกอำกำศหรื อถูกฟ้องร้ องเรี ยก
ค่ำเสียหำยจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง

- 27 -

อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทมีมำตรกำรในกำรตรวจสอบรำยกำรต่ำงๆ ของผู้ร่วมผลิตรำยกำรเป็ นประจำอย่ำง
สม่ ำ เสมอก่ อ นออกอำกำศ โดยผู้ร่ ว มผลิ ต รำยกำรจะต้ อ งส่ง ผัง รำยกำรให้ บ ริ ษั ท ตรวจสอบก่ อ นออกอำกำศ 7 วัน
(ผังออกอำกำศ ประจำเดือน) นอกจำกนี ้ บริ ษัทมีกำรติดตังจอมอนิ
้
เตอร์ เพื่อติดตำมดูแลรำยกำรต่ำงๆ ของผู้ร่วมผลิต
รำยกำรทุกช่องสถำนีในระหว่ำงกำรออกอำกำศ ในกรณีที่พบผู้ผลิตรำยกำรเผยแพร่ รำยกำรที่ขดั ต่อกฎหมำย บริ ษัทจะ
ดำเนินกำรแจ้ งให้ กับ MVTV (ผู้ให้ สิทธิ แก่ บริ ษัท) และ บมจ.ไทยคม (เจ้ ำของช่องสัญญำณดำวเทียมไทยคม 5) ระงับ
สัญญำณกำรออกอำกำศของผู้ร่วมผลิตรำยกำรนันๆ
้ ทังนี
้ ้ หำก MVTV และ บมจ.ไทยคมตรวจพบกำรเผยแพร่รำยกำรทีข่ ดั
ต่อกฎหมำยก็จะดำเนินกำรแจ้ งให้ บริ ษัท ทรำบและทำกำรระงับสัญญำณกำรออกอำกำศพร้ อมกัน โดยบริ ษัทสำมำรถ
ยกเลิกสัญญำร่วมผลิตรำยกำรกับผู้ผลิตรำยกำรที่เผยแพร่รำยกำรที่ขดั ต่อกฎหมำยได้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบำยที่จะเพิ่มระดับควำมปลอดภัยในกำรสำรองข้ อมูลรำยกำรต่ำงๆ ทังหมดจ
้
ำนวน
16 ช่องสถำนี จำกเดิมที่มีกำรเก็บไว้ ที่ MVTV และ บมจ.ไทยคม เป็ นเวลำ 1 เดือน และ 3 เดือน ตำมลำดับ มำเป็ นกำร
สำรองข้ อมูลเก็ บไว้ ที่บริ ษัท เพิ่มเติมเป็ นเวลำ 7 วัน โดยบริ ษัท จะใช้ ระบบ DVR (Digital Video Recorder) โดยระบบ
ดัง กล่ำ วจะเป็ น กำรบัน ทึก สัญ ญำณภำพและเสีย งมำประมวลผลแล้ ว ท ำกำรบัน ทึก ภำพและเสีย งที่ ป ระมวลผลใน
หน่วยควำมจำ
3.1.5 ความเสี่ยงในธุรกิจคอนเทนต์

เนื่ องด้ วยภำวะเศรษฐกิ จโดยรวมอำจจะยังไม่ดีนัก ประกอบกับกำรแข่งขันสูง ไม่ว่ำจะเป็ น
คู่แข่งในธุรกิจคอนเทนต์เอง และช่องสถำนีที่เพิ่มขึ ้น จึงอำจส่งผลกระทบต่อกำรขำยคอนเทนต์ให้ แก่ลกู ค้ ำ หรื อมี
ผลต่อกำรพิจำรณำซือ้ คอนเทนต์ของลูกค้ ำ บริ ษัทตระหนักถึงปั จจัยเหล่ำนี ้ จึงได้ เน้ นกำรคัดสรรคอนเทนต์ ที่มี
คุณภำพ เป็ นที่ร้ ู จักและเป็ นที่นิยม นอกจำกนี ้ยังให้ ควำมสำคัญกับประสิทธิ ภำพของทีมขำยและกลยุทธ์ รวมถึง
กำรมีลกู ค้ ำเดิมที่ให้ กำรสนับสนุนด้ วยดีมำตลอด ทังหมดนี
้
้ช่วยให้ กำรบริ หำรควำมเสี่ยงตรงจุดนี ้ลดลงได้
3.1.6 ความเสี่ยงในธุรกิจภาพยนต์ และซีร่ ีย์

ควำมเสี่ยงจำกกำรถูกละเมิดลิขสิทธิ์
อุตสำหกรรมภำพยนตร์ ได้ รับผลกระทบหลักจำกกำรละเมิดลิขสิทธิ์ ผลงำนภำพยนตร์ ในหลำกหลำย
รู ปแบบ เช่น กำรจำหน่ำยแผ่นภำพยนตร์ (CD VCD DVD) แบบละเมิดลิขสิทธิ์ กำรดำวน์ โหลดภำพยนตร์ จ ำก
เว็บไซต์ที่ไม่ได้ รับอนุญำต ซึง่ กำรละเมิดลิขสิทธิ์ดงั กล่ำว ส่งผลให้ รำยได้ ของส่วนงำนภำพยนตร์ ไม่สะท้ อนปริ มำณ
กำรบริ โภคที่แท้ จริ ง
อย่ำงไรก็ดี บริ ษัทได้ ตระหนักถึงควำมสำคัญของปั ญหำดังกล่ำว ได้ จดั ให้ มีกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรละเมิดลิขสิทธิ์ โดยได้ รับควำมร่ วมมือและสนับสนุนจำกภำครั ฐในกำรบังคับใช้ กฎหมำยเข้ ำดำเนินกำรกับ
ผู้ประกอบกำรที่กระทำควำมผิดฐำนละเมิดลิขสิทธิ์ในสินค้ ำของบริ ษัท
3.1.7 ความเสี่ ย งจากการยกเลิกสั ญญาเช่ าช่ องสถานี บ ริ การดาวเทีย มก่ อนครบกาหนด
สัญญา ที่ไม่ สอดคล้ องกับการทาสัญญาร่ วมผลิตรายการต่ อลูกค้ า ซึ่งอาจถูกฟ้ องร้ องเรี ยกค่ าเสียหายได้
กำรยกเลิกสัญญำเช่ำช่องสถำนีบริ กำรดำวเทียมก่อนครบกำหนดสัญญำ ที่ไม่สอดคล้ องกับ
กำรทำสัญญำร่ วมผลิตรำยกำรต่อลูกค้ ำ ซึง่ อำจถูกฟ้องร้ องเรี ยกค่ำเสียหำยได้ นัน้ บริ ษัทได้ มีกำรเตรี ยมกำรเพื่อ
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ลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว โดยกำรทำสัญญำกับลูกค้ ำในระยะสัน้ เป็ นเวลำไม่เกิน 1 ปี มีกำรบอกกล่ำวลูกค้ ำล่วงหน้ ำ
เป็ นเวลำ 1-2 เดือน และจัดหำช่องสถำนีโทรทัศน์ดำวเทียมอื่นให้ ลกู ค้ ำได้ ออกอำกำศทดแทนช่องเดิม ซึง่ จะเป็ น
กำรบรรเทำควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้นได้ เป็ นอย่ำงมำก
3.2 ความเสี่ยงต่ อการลงทุนของผู้ถอื หลักทรัพย์
มูลค่ำของรำคำหุ้นของบริ ษัท มีมลู ค่ำมำกหรื อน้ อยขึ ้นอยู่กบั กำรประกอบกิจกำรของบริ ษัท ซึ่งบริ ษัทอยู่ใน
ระหว่ำงกำรขยำยกำรประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจ ทำงเลือกอื่น เพื่อเป็ นกำรกระจำยควำมเสี่ยงในเรื่ องของรำยได้ ในกำร
ประกอบธุรกิจเดิมที่มีเพียงธุรกิจ มีเดีย และธุรกิจเคเบิ ้ลทีวี และจำกกำรที่ในปั จจุบนั รัฐบำลได้ ส่งเสริ มกำรใช้ พลังงำน
ทำงเลือกทำให้ มีผ้ ปู ระกอบธุรกิจจำนวนมำกลงทุนในธุรกิจพลังงำนแสงอำทิตย์ เป็ นผลให้ เกิดควำมต้ องกำรซื ้อแผงเซลล์
แสงอำทิตย์เป็ นจำนวนมำก คณะกรรมกำรบริ ษัทจึงเห็นว่ำ กำรเข้ ำร่ วมลงทุนในกำรผลิตแผงเซลล์แสงอำทิตย์ซึ่งจะช่วย
สร้ ำงรำยได้ ที่มนั่ คงให้ แก่บริ ษัทและจะช่วยลดควำมเสี่ยงจำกกำรประกอบธุรกิจมีเดียและธุรกิจเคเบิ ้ลทีวีซึ่งประสบกับ
ภำวะซบเซำในปั จจุบนั อีกทัง้ ในกำรลงทุนในด้ ำนธุรกิจพลังงำนยังเป็ นทำงเลือกใหม่ของบริ ษัทในกำรลงทุนที่จะทำให้
บริ ษัทมีโอกำสในกำรเพิ่มรำยได้ และสำมำรถสร้ ำงผลกำไรให้ แก่บริ ษัทได้ ในอนำคต
การประกอบธุรกิจของบริษัทย่ อย
ปั จจุบันบริ ษัทประกอบธุรกิ จโทรทัศน์ ดำวเทียม และได้ ขยำยธุรกิ จออกไปอีก 2 กลุ่มธุรกิ จ ได้ แก่ กลุ่มธุรกิจ
พลังงำน และกลุม่ ธุรกิจไอซีที ซึง่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทคือ บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) และถือหุ้นแต่ละ
บริ ษัทร้ อยละ 99
โดยมีกำรแบ่งกำรดำเนินงำนของบริ ษัทในกลุม่ ดังนี ้
1. บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จากัด (D ICT)
ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริ ษัท:

บริ ษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด

ที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่:

เลขที่ 191/43 อำคำรซีทีไอ ทำวเวอร์ ชัน้ 21 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ประเภทธุรกิจ :

ให้ บริ กำรด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ พำณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ และกำรตลำดดิจิทลั

เลขทะเบียนบริ ษัท:

0105558024720

ทุนจดทะเบียน:

10,000,000 บำท (หุ้นสำมัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 10 บำท)

ทุนที่ชำระแล้ ว :

10,000,000 บำท (หุ้นสำมัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 10 บำท)

รายชื่อผู้ถอื หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ลาดับ
1
2

รายชื่อ
บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
นำยวรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์

จานวนหุ้นที่ถอื
สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
999,997
99.9997
1
0.0001
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ลาดับ
3
4
รวม

รายชื่อ
นำยอนิศ โอสถำนุเครำะห์
นำยนพรัตน์ ชัยยะ

จานวนหุ้นที่ถอื

สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
1
0.0001
1
0.0001
1,000,000
100.0000

ข้ อมูลการประกอบธุรกิจ
ประวัติควำมเป็ นมำ
บริ ษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด เดิมชื่อ บริ ษัท เอเจพี อินฟอร์ เมชัน่ จำกัด จดทะเบียนจัดตังเป็
้ นบริ ษัทจำกัด
เมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2558 ต่อมำเมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 2558 บริ ษัทได้ เปลีย่ นชื่อเป็ น บริ ษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
บริ ษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด (D ICT) ก่อตังภำยใต้
้
กำรลงทุนของ บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด
(มหำชน) โดยประกอบธุรกิจกำรให้ บริ กำรด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และกำรตลำดดิจิทลั ภำยใต้
วิสยั ทัศน์ในกำรเป็ นผู้นำด้ ำนกำรให้ บริ กำรโซลูชนั่ ส์ด้ำนไอซีทีบนระบบคลำวด์สำหรับ กลุม่ ธุรกิจเอสเอ็มอี ในกลุม่ ประเทศ
AEC โดย D ICT ได้ เน้ นสร้ ำงบุคลำกรที่ให้ บริ กำรลูกค้ ำด้ วยทักษะควำมรู้ด้ำนไอซีทีที่ดี บนระบบ Infrastructure ด้ ำนไอซีที
ที่มีมำตรฐำนระดับโลก และมีจิตใจกำรให้ บริ กำรที่เป็ นเลิศ
D ICT ได้ รับกำรแต่งตังให้
้ เป็ นผู้ให้ บริ กำรคลำวด์ โซลูชั่นส์ของกูเกิล้ แอพส์ (Google Apps) อย่ำงเป็ น
ทำงกำร ซึ่ง บริ ษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด นับได้ ว่ำเป็ นเอสเอ็มบี รี เซลเลอร์ (SMB Reseller) ของกูเกิ ้ลที่ให้ บริ กำรจำนวน
ลูกค้ ำองค์กรมำกที่สดุ ในประเทศไทย โดยโซลูชั่นส์ป ระกอบไปด้ วยระบบอีเมล์ ระบบปฏิทินนัดหมำย ระบบกูเกิล้ ไดรฟ์
คลำวด์ ส ตอเรจ ระบบส ำนัก งำนแบบท ำงำนร่ ว มกัน (Office Collaboration System) ระบบแชทแฮงค์ เ อำท์ ระบบ
กูเกิ ้ลพลัสโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค ระบบกูเกิ ้ลไซต์ และระบบวีดีโอยูทปู นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังมีบริ กำรอื่นๆ เช่น ระบบเว็บโฮสต์ติ ้ง
ระบบเก็บล็อกกำรใช้ งำนระบบ กำรให้ บริ กำรกำรตลำดออนไลน์ทงในรู
ั ้ ปแบบ Search Engine Marketing และกำรตลำด
ผ่ำนอีเมล และกำรเขียนโปรแกรมทังบน
้ Desktop และ Mobile ตำมควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ เป็ นต้ น
ปั จจุบนั D ICT ได้ ให้ บริ กำรกับลูกค้ ำองค์กรในประเทศไทยมำกกว่ำ 2,000 รำย และมีแผนจะขยำยธุรกิจ
ไปยังประเทศสมำชิกเออีซีในอนำคต ด้ วยควำมมุ่งมัน่ ในกำรให้ บริ กำร D ICT ให้ ควำมสำคัญกับกำรเสริ มสร้ ำงควำม
แข็งแกร่ งในกำรให้ บริ กำรของทีมงำน และกำรคัดเลือกพำร์ ทเนอร์ ด้ำนเทคโนโลยีที่ดีที่สดุ เพื่อให้ ลกู ค้ ำผู้ใช้ บ ริ กำรมีควำม
มัน่ ใจว่ำ D ICT จะทำหน้ ำที่เป็ นส่วนหนึง่ ในกำรสนับสนุนธุรกิจหรื อองค์กรผู้ใช้ บริ กำรให้ ก้ำวหน้ ำ และเติบโตอย่ำงมัน่ คง
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ปั จจุบนั D ICT ได้ ให้ บริ กำรลูกค้ ำ ในบริ กำรต่ำงๆ ดังต่อไปนี ้
1. กูเกิ ้ลแอพส์สำหรับธุรกิจ (Google Apps for Work): บริ ษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด ได้ รับกำรแต่งตังให้
้ เป็ นผู้แทนจำหน่ำย
และผู้ให้ บริ กำรอย่ำงเป็ นทำงกำรของกูเกิล้ (Google Inc.) ซึ่งเป็ นผู้ให้ บริ กำรด้ ำนเครื่ องมือค้ นหำ หรื อ Search Engine
และบริ กำรโฆษณำผ่ำน Search Engine อันดับหนึ่งของโลก โดยโซลูชนั่ ส์ของ Google Apps ประกอบไปด้ วยระบบอีเมล
ระบบปฏิ ทิ น นัด หมำย ระบบกูเ กิ ล้ ไดรฟ์ คลำวด์ สตอเรจ ระบบสำนัก งำนแบบท ำงำนร่ ว มกัน (Office Collaboration
System) ระบบแชทแฮงค์เอำท์ ระบบกูเกิ ้ลพลัสโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค ระบบกูเกิ ้ลไซต์ และระบบวีดีโอยู ทปู ซึ่งองค์กรที่ใช้ งำน
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Google Apps ได้ รับกำรพิสจู น์แล้ วว่ำสำมำรถลดเงินลงทุนในระบบสำรสนเทศ มีคำ่ ใช้ จ่ำยในกำรบำรุงรักษำระบบที่ลดลง
และสำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนในองค์กรได้ อย่ำงไม่น่ำเชื่อ ซึ่งกำรให้ บริ กำรด้ ำน Google Apps ของบริ ษัทจะ
รวมไปถึงกำรฝึ กอบรม และกำรถ่ำยโอนข้ อมูลจำกระบบปั จจุบนั ไปสูร่ ะบบงำน Google Apps ได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. กำรตลำดดิจิทลั : บริ ษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด ได้ มีบริ กำรทำกำรตลำดผ่ำนช่องทำงดิจิทลั หรื อออนไลน์ ให้ กบั ลูกค้ ำที่
ต้ องกำรส่งเสริ มกำรตลำดผ่ำนช่องทำงออนไลน์ โดย D ICTได้ ให้ บริ กำรผ่ำนเครื่ องมือที่หลำกหลำยไม่ว่ำจะเป็ นช่อง
ทำงผ่ำนเครื่ องมือค้ นหำ (Search Engine Marketing) กูเกิ ้ลแอดเวิร์ดส์ (Google Adwords) กำรตลำดบนเครื อข่ำยสังคม
ออนไลน์ (Social Networks) แบนเนอร์ เป็ นต้ น ซึ่งกำรตลำดผ่ำนช่องทำงดิจิทัลจะช่วยให้ ธุรกิ จของลูกค้ ำมียอดขำย
เพิม่ ขึ ้น และเป็ นที่ร้ ูจกั ของกลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำยได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. กำรพัฒนำแอพพลิเคชัน่ : บริ ษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด ได้ ให้ บริ กำรกำรพัฒนำแอพพลิเคชัน่ และกำรปรับแต่งซอฟต์แวร์
สำเร็ จรูปตำมควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ ซึง่ กำรพัฒนำแอพพลิเคชัน่ โดยทีมงำนของ D ICT ได้ ให้ บริ กำรทังบนระบบเว็
้
บ และ
บนระบบมือถือ
4. กำรให้ บริ กำรไอทีเอำท์ซอสซิ่ง (IT Outsourcing): บริ ษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด ได้ มีบริ กำรด้ ำน IT Outsourcing ให้ กบั
องค์กรที่ขำดบุคลำกรด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสนับสนุนกำรให้ บริ กำรภำยในองค์กร ซึ่งบริ ษัทได้ ให้ บริ ก ำรทังใน
้
กำรดูแลรักษำฮำร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และโครงสร้ ำงพื ้นฐำนด้ ำนสำรสนเทศ
5. กำรให้ บริ กำรเว็บโฮสติ ้งและกำรจดทะเบียนโดเมนเนม: บริ ษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด ได้ ให้ บริกำรกำรเช่ำพื ้นที่เว็บโฮสติ ้ง
และกำรจดทะเบียนโดเนเนม ด้ วยกำรรับประกันระดับกำรให้ บริ กำร (Service Level Agreement, SLA) ไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ
99.5 ของกำรใช้ งำน เพื่อให้ ลกู ค้ ำได้ รับควำมเชื่อมัน่ ว่ำธุรกิจของลูกค้ ำจะไม่ได้ รับผลกระทบในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ฉกุ เฉิน
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทมีแผนในกำรให้ บริ กำรเพิ่มเติมแบบต่อยอดบนฐำนลูกค้ ำปั จจุบนั ที่ใช้ Google Apps for Work ไม่วำ่
จะเป็ นระบบกำรทำงำนภำยในองค์กรในรู ปแบบ Work Flow หรื อระบบบริ หำรควำมสัมพันธ์ ลกู ค้ ำ หรื อ CRM ที่มีกำร
เชื่อมต่อกับระบบ Google Apps for Work แบบบูรณำกำร เป็ นต้ น
การตลาดและการแข่ งขัน
ปั จจุบัน D ICT ได้ ทำกำรตลำดผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เกื อบทัง้ หมด โดยอำศัยเครื่ องมือด้ ำนกำรท ำ
กำรตลำดผ่ ำ นเครื่ อ งมื อ ค้ นหำ (Search Engine Marketing) และกำรตลำดผ่ ำ นสัง คมออนไลน์ (Social Network
Marketing) ซึ่งทำให้ ลกู ค้ ำของ D ICT เกือบทังหมดเป็
้
นผู้เข้ ำถึงบริ กำรของ D ICT ด้ วยตนเอง ซึ่งในปั จจุบนั มีลกู ค้ ำเข้ ำถึง
ข้ อมูลกำรบริ กำรของ D ICT ในระดับเดือนละ 20,000 ครัง้ สำหรับลูกค้ ำในกลุม่ องค์กรที่มีจำนวนผู้ใช้ งำนไม่น้อยกว่ำ 200
ผู้ใช้ งำนนัน้ D ICT ได้ จดั สรรทีมงำนที่เข้ ำถึงควำมต้ องกำรโดยเฉพำะของลูกค้ ำกลุม่ นี ้ โดยรำยได้ หลักของ D ICT จะอยูใ่ น
รูปแบบ Recurring Income ที่ลกู ค้ ำจะต่ออำยุกำรบริ กำรทุกปี ซึง่ จะมีต้นทุนกำรตลำดที่น้อยกว่ำกำรหำลูกค้ ำใหม่
อย่ำงไรก็ตำม รำยได้ ของ D ICT กว่ำร้ อยละ 70 มำจำกกำรให้ บริ กำร Google Apps ซึง่ เป็ นตลำดที่กำลัง
เริ่ มต้ นสำหรับในประเทศไทย โดยกำรเติบโตของกำรให้ บริ กำร Cloud Service ทังอี
้ เมล์ และระบบเก็บเอกสำรออนไลน์ใน
ต่ำงประเทศในแต่ละปี ตัง้ แต่ปี 2011 อยู่ในระดับไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 20 ต่อปี (ที่มำ Forbes วันที่ 15 มกรำคม 2558)
ซึง่ กำรเติบโตในกำรใช้ งำน Cloud Service ในรูปแบบเดียวกับ Google Apps for Work นัน้ ได้ มีกำรขยำยตัวอย่ำงมำกใน
ธุรกิจ SMEs ที่ไม่มีควำมพร้ อมในกำรลงทุนในระบบสำรสนเทศในกำรสนับสนุนกำรประกอบธุรกิจ
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สำหรับกำรเติบโตในบริ กำรอื่นๆ นัน้ คำดกำรณ์วำ่ จะเติบโตตำมกำรขยำยตัวของนโยบำยเศรษฐกิจดิจิทลั
ของรัฐบำลที่สง่ เสริ มกำรใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศในองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน
อย่ำงไรก็ตำม กำรแข่งขันในกำรประกอบธุรกิจของ D ICT นัน้ กำรแข่งขันที่รุนแรงในระดับปำนกลำง
เนื่องจำกควำมต้ องกำรใช้ บริ กำรบน Cloud ของกลุ่มลูกค้ ำเป้ำหมำยยังอยู่ในระยะเริ่ มต้ น อีกทังคู
้ ่แข่งกำรให้ บริ กำรที่มี
ศักยภำพใกล้ เคียงกับ Google Apps for Work ในตลำดมีเพียง Microsoft 365 เท่ำนัน้ จำกข้ อมูลกำรเติบโตของตลำดใน
ต่ำ งประเทศจะพบว่ำกำรให้ บ ริ ก ำรผ่ำน Cloud Service ของ Google Apps for Work ได้ มี ก ำรขยำยตัวในกลุ่มธุรกิ จ
SMEs และกลุ่มธุรกิจที่เกิดใหม่อย่ำงมำก แต่ Microsoft 365 จะเข้ ำถึงกลุ่มลูกค้ ำองค์กรที่มีขนำดใหญ่ที่เปิ ดกิจกำรมำ
อย่ำงยำวนำน และมีวฒ
ั นธรรมกำรใช้ งำนบนแพลตฟอร์ มของไมโครซอฟต์ (Microsoft) อย่ำงเหนียวแน่น ซึง่ นับเป็ นโอกำส
ของกำรให้ บริ กำรผ่ำน Cloud Service ของ Google ในกลุ่มธุรกิจ SMEs อย่ำงมำก อย่ำงไรก็ตำม กำรแข่งขันเฉพำะใน
กลุ่มพำร์ ทเนอร์ Google Apps for Work ด้ วยกันนัน้ ยังอยู่ในระดับปำนกลำง และมีปัจจัยสู่ควำมสำเร็ จที่กำรตลำด
ควำมรู้ทำงเทคนิคของผู้ให้ บริ กำร และมูลค่ำเพิ่มจำกกำรให้ บริ กำร

กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
เพื่อให้ บริ ษัทเติบโตอย่ำงยัง่ ยืน บริ ษัทได้ พฒ
ั นำปรับปรุง ดังนี ้
1. พัฒนำปรับปรุ งระบบกำรให้ บริ กำรโดยมุ่งเน้ นกำรพัฒนำบุคลำกรให้ มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และมี
จิตใจรักในงำนด้ ำนบริ กำร (Service Mind)
2. พัฒนำผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็ นทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำของตนเอง
3. รักษำควำมเชื่อมัน่ และควำมสัมพันธ์กบั คูค่ ้ ำและลูกค้ ำ
4. มุง่ เน้ นกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรบริ กำรให้ มีควำมหลำกหลำยขึน้ และให้ เป็ นที่ยอมรับแก่ลกู ค้ ำ
การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
กำรจัดหำผลิตภัณฑ์ และบริ กำรของ บริ ษัท ดีมเี ตอร์ ไอซีที จำกัด สำมำรถแบ่งออกได้ เป็ น 2 รูปแบบคือ
1. ผลิตภัณฑ์และบริ กำรที่บริ ษัทพัฒนำขึ ้น หรื อเป็ นของตนเอง ซึ่งจะเป็ นระบบบริ กำรเว็บโฮสติ ้ง กำรพัฒนำ
แอพพลิเคชัน่ และกำรตลำดดิจิทลั ซึง่ ทังหมดขึ
้
้นกับทรัพยำกรบุคคลของบริ ษัททังหมดในพั
้
ฒนำกำรบริ กำร
ให้ กบั ลูกค้ ำกลุม่ เป้ำหมำย
2. ผลิตภัณฑ์และบริ กำรที่บริ ษัทเป็ นตัวแทน อันได้ แก่กำรให้ บริ กำร Cloud Service ของ Google Apps for
Work ซึง่ ต้ องอำศัยกำรจัดหำบุคลำกรในกำรให้ บริ กำร และควำมร่วมมือทำงกำรตลำดกับเจ้ ำของผลิตภัณฑ์
งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี –

- 32 -

โครงสร้ างรายได้
ประเภทของรายได้
- บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที
จากัด
1. รำยได้
2. รำยได้ อื่น
รวมรายได้

ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ

4.66
0.04
4.70

99.15
0.85
100.00

-

-

-

-

ปั จจัยความเสี่ยงของ บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จากัด
ความเสี่ยงต่ อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
ปั จจัยเสีย่ งต่อกำรดำเนินธุรกิจของ บริ ษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด มีดงั ต่อไปนี ้
1. สภำพเศรษฐกิจที่เอื ้อต่อกำรลงทุนในระบบสำรสนเทศของภำคธุรกิจ SMEs ซึ่งในภำวะเศรษฐกิจที่ไม่ดี
ภำคธุรกิจจะหำทำงเลือกในกำรตัดค่ำใช้ จ่ำย และเงินลงทุนในระบบสำรสนเทศ เป็ นอันดับต้ นๆ ซึง่ จะเห็นได้
ว่ำ กำรเติบโตในกำรให้ บริ กำรของ D ICT ในด้ ำนต่ำงๆ นัน้ จะขึน้ อยู่กับระดับกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจ
ทัง้ สิ ้น ไม่ว่ำจะเป็ นกำรเพิ่มขึน้ ของผู้ใช้ งำนในองค์ ก รลูกค้ ำ หรื อกำรลงทุนในกำรพัฒ นำแอพพลิเ คชั่น
เพิ่มเติม
2. บุคลำกรที่มีควำมรู้ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรตลำดออนไลน์ ซึ่งจะเห็นได้ ว่ำกำรเติบโตของธุรกิจ
ของ D ICT เป็ นธุรกิจที่ขึ ้นอยูก่ บั กำรให้ บริ กำรและกำรตลำดผ่ำนช่องทำงออนไลน์เป็ นหลัก ดังนันระดั
้ บกำร
ให้ บริ กำร (Service Level) และกำรตลำดออนไลน์ที่ปฏิบตั ิงำนโดยบุคลำกรนัน้ จะเป็ นปั จจัยควำมเสี่ยงที่
สำคัญ หำก D ICT ไม่สำมำรถรักษำหรื อสรรหำบุคลำกรที่มีคณ
ุ ภำพมำร่วมงำนได้
3. ควำมเข้ ำใจในกำรทำกำรตลำดของเจ้ ำของผลิตภัณฑ์ ซึ่งควำมเข้ ำใจในกำรทำกำรตลำด Cloud Service
ของเจ้ ำของผลิตภัณฑ์อย่ำงกูเกิ ้ล (Google Inc.) ในตลำดประเทศไทย ที่จะต้ องทำงำนควบคูก่ บั พำร์ ทเนอร์
นัน้ เป็ นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจำก Google จะเป็ นผู้สร้ ำงควำมตระหนักให้ กับกลุ่มลูกค้ ำเป้ำหมำย
และพำร์ ทเนอร์ จะเป็ นผู้เข้ ำถึงลูกค้ ำเป้ำหมำยแบบควบคู่กนั ไป ซึ่ง Google นันประสบควำมส
้
ำเร็ จอย่ำง
ยิ่งยวดในระดับโลก และในประเทศไทยในผลิตภัณฑ์กำรโฆษณำผ่ำนเครื่ องมือค้ นหำ (Search Engine)
ที่ครองควำมเป็ นอันดับหนึ่งของโลก แต่ในกำรให้ บริ กำรผ่ำน Cloud Service ในผลิตภัณฑ์ ออฟฟิ สนัน้
Google ยังอยู่ในช่วงเริ่ มต้ น และยังไล่ตำมไมโครซอฟต์อย่ำงตำมติด (ไมโครซอฟต์ ได้ เปรี ยบในเรื่ องของ
ฐำนผู้ใช้ งำนระบบปฏิบตั ิกำร Windows และ Microsoft Office มำอย่ำงยำวนำนมำกกว่ำ 30 ปี )
2. บริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด

ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริ ษัท:

บริ ษัท ดีมีเตอร์ พำวเวอร์ จำกัด

ที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่: เลขที่ 191/43 อำคำรซีทีไอ ทำวเวอร์ ชัน้ 21 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
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ประเภทธุรกิจ:

เป็ นบริ ษัทที่มงุ่ เน้ นกำรลงทุนในธุรกิจผลิต จำหน่ำย และส่งออกแผงเซลล์แสงอำทิตย์ และธุรกิจ
ให้ บริ กำรเกี่ยวกับโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทนโดยใช้ พลังงำนลมเป็ นหลัก

เลขทะเบียนบริ ษัท:

0105558024665

ทุนจดทะเบียน:

85,000,000 บำท (หุ้นสำมัญ 8,500,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 10 บำท)

ทุนที่ชำระแล้ ว:

85,000,000 บำท (หุ้นสำมัญ 8,500,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 10 บำท)

รายชื่อผู้ถอื หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ลาดับ
รายชื่อ
1
บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
2
นำยอภิเชฐ ปุสรี
3
นำยอนิศ โอสถำนุเครำะห์
รวม

จานวนหุ้นที่ถอื
สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
8,499,998
99.99998
1
0.00001
1
0.00001
8,500,000
100.00000

ข้ อมูลการประกอบธุรกิจ
ประวัติควำมเป็ นมำ
บริ ษัท ดีมีเตอร์ พำวเวอร์ จำกัด เดิมชื่อ บริ ษัท เอเจพี พำวเวอร์ จำกัด จดทะเบียนจัดตังเป็
้ นบริ ษัทจำกัด
เมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2558 ต่อมำเมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 2558 บริ ษัทได้ เปลีย่ นชื่อเป็ น บริ ษัท ดีมีเตอร์ พำวเวอร์ จำกัด
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
พลังงำนไฟฟ้ำถือเป็ นสำธำรณูปโภคพื ้นฐำนที่สำคัญต่อกำรดำเนิ นชีวิต และกำรพัฒนำเศรษฐกิจทุก
ประเทศต่ำงมุ่งเน้ นกำรพัฒนำด้ ำนพลังงำน เพื่อตอบสนองกำรขยำยตัวของจำนวนประชำกร ประเทศไทยก็เป็ นประเทศ
หนึ่งที่คำนึงถึงกำรพัฒนำด้ ำนพลังงำน ทังเรื
้ ่ องเทคโนโลยี แหล่งที่มำของพลังงำนไฟฟ้ำ ภำครัฐจึงมีนโยบำยส่งเสริ มกำร
ผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนตำมธรรมชำติมำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรพึง่ พำเชื ้อเพลิงฟอสซิลและลด
มลพิษจำกกำรผลิตไฟฟ้ำลง โดยในแผนกำรพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือกใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564)
หรื อ Alternative Energy Development Plan (AEDP) ประเทศไทยได้ กำหนดเป้ำหมำยกำรใช้ พลังงำนทดแทนเพิ่มขึ ้นเป็ น
ร้ อยละ 25 ของกำรใช้ พลังงำนทังหมดในปี
้
พ.ศ. 2564
บริ ษัท ดีมีเตอร์ พำวเวอร์ จำกัด เป็ นบริ ษัทที่มงุ่ เน้ นกำรลงทุนในธุรกิจผลิต จำหน่ำย และส่งออกแผงเซลล์
แสงอำทิตย์ และธุรกิจให้ บริ กำรเกี่ยวกับโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทนโดยใช้ พลังงำนลมเป็ นหลัก
ธุรกิจที่ บริ ษัท ดีมีเตอร์ พำวเวอร์ จำกัด เข้ ำไปร่วมลงทุนสำมำรถแบ่งเป็ น 3 ส่วนได้ ดังนี ้
1. ธุรกิจผลิตเซลล์ และแผงเซลล์ แสงอาทิตย์ (Solar cell and PV Solar module)
ลักษณะผลิตภัณฑ์
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครั ง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2559 ได้ มีมติอนุมัติให้ เสนอให้ ที่
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ของบริ ษัทพิจำรณำอนุมตั ิกำรร่ วมลงทุนกับ HAINAN YINGLI NEW ENERGY
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RESOURCES CO., LTD (“Yingli”) โดยกำรเข้ ำลงทุนใน บริ ษัท ลี่ซนั โซล่ำ จำกัด (“Lison”) เพื่อจัดตังโรงงำนผลิ
้
ตแผง
เซลล์แสงอำทิตย์ ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัทอยู่ในระหว่ำงกำรนำเสนอกำรร่ วมลงทุนดังกล่ำวต่อที่ประชุม สำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2559 ของบริ ษัทซึง่ จะจัดขึ ้นในวันที่ 29 เมษำยน 2559
บริ ษัทได้ ร่วมลงทุนใน Lison ซึ่งเป็ นบริ ษัทลูกของ Yingli ผ่ำน บริ ษัท ดีมีเตอร์ พำวเวอร์ จำกัด โดยเมื่อ
วัน ที่ 4 ธัน วำคม 2558 บริ ษั ท ดี มี เ ตอร์ พำวเวอร์ จ ำกัด ได้ เ ข้ ำ ลงนำมใน Share Sale and Purchase Agreement in
relation to the sale and purchase of shares in Lison ฉบับลงวันที่ 4 ธันวำคม 2558 และได้ ลงนำมใน Amendment
Agreement in relation to the Share Sale and Purchase Agreement เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2558 (รวมเรี ยกว่ำ “สัญญา
ซือ้ ขายหุ้น”) และได้ ลงนำมใน Joint Venture Agreement in relation to investment in Lison ฉบับลงวันที่ 4 ธันวำคม
2558 (“สัญญาร่ วมลงทุน”)
ในกำรเข้ ำลงทุนใน Lison ดังกล่ำว Lison มีแผนจะก่อสร้ ำงโรงงำนผลิตเซลล์แสงอำทิตย์ (Solar cell)
และแผงเซลล์แสงอำทิตย์ชนิดผลึกซิลิกอน (Crystalline silicon PV Module) ที่นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี ้ จ.ระยอง โดย
ใช้ เทคโนโลยีกำรผลิตจำกประเทศจีน ทุกขันตอนกำรผลิ
้
ตมีกำรควบคุมคุณภำพให้ เป็ นไปตำมมำตรำฐำนสำกล โดยใน
กำรผลิตจะผลิตแผงเซลล์แสงอำทิตย์ ชนิดผลึกซิลิกอน (Solar PV Module) ด้ วยกำลังกำรผลิตแสงอำทิตย์ ชนิดผลึก
ซิลิกอนในปี แรกคือ 300 เมกะวัตต์ตอ่ ปี เพื่อรองรับควำมต้ องกำรที่เพิ่มมำกขึ ้นตำมกำรแพร่ หลำยของเทคโนโลยีกำรผลิต
ไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์

ภำพรวมกำรผลิตเซลล์และแผงเซลล์แสงอำทิตย์
ขันตอนกำรผลิ
้
ตเซลล์แสงอำทิตย์
1. สร้ ำงแท่งซิลกิ อน ที่มีควำมบริ สทุ ธิ์สงู (99.99%) โดยใช้ ควำมร้ อนที่อณ
ุ หภูมิสงู สกัดซิลกิ อนออกจำกทรำยแล้ วทำให้ เย็น
ตัวลง กลำยเป็ นผลึกซิลิกอน จำกนันเติ
้ มธำตุโบรอน (Boron) เล็กน้ อยผสมลงไปในผลึกซิลิกอนเพื่อช่วยให้ ซิลิกอนนำ
ไฟฟ้ำได้ ดีขึ ้น และนำไปหลอมในเตำหลอมอุณหภูมิสงู และปิ ดสนิทเพื่อให้ สำรทังสองผสมกั
้
นได้ ดี จำกนันจะได้
้
แท่งซิลกิ อน
(Silicon Ingot) ขนำดใหญ่
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กำรสร้ ำงแท่งซิลกิ อน
2. ตัดแท่งซิลกิ อน โดยให้ ลวดหลำยร้ อยเส้ นตัดผ่ำนแท่งซิลกิ อนอย่ำงช้ ำๆ ทำให้ แผ่นผลึกซิลกิ อนมีขนำดบำง (Wafer) ซึง่ มี
ควำมหนำประมำณ 200 ไมครอน จำกนันท
้ ำควำมสะอำดเพื่อรอดำเนินกำรขันตอนต่
้
อไป
แท่งซิลกิ อน

ลวดตัด

กำรตัดแท่งซิลกิ อน
หลังจำกนันจะท
้
ำกำรลดกำรสะท้ อนแสงของพื ้นผิวของแผ่นเวเฟอร์ โดยผ่ำนกระบวนกำรทำงเคมีเพื่อทำ
ให้ เกิดพีรำมิดเล็กๆ บนพื ้นผิวของแผ่นเวเฟอร์ ทำให้ โฟตอนจำกแสงอำทิตย์ที่ตกกระทบพื ้นผิวของแผ่นเวเฟอร์ มีแนวโน้ มที่
จะสะท้ อนกลับออกไปน้ อยลง

ลักษณะแผ่นเวเฟอร์ หลังผ่ำนกระบวนกำรลดกำรสะท้ อนแสงกลับ
3. ท ำให้ ซิ ลิ ก อนเวเฟอร์ ส ำมำรถแปลงพลัง งำนแสงอำทิ ต ย์ เ ป็ น พลัง งำนไฟฟ้ ำ ได้ โดยกำรเคลื อ บสำรฟอสฟอรั ส
(Phosphorus) ลงบนซิ ลิก อนเวเฟอร์ ที่ อุณ หภูมิ สูง จำกนัน้ ท ำควำมสะอำดด้ ว ยกระบวนกำรทำงเคมี โดยหลัง จำก
กระบวนกำรนี ้เสร็ จสิ ้นเรำจะเรี ยกสิ่งที่ได้ วำ่ “เซลล์แสงอำทิตย์” (Solar Cell)” ซึ่งจะเป็ นกำรลงทุนของบริ ษัทใน Solar Cell
ตำมที่กล่ำวไว้ ข้ำงต้ น ดังนันในกำรลงทุ
้
น ในSolar PV Module บริ ษัทจึงมีควำมจำเป็ นต้ องนำเข้ ำเซลล์แสงอำทิตย์มำเพื่อ
ใช้ เป็ นวัตถุดิบในกำรผลิต
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+ FRONT ELECTRODE
+

N-TYPE SILICON
P-TYPE SILICON
ส่วนประกอบเซลล์แสงอำทิตย์

- BACK ELECTRODE
4. นำเซลล์แสงอำทิตย์จำนวน 48 60 หรื อ 72 เซลล์ มำจัดเรี ยงและเชื่อมต่อกันภำยในโครงแผงซึง่ ประกอบไปด้ วยกระจก
สำรกันควำมชื ้น สำยไฟฟ้ำภำยใน และกรอบอลูมิเนียมแข็ง โดยด้ ำนหลังของแผงเซลล์แสงอำทิตย์จะมีขวและสำยไฟฟ้
ั้
ำ
บวกและลบเพื่อเชื่อมต่อเป็ นระบบผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ขนำดใหญ่ขึ ้นต่อไป ซึ่งจะเป็ นกำรลงทุนของบริ ษัท
ใน Solar PV Module ตำมที่กล่ำวไว้ ข้ำงต้ น

ส่วนประกอบแผงเซลล์แสงอำทิตย์
ตลาดและการแข่ งขัน
พลังงำนไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย์ถือเป็ นพลังงำนสะอำด และกำรก่อสร้ ำงระบบผลิตไฟฟ้ำทำได้ ง่ำยและ
รวดเร็ วกว่ำโรงไฟฟ้ำชนิดอื่น จึงทำให้ กำรใช้ แผงเซลล์แสงอำทิตย์เริ่ มเป็ นที่แพร่ หลำย และมีกำรนำมำประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจำวันมำกขึ ้นเรื่ อยๆ ทำให้ มีควำมต้ องกำรใช้ ทงในประเทศและต่
ั้
ำงประเทศ แผงเซลล์แสงอำทิตย์ที่ผลิตจำก
โรงงำนของบริ ษัท จะถูกส่งไปจำหน่ำยที่ประเทศสหรัฐอเมริ กำเป็ นหลัก โดยคู่แข่งที่สำคัญส่วนใหญ่จะเป็ นผู้ผลิตจำก
ประเทศจี น แต่เนื่องด้ ว ยควำมหลำกหลำยของแผงเซลล์แสงอำทิตย์ ที่มีอยู่หลำกหลำยชนิด ประกอบกับสภำพพืน้ ที่
โครงกำรที่แตกต่ำงกัน ทำให้ มีตลำดที่มีควำมต้ องกำรสินค้ ำที่แตกต่ำงกันอยู่มำก และโรงงำนของบริ ษัทมุ่งเน้ นพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ โดยใช้ เทคโนโลยีกำรผลิตที่มีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและควำมร่ วมมือจำกบริ ษัทที่มีควำมชำนำญ และมีฐำน
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กำรผลิตที่ใหญ่ทวั่ โลก ทำให้ มีอำนำจในกำรต่อรองรำคำวัตถุดิบที่จะนำมำผลิต อีกทัง้ ดำเนินกำรจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ ถึง
ลูกค้ ำโดยง่ำยและคล่องตัว

กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
บริ ษัทเน้ นกลยุทธกำรแข่งขัน ดังนี ้
1. บริ ษัทมุง่ เน้ นพัฒนำผลิตภัณฑ์ โดยใช้ เทคโนโลยีกำรผลิตและวัสดุทดี่ ีมีคณ
ุ ภำพ
2. ทีมงำนที่มคี วำมเชี่ยวชำญ และมีประสบกำรณ์กำรทำงำน
3. กำรบริ กำรที่รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ
การจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
วัตถุดิบหลักของแผงเซลล์แสงอำทิตย์คือ เซลล์แสงอำทิตย์ บริ ษัทจะนำเข้ ำมำจำกต่ำงประเทศ ได้ แก่
ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน ประเทศเกำหลีใต้ เป็ นต้ น โดยบริ ษัทจะคำนึงถึงเรื่ องคุณภำพที่มีมำตรำฐำนสำกลรับรอง
ระยะเวลำกำรส่ ง มอบสิ น ค้ ำ กำรรั บ ประกั น คุ ณ ภำพ และรำคำ เป็ นหลัก ส ำหรั บ อุ ป กรณ์ อื่ น ๆ ที่ ส ำมำรถสั่ง ซื อ้
ภำยในประเทศได้ อำทิเช่น กระจก แผ่นเฟรม เป็ นต้ น บริ ษัทจะใช้ หลักเกณฑ์คดั เลือกผู้ผลิตเหมือนกับกำรนำเข้ ำวัตถุดิบ
จำกต่ำงประเทศ และกำรจัดซื ้อวัตถุดิบ หรื อผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อนำมำใช้ ในกระบวนกำรผลิตสินค้ ำของบริ ษัท จะมีกำรวำง
แผนกำรจัดซื ้อทังคุ
้ ณภำพและจำนวณให้ เพียงพอต่อกำรผลิตในแต่ล ะรอบกำรผลิต รวมถึงกำรบริ หำรจัดกำรวัตถุดิบคง
คลัง และสินค้ ำคงคลังที่ผลิตได้ ให้ เหมำะสมกับรอบกำรกำรส่งมอบงำนถึงลูกค้ ำอีกด้ วย
งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
-ไม่มี2. ธุรกิจร่ วมลงทุน บริการออกแบบ ให้ คาปรึกษา และก่ อสร้ างโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
ลักษณะบริการ
บริ ษัทให้ บริ กำรร่ วมลงทุน ออกแบบ ให้ คำปรึ กษำและก่อสร้ ำงโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ และกำร
พัฒนำกำรดำเนินโครงกำรธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน โดยทีมงำนที่มีประสบกำรณ์ทงในและนอกประเทศ
ั้
กำรให้ บริ กำรแบ่งเป็ น
1. กำรร่ วมลงทุนกับเจ้ ำของโครงกำรที่ไม่สำมำรถเข้ ำถึงแหล่ง เงิ นทุน เพื่อให้ โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน
ทดแทนสำมำรถดำเนินกำรได้
2. กำรให้ บริ กำรออกแบบและเป็ นที่ปรึกษำโครงกำรทำงด้ ำนเทคนิค
3. กำรให้ บริ กำรจัดซื ้อและก่อสร้ ำงโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์
ตลาดและการแข่ งขัน
เนื่องจำกบริ ษัทมีบุคลำกรที่มีป ระสบกำรณ์ กำรทำงำนด้ ำนกำรพัฒนำโครงกำรผลิต ไฟฟ้ำพลัง งำน
แสงอำทิตย์ ทงั ้ ทำงด้ ำนเทคนิคคอล (Project Technical) และกำรบริ หำรด้ ำนกำรเงิ น (Project Financing) ทัง้ ในและ
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ต่ำงประเทศด้ ำนเทคนิคอล บริ ษัทมีควำมชำนำญเรื่ องกำรออกแบบ กำรก่อสร้ ำงโครงกำร กำรจัดหำอุปกรณ์ เพื่อให้ ได้
โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ที่มีประสิทธิภำพสูงสุดตำมพื ้นที่ตงโครงกำรนั
ั้
น้ ส่วนด้ ำนกำรบริ หำรกำรเงิน
ในกำรพัฒนำโครงกำร บุคลำกรของบริ ษัทสำมำรถช่วยให้ เจ้ ำของโครงกำรสำมำรถบริ หำรกำรเงินเพื่อลงทุนในโครงกำร
พลังงำนทดแทนให้ มีประสิทธิภำพสูงสุด ลดกำรสูญเสียเงินลงทุนในส่วนที่เกินควำมจำเป็ น เนื่องจำกบริ ษัทมีประสบกำรณ์
ในกำรทำงำนด้ ำนกำรบริ หำรจัดกำรด้ ำนกำรเงินในกำรพัฒนำโครงกำรต่ำงๆ มำแล้ วหลำยโครงกำรทังในและต่
้
ำงประเทศ

กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
1. บริ ษัทมีควำมพร้ อมทำงกำรเงิน เพื่อเข้ ำร่ วมลงทุนกับเจ้ ำของโครงกำรที่ไม่สำมำรถเข้ ำถึงแหล่ง
เงินทุน เพื่อให้ โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทนสำมำรถดำเนินกำรได้
2. บริ ษัท มีบุคลำกรที่ มีป ระสบกำรณ์ ก ำรท ำงำนด้ ำนกำรพัฒนำโครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ทงั ้ ทำงด้ ำนเทคนิคคอล และกำรบริ หำรด้ ำนกำรเงิน เพื่อลดกำรสูญเสียเงินลงทุนในส่วนที่เกินควำม
จำเป็ น เนื่องจำกบริ ษัทมีประสบกำรณ์ ในกำรทำงำนด้ ำนกำรบริ หำรจัดกำรด้ ำนกำรเงินในกำรพัฒนำโครงกำร
ต่ำงๆ มำแล้ วหลำยโครงกำรทังในและต่
้
ำงประเทศ
3. บริ ษัทมีกำรบริ กำรหลังกำรขำยที่มีประสิทธิภำพ รวดเร็ ว
4. บริ ษัทมุ่งเน้ นในกำรสร้ ำงควำมสัมพันธ์ อนั ดีกบั ลูกค้ ำ เพื่อสร้ ำงควำมมัน่ ใจกับลูกค้ ำว่ำจะได้ รับ
กำรบริ กำรที่ดี
การจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
เพื่อให้ กำรออกแบบและวิเครำะห์ควำมเป็ นไปได้ ในกำรลงทุนของโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์หรื อ
พลังงำนทดแทนอื่นให้ มีประสิทธิภำพสูง จำเป็ นต้ องใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ทนั สมัย บริ ษัทจึงจัดเตรี ยมทังโปรแกรม
้
คอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ ที่ทนั สมัย ตลอดจนมีนโยบำยให้ บคุ คลำกรศึก ษำหำเทคโนโลยีใหม่ เพื่อนำมำใช้ ในงำนให้
คำปรึกษำ ส่งบุคคลำกรไปอบรม เพื่อพัฒนำศักยภำพให้ สงู ยิ่งขึ ้น
งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
-ไม่มี3. ธุรกิจร่ วมลงทุนโรงไฟฟ้ าพลังงานลม (Wind Farm)
ลักษณะผลิตภัณฑ์
บริ ษัทได้ เข้ ำร่ วมลงทุนโดยถือหุ้นร้ อยละ 25 ใน บริ ษัท วินชัย จำกัด ซึ่งเป็ นผู้พฒ
ั นำและดำเนินโครงกำร
ผลิตไฟฟ้ำด้ วยพลังงำนลม ภำยใต้ ชื่อโครงกำรร่มเกล้ ำวินด์ฟำร์ ม โครงกำรที่ตงอยู
ั ้ ท่ ี่ อำเภอนิคมคำสร้ อย จังหวัดมุกดำหำร
ปริ มำณไฟฟ้ำที่เสนอขำย 45 เมกะวัตต์ ขนำดกำลังกำรผลิตติดตัง้ 52.5 เมกกะวัตต์ และลงนำมสัญญำซื ้อขำยไฟฟ้ำกับ
กำรไฟฟ้ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) แล้ ว เมื่อวันที่ 7 เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2558 โดยเงื่อนไขกำรรับซื ้อไฟฟ้ำจะมี
ส่วนเพิ่ม (Adder) 3.50 บำท/หน่วย เป็ นระยะเวลำ 10 ปี โครงกำรมีแผนจะดำเนินกำรก่อสร้ ำงแล้ วเสร็ จพร้ อมจำหน่ำย
ไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ เดือนเมษำยน พ.ศ.2562 โดยไฟฟ้ำที่ผลิตได้ ทงหมดจะส่
ั้
งขำยให้ EGAT ที่ระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต์
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วินด์ฟำร์ ม
สถำนีไฟฟ้ำ
ของโครงกำร

สำยส่งไฟฟ้ำขนำด
แรงดัน115 kV

กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนลมเพื่อจำหน่ำยไฟฟ้ำ
ขัน้ ตอนการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานลม
เนื่องจำกพลังงำนลมเป็ นพลังงำนสะอำด เป็ นเชื ้อเพลิงกำรผลิตไฟฟ้ำที่เกิดขึ ้นเองตำมธรรมชำติ ไม่ต้อง
ซื ้อไม่ก่อให้ เกิดอันตรำยต่อสภำพแวดล้ อม และสำมำรถนำมำใช้ ประโยชน์ได้ อย่ำงไม่หมดสิ ้น “ กังหันลม ” เป็ นอุปกรณ์
ชนิดหนึ่งที่ถูกสร้ ำงเพื่อกัน้ กำรเคลื่อนที่ของพลังงำนลม ทำให้ สำมำรถใช้ พลังงำนจลน์ จำกกำรเคลื่อนที่ของลมมำทำ
ประโยชน์ได้ ต่อไป สำหรับกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนลม เมื่อมีกระแสลมพัดผ่ำนกับใบพัดของกังหันลม กังหันลมจะทำ
หน้ ำที่เปลี่ยนพลังงำนลมที่อยู่ในรู ปแบบของพลังงำนจลน์ไปเป็ นพลังงำนกล ใบพัดเกิดกำรหมุนแรง จำกกำรหมุนของ
ใบพัดนี ้จะถูกส่งผ่ำนเพลำแกนหมุน ทำให้ เฟื องขับเคลือ่ นหรื อเฟื องเกียร์ ที่ติดอยูก่ บั เพลำแกนหมุนๆ ตำมไปด้ วย เมื่อเฟื อง
ขับเคลื่อนของกังหันลมเกิดกำรหมุน จะขับเคลื่อนให้ เพลำแกนหมุนที่ต่อเชื่อมอยูก่ บั เครื่ องกำเนิดไฟฟ้ำผลิตไฟฟ้ำออกมำ
ปริ มำณไฟฟ้ำที่ผลิตได้ จะขึ ้นอยูก่ บั ควำมเร็ วของลม เทคโนโลยีของกังหันลม และสถำนที่ที่ติดตังกั
้ งหันลม

หลักกำรผลิตไฟฟ้ำจำกกังหันลม
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ตลาดและการแข่ งขัน
กำรผลิตและจำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนลม จัดเป็ นธุรกิจที่ไม่มีกำรแข่งขันทำงตรงเนื่องจำกบริ ษัทมี
สัญญำซื ้อขำยไฟฟ้ำกับ EGAT จึงทำให้ ปริ มำณไฟฟ้ำที่ผลิตได้ ทงหมดจะถู
ั้
กส่งจำหน่ำยให้ EGAT ตำมรำคำและเงื่อนไขที่
กำหนดไว้ ตำมสัญญำซือ้ ขำยไฟฟ้ำ อย่ำงไรก็ ตำม บริ ษัทมุ่งเน้ นกำรคั ดเลือกอุปกรณ์ ที่มีมำตรฐำนระดับสำกลและมี
ประสิทธิภำพสูง รำคำเหมำะสมกับกำรลงทุน เพื่อให้ ได้ ปริ มำณไฟฟ้ำมำก และมีประสิทธิภำพในกำรจำหน่ำยให้ กบั กำร
ไฟฟ้ำตลอดอำยุโครงกำร
นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังเล็งเห็นโอกำสในกำรเติบทำงทำงด้ ำนธุรกิจพลังงำนลม เนื่องจำกควำมต้ องกำรใช้
ไฟฟ้ำภำยในประเทศมีแนวโน้ มเพิ่มขึน้ ทุกปี ภำครั ฐจึงมีนโยบำยส่งเสริ มกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนตำม
ธรรมชำติมำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรพึ่งพำเชื ้อเพลิงฟอสซิลและลดมลพิษจำกกำรผลิตไฟฟ้ำลง โดยใน
แผนกำรพัฒ นำพลัง งำนทดแทนและพลัง งำนทำงเลื อ กใน 10 ปี (พ.ศ. 2 555-2564) หรื อ Alternative Energy
Development Plan (AEDP) ประเทศไทยได้ กำหนดเป้ำหมำยกำรใช้ พลังงำนทดแทนเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 25 ของกำรใช้
พลังงำนทัง้ หมดในปี พ.ศ. 2564 พลังงำนลมเป็ นหนึ่งในพลังงำนทดแทนที่ได้ รับกำรส่งเสริ มตำมแผน AEDP ข้ ำงต้ น
ซึ่งเป็ นพลังงำนที่ สะอำดไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมและสำมำรถหมุนเวียนนำมำใช้ ได้ อีก ประกอบกับภำครั ฐได้ มี
นโยบำยส่งเสริ มกำรพัฒนำพลังงำนลมเป็ นพิเศษ เช่น ผลักดันกฎระเบียบเพื่ออำนวยควำมสะดวกให้ เอกชนสำมำรถที่จะ
ขอใช้ พืน้ ที่และดำเนินกำรติดตัง้ กังหันลมในพืน้ ที่ไกลได้ และกำหนดรำคำรั บซื อ้ ที่มีส่วนเพิ่ม (Adder) 3.50 บำทหรื อ
มำกกว่ำตำมเงื่อนไขเป็ นระยะเวลำ 10 ปี
ดังนัน้ หำกพิจำรณำภำพรวมสถำนกำรณ์ พลังงำนและนโยบำยกำรสนับ สนุนจำกภำครั ฐ บริ ษัทได้
เล็งเห็นถึงกำรมีส่วนร่ วมในกำรพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนในพืน้ ที่จังหวัดมุกดำหำรเป็ นพืน้ ที่ที่มีศักยภำพลม
สำมำรถนำมำพัฒนำผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนลมได้ อีกทังยั
้ งสอดรับกับนโยบำยของภำครัฐกับนโยบำยในกำรสนับสนุน
กำรใช้ พลังงำนทำงเลือกและจะช่วยสร้ ำงผลตอบแทนที่มนั่ คงในระยะยำว

กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
เนื่องจำกธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนลม เป็ นธุรกิจที่ไม่มีกำรแข่งขันทำงตรงกับผู้ประกอบกำรรำยอื่นเนื่องจำก
บริ ษัทมีสญ
ั ญำซือ้ ขำยไฟฟ้ำกับ กำรไฟฟ้ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ. : EGAT) จึงทำให้ ปริ มำณไฟฟ้ำที่ผลิตได้
ทังหมดจะถู
้
กส่งจำหน่ำยให้ EGAT ตำมรำคำและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ตำมสัญญำซื ้อขำยไฟฟ้ำ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทมุง่ เน้ น
กำรคัดเลือกอุปกรณ์ที่มีมำตรฐำนระดับสำกลและมีประสิทธิภำพสูง รำคำเหมำะสมกับกำรลงทุน เพื่อให้ ได้ ปริ มำณไฟฟ้ำ
มำก และมีประสิทธิภำพในกำรจำหน่ำยให้ กบั กำรไฟฟ้ำตลอดอำยุโครงกำร
การจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
วัตถุดิบหลักของกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนลม คือ ลมตำมธรรมชำติ ซึ่งประเทศไทยอยู่ภำยใต้ อิทธิพล
ของลมมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะพัดปกคลุมระหว่ำงกลำงเดือนพฤษภำคมถึงกลำงเดือนตุลำคม และ
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดประมำณกลำงเดือนตุลำคมถึงกลำงเดือนกุมภำพันธ์ นอกจำกนี ้ปริ มำณไฟฟ้ำที่ผลิต
ได้ ยงั ขึ ้นอยู่กบั ประสิทธิภำพของกังหันลม ดังนัน้ บริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรเลือกกังหันลม และอุปกรณ์จำกผู้ผลิตที่มี
คุณภำพ เทคโนโลยี ที่เหมำะกับที่ตงโครงกำร
ั้
ในรำคำที่เหมำะสมกับกำรลงทุน เพื่อให้ โรงไฟฟ้ำมีประสิทธิภำพสูงสุด
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งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
โครงกำรที่ตงอยู
ั ้ ท่ ี่ อำเภอนิคมคำสร้ อย จังหวัดมุกดำหำร ปริ มำณไฟฟ้ำที่เสนอขำย 45 เมกะวัตต์
โครงสร้ างรายได้
ประเภทของรายได้
- บริษัท ดีมีเตอร์
พาวเวอร์ จากัด
1. รำยได้
2. รำยได้ อื่น
รวมรายได้

ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ

0.00
0.31
0.31

0.00
100.00
100.00

-

-

-

-

ปั จจัยความเสี่ยงของบริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด
ความเสี่ยงต่ อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
1) ความเสี่ยงจากการผลิตสินค้ า
ปั จจัยหลักของกำรผลิตสินค้ ำที่ทำให้ เกิดควำมเสีย่ งคือ วัตถุดิบที่นำมำผลิตสินค้ ำ และกระบวนกำรผลิตทังหมด
้
เนื่องจำกวัตถุดิบหลักของแผงเซลส์แสงอำทิตย์คือ เซลล์แสงอำทิตย์ แต่เซลส์แสงอำทิตย์ยงั ไม่สำมำรถผลิตได้ ในประเทศ
ไทย ต้ องนำเข้ ำมำจำกต่ำงประเทศเท่ำนัน้ ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดจำกกำรนำเข้ ำวัตถุดิบ โดยซัพพลำยเออร์ (Supplier)
ไม่สำมำรถส่งเซลส์แสงอำทิตย์ได้ ทนั เวลำ หรื อส่งของที่มีคณ
ุ ภำพต่ำกว่ำมำตรฐำน เป็ นต้ น เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงเรื่ อง
วัตถุดิบ บริ ษัทได้ กำหนดเงื่อนไขกำรเรี ยกร้ องค่ำเสียหำยต่ำงๆ ตังแต่
้ กระบวนกำรกำรทำสัญญำซื ้อขำยวัตถุดิบ เพื่อเป็ น
กำรประกันคุณภำพของวัตถุดิบ นอกจำกนี ้ได้ จดั เตรี ยมกระบวนกำรตวจสอบคุณภำพสินค้ ำให้ เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำร
ทำงำน และมำตรฐำนคุณภำพของสินค้ ำก่อนส่งมอบถึงบริ ษัท นอกจำกนี ้ทุกกระบวนกำรผลิตแผงเซลส์แสงอำทิตย์ บริ ษัท
ให้ ควำมสำคัญตังแต่
้ กำรเลือกเทคโนโลยีกำรผลิตที่ทนั สมัย กำรวำงแผนผังกระบวนกำรผลิตให้ เป็ นไปตำมมำตรฐำน กำร
สุ่มตรวจสอบคุณภำพหลังผ่ำนกระบวนกำรผลิตแต่ละขันก่
้ อนส่งไปสู่ กระบวนกำรผลิตถัดไป และกระบวนกำรทดสอบ
คุณภำพสินค้ ำเมื่อกระบวนกำรกำรผลิตเสร็ จสิน้ นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังวำงแผนที่จะขอใบรั บรองคุณ ภำพ มอก.จำก
สำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อตุ สำหกรรมอีกด้ วย เพื่อสร้ ำงควำมมัน่ ใจเรื่ องคุณภำพให้ แก่ลกู ค้ ำ
2) ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มธุรกิจพลังงำนของบริ ษัทมีทงกำรน
ั้
ำเข้ ำทังวั
้ ตถุดิบ อุปกรณ์ และกำรส่งสินค้ ำไปจำหน่ำยที่ต่ำงประเทศ
ดังนันอั
้ ตรำแลกเปลี่ยนจึงมีควำมเสีย่ งต่อกลุม่ ธุรกิจพลังงำน เพื่อลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว บริ ษัทมีแผนจะเปิ ดบัญชีเงินฝำก
ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศที่บริ ษัทจะต้ องดำเนินธุรกิจด้ วย ประกอบกับกำรวำงแผนสัง่ ซื ้อและส่งมอบสินค้ ำจะคำนึงถึง
แนวโน้ มกำรเปลีย่ นแปลงของอัตรำแลกเปลีย่ นด้ วย อีกทังบริ
้ ษัทยังมีแผนกำรบริ หำรอัตรำแลกเปลีย่ นล่วงหน้ ำ
3) ความเสี่ยงจากสภาวะทางเศษฐกิจและการเมือง
สภำวะเศรษฐกิ จภำพรวมและกำรเมืองเป็ นปั จจัยหนึ่งที่มีผลต่อบรรยำกำศกำรลงทุน ควำมน่ำเชื่อถือของ
ผู้ประกอบกำรธุรกิจไทยต่อคู่ค้ำต่ำงประเทศ ถ้ ำหำกสภำวะเศรษฐกิจไม่ดี หรื อกำรเมืองไม่มนั่ คง ก็อำจจะส่งผลทำงอ้ อม
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กับกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทจึงมุ่งเน้ นที่ จะผลิตสินค้ ำที่มีคุณภำพพร้ อมใบรับรองคุณภำพตำม
มำตรฐำนสำกล ในรำคำที่เหมำะสม และเน้ นหำลูกค้ ำที่มีกำรลงนำมสัญญำซื ้อขำยระยะยำวกับบริ ษัท เพื่อลดผลกระทบ
สภำวะเศรษฐกิจภำพรวมและกำรเมืองลง
4) ความเสี่ยงเรื่องสภาพแวดล้ อมและภัยธรรมชาติ
ควำมเร็ วลมและควำมถี่กำรพัดผ่ ำนของลม มีผลกระทบโดยตรงกับปริ มำณกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนลม
โดยตรง แต่เนื่องจำกในขันตอนกำรพั
้
ฒนำโครงกำร ผู้พฒ
ั นำโครงกำรใช้ ข้อมูลสถิติสภำพภูมิอำกำศที่มีกำรบันทึกไว้ และ
จะติดตังเสำวั
้
ดค่ำลมทัง้ ควำมเร็ วและทิศทำงลม เพื่อนำมำวิเครำะห์ วำงแผน และเลือกใช้ เทคโนโลยีของ กังหันลมให้
เหมำะสมกับพื ้นที่โครงกำร ในกรณีที่เกิดลมพำยุ กังหันลมรุ่ นใหม่จะมีระบบเบรค และปรับทิศทำงของกังหันให้ ล่ลู ม
เพื่อป้องกำรกำรเสียหำยของตัวกังหันลม และโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนลม
5) ความเสี่ยงต่ อการลงทุนของผู้ถอื หลักทรัพย์
ตลำดหุ้นไทยมีควำมอ่อนไหวกับภำพรวมเศรษกิจ กำรเมือง และกำรเข้ ำถึงข่ำวสำรของกลุ่มนักลงทุนทังไทย
้
และต่ำงประเทศ แต่ปัจจัยดังกล่ำว จะส่งผลกระทบเพียงเล็กน้ อยต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริ ษัท แต่อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัท
มุ่งเน้ นวำงแผนธุรกิจ และพัฒนำโครงกำรพลังงำนที่ค้ มุ ค่ำกับกำรลงทุน ที่สำมำรถสร้ ำงกำไรได้ เพื่อเพิ่มควำมมัน่ คงให้
บริ ษัท และลดผลกระทบจำกปั จจัยภำยนอกให้ มีผลกระทบแค่ระยะเวลำสันๆ
้ เท่ำนัน้
3. บริษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จากัด (D MEDIA)
บริ ษัทดำเนินธุรกิจภำยใต้ ปรัชญำกำรทำงำนอย่ำงสร้ ำงสรรค์ มุ่งมัน่ และคัดสรรสรรพสิ่งคุณภำพเพื่อส่งมอบ
ควำมสุขให้ แก่กลุม่ ผู้บริ โภคอย่ำงต่อเนื่อง ซึง่ บริ ษัทดำเนินธุรกิจสือ่ โดยประกอบธุรกิจหลักคือ ธุรกิจโทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียม
(Satellite Television)
ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริ ษัท:

บริ ษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จำกัด

ที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่:

เลขที่ 191/43 อำคำรซีทีไอ ทำวเวอร์ ชัน้ 21 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ประเภทธุรกิจ :

จัดหำ ผลิต และ/หรื อร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียม

เลขทะเบียนบริ ษัท:

0105552037951

ทุนจดทะเบียน :

48,000,000 บำท (หุ้นสำมัญ 480,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท)

ทุนที่ชำระแล้ ว :

48,000,000 บำท (หุ้นสำมัญ 480,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท)
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รายชื่อผู้ถอื หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ลาดับ
1
2
3
รวม

รายชื่อ
บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
นำยวรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์
นำยอนิศ โอสถำนุเครำะห์

จานวนหุ้นที่ถอื
479,998
1
1
480,000

สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
99.9996
0.0002
0.0002
100.0000

ข้ อมูลการประกอบธุรกิจ
ประวัติควำมเป็ นมำ
บริ ษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จำกัด เดิมชื่อ บริ ษัท ยู เบสท์ พ้ อยท์ มีเดีย จำกัด จดทะเบียนจัดตังเป็
้ นบริ ษัทจำกัด เมื่อ
วันที่ 20 เมษำยน 2552 โดยทำธุรกิจ Call center ต่อมำได้ ในปี 2556 ได้ เปลี่ยนกำรดำเนินธุรกิจเป็ นกำรประกอบกิจกำร
โทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมโดยได้ รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรื อโทรทัศน์เพื่อให้ บริ กำรกระจำยเสียงโทรทัศน์
เลขที่ B1-S21040-0389-56 ของรำยกำร เอส.อี.เอ็กซ์.วำย วูแมน ทีวี ชำแนล จำกคณะกรรมกำร กสทช. ตังแต่
้ วนั ที่ 22
เมษำยน 2557 – 21 เมษำยน 2559 (ก่อนหน้ ำได้ รับใบอนุญำตตังแต่
้ วนั ที่ 22 เมษำยน 2556 – 21 เมษำยน 2557) ต่อมำ
เมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 2558 บริ ษัทได้ เปลีย่ นชื่อเป็ น บริ ษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จำกัด
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
เป็ นผู้บริ หำรสถำนีโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมช่อง Sexy TV โดยในเดือนตุลำคม 2557 ได้ ทำกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน
และชำระแล้ วเพื่อซื ้อทรัพย์สิน ที่ดิน และอำคำร เพื่อใช้ ประกอบธุรกิจกำรผลิตรำยกำรและเนือ้ หำโทรทัศน์ (Content
Production) ทังนี
้ ้ลักษณะกำรประกอบธุรกิจตำมรำยธุรกิจเป็ นดังนี ้
1. ธุรกิจทีวีดาวเทียม (Satellite Television)
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษัทได้ ประกอบธุรกิจโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม โดยกำรได้ รับสิทธิในกำรจัดหำ และ/หรื อ ผลิตโปรแกรมรำยกำร
โทรทัศน์ และ/หรื อทำสัญญำร่ วมผลิตรำยกำรกับผู้ร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ สำหรับช่องสถำนีโทรทัศน์ดำวเทียมจำนวน
1 สถำนี และบริ ษัทอนุญำตให้ ผ้ รู ่ วมผลิตรำยกำร ร่ วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ โปรแกรมรำยกำรโทรทัศน์ โดยมีเนื ้อหำสำระ
ไม่ขดั กับควำมสงบเรี ยบร้ อย จำรี ตประเพณีและศีลธรรมอันดีของประชำชน ไม่ขดั ต่อระเบียบ กฎหมำยและควำมมัน่ คง
ของประเทศเพื่อเผยแพร่ ออกอำกำศทำงสถำนีโทรทัศน์ดำวเทียม โดยมีรำยชื่อสถำนี ลักษณะรำยกำร และระยะเวลำของ
แต่ละสัญญำ แสดงดังนี ้
ชื่อสถานี

หมายเลข ลักษณะ
ช่ อง
รายการ

ระยะสัญญา คู่สัญญา

S.E.X.Y

69

1 ต.ค. 2558 บริ ษัท พีไฟว์ทีวี แอนด์ ใบอนุญำตเลขที่
โปรดักชัน่ จำกัด
B1-S2040-0369-56
30 ก.ย. 2559

CHANNEL

วำไรตี ้

หมายเหตุ
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การตลาดและการแข่ งขัน
แนวโน้ มภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขัน
ปั จจุบนั นี ้ช่องเคเบิ ้ลทีวีมีจำนวนเพิ่มขึ ้นและเป็ นช่องทำงเลือกที่ประชำชนให้ ควำมสนใจอยูไ่ ม่น้อย ถือเป็ นธุรกิจที่
หลำยบริ ษัทต้ องกำรเข้ ำมำทำธุรกิจประเภทนี ้ และด้ วยเหตุนี ้เองที่ทำให้ มีกำรแข่งขันกันสูงมำก แต่ละบริ ษัทที่เป็ นเจ้ ำของ
ช่องต่ำงพยำยำมหำรำยกำรดีๆ เพื่อให้ ผ้ รู ับชมสนใจและติดตำมมำกที่สดุ และเชื่อแน่วำ่ แนวโน้ มข้ ำงหน้ ำของธุรกิจเคเบิ ้ล
ทีวีจะเหลือบริ ษัทที่ดำเนินธุรกิจประเภทนี ้อยูไ่ ม่มำก บริ ษัทจึงเล็งเห็นว่ำกำรที่บริ ษัทจะให้ บริ ษัทใดเช่ำช่องทีวีหรื อร่วมผลิต
รำยกำร บริ ษัทนันต้
้ องมีคณ
ุ ภำพและวิสยั ทัศน์ในกำรทำธุรกิจประเภทนี ้ต้ องสอดคล้ องไปกับบริ ษัท เพื่อให้ กำรดำเนินธุรกิจ
ไปได้ ด้วยดีและผู้รับชมได้ รับประโยชน์มำกที่สดุ
กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน
บริ ษัทได้ วำงกลยุทธ์ สร้ ำงจุดเด่นและประชำสัมพันธ์ช่องเคเบิ ้ลทีวี ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั และรับรู้กว้ ำงขวำงของผู้รับชมให้
มำกที่สดุ และบริ ษัทจะเน้ นคอนเทนต์ที่โดดเด่น น่ำสนใจ มีควำมหลำกหลำย เพรำะผู้รับชมส่วนใหญ่จะเลือกชมรำยกำร
จำกเนื ้อหำของรำยกำรเป็ นสำคัญ ควำมน่ำสนใจของรำยกำรจึงเป็ นตัวสร้ ำงอรรถรสให้ ผ้ รู ับชม และจะทำให้ ผ้ รู ับชมจดจำ
ช่อง หรื อรำยกำรนันๆ
้ ได้ ดี บริ ษัทจะทำกำรสร้ ำงสรรค์และพัฒนำคอนเทนต์ของรำยกำรต่ำงๆ ให้ ดียิ่งขึ ้นไม่ว่ำจะเป็ น
รำยกำรข่ำว รำยกำรวำไรตี ้ รำยกำรเพลง รำยกำรหนังหรื อภำพยนตร์ รำยกำรขำยสินค้ ำ และรำยกำรอื่นๆ ให้ มีคณ
ุ ภำพ
มำกยิ่งขึ ้นเพื่อเป็ นทำงเลือกใหม่ให้ กบั ผู้รับชมรำยกำรต่อไป
ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
ลูกค้ ำที่จะมำดำเนินธุรกิจกับบริ ษัทต้ องมีประสบกำรณ์ในด้ ำนเคเบิ ้ลทีวี เพรำะโดยส่วนใหญ่ลกู ค้ ำกลุม่ เป้ำหมำย
ของบริ ษัทจะมีทงลู
ั ้ กค้ ำโดยตรงและกลุม่ ลูกค้ ำที่เป็ นบริ ษัทโฆษณำ
กลุม่ ลูกค้ ำโดยตรง คือ กลุม่ ที่เป็ นเจ้ ำของสินค้ ำหรื อบริ กำรที่จองซื ้อเวลำโฆษณำจำกกำรผลิตรำยกำรโดยตรง
เพื่อนำเสนอรำยกำรโฆษณำของตนเอง ส่วนกลุ่มลูกค้ ำที่เ ป็ นบริ ษัทโฆษณำ คือ กลุ่มที่จะทำหน้ ำที่บริ หำรงำนโฆษณำ
ให้ กบั เจ้ ำของสินค้ ำ โดยจะซื ้อเวลำโฆษณำจำกผู้ผลิตรำยกำรและจะเป็ นผู้เสนอกำรจัดสรรและวำงแผนกำรใช้ สอื่ โฆษณำ
ของลูกค้ ำที่เป็ นเจ้ ำของสินค้ ำ
การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
กำรจัดหำผลิตภัณฑ์หรื อบริ กำรของบริ ษัท ดีมเี ตอร์ มีเดีย จำกัด มีดงั นี ้
1. จัดหำ และ/หรื อ ผลิตโปรแกรมรำยกำรโทรทัศน์ และ/หรื อทำสัญญำร่วมผลิตรำยกำรกับผู้ร่วมผลิตรำยกำร
โทรทัศน์ โปรแกรมรำยกำรโทรทัศน์
2. จัดหำลูกค้ ำที่เป็ นเจ้ ำของสินค้ ำหรื อบริ กำรที่จองซื ้อเวลำโฆษณำจำกกำรผลิตรำยกำรโดยตรง และลูกค้ ำที่จะ
ทำหน้ ำที่บริ หำรงำนโฆษณำให้ กบั เจ้ ำของสินค้ ำ โดยจะซื ้อเวลำโฆษณำจำกผู้ผลิตรำยกำร และเป็ นผู้เสนอกำรจัดสรรและ
วำงแผนกำรใช้ สอื่ โฆษณำของลูกค้ ำที่เป็ นเจ้ ำของสินค้ ำ
3. ผลิตและสร้ ำงสรรค์ผลงำน โดยจะมีกำรแบ่งหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของบุคลำกรอย่ำงชัดเจน ทังในส่
้ วนที่
รับผิดชอบในด้ ำนกำรออกแบบ กำรคิดสร้ ำงสรรค์ และกำรบริ หำรจัดกำร ทำให้ งำนกิจกรรมที่เกิดขึ ้น ประสบควำมสำเร็ จ
ตรงตำมวัตถุประสงค์และควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ
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ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
- ไม่มี –
งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี –
โครงสร้ างรายได้
ประเภทของรายได้

ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ

- บริษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย
จากัด
1. รำยได้
2. รำยได้ อื่น
รวมรายได้

6.09
2.96
9.05

67.29
32.71
100.00

-

-

-

-

ปั จจัยความเสี่ยงของบริษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จากัด

1. ปั จจัยความเสี่ยงในธุรกิจทีวีดาวเทียม
ควำมเสี่ยงจำกกำรต่ออำยุสญ
ั ญำสัมปทำน
จำกกำรที่ สำนักงำนคณะกรรมกำรกิ จกำรกระจำยเสียง กิ จ กำรโทรทัศน์ แ ละกิ จกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
(กสทช.) ได้ อ อกประกำศเรื่ อง หลัก เกณฑ์ และวิธี กำรอนุญำตให้ บ ริ ก ำรกระจำยเสียงหรื อ โทรทัศน์ เพื่ อ จัด ระเบียบ
ผู้ประกอบกำรช่องทีวีดำวเทียมและเคเบิลทีวีให้ เข้ ำสูก่ ลไกกำรกำกับดูแลโดย กสทช.จะออกใบอนุญำตให้ ผ้ ปู ระกอบกำร
เป็ นครำวๆ ในขันแรกใบอนุ
้
ญำตจะมีอำยุ 1 ปี หลังจำกนันจะพิ
้
จำรณำต่อใบอนุญำตให้ อีกครำวละไม่เกิน 2 ปี โดย กสทช.
ได้ นำหลักเกณฑ์เรื่ องร้ องเรี ยนกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับเนื ้อหำรำยกำรที่ไม่เหมำะสม หรื อ กำรโฆษณำที่ผิดกฎหมำย
หรื อ กำรกระทำอันเป็ นกำรขัดหรื อแย้ งกับกำรกำกับดูแลด้ ำนกำรคุ้มครองผู้ใช้ บริ กำร รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นๆที่ทำง กสทช.
จะออกเพิ่มเติมในอนำคตมำเป็ นพื ้นฐำนในกำรพิจำรณำต่อใบอนุญำตแก่ผ้ ปู ระกอบกำรกิจกำรแต่ละรำย ซึ่งกำรได้ รับ
ใบอนุญำตเป็ นครำวๆ และแต่ละครำวมีอำยุกำรประกอบกำรระยะสันอำจเป็
้
นข้ อจำกัดในกำรขยำยธุรกิจ กำรวำงแผนกำร
ผลิต และกำรสร้ ำงรำยได้ ของบริ ษัทอย่ำงไรก็ดี บริ ษัทตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดและกฎเกณฑ์
อย่ำงเคร่ งครัด เพื่อให้ เกิ ดควำมเชื่อมัน่ ว่ำบริ ษัทจะสำมำรถได้ รับกำรต่อใบอนุญำตประกอบกิจกำรทีวีดำวเทียมได้ อย่ำง
ต่อเนื่อง

ควำมเสี่ยงจำกกำรออกประกำศ หลักเกณฑ์ จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.)
กิจกำรโทรทัศน์นบั ได้ ว่ำเป็ นกิจกำรสื่อสำรมวลชนที่มีอิทธิพลต่อประชำชนเป็ นอย่ำงยิ่ง เพรำะเป็ นกำรสื่อสำรที่
ประชำชนสำมำรถเข้ ำถึงและรับรู้ ข้อมูลได้ อย่ำงทัว่ ถึงมำกกว่ำสื่อมวลชนประเภทอื่นๆ ดังนันกำรประกอบกิ
้
จกำรโทรทัศน์
จึงต้ องดำเนินภำยใต้ กฎหมำยเป็ นสำคัญ ซึ่งหน่วยงำนภำครัฐที่เข้ ำมำมีบทบำทกำรกำกับดูแลผู้ประกอบกิจกำรโทรทัศน์
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ของประเทศไทย คือ สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ หรื อ
กสทช.
กสทช. มี อ ำนำจหน้ ำที่ ห ลัก ในกำรก ำกั บ ดู แ ลและออกประกำศหลัก เกณฑ์ ต่ ำ งๆ เพื่ อ ควบคุ ม ก ำกั บ
ผู้ประกอบกิจกำรโทรทัศน์ให้ มีกำรแข่งขันกันอย่ ำงเสรี และเป็ นธรรม มีมำตรฐำนทำงจริ ยธรรม และคุ้มครองผู้บริ โภคให้
ได้ รับประโยชน์และมิให้ ถกู เอำเปรี ยบจำกผู้ประกอบกิจกำร อำทิเช่น กำรกำกับดูแลเนื ้อหำรำยกำรต้ องมีคณ
ุ ภำพเหมำะสมกับ
กลุ่มเป้ำหมำย กำรจัดระดับควำมเหมำะสมของรำยกำรเพื่อคุ้มครองเด็กและเยำวชน กำรโฆษณำ เป็ นต้ น ณ ปั จจุบนั
ประกำศ กสทช. ยังมีออกมำอย่ำงต่อเนื่องตำมแนวนโยบำยของ กสทช. และตำมสภำพปั ญหำของกำรประกอบกิจกำร
ดังนัน้ กำรออกประกำศต่ำงๆ ของ กสทช. จึงยังเป็ นสิ่งที่ควบคู่ไปกับกำรประกอบธุรกิจของผู้ประกอบกิจกำรโทรทัศน์ทกุ
รำยเช่นเดิม กฎเกณฑ์ตำ่ งๆ ที่จะออกมำควบคุมกำรดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรโทรทัศน์ของบริ ษัทอำจมีกำร
เปลีย่ นแปลง และต้ องใช้ เวลำอีกสักระยะเพื่อให้ เห็นกฎเกณฑ์ที่ออกมำบังคับทังหมดก่
้
อนว่ำจะส่งผลกระทบกับกำรดำเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทหรื อไม่เพียงใด อันจะสะท้ อนเป็ นปั จจัยควำมเสีย่ งในกำรดำเนินธุรกิจได้

ควำมเสี่ยงจำกภำวกำรณ์แข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจสื่อโทรทัศน์
ในปี ที่ผำ่ นมำ อุตสำหกรรมโทรทัศน์มีภำวะกำรแข่งขันที่รุนแรงมำกยิ่งขึ ้น จำกกำรเริ่ มออกอำกำศของทีวีดิจิตอล
ประมำณช่วงกลำงปี 2557 รวมถึงช่องรำยกำรต่ำงๆ มำกมำยที่มีอยูบ่ นทีวีดำวเทียมและเคเบิลทีวีท้องถิ่ น จะเห็นได้ จำก
กำรที่ผ้ ปู ระกอบกำรของแต่ละช่องมีกำรปรับผังรำยกำรใหม่ๆ อย่ำงต่อเนื่อง มีกำรพัฒนำคุณภำพและรูปแบบของรำยกำร
ให้ น่ำสนใจ เพื่อช่วงชิงเรทติ ้งจำกผู้ชมรำยกำรและเม็ดเงินโฆษณำในตลำด บริ ษัทเอเยนซี่โฆษณำจะมีตวั เลือกในกำรลง
โฆษณำมำกขึ ้น โดยมี “เรทติ ้ง” และ “ควำมคุ้มค่ำของรำคำ” เป็ นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำลงโฆษณำ เป็ นผลให้ กำรขำยเวลำ
โฆษณำยำกขึ ้น อย่ำงไรก็ดี บริ ษัทมีประสบกำรณ์ กำรทำธุรกิจผลิตรำยกำรโทรทัศน์ และบริ หำรช่องทีวีดำวเทียมของ
ตัวเองมำเป็ นเวลำนำน มีกลุม่ ผู้รับชมเป้ำหมำยชัดเจน มีคอนเทนต์ที่แข็งแรงด้ วยรูปแบบที่ ตรงกับรสนิยมของผู้ชมรำยกำร
มีบคุ ลำกรและทีมงำนที่มีคณ
ุ ภำพและมีประสบกำรณ์ รวมถึงมีกิจกรรมส่งเสริ มกำรตลำดรูปแบบต่ำงๆ เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ ชู ม
ติดตำมรับชมอย่ำงต่อเนื่อง ช่วยให้ บริ ษัทสำมำรถช่วงชิงและรักษำส่วนแบ่งทำงกำรตลำดจำกคูแ่ ข่งในอุตสำหกรรมได้

4. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ลักษณะสาคัญของทรัพย์ สินถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทย่ อยใช้ ในการประกอบธุรกิจ

บริษัท
ทรัพย์ สิน
บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด ส่วนปรับปรุงอำคำรสำนักงำน
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
โปรแกรมสำเร็ จรูป
ระบบ Network และ Server
ยำนพำหนะ
บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จากัด
โปรแกรมสำเร็ จรูป
อุปกรณ์สำนักงำน

มูลค่ าทางบัญชี (บาท)
16,033,033.53
7,312,798.42
80,271.03
1,621,920.79
10,106,167.60
110,834.55
75,939.96
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บริษัท
บริษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จากัด

บริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด

ทรัพย์ สิน
ที่ดิน
อำคำร
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
- ไม่มี -

มูลค่ าทางบัญชี (บาท)
17,800,000
11,590,000.07
10,375,617.55
-

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษัทย่อย: บริ ษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จำกัด: บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 99
บริ ษัท ดีมีเตอร์ พำวเวอร์ จำกัด: บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 99
บริ ษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด: บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 99
บริ ษัทร่วม: บริ ษัท วินชัย จำกัด: บริ ษัท ดีมีเตอร์ พำวเวอร์ จำกัด ถือหุ้นร้ อยละ 25
4.3 นโยบายการบริหารในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริษัท
บริ ษัทย่อย

รายชื่อ
บริ ษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จำกัด

บริ ษัท ดีมีเตอร์ พำวเวอร์ จำกัด

บริ ษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด

บริ ษัทร่วม

บริ ษัท วินชัย จำกัด

ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
อานาจในการลงนาม
นำยชลพรรณ วงษ์ สิงห์ นำยภัทธเดช
กุลสุวรรณ์
กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกัน
และประทับตรำสำคัญบริ ษัท
นำยอภิเชฐ ปุสรี หรื อ นำยทรอย
แอ็นดรู สกูนเนอร์ แมน หรื อ
นำยเจนวิทย์ จิวะกุลชัยนันท์
กรรมกำรสองในสำมคนนีล้ งลำยมือ
ชื่ อ ร่ ว มกั น และประทับ ตรำส ำคัญ
บริ ษัท
นำยวรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์ หรื อ
นำยอนิ ศ โอสถำนุ เ ครำะห์ หรื อ
น ำ ง ส ำ ว พิ ณ ร ะ ตี สุ ว ร ร ณ นั น ท์
กรรมกำรสองในสำมคนนีล้ งลำยมือ
ชื่ อ ร่ ว มกั น และประทับ ตรำส ำคัญ
บริ ษัท
ว่ ำ ที่ เ รื อ ตรี ช ำญวิ ท ย์ อนัค กุ ล หรื อ
นำยชำญณรงค์ ถึ ง ฝั่ ง หรื อ นำยวิ ธ
วินท์ ศรี สรุ ิ ยจันทร์
กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกัน
และประทับตรำสำคัญของบริ ษัท
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
5.1 คดีระหว่ าง บริษัท สยามหินประดับ จากัด กับ บริษัท
บริ ษัท สยำมหินประดับ จำกัด (“สยำมหินประดับ”) เดิมเป็ นบริ ษัทในเครื อของ บริ ษัท ชิ โน-ไทย รี ซอร์ สเซส
ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด (มหำชน) (ชื่อเดิมของ บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) ในขณะนัน)
้ โดยสยำมหิน
ประดับเป็ นลูกหนี ้อันมีมลู หนี ้เกิดจำกสัญญำกู้ยืมเงินจำนวน 70,738,314 บำท และหนี ้อันเกิดจำกสัญญำให้ บริ กำรกำร
บริ หำรกิจกำรของลูกหนี ้จำนวน 2,806,000 บำท รวม 2 รำยกำร ซึ่งภำยหลังลูกหนี ้ได้ ทำหนังสือรับสภำพหนี ้ดังกล่ำวไว้
แต่ลกู หนี ้ไม่สำมำรถชำระหนี ้ให้ กบั บริ ษัทได้ ต่อมำบริ ษัทจึงได้ ยื่นฟ้องสยำมหินประดับ เพื่อเรี ยกให้ ชำระหนี ้ทังหมดต่
้
อศำล
แพ่งกรุ งเทพใต้ เมื่อวันที่ 15 ตุลำคม 2555 และศำลได้ มีคำพิพำกษำเมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2555 ให้ จำเลยชำระหนี ้ให้
บริ ษัทจำนวน 73,544,313.75 บำท พร้ อมด้ วยดอกเบี ้ยบำงส่วน
บริ ษัทได้ ฟ้องร้ องเรี ยกค่ำเสียหำยในคดีของศำลแพ่งกรุ งเทพใต้ หมำยเลขดำที่ 1990/2555 โดยบริ ษัทเป็ นโจทก์
ยื่นฟ้อง บริ ษัท สยำมหินประดับ จำกัด(จำเลย) ต่อศำลแพ่งกรุ งเทพใต้ เมื่อวันที่ 15 ตุลำคม 2555 ในข้ อหำผิดสัญญำ
โดยเรี ยกหนี ้คืนและค่ำเสียหำยเป็ นเงินจำนวน 101,123,428 บำท ทังนี
้ ้ จำเลยเคยเป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันกับบริ ษัท ตังแต่
้
ปี 2537 ถึงปี 2548 โดยในปี 2540 บริ ษัทได้ ปล่อยเงิ นกู้ให้ แก่จำเลยเป็ นจำนวนเงิน 70,738,314 บำท นอกจำกนี ้ยังมี
รำยได้ จำกค่ำบริ กำรค้ ำงรับอีกเป็ นจำนวนเงิน 2,806,000 บำท รวมเป็ นจำนวนหนี ้สินทัง้ 2 รำยกำร เท่ำกับ 73,544,314
บำท อย่ำงไรก็ตำม หนี ้จำนวนดังกล่ำว ได้ มีกำรบันทึกไว้ ในงบกำรเงินของทังสองบริ
้
ษัท และจำเลยได้ ยอมรับสภำพหนี ้
ตำมจำนวนดังกล่ำวมำโดยตลอดดังนัน้ บริ ษัท จึงเรี ยกหนี ้คืนจำกจำเลย 73,544,314 บำท พร้ อมเรี ยกค่ำเสียหำยโดยคิด
ดอกเบี ้ยในอัตรำร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎำคม 2540 จนถึงวันที่ 15 ตุลำคม 2555 (วันฟ้อง) โดยบริ ษัทได้
เรี ยกร้ องดอกเบี ้ยค้ ำงชำระ 5 ปี เป็ นเงิน 27,579,115 บำท รวมเป็ นเงินที่จำเลยต้ องชำระให้ บริ ษัทจนถึงวันฟ้องเป็ นเงิน
101,123,428 บำท นอกจำกนี ้ จำเลยต้ องรับผิดชดใช้ ดอกเบี ้ยให้ บริ ษัทในอัตรำร้ อยละ 7.5 ของเงินต้ นจำนวน 73,544,314
บำท จนกว่ำจะชำระให้ บริ ษัทเสร็ จสิ ้น
อย่ำงไรก็ตำม ศำลชัน้ ต้ นมีคำพิพำกษำให้ จำเลยชำระเงินจำนวน 73,544,314 บำท พร้ อมด้ วยอัตรำดอกเบี ้ย
ร้ อยละ 7.5 ต่อปี ของต้ นเงินดังกล่ำว นับแต่วนั ฟ้อง (ฟ้องวันที่ 15 ตุลำคม 2555) เป็ นต้ นไป จนกว่ำจะชำระเสร็ จแก่โจทก์
กับให้ จำเลยชำระค่ำฤชำธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่ำทนำยควำม 5,000 บำท ทังนี
้ ไ้ ด้ มีกำรสืบทรัพย์แล้ ว แต่ไม่
พบว่ำบริ ษัท สยำมหินประดับ มีทรัพย์สินที่จะให้ บริ ษัทเข้ ำทำกำรยึดทรัพย์และขำยทอดตลำดเพื่อชำระหนี ้ได้ และบริ ษัท
ได้ ดำเนินคดีฟอ้ งล้ มละลำย โดยยื่นฟ้องคดีล้มละลำยในวันที่ 18 เดือนธันวำคม 2558
5.2 คดีระหว่ าง บริษัท แม็คคิว แมจิก สแควร์ จากัด (“ช่ องเกษตร”) กับ บริษัท
บริ ษัท แม็คคิว เมจิก สแควร์ จำกัด (ช่องเกษตร) มูลหนี ้ของลูกหนี ้รำยดังกล่ำว เป็ นหนี ้อันเกิดจำกสัญญำร่ วม
ผลิตรำยกำรเพื่อออกอำกำศทำงโทรทัศน์ดำวเทียม โดยใช้ ชื่อช่องรำยกำรว่ำ “ช่องเกษตร” ซึ่ง บจก.แม็คคิวฯ ได้ ค้ำงชำระ
ค่ำร่ วมผลิตรำยกำรกับบริ ษัทรวมเป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 5,947,206.35 บำท และบริ ษัทได้ ติดตำมหนี ้ดังกล่ำวมำโดยตลอดแต่
บจก.แม็คคิวฯ ก็เพิกเฉยไม่จดั กำรชำระหนี ้ ภำยหลังบริ ษัทได้ ยื่นฟ้องเพื่อเรี ยกให้ ชำระหนีต้ ่อศำลจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่
13 มีนำคม 2557 และศำลได้ มีคำพิพำกษำเมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน 2557 พิพำกษำให้ บจก.แม็คคิวฯ ชำระหนี ้ให้ บริ ษัท
จำนวน 5,666,579.17 พร้ อมด้ วยดอกเบี ้ยบำงส่วน
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ปั จ จุบ นั สัญ ญำระหว่ำง บริ ษัท แม็ค คิว แมจิก สแควร์ จำกัด (“ช่อ งเกษตร”) กับ บริ ษัท ได้ ห มดลงเมื่อ วันที่
31 ธันวำคม 2556 และ “ช่องเกษตร” เป็ นหนี ้บริ ษัทเป็ นเงินจำนวน 5,947,206.35 บำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 โดยมี
มติของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2557 ให้ ดำเนินกำรตำมกฎหมำยฟ้องร้ อง
ลูกหนี ้รำยดังกล่ำว โดยควำมคืบหน้ ำของคดีฟอ้ งร้ องดังกล่ำวเป็ นดังนี ้
 ด้ ำนคดีแพ่งเมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน 2557 ศำลพิพำกษำให้ บริ ษัท แม็คคิว เมจิ กสแควร์ จำกัด ชำระเงิน
5,666,579.17 บำท พร้ อมดอกเบี ้ย 7.5 ต่อปี ของเงินต้ น 5,178,800.00 บำท นับแต่วนั ถัดจำกวันที่ ฟ้องจนกว่ำจะชำระ
เสร็ จแก่บริ ษัท ขณะนี ้อยูใ่ นระหว่ำงกำรสืบทรัพย์และบังคับคดีตอ่ ไป
 ด้ ำนคดีอำญำ หลังจำกที่บริ ษัทยื่นฟ้องบริ ษัท แม็คคิว เมจิก สแควร์ จำกัด และนำงสำวนัยนำ ซำพวงศ์
ศำลนัดสอบถำมคำให้ กำร โดยนำงสำวนัยนำ ซำพวงศ์ไม่มำตำมนัด ศำลจึงได้ ออกหมำยจับในขณะนี ้

6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
6.1 ข้ อมูลทั่วไป
บริษัท
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่

:
:

ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ ว

:

ตลาดรอง
จานวนพนักงาน
รอบระยะเวลาบัญชี
ผู้สอบบัญชี

:

ลาดับ
1
2
3

:
:

บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) (“DCORP”)
191/43 อำคำรซีทีไอ ทำวเวอร์ ชัน้ 21 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2204 2601 โทรสำร 0 2204 2616
Website : www.demetercorporation.com
หุ้นสำมัญ 525,847,758 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บำท
รวม 525,847,758 บำท
ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษัทมีจำนวนพนักงำนรวม 24 คน
1 มกรำคม - 31 ธันวำคม

รายชื่อผู้สอบบัญชี
นำงสำวกรรณิกำร์ วิภำณุรัตน์
นำยจิโรจ ศิริโรโรจน์
นำงสำวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต

ผู้ตรวจสอบภายใน
นายทะเบียนหุ้น
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล

:
:
:

หมายเลขรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 7305
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5113
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4713

ชื่อสานักงาน
บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จำกัด
บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จำกัด
บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จำกัด

ห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด เดอะเบสท์ โซลูชนั่
บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษัทมีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 50 ของ
กำไรสุทธิประจำปี โดยไม่มีผลขำดทุนสะสม อย่ำงไรก็ตำม ปั จจุบนั บริ ษัท
ยังไม่สำมำรถจ่ำยเงินปั นผลได้ เนื่องจำกมีขำดทุนสะสม
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6.2 ข้ อมูลสาคัญอื่น
- ไม่มี -
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน 590,547,570 บาท เรี ยกชาระแล้ ว 525,847,758 บาท
แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 590,547,570 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
7.2 ผู้ถอื หุ้น
(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี ้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อ
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์
- นายโอริ จ
โอสถานุเคราะห์ (บุตร)
- นายธัชริ นทร์ โอสถานุเคราะห์ (พี่น้อง)
นายโชติพนั ธุ์ เตียวิวฒ
ั น์
นายวรพจน์ หิรัณย์ภิวงศ์
นายจเรศักดิ์ ทรงวุฒชิ ยั
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
นายอานนท์ชยั วีระประวัติ
นายมงคล
ประกิตชัยวัฒนา
นายอัษฎายุธ ดวงปั ญญาสว่าง
นายสมเกียรติ เอื ้อพงศ์กิตกิ ลุ
ยอดรวม

จานวนหุ้นที่ถอื (หุ้น)

สัดส่ วนการถือหุ้น (%)

50,150,000
47,774,870
390,000
87,000
25,000,000
24,258,888

9.537
9.085
0.742
0.016
4.754
4.613

21,971,302
20,933,604
20,800,000
14,180,000
12,331,481
11,270,000
248,670,145 249,147,145

4.178
3.981
3.956
2.697
2.345
2.143
47.289 48.047

ผู้ถอื หุ้นรายย่ อย จานวน 2,852 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 35.56
การดารงคุณสมบัติเรื่ องการกระจายการถือหุ้น โดยต้ องมีจานวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย
และผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้ องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 15 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัทจดทะเบียน
ผู้ถอื หุ้นต่ างด้ าว ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2558
บริ ษัทมีผ้ ถู ือหุ้นต่างด้ าวจานวน 8 ราย ถือหุ้นรวมกัน 53,380,100 หุ้น (มูลค่าทีต่ ราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) คิดเป็ น
ร้ อยละ 10.15 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ ว
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(2) การถือหุ้นในบริ ษัทย่อย
: บริ ษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จากัด
รายชื่อผู้ถอื หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ลาดับ
รายชื่อ
1
บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
2
นายวรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์
3
นายอนิศ โอสถานุเคราะห์
รวม

จานวนหุ้นที่ถอื
สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
479,998
99.9996
1
0.0002
1
0.0002
480,000
100.0000

: บริ ษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด

รายชื่อผู้ถอื หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ลาดับ
รายชื่อ
1
บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
2
นายอภิเชฐ ปุสรี
3
นายอนิศ โอสถานุเคราะห์
รวม

จานวนหุ้นที่ถอื
สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
8,499,998
99.99998
1
0.00001
1
0.00001
8,500,000
100.00000

: บริ ษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จากัด

รายชื่อผู้ถอื หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ลาดับ
1
2
3
4

รายชื่อ
บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
นายวรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์
นายอนิศ โอสถานุเคราะห์
นายนพรัตน์ ชัยยะ
รวม

จานวนหุ้นที่ถอื
สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
999,997
99.9997
1
0.0001
1
0.0001
1
0.0001
1,000,000
100.0000
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7.3 การออกหลักทรัพย์ อ่ นื
ตามที่บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ได้ ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริ ษัท ฯ ครั ง้ ที่ 1 (DCORP-W1) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ ”) จานวน 100,000,000 หน่วย ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัทตามใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ได้ ในวันทาการสุดท้ ายของปี ที่ 1 ซึง่ ตรงกับวันที่ ครบ 1 ปี นับจากวันที่ออกใบสาคัญ
แสดงสิท ธิ ครั ง้ ที่ 1 และใบสาคัญ แสดงสิทธิ มีอายุ 3 ปี นับ จากวันที่ ออกและเสนอขายใบสาคัญ แสดงสิทธิ ครั ง้ ที่ 1
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ทางบริ ษัทได้ มีการจัดประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท
ครัง้ ที่ 1/2558 ซึง่ ที่ประชุมได้ มีมติแก้ ไขวันใช้ สทิ ธิจากเดิม “ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ DCORP -W1 สามารถใช้ สทิ ธิครัง้ แรก
ได้ ในวันทาการสุดท้ ายของปี ที่ 1 ซึ่งตรงกับวันที่ครบ 1 ปี นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ DCORP -W1 ส่วนวันใช้
สิทธิครัง้ ที่ 2 คือวันที่ทาการสุดท้ ายของปี ที่ 2 ซึง่ ตรงกับวันที่ครบ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ DCORP -W1
ส่วนวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย คือวันครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ DCORP -W1” แก้ ไขเป็ น “ผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิสามารถใช้ สทิ ธิครัง้ แรก ได้ ในวันทาการสุดท้ ายของปี ที่ 1 ซึง่ ตรงกับวันที่ครบ 1 ปี นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
DCORP -W1 และสามารถใช้ สิท ธิ ซือ้ หุ้น สามัญเพิ่ม ทุน ของบริ ษัท ฯ ตามใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ครั ง้ ที่ 2 ได้ ใ นวัน ที่ 25
สิงหาคม 2558 (“วันที่ใช้ สิทธิครั ง้ ที่ 2”) และสามารถใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้
ต่อ ๆ ไปได้ ทกุ 3 เดือน นับแต่วนั ใช้ สิทธิครัง้ ที่ 2 ส่วนวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย คือวันครบกาหนดอายุของใบสาคัญ แสดง
สิทธิ DCORP -W1” โดยมีรายละเอียดดังนี ้
วันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ ที่ 3
วันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ ที่ 4
วันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ ที่ 5
วันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ ที่ 6
วันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ ที่ 7
วันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ ที่ 8
วันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ ที่ 9 (ครัง้ สุดท้ าย)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ 25 พฤษภาคม 2559
วันที่ 25 สิงหาคม 2559
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560

โดยบริ ษัทจะไม่มีการปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ DCORP -W1 ยกเว้ นเป็ นกรณีการใช้
สิทธิ ครัง้ สุดท้ าย ซึ่งบริ ษัทจะปิ ดสมุดทะเบียน 21 วันก่อนการใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ าย (หรื อวันครบกาหนดอายุ) และตลาด
หลักทรัพย์จะขึ ้นเครื่ องหมาย SP (ห้ ามซื ้อขาย) ล่วงหน้ า 3 วันทาการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน หรื อเป็ นการปิ ดสมุดทะเบียน
เพื่ อ การก าหนดสิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ DCORP -W1 ในการเข้ าร่ ว มประชุ ม ผู้ ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ
DCORP -W1 หากวัน ใช้ สิท ธิ ต รงกับ วัน หยุด ของนายทะเบี ย นใบสาคัญ แสดงสิท ธิ หรื อ วัน หยุด ของวัน ท าการตลาด
หลักทรัพย์ mai ให้ เลือ่ นวันใช้ สทิ ธิเป็ นวันก่อนหน้ านัน้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ จดั สรรหุ้นสามัญของบริ ษัทไว้ รองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิในจานวน 160,059,924
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยมี อัตราการใช้ สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1.60274 หุ้น และ
บริ ษัทจะออกหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ใช้ สิทธิเป็ นจานวนไม่เกินจานวนของใบสาคัญแสดงสิทธิคณ
ู ด้ วย
อัตราการใช้ สิทธิ หากมีเศษของจานวนหุ้นสามัญที่จะได้ รับจากการใช้ สิทธิ ให้ ตดั เศษหุ้นนันทิ
้ ้ง ราคาการใช้ สิทธิ 1.871
บาทต่อหุ้น

- 54 -

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สิทธิ แปลงสภาพมีจานวน 40,368,209 หน่วย
จานวนหุ้นที่รองรับการใช้ สทิ ธิคงเหลือ 64,699,812 หุ้น
7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิ ประจาปี โดยไม่มีผลขาดทุน
สะสม อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั บริ ษัทยังไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ เนื่องจากมีขาดทุนสะสม

8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษัท
อานาจและหน้ าที่ของคณะกรรมการต่ างๆ
ก. คณะกรรมการบริษัท
- อานาจหน้ าที่
เพื่อดาเนินกิจการของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของบริ ษัท
- องค์ประกอบและการแต่งตัง้
* องค์ ประกอบ ประกอบด้ วย - กรรมการบริ ษัท จานวน 7 ท่าน
- กรรมการอิสระ จานวน 4 ท่าน
โดยมี
- ประธานกรรมการ 1 ท่าน คือ
นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์
- ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร 1 ท่าน คือ
นายวรัญญู สุจิวรพันธ์ พงศ์
- กรรมการผู้จดั การ 1 ท่าน คือ
นายอภิเชฐ ปุสรี
การแต่ งตัง้ ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นรายหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูท่ งหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลาย
คนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่า
จานวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตัง้
ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังใน
้
ครัง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธานในที่ประชุมนันเป็
้ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
- จานวนกรรมการสูงสุด
มีไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่ได้ กาหนดจานวนกรรมการสูงสุดและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
- สัดส่วนกรรมการที่เป็ นตัวแทนผู้ถือหุ้น
ไม่ได้ กาหนดไว้
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- สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตังกรรมการ
้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การแต่งตังกรรมการของบริ
้
ษัท
ข. คณะกรรมการตรวจสอบ
1. ขอบเขตการปฏิบตั ิหน้ าที่
- เป็ นไปตามขอบเขตและวัต ถุ ป ระสงค์ ที่ ค ณะกรรมการของบริ ษั ท ก าหนด
2. หน้ าที่และความรับผิดชอบของ 1) สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในการ 2) สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบ
กากับดูแลกิจการ ดังต่อไปนี ้
การตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และ
พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3) สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่วม
ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ
1 ครัง้
5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้
เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจ ว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริ ษัท
6) จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี
ของบริ ษัท ซึง่ รายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงาน
ทางการเงินของบริ ษัท
ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับ
ธุรกิจของบริ ษัท
ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ช) ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร (charter)
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ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขต
หน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
7) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยตรง และคณะกรรมการ
ของบริ ษั ท ยั ง คงมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น งานของบริ ษั ทต่ อ
บุคคลภายนอก (แก้ ไขตามมติที่ประชุมกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2552 ลงวันที่
17 มีนาคม 2552)
3. องค์ประกอบของคณะกรรมการ (1) เป็ นกรรมการของบริ ษัท
ตรวจสอบ
(2) มีจานวนอย่างน้ อย 3 คน
(3) กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คน ต้ องเป็ นผู้มีความรู้ทางบัญชีหรื อการเงิน
4. การแต่งตัง้
(1) แต่งตังโดยมติ
้
เอกฉันท์ของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
5. วาระการดารงตาแหน่ง
3 ปี
คณะกรรมการบริษัท
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

นายภัทรศักดิ์
นายโชติพนั ธุ์
นายวรัญญู
นายอภิเชฐ
นายทรอย
นายอนิศ
นายเจนวิทย์

รายชื่อ
โอสถานุเคราะห์
เตียวิวฒ
ั น์
สุจิวรพันธ์พงศ์
ปุสรี
แอ็นดรู สกูนเนอร์ แมน
โอสถานุเคราะห์
จิวะกุลชัยนันท์

8

นายสุเทพ

เหลีย่ มศิริเจริ ญ

9
10
11

นายกฤษฎา หุตะเศรณี
นายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ ว
นายธกร
เลาหพงศ์ชนะ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษัท
รองประธานกรรมการ
กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร
กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้มีอานาจผูกพันตามหนังสือรับรองของบริ ษัท คือ นายวรัญญู สุจิวรพันธ์ พงศ์ หรื อ นายอภิเชฐ ปุสรี
หรื อ นายโชติพนั ธุ์ เตียวิวฒ
ั น์ หรื อ นายอนิศ โอสถานุเคราะห์ กรรมการสองในสีค่ นนี ้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตรา
สาคัญของบริ ษัท
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8.2 ผู้บริหาร
1. ขอบเขตการปฏิบตั ิหน้ าที่
2. หน้ าที่และความรับผิดชอบ

- เป็ นไปตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการของบริ ษัทกาหนด
1. สนับสนุนและให้ คาปรึกษาแก่คณะกรรมการบริ ษัท
2. สนับสนุนและให้ คาปรึกษาแก่ฝ่ายจัดการของบริ ษัท
3. รับมอบหมายและรับมอบอานาจหน้ าทีจ่ ากคณะกรรมการบริษัท
4. ดาเนินการในเรื่ องที่จาเป็ นอันเกี่ยวข้ องกับการดาเนินกิจการให้ ห้ นุ ของ
บริ ษัทสามารถซื ้อขายได้ ตามปกติอีกครัง้
3. องค์ประกอบของคณะกรรมการ 1. นายโชติพนั ธุ์
เตียวิวฒ
ั น์
ประธานกรรมการบริ หาร
2. นายอภิเชฐ
ปุสรี
กรรมการบริ หาร
3. นายทรอย
แอ็นดรู สกูนเนอร์ แมน กรรมการบริ หาร
4. นายอนิศ
โอสถานุเคราะห์
กรรมการบริ หาร
5. นายเจนวิทย์
จิวะกุลชัยนันท์
กรรมการบริ หาร
6. นางสาวพิณระตี สุวรรณนันท์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริ หาร
7. นายศรัณย์
ชินสุวพลา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริ หาร
8. นายปณัสย์
หงส์รพิพฒ
ั น์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริ หาร
9. นางสาวชาวิณี เกตุแก้ ว
เลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
4. การแต่งตัง้
- แต่งตังโดยมติ
้
เอกฉันท์ของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 9/2557
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557
5. วาระการดารงตาแหน่ง
- เป็ นไปตามวาระการดารงตาแหน่งกรรมการ
ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริ หารฝ่ ายจัดการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายนามดังต่อไปนี ้
ลาดับ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อผู้บริหารบริษัท
ตาแหน่ ง
นายวรัญญู
สุจิวรพันธ์พงศ์
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
นายอภิเชฐ
ปุสรี
กรรมการผู้จดั การ
นายชลพรรณ วงษ์ สงิ ห์ (1)
รองกรรมการผู้จดั การ และประธานเจ้ าหน้ าทีก่ ารเงิน
นายทรอย
แอ็นดรู สกูนเนอร์ แมน (2)
รองกรรมการผู้จดั การ และประธานเจ้ าหน้ าทีก่ ฎหมาย
นายอนิศ
โอสถานุเคราะห์ (3)
รองกรรมการผู้จดั การ
นางสาวพิณระตี สุวรรณนันท์ (4)
รองกรรมการผู้จดั การ ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ และเลขานุการบริ ษัท
นายศรัณย์
ชินสุวพลา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
นายเอกวิทย์
แก้ ววิเชียร
ผู้อานวยการฝ่ ายกฎหมาย
นางสาววรางคณา เตไชยา (5)
ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
นายนท
เกริ กฤทธิ์วณิช
ผู้อานวยการฝ่ ายพันธมิตรธุรกิจ
นายปณัสย์
หงส์รพิพฒ
ั น์
ผู้อานวยการฝ่ ายวิเคราะห์การลงทุน

หมายเหตุ หมายเลข (1) – (5) คือ ผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต.
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ทังนี
้ ้ กรรมการและฝ่ ายจัดการของบริ ษัท มีลกั ษณะดังนี ้
- มี คุณ สมบัติ ค รบถ้ ว นและไม่เ ป็ น บุค คลที่ มี ลัก ษณะต้ อ งห้ า มตามกฎหมายว่า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์หรื อตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
- ไม่เป็ นบุคคลที่ฝ่าฝื นข้ อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสัง่ มติคณะกรรมการ หรื อข้ อตกลงการจดทะเบียน
หลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรัพย์ ที่อาจมีผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรื อการตัดสินใจของ
ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนหรื อการเปลีย่ นแปลงในราคาของหลักทรัพย์
คณะกรรมการบริษัทย่ อย
บริษัท
ลาดับ
บจ. ดีมีเตอร์ ไอซีที
1
2
3
บจ. ดีมีเตอร์ พาวเวอร์
1
2
3
บจ. ดีมีเตอร์ มีเดีย
1
2

รายชื่อ
นายวรัญญู
สุจิวรพันธ์พงศ์
นายอนิศ
โอสถานุเคราะห์
นางสาวพิณระตี สุวรรณนันท์
นายอภิเชฐ
ปุสรี
นายทรอย
แอ็นดรู สกูนเนอร์ แมน
นายเจนวิทย์
จิวะกุลชัยนันท์
นายชลพรรณ วงษ์ สงิ ห์
นายภัทธเดช กุลสุวรรณ์

ตาแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

อานาจในการจัดการบริษัท บริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และบริษัทที่เกี่ยวข้ องของฝ่ ายจัดการ
ชื่อ

บริษัท

บริษัทย่ อย :
D POWER
-

D MEDIA
-

บริษัทร่ วม :
บจ. วินชัย
-

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง :
ไม่ มี
-

นายวรัญญู

สุจิวรพันธ์พงศ์

2,3

D ICT
2,3

นายอนิศ

โอสถานุเคราะห์

2,3

2

-

-

-

-

2,3
2,3
2
-

2
-

2
2
2,3
-

2
2

-

-

นายอภิเชฐ ปุสรี
นายทรอย
แอ็นดรู สกูนเนอร์ แมน
นายเจนวิทย์ จิวะกุลชัยนันท์
นายชลพรรณ วงษ์ สงิ ห์
นางสาวพิณระตี สุวรรณนันท์
นายภัทธเดช กุลสุวรรณ

หมายเหตุ :

1 = ประธานกรรมการ

2 = กรรมการ

3 = กรรมการบริหาร
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ผังโครงสร้ างบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง **

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
ผู้ตรวจสอบภายใน (IA)

กรรมการผู้จัดการ
สายงานธุรกิจ
มีเดีย (3)

สายงานธุรกิจ
พลังงาน

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
สายงานธุรกิจ
ร่ วมลงทุน

สายงานกฎหมายธุรกิจ
และการลงทุน (2)

สายงานธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ฝ่ ายพันธมิตรธุรกิจ
- ฝ่ ายกฎหมายร่วมลงทุน
- ฝ่ ายวิเคราะห์การลงทุน - ฝ่ ายสนับสนุนนิติกรรมสัญญา
บจ.ดีมีเตอร์

บจ.ดีมีเตอร์

มีเดีย

พาวเวอร์

บจ.ดีมีเตอร์ ไอซีที

สายงานการเงิน (1)

สายงานปฏิบตั ิการ (4)

กลุ่มงาน
บัญชี
- ฝ่ ายบัญชี
- ฝ่ ายการเงิน

กลุ่มงาน

กลุ่มงานลงทุน
และบริหาร
- ฝ่ ายลงทุน
- ฝ่ ายบริ หารเงิน

- ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป
- ฝ่ ายบริ หารทรัพยากร
บุคคล
- ฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
กลุ่มงานกฎหมาย
- ฝ่ ายกฎหมาย
- ฝ่ ายกากับการ
ปฏิบตั ิงาน
- ฝ่ ายบริ หารความเสีย่ ง
กลุ่มงาน
เลขานุการบริษัท

* ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
** อยู่ระหว่ างดาเนินการ

- ฝ่ ายเลขานุการบริ ษัท
- ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
และประชาสัมพันธ์
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8.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติแต่งตังให้
้ นางสาวพิณระตี สุวรรณนันท์ ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษัท ตังแต่
้
วันที่ 1 มกราคม 2558 โดยคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1
8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
บริ ษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร อันได้ แก่ ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการ และเงินเดือนผู้บริ หารโดยมี
รายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี ้
(1.1) ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ ตัง้ แต่ 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 เป็ นเงิ น 1,260,000 บาท
โดยกรรมการแต่ละท่านได้ คา่ ตอบแทน ดังต่อไปนี ้
ลาดับ

รายชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์
นายโชติพนั ธุ์ เตียวิวฒ
ั น์
นายวรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์
นายอภิเชฐ ปุสรี
นายทรอย
แอ็นดรู สกูนเนอร์ แมน
นายอนิศ
โอสถานุเคราะห์
นายเจนวิทย์ จิวะกุลชัยนันท์
นายกฤษฎา หุตะเศรณี
นายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ ว
นายภัทรพล วรนิมมาน
นายธกร
เลาหพงศ์ชนะ
นายนพรัตน์ ชัยยะ
นายภัทรภพ อิทธิสญ
ั ญากร
นายชลพรรณ วงษ์ สงิ ห์
นางสาวปนิฎฐา บริ พนั ธกุล
นายมณเฑียร อินทร์ น้อย
นายอธิพชั ร์ เธียรขันทกาญจน์
รวม

ได้ รับค่ าตอบแทน
เป็ นเงิน (บาท)
216,000
132,000
144,000
48,000
48,000
132,000
48,000
48,000
60,000
48,000
96,000
48,000
48,000
72,000
48,000
24,000
0
1,260,000

จานวนครัง้ ที่เข้ าประชุม/
จานวนครัง้ ที่มีประชุม
10/12
11/12
12/12
4/4
4/4
12/12
4/4
4/5
5/5
4/5
9/12
5/6
4/5
7/7
4/5
2/3
0/7

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
(วันที่ลาออก)
13/8/2557
13/8/2557
13/8/2557
12/5/2558
12/5/2558
4/9/2557
12/5/2558
30/4/2558
30/4/2558
24/4/2558 (13/11/2558)
23/12/2557
8/5/2557 (30/4/2558)
24/9/2556 (24/4/2558)
26/11/2557 (12/5/2558)
4/9/2557 (31/3/2558)
27/1/2558 (24/4/2558)
27/1/2558 (12/5/2558)

(1.2) เงินเดือนผู้บริ หาร ตังแต่
้ 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 เป็ นเงิน 18,777,963.42 บาท
(1.3) ค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ตังแต่
้ 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบรวม 7 คนได้ รับผลตอบแทน
เป็ นเบี ้ยประชุมกรรมการจากบริษัทโดยมีคา่ ตอบแทน เป็ นเงินจานวน 216,000 บาท มีรายละเอียดดังนี ้
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ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

รายชื่อ

ได้ รับค่ าตอบแทน จานวนครัง้ ที่เข้ าประชุม/
เป็ นเงิน (บาท)
จานวนครัง้ ที่มีประชุม
นายกฤษฎา หุตะเศรณี
48,000
2/2
นายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ ว
24,000
2/2
นายภัทรพล วรนิมมาน
36,000
3/3
นายธกร
เลาหพงศ์ชนะ
24,000
2/5
นางสาวปนิฎฐา บริ พนั ธกุล
48,000
2/2
นายมณเฑียร อินทร์ น้อย
24,000
2/2
นายอธิพชั ร์ เธียรขันทกาญจน์
12,000
1/3
รวม
216,000

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
(วันที่ลาออก)
30/4/2558
30/4/2558
24/4/2558 (13/11/2558)
23/12/2557
4/9/2557 (31/3/2558)
27/1/2558 (24/4/2558)
27/1/2558 (12/5/2558)

หมายเหตุ บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบไว้ อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้ ขออนุมตั ิจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นแล้ ว

(2) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่เงิน
- ไม่มี 8.5 บุคลากร
บริ ษัทมีพนักงานทังหมด
้
24 คน โดยตังแต่
้ 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทได้ จ่ายผลตอบแทน
ให้ แก่พนักงานจานวนทังสิ
้ ้น 23,338,330.34 บาท ซึง่ ผลตอบแทน ได้ แก่ เงินเดือน และค่าล่วงเวลา นอกจากนี ้ บริ ษัทย่อย
ได้ จ่ายค่าตอบแทนให้ แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริ ษัทรวม 6,791,645.21 บาท
จานวนพนักงานและผลตอบแทน
ตัง้ แต่ 1 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2558
DCORP
พนักงานบริ หาร
11
พนักงานปฏิบตั ิการ
13
รวม (คน)
24
ค่าตอบแทน (บาท)
23,338,330.34

D ICT
1
5
6
1,493,292.42

D POWER
D MEDIA
1
2
1
5
2
7
2,341,666.67 2,956.686.12

ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่เงิน
- ไม่มี บริ ษัทไม่มีการเปลีย่ นแปลงจานวนพนักงานอย่างมีนยั สาคัญและไม่มีข้อพิพาททางด้ านแรงงานในรอบ 3 ปี ที่ผา่ น
มาบริ ษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน โดยจัดส่งไปอบรมและฝึ กทักษะเป็ นประจาทุกปี
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) กาหนดแนวปฏิบตั ิและการกากับดูแลกิจการที่ดีให้ สอดคล้ องกับ
หลักการสากลขององค์การเพื่อความร่ วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation
and Development : OECD) รวมทัง้ แนวปฏิ บัติ ของสานักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรั พ ย์ แ ละตลาดหลักทรั พย์
(ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ครอบคลุมหลักการสาคัญใน 5 ประเด็น ดังนี ้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่กระทาการใดๆ ที่จะเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอน
สิทธิของผู้ถือหุ้น และได้ กาหนดเป็ นนโยบายและเปิ ดเผยต่อสาธารณะผ่านสื่อต่างๆ ของบริ ษัท ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ผ้ ู
ถือหุ้นได้ ใช้ สิทธิของตน ทังสิ
้ ทธิพื ้นฐานตามกฎหมาย และสิทธิในการได้ รับข้ อมูลข่าวสารที่สาคัญ เช่น สิทธิในการเสนอ
ระเบียบวาระ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตังและก
้
าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการเสนอวาระการประชุม
ผู้ถือหุ้น สิทธิในการเลือกตังกรรมการ
้
สิทธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการส่งคาถามล่วงหน้ าก่อนการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี เป็ นต้ น
2. การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเป็ นธรรม
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดนโยบายในการกากับดูแลให้ บริ ษัท มีการปฏิบตั ิและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรมในเรื่ องต่างๆ อันได้ แก่ กาหนดให้ มีการใช้ สิทธิอย่างเท่าเทียมกันทังผู
้ ้ ถือหุ้นรายใหญ่และ
รายย่อยในการประชุมผู้ถือหุ้น กาหนดแนวทางการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเท่าเทียม และป้องกันไม่ให้ มีการใช้ ข้อมูลภายใน
เพื่อหาผลประโยชน์ให้ แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ
3. บทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดนโยบายให้ มีการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ โดยคานึงถึงสิทธิของผู้มีสว่ น
ได้ เสียที่มีตามกฎหมาย เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับถือปฏิบตั ิ เพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียมัน่ ใจ
ว่า สิทธิ ดงั กล่าวจะได้ รับการคุ้มครอง และปฏิบตั ิด้วยความเท่าเทียมกัน และส่งเสริ มความร่ วมมือระหว่างบริ ษัทกับผู้มี
ส่วนได้ เสียในการสร้ างความแข็งแกร่งของกิจการ ความมัน่ คงทางการเงิน การรักษาสิง่ แวดล้ อมและสังคม เพื่อการพัฒนา
อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน และเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญให้ กบั ผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายได้ ทราบ โดยดาเนินการผ่านช่องทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กาหนด
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลที่โปร่งใส
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักและให้ ความสาคัญกับคุณภาพของข้ อมูล และการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่าง

เท่า

เทียม โปร่ งใส และเป็ นธรรม ผ่านช่องทางที่เข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่ายและน่าเชื่อถือ ตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เปิ ดเผย

โดยนอกจากจะ
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ข้ อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) แล้ ว ข้ อมูลส่วนใหญ่ได้
นาเสนอทางเว็บไซต์ของบริ ษัท ที่ www.demetercorporation.com ทังในภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ ซึ่งช่วยให้ ผ้ ถู ือหุ้น
และผู้ที่สนใจสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่าย มีการเปิ ดเผยสารสนเทศที่สาคัญอย่างสม่าเสมอ ทังด้
้ านบวกและด้ านลบ ตาม
ข้ อกาหนด กฎหมาย ข้ อบังคับของบริ ษัท และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้ อง
5. ความรับผิดชอบของกรรมการ
บริ ษัทกาหนดให้ กรรมการบริ ษัทปฏิบตั ิตามข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน ตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้ องเข้ าใจและทราบถึงบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของตน
และต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และคานึงถึงประโยชน์ของบริ ษัท และผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ
โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วย กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังคณะ
้
ปั จจุบนั บริ ษัทมีกรรมการทังสิ
้ ้นจานวน 11 ท่าน แบ่งเป็ นกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารจานวน 5 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็ น
ผู้บริ หารจานวน 7 ท่าน (รวมประธานกรรมการบริ ษัท) ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่าน ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ แบ่งแยก
บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษัทกับผู้บริ หารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริ ษัททาหน้ าที่ใน
การกาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนินงานของผู้บริ หาร ขณะที่ผ้ บู ริ หารทาหน้ าที่บริ หารงานของบริ ษัทในด้ านต่างๆ
ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่ ก าหนดและเพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง านของคณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วย
1. คณะกรรมการบริ ษัท
1.1 ให้ บริ ษัทมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดาเนินกิจการของบริ ษัท มีจานวนไม่น้อยกว่าห้ า (5) คน เลือกตัง้
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีกรรมการที่เป็ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าสาม (3) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2)
ของจานวนกรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร โดยกรรมการต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายและข้ อบังคับนี ้
กาหนด ทังนี
้ ้กรรมการบริ ษัทอย่างน้ อยหนึง่ (1) คน ต้ องเป็ นผู้มีความรู้ด้านบัญชีหรื อการเงิน
ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท
หรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจากัด หรื อเป็ นกรรมการของ
บริ ษัทอื่น ไม่ว่าบริ ษัทเอกชนหรื อบริ ษัทมหาชนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริ ษัท ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ตนหรื อประโยชน์ผ้ อู ื่น เว้ นแต่กรรมการผู้นนจะได้
ั้
แจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่
จะมีมติแต่งตังตนเป็
้
นกรรมการ
ห้ ามมิให้ บริ ษัทจ่ายเงินหรื อทรัพย์สนิ อื่นใดให้ แก่กรรมการ เว้ นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนกรรมการ
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1.2 ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งตามวาระหนึง่ ในสาม (1/3) เป็ น
อัตรา ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม
(1/3) นอกจากการพ้ นจากตาแหน่งตามวาระตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับฉบับนี ้ ประธานกรรมการ หรื อกรรมการพ้ นจาก
ตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ ออก
(4) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามอย่างหนึง่ อย่างใดตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมาย หรื อใน
ข้ อบังคับนี ้
(5) ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก
2. กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระต้ องมีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม และยังต้ องมีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ โดย
กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศที่เกี่ยวข้ อง และกรรมการอิสระมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หารและ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทมีนโยบายให้ คณะกรรมการของบริ ษัท ต้ องประชุมอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจาเป็ น โดยการประชุมแต่ละครัง้ ได้ มีการกาหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัด
ประชุมพร้ อมรายละเอียดล่วงหน้ า 7 วัน เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่ วม
ประชุม รวมทังได้
้ มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรอง
จากคณะกรรมการบริ ษัท พร้ อมให้ คณะกรรมการบริ ษัทและผู้ที่เกี่ยวข้ องตรวจสอบได้
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
บริ ษัทมีการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารในระดับที่เหมาะสม และอยูใ่ นระดับที่สามารถเทียบเคียง
ได้ กบั บริ ษัทในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน ปั จจัยที่จะนามาพิจารณา ประกอบด้ วย ประสบการณ์ ภาระหน้ าที่ ขอบเขตของ
บทบาทและความรับผิดชอบ ทังนี
้ ้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้ องผ่านการพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัท ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้บริ หารจะเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดไว้ ซึง่ จะ
พิจารณาจากภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารแต่ละท่านประกอบกับผลการดาเนินงานของ
บริ ษัท
การพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายส่งเสริ มและอานวยความสะดวกให้ มีการฝึ กอบรมและให้ ความรู้ แก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ อง
ในระบบการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท ซึง่ รวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริ หาร และเลขานุการบริ ษัท เพือ่ ให้ มี
การปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการอบรม หลักสูตรของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD)
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9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อย เพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท ดังนี ้
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบตามเกณฑ์ตอ่ ไปนี ้
1. ถื อหุ้นไม่เกิ นร้ อยละ 5 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วม หรื อบริ ษั ท ที่
เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
2. เป็ นกรรมการที่ไม่ มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานในบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วม บริ ษัทที่
เกี่ยวข้ อง หรื อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
เป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน หรื อ ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจาจากบริ ษัท บริ ษัท
ในเครื อ บริ ษัทร่ วม บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท เช่น กรรมการผู้จดั การ (Chief Executive Officer)
ของบริ ษัท ไม่สามารถเป็ นกรรมการตรวจสอบได้ เนื่องจากกรรมการผู้จัดการเป็ นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่ อการบริ หาร
เป็ นต้ น
3. เป็ นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์ หรื อส่วนได้ เสียไม่ว่าทางตรงหรื อทางออมทังในด้
้ านการเงิน
และการบริ หารงานของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่วม หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
เป็ นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์ หรื อส่วนได้ เสียในลักษณะข้ างต้ นมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี
ก่อนได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการตรวจสอบ เว้ นแต่คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ วเห็นว่า การเคยมี
ผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียนันจะไมมี
้
ผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่และการให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระ
4. เป็ นกรรมการที่ไม่ใช่เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องหรื อญาติสนิทของผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
5. เป็ นกรรมการที่ไม่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเป็ นตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์ ของกรรมการบริ ษัท
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
6. สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่แสดงความเห็นหรื อรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษัท โดยไม่อยู่ภายใต้ การควบคุมของผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ อง
หรื อญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
ปั จจุบนั บริ ษัทมีกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่าน มีดงั นี ้
ลาดับ
1
2
3

รายชื่อ
นายกฤษฎา หุตะเศรณี
นายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ ว
นายธกร เลาหพงศ์ชนะ

ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: - กรรมการตรวจสอบลาดับที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
การเงิน
- กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี

2) คณะกรรมการบริ หาร
เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริ หารจัดการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามทิศทาง นโยบายและเป้าหมายที่
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดและมอบหมาย รวมทังสร้
้ างความมัน่ คงและยัง่ ยืนในการดาเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริ ษัทได้
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อนุมตั ิจดั ตังคณะกรรมการบริ
้
หาร ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อควบคุมดูแลและรับผิดชอบในกิจการต่างๆ
ตามขอบเขตที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
9.3 การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
การแต่งตังกรรมการ
้
การแต่งตังกรรมการผ่
้
านที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้
1. ผู้ถือหุ้นรายหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั ้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูง สุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับ การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธานในที่ประชุมนันเป็
้ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตัง้
บุคคลซึ่งมีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กาหนดในข้ อบังคับนี ้ เข้ าเป็ นกรรมการแทนในตาแหน่งที่วา่ งในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปก็ได้ เว้ นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งจะเหลือน้ อยกว่าสอง (2) เดือน ทังนี
้ ้
บุคคลซึง่ เข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
มติของการแต่งตังคณะกรรมการดั
้
งกล่าวต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
การสรรหาผู้บริ หารระดับสูงสุด
ในการสรรหาผู้มาดารงตาแหน่งผู้บริ หารระดับสูง คณะกรรมการบริ หารจะเป็ นผู้พิจารณาเบื ้องต้ น ในการกลัน่
กรองสรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การดาเนินงานของบริ ษัท และเข้ าใจในธุรกิจของบริ ษัทเป็ นอย่างดี และสามารถบริ หารงานให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมาย
ที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดไว้ ได้ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
กรณี บ ริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท จะส่ง ผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ท เข้ า ไปเป็ น ผู้ถื อ หุ้น และกรรมการบริ ษั ท ตามมติ ที่ ป ระชุม
คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อกากับการบริ หารงานในบริ ษัทย่อยในจานวนไม่น้อยกว่าครึ่ งหนึ่งของจานวนกรรมการ ทังนี
้ ้
เพื่อให้ การดาเนินการเป็ นไปตามนโยบายของบริ ษัท
กรณีบริ ษัทร่ วม บริ ษัทจะส่งผู้บริ หารของบริ ษัท เข้ าไปเป็ นตัวแทนในคณะกรรมการบริ ษัทร่วมตามสัดส่วนการถือ
หุ้นสาหรับการกากับควบคุมบริ ษัทร่ วมนัน้ กรรมการในฐานะตัวแทนของบริ ษัทจะต้ องรับนโยบายจากบริ ษัทก่ อน ตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
โดยยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีตลอดจน การปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงและการได้ มา
หรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจัดทาข้ อมูลและรายงานทางการเงินที่ถกู ต้ องและเชื่อถือได้ ให้ บริ ษัทสามารถตรวจสอบ
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และรวบรวมมาจัดทางบการเงินรวมได้ ทนั กาหนดด้ วย รวมถึงการจัดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุม
เพียงพอในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริ ษัท
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทให้ ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งต่อการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัท โดยปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
และสอดคล้ องกับกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยบริ ษัทได้ กาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานให้ ความสาคัญต่อ
การเก็บรักษาข้ อมูลความลับของบริ ษัท เช่น ข้ อมูลภายในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรื อข้ อมูลที่มีผลกระทบต่อการ
ดาเนินธุรกิจหรื อราคาหุ้น เป็ นต้ น ซึง่ มีแนวทางปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
• กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานต้ องไม่ใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทฯ ในการหาประโยชน์สว่ นตนและใน
เรื่ องการทาธุรกิจแข่งขันกับบริ ษัท หรื อทาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
• กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานต้ องไม่ใช้ ข้อมูลที่มิได้ เปิ ดเผยให้ ทราบโดยทัว่ ไป ซึง่ อาจมีผลกระทบกับ
ราคาหุ้น (ข้ อมูลภายใน) และต้ องละเว้ นการทาธุรกรรมเกี่ยวกับหุ้นของบริ ษัทในช่วงเวลาที่จะมีการ
ประกาศข้ อมูลที่สาคัญ 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรื อข้ อมูลภายในนันจะเปิ
้
ดเผยต่อสาธารณชนตาม
นโยบายที่ถกู กาหนดไว้ นอกจากนี ้ ข้ อมูลภายในของบริ ษัทไม่ควรถูกให้ แก่บคุ คลอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ใน
การซื ้อขายหุ้นของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภาวะของกรรมการ ผู้บริ หาร
พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทด้ วย โดยผู้ใดฝ่ าฝื นถือว่าได้ กระทาผิดระเบียบของบริ ษัทซึง่ มีบทลงโทษ
ที่ได้ กาหนดไว้
• กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลความลับทางธุรกิจของบริ ษัท ต่อบุคคลภายนอก
โดยเฉพาะคูแ่ ข่งของบริ ษัท แม้ หลังพ้ นสภาพการเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษัทไปแล้ ว
9.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริ ษัทมีผ้ สู อบบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2558 ดังนี ้
ลาดับ
1
2
3

รายชื่อผู้สอบบัญชี
นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
นายจิโรจ ศิริโรโรจน์
นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต

หมายเลขรับอนุญาต

ชื่อสานักงาน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713

บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด
บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด
บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด

ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 (ครัง้ ที่เลื่อนออกมา)

ค่าตอบแทนที่บริษัทและบริ ษัทย่อยจ่ายให้ แก่บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด มีรายละเอียด ตามเอกสารแนบ 6
9.7 นโยบายการต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทตระหนักว่าการดาเนินธุรกิจด้ วยความโปร่งใส สุจริ ต เป็ นไปตามกฎหมาย และแนวทางการ
กากับดูแลกิจการที่ดเี ป็ นปั จจัยสาคัญที่ชว่ ยเกื ้อหนุนกิจการของบริ ษัท จึงได้ กาหนดนโยบายการป้องกันการหา
ผลประโยชน์ในหน้ าที่โดยมิชอบ เพื่อใช้ เป็ นแนวทางให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทุกระดับต้ องถือปฏิบตั ิ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี ้
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นโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้ าที่โดยมิชอบ
1.

วัตถุประสงค์
บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) มุง่ มัน่ ในการดาเนินธุรกิจด้ วยความโปร่งใส สุจริ ต เป็ นไป
ตามกฎหมาย และแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักว่าการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตเป็ นปั จจัย
สาคัญที่ช่วยจรรโลงชื่อเสียงและเกื ้อหนุนกิจการของบริ ษัท บริ ษัทจึงได้ กาหนดนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ใน
หน้ าที่โดยมิชอบเพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
2.

หน้ าที่และความรับผิดชอบ
2.1
คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ินโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้ าที่โดยมิชอบและกากับดูแล
การบริ หารงานของบริ ษัท
2.2
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการส่งเสริ มการปฏิบตั ิตามนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ ใน
หน้ าที่โดยมิชอบ
2.3
บริ ษัทและผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกระดับปฏิบตั ิตามนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้ าที่โดยมิชอบ
ระเบียบวิธีปฏิบัติของบริ ษัท ข้ อกาหนดกฎหมายที่เกี่ ยวข้ อง จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิ จ และจรรยาบรรณของ
พนักงาน
3.

ขอบเขตและแนวทางปฏิบตั ิ
บริ ษัทให้ ความสาคัญในการป้องกันมิให้ เกิดการหาผลประโยชน์ในหน้ าที่โดยมิชอบสาหรับตนเองหรื อผู้อื่นใน
เรื่ องต่างๆ ดังนี ้
3.1
สินบนและสิง่ จูงใจ
ห้ ามให้ หรื อรับสินบนและสิง่ จูงใจในรูปแบบใดๆ ทังสิ
้ ้น และห้ ามมอบหมายให้ ผ้ อู ื่นให้ หรื อรับสินบนและสิง่ จูงใจแทนตนเอง
3.2
ของขวัญ และผลประโยชน์
ห้ ามให้ หรื อรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้ เกิดการปฏิบตั ิหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิ
หน้ า ที่ โดยมิ ชอบ หรื อ อาจทาให้ เกิ ด การยินยอมผ่อ นปรนในข้ อตกลงทางธุ ร กิ จที่ ไม่เหมาะสม และให้ ถื อปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในจรรยาบรรณของพนักงาน
3.3
การบริ จาคเพื่อการกุศล และการให้ เงินสนับสนุน
การบริ จาคเพื่อการกุศล และการให้ เงิ นสนับสนุนต้ องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ไม่ขัดต่อกฎหมายและ
ศีลธรรม
3.4
กิจกรรมและการมีสว่ นร่วมทางการเมือง
บริ ษัทจะไม่นาเงินทุนหรื อทรัพยากรของบริ ษัทไปใช้ สนับสนุนทางการเมืองให้ แก่ผ้ ลู งสมัครแข่งขันเป็ น
นักการเมือง หรื อพรรคการเมืองใด เพื่อการรณรงค์ทางการเมืองหรื อการดาเนินกิจกรรมทางการเมือง ยกเว้ นการให้ ความ
สนับสนุนนันได้
้ รับอนุญาตตามกฎหมาย และสนับสนุนประชาธิ ปไตยโดยรวม โดยต้ องได้ รับอนุมตั ิจากบริ ษัทก่อนการ
ดาเนินการ
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4.

การบริ หารความเสีย่ ง
บริ ษัทจัดให้ มีการบริ หารความเสี่ยงเกี่ ยวกับการหาผลประโยชน์ ในหน้ าที่โดยมิชอบเพื่อให้ มนั่ ใจว่าสามารถ
ป้องกันหรื อควบคุมความเสีย่ งดังกล่าวได้ โดยกาหนดให้ มีการระบุ การประเมิน การควบคุมและติดตาม และการรายงาน
ความเสีย่ งเกี่ยวกับการหาผลประโยชน์ในหน้ าที่โดยมิชอบตามนโยบายและกระบวนการบริ หารความเสีย่ งที่บริ ษัทกาหนด
5.

การควบคุมภายใน
บริ ษัทจัดให้ มีการกากับดูแลการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทและวัฒนธรรมการควบคุมที่ดี โดยมีการประเมินความ
เสีย่ งที่มีนยั สาคัญ กาหนดให้ มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิผลและแบ่งแยกหน้ าที่การทางานที่เหมาะสม รวมทังจั
้ ดให้
มีระบบสารสนเทศที่เพียงพอน่าเชื่อถือ และติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอ
6.

การบริ หารทรัพยากรบุคคล การสือ่ สาร และการฝึ กอบรม
บริ ษัทให้ ความสาคัญในการบริ หารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิผล และมีการสือ่ สาร ให้ ความรู้ และ
ฝึ กอบรมเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้ าทีโ่ ดยมิชอบ และแนวทางปฏิบตั ิทเี่ กี่ยวข้ องอย่าง
สม่าเสมอเพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องมีความเข้ าใจ และปฏิบตั ิงานได้ อย่างเหมาะสม
7.

การรับแจ้ งข้ อมูลหรื อข้ อร้ องเรี ยน
บริ ษัทจัดให้ มีช่องทางการรับแจ้ งข้ อมูล ข้ อเสนอแนะ หรื อข้ อร้ องเรียน ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยบริ ษัทจะ
ดาเนินการให้ หน่วยงานซึง่ มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงานทาหน้ าที่ตรวจสอบความเพียงพอ และความเหมาะสมของ
การพิจารณาหาข้ อเท็จจริ งเพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีความโปร่งใส และความยุติธรรมในการดาเนินการ
8.

บทกาหนดโทษ
การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้ าที่โดยมิชอบถือเป็ นการฝ่ าฝื นคาสัง่
และ/หรื อ ระเบียบของบริ ษัท ซึง่ อาจส่งผลให้ เกิดการลงโทษทางวินยั ตามที่บริ ษัทกาหนด

10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ให้ ความสาคัญด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
โดยมุ่งมัน่ ดาเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยตระหนักถึงความรับผิ ดชอบที่พึงมีต่อสังคม
โดยรวม ทังนี
้ ้ มีนโยบายจัดทาโครงการต่างๆ ที่ให้ ความช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม
ที่ผา่ นมาบริ ษัทได้ ดาเนินงานด้ านกิจกรรมส่งเสริ มและสนับสนุนด้ านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
อีกทังบริ
้ ษัทได้ ให้ การสนับสนุนและบริ จาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในท้ องถิ่นทุรกันดาร และทางบริ ษั ทได้ ให้
ความสาคัญในการรณรงค์ปลูกฝั งค่านิยมที่ดีงามให้ กบั พนักงานได้ มีจิตอาสาที่จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ธุรกิ จ โดยบริ ษัทได้ ส่งเสริ มให้ พนักงานได้ มีส่วนร่ วมต่อกิ จกรรม CSR และเป็ นการประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ ที่ดีของ
องค์กรต่อสาธารณชน
ทังนี
้ ้ การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ทังภายในและภายนอกตามนโยบายของบริ
้
ษัทจาเป็ นที่จะต้ องอาศัยพนักงานของ
บริ ษัทให้ มีส่วนร่ วมกับกิจกรรมต่างๆ มากที่สดุ เพราะพนักงานของบริ ษัทคือหัวใจสาคัญขององค์กรที่ จะทาให้ โครงการ
ต่างๆ ได้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ตงไว้
ั้
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กิจกรรมเพื่อสังคมในปี 2558 ทางบริษัทได้ จดั ให้ มีกิจกรรมดังต่ อไปนี ้
- วันที่ 24 มกราคม 2558 บริ ษัทร่วมกับหน่วยแพทย์เคลือ่ นที่ในมูลนิธิพนั ธกิจสัมพันธ์เมตตา เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยบริ ษัทได้ เข้ าร่วมโครงการอาสาสมัครแพทย์รักษาฟรี ณ ตาบลบุญทัน อาเภอสุวรรณคูหา จังหวัด
หนองบัวลาภู โดยบริ ษัท ผู้มีจิตศรัทธา และมูลนิธิพนั ธกิจสัมพันธ์ เมตตาได้ ให้ การช่วยเหลือและประสานงาน รวมทัง้
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายต่างๆ ในการรักษาพยาบาลทังหมด
้
พร้ อมทังได้
้ เลี ้ยงอาหารกลางวันแก่ผ้ ปู ่ วยและญาติผ้ ปู ่ วยทังหมด
้
โครงการนี ้มีผ้ ปู ่ วยมาขอการรักษาประมาณ 587 คน
ความรับผิดชอบต่ อสังคม - ต่ อพนักงาน CSR in Employee’ Perspective
ทางบริ ษัทยังได้ ตระหนักว่า พนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สดุ ของบริ ษัท จึงให้ ความสาคัญกับการ
พัฒนาทางศักยภาพ ผลตอบแทนและโอกาสในการก้ าวหน้ าของพนักงาน โดยสนับสนุนการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท
บริ ษัทได้ เล็งเห็นและตระหนักถึงความสาคัญของระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยได้ มี
การจัดทาระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร นอกจากนันคณะกรรมการของบริ
้
ษัทได้ ให้ ความสาคัญในเรื่ อง
การบริ หารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไป
ด้ วย กรรมการอิสระเป็ นผู้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน (Outsource) ที่มี
ความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หาร รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้ าที่สอบทานการปฏิบตั ิงานในฝ่ ายต่างๆ ของ
บริ ษัทตามแผนงานตรวจสอบประจาปี ที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้ เกิดความ
มัน่ ใจว่าการปฏิบตั ิงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงมีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
อย่างสม่าเสมอในทุกไตรมาส โดยมี กรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุม ภายในของThe Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission: COSO ซึ่งกาหนดองค์ประกอบหลักที่จาเป็ นในการควบคุมภายในไว้
5 ด้ าน ได้ แก่
(1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
(2) การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
(3) การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities)
(4) ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้ อมูล (Information & Communication) และ
(5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
ทังนี
้ ้ ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 ได้ มีมติแต่งตังห้
้ างหุ้นส่วน
จากัด เดอะเบสท์ โซลูชั่น เป็ นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริ ษัท ในปี 2558 โดยห้ างหุ้นส่วนจากัด เดอะเบสท์
โซลูชั่น ได้ ประเมินและตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท ทัง้ ในด้ านการตรวจสอบและประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน ระดับองค์กร และการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในระดับปฏิบตั ิการ ซึ่งครอบคลุมถึง
ธุรกรรมหลักของ องค์กร เช่น ธุรกรรมการซื ้อ ธุรกรรมการขาย ธุรกรรมการรับเงินและการจ่ายเงิน เป็ นต้ น
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นอกจากนี ้ บริ ษัทเห็นว่าในอนาคตหากบริ ษัทมีการขยายธุรกิจหรื อเติบโตในลักษณะเดียวกันกับธุรกิจในปั จจุบนั
ระบบและการควบคุมภายในปั จจุบนั ยังมีประสิทธิ ภาพเพี ยงพอ เนื่องจากธุรกรรมการรายงานทางธุรกิจของบริ ษัท ไม่มี
ความซับซ้ อน กอปรกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัททาหน้ าที่ในการสอบทานให้ บริ ษัทมี ระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม โดยมีการแบ่งแยกหน้ าที่ โดยเด็ดขาดระหว่างฝ่ ายบัญชีและการเงินอย่างชัดเจนไม่
ซ ้าซ้ อนกัน
ทังนี
้ ้ ห้ างหุ้นส่วนจากัด เดอะเบสท์ โซลูชนั่ ได้ ทาหน้ าที่ตรวจสอบข้ อมูลเพื่อติดตามความคืบหน้ าการดาเนินการ
ของบริ ษัท ในการแก้ ไขปรับปรุงข้ อสังเกตต่างๆ ซึง่ พบจากการตรวจสอบและการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยห้ าง
หุ้นส่วนจากัด เดอะเบสท์ โซลูชั่น รายงานว่า บริ ษัทได้ แก้ ไขปรับปรุ งข้ อสังเกตต่างๆ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ทังนี
้ ้ ประเด็น
ข้ อสังเกตที่สาคัญของการตรวจสอบภายในและการแก้ ไขของบริ ษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 โดยสรุป
สาระสาคัญได้ ดงั นี ้
ข้ อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน
คาชีแ้ จงและการดาเนินการของบริษัท
การปฏิบัติงาน :
1. บริ ษั ท ได้ ก าหนดให้ มี ขั น้ ตอนการปฏิ บั ติ ง าน ส าหรั บ
กระบวนการจัดซื ้อ/จัดจ้ าง วัสดุสิ ้นเปลือง หรื อบริ การงานต่างๆ
รวมถึงขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน สาหรั บการรั บวางบิลและจ่าย
ชาระ ผู้ตรวจสอบภายในมีข้อสังเกต ดังนี ้
1.1 บริ ษัทยังไม่ได้ มีการกาหนดแนวทางการเปรี ยบเทียบจานวน 1.1 บริ ษัทได้ กาหนดแนวทางการเปรี ยบเทียบจานวน
ผู้ค้าให้ สอดคล้ องกับมูลค่าการสัง่ ซื ้อและบริ การ เพื่อ
ผู้ค้าให้ สอดคล้ องกับการสัง่ ซื อ้ สินค้ าและบริ การ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาการสัง่ ซื ้อ
ประกอบการพิจารณาการสัง่ ซื ้อ ดังนี ้
- วงเงินการสัง่ ซื ้อ 100,001 – 1,000,000 เปรี ยบเทียบ
ราคาผู้ค้า 2 ราย
- วงเงินการสัง่ ซื ้อ 1,000,001 ขึ ้นไป เปรี ยบเทียบราคา
ผู้ค้า 3 ราย
1.2 การสัง่ ซือ้ ประเภทวัสดุสานักงาน และการสัง่ ซือ้ ประเภท
ทรัพย์สินถาวร (รายจ่ายฝ่ ายทุน) ผู้ตรวจสอบฯ พบว่าการสัง่ ซื ้อ
สินค้ าทังสองประเภทมี
้
ขนตอนที
ั้
่ตา่ งกัน ดังนี ้
- การสัง่ ซื อ้ ประเภทวัสดุสานักงาน เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูรับผิดชอบจะ
ได้ รั บ ใบขอซื อ้ จากหน่ ว ยงานที่ ร้ องขอ และจั ด ท าใบสั่ง ซื อ้
ตลอดจนนาเอกสารใบสัง่ ซื ้อเสนอต่อผู้มีอานาจอนุมตั ิ
- การสัง่ ซือ้ ประเภททรั พย์ สินถาวร เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูรับผิดชอบจะ
ได้ รับรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ต้องการจากหน่ วยงานที่
ร้ องขอ และน ารายละเอี ย ดดัง กล่า วมาจัดท าเอกสารบันทึก
ข้ อความขออนุมตั ิซื ้อ พร้ อมกับนาเสนอต่อผู้มีอานาจอนุมตั ิ

1.2 บริ ษัทได้ จดั ทาขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานเกี่ยวกับการ
สั่ง ซื อ้ สิ น ค้ าและบริ ก ารทุ ก รายการ โดยเจ้ าหน้ าที่
ผู้รับผิดชอบจะได้ รับใบขอซือ้ จากหน่วยงานที่ร้องขอ
และจัดทาใบสัง่ ซื ้อ และนาเอกสารใบสัง่ ซื ้อเสนอต่อผู้มี
อานาจอนุมตั ิ ซึง่ เป็ นการปฏิบตั ิตามระเบียบของบริ ษัท
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ข้ อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน
2. ยังไม่พบการจัดทาแผนการขายเกี่ ยวกับช่องสถานีบริ การ
ผ่า นดาวเทีย ม หรื อ แผนสารองหากมี กรณี ที่ ลูกค้ าขอยกเลิก
สัญ ญาร่ ว มผลิต รายการก่อ นครบก าหนดอายุอย่างเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ทาให้ บริ ษัทสูญเสียโอกาสในการสร้ างรายได้

คาชีแ้ จงและการดาเนินการของบริษัท
2. บริ ษัทได้ จดั ทาแผนการขาย หรื อแผนสารองในกรณี
ที่ ลูก ค้ า ขอยกเลิ ก สัญ ญาร่ ว มผลิ ต รายการก่ อ นครบ
กาหนดอายุของสัญญา เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงใน
การสูญเสียรายได้ แล้ ว

3. ไม่พบการจัดทาแผนโครงสร้ างอัตรากาลังคนประจาปี เพื่อ
ประโยชน์ ใ นการแข่ ง ขัน ทางด้ า นธุ ร กิ จ เพื่ อ วางแผนอัต รา
กาลังคนให้ เพียงพอต่อความต้ องการในการดาเนินธุรกิจ และใน
การจัดทาแผนโครงสร้ างอัตรากาลังคนนัน้ ยังเป็ นประโยชน์ใน
การสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถให้ ตรงตามความต้ องการ
อย่างทันท่วงทีตอ่ การขยายตัวของบริ ษัท

3. บริ ษัทได้ จดั ทาแผนอัตรากาลังคนประจาปี เพื่อเป็ น
แนวทางให้ กั บ ฝ่ ายทรั พ ยากรบุ ค คลในการสรรหา
บุคคลากรใหม่เพื่อรองรั บการขยายตัวของธุรกิจ หรื อ
สรรหาบุคคลากรใหม่เพื่อทดแทนอัตรากาลังคนเดิ ม
แล้ ว แต่ยงั ไม่แล้ วเสร็ จ

4. การจัดทาคาบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ยังไม่
เป็ น ปั จ จุ บัน และไม่ค รบตามต าแหน่ง งาน และหน้ า ที่ ค วาม
รั บผิ ด ชอบที่ เ พิ่ ม ขึ น้ ซึ่ ง ค าบรรยายลั ก ษณะงานนั น้ มี
ความสาคัญ โดยใช้ เป็ นเครื่ องมือในการสื่อสารกับพนักงาน ถึง
บทบาทหน้ าที่ของแต่ละตาแหน่งงานและยังสามารถบอกถึง
ความคาดหวังของหัวหน้ างานหรื อองค์กรต่อตาแหน่งงานนัน้
ด้ ว ย และนอกจากนัน้ ยัง ใช้ เ ป็ น ข้ อ มูลในการท าความเข้ าใจ
รายละเอียดงานแต่ละตาแหน่งงาน เพื่อใช้ ประโยชน์ในการสรร
หาหรื อการว่าจ้ างได้ อีกทางหนึง่ ด้ วย

4. บริ ษัทมีการปรับปรุ งคาบรรยายลักษณะงาน (Job
Description) ให้ เ ป็ น ปั จ จุ บัน และจัด ท าค าบรรยาย
ลั ก ษณะงาน (Job Description) ในต าแหน่ ง งาน
เพิ่มขึ ้น เพื่อให้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลใช้ เป็ นเครื่ องมือเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้น และในการจัดทาคา
บรรยายลักษณะงาน (Job Description) ได้ จดั ให้ มีการ
ทบทวนอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพราะความคาดหวัง หรื อ
ตัวชี ้วัดอาจมีการเปลีย่ นแปลงปรับปรุงได้

5. ไม่พบการประเมินพนักงานในช่วงการทดลองงานอย่างเป็ น 5. เดิมบริ ษัทไม่ได้ มีการประเมินพนักงานในช่วงการ
ลายลักษณ์ อกั ษร โดยจะมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานจาก ท ด ล อ ง ง า น แ ต่ เ ป็ น ก า ร บ ร ร จุ พ นั ก ง า น โ ด ย
หัวหน้ างานถึงความสามารถในการปฏิบตั ิงานเท่านัน้
ผู้บัง คับ บัญ ชาของหน่ ว ยงานนัน้ ๆ อนุมัติ ก ารบรรจุ
แต่ง ตัง้ ในปั จ จุบัน บริ ษัทได้ ท าการประเมิน พนักงาน
ในช่วงการทดลองงานอย่างเป็ น ลายลักษณ์อกั ษรแล้ ว
6. ไม่พบการบันทึกเวลาการปฏิบตั ิงานของพนักงานบางรายใน
บางตาแหน่งงาน และไม่พบการบันทึกเวลาการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานบางรายและไม่มีการจดบันทึก การลาในใบบันทึกการ
ลาสาหรับพนักงานประจาปี 2558

6. บริ ษัทได้ ปรับปรุ งให้ มีการบันทึกข้ อมูล โดยใช้ เครื่ อง
สแกนลายนิ ้วมือ และตรวจสอบข้ อมูลอย่างถูกต้ องก่อน
มีการจัดส่งให้ กับผู้มีอานาจอนุมตั ิ ลงนามอนุมตั ิ เพื่อ
ก า ร บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล ไ ด้ อ ย่ า ง แ ม่ น ย า แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ
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ข้ อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน
คาชีแ้ จงและการดาเนินการของบริษัท
7. พื ้นที่ของฝ่ ายทรัพยากรบุคคลสามารถเข้ าถึงได้ ง่าย ซึง่ ข้ อมูล 7. บริ ษัทได้ จดั สถานที่ให้ กบั ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล เป็ น
ที่ ฝ่ายทรั พ ยากรบุค คลจัด ท าถื อ เป็ น ข้ อ มูลที่ สาคัญ และเป็ น สถานที่มิดชิด เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกเข้ าถึงสถานที่
ข้ อมูลที่ไม่สามารถเปิ ดเผยให้ กบั บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ องได้ รับทราบ และป้องกันข้ อมูลที่เป็ นความลับรั่วไหลเรี ยบร้ อยแล้ ว
8. พบการยกเลิกช่องสถานีบริ การดาวเทียมก่อนครบกาหนด
อายุของสัญญา โดยเป็ นเอกสารบันทึกข้ อตกลงยกเลิกสัญญา
ก่อนครบกาหนดที่บริ ษัทจัดทาขึน้ กับบริ ษัท เอ็ม วี เทเลวิชั่น
(ไทยแลนด์) จากัด จานวน
2 ฉบับลงวันที่ 26 สิงหาคม
2558 และ 17 พฤศจิ กายน 2558 ตกลงขอยกเลิกสัญญาให้
สิทธิร่วมผลิตรายการ จานวนทังหมด
้
16 ช่องสถานีบริ การ โดย
บริ ษัทได้ จ่ายชาระค่าตอบแทนยกเลิกสัญญาให้ กบั บริ ษัท เอ็ม วี
เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จากัด รวม 103,748,348.25 บาท รวม
บั น ทึ ก จ่ า ยค่ า ตอบแทนยกเลิ ก สั ญ ญาแล้ วเป็ นจ านวน
113,663,301.52 บาท

8. บริ ษัทมีนโยบายที่ลดการประกอบธุรกิจดาวเทียมลง
โดยพิจารณาจากช่องสถานีใดไม่สามารถทากาไรก็จะ
ทยอยลดลง บริ ษัทได้ ทาบันทึกข้ อตกลงยกเลิกสัญญา
ก่อนครบกาหนด กับ บริ ษัท เอ็ม วี เทเลวิชนั่ จากัด แล้ ว
โดย
- สัญญาฉบับที่ 1 ลงวันที่26 สิงหาคม 2558 บริ ษัทได้
ยกเลิกประกอบกิจการ 8 ช่องสถานี ให้ มีผล ณ วันที่ 31
ตุลาคม 2558
- สัญญาฉบับที่ 2 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 บริ ษัท
ได้ ท าบัน ทึกข้ อตกลงยกเลิก สัญ ญาก่อ นครบกาหนด
กับบริ ษัท เอ็ม วีเทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จากัด สาหรับ
ช่ อ งสถานี โทรทัศ น์ ด าวเที ยม จ านวน 8 ช่ อ งสถานีที่
เหลือ โดยเป็ นการทยอยยกเลิก (คืน) ช่องสัญญาณของ
ช่องสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่
31
ตุลาคม 2558 เป็ นต้ นไป และ
- สัญญาฉบับที่ 3 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 บริ ษัท
ได้ ท าบัน ทึกข้ อตกลงยกเลิก สัญ ญาก่อ นครบกาหนด
(ยกเลิ ก เงื่ อ นไขการทยอยคื น ช่ อ งโปรแกรมรายการ
โทรทัศน์) กับบริ ษัท เอ็ม วี เทเลวิชนั่ (ไทยแลนด์) จากัด
โ ด ย เ ป็ น ก า ร ย ก เ ลิ ก ช่ อ ง สั ญ ญ า ณ ข อ ง ช่ อ ง
สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม จานวน 8 ช่องสถานีที่เหลือ ให้
มีผลภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559
แต่อย่างไรก็ดี บริ ษัทได้ ม่งุ เน้ นที่จะประกอบธุรกิจด้ าน
อื่น ได้ แก่ ธุรกิจไอซีที และธุรกิจพลังงาน มาทดแทนการ
ยกเลิกการให้ เช่าสถานีโทรทัศน์ที่ยกเลิกไป 8 ช่องสถานี

9. การยกเลิกช่องสถานีบริ การดาวเทียมก่อนครบกาหนดไม่ 9. บริ ษัทได้ ดาเนินการเจรจากับลูกค้ าไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว
สอดคล้ องกับการทาสัญญาร่ วมผลิตรายการต่อลูกค้ า ซึ่งอาจ และนอกจากนีใ้ นสัญญาร่ วมผลิตรายการ ได้ ระบุว่า
ท าให้ ลูก ค้ าฟ้อ งร้ องเรี ย กร้ องค่า เสียหาย ในการบอกยกเลิก บริ ษัทสามารถยกเลิกสัญญาดังกล่าวได้ โดยบอกกล่าว
สัญญา
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ข้ อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน

คาชีแ้ จงและการดาเนินการของบริษัท
ล่ ว งหน้ าไม่ น้ อยกว่ า 60 วัน ดัง นัน้ การที่ ลูก ค้ า จะ
ฟ้องร้ องเรี ยกค่าเสียหาย น่าจะมีการเจรจาตกลงกันได้

10. ไม่พบการจัดทาแผน ที่แสดงถึงรายได้ จากการลงทุนของ 10. บริ ษัทได้ จดั เตรี ยมแผนรายได้ การลงทุนไว้ แล้ ว แต่
สิทธิ ลิขสิทธ์ิ ภาพยนตร์ อย่างเป็ นลายลักษณ์ อักษร ทาให้ ฝ่าย เนื่องจากมีการปรับเปลีย่ นสปอนเซอร์ กระทันหัน บริ ษัท
งานที่เกี่ยวข้ อง เช่น ฝ่ ายงานบัญชีไม่สามารถประมาณการเกิด จึงอยูใ่ นระหว่างดาเนินการปรับเปลีย่ นแผนใหม่
รายได้ จากการลงทุนในทางบัญ ชีได้ ทาให้ เกิดต้ นทุนทางบัญชี
เพี ย งอย่า งเดีย ว และไม่พ บการจัดท าแผนเพื่ อ ป้องกันความ
เสี่ยงจากการลงทุน เนื่องจากธุรกิจที่ลงทุนดังกล่าว อยู่ในภาวะ
เศรษฐกิจที่ถดถอยแต่ยงั พบการลงทุนเพิ่ม

12. รายการระหว่ างกัน
12.1 บริ ษัทไม่ มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ตามหลักเกณฑ์ ท่ กี าหนดในประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาด
ทุน
บริ ษัทไม่มีรายการระหว่างกันกับบุคคล และหรื อนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ องตามงบการเงินประจาปี ของบริ ษัทสาหรับ
งวดบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 อย่างไรก็ดี บริ ษัทมีรายการบัญชีกบั บุคคลและ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกันสาหรับงวดบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี ้
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สรุ ปรายการระหว่ างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ท่ เี กิดขึน้ ในงวดบัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี ้
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

ขนาดของรายการ
ปี 2557 (บาท)

ขนาดของรายการ
ปี 2558 (บาท)

ความเห็นกรรมการตรวจสอบและ
ความสมเหตุสมผลและความจาเป็ น

บริ ษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จากัด
(D MEDIA)

เป็ นบริ ษัทย่อย โดยบริ ษัท
เป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้ อยละ 99.9996 และ
กรรมการบริษัทบางท่าน
เป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้น

รายได้ จากการให้ เช่ าและ
บริการ
- ลูกหนี ้การค้ า

-

997,050.00

- ลูกหนี ้การค้ าจากสัญญาเช่าพื ้นที่พร้ อม
ทรัพย์สนิ และอุปกรณ์สานักงาน และ
สัญญาจ้ างเพื่อสนับสนุนระบบงาน
บัญชี/งานการเงิน/งานบุคคล โดยมี
เงื่อนไขทางการค้ า ราคา การทาสัญญา
ตามลักษณะที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
และเป็ นการดาเนินการค้ าปกติเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับรายการค้ ากับ
บุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ อง

ค่ าเช่ าและบริการ
- เจ้ าหนี ้การค้ า

-

3,250,000.00

- เจ้ าหนี ้การค้ าจากสัญญาจ้ างบริ หาร
และจัดการกิจการ โดยมีเงื่อนไขทาง
การค้ า ราคา การทาสัญญา ตาม
ลักษณะที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา และ
เป็ นการดาเนินการค้ าปกติเมื่อ
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บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

ขนาดของรายการ
ปี 2557 (บาท)

ขนาดของรายการ
ปี 2558 (บาท)

ความเห็นกรรมการตรวจสอบและ
ความสมเหตุสมผลและความจาเป็ น
เปรี ยบเทียบกับรายการค้ ากับ
บุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ อง
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่
การดาเนินงานของบริ ษัท มีความ
สมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขทางการค้ า
ปกติ

บริ ษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จากัด
(D ICT)

เป็ นบริ ษัทย่อย โดยบริ ษัท
เป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้ อยละ 99.9997 และ
กรรมการบริษัทบางท่าน
เป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้น

รายได้ จากการให้ เช่ าและ
บริการ
- ลูกหนี ้การค้ า

-

572,828.00

- ลูกหนี ้การค้ าจากสัญญาเช่าพื ้นที่พร้ อม
ทรัพย์สนิ และอุปกรณ์สานักงาน และ
สัญญาจ้ างเพื่อสนับสนุนระบบงาน
บัญชี/งานการเงิน/งานบุคคล โดยมี
เงื่อนไขทางการค้ า ราคา การทาสัญญา
ตามลักษณะที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
และเป็ นการดาเนินการค้ าปกติเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับรายการค้ ากับ
บุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ อง
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บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ
ค่ าเช่ าและบริการ
- เจ้ าหนี ้การค้ า

ขนาดของรายการ
ปี 2557 (บาท)

ขนาดของรายการ
ปี 2558 (บาท)

ความเห็นกรรมการตรวจสอบและ
ความสมเหตุสมผลและความจาเป็ น

-

180,771.00

- เจ้ าหนี ้การค้ าจากสัญญาจ้ างบริ หาร
และจัดการกิจการ โดยมีเงื่อนไขทาง
การค้ า ราคา การทาสัญญา ตาม
ลักษณะที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา และ
เป็ นการดาเนินการค้ าปกติเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับรายการค้ ากับ
บุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ อง
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่
การดาเนินงานของบริ ษัท มีความ
สมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขทางการค้ า
ปกติ

บริ ษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์
จากัด
(D POWER)

เป็ นบริ ษัทย่อย โดยบริ ษัท
เป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้ อยละ 99.99998 และ
กรรมการบริษัทบางท่าน
เป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้น

รายได้ จากการให้ เช่ าและ
บริการ
- ลูกหนี ้การค้ า

-

244,005.00

- ลูกหนี ้การค้ าจากสัญญาเช่าพื ้นที่พร้ อม
ทรัพย์สนิ และอุปกรณ์สานักงาน และ
สัญญาจ้ างเพื่อสนับสนุนระบบงาน
บัญชี/งานการเงิน/งานบุคคล โดยมี
เงื่อนไขทางการค้ า ราคา การทาสัญญา
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บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

ขนาดของรายการ
ปี 2557 (บาท)

ขนาดของรายการ
ปี 2558 (บาท)

ความเห็นกรรมการตรวจสอบและ
ความสมเหตุสมผลและความจาเป็ น
ตามลักษณะที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
และเป็ นการดาเนินการค้ าปกติเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับรายการค้ ากับ
บุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ อง
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่
การดาเนินงานของบริ ษัท มีความ
สมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขทางการค้ า
ปกติ

- 79 -

บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ ประธานกรรมการบริ ษัท และ ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นบริ ษัท ดีมีเตอร์
คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
(ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2558
ถือหุ้นจานวน 47,774,870
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 9.085)
นายโชติพนั ธุ์ เตียวิวฒ
ั น์
รองประธานกรรมการบริษัท ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
และผู้ถือหุ้นบริ ษัท ดีมีเตอร์
คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
(ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2558
ถือหุ้นจานวน 25,000,000
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 4.754 )
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร

นายวรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์

กรรมการ และประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท
ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน)

นายอภิเชฐ ปุสรี

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
กรรมการ และกรรมการ
ผู้จดั การ บริ ษัท ดีมีเตอร์
คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ขนาดของรายการ
ปี 2557 (บาท)
96,000

ขนาดของรายการ
ปี 2558 (บาท)
216,000.00

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ และ
ความสมเหตุสมผลและความจาเป็ น
- ค่าใช้ จ่ายเป็ นค่าเบี ้ยประชุม **

96,000

132,000.00

- ค่าใช้ จ่ายเป็ นค่าเบี ้ยประชุม **

306,000

3,828,000.00

- ค่าใช้ จ่ายเป็ นค่าเบี ้ยประชุม เงินเดือน และ
สวัสดิการต่างๆ **

-

48,000.00

- ค่าใช้ จ่ายเป็ นค่าเบี ้ยประชุม และสวัสดิการ
ต่างๆ **
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บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

นายทรอย แอ็นดรู
สกูนเนอร์ แมน

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
กรรมการ รองกรรมการ
ผู้จดั การ ประธานเจ้ าหน้ าที่
กฎหมาย และผู้ถือหุ้นบริ ษัท
ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน)
(ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2558
ถือหุ้นจานวน 1,000,600
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.19)

นายอนิศ โอสถานุเคราะห์

กรรมการ และ รองกรรมการ ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ผู้จดั การ บริ ษัท ดีมีเตอร์
คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

นายเจนวิทย์ จิวะกุลชัยนันท์

กรรมการ กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์
จากัด และผู้ถือหุ้นบริ ษัท
ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน)
(ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2558
ถือหุ้นจานวน 1,032,000
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.20)

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร

ขนาดของรายการ
ปี 2557 (บาท)
-

ขนาดของรายการ
ปี 2558 (บาท)
2,213,183.32

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ และ
ความสมเหตุสมผลและความจาเป็ น
- ค่าใช้ จ่ายเป็ นค่าเบี ้ยประชุม เงินเดือนและ
สวัสดิการต่างๆ **

60,000

2,434,416.46

- ค่าใช้ จ่ายเป็ นค่าเบี ้ยประชุม เงินเดือนและ
สวัสดิการต่างๆ **

-

48,000

- ค่าใช้ จ่ายเป็ นค่าเบี ้ยประชุม **
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บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
นายกฤษฎา หุตะเศรณี

นายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ ว

นายภัทรพล วรนิมมาน

นายธกร เลาหพงศ์ชนะ

นายนพรัตน์ ชัยยะ

นายภัทรภพ อิทธิสญ
ั ญากร

ลักษณะความสัมพันธ์
กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ บริ ษัท
ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน)
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ บริ ษัท
ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน)
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ บริ ษัท
ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน)
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ บริ ษัท
ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน)
กรรมการ และกรรมการ
ผู้จดั การ บริ ษัท ดีมีเตอร์
คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษัท ดีมีเตอร์
คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร

ขนาดของรายการ
ปี 2557 (บาท)
-

ขนาดของรายการ
ปี 2558 (บาท)
96,000.00

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ และ
ความสมเหตุสมผลและความจาเป็ น
- ค่าใช้ จ่ายเป็ นค่าเบี ้ยประชุม **

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร

-

84,000.00

- ค่าใช้ จ่ายเป็ นค่าเบี ้ยประชุม **

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร

-

84,000.00

- ค่าใช้ จ่ายเป็ นค่าเบี ้ยประชุม **

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร

-

120,000.00

- ค่าใช้ จ่ายเป็ นค่าเบี ้ยประชุม **

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร

1,296,000

1,048,000.00

- ค่าใช้ จ่ายเป็ นค่าเบี ้ยประชุม เงินเดือนและ
สวัสดิการต่างๆ **

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร

120,000

48,000.00

- ค่าใช้ จ่ายเป็ นค่าเบี ้ยประชุม **
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บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
นางสาวปนิฎฐา บริ พนั ธกุล

ลักษณะความสัมพันธ์

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ บริ ษัท
ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน)
นายมณเฑียร อินทร์ น้อย
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ บริ ษัท
ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน)
นายอธิพชั ร์ เธียรขันทกาญจน์ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ บริ ษัท
ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน)
นายชลพรรณ วงษ์ สงิ ห์
รองกรรมการผู้จดั การ และ
ประธานเจ้ าหน้ าทีก่ ารเงิน
นางสาวพิณระตี สุวรรณนันท์ รองกรรมการผู้จดั การ
ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั กิ าร
และเลขานุการบริ ษัท

ลักษณะรายการ
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร

ขนาดของรายการ
ปี 2557 (บาท)
96,000

ขนาดของรายการ
ปี 2558 (บาท)
96,000.00

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร

-

48,000.00

- ค่าใช้ จ่ายเป็ นค่าเบี ้ยประชุม **

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร

-

12,000.00

- ค่าใช้ จ่ายเป็ นค่าเบี ้ยประชุม **

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร

860,000

2,528,500.00

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร

-

2,117,399.99

และค่าตอบแทนของผู้บริ หาร (ค่าใช้ จ่ายเป็ นเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ) ที่ไม่ต้องเปิ ดเผยค่าตอบแทนอีกจานวน 4,852,463.65 บาท
** ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวเป็ นรายการปกติ และก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานของบริษัท

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ และ
ความสมเหตุสมผลและความจาเป็ น
- ค่าใช้ จ่ายเป็ นค่าเบี ้ยประชุม **

- ค่าใช้ จ่ายเป็ นค่าเบี ้ยประชุม เงินเดือนและ
สวัสดิการต่างๆ **
- ค่าใช้ จ่ายเป็ นเงินเดือน และสวัสดิการ
ต่างๆ **
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12.2 แนวทางการดาเนินการของบริษัทในกรณีท่ มี ีรายการระหว่ างกันในอนาคต
ปั จจุบนั บริ ษัทไม่มีนโยบายเกี่ยวกับการเข้ าทารายการระหว่างกันในอนาคตที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร แต่อย่างไร
ก็ตาม บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนด
ของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการ
เปิ ดเผย ข้ อมูลการทารายการเกี่ยวโยงของบริ ษัท ตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
นอกจากนี ้ ในรอบหลายปี ที่ผ่านมาในกรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริ ษั ทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ น
ผู้พิจารณาและให้ ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลในการเข้ าทารายการ และความเหมาะสมด้ าน
ราคาและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการนัน้ ให้ เป็ นไปตามลักษณะการดาเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรี ยบเทียบ
กับราคาของบุคคลภายนอก หรื อราคาตลาดก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทแล้ วแต่
กรณี หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ ้น บริ ษัทจะจัดให้ มี
ผู้เ ชี่ ย วชาญอิ ส ระเป็ น ผู้ใ ห้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกับ รายการระหว่า งกัน ดัง กล่า ว เพื่ อ น าไปใช้ ประกอบการตัด สิ น ใจของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการหรื อผู้บริ หารที่ มีส่วนได้
ส่วนเสียจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงในรายการดังกล่าว
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี รายงานประจาปี และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรื อสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
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ส่ วนที่ 3
ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจด้ านสือ่
ตามที่ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 ธันวาคม 2553 บริ ษัทได้ เริ่ มประกอบธุรกิจใหม่ คือ ธุรกิจโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม โดยบริ ษัทได้ รับ
สิทธิในการจัดหา และ/หรื อผลิตโปรแกรมรายการโทรทัศน์ และ/หรื อทาสัญญาร่วมผลิตรายการกับผู้ร่วมผลิตรายการโทรทัศน์
สาหรับช่องสถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม จานวน 8 สถานี จาก MVTV เป็ นครัง้ แรก และเมื่อวันที่ 8 มิถนุ ายน 2556 บริ ษัทได้ รับ
สิทธิในการจัดหา และ/หรื อผลิตโปรแกรมรายการโทรทัศน์ และ/หรื อทาสัญญาร่วมผลิตรายการกับผู้ร่วมผลิตรายการโทรทัศน์
เพิ่มอีกจานวน 8 ช่องสถานี (อายุสญ
ั ญา 10 ปี ) จาก MVTV เป็ นครัง้ ที่สอง รวมเป็ น 16 ช่องสถานี (รายละเอียดตาม ข้ อ 2.2)
นัน้ ในปี 2553 ถือเป็ นช่วงที่ธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียมมีอตั ราการเติบโตสูงสุด มีความต้ องการช่องสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม
ในตลาดอย่างมาก ยังผลให้ ธุรกิจดาเนินไปด้ วยดี ต่อมาประมาณช่วงกลางปี 2557 เริ่ มปรากฎช่องทีวีดิจิตอลซึ่งเป็ นฟรี ทีวีใน
ระบบใหม่เกิดขึ ้นในคราวเดียวอีกจานวนหลายช่อง ตลอดจนนโยบายการจัดระเบียบช่องทีวีดาวเทียมของหน่วยงานภาครัฐที่
เริ่ มมีมาตรการเข้ มงวดขึ ้นในปี 2558 ประกอบกับความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีด้านสือ่ ดิจิตอล ทาให้ พฤติกรรมผู้บริ โภคหันมา
ให้ ความสนใจกับเนื ้อหารายการในอินเตอร์ เนต หรื อสื่อออนไลน์ประเภทต่างๆ กันมากขึ ้น ทาให้ การขายเวลาโฆษณาในสื่อ
ประเภทช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่มีอยู่หลายร้ อยช่องนัน้ เป็ นเรื่ องค่อนข้ างยาก ส่งผลให้ ลกู ค้ าที่เช่าช่องสัญญาณของบริ ษัท
หลายรายเริ่ มผิดนัดชาระหนี ้และบางส่วนเริ่ มทยอยส่งคืนช่องสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม รวมถึงราคาการเช่าช่องสัญญาณ
เริ่ มปรับราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง ทาให้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ ผลประกอบการด้ านทีวีดาวเทียมของบริ ษัท ฝ่ ายบริ หาร
พิจารณาแล้ วเห็นว่า การประกอบธุรกิจด้ านโทรทัศน์ดาวเทียม อาจไม่ใช่ธุรกิจที่สามารถสร้ างผลกาไรได้ เหมือนในอดีตที่ผ่าน
มา ฝ่ ายบริ หารจึงจาเป็ นต้ องหาแนวทางเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตหากบริ ษัทยังคงดาเนินธุรกิจทีวีดาวเทียม
ต่อไป โดยแนวทางที่จะทาให้ บริ ษัทมีภาระค่าใช้ จ่ายน้ อยที่สดุ คือ การเจรจายกเลิกสัญญาให้ สทิ ธิร่วมผลิตรายการทังสองฉบั
้
บ
ซึง่ บริ ษัทยังมีภาระตามระยะเวลาที่เหลืออยู่เป็ นจานวนเงิน 778.35 ล้ านบาท (รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 บริ ษัทจึงได้ ทาบันทึกข้ อตกลงยกเลิกสัญญาให้ สทิ ธิร่วมผลิตรายการก่อนครบกาหนดกับ
MVTV สาหรับช่องสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม จานวน 8 ช่องสถานี ตามสัญญาฯ ฉบับลงวันที่ 8 มิถนุ ายน 2558 ภายใต้ เงื่อนไข
ของสัญญาบริ ษัทตกลงวางเงินหลักประกันเป็ นเงิน 46,197,401 บาท และให้ ถือเป็ นเงินตอบแทนการยินยอมให้ ยกเลิกสัญญา
สัญญามีผลวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ตดั จาหน่ายค่าสิทธิในการบริ หารจัดการ 8 ช่องสถานีดงั กล่าวจานวน 31.62
ล้ านบาท
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 บริ ษัทได้ ทาบันทึกข้ อตกลงยกเลิกสัญญาให้ สิทธิร่วมผลิตรายการก่อนครบกาหนด
กับบริ ษัท เอ็ม วี เทเลวิชนั่ (ไทยแลนด์) จากัด สาหรับช่องสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม จานวน 8 ช่องสถานี โดยการทยอยยกเลิก
ช่องสัญญาณครัง้ ละ 2 ช่องสัญญาณ มีผลตังแต่
้ 31 มีนาคม 2559 ถึง 15 พฤศจิกายน 2559 ตามสัญญาให้ สิทธิร่วมผลิต
รายการฉบับลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ภายใต้ เงื่อนไขของสัญญาบริ ษัทตกลงชดเชยความเสียหายสาหรับการยินยอม
ยกเลิกสัญ ญาก่อนครบกาหนดจานวน 57,550,946 บาท บริ ษั ทได้ ตัดจาหน่ายค่าสิทธิ ในการบริ ห ารจัดการ 8 ช่องสถานี
ดังกล่าวจานวน 20.27 ล้ านบาท และต่อมาเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 บริ ษัทได้ ทาบันทึกข้ อตกลงยกเลิกสัญญาก่อนครบ
กาหนด (ยกเลิกเงื่อนไขการทยอยคืนช่องโปรแกรมรายการโทรทัศน์) กับบริ ษัท เอ็ม วี เทเลวิชนั่ (ไทยแลนด์) จากัด เพื่อยกเลิก
เงื่อนไขการทยอยคืนช่องโปรแกรมรายการโทรทัศน์ตามบันทึกข้ อตกลงยกเลิกสัญญาก่อนครบกาหนดลงวันที่ 17 พฤศจิกายน
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2558 และทาข้ อตกลงยกเลิกช่องสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมทัง้ 8 ช่องสถานีดงั กล่าว ให้ มีผลภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดย
บริ ษัทตกลงชาระค่าตอบแทนและชดเชยความเสียหายจานวน 15,807,684 บาท
อย่างไรก็ดี การดาเนินธุรกิจด้ านสื่อของบริ ษัทนอกเหนือจากธุรกิจโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมแล้ ว บริ ษัทยังได้ เล็งเห็นถึง
โอกาสในการสร้ างมูลค่าจากธุรกิจคอนเทนต์ โดยการบริ หารจัดการคอนเทนต์ ในรู ปแบบรายการโทรทัศน์ ที่มีการสร้ างสรรค์
เนื อ้ หาให้ เหมาะสมกับ โครงสร้ างของช่ อ งโทรทัศ น์ ต่ า งๆ บริ ษั ท เน้ นการเลื อ กคอนเทนต์ ที่ มี คุ ณ ภาพระดับ โลก มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ตวั เอง และมีคแู่ ข่งในระดับเดียวกันน้ อย เช่น คอนเทนต์สทิ ธิการถ่ายทอดสดการแข่งขันรายการกอล์ฟ ยูโรเปี ย้ น
ทัวร์ และEDGE Sport (กีฬาแอ็คชัน่ และการแข่งขันระดับโลก) และด้ วยสิทธิในเนื ้อรายการบางรายการ ทาให้ ต่อยอดเพิ่มได้
นอกเหนือจากการขายสิทธิแพร่ ภาพแพร่ เสียงรายการเพียงอย่างเดียว ยังเป็ นการทาให้ บริ ษัทเป็ นที่ร้ ูจกั ในฐานะผู้นาลิขสิทธิ์
รายการประเภทกีฬาระดับโลกเข้ ามาเผยแพร่ ในประเทศไทย และสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีต่อองค์กรในด้ านการทาธุรกิจสื่อคอน
เทนต์ อีกทังยั
้ งเป็ นการเปิ ดโลกทัศน์ และปลูกจิตสานึกด้ านกีฬาให้ แก่ประชาชน นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีรายได้ จากการขายเวลา
โฆษณาในช่วงรายการที่คอนเทนต์ของบริ ษัทได้ ออกอากาศอีกทางหนึง่ ด้ วย
ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจด้ านพลังงานทดแทน
ในปี 2556 บริ ษัทมีเงินสดประมาณ 34.41 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 23.01 ของสินทรัพย์ทงหมด
ั้
โดยเพิ่มขึ ้น 1.4 ล้ าน
บาท หรื อร้ อยละ 4.15 จากปี 2555 ซึง่ มีเงินสดประมาณ 33.04 ล้ านบาทเนื่องจากบริ ษัท มีรายได้ เพิ่มขึ ้นจาก 8 ช่องสถานีใหม่
อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 บริ ษัทมีกาไรสุทธิ 1.14 ล้ านบาท ลดลง 21.05 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 94.86 จากปี 2556 จาก
รายได้ ค่าร่วมผลิตรายการที่ลดลง 10.98 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 7.38 และต้ นทุนค่าสิทธิร่วมผลิตรายการที่เพิ่มขึ ้น 16.34
ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16.30 จากปี 2556 เนื่องจากเหตุการณ์วนั ที่ 22 พฤษภาคม 2557
สาหรับงบการเงินประจาปี 2558 ผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่มีข้อสังเกตที่สาคัญเพิ่มเติมดังนี ้
1. หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 12.2 บริ ษัทได้ ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริ ษัท วินชัย จากัด ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2558
บริ ษัทอยูร่ ะหว่างการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของธุรกิจ โดยผู้บริ หารได้ แต่งตังผู
้ ้ ประเมินราคาอิสระเพื่อประเมินมูลค่า
ยุติ ธรรมดังกล่าว อย่างไรก็ ดี ณ วัน ที่ งบการเงิ น รวมนี ไ้ ด้ รับ การอนุมัติ บริ ษั ท ยังอยู่ระหว่างการพิ จารณาข้ อ มูล
ดังกล่าว ดังนันมู
้ ลค่ายุติธรรมของสินทรั พย์ที่ได้ มาและหนี ้สินที่รับมาเป็ นมูลค่าประมาณการ ณ วันที่ซื ้อธุรกิจและ
อาจมีการปรับปรุงตามที่อธิบายไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 12.2
2. ตามที่กล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินในข้ อ 1.2 ,ข้ อ 15.2 และข้ อ 32.1 บริ ษัทได้ ขอยกเลิกสัญญาให้ สิทธิ
ร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม เพื่อลดภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้ องจ่ายค่าตอบแทนเป็ นระยะเวลายาว
โดยบริ ษัทต้ องเสียค่าเสียหายสืบเนื่องจากการยกเลิกสัญ ญาเหล่านี ้ เป็ นจานวน 203.78 ล้ านบาท และบริ ษัทได้
บันทึกผลเสียหายดังกล่าวไว้ ในงบการเงินแล้ ว และตามที่กล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 15.1 เมื่อวันที่
30 มกราคม 2558 บริ ษัทได้ ทาสัญญาซื ้อสิทธิ บริ หารเวลาออกอากาศกับบริ ษัทแห่งหนึ่ง จานวน 369.2 ล้ านบาท
และบริ ษัทดังกล่าวตกลงรับประกันรายได้ ขนต
ั ้ ่าให้ บริ ษัทตามที่ระบุไว้ ในสัญญา โดยเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
บริ ษัทดังกล่าวได้ เข้ าทาสัญญาปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการชาระหนี ้ที่เกิด และจะ
เกิดขึ ้นตามสัญญาซื ้อสิทธิบริ หารเวลาออกอากาศ บริ ษัทพิจารณาเห็นควรที่จะไม่ให้ มีการรับรู้ รายได้ ที่เกิดขึ ้นแล้ ว
ตามสัญญาไว้ ในงบการเงินนี ้ โดยบริ ษัทจะรับรู้รายได้ ทางด้ านบัญชีเมื่อบริ ษัทได้ รับชาระเงินตามสัญญาดังกล่าวแล้ ว
นอกจากนี ้บริ ษัทได้ พิจารณาตังค่
้ าเผื่อการด้ อยค่าของมูลค่าตามบัญชีสทุ ธิคงเหลือทังจ
้ านวน
ตามข้ อสังเกตข้ อ 1 บริ ษัทต้ องปฏิบตั ิเพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 ซึง่ กาหนดให้ ผ้ ซู ื ้อ
ธุรกิจรับรู้สนิ ทรัพย์ที่ได้ มาและหนี ้สินที่รับมาด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื ้อ โดยระยะเวลาในการวัดมูลค่าต้ องไม่เกินกว่าหนึง่ ปี
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นับ จากวัน ที่ ซื อ้ โดย ณ วัน ที่ งบการเงิ น รวมนี ไ้ ด้ รับ การอนุมัติ ฐานะการเงิ น และผลการดาเนิ น งานของบริ ษั ท ยังไม่ได้ รับ
ผลกระทบใดๆ
ตามข้ อสังเกตข้ อ 2 สืบเนื่องจากแผนการปรับโครงสร้ างและกาจัดธุรกิจที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ทงหมดภายในปี
ั้
2558
บริ ษัทจึงดาเนินการยกเลิกสัญญาให้ สิทธิร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 16 ช่องเพื่อลดภาระผูกพันตามสัญญาที่
จะต้ องจ่ายค่าตอบแทนในระยะยาว รวมถึงการตังด้
้ อยค่าสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนและไม่ก่อให้ เกิ ดรายได้ ตามสัญ ญาซื ้อสิทธิ
บริ หารเวลาออกอากาศในช่องทีวีดาวเทียม 5 ช่อง เนื่องจากการแข่งขันที่สงู ในธุรกิจทีวีและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้บริ โภคสื่อ เป็ นผลให้ ผลการดาเนินงานของบริ ษัทได้ รับผลกระทบจากค่าชดเชยและค่าตัดจาหน่ายจากการยกเลิกสัญญา
ก่อ นครบก าหนด เป็ น จานวน 203.78 ล้ านบาท และขาดทุนจากการตัด จาหน่ายสิท ธิ บ ริ ห ารเวลาออกอากาศในช่อ งที วี
ดาวเทียม 5 ช่อง จานวน 246.29 ล้ านบาท
ในปี 2558 บริ ษัทมีบริ ษัทย่อย 3 บริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จากัด บริ ษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จากัด และบริ ษัท
ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด ทังนี
้ ้ งบการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัท สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้ แสดง
สรุปและเปรี ยบเทียบด้ วยงบแสดงฐานะการเงินรวม งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม และงบกระแสเงินสดรวม ดังนี ้
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ตารางแสดงสรุ ปงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัท ปี 2556-2558
บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน

รายการ

ปี 2558

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

งบการเงินรวมงบ
ตรวจสอบ

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ

งบการเงินเฉพาะ
กิจการงบตรวจสอบ

งบการเงินเฉพาะ
กิจการงบตรวจสอบ
ล้ านบาท

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

90.71

8.57

38.14

3.60

147.3

46.9

34.41

23.01

502.07

47.42

502.07

47.42

-

-

-

-

-

-

0.23

0.02

-

-

-

-

29.02

2.74

24.67

2.33

25.81

8.22

17.68

11.83

-

-

151.58

14.31

-

-

-

-

4.95

0.47

4.95

0.47

4.95

1.57

4.95

3.31

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

70.09

6.62

65.66

6.20

44.1

14.04

0.93

0.62

สินทรัพย์ หมุนเวียน

696.85

65.82

787.30

74.35

222.16

70.73

57.97

38.77

เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยตามวิธีทนุ

171.18
-

16.17
-

109.12

10.30

-

-

-

-

62.11

5.87

33.95

3.21

7.01

2.23

0.17

0.11

127.94

12.08

127.94

12.08

59.11

18.82

67.35

45.04

0.61

0.06

0.59

0.06

25.81

8.22

24.04

16.08

361.84

34.18

271.62

25.65

91.93

29.27

91.56

61.23

100.00 1,058.92

100.00

314.09

100.00

149.53

100.00

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี ้การค้ าบริ ษัทย่อยและบริ ษัท
ที่เกี่ยวข้ องกัน-สุทธิ
ลูกหนี ้การค้ าอื่น-สุทธิ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันและดอกเบี
้
้ย
ค้ างรับแก่บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า-ค่าร่ วมผลิต
รายการทีวี

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

1,058.69

ร้ อยละ

ร้ อยละ
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รายการ

ปี 2558

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

งบการเงินรวมงบ
ตรวจสอบ

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ

งบการเงินเฉพาะ
กิจการงบตรวจสอบ

งบการเงินเฉพาะ
กิจการงบตรวจสอบ
ล้ านบาท

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น

57.46

5.43

45.66

4.31

3.15

1.00

2.97

1.98

รายได้ รับล่วงหน้ าค่าร่ วมผลิต
รายการ

26.59

2.51

26.59

2.51

9.75

3.10

-

-

5.81

0.55

-

-

151.02

48.08

-

-

101.24

9.56

83.24

7.86

167.21

53.24

5.85

3.91

8.07

0.76

7.96

0.75

5.76

1.83

3.70

2.47

รวมหนีส้ ิน

109.32

10.33

91.20

8.61

172.98

55.07

9.55

6.38

ทุนที่ออกชาระแล้ ว

525.85

49.67

525.85

49.66

200

63.67

200

133.75

(977.07)

(92.29)

(958.72)

(90.54)

(67.56)

(21.51)

(68.70)

(45.94)

949.37

89.67

967.71

91.39

141.12

44.93

139.99

93.62

100.00 1,058.92

100.00

314.10

100.00

149.54

100.00

เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลที่ไม่
เกี่ยวข้ องกันและดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
หนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

ขาดทุนสะสม-ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,058.69

ร้ อยละ

ร้ อยละ
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ

ปี 2558

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

งบการเงินรวมงบ
ตรวจสอบ

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ

งบการเงินเฉพาะ
กิจการงบตรวจสอบ

งบการเงินเฉพาะ
กิจการงบตรวจสอบ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

รายได้ ค่าร่ วมผลิตรายการ
รายได้ ค่าสิทธิแพร่ ภาพรายการ

108.29
34.12

47.32
14.91

97.54
34.12

44.73
15.64

137.88
-

100.00
-

148.86
-

100.00
-

รายได้ จากการสนับสนุนการจัด
แข่งขันกีฬา

86.43

37.77

86.43

39.63

-

-

-

-

228.84

100.00

218.09

100.00

137.88

100.00

148.86

100.00

(101.80) (224.79) (103.07)

(116.56)

(84.54) (100.22)

(67.32)

รวมรายได้
ต้ นทุนค่าสิทธิร่วมผลิตรายการ

(232.96)

ต้ นทุนค่าสิทธิแพร่ ภาพรายการ

(39.18)

(17.12)

(39.19)

(17.97)

-

-

-

-

ต้ นทุนจากการสนับสนุนการจัด
แข่งขันกีฬา

(85.83)

(37.51)

(85.83)

(39.36)

-

-

-

-

(116.56)

(84.54) (100.22)

(67.32)

รวมต้ นทุน

(357.97)

(156.43) (349.81) (160.40)

กาไร(ขาดทุน)ขัน้ ต้ น
รายได้ อื่น
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

(129.13)
11.17
(190.27)

(56.43) (131.72)
4.88
14.84
(83.15) (158.89)

(60.40)
6.80
(72.86)

21.32
4.00
(19.03)

15.46
2.90
(13.80)

48.64
3.18
(16.77)

32.68
2.14
(11.26)

(22.67)

(51.88)

(23.79)

-

-

-

-

ตัดจาหน่ายสินทรัพย์จากการ
ยกเลิกสัญญา

(51.88)

ค่าตอบแทนและความเสียหาย
จากการยกเลิกสัญญา

(151.90)

(66.38) (151.90)

(69.65)

-

-

-

-

(312.44)

(136.53) (312.44) (143.26)

-

-

-

-

(40.40)

(17.65)

-

-

-

-

-

-

-

-

(59.73)

(27.39)

-

-

-

-

(25.39)
(2.69)

(11.10)
(1.17)

(20.25)
(2.68)

(9.28)
(1.23)

(3.33)
(1.07)

(2.42)
(0.77)

(7.05)
(0.02)

(4.74)
(0.02)

(0.07)

(0.03)

-

-

-

-

-

-

(16.12)

(7.04)

(16.12)

(7.39)

(0.75)

(0.54)

(5.79)

(3.89)

(397.27) (890.77) (408.45)

1.14

0.83

22.19

14.91

ค่าเผื่อด้ อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าเผื่อการด้ อยค่าของค่าความ
นิยม
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงิน
ลงทุน
ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
ต้ นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริ ษัทร่ วม
ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สุทธิสาหรับปี

(909.12)
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สรุปรายการขาดทุนสุทธิ จานวน 909.12 ล้ านบาท แบ่งได้ เป็ น
ก. รายการที่ ไม่ใช่ เงิ น สด จ านวน 549.51 ล้ านบาท ซึ่ง ส่วนใหญ่ เป็ น การตัด จ าหน่ ายสิน ทรัพ ย์ ไม่มี ตัวตนที่
เกี่ยวข้ องกับการยกเลิกการร่วมผลิตรายการ 16 ช่องสถานี ดังคาอธิบายข้ างต้ นของรายงานฉบับนี ้
ข. รายการเงินสด จานวน 341.27 ล้ านบาท แบ่งเป็ น
1. ค่ายกเลิกสัญญา MVTV จานวน
129.47 ล้ านบาท
2. ค่าชดเชยความเสียหายของคูค่ ้ า จานวน 22.43 ล้ านบาท
3. ต้ นทุนค่าร่วมผลิตรายการ MVTV จานวน 116.38 ล้ านบาท
ซึง่ รายการ 1. - 3. เป็ นรายการเกิดขึ ้นครัง้ เดียวเพื่อจัดการโครงสร้ างธุรกิจของบริษัทคิดเป็ นจานวนเงิน 268.28 ล้ านบาท
งบกระแสเงินสด
รายการ (หน่ วย : ล้ านบาท)

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

งบการเงิน
รวม

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

(257.57)

(243.73)

(35.11)

32.51

เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมการลงทุน

(1,278.86)

(1,352.27)

(0.37)

(31.11)

เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

1,479.84

1,486.83

148.37

(0.04)

อัตราส่ วนทางการเงิน
ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

งบการเงินรวม

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

อัตราส่วนสภาพคล่อง(เท่า)

6.88

9.46

1.32

9.91

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว(เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า
(เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่ (วัน)

6.14

6.79

1.04

8.91

5.19

5.22

6.34

7.68

71

70

58

48

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้(เท่า)

11.81

14.33

38.07

59.95

31

26

10

6

อัตรากาไร(ขาดทุน)ขันต้
้ น(%)

(56.43)

(60.40)

15.46

32.68

อัตรากาไร(ขาดทุน)สุทธิ(%)

(397.27)

(408.44)

0.83

14.91

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(%)

(95.76)

(92.05)

0.81

15.85

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(%)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(เท่า)

(85.87)

(84.12)

0.36

14.84

0.12

0.09

1.23

0.07

ระยะเวลาชาระหนี ้(วัน)
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14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
14.1 ฐานะทางการเงิน
14.1.1 สินทรัพย์
ปี 2556 2557 และ 2558 บริ ษั ท มี สิ น ทรั พ ย์ ร วมทัง้ สิ น้ 149.53 ล้ า นบาท 314.10 ล้ า นบาท และ
1,058.69 ล้ านบาท ตามลาดับ ณ สิ ้นปี 2556 บริ ษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้นจากปี 2555 จานวน 24.24 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 19.35 สาเหตุหลักมาจากบริ ษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึ ้น 34.70 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 106.28 สินทรัพย์
ดังกล่าว ได้ แก่ ค่าสิทธิในการบริ หารจัดการช่องสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพิ่มขึ ้นอีก 8 ช่องสถานี รวมเป็ น 16 ช่องสถานี
นอกจากนี ้ ณ สิ ้นเดือนธันวาคม 2556 บริ ษัทมีลกู หนี ้การค้ าของ 8 ช่องสถานีใหม่ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระเพิ่มขึ ้นอีกจานวน
7.41 ล้ านบาท
ณ สิ ้นปี 2557 บริ ษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้นจากปี 2556 จานวน 164.57 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
110.06 โดยส่วนใหญ่ เป็ นการเพิ่มขึ ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 112.89 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 328.07
จากเงินสดรับจากตัว๋ แลกเงินระยะสัน้ 150 ล้ านบาท ในเดือนพฤศจิกายน 2557 และมีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ ้น 43.17
ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 4,641.94 ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นเงิ นมัดจาสาหรับการเข้ าทารายการได้ มาซึ่งสินทรัพ ย์ ของ บริ ษั ท
ยูเบสท์ พ้ อยท์ มีเดีย จากัด และ บริ ษัท มีเดีย เอเจนซี ไทย จากัด
ณ สิ ้นปี 2558 บริ ษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี 2557 จานวน 744.60 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 237.07 โดยส่วนใหญ่เป็ นการเพิ่มขึ ้นของรายการดังนี ้
1. เงินลงทุนชัว่ คราว 502.07 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นเงินคงเหลือที่ได้ รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัทในระหว่างปี 2558 โดยบริ ษัทนาไปลงทุนในกองทุนเปิ ดประเภทกองทุนรวมตราสารหนี ้ระยะสันเพื
้ ่อหาผลตอบแทนระยะ
สันที
้ ่สงู กว่าเงินฝากธนาคารและมีความเสีย่ งต่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทมีเงินลงทุนชัว่ คราวใน 2 กองทุนซึ่งแสดงใน
งบการเงินด้ วยมูลค่ายุติธรรม ได้ แก่ กองทุนเปิ ดภัทร ตราสารหนี ้พลัส จานวน 86.88 ล้ านบาท และกองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์
สะสมทรัพย์ตราสารหนี ้ พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I) จานวน 415.19 ล้ านบาท และมีรายได้ ดอกเบี ้ยรับรวมจากการลงทุนสาหรับ
ปี 2558 จานวน 3.51 ล้ านบาท
2. การเพิ่มขึ ้นของเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม 171.18 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท วิน
ชัย จากัด (“WIND”) ซึง่ ประกอบธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจาก K-Shipping Co., Ltd. ในจานวน 12,500 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 25 ของ
ทุนจดทะเบียนของ WIND การซื ้อหุ้นดังกล่าวเป็ นการลงทุนโดยบริ ษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด (บริ ษัทย่อย)
3. การเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ 68.83 ล้ านบาท เป็ นการเพิ่มขึ ้นจาก 59.11 ล้ านบาทในปี
2557 (ซึง่ ถูกตัดจาหน่ายทังจ
้ านวนในปี 2558) เป็ น 127.94 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 นัน้ เป็ นมูลค่าสุทธิตามบัญชี
ของเนื่องจากการซื ้อค่าสิทธิแพร่ ภาพแพร่เสียงในรายการภาพยนตร์ จานวน 58.38 ล้ านบาทและค่าสิทธิแพร่ ภาพแพร่เสียงใน
เนื ้อหารายการช่องกีฬา EDGE SPORT และจานวน 69.56 ล้ านบาท
4. การเพิ่มขึน้ ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 55.10 ล้ านบาท ซึ่งประกอบด้ วยที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์สทุ ธิของบริ ษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จากัด (บริ ษัทย่อย) จานวน 27.94 ล้ านบาท ซึ่งเกิดจากการเข้ าลงทุนในบริ ษัทย่อยเมื่อ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 และการเพิ่มขึ ้นสุทธิของส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่ องตกแต่งติดตัง้ และพาหนะของบริ ษัทจานวนรวม
26.94 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทมีการย้ ายที่ทาการสานักงานใหญ่ระหว่างปี 2558
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 56.59 ล้ านบาทจากสิ ้นปี 2557
ในส่วนของงบการเงินเฉพาะกิ จการ บริ ษั ทมีเงิ นให้ ก้ ูยืมระยะสันและดอกเบี
้
ย้ ค้ างรับแก่บริ ษั ทย่อย
(บริ ษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด) จานวน 151.58 ล้ านบาท โดยเป็ นเงินต้ น 150 ล้ านบาทและดอกเบี ้ยค้ างจ่าย 1.58 ล้ านบาท
สัญ ญาเงิ นกู้ยืม ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558 มีระยะเวลา 5 ปี อัตราดอกเบีย้ ร้ อยละ 3 ต่อปี ชาระคืนเงินต้ นพร้ อมดอกเบี ย้
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ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 บริ ษั ทให้ บ ริ ษั ทย่อ ยกู้ยืม เพื่ อวัตถุประสงค์ การลงทุน ในธุรกิ จด้ านพลังงานและใช้ เป็ นทุน
หมุนเวียนของบริ ษัท
สิ น ทรั พ ย์ ไม่ ห มุ น เวี ย นที่ ถื อ ไว้ เพื่ อ ขายมี ร าคาทุ น 17.02 ล้ า นบาท เป็ นทรั พ ย์ สิ น ของเหมื อ งหิ น
อุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้ างซึง่ หยุดดาเนินงานตังแต่
้ ปี 2548 จึงเป็ นทรัพย์สนิ ที่มิได้ ใช้ ดาเนินงานแล้ ว บริ ษัทจึงตังค่
้ าเผื่อการ
ด้ อยค่าทังจ
้ านวน
14.1.2 หนีส้ ิน
ปี 2556 2557 และ 2558 บริ ษัทมีหนี ้สินรวมทังสิ
้ ้น 9.55 ล้ านบาท 172.98 ล้ านบาท และ 109.32 ล้ าน
บาท ตามลาดับ ณ สิน้ ปี 2556 บริ ษั ท มีหนี ส้ ินรวมเพิ่ม ขึน้ จากปี 2555 จานวน 2.06 ล้ านบาท หรื อเพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 27.50
สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ ้นของเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น 2.59 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 681.58 และการลดลงของ
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น 0.72 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 20
ณ สิ ้นปี 2557 บริ ษัทมีหนีส้ ินรวมเพิ่มขึน้ จากปี 2556 จานวน 163.43 ล้ านบาท หรื อ เพิ่มขึน้ ร้ อยละ
1,711.31 ซึง่ สาเหตุหลักมาจากการที่บริ ษัทออกตัว๋ แลกเงินระยะสัน้ 150 ล้ านบาท ในเดือนพฤศจิกายน 2557 และการเพิ่มขึ ้น
ของรายได้ รับล่วงหน้ าค่าร่วมผลิตรายการ 9.75 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 100
ณ สิ ้นปี 2558 บริ ษัทมีหนี ้สินรวมลดลงจากสิ ้นปี 2557 จานวน 63.66 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ
36.80 โดยเป็ นการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสันและดอกเบี
้
้ยค้ างจ่าย 145.21 ล้ านบาท จากการชาระคืนตัว๋ แลกเงินระยะสัน้
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้น 54.31 ล้ านบาท สาเหตุหลักเกิดจากค่าตอบแทนและค่าความ
เสียหายค้ างจ่ายจากการยกเลิกสัญญาช่องสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม 8 ช่องสถานีจานวน 40.91 ล้ านบาทและรายได้ รับ
ล่วงหน้ าค่าร่วมผลิตรายการจานวน 16.84 ล้ านบาท
14.1.3 ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ปี 2556 2557 และ 2558 บริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวมทังสิ
้ ้น 139.99 ล้ านบาท 141.12 ล้ านบาท และ
949.37 ล้ านบาท ตามลาดับ ณ สิ ้นปี 2556 บริ ษัท มีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ ้นจากปี 2555 จานวน 22.20 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 18.85 จากกาไรสุทธิปี 2556
ณ สิ ้นปี 2557 บริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ ้นจากปี 2556 จานวน 1.13 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 0.81 จากกาไรสุทธิปี 2557
ณ สิ ้นปี 2558 บริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ ้นจากปี 2557 จานวน 808.25 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 572.74 จากการเพิ่ ม ทุน ช าระแล้ ว 5 ครั ง้ ครั ง้ ที่ 1 จ านวน 63,775,000 หุ้น มูลค่ าตราไว้ ห้ ุน ละ 1 บาท ในเดื อ น
กุมภาพันธ์ 2558 โดยขายในราคาหุ้นละ 8 บาท สาหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่กลุม่ ผู้ถือหุ้น ของบริ ษัท ดีมีเตอร์
มีเดีย จากัด (เดิมชื่อ บริ ษัท ยู เบสท์ พ้ อยท์ มีเดีย จากัด) จานวน 5,625,000 หุ้น สาหรับการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัท และ
จัดสรรให้ แก่บริ ษัท มีเดีย เอเจนซี ไทย จากัด จานวน 46,150,000 หุ้น สาหรับการได้ มาซึง่ สิทธิบริ หารเวลาออกอากาศรายการ
โทรทัศน์ดาวเทียม 5 ช่อง และการจัดสรรให้ แก่นายธนา เบญจาทิกลุ จานวน 12,000,000 หุ้น ทังนี
้ ้ บริ ษัทบันทึกเงินลงทุนของ
บริ ษัทย่อยดังกล่าวด้ วยมูลค่ายุติธรรมของราคาหุ้นของบริ ษัทถัวเฉลีย่ ก่อนและหลังวันที่บริ ษัทได้ รับการจดทะเบียนโอนหุ้นใน
บริ ษัทดังกล่าว 14 วัน ในราคาถัวเฉลี่ยหุ้นละ 13.13 บาท ครัง้ ที่ 2 จานวน 166,712,646 หุ้น มูลค่าตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ใน
เดือนเมษายน 2558 จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นเดิมตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ื อหุ้นแต่ละรายถื ออยู่ (Right
Offering) ครัง้ ที่ 3 จานวน 59,669,878 หุ้น มูลค่าตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ในเดือนพฤษภาคม 2558 จากการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ DCORP-W1 ที่ใช้ สทิ ธิเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ครัง้ ที่ 4 จานวน 21,900,741 หุ้น มูลค่า
ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท จากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ DCORP-W1 ที่ใช้ สทิ ธิเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม
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2558 และครัง้ ที่ 5 จานวน 13,789,493 หุ้น มูลค่าตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท จากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดง
สิทธิ DCORP-W1 ที่ใช้ สิทธิ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 อย่างไรก็ ดี บริ ษัทมีขาดทุนสะสมรวมเพิ่มขึน้ จากสิ ้นปี 2557
จานวน 909.51 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1,346.23 จากผลขาดทุนรวมสาหรับปี 2558 จานวน 909.12 ล้ านบาท และ
ขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยจานวน 0.39 ล้ านบาท
14.2 การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน
14.2.1 รายได้
รายได้ รวมจากการดาเนินงานของบริ ษัท สาหรับปี 2556 2557 และ 2558 เท่ากับ 148.86 ล้ านบาท
137.88 ล้ านบาท และ 228.84 ล้ านบาท ตามลาดับ
ปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ คา่ ร่วมผลิตรายการเพิ่มขึ ้นจากปี 2555 จานวน 41.46 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 38.60 เนื่องจากมีการซื ้อสิทธิบริ หารช่องสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเพิ่มอีก 8 ช่องในเดือนมิถนุ ายน 2556
ปี 2557 บริ ษัทมีรายได้ คา่ ร่วมผลิตรายการลดลงจากปี 2556 จานวน 10.98 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ
7.38 เนื่องจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ มีคาสัง่ ประกาศฉบับที่ 27/2557 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 ให้ ระงับ
สัญญาณการออกอากาศของช่องสถานีโทรทัศน์ คาสัง่ ดังกล่าวมีผลทาให้ รายได้ ของบริ ษัทลดลง ซึ่งเป็ นปั จจัยภายนอกที่
บริ ษัทไม่สามารถควบคุมได้
ปี 2558 บริ ษัทมีรายได้ รวมเพิ่มขึ ้นจากปี 2557 จานวน 90.96 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 65.97 โดย
เป็ น การเพิ่ ม ขึน้ ของรายได้ จ ากการสนับ สนุน การจัด แข่งขัน กี ฬ า 86.43 ล้ า นบาท จากการจัด การแข่งขัน Golf Thailand
Classic ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 และมีรายได้ คา่ สิทธิแพร่ภาพรายการ 34.12 ล้ านบาท อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีรายได้ คา่ ร่วม
ผลิตรายการลดลง 29.59 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 21.46 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันที่สงู ขึ ้นในธุรกิจโทรทัศน์
ดาวเทียมและทีวีดิจิตอล
14.2.2 ต้ นทุนและกาไรขัน้ ต้ น
ต้ นทุนรวมของบริ ษัท สาหรับปี 2556 2557 และ2558 เท่ากับ 100.22 ล้ านบาท 116.56 ล้ านบาท และ
357.97 ล้ านบาท ตามลาดับ คิ ด เป็ น สัด ส่ว นร้ อยละ 67.32 ร้ อยละ 84.54 และร้ อยละ 156.43 ของรายได้ รวมจากการ
ดาเนินงาน ตามลาดับ
ปี 2556 บริ ษั ทมี ต้น ทุนค่าสิท ธิ ร่วมผลิตรายการเพิ่ มขึน้ จากปี 2555 จานวน 31.26 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 45.33 เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของ 8 ช่องสถานีใหม่ ที่บริ ษัทได้ รับสิทธิจาก MVTV ในเดือนมิถนุ ายน 2556
ปี 2557 บริ ษั ทมี ต้น ทุนค่าสิท ธิ ร่วมผลิตรายการเพิ่ มขึน้ จากปี 2556 จานวน 16.34 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16.30 เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของ 8 ช่องสถานีใหม่ ที่บริ ษัทได้ รับสิทธิจาก MVTV ในเดือนธันวาคม 2556
ปี 2558 บริ ษัทมีต้นทุนรวมเพิ่มขึ ้นจากปี 2557 จานวน 241.41 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 207.11
โดยเป็ นการเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนค่าสิทธิร่วมผลิตรายการ 116.4 ล้ านบาท เนื่องจากการตัดจาหน่ายค่าสิทธิ จากการซื ้อสิทธิจาก
บริ ษัท มีเดีย เอเจนซี ไทย จากัด ตังแต่
้ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 การเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนค่า สิทธิแพร่ ภาพรายการ จานวน 39.18
ล้ านบาท และมีต้นทุนจากการสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬา 85.83 ล้ านบาท จากการจัดการแข่งขัน Golf Thailand Classic ใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2558
ก าไรขั น้ ต้ นของบริ ษั ท ส าหรั บ ปี 2556 และ2557 เท่ า กั บ 48.64 ล้ านบาท และ21.32 ล้ านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 32.68 และร้ อยละ 15.46 ของรายได้ รวมจากการดาเนินงาน ตามลาดับ ในขณะที่ปี 2558
บริ ษัทมีขาดทุนขันต้
้ น 129.13 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นขาดทุนร้ อยละ 56.43 ของรายได้ รวมจากการดาเนินงาน โดยเป็ นขาดทุนที่
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เกิดจากธุรกิจร่วมผลิตรายการ 124.67 ล้ านบาท เนื่องจากประมาณช่วงกลางปี 2557 เริ่ มปรากฎช่องทีวีดิจิตอลซึ่งเป็ นฟรี ทีวี
ในระบบใหม่เกิดขึ ้นในคราวเดียวอีกจานวนหลายช่อง ตลอดจนนโยบายการจัดระเบียบช่องทีวีดาวเทียมของหน่วยงานภาครัฐ
ที่เริ่ มมีมาตรการเข้ มงวดขึ ้นในปี 2558 ประกอบกับความก้ าวหน้ า ของเทคโนโลยีด้านสื่อดิจิตอล ทาให้ พฤติกรรมผู้บริ โภคหัน
มาให้ ความสนใจกับเนื ้อหารายการในอินเตอร์ เนต หรื อสือ่ ออนไลน์ประเภทต่างๆ กันมากขึ ้น ทาให้ การขายเวลาโฆษณาในสื่อ
ประเภทช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่มีอยู่หลายร้ อยช่องนัน้ เป็ นเรื่ องค่อนข้ างยาก ส่งผลให้ ลกู ค้ าที่เช่าช่องสัญญาณของบริ ษัท
บางส่วนเริ่ มทยอยส่งคืนช่องสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม รวมถึงราคาการเช่าช่องสัญญาณเริ่ มปรับราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง
ในขณะที่บ ริ ษั ท มีต้ นทุน รายเดือ นคงที่ทัง้ ต้ นทุนค่าร่ วมผลิ ต รายการและค่าตัด จาหน่ายค่าสิท ธิ ในการบริ หารจัด การช่อ ง
สถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม
14.2.3 ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ปี 2556 2557 และ2558 บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายรวม 29.63 ล้ านบาท 24.18 ล้ านบาท และ 791.16 ล้ าน
บาท ตามลาดับ ปี 2556 บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร 16.77 ล้ านบาท และค่าตอบแทนผู้บริ หาร 7.05 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
จากปี 2555 จ านวน 11.50 ล้ า นบาท และ 3.87 ล้ า นบาท ตามลาดับ หรื อ เพิ่ ม ขึน้ ร้ อยละ 218.22 และร้ อยละ 121.70
ตามลาดับ มีสาเหตุหลักมาจากการว่าจ้ างที่ปรึ กษาทางการเงินเพื่อให้ ความเห็นการลงทุนในสถานีโทรทัศน์ผ่า นดาวเทียม
เพิ่มขึ ้นจากเดิมอีก 8 ช่องสถานี และการจ่ายค่าธรรมเนียมให้ แก่คณะกรรมการ กสทช. เพื่อยื่นขอรับใบอนุญาตฯ รวมถึงจานวน
ผู้บริ หารที่เพิ่มขึ ้นและมีการประชุมคณะกรรมการบ่อยขึ ้น เนื่องจากเป็ นปี ที่ดาเนินการนาหลักทรัพย์ของบริ ษัทกลับเข้ าซื ้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ อีกครัง้
ปี 2557 บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร 19.03 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2556 จานวน 2.26 ล้ านบาท
หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13.48 มีสาเหตุหลักมาจากการว่าจ้ างที่ปรึ กษาทางการเงินเพื่อให้ ความเห็นในเรื่ องการเข้ าทารายการเพื่อ
การได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ของบริ ษัท ยูเบสท์ พ้ อยท์ มีเดีย จากัด และบริ ษัท มีเดีย เอเจนซี ไทย จากัด อย่างไรก็ ตาม บริ ษัทมี
ค่าตอบแทนผู้บริ หาร 3.33 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2556 จานวน 3.72 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 52.77 เนื่องจากมีผ้ บู ริ หาร
เพิ่มขึ ้นและมีการประชุมคณะกรรมการบ่อยขึ ้นในช่วงครึ่งปี หลังของปี 2556
ปี 2558 บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร 190.27 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2557 จานวน 171.24 ล้ าน
บาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 899.84 มีสาเหตุหลักมาจาก สารองหนี ้สงสัยจะสูญจากการจัดการแข่งขันกีฬา 61.21 ล้ านบาทและ
จากลูกหนี ้ค่าร่วมผลิตรายการ 41.16 ล้ านบาท ค่าที่ปรึกษากฎหมายและค่าที่ปรึกษาทางการเงิน 11.99 ล้ านบาท ค่าจ้ างกลุม่
งานธุรกิจมีเดีย 6.11 ล้ านบาท ค่าที่ปรึ กษาดาเนินงาน 4.80 ล้ านบาท ค่า เช่าและบริ การสานักงาน 3.48 ล้ านบาท ค่าเสื่อม
ราคาทรัพย์สนิ 3.53 ล้ านบาท โดยการตังส
้ ารองหนี ้สงสัยจะสูญ 2 รายการมีรายละเอียดดังนี ้
1. สารองหนี ้สงสัยจะสูญจากการจัดการแข่งขันกีฬา 61.21 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นลูกหนี ้การค้ าที่ผิดนัดชาระคืนเงิน
สนับสนุนจากการจัดการแข่งขันกีฬาที่บริ ษัทเป็ นผู้ลงทุนด้ านการเงินจานวน 86.43 ล้ านบาท ตามสัญญาว่าจ้ าง
ดาเนินโครงการรายการการแข่งขันกอล์ฟ Thailand Classic โดย บริ ษัท มิวส์ กรุ๊ ป บางกอก จากัด ในฐานะ
ผู้จัดการแข่งขัน จะเป็ น ผู้เรี ยกเก็บเงินสนับสนุนดังกล่าวจากผู้สนับสนุนแต่ละราย และมีหน้ าที่ต้องนาส่งเงิน
สนับ สนุน ที่ ได้ รับ ดังกล่าวให้ กับ บริ ษั ท ตามจ านวนที่ ตกลงตามสัญ ญา โดยสาเหตุที่ ลูกหนี ผ้ ิ ด นัด ช าระหนี ้
เกิดจากลูกหนี ้ได้ เรี ยกเก็บเงินสนับสนุนจากผู้สนับสนุนการแข่งขันแล้ วไม่นาส่ง เงินดังกล่าวให้ กับบริ ษัทตาม
เงื่อนไขที่กาหนดในสัญ ญา ทัง้ นี ้ บริ ษัทได้ ดาเนินการติดตามทวงถามหนีเ้ ป็ นระยะๆ เพื่อเจรจาหาแนวทาง
ร่วมกัน ตลอดจนการออกหนังสือติดตามทวงถามหนี ้ แต่ลกู หนี ้เพิกเฉยและพยายามบ่ายเบี่ยงเรื่ อยมา บริ ษัท
พิจารณาแล้ วเห็นว่า ลูกหนี ้ดังกล่าวไม่มีค วามสามารถในการชาระหนี ้ จึงได้ ตงส
ั ้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
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สาหรับลูกหนี ้การค้ าดังกล่าวซึ่งมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จานวน 61.21 ล้ านบาททังจ
้ านวน
ตามนโยบายการตังค่
้ าเผื่อของบริ ษัท
2. สารองหนี ้สงสัยจะสูญจากลูกหนีค้ า่ ร่ วมผลิตรายการ 41.16 ล้ านบาท เกิดจากการผิดนัดชาระหนี ้ของบจก. 94
เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ ซึ่งเป็ นลูกหนี ้ค่าร่ วมผลิตรายการ โดยลูกหนี ้ดังกล่าวผิดนัดชาระหนีต้ ามบันทึกข้ อตกลง
ปรับปรุ งโครงสร้ างหนีแ้ ละรับสภาพหนี ้ในเดือนพฤศจิกายน 2558 บริ ษัทจึงตัง้ สารองค่า เผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
สาหรับลูกหนี ้การค้ าดังกล่าวทังจ
้ านวนตามนโยบายการตังค่
้ าเผื่อของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารของบริ ษัทที่เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญในปี 2558 เนื่องจากบริ ษัทมีแผนที่จะปรับโครงสร้ างของธุรกิจ
จึงได้ มีการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการต่างๆ โดยการจ้ างที่ปรึ กษาด้ านต่างๆเพื่อให้ ความเห็นประกอบการตัดสินใจ
ลงทุน ทังในธุ
้ รกิจมีเดีย ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจพลังงานทีค่ าดว่าจะสามารถเพิ่มรายได้ ในอนาคตให้ บริ ษัทได้
นอกจากนี ้ ในระหว่างปี 2558 บริ ษัทยังมีค่าใช้ จ่ายอื่นที่เกิดขึ ้นจากการตังส
้ ารองต่างๆและค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการยกเลิก
สัญญาร่วมผลิตรายการสาหรับช่องโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม 16 ช่องสถานีก่อนครบกาหนด ได้ แก่
1. ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์จากการยกเลิกสัญญา 51.88 ล้ านบาท เกิดจากการตัดจาหน่ายค่าสิทธิในการบริ หาร
จัด การช่องสถานี โทรทัศน์ ผ่านจานวน 16 สถานี ซึ่งมี ราคาทุน 82 ล้ านบาท โดยบริ ษั ทตัดจาหน่ายค่าสิท ธิ
ดังกล่าวคงเหลือทังจ
้ านวนเมื่อมีการยกเลิกสัญญาให้ สิทธิฯ ก่อนครบกาหนด ซึง่ ประกอบด้ วยค่าตัดจาหน่ายค่า
สิทธิฯ 8 ช่องสถานีเก่าจานวน 20.27 ล้ านบาท และค่าตัดจาหน่ายค่าสิทธิฯ 8 ช่องสถานีใหม่จานวน 31.61 ล้ าน
บาท
2. ค่าเผื่อด้ อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน 312.44 ล้ านบาท เกิดจากมีข้อบ่งชี ้ว่าสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่บริ ษัทบันทึกไว้
เกิดการด้ อยค่าซึ่งคาดว่าบริ ษัทจะไม่ได้ รับประโยชน์ในอนาคตตามที่ประมาณการไว้ โดยบริ ษัทจะรับรู้ รายได้
ตามเกณฑ์เงินสดสาหรับสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน รายละเอียดดังนี ้
2.1 ค่าเผื่อด้ อยค่าของค่าสิทธิ บริ หารเวลาออกอากาศในรายการโทรทัศน์ดาวเทียม 5 ช่อง ระยะเวลา 3 ปี ซึ่ง
บริ ษัทได้ เข้ าทาสัญญากับบริ ษัท มีเดีย เอเจนซี ไทย จากัด (“MAT”) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 บริ ษัท
ชาระค่าตอบแทนจานวน 369.20 ล้ านบาทสาหรับการซื ้อสิทธิ ดงั กล่าว โดยมีภาระการจ่ายค่าตอบแทน
รายเดือนอีก 10.30 ล้ านบาทต่อเดือนตลอดอายุสญ
ั ญา โดย MAT ตกลงรับประกันรายได้ ขนต
ั ้ ่าให้ บริ ษัท
ตลอดอายุสัญ ญามูลค่า รวม 670.80 ล้ านบาท อย่า งไรก็ ต าม MAT ไม่สามารถปฏิ บัติ ต ามสัญ ญา
ดังกล่าวได้ เป็ นเหตุให้ MAT มียอดเงินค้ างชาระจากการประกันรายได้ ขนต
ั ้ ่าเดือนกุมภาพันธ์ -กันยายน
2558 รวม 93.54 ล้ านบาท และดอกเบี ้ยผิดนัด 1.70 ล้ านบาท บริ ษัท และ MAT ได้ ตกลงแบ่งชาระหนี ้
93.54 ล้ านบาท เป็ น 36 งวด เริ่ มเดือนธันวาคม 2558 และชาระดอกเบี ้ยผิดนัดในงวดสุดท้ าย ต่อมาวันที่
10 พฤศจิกายน 2558 บริ ษัทเข้ าทาสัญญากาหนดวิธีการชาระหนี ้กับ MAT ภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อสิทธิบริ หาร
เวลา โดย MAT โอนสิทธิในการบริ หารเวลาโฆษณาการแข่งขันกอล์ฟรายการ PGA EUROPEAN TOUR
ให้ แก่บริ ษัท มีมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึ กษาทางการเงินเท่ากับ 254.79 ล้ านบาท เพื่อบรรเทา
ความเสียหายจากการที่ MAT ไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาซื ้อสิทธิบริ หารเวลาออกอากาศได้
จากเหตุการณ์ข้างต้ น บริ ษัทพิจารณาตังค่
้ าเผื่อการด้ อยค่า ของมูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 ทังจ
้ านวน 246.29 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทไม่ได้ รับชาระเงินประกันรายได้ ขัน้ ต่าตามสัญญาซื ้อ
สิทธิบริ หารเวลาออกอากาศดังกล่าว จึงมีข้อสงสัยในความสามารถในการชาระหนี ้ของ MAT และเป็ นเหตุ
ให้ ไม่สามารถรับรู้ รายได้ ตามข้ อกาหนดที่ระบุไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง
รายได้
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2.2 ค่าเผื่อด้ อยค่าสิทธิ ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลรายการ Eredivisie (Dutch League) จานวน 43.66
ล้ านบาท เกิ ด จากเมื่อดาเนินการถ่ายทอดสดไปได้ ระยะเวลา 3 เดือน คือตัง้ แต่เดือนตุลาคม – เดื อน
ธัน วาคม 2558 ได้ พ บว่า รายได้ ที่ป ระมาณการไว้ ไม่เป็ นไปตามที่ค าดหมาย ประกอบกับ มี ภาวะการ
แข่งขันทางด้ าน Digital TV ที่รุนแรง
2.3 ค่าเผื่อด้ อยค่าสิทธิรายการภาพยนตร์ จานวน 22.49 ล้ านบาท เกิดจากเนื่องด้ วยบริ ษัทได้ ดาเนินการคืน
ช่องสัญญาณรวม 16 ช่อง เพื่อลดภาระค่าเช่าช่องสัญญาในระยะยาวซึง่ เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
ดังนัน้ จึงทาให้ สทิ ธิรายการภาพยนตร์ ดงั กล่าวไม่สามารถดาเนินการออกอากาศ
3. ค่าเผื่อการด้ อยค่าของค่าความนิยมผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุน 40.40 ล้ านบาท เกิดจากมีข้อบ่งชี ้ว่าค่า
ความนิยมที่เกิดจากการลงทุนในบริ ษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จากัด (บริ ษัทย่อย เดิมชื่อ บริ ษัท ยู เบสท์ พ้ อยท์ มีเดีย)
จะไม่ก่อให้ เกิ ด ประโยชน์ ในอนาคตจากการรวมธุรกิ จ อีกต่อไปเนื่อ งจากผลการด าเนิน งานของบริ ษั ท ย่อ ย
ดังกล่าวขาดทุนอย่างมากประกอบกับ ตลาดโดยรวมของธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียมที่ถดถอยและจานวนช่องทีวี
ดิจิตอลที่เพิ่มมากขึ ้นทาให้ เกิดการแข่งขันสูงในธุรกิจสื่อซึง่ คาดว่าจะกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษัทใน
ระยะยาว
4. ค่าตอบแทนและความเสียหายจากการยกเลิกสัญญา 151.90 ล้ านบาท ประกอบด้ วยค่าตอบแทนเพื่อชดเชย
ความเสียหายสาหรับการยินยอมยกเลิกสัญญาให้ สิทธิร่วมผลิตรายการก่อนครบกาหนดซึ่งบริ ษัทชาระให้ แก่
บริ ษัท เอ็ม วี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จากัด จานวน 119.56 ล้ านบาท และเงินหลักประกันสัญญาให้ สิทธิร่วม
ผลิ ต รายการไม่ ได้ รั บ คื น จ านวน 9.91 ล้ า นบาทและค่ า ชดเชยความเสี ย หายแก่ ลูก ค้ า 22.43 ล้ า นบาท
รายละเอียดดังนี ้
4.1 เงิ น ชดเชยความเสีย หายสาหรั บ การยิ น ยอมยกเลิก สัญ ญาให้ สิท ธิ ร่วมผลิต รายการฉบับ ลงวัน ที่ 29
พฤศจิกายน 2553 ก่อนครบกาหนดจานวน 73.36 ล้ านบาท
4.2 เงินชดเชยความเสียหายสาหรับการยินยอมยกเลิกสัญญาให้ สทิ ธิร่วมผลิตรายการฉบับลงวันที่ 8 มิถนุ ายน
2556 ก่อนครบกาหนดจานวน 46.20 ล้ านบาท
4.3 เงินหลักประกันสัญญาให้ สทิ ธิร่วมผลิตรายการไม่ได้ รับคืนจานวน 9.91 ล้ านบาท
4.4 ค่าชดเชยความเสียหายแก่ลกู ค้ าจานวน 22.43 ล้ านบาท คือค่าตอบแทนที่บริ ษัทจ่ายให้ แก่ บริ ษัท เอ็ม ไอ
ซี บรอดแคส จากัด ซึ่งเป็ นคู่สญ
ั ญากับบริ ษัทในการร่ วมผลิตรายการโปรแกรมโทรทัศน์ รวมทังรายการ
้
โฆษณาสินค้ าบริ การและธุรกิ จ โดยเผยแพร่ ออกอากาศทางช่องสถานีทีวีดาวเทียม 3 ช่องสถานี โดย
บริ ษัท เอ็ม ไอ ซี บรอดแคส จากัด ได้ รับความเสียหายเนื่องจากการที่บริ ษัทยกเลิกสัญญาให้ สทิ ธิร่วมผลิต
รายการกับบริ ษัท เอ็ม วี เทเลวิชนั่ (ไทยแลนด์) จากัด ก่อนครบกาหนด
นอกจากค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการตังส
้ ารองดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทยังมีค่าใช้ จ่ายอื่นๆได้ แก่ รวมถึงมีค่าตอบแทนผู้บริ หาร 25.39
ล้ านบาท ต้ นทุนทางการเงิน 2.69 ล้ านบาท ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริ ษัทร่ วม (บริ ษัท วินชัย จากัด) 0.07 ล้ านบาท และภาษี
เงินได้ ที่เกิดจากการปรับปรุงสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี 16.12 ล้ านบาท
14.2.4 กาไรสุทธิ
ปี 2556 และ 2557 บริ ษัทมีกาไรสุทธิ 22.19 ล้ านบาท และ 1.14 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 14.91 และร้ อยละ 0.83 ของรายได้ รวมจากการดาเนินงาน ในขณะที่ปี 2558 บริ ษัทมีขาดทุนสุทธิ 909.12 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นขาดทุนร้ อยละ 397.27 ของรายได้ รวมจากการดาเนินงาน
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ปี 2556 บริ ษัทมีกาไรสุทธิลดลง 2.82 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 11.28 จากปี 2555 ซึ่งมีกาไรสุทธิ
25.01 ล้ านบาท เนื่องจากปี 2556 บริ ษัท มีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หารและค่าตอบแทนผู้บริ หารที่สงู ขึ ้น
ปี 2557 บริ ษัทมีกาไรสุทธิลดลง 21.05 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 94.88 จากปี 2556 เนื่องจากบริ ษัท
ได้ รับผลกระทบจากคาสัง่ ประกาศฉบับที่ 27/2557 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้
ระงับ สัญ ญาณออกอากาศของช่ องสถานี โทรทัศน์ เป็ น ระยะเวลาประมาณ 1 เดือ น 9 วัน ท าให้ รายได้ ของบริ ษั ท ลดลง
ประกอบกับค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึ ้นจากการว่าจ้ างที่ปรึกษาทางการเงินและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ปี 2558 บริ ษัทมีขาดทุนสุทธิ 909.12 ล้ านบาท ลดลง 910.26 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 79,847.37
จากสิ ้นปี 2557 มีสาเหตุหลักสืบ เนื่องจากเหตุการณ์ วนั ที่ 22 พฤษภาคม 2557 ส่งผลให้ ลกู ค้ าที่เช่าช่องสัญญาณของบริ ษัท
หลายรายเริ่ มผิดนัดชาระหนี ้และบางส่วนเริ่ มทยอยส่งคืนช่องสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม รวมถึง ราคาการเช่าช่องสัญญาณ
เริ่ มปรับราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนนโยบายการจัดระเบียบช่องทีวีดาวเทียมของหน่วยงานภาครัฐที่เริ่ มมีมาตรการ
เข้ มงวดขึ ้นในปี 2558 ทาให้ การขายเวลาโฆษณาในสื่อประเภทช่องโทรทัศน์ ดาวเทียมที่มีอยู่หลายร้ อยช่องนัน้ เป็ นเรื่ อง
ค่อนข้ างยาก จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ ของบริ ษัท ในขณะที่ต้นทุนค่าสิทธิร่วมผลิตรายการเป็ นต้ นทุนคงที่เนื่องจาก
เป็ นสัญญาระยะยาว เป็ นผลให้ บริ ษัทเจรจาขอยกเลิกสัญญาร่ วมผลิตรายการสาหรับช่องโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 16 ช่อง
สถานีก่อนครบกาหนดกับ MVTV โดยเกิดค่าตอบแทนและความเสียหายจากการยกเลิกสัญญาดังกล่าวจานวน 151.90 ล้ าน
บาท อีกทัง้ บริ ษัท มีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หาร ค่าตอบแทนผู้บริ หาร และต้ นทุนทางการเงินเพิ่มขึ ้น โดยค่าใช้ จ่ายหลักที่เพิ่มขึ ้น
ได้ แก่ สารองหนี ้สงสัยจะสูญจากการจัดการแข่งขันกีฬา 61.21 ล้ านบาทและจากลูกหนี ้ค่าร่ วมผลิตรายการ 41.16 ล้ านบาท
ค่าที่ปรึ กษากฎหมายและค่าที่ปรึ กษาทางการเงิน 11.99 ล้ านบาท ค่าจ้ างกลุ่มงานธุรกิจมีเดีย 6.11 ล้ านบาท ค่าที่ปรึ กษา
ดาเนินงาน 4.80 ล้ านบาท ค่าเช่าและบริ การสานักงาน 3.48 ล้ านบาท และค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน 3.53 ล้ านบาท นอกจากนี ้
บริ ษัทยังมีคา่ ใช้ จ่ายอื่นที่เกิดขึ ้นจากการตังส
้ ารองต่างๆ ได้ แก่ ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์จากการยกเลิกสัญญา 51.88 ล้ านบาท
ค่าเผื่อด้ อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 312.44 ล้ านบาท ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุน 40.40 ล้ านบาท ค่าตอบแทนและ
ความเสียหายจากการยกเลิกสัญ ญา 151.90 ล้ านบาท รวมถึงมี ค่าตอบแทนผู้บริ หาร 25.39 ล้ านบาท ต้ นทุนทางการเงิน
2.69 ล้ านบาท ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริ ษัทร่ วม 0.07 ล้ านบาท และภาษี เงินได้ ที่เกิดจากการปรับปรุ งสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอ
การตัดบัญชี 16.12 ล้ านบาท
นอกจากนีใ้ นส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการบริ ษัทมีผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริ ษัท
ดีมีเตอร์ มีเดีย จากัด (บริ ษัทย่อย เดิมชื่อ บริ ษัท ยู เบสท์ พ้ อยท์ มีเดีย) จานวน 59.73 ล้ านบาท มีสาเหตุจากมูลค่าทางบัญชี
ของบริ ษัทย่อยดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลดลงอย่างมีนัยสาคัญเมื่อเปรี ยบเทียบกับมูลค่าเงินลงทุน ซึ่งบริ ษัทได้
บันทึกเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยด้ วยมูลค่ายุติธรรมของราคาหุ้นของบริ ษัทถัวเฉลีย่ ก่อนและหลังวันที่บริ ษัทได้ รับการจดทะเบียน
โอนหุ้นในบริ ษัทย่อยดังกล่าว 14 วัน ในราคาถัวเฉลีย่ หุ้นละ 13.13 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 73.86 ล้ านบาท
14.2.5 การวิเคราะห์ สภาพคล่ อง
ณ สิ ้นปี 2556 บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้นสุทธิ 1.37 ล้ านบาท เป็ นการเพิ่มขึ ้น
ของกระแสเงินสดสุทธิ ได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน 32.51 ล้ านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของกาไรสุทธิ จานวน 22.19 ล้ าน
บาท และการเพิ่มขึ ้นของเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น ในขณะที่มีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน 31.11 ล้ านบาท จากการ
จ่ายซื ้อสิทธิบริ หารช่องสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเพิ่ม 8 สถานี
ณ สิน้ ปี 2557 บริ ษั ทมี เงิ น สดและรายการเที ย บเท่าเงิ น สดเพิ่ ม ขึน้ สุทธิ 112.89 ล้ านบาท เป็ น การ
เพิ่มขึ ้นของกระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 148.37 ล้ านบาท จากการออกตัว๋ แลกเงิน 150 ล้ านบาท ในขณะที่มี
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กระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงาน 35.11 ล้ านบาท เนื่องจากการจ่ายเงินมัดจาสาหรับการเข้ าทารายการได้ มาซึ่ง
สินทรัพย์ของบริ ษัท ยู เบสท์ พ้ อยท์ มีเดีย จากัด และบริ ษัท มีเดีย เอเจนซี ไทย จากัด
ณ สิ ้นปี 2558 บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 56.59 ล้ านบาท เป็ นกระแสเงินสด
ได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,479.84 ล้ านบาท โดยเป็ นเงินสดรับจากการเพิ่มทุน 1,643.89 ล้ านบาท และเป็ นเงินสดจ่ายคืน
ตัว๋ สัญญาใช้ เงินระยะสันสุ
้ ทธิ 183.14 160.14 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่บริ ษัทออกเพื่อการกู้ยืมจานวน 150 ล้ าน
บาท ระยะเวลา 120 วัน อัต ราดอกเบี ย้ ร้ อยละ 5.00 – 5.80 ต่ อ ปี เพื่ อ ใช้ เป็ น เงิ น ลงทุน ในการจัด การแข่ง ขัน กี ฬ า Golf
Thailand Classic ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 และใช้ เป็ นทุนหมุนเวียนของบริ ษัท โดยบริ ษัทได้ ชาระคืนเงินต้ น บางส่วนและ

ดอกเบี ้ยทังจ
้ านวนเมื่อครบกาหนดในเดือนมีนาคม 2558 ให้ แก่ผ้ ูถือตั๋วสัญ ญาใช้ เงิน เป็ นจานวน 82.91 ล้ านบาท และต่อ
ระยะเวลาการกู้ยืมตัว๋ สัญญาใช้ เงินบางส่วนจานวน 100 ล้ านบาท ระยะเวลา 30 วัน อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 4.00 – 5.00 ต่อปี
โดยชาระเงินต้ นและดอกเบี ้ยเมื่อครบกาหนดในเดือนเมษายน 2558 ทังจ
้ านวน 100.24 ล้ านบาท
อย่างไรก็ดี บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงาน 257.57 ล้ านบาท เนื่องจาก
1. ขาดทุนจากการดาเนินงาน 217.40 ล้ านบาท อันเป็ นผลจากการแข่งขันที่สูงขึ ้นในธุรกิ จสื่อทังที
้ วี
ดาวเทียมและทีวีดิจิตอล ส่งผลให้ ลกู ค้ าที่เช่าช่องสัญญาณของบริ ษัทบางส่วนเริ่ มทยอยส่งคืนช่องสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม
รวมถึงราคาการเช่าช่องสัญญาณเริ่ มปรับราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่บริ ษัทมีต้นทุนรายเดือนคงที่ทงต้
ั ้ นทุนค่าร่วมผลิต
รายการและค่าตัดจาหน่ายค่าสิทธิ ในการบริ หารจัดการช่องสถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม
2. การเพิ่มขึ ้นของลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น 103.66 ล้ านบาท ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากลูกหนี ก้ ารค้ าที่
ผิดนัดชาระคืนเงินสนับสนุนจากการจัดการแข่งขันกีฬาจานวน 61.21 ล้ านบาท และลูกหนี ้ปรับโครงสร้ างหนี ้ที่เกิดจากการทา
บันทึกข้ อตกลงปรับปรุ งโครงสร้ างหนี ้และรับสภาพหนีจ้ านวน 39.30 ล้ านบาทซึ่งเป็ นลูกหนีค้ ่าร่ วมผลิตรายการ (บจก. 94
เอ็นเตอร์ เทนเมนท์) ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบายการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ โดยการพิจารณาลูกหนี ้รายตัวโดยประมาณจากหนี ้ที่
คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ โดยอาศัยประสบการณ์การชาระเงินในอดีตและความสามารถในการชาระเงินของลูกหนี ้ รวมถึงอายุ
หนี ้ โดยหากอายุหนี ้เกินกาหนดชาระ 6 เดือน บริ ษัทจะพิจารณาตังส
้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ ร้ อยละ 50 และตังส
้ ารอง
ร้ อยละ 100 เมื่อบริ ษัทดาเนินคดีทางกฎหมาย อย่างไรก็ดี กรณี ลกู หนี ้การค้ าที่ผิดนัดชาระคืนเงินสนับสนุนจากการจัดการ
แข่งขันกีฬาดังกล่าว บริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า ลูกหนี ้ดังกล่าวไม่มีความสามารถในการชาระหนี ้ จึงได้ ตงั ้ สารองค่าเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญสาหรับลูกหนี ้การค้ าดังกล่าวทังจ
้ านวน เช่นเดียวกับลูกหนี ้ปรับโครงสร้ างหนี ท้ ี่ผิดนัดชาระในเดือนพฤศจิกายน
2558 บริ ษัทจึงตังส
้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญตามจานวนหนี ้ที่คงเหลืออยู่ในบัญชีทงจ
ั ้ านวน ทังนี
้ ้ ลูกหนี ้ปรับโครงสร้ างหนี ้
39.30 ล้ านบาทและค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ 39.30 ล้ านบาทได้ ถกู จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนตามที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 18 ซึง่ เป็ นสาเหตุให้ คา่ เผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ 107.20 ล้ านบาท ที่แสดงอยูใ่ นงบกระแสเงินสดไม่
เท่ากับค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญจานวน 73.25 ล้ านบาทที่แสดงอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 8
3. การเพิ่ ม ขึน้ ของสิ น ทรั พ ย์ ห มุน เวี ย นอื่ น 23.29 ล้ า นบาท สาเหตุห ลัก เนื่ อ งจากการเพิ่ ม ขึน้ ของ
ภาษี มลู ค่าเพิ่มรอเรี ยกคืนซึง่ เกิดจากลูกหนี ้การค้ าที่ค้างชาระหนี ้ ณ วันสิ ้นงวด
4. เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น 53.00 ล้ านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของค่าชดเชยความ
เสีย หายแก่ ลูก ค้ า (บจก.เอ็ม ไอ ซี บรอดแคส) ค้ างจ่า ยเนื่ อ งจากการยกเลิก สัญ ญาก่อ นครบก าหนด 24 ล้ านบาท และ
ค่าชดเชยความเสียหายค้ างจ่ายสาหรับการยินยอมยกเลิกสัญญาให้ สิทธิร่วมผลิตรายการฉบับลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553
ก่อนครบกาหนดจานวน 16.91 ล้ านบาท
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5. รายได้ รับ ล่วงหน้ า ค่าร่ วมผลิต รายการ 16.84 ล้ านบาท ซึ่งเป็ น เงิน รั บ ล่วงหน้ าจากการรั บช าระ
ค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ และหนี ้สินอื่น 7.77 ล้ านบาท
และนอกจากนี ้ บริ ษัทมีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน 1,278.86 ล้ านบาท เนื่องจากประกอบด้ วยเงินลงทุนระยะสัน้
499.83 ล้ านบาท เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม 171.25 ล้ านบาท และจากการจ่ายซื ้อเครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์ 25.64 ล้ านบาท
และการจ่ายซื ้อสิทธิบริ หารเวลาออกอากาศรายการโทรทัศน์ดาวเทียม 5 ช่องและสิทธิในรายการภาพยนตร์ รวม 588.27 ล้ าน
บาท ประกอบด้ วยรายการดังต่อไปนี ้
1. ค่าสิทธิบริ หารเวลาออกอากาศรายการโทรทัศน์ดาวเทียม 5 ช่อง จานวน 355 ล้ านบาท
2. ค่าสิทธิแพร่ภาพแพร่เสียงในรายการภาพยนตร์ จานวน 117.43 ล้ านบาท
3. ค่าสิทธิแพร่ภาพแพร่เสียงในเนื ้อหารายการช่องกีฬา EDGE SPORT จานวน 67.84 ล้ านบาท
4. ค่าสิทธิถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลรายการ Eredivisie (Dutch League) จานวน 48 ล้ านบาท
14.2.6 อัตราส่ วนทางการเงิน
บริ ษัทมีอตั ราส่วนกาไรขันต้
้ นสาหรับปี 2556 และปี 2557 ร้ อยละ 32.68 และ ร้ อยละ 15.46 ตามลาดับ
อัตรากาไรขันต้
้ นในปี 2557 ลดลงจากปี 2556 เนื่องจากเหตุการณ์วนั ที่ 22 พฤษภาคม 2557 ทาให้ บริ ษัทมีผลประกอบการที่
ลดลง ซึ่งสอดคล้ องกับอัตรากาไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ที่มีอตั ราผลตอบแทน
ลดลงในปี 2557
ถ้ าพิ จารณาถึงอัตราส่วนสภาพคล่องของบริ ษั ท ปี 2556 และปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ 9.91 เท่า และ 1.32 เท่า
บริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 อัตราส่วนสภาพคล่องลดลง 4.73 เท่า จากปี 2555 เนื่องจาก
บริ ษัทมีกาไรสุทธิลดลง 2.82 ล้ านบาท มีหนี ้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ ้น 1.84 ล้ านบาท ในขณะที่สนิ ทรัพย์หมุนเวียนลดลง 0.78 ล้ าน
บาท นอกจากนี ้ ปี 2557 อัตราส่วนสภาพคล่องลดลง 8.59 เท่า จากปี 2556 ซึ่งเป็ นผลโดยตรงมาจากกาไรสุทธิที่ลดลง 21.05
ล้ านบาท และหนีส้ ินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ น้ จากเงิ นกู้ยืมระยะสัน้ ซึ่งส่งผลให้ อัตราส่วนหนีส้ ิน ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2557
เพิ่มขึ ้นจาก 0.07 เท่า ในปี 2556 มาอยูท่ ี่ 1.23 เท่า
นอกจากนี ้ บริ ษัทมีอตั ราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า ระหว่างปี 2556 และปี 2557 อยูท่ ี่ 7.68 เท่า และ
6.34 เท่า ตามลาดับ โดยปี 2556 บริ ษัทมีอตั ราส่วนหมุนเวียนเพิ่มขึ ้นจากปี 2555 ซึง่ สอดคล้ องกับระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่ ที่เร็ ว
ขึ ้นจาก 87 วันเป็ น 48 วัน อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ าปี 2557 ลดลงมาอยูท่ ี่ 6.34 เท่าเนื่องจากลูกค้ าของ
บริ ษัทได้ รับผลกระทบจากการถูกระงับสัญญาณการออกอากาศของช่องสถานีเป็ นระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ซึ่งส่งผลให้
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่ ของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นเป็ น 58 วัน
ปี 2558 บริ ษั ท มี อัต รากาไรขัน้ ต้ น ลดลงจากปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ ร้อยละ 15.46 มาอยู่ที่ ร้อยละ -56.43
สาเหตุหลักเนื่องจากการแข่งขันที่สงู ขึ ้นของธุรกิจโทรทัศน์ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อลูกค้ าของบริ ษัท ทาให้ รายได้ ค่าร่วมผลิตรายการ
ลดลง ในขณะที่ต้นทุนค่า สิทธิร่วมผลิตรายการเป็ นต้ นทุนคงที่เนื่องจากเป็ นสัญญาระยะยาว ประกอบกับค่าตอบแทนและ
ความเสียหายที่เกิดจากการยกเลิกสัญญาก่อนครบกาหนด ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารที่สงู ขึ ้น ค่าใช้ จ่ายจากการตังส
้ ารองต่างๆ ที่
เกิดขึ ้นระหว่างปี และต้ นทุนทางการเงินที่สงู ขึ ้น ส่งผลกระทบทาให้ ตวั เลขอัตรากาไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น และอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เป็ นตัวเลขติดลบ
อัตราส่วนสภาพคล่องของบริ ษัทในปี 2558 อยู่ที่ 6.88 เท่า เพิ่มขึ ้นจากปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ 1.32 เท่า สาเหตุ
หลักเนื่องจากบริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ ้นจากเงินสดรับที่ได้ จากการเพิ่มทุน
อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ก้ ารค้ าของบริ ษัทลดลงจาก 6.34 เท่าในปี 2557 มาอยู่ที่ 5.19 เท่าในปี 2558 ซึ่ง
สอดคล้ อ งกับ ระยะเวลาเก็ บ หนี เ้ ฉลี่ ย ที่ ช้ าลงจาก 58 วัน เป็ น 71 วัน เนื่ อ งจากผลกระทบสื บ เนื่ อ งจากเหตุก ารณ์ วัน ที่
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22 พฤษภาคม 2557 และการแข่งขันที่สงู ขึ ้นในธุรกิจโทรทัศน์ ดาวเทียม ทาให้ ลกู ค้ าของบริ ษัทได้ รับผลกระทบและไม่สามารถ
ชาระหนี ้ได้ ตรงตามกาหนดเวลา
14.2.7 ผลการดาเนินงานของบริษัทย่ อย
ผลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อย 3 บริ ษัท สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปได้ ดงั นี ้
รายการ (หน่ วย : ล้ านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ดีมีเตอร์ ไอซีที

ดีมีเตอร์ พาวเวอร์

ดีมีเตอร์ มีเดีย

รายได้

-

4.66

6.09

ต้ นทุน

-

(2.94)

(5.22)

กาไรขันต้
้ น

-

1.72

0.87

0.31

0.04

2.96

ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร

(9.57)

(5.60)

(21.46)

ค่าตอบแทนผู้บริ หาร

(2.21)

-

(2.93)

ต้ นทุนทางการเงิน

(1.58)

(0.01)

(0.16)

(13.05)

(3.85)

(20.72)

รายได้ อื่น

ขาดทุนสุทธิสาหรับปี

หมายเหตุ: เนื่องจากบริ ษัทย่อยแต่ละบริ ษัทยังมีรายได้ จากธุรกิจไม่เกินร้ อยละ 10 ของรายได้ รวม จึงไม่มกี ารเสนอข้ อมูลทาง
การเงินของแต่ละบริ ษัทไว้ ในงบการเงินรวมดังที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 29
1. บริ ษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด (เดิมชื่อ บริ ษัท เอเจพี พาวเวอร์ จากัด) จดทะเบียนจัดตังเป็
้ นบริ ษัท
จากัด เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ถือหุ้นร้ อยละ 100 โดยบริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) บริ ษัทมีวตั ถุประสงค์
การจัดตังเพื
้ ่อเป็ นผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์และให้ บริ การเกี่ยวกับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนโดยเน้ นที่พลังงาน
แสงอาทิ ต ย์ และพลังงานลมเป็ น หลัก บริ ษั ท มี แ ผนจะก่ อสร้ างโรงงานผลิต เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ (Solar cell) และแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิกอน (Crystalline silicon PV Module) ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ จ.ระยอง โดยใช้ เทคโนโลยีการ
ผลิตจากประเทศจีน นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ เข้ าซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท วินชัย จากัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานลม ในจานวน 12,500 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัทดังกล่าวในราคาหุ้นละ 13,700 บาท คิด
เป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้น 171,250,000 บาท
ในปี 2558 บริ ษัทยังไม่มีรายได้ หลักจากการประกอบกิจการเนื่องจากโครงการก่อสร้ างโรงงานผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ยงั อยู่
ระหว่างการศึกษาและพัฒนาโครงการกับผู้ร่วมลงทุน ในขณะทีโ่ ครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมมีแผนจะดาเนินการ
ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จพร้ อมจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ในเดือนเมษายน พ.ศ.2562 โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้ ทงหมดจะส่
ั้
งขายให้ EGAT
ที่ระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต์ ปริ มาณไฟฟ้าที่เสนอขาย 45 เมกะวัตต์ ขนาดกาลังการผลิตติดตัง้ 52.5 เมกกะวัตต์ โดยเงื่อนไข
การรับซื ้อไฟฟ้าจะมีสว่ นเพิ่ม (Adder) 3.50 บาท/หน่วย เป็ นระยะเวลา 10 ปี
อย่างไรก็ ตาม เนื่องจากบริ ษัทเพิ่งเริ่ มประกอบกิ จการเป็ นปี แรกจึงมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่จาเป็ น เพื่อประโยชน์ ในการ
ตัดสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ เช่น ค่าตรวจสอบพิเศษทัง้ ด้ านกฎหมาย บัญ ชี ภาษี และการเงิน ค่าที่ ปรึ กษาธุรกิ จ และ
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพทนาย เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ยังมีค่าตอบแทนผู้บริ หารจานวน 2.21 ล้ านบาท และต้ นทุนทางการเงินจานวน
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1.58 ล้ านบาท ซึง่ เกิดจากเงินกู้ยมื เงินจากบริ ษัทแม่ 150 ล้ านบาท ตามสัญญาเงินกู้ยืมลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558 มีระยะเวลา
5 ปี อัต ราดอกเบี ย้ ร้ อยละ 3 ต่ อ ปี ช าระคื น เงิ น ต้ นพร้ อมดอกเบี ย้ ภายในวัน ที่ 19 สิ ง หาคม 2563 บริ ษั ท กู้ ยื ม เงิ น เพื่ อ
วัตถุประสงค์การลงทุนในธุรกิจด้ านพลังงานและใช้ เป็ นทุนหมุนเวียนของบริ ษัท จึงเป็ นผลให้ บริ ษัทขาดทุนสุทธิสาหรับปี 2558
จานวน 13.05 ล้ านบาท
2. บริ ษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จากัด (เดิมชื่อ บริ ษัท เอเจพี อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด) จดทะเบียนจัดตังเป็
้ น
บริ ษัทจากัดเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 (D ICT) ถือหุ้นร้ อยละ 100 โดยบริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และได้ รับ
การแต่งตังให้
้ เป็ นผู้ให้ บริ การคลาวด์โซลูชนั่ ส์ของกูเกิ ้ลแอพส์ (Google Apps) อย่างเป็ นทางการ โดยโซลูชนั่ ส์ประกอบไปด้ วย
ระบบอีเมล์ ระบบปฏิทินนัดหมาย ระบบกูเกิ ้ลไดรฟ์ คลาวด์สตอเรจ ระบบสานักงานแบบทางานร่วมกัน (Office Collaboration
System) ระบบแชทแฮงค์เอาท์ ระบบกูเกิ ้ลพลัสโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค ระบบกูเกิ ้ลไซต์ และระบบวีดีโอยูทปู
รายได้ ของ D ICT กว่าร้ อยละ 70 มาจากการให้ บริ การ Google Apps ซึ่งเป็ นตลาดที่กาลังเริ่ มต้ นสาหรับในประเทศไทย โดย
การเติบโตของการให้ บริ การ Cloud Service ทังอี
้ เมล์ และระบบเก็บเอกสารออนไลน์ในต่างประเทศในแต่ละปี ตังแต่
้ ปี 2011
อยูใ่ นระดับไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ต่อปี (ที่มา Forbes วันที่ 15 มกราคม 2558) ซึง่ การเติบโตในการใช้ งาน Cloud Service ใน
รู ปแบบเดียวกับ Google Apps for Work นัน้ ได้ มีการขยายตัวอย่างมากในธุรกิจ SMEs ที่ไม่มีความพร้ อมในการลงทุนใน
ระบบสารสนเทศในการสนับสนุน การประกอบธุรกิ จ อย่างไรก็ ดี เนื่ องจาก D ICT เพิ่ งเริ่ ม ประกอบกิ จการเป็ น ปี แรกจึงมี
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารสูง เช่น ค่าที่ปรึกษา ค่าใช้ จ่ายในการจัดตังบริ
้ ษัท เป็ นต้ น เป็ นผลให้ บริ ษัทขาดทุนสุทธิสาหรับปี 2558
จานวน 3.85 ล้ านบาท
3. บริ ษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จากัด (เดิมชื่อ บริ ษัท ยู เบสท์ พ้ อยท์ มีเดีย จากัด ) ถือหุ้นร้ อยละ 100 โดย
บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ตังแต่
้ วนั ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 บริ ษัทประกอบกิจการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 1
ช่ อ งสถานี โดยได้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การกระจายเสี ย งหรื อ โทรทัศ น์ เพื่ อให้ บริ ก ารกระจายเสี ย งโทรทัศ น์ จ าก
คณะกรรมการ กสทช. บริ ษัทมีรายได้ หลักจากค่าร่ วมผลิตรายการ แต่เนื่องจากการแข่งขันที่สงู ขึ ้นในธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียม
และช่องดิจิตอลทีวีที่เกิด ขึ ้นหลายช่อง ส่งผลให้ ราคาค่าเช่าช่องสัญญาณเริ่ มปรับราคาลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่บริ ษัทมี
ต้ นทุนค่าเช่าช่องคงที่ ส่งผลให้ กาไรขันต้
้ น ต่ามาก เมื่อประกอบกับค่าใช้ จ่ายบริ หาร 21.46 ล้ านบาท ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
จ านวน 2.93 ล้ า นบาท ส่งผลให้ บ ริ ษั ท ขาดทุน สุท ธิ สาหรั บ ปี 2558 จ านวน 20.72 ล้ า นบาท ค่ า ใช้ จ่ า ยบริ ห ารส่ว นใหญ่
ประกอบด้ วย 1.ค่าเสือ่ มราคาทรัพย์สิน 3.48 ล้ านบาท 2.การด้ อยค่าของทรัพย์สนิ 10.86 ล้ านบาท ซึง่ เกิดจากราคาตามบัญชี
ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สงู กว่ามูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ (บริ ษัท อเมริ กนั แอ๊ พเพรซัล (ประเทศ
ไทย) จากัด) 3. หนี ้สงสัยจะสูญ 2.03 ล้ านบาท โดยค่าใช้ จ่ายดังกล่าวเป็ นรายการที่ไม่ใช่เงินสด
14.2.8 ภาระผูกพันและภาระนอกงบดุล
1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้ สิทธิร่วม
ผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมจานวน 8 สถานี โดยบริ ษัทตกลงชาระค่าตอบแทนสาหรับการได้ รับสิทธิ และตกลงชาระ
ค่าตอบแทนรายเดือนจานวนเงิน 618,557 บาทต่อสถานี ซึง่ มีกาหนดการจ่ายชาระค่าตอบแทน ดังนี ้

- 102 -

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกิน 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2558

2557

9,896,907

9,896,907 118,762,886

-

- 475,051,546

-

- 257,319,587

9,896,907

9,896,907 851,134,019

รวม
บริ ษั ท ได้ ข อยกเลิก สัญ ญาให้ สิท ธิ ร่วมผลิต รายการโทรทัศน์ ผ่านดาวเทีย ม เพื่ อลดภาระผูก พัน ตามสัญ ญาที่ จะต้ องจ่า ย
ค่าตอบแทนเป็ นระยะเวลายาว โดยบริ ษัทมีค่าเสียหายสืบเนื่องจากการยกเลิกเหล่านี ้ เป็ นจานวน 203.78 ล้ านบาท และ
บันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในงบการเงินแล้ ว
2. เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 บริ ษัทได้ ลงนามบันทึกความเข้ าใจการเข้ าซื ้อกิจการบริ ษัท ดีมีเตอร์
มีเดีย จากัด (เดิมชื่อ บริ ษัท ยู เบสท์ พ้ อยท์ มีเดีย จากัด) และบันทึกความเข้ าใจการรับโอนสิทธิในสัญญาสัมปทานเช่าเหมา
เวลาโฆษณา/ ร่วมผลิตรายการกับบริ ษัท มีเดีย เอเจนซี ไทย จากัด และบริ ษัทได้ วางหลักประกันเป็ นจานวนเงิน 10 ล้ านบาท
และ 15 ล้ านบาทตามลาดับ ให้ แก่คสู่ ญ
ั ญารายการดังกล่าว (ได้ รับอนุมตั ิการเข้ าทารายการจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
2/2557 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557)
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558 บริ ษัทได้ ลงนามในบันทึกข้ อตกลงปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้และรับสภาพหนี ้ของลูกหนี ้ดังกล่าว ภายใต้
เงื่อนไข ลูกหนี ้ขอผ่อนชาระหนี ้ให้ แล้ วเสร็ จภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2558 โดยแบ่งชาระเป็ น 5 งวดๆ ละ 5,000,000 บาท เริ่ ม
ผ่อนชาระตังแต่
้ เดือนสิงหาคม 2558
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 บริ ษัทได้ รับหนังสือแสดงเจตนาจากบริ ษัท เอ็ม วี เทเลวิชนั่ (ไทยแลนด์) จากัด ขอชาระหนี ้ตาม
บันทึกข้ อตกลงปรับปรุ งโครงสร้ างหนี ้และรับสภาพหนี ้ โดยนาเงินจานวน 10,000,000 บาท ที่จะได้ รับจากบริ ษัทตามบันทึก
ข้ อตกลงยกเลิกสัญญาก่อนครบกาหนด ฉบับลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 (หมายเหตุ 1.2) ไปหัก ชาระหนี ้
3. เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 บริ ษั ทได้ ลงนามบันทึกข้ อตกลงการเข้ าร่ วมธุรกิ จเพื่ อเข้ าร่ วมประมูล
ลิขสิทธิ์กอล์ฟรายการ KLPTG Tournament (ฤดูกาล 2016) ของประเทศเกาหลีใต้ กบั บริ ษัทแห่งหนึ่ง โดยบริ ษัทได้ ชาระเงิน
มัดจา จานวน 4 ล้ านบาท เพื่อสิทธิในการเข้ าร่วมประมูลดังกล่าว และจะได้ รับคืนภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทราบผลการประมูล
อย่างเป็ นทางการภายในเดือนตุลาคม 2558 อย่างไรก็ตามผลการประมูลบริ ษัทไม่สามารถได้ รับสิทธิดงั กล่าว และบริ ษัทได้ รับ
คืนเงินมัดจาดังกล่าวครบถ้ วนแล้ วเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
4. บริ ษัทได้ ทาสัญญาเช่าพื ้นที่อาคารกับบริ ษัทที่ไม่เกี่ยวข้ องกันแห่งหนึง่ กาหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี
สิ ้นสุดสัญญาวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ในอัตราค่าเช่ารวมค่าบริการ เดือนละ 278,800 บาท
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14.3 สรุ ปภาพรวมการดาเนินงานและปั จจัยที่ทาให้ มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
ฝ่ ายบริ หารพิจารณาแล้ วเห็นว่า การประกอบธุรกิจด้ านโทรทัศน์ดาวเทียม อาจไม่ใช่ธุรกิจที่สามารถสร้ างผล
กาไรได้ เหมือนในอดีตที่ผ่านมา ฝ่ ายบริ หารจึงจาเป็ นต้ องหาแนวทางเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต หากบริ ษัท
ยังคงดาเนินธุรกิจทีวีดาวเทียมต่อไป โดยแนวทางที่จะทาให้ บริ ษัทมีภาระค่าใช้ จ่ายน้ อยที่สดุ คือ การคืนธุรกิจเพื่อลดภาระ
ค่าใช้ จ่ายในอนาคต โดยการเจรจายกเลิกสัญญาให้ สิทธิ ร่วมผลิตรายการทัง้ สองฉบับ ที่บริ ษัทยังมีภาระตามระยะเวลาที่
เหลืออยู่เป็ นจานวนเงิน 778.35 ล้ านบาท (รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม) โดยบริ ษัทได้ จ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายในการยกเลิกสัญญา
ก่อนครบกาหนดทังสองฉบั
้
บกับบริ ษัท MVTV คิดเป็ นเงินรวมทังสิ
้ ้น 138.53 ล้ านบาท (รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
17.80 ของจานวนเงินตลอดอายุสญ
ั ญา ทาให้ สามารถประหยัดภาระค่าใช้ จ่ายผูกพันในอนาคตได้ เป็ นจานวน 639.82 ล้ าน
บาท (รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม) ซึ่งการคืนธุรกิจช่องสถานีทงั ้ 16 ช่อง จะไม่ส่งผลกระทบต่อ ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรื อโทรทัศน์ เพื่อให้ บริ การโครงข่ายกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์สาหรับกิจการที่ไม่ใช้ คลื่นความถี่ (Multiplexer : MUX)
เนื่องจากบริ ษัทได้ ทาหนังสือขอคืนใบอนุญาตโครงข่ายฯ ดังกล่าว ต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ฉบับที่ DCORP 071/2559 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 แล้ ว เนื่องจาก ใบอนุญาต
โครงข่ายฯ ไม่มีประโยชน์แก่บริ ษัทอีกต่อไป รวมทังเทคโนโลยี
้
ในปั จจุบนั ก้ าวไปไกลกว่าที่จะใช้ ประโยชน์จากโครงข่ายดังกล่าว
ที่มีต้นทุนการก่อสร้ างสูง ในส่วนใบอนุญาตการออกอากาศช่องสถานีที่ บริ ษัทไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ หากหมดอายุ บริ ษัทจะไม่
ดาเนินการต่ออายุ
สาหรับการเข้ าลงทุนโดยซื อ้ สิทธิ บริ ห ารเวลาออกอากาศจาก บริ ษั ท มี เดีย เอเจนซี่ ไทย จากัด (MAT)
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 จานวน 369.20 ล้ านบาท เนื่องจาก บริ ษัทต้ องการให้ มีรายได้ เพิ่มขึ ้น และเป็ นการเพิ่มช่องทางใน
การเข้ าถึงลูกค้ า โดยบริ ษัทได้ รับสิทธินาเวลาของช่องโปรแกรมรายการโทรทัศน์ดาวเทียมออกให้ เช่าหรื อ ให้ เช่าช่วง หรื อ หาผู้
ร่ วมผลิตรายการ โดยบริ ษัทจะได้ รับรายได้ และ/หรื อ ประโยชน์ตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนจากค่าโฆษณา ค่าจ้ างเผยแพร่
รายการโทรทัศน์ ค่าตอบแทนจากผู้ที่ขอเข้ าร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ และค่าตอบแทนจากผู้สนับสนุนรายการ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ค่าตอบแทนจากค่าโฆษณาและค่าตอบแทนจากผู้สนับสนุนรายการ ซึ่งจะได้ จากกลุ่มฐานลูกค้ าของ MAT รวมทังได้
้ รับ
บุค ลากรของ MAT ดังนัน้ บริ ษั ท จะได้ รับ การถ่ ายทอดความรู้ และความชานาญ (know-how) ในการด าเนิน ธุรกิ จให้ เช่ า
ช่วงเวลาโฆษณาทางทีวีดาวเทียมและมีศกั ยภาพในการติดต่อหาผู้สนับสนุนรายการ ซึ่งเป็ นการเพิ่มศักยภาพในการประกอบ
ธุรกิจของบริ ษัทในอนาคต รวมทัง้ MAT ได้ รับประกันรายได้ ขนต
ั ้ ่าให้ กบั บริ ษัท แต่ตอ่ มาเนื่องจากธุรกิจเคเบิ ้ลทีวีเกิดความซบ
เซาเป็ นอย่างมากจากผลกระทบของกฎหมาย ทาให้ MAT ซึ่งเป็ นผู้ดาเนินการช่องโทรทัศน์ ไม่สามารถประกอบกิจการได้ ตาม
เป้ าหมาย ส่งผลให้ บ ริ ษั ท ในฐานะผู้มี สิท ธิ ในการบริ ห ารเวลาโฆษณาของช่อ งโทรทัศ น์ ไม่สามารถขายเวลาโฆษณาได้
และสถานการณ์ดงั กล่าวส่งผลทาให้ MAT มีภาระหนี ้จากการรับประกันรายได้ ขนต
ั ้ ่าให้ กบั บริ ษัท ทาให้ บริ ษัทบันทึกการด้ อย
ค่าของเงินลงทุนจานวน 355 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบายในการบริ หารจัดการสินทรัพย์และลิขสิทธิ์ที่ก่อให้ เกิดรายได้ ที่มีอยูม่ าขยายช่องทางใน
การทาให้ เกิดรายได้ อย่างต่อเนื่อง รวมทังหาโอกาสทางธุ
้
รกิจใหม่ๆ โดยบริ ษัทมุ่งหวังว่าจะสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั องค์กรและ
ประโยชน์สงู สุดให้ กับผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทเล็งเห็นโอกาสในการเติบทางทางด้ านธุรกิจพลังงานลม เนื่องจากความต้ องการใช้
ไฟฟ้าภายในประเทศมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นทุกปี ภาครัฐจึงมีนโยบายส่งเสริ มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามธรรมชาติ
มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพาเชื ้อเพลิงฟอสซิลและลดมลพิษจากการผลิตไฟฟ้าลง และพลังงานลมเป็ น
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พลังงานสะอาด เป็ นเชือ้ เพลิงการผลิตไฟฟ้าที่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติ ไม่ต้องซื ้อ ไม่ก่อให้ เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้ อม
และสามารถนามาใช้ ประโยชน์ได้ อย่างไม่หมดสิ ้น โดยพลังงานไฟฟ้าถือเป็ นสาธารณูปโภคพื ้นฐานที่สาคัญต่อการดาเนินชีวิต
และการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อตอบสนองการขยายตัวของจานวนประชากร รวมทัง้ การทาธุรกิจนี ้ มีรายได้ คงที่ ความเสี่ยงต่า
มีสญ
ั ญาการรับซื ้อไฟจากภาครัฐ และมีเทคโนโลยีที่ชดั เจน บริ ษัทจึงได้ เข้ าร่ วมลงทุนโดยถือหุ้นร้ อยละ 25 ใน บริ ษัท วินชัย
จากัด ซึง่ เป็ นผู้พฒ
ั นาและดาเนินโครงการผลิตไฟฟ้าด้ วยพลังงานลม ปริ มาณไฟฟ้าที่เสนอขาย 45 เมกะวัตต์ ขนาดกาลังการ
ผลิตติดตัง้ 52.5 เมกกะวัตต์ และลงนามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) แล้ ว เมื่อวันที่
7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 โดยเงื่ อนไขการรับซือ้ ไฟฟ้าจะมีส่วนเพิ่ม (Adder) 3.50 บาท/หน่วย เป็ นระยะเวลา 10 ปี
โครงการมีแผนจะดาเนินการก่อสร้ างแล้ วเสร็ จพร้ อมจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์ เดือนเมษายน พ.ศ.2562ไฟฟ้าที่ผลิตได้
ทังหมดจะส่
้
งขายให้ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ. : EGAT) การผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานลม จัดเป็ น
ธุรกิจที่ไม่มีการแข่งขันทางตรง เนื่องจากบริ ษัทมีสญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้ากับ EGAT จึงทาให้ ปริ มาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ ทงหมดจะถู
ั้
ก
ส่งจาหน่ายให้ EGAT ตามราคาและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมุ่งเน้ นการคัดเลือก
อุปกรณ์ ที่มีมาตรฐานระดับสากลและมีประสิทธิ ภาพสูง ราคาเหมาะสมกับการลงทุน เพื่อให้ ได้ ปริ มาณไฟฟ้ามาก และมี
ประสิท ธิ ภ าพในการจ าหน่ ายให้ กับ การไฟฟ้า ตลอดอายุ โครงการ แต่ ทัง้ นี ้ ความเร็ วลมและความถี่ ก ารพัด ผ่า นของลม
เป็ นปั จจัยที่มีผลกระทบกับปริ มาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมโดยตรง และสภาวะเศรษฐกิจทีไ่ ม่ดี หรื อการเมือง ไม่มนั่ คง
จะส่งผลทางอ้ อมกับการดาเนินธุรกิ จของบริ ษัท อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจึงมุ่งเน้ นที่จะผลิตสินค้ าที่มีคุณภาพพร้ อมใบรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐานสากล ในราคาที่เหมาะสม และเน้ นหาลูกค้ าที่มีการลงนามสัญญาซื ้อขายระยะยาวกับบริ ษัท เพื่อลด
ผลกระทบสภาวะเศรษฐกิจภาพรวมและการเมืองลง
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การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558
นัน้ ให้ กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทลงลายมือชื่อพร้ อมทังประทั
้
บตราบริ ษัท (ถ้ ามี) ในแบบแสดงรายการข้ อมูล
พร้ อมทังมอบอ
้
านาจให้ บคุ คลใดลงนามกากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี แทนด้ วย โดยให้ ใช้ ข้อความและ
รูปแบบดังนี ้
“บริ ษัทได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 ฉบับนี ้แล้ ว
ด้ วยความระมัดระวัง บริ ษัทรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูล
ที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ นอกจากนี ้บริ ษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้ อมูล ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
ในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยแล้ ว
(2) บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี เพื่อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญ
ทังของบริ
้
ษัทและบริ ษัทย่อยอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริ ษัท
ได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 ต่อผู้สอบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้ อบกพร่ องและการปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทังการกระท
้
าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ในการนี ้เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว บริ ษัท
ได้ มอบให้ นางสาวกุลธิดา วีระถาวร เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี ้ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ
นางสาวกุลธิ ดา วีระถาวร กากับไว้ บริ ษัทจะถือว่า ไม่ใช่ข้อมูลที่บริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ ว ดังกล่าว
ข้ างต้ น”
ชื่อ
1. นายอนิศ

ตาแหน่ ง
โอสถานุเคราะห์

ลายมือชื่อ

กรรมการผู้มีอานาจ

………………………………..

2. นายกันต์พจน์ กิตติรัฐศิริ

กรรมการผู้มีอานาจ

………………………………..

3. นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์

กรรมการผู้มีอานาจ

………………………………...

4. นายโชติพนั ธุ์ เตียวิวฒ
ั น์

กรรมการผู้มีอานาจ

..............................................

ชื่อ

ตาแหน่ ง

ผู้รับมอบอานาจ นางสาวกุลธิดา วีระถาวร

เลขานุการบริ ษัท

ลายมือชื่อ
……………………………….

เอกสารแนบ
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษัท
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ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
(วันที่ลาออก)
(1)
1. นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์
-ประธานกรรมการบริ ษัท
แต่งตัง้ 13 ส.ค. 2557

อายุ
(ปี )
54

คุณวุฒทิ าง
การศึกษา
(2)
-ปริญญาโท MBA Southeastern
University ประเทศสหรัฐอเมริกา
-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ.
-DAP 114/2015

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)
(3)
9.085

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริ หาร
(4)
มี
(ญาติกบั นายอนิศ
โอสถานุเคราะห์)

ช่ วงเวลา
2557-ปั จจุบนั
2555-2556

2554-2555
2552-2553

2551-2552

2. นายโชติพนั ธุ์ เตียวิวฒ
ั น์
- รองประธานกรรมการบริษัท
แต่งตัง้ 13 ส.ค. 2557
(กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)

28

-ปริญญาตรี เศรษฐศาตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
-ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
เศรษฐศาสตร์ ธรุ กิจและการจัดการ (เกียรตินิยม
อันดับหนึง่ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-DAP 114/2015

4.754

ไม่มี

2557-ปั จจุบนั

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่ วยงาน/
ตาแหน่ ง
บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ (5)
ประธานกรรมการบริษัท
บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ
คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ ลงทุน
ลงทุน
คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุง
การประปานครหลวง
กิจการการประปานครหลวง

2556-ปั จจุบนั
2555-ปั จจุบนั
2555-ปั จจุบนั
2553-2557

กรรมการ และรองประธานกรรมการ
บริษัท
กรรมการฝ่ ายการลงทุน
กรรมการฝ่ ายการเงิน
ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน
ผู้ช่วยผู้จดั การ

2552-2554

กรรมการผู้จดั การ

บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่
บจ. Mneme.Global Capital
บจ. Sugar Hill Global Capital
บจ. Gourmet Town
บจ. DBS Vickers Securities (ไทย
แลนด์)
บจ. Premsiri Development
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ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
(วันที่ลาออก)
(1)
3. นายอภิเชฐ ปุสรี
- กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ
แต่งตัง้ 12 พ.ค. 2558
(กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)

4. นายวรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์
-กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
แต่งตัง้ 13 ส.ค. 2557
(ลาออกจากตาแหน่งกรรมการ
อิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบเมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2557
แต่ยงั คงดารงตาแหน่งกรรมการ
บริ ษัท)
-กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร
แต่งตัง้ 11 ธ.ค. 2557
(กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)
5. นายอนิศ โอสถานุเคราะห์
-กรรมการ และรองกรรมการ
ผู้จดั การ
แต่งตัง้ 4 ก.ย.2557
(กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ าง
การศึกษา
(2)

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)
(3)
ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริ หาร
(4)
ไม่มี

ไม่มี

28

- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
เศรษฐศาสตร์ ธรุ กิจและการจัดการ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

41

-Ph.D. (Computational Mechanics),
Imperial College of Science,
Technology & Medicine, University of
London, ประเทศอังกฤษ
-M.Sc. (Energy Utilization &
Environment), University of Liverpool,
ประเทศอังกฤษ
-วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต
(วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
-DAP 114/2015

ไม่มี

-ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(รัฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
-ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
-DAP 114/2015

ไม่มี

42

ช่ วงเวลา
2558-ปั จจุบนั
2556-ปั จจุบนั
2555-ปั จจุบนั
2553-2557

2557-ปั จจุบนั

บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่

2554-2557
2551-2554

กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหาร
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

2557-ปั จจุบนั
2556-ปั จจุบนั
2547-ปั จจุบนั

กรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
กรรมการผู้จดั การ

บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่
บจ. ดิจิตอล ฮับ
บจ. อนิศกรุ๊ป

2557-2557

มี
(ญาติกบั
นายภัทรศักดิ์
โอสถานุเคราะห์)

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่ วยงาน/
ตาแหน่ ง
บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ (5)
กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ
บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่
กรรมการฝ่ ายการลงทุน
บจ. Mneme.Global Capital
กรรมการและผู้ร่วมก่อตัง้
บจ. Gourmet Town
ผู้ช่วยผู้จดั การ
บจ. DBS Vickers Securities (ไทย
แลนด์)

บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
บจ. วอชท์คนั
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ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
(วันที่ลาออก)
(1)
6. นายทรอย แอ็นดรู สกูนเนอร์ แมน
-กรรมการ รองกรรมการผู้จดั การ
และประธานเจ้ าหน้ าที่กฎหมาย
แต่งตัง้ 12 พ.ค. 2558

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ าง
การศึกษา
(2)

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)
(3)
0.190

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริ หาร
(4)
ไม่มี

ช่ วงเวลา
2558-ปั จจุบนั
2542-2557

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่ วยงาน/
ตาแหน่ ง
บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ (5)
กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่
บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่
กฎหมาย
บจ. วีระวงค์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ
หุ้นส่วน บจ. วีระวงค์ ชินวัฒน์ และ
เพียงพนอ
บจ. วีระวงค์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ
หัวหน้ าสานักกฎหมายระหว่าง
ประเทศ
กรรมการ
บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่
กรรมการผู้จดั การ
บจ. อาร์ อีซี ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)
กรรมการ
Kinnarii Power Pte. Ltd. (Singapore)
ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
REC Systems Pte. Ltd. (Singapore)
ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
EPURON Pte. Ltd. (Singapore)

49

-ปริญญาตรี กฎหมาย Monash University
ประเทศออสเตรเลีย
-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Monash
University ประเทศออสเตรเลีย

7. นายเจนวิทย์ จิวะกุลชัยนันท์
-กรรมการ
แต่งตัง้ 12 พ.ค. 2558

35

-ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

0.196

ไม่มี

2558-ปั จจุบนั
2556 – 2558
2556 – 2558
2554 – 2556
2546 - 2553

8. นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ
-กรรมการอิสระ
แต่งตัง้ 13 พ.ย. 2558

61

-Post-Graduate Diploma, Hydraulic
Engineering, Delft, ประเทศเนเธอร์ แลนด์
-วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-DAP 96/2012
- ACP 39/2012

ไม่มี

ไม่มี

2558-ปั จจุบนั กรรมการอิสระ
2558
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
2557
ที่ปรึกษา
2556
ปลัดกระทรวง
2554
ผู้อานวยการสานัก
2552

รองอธิบดี

บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่
บจ. เอส เค. ช็อป
บจ. บี พลัส เอ็นเตอร์ ไพรส์
สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงพลังงาน
ส านัก งานนโยบายและแผนพลัง งาน
กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน
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ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
(วันที่ลาออก)
(1)
9. นายกฤษฎา หุตะเศรณี
-กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ
แต่งตัง้ 30 เม.ย. 2558
(เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้
และประสบการณ์ ในการสอบทาน
งบการเงินของบริ ษัท โดยเคยดารง
ต า แ ห น่ ง ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบของ บมจ. เอสเอ็ ม ซี
พาวเวอร์ )
10. นายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ ว
-กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
แต่งตัง้ 30 เม.ย.2558

11. นายธกร เลาหพงศ์ชนะ
-กรรมการอิสสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
แต่งตัง้ 22 ธ.ค. 2557

อายุ
(ปี )
60

คุณวุฒทิ าง
การศึกษา
(2)
-ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จาก
School of Economics, University of the
Philippines โดยทุนการศึกษาของ
Rockefeller Foundation
-ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (ปริมาณวิเคราะห์)
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)
(3)
ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริ หาร
(4)
ไม่มี

ช่ วงเวลา
2558-ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
2552--2557

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่ วยงาน/
ตาแหน่ ง
บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ (5)
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่
ตรวจสอบ
กรรมการและประธานที่ปรึกษา
บจ, เอสซีเอ็มบี
ประธานกรรมการ
บจ. ลานนาไทย คอนเซบส์
ประธานกรรมการ
บมจ. อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่

56

-ปริญญาโทการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ

ไม่มี

ไม่มี

2558-ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
2555-2557

กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
ประธานบริษัท

บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่
บจ. Knowledge Management Asia
บจ.Software Industry Promotion
Agency(Public Organization)

33

-ปริญญาโท คณะการตลาดการจัดการ
University of Canberra
ประเทศออสเตรเลีย
-ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะ
การตลาด University of Canberra
ประเทศออสเตรเลีย

ไม่มี

ไม่มี

2557-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ

บมจ.เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า

2552-ปั จจุบนั
2552-ปั จจุบนั

Champion Enterprise 1980 Co., Ltd
บมจ, เจ้ าพระยาประกันภัย
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ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
(วันที่ลาออก)
(1)
นางสาวพิณระตี สุวรรณนันท์
- รองกรรมการผู้จั ด การ ประธาน
เจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ และเลขานุการ
บริ ษัท
แต่งตัง้ 1 ม.ค. 2558

อายุ
(ปี )

32

* ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

คุณวุฒทิ าง
การศึกษา
(2)
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)
มหาวิทยาลัยลีดส์ ประเทศสหราชอาณาจักร
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบีณฑิต (น.บ.)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)
(3)
ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริ หาร
(4)
ไม่มี

ช่ วงเวลา
1 ม.ค.2558ปั จจุบนั
ต.ค. 2556ธ.ค. 2557
มี.ค.2556ก.ย. 2556
พ.ค 2555ก.พ. 2556
เม.ย. 2554เม.ย. 2555

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่ วยงาน/
ตาแหน่ ง
บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ (5)
รองกรรมการผู้จดั การ ประธาน
บมจ.เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า
เจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ และเลขานุการ
บริษัท
ผู้อานวยการอาวุโส
ธนาคารไทยพาณิชย์
ผู้อานวยการ

ธนาคารกสิกรไทย

ผู้ช่วยผู้อานวยการ

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ธนาคารอิสลาม

ที่ปรึกษากฎหมาย
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หน้ าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่กาหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้ วยความรับผิดชอบ
ความระมัด ระวัง และความซื่อ สัต ย์ สุจริ ต รวมทัง้ ต้ อ งปฏิ บัติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย วัต ถุป ระสงค์ ข้ อ บัง คับ บริ ษัท
มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ หน้ าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริ ษัทมีดงั นี ้
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี ้
ก.ทะเบียนกรรมการ
ข.หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริ ษัท
ค.หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หาร และจัดส่งสาเนารายงานการมีสว่ นได้
เสียตามมาตรา 89/14 ให้ ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่
บริ ษัทได้ รับรายงานนัน้
3. ดาเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
นอกจากนี ้ เลขานุการบริ ษัทยังมีหน้ าที่อื่นตามที่บริ ษัท (หรื อคณะกรรมการบริ ษัท) มอบหมายดังนี ้
♦ ให้ คาแนะนาด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ งๆที่เกี่ยวข้ อง และข้ อพึงปฏิบตั ิด้านการกากับดูแลในการดาเนิน
กิจกรรมของคณะกรรมการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
♦ ทาหน้ าที่ในการดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
♦ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กากับดูแล เช่น สานักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิ ดเผยข้ อมูล
และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กากับดูแลและสาธารณะชน ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนตามกฎหมาย
♦ จัดให้ มีการปฐมนิเทศ ให้ คาแนะนาแก่กรรมการที่ได้ รับการแต่งตังใหม่
้
♦ หน้ าที่อื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัท
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คณะกรรมการบริษัทย่ อย
ชื่อ

บริษัท

บริษัทย่ อย :
D POWER
-

D MEDIA
-

บริษัทร่ วม :
บจ. วินชัย
-

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง :
ไม่ มี
-

นายวรัญญู

สุจิวรพันธ์พงศ์

2,3

D ICT
2,3

นายอนิศ

โอสถานุเคราะห์

2,3

2

-

-

-

-

นายอภิเชฐ

ปุสรี

2,3

-

2

-

-

-

นายทรอย

แอ็นดรู สกูนเนอร์ แมน

2,3

-

2

-

-

-

นายเจนวิทย์

จิวะกุลชัยนันท์

2

-

2,3

-

-

-

นายชลพรรณ วงษ์ สงิ ห์

-

-

-

2

-

-

นางสาวพิณระตี สุวรรณนันท์

-

2

-

-

-

-

นายภัทธเดช

กุลสุวรรณ์

-

-

-

2

-

-

หมายเหตุ :

1 = ประธานกรรมการ

2 = กรรมการ

3 = กรรมการบริหาร
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เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย

ข้ อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2559

รายชื่อบริษัทย่ อย
รายชื่อกรรมการ
นายวรัญญู
สุจิวรพันธ์พงศ์
นายอนิศ
โอสถานุเคราะห์
นายอภิเชฐ
ปุสรี
นายทรอย
แอ็นดรู สกูนเนอร์ แมน
นายเจนวิทย์ จิวะกุลชัยนันท์
นายชลพรรณ วงษ์ สงิ ห์
นางสาวพิณระตี สุวรรณนันท์
นายศรัณย์
ชินสุวพลา
หมายเหตุ :

1 = ประธานกรรมการ

2 = กรรมการ

บริษัท ดีมีเตอร์
ไอซีที จากัด

บริษัท ดีมีเตอร์
พาวเวอร์ จากัด

บริษัท ดีมีเตอร์
มีเดีย จากัด

2,3
2
2
-

2
2
2,3
-

2
2,3

3 = กรรมการบริหาร
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3. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายใน และกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท
หัวหน้ าหน่ วยงานผู้ตรวจสอบ
นิติบุคคล

: ห้ างหุ้นส่วนจากัด เดอะเบสท์ โซลูชนั่

ชื่อ

: นางชินานันท์ สุขจิต

ตาแหน่ ง

: ผู้จดั การตรวจสอบภายในอาวุโส

คุณวุฒทิ างการศึกษา / การทางาน : ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบัญชี
ประสบการณ์

:

 ผู้จดั การห้ างหุ้นส่วนจากัด เดอะเบสท์ โซลูชนั่
(กุมภาพันธ์ 2557 - ปัจจุบนั )
 ผู้จดั การตรวจสอบภายในอาวุโส บริ ษัท ควอนตัม้ พอยท์ คอนซัลติ ้ง จากัด
(มิถนุ ายน 2554 – มกราคม 2557)
 ผู้จดั การตรวจสอบภายในอาวุโส บริ ษัท อาร์ พีเจเอ็ม โค้ ชชิ ้ง จากัด
(สิงหาคม 2548 – พฤษภาคม 2554)
 ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี บริ ษัท บาธรูม ดีไซน์ จากัด
(พฤศจิกายน 2546 – กรกฎาคม 2548)
 เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชี บริ ษัท จาฟรา อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ไทยแลนด์) จากัด
(สิงหาคม 2543 – ตุลาคม 2546)
 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต บริ ษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จากัด
(สิงหาคม 2541 – กรกฎาคม 2543)
การฝึ กอบรม
: ได้ รับการฝึ กอบรมภายนอกองค์กรเกี่ยวกับเรื่ องต่อไปนี ้
 สมาคมนักภาษี อากรไทย
หลักสูตร มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
 สภาวิ ชาชี พบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตร การปฎิบตั ิงานตรวจสอบภายใน หลักสูตร 2
 บริ ษัท ยูนิค เซมิ นาแอนด์เทรนนิ่งจากัด
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หลักสูตร การระงับข้ อพิพาทกับกรมสรรพากร : เสริ มจุดแข็ง สยบจุดอ่อนนักบัญชีไทย
: ได้ รับการฝึ กอบรมภายในองค์กรเกี่ยวกับเรื่ องต่อไปนี ้
 มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
 มาตรฐานระบบการควบคุมภายใน
 เทคนิคและเครื่ องมือในการตรวจสอบเบื ้องต้ น
 การจัดทากระดาษทาการและเอกสารประกอบ
 การบริ หารการตรวจสอบและเทคนิคการเป็ นหัวหน้ าทีมตรวจสอบ
 การพัฒนาแนวทางการตรวจสอบธุรกรรมต่างๆ
 เทคนิคและเครื่ องมือในการตรวจสอบสาหรับผู้จดั การ
 การประเมินคุณภาพการตรวจสอบภายใน
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เอกสารแนบ 4

4. รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรั พย์ สิน
- ไม่มี -

- 118 เอกสารแนบ 5

5. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2558
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรี ยน ผู้ถือหุ้น บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ได้ รับแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริ ษั ท
ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรั พย์ โดยมี นายกฤษฎา หุ ตะเศรณี เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายไตรรั ตน์ ฉั ตรแก้ ว และนายธกร
เลาหพงศ์ชนะ เป็ นกรรมการตรวจสอบ และมีนายเอกวิทย์ แก้ ววิเชียร เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิตามหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย ซึ่งสอดคล้ องกับประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปี บญ
ั ชี 2558 ได้ จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจานวน
5 ครัง้ และเป็ นการร่ วมประชุมกับผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม ซึง่ สรุปสาระสาคัญได้
ดังนี ้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน ประจาปี 2558 โดยได้ ร่วมประชุมเพื่อสอบถาม และรับฟั งคา
ชี ้แจงจากผู้สอบบัญชีและผู้อานวยการฝ่ ายบัญชี ในเรื่ องความถูกต้ องครบถ้ วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการ
เปิ ดเผยข้ อมูลรวมถึงรับทราบข้ อสังเกต และข้ อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีประจาปี 2558 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นสอดคล้ องกับผู้สอบบัญชีวา่ งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองทัว่ ไป
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
อันจะช่ วยส่งเสริ มให้ การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ กาหนดไว้ โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายใน
ประจาปี 2558 ตามแผนงานที่ได้ รับอนุมตั ิซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สาคัญของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ไม่พบจุดอ่อนหรื อข้ อบกพร่องที่
เป็ นสาระสาคัญ
3. สอบทานการตรวจสอบภายใน เพื่ อประเมิ นความมี ประสิทธิ ผลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยได้
พิจารณาภารกิ จขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้ าที่และความรับ ผิดชอบ ความเป็ นอิสระ อัตรากาลัง และงบประมาณของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทังได้
้ พิจารณาทบทวนกฎบัตรงานตรวจสอบภายในให้ เหมาะสมทันสมัย และสอดคล้ อง
กับคูม่ ือแนวทางการตรวจสอบภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ อนุมตั ิแผนการตรวจสอบประจาปี ของ
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน รวมถึงแผนการฝึ กอบรมกรรมการตรวจสอบและบุคลากรตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า บริ ษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิ ผล รวมทัง้ มีการพัฒ นาคุณภาพ
การตรวจสอบทังในด้
้ านบุคลากรและการปฏิบตั ิงานตรวจสอบให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท รวมถึงการปฏิบัติตามข้ อกาหนดของบริ ษัท และข้ อผูกพันที่
บริ ษัทมีไว้ กับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าไม่พบประเด็นที่เป็ นสาระสาคัญในเรื่ องการไม่
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อกาหนด และข้ อผูกพันที่บริ ษัทมีไว้ กบั บุคคลภายนอก
5. สอบทานและให้ ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมถึง
การเปิ ดเผยข้ อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้ องกับผู้สอบบัญชี รวมทังมี
้ ความเห็นว่า
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รายการที่มีสาระสาคัญได้ รับการเปิ ดเผยและแสดงรายการในงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ วอย่างถูกต้ อง
และครบถ้ วน
6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทให้
ขออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาผลการปฏิบตั ิงาน ความเป็ นอิสระ และความ
เหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ ว เห็นควรเสนอแต่งตัง้ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญ ชี รับอนุญ าต ทะเบีย นเลขที่
3759 และ/หรื อ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรื อ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรื อ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน
เลขที่ 4713 แห่งบริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทในปี 2559 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
เกี่ยวกับการเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีดงั กล่าว ดังนี ้
- ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
- ในรอบปี บญ
ั ชีที่ผา่ นมา ผู้สอบบัญชีได้ ปฏิบตั ิงานด้ วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ และให้ ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสีย่ งต่าง ๆ รวมทังมี
้ ความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงาน
- ค่าตอบแทนที่เสนอมาเป็ นอัตราที่เหมาะสม
โดยสรุ ปในภาพรวมแล้ ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ครบถ้ วนตามที่ได้ ระบุไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท และมีความเห็นว่าบริ ษัทมีการรายงานข้ อมูลทางการเงินและการดาเนินงาน
อย่างถูกต้ อง มีระบบการควบคุม ภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิ ผล มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ข้ อกาหนดและข้ อผูกพันต่างๆ มีการเปิ ดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้ องและมีการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้ องกับระบบ
การกากับดูแลกิ จการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่ งใส และเชื่ อถือได้ รวมทัง้ มีการพัฒ นาปรับปรุ งระบบการปฏิบัติงานให้ มี
คุณภาพดีขึ ้นและเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ขอแสดงความนับถือ

( นายกฤษฎา หุตะเศรณี )
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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เอกสารแนบ 6

6. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจาปี 2556-2558
ผู้สอบบัญชี และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทังผลการด
้
าเนินงานในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา
-

ผู้สอบบัญชี : นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5113
บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด เลขที่ 138 อาคารบุญมิตร ชัน้ 6 ห้ องบี 1
ถนนสีสม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

-

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3 ปี และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี
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เอกสารแนบ 6.1

6.1 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจาปี 2556-2557
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บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่ า จากัด (มหาชน)
งบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

- 124 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถอื หุ้นและคณะกรรมการของบริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่ า จากัด (มหาชน)
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงิน ของ บริ ษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้ วยงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแส
เงินสดสาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ และหมายเหตุเรื่ องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผู้บริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงินเหล่านี ้โดยถูกต้ องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผ้ บู ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้ สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิ
งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกาหนดให้ ข้าพเจ้ าปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผน
และปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ ได้ ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จ
จริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้ วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ ได้ มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับจานวนเงินและการเปิ ดเผย
ข้ อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ ขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึง่ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงจาก
การแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญของงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาดในการ
ประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทาและ การนาเสนองบการ
เงินโดยถูกต้ องตามที่ควรของกิจการเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์
ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิ ผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบัญชีที่ผ้ บู ริ หารและความสมเหตุสมผลของการประมาณการทางบัญชีที่จดั ทาขึ ้น โดยผู้บริ หารรวมทัง้
การประเมินการนาเสนองบการเงินโดยรวม
ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของ
ข้ าพเจ้ า

- 125 ความเห็น
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า งบการเงินข้ างต้ นนี ้แสดงฐานะการเงินของบริ ษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จากัด (มหาชน) ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด สาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระ
สาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นายจิโรจ ศิริโรโรจน์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113
บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

- 126 บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่ า จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น - สุทธิ
ลูกหนี ้จากกิจการที่เคยเกี่ยวข้ องกัน - สุทธิ
ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า - ค่าร่วมผลิตรายการ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขาย - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

6.2, 7
8
9
10

11
12
13
14
15

2557

2556

147,306,179
25,808,105
4,948,454
44,110,145
222,172,883

34,412,002
17,684,272
4,948,454
928,519
57,973,247

7,008,205
59,106,525
16,119,233
9,692,553
91,926,516
314,099,399

165,863
67,353,948
16,106,106
7,934,953
91,560,870
149,534,117

- 127 บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่ า จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
รายได้ รับล่วงหน้ าค่าร่วมผลิตรายการ
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลที่ไม่เกี่ยวข้ องกันและดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
หนี ้สินผลประโยชน์พนักงาน
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

16
17
18

17
19
20

2556

3,155,562
9,750,000
151,025,205
1,015,403
2,265,380
167,211,550

2,967,041
2,881,254
5,848,295

3,923,909
430,543
1,409,800
5,764,252
172,975,802

1,039,010
2,660,000
3,699,010
9,547,305

300,000,000

-

21

หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนลดมูลค่าหุ้นสาหรับหนี ้แปลงสภาพเป็ นทุน
ส่วนลดมูลค่าหุ้น
ขาดทุนสะสม
จัดสรรแล้ ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

2557

-

23

200,000,000

200,000,000
41,883,991
(6,600,000)
(39,600,000)

200,000,000
41,883,991
(6,600,000)
(39,600,000)

13,000,000
(67,560,394)
141,123,597
314,099,399

13,000,000
(68,697,179)
139,986,812
149,534,117

- 128 บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่ า จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่ วย : บาท

รายได้ คา่ ร่วมผลิตรายการ
ต้ นทุนค่าสิทธิร่วมผลิตรายการ
กาไรขันต้
้ น
รายได้ อื่น
กาไรก่อนค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
รวมค่าใช้ จ่าย
กาไรก่อนต้ นทุนทางการเงินและภาษี เงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษี เงินได้
ภาษี เงินได้
กาไรสุทธิสาหรับปี
กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (บาทต่อหุ้น)
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนัก (หุ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

หมายเหตุ

2557

24

137,884,424
(116,556,368)
21,328,056
3,998,444
25,326,500

148,862,000
(100,219,931)
48,642,069
3,183,437
51,825,506

(19,035,787)
(3,334,000)
(22,369,787)

(16,765,440)
(7,049,678)
(23,815,118)

2,956,713
(1,069,858)
1,886,855
(750,070)
1,136,785

28,010,388
(25,210)
27,985,178
(5,791,922)
22,193,256

0.01

0.11

200,000,000

200,000,000

5.1

25

22

2556
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บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่ า จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่ วย : บาท
ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และชาระแล้ ว
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

200,000,000
200,000,000
200,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น
41,883,991
41,883,991
41,883,991

ส่ วนลดมูลค่ าหุ้น
สาหรับหนีแ้ ปลง
สภาพเป็ นทุน
(6,600,000)
(6,600,000)
(6,600,000)

ส่ วนลด
มูลค่ าหุ้น
(39,600,000)
(39,600,000)
(39,600,000)

กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ ว
ยังไม่ ได้ จัดสรร
13,000,000
13,000,000
13,000,000

(90,890,435)
22,193,256
(68,697,179)
1,136,785
(67,560,394)

รวม
117,793,556
22,193,256
139,986,812
1,136,785
141,123,597

- 130 บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่ า จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษี เงินได้ สาหรับปี
1,886,855
รายการปรับกระทบยอดกาไรสุทธิเป็ นเงินสดสุทธิรับ (จ่ าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน:
ค่าเสือ่ มราคา
266,710
ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
8,247,423
ดอกเบี ้ยรับ
(205,082)
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
674,100
ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
135,718
กาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
(1,767)
ขาดทุนจากการด้ อยค่าทรัพย์สนิ
ดอกเบี ้ยจ่าย
1,054,329
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์
12,058,286
และหนี ้สินดาเนินงาน

หน่ วย : บาท
2556

27,985,178
50,651
6,529,210
(213,423)
5,947,206
159,947
928,804
2,537
41,390,110

สินทรัพย์ ดาเนินงาน (เพิ่มขึน้ ) ลดลง
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น-สุทธิ
ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า-ค่าร่วมผลิตรายการ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(8,797,932)
(39,716,025)
(1,757,600)

(2,554,215)
(329,897)
(917,910)
-

หนีส้ ินดาเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
รายได้ รับล่วงหน้ าค่าร่วมผลิตรายการ
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

188,520
9,750,000
537,246
(1,250,200)
(28,987,705)

2,590,554
198,932
60,000
40,437,574

เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายภาษี เงินได้
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

(744,185)
(5,381,919)
(35,113,809)

(7,930,543)
32,507,031

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

- 131 บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่ า จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่ วย : บาท
2556

2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับดอกเบี ้ย
ซื ้อเครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
เงินรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน
จ่ายชาระหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)
กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิน้ ปี

ข้ อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ ้นปี
เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์

205,082
(572,669)
1,767
-

213,423
(73,636)
-

(365,820)

(31,237,114)
(31,097,327)

150,000,000
(1,626,194)

(38,322)

148,373,806

(38,322)

112,894,177
34,412,002
147,306,179

1,371,382
33,040,620
34,412,002

100,000
30,000
147,176,179
147,306,179

94
34,411,908
34,412,002

รายการที่ไม่ กระทบกระแสเงินสด
- ในระหว่า งปี สิน้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2557 บริ ษั ท ได้ ซื อ้ ยานพาหนะโดยท าสัญ ญาเช่ า ซื อ้ จ านวน 6.54
ล้ านบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

- 132 บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่ า จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
1.

ข้ อมูลทั่วไป

1.1

ข้ อมูลบริษัท
บริ ษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จากัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนจัดตังและมี
้
ภมู ิลาเนาในประเทศไทยและได้ จด ทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนตังอยู
้ ่เลขที่ 22/1 โครงการเวิร์คเพลส 2 ถนนรัชดา-ราม
อินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
บริ ษัทประกอบธุรกิ จหลักโดยเป็ นผู้จัดหา ผลิต และ/หรื อร่ วมผลิตรายการโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียมและเป็ นนายหน้ า
ตัวแทน

1.2

การดาเนินธุรกิจโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม
ที่ ป ระชุม วิ สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2553 เมื่ อ วัน ที่ 19 พฤศจิ ก ายน 2553 มี ม ติ อ นุมัติ ให้ บ ริ ษั ท ลงทุน ในธุ รกิ จ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมจานวน 41 ล้ านบาท โดยเข้ าทาสัญญาให้ สิทธิ ร่วมผลิตรายการกับบริ ษัท เอ็ม วี เทเลวิชั่น
(ไทยแลนด์) จากัด (“ผู้ให้ สิทธิ ”) ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ทาให้ บริ ษัทได้ รับสิทธิในการบริ หารจัดการ ช่อง
สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมจานวน 8 สถานี สาหรับระยะเวลาตังแต่
้ ธันวาคม 2553 ถึงพฤศจิกายน 2563 เป็ น
ระยะเวลา 10 ปี
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติให้ บริ ษัทลงทุนในธุรกิจโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียมจานวน 40 ล้ านบาท โดยเข้ าทาสัญญาให้ สิทธิ ร่วมผลิตรายการกับบริ ษัท เอ็ม วี เทเลวิชั่น (ไทย
แลนด์ ) จ ากั ด (“ผู้ ให้ สิ ท ธิ ”) ในวัน ที่ 8 มิ ถุ น ายน 2556 ท าให้ บริ ษั ท ได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นการบริ ห ารจั ด การช่ อ ง
สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพิ่มอีกจานวน 8 สถานี สาหรับระยะเวลาตังแต่
้ มิถนุ ายน 2556 ถึงพฤษภาคม 2566
เป็ นระยะเวลา 10 ปี
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 บริ ษัทได้ เข้ าทาสัญญาร่ วมผลิตรายการกับ บริ ษัท เอ็ม วี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์ )
จากัด (“ผู้ให้ สิทธิ ”) เพิ่มอีก 1 สถานี ระยะเวลาสัญญาตังแต่
้ วนั ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน
2558 (ยกเลิกสัญญาตังแต่
้ 1 มิถนุ ายน 2557)
ตามเงื่อนไขและข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญ ญาดังกล่าวบริ ษัทมีภาระผูกพันตามสัญ ญาระยะยาวดังกล่าวตามที่
กล่าวในหมายเหตุข้อ 28.1
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทลงนามบันทึกความเข้ าใจการ เข้ า
ซื ้อกิจการบริ ษัท ยู เบสท์ พ้ อยท์ มีเดีย จากัด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 และมีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทลงนาม ใน
บันทึกความเข้ าใจการรับโอนสิทธิในสัญญาสัมปทานเช่าเหมาเวลาโฆษณา/ร่ วมผลิตรายการกับบริ ษัท มีเดีย เอ
เจนซี ไทย จากัด เมื่อวันที่ 16 มิถนุ ายน 2557 (หมายเหตุข้อ 28.3)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัททาสัญญาร่ วมผลิตรายการกับผู้ร่วมผลิตรายการ 4 ราย เพื่อร่วมผลิต โปรแกรม
รายการโทรทัศน์ เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม 13 ช่องสถานี

- 133 บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่ า จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
1.3

หลักทรัพย์ จดทะเบียน
หุ้นสามัญของบริ ษัทเริ่ มการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 11 กันยายน 2556 เป็ นต้ นไป

2.

หลักเกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน

2.1

เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงินนี ้จัดทาขึ ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ิทางการบัญ ชีที่
ประกาศใช้ โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี ”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินบริ ษัทได้ จดั ทางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ
ขึนจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี ้ ซึง่ ได้ นาเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานทาง การเงินเพื่อ ใช้ ในประเทศ

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศใช้
เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2557 งบการเงินได้ จดั ทาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตามที่สภาวิชาชีพได้
ออกแบบและปรับปรุงในปี 2556 ดังต่อไปนี ้
มาตรฐานรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
(ปรับปรุง 2555)

เรื่ อง
การนาเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษี เงินได้
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตรา
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
ส่วนได้ เสียในการร่วมค้ า
งบการเงินระหว่างกาล
การด้ อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
การจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์

ปี ที่มีผลบังคับใช้
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
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เรื่ อง

มาตรฐานรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2555)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 1
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 4
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 5
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 7

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 10
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 12
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 13
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 17
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 18
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27

เรื่ อง
การรวมธุรกิจ

ปี ที่มีผลบังคับใช้

ปี ที่มีผลบังคับใช้
2557

สัญญาประกันภัย
2559
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายและ 2557
การดาเนินงานที่ยกเลิก
ส่วนงานดาเนินงาน
2557
การเปลีย่ นแปลงในหนี ้สินที่เกิดขึ ้นจากการ
รื อ้ ถอน การบูรณะและหนี ้สินที่มีลกั ษณะที่
คล้ าย คลึงกัน
การประเมินว่าข้ อตกลงประกอบด้ วย
สัญญาเช่าหรื อไม่
สิทธิ ในส่วนได้ เสียจากกองทุนการรื อ้ ถอน
การบรูณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้ อม
การปรับปรุงย้ อนหลังภายใต้ มาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 29 เรื่ อง การรายงานทางการ
เงิ น ในสภาพเศรษฐกิ จ ที่ มี ภ าวะเงิ น เฟ้ อ
รุนแรง
งบการเงินระหว่างกาลและการด้ อยค่า

2557

ข้ อตกลงสัมปทานบริ การ

2557

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกู ค้ า

2557

การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้ เจ้ าของ

2557

การโอนสินทรัพย์จากลุกค้ า

2557

สิง่ จูงใจสัญญาเช่าดาเนินงาน
การประเมินเนื ้อหาของรายการที่เกี่ยวกับ
รูปแบบของกฎหมายตามสัญญาเช่า

2557
2557

2557
2557
2557

2557
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มาตรฐานรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32

เรื่ อง

เรื่ อง

ปี ที่มีผลบังคับใช้

ปี ที่มีผลบังคับใช้

การเปิ ดเผยข้ อมูลของข้ อตกลงสัมปทาน 2557
บริ การ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน – ต้ นทุนเว็บไซต์
2557

ผู้บริ หารได้ พิจารณาแล้ วว่าการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่อ อกใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพ
บัญชีไม่มีผลกระทบที่มีสาระสาคัญต่องบการเงินในปี ปัจจุบนั
3.

นโยบายการบัญชีท่ สี าคัญ
นโยบายการบัญชีที่สาคัญของบริ ษัทมีดงั ต่อไปนี ้

3.1

การรับรู้รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
รายได้ คา่ ร่วมผลิตรายการรับรู้ตามตามเกณฑ์คงค้ างซึง่ เป็ นไปตามเนื ้อหาทางเศรษฐกิจของข้ อตกลงที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทรับรู้รายได้ จากการขายเมื่อส่งมอบสินค้ า และลูกค้ ายอมรับสินค้ านัน้
รายได้ อื่นและค่าใช้ จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้ าง
ต้ นทุนค่าสิทธิร่วมผลิตรายการรับรู้ตามข้ อ 3.5

3.2

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้ วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามเงิน
ลงทุนระยะสันอื
้ ่นที่มีสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้ มาและปราศจาก
ภาระผูกพัน

3.3

ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี ้การค้ าแสดงในมูลค่าที่จะได้ รับ ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญประมาณจากหนี ้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ โดย อาศัย
ประสบการณ์การชาระเงินในอดีตและการสอบทานสถานะของลูกหนี ้ที่คงค้ างอยู่ ณ วันสิ ้นงวดหนี ้สูญที่เกิดขึ ้น ใน
ระหว่างงวดตัดเป็ นค่าใช้ จ่ายทันทีที่เกิดขึ ้น

3.4

เครื่องตกแต่ งและอุปกรณ์ -สุทธิ
อุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้ อยค่า (ถ้ ามี) ค่าเสื่อมราคาคานวณ โดยวิธีเส้ น
ตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของทรัพย์สนิ แต่ละชนิดตามอายุการใช้ งานโดยประมาณของสินทรัพย์นนๆ
ั ้ เป็ นเวลา 5 ปี
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสงู กว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน ซึง่ คานวณจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาด ว่า
จะเกิดในอนาคตจากการใช้ สนิ ทรัพย์อย่างต่อเนื่องหรื อจานวนที่จะได้ รับจากการขายสินทรัพย์หกั ด้ วยต้ นทุน
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วันที่ 31 ธันวาคม 2557
จากการจาหน่ายสินทรัพย์นนแล้
ั ้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่า ราคาตามบั ญชีจะถูกปรับลดให้ เท่ากับมูลค่าที่ คาดว่า
จะได้ รับคืน
กาไรขาดทุนจากการจาหน่ายอุปกรณ์ จะคานวณจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และบันทึกเป็ นกาไรขาดทุน
จากการดาเนินงาน
รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรื อการปรับปรุ งสินทรัพย์ให้ ดีขึ ้น ซึ่งทาให้ ราคาเปลี่ยนแทนในปั จจุบนั
ของสินทรัพย์เพิ่มขึ ้นอย่างเป็ นสาระสาคัญจะรวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบารุ ง รักษา
รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ ้น
3.5

สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ได้ แก่ ค่าสิทธิในการบริ หารจัดการช่องสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมสาหรับระยะเวลา 10 ปี
โดยบริ ษัทตัดจาหน่าย เป็ นค่าใช้ จ่ายโดยวิธีเส้ นตรงตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญาและบันทึกเป็ น “ต้ นทุน ค่าสิทธิ
ร่วมผลิตรายการ” ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

3.6

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนที่ถอื ไว้ เพื่อขาย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจะถูกจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ที่ถือไว้ เพื่อขายเมื่อมูลค่าตามบัญชีที่จะได้ รับคืนส่วนใหญ่ มา
จากการขาย และการขายนันต้
้ องมีความเป็ นไปได้ สงู มาก สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนันจะวั
้ ดมูลค่าด้ วยจานวนที่ ต่า
กว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุน ในการขายหากมูลค่าตามบัญชีที่จะได้ รับคืนส่วนใหญ่ มา
้ อไป
จากการขายมากกว่าที่จะได้ รับคืนจากการใช้ สนิ ทรัพย์ นันต่

3.7

การด้ อยค่ าของสินทรัพย์
ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินบริ ษัทจะทาการประเมินว่ามีข้อบ่งชี ้ซึง่ แสดงว่าสินทรัพย์ด้อยค่าลงหรื อไม่ หาก มี
ข้ อบ่งชีข้ องการด้ อยค่า บริ ษัทจะทาการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์และหากพบว่าราคา
ตามบัญชีของสินทรัพย์นนมี
ั ้ มูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน บริ ษัทจะลดมูลค่าของสินทรัพย์ลงให้ เท่ากับ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน และรับรู้ ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ในงบกาไรขาดทุน (มูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้ รับคืนของสินทรัพย์หมายถึงราคาขายสุทธิหรื อมูลค่าจากการใช้ ของสินทรัพย์นนแล้
ั ้ วแต่จานวนใดจะ สูงกว่า)
หลังจากนัน้ หากมีข้อบ่งชี ้ว่าการด้ อยค่าของสินทรัพย์ได้ หมดไปหรื อลดลง บริ ษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้ รับคืนของสินทรัพย์นนใหม่
ั้
เพื่อเปรี ยบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีและโอนกลับรายการขาดทุนจากการด้ อยค่า
ของสินทรัพย์ที่เคยรับรู้ในงวดก่อน เพื่อสะท้ อนถึงประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนที่เปลีย่ นแปลงไป

3.8

ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีบนั ทึกโดยใช้ วิธีหนี ้สินสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ ้นระหว่างฐานภาษี และราคาตาม
บัญชีของสินทรัพย์ และหนีส้ ิน โดยใช้ อตั ราภาษี ที่มีผลบังคับใช้ ในปั จจุบนั ในการคานวณภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
หนี ้สิน ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีเกิดขึ ้นจากส่วนเกินทุนจากการตีมลู ค่าสินทรัพย์และอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
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และสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีส่วนใหญ่เกิดจากค่า เผื่อหนี ้สงสัยจะสูญสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีรับรู้
เมื่อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ที่บริ ษัทจะมีกาไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษี
เงินได้ รอตัดบัญชีที่ยงั ไม่ได้ ใช้
3.9

การบัญชีสาหรับสัญญาเช่ า - กรณีท่ บี ริษัทเป็ นผู้เช่ า
สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของส่วนใหญ่ตกอยู่กบั ผู้ให้ เช่าจะถูกจัดเป็ น
สัญญา เช่า ดาเนินงานเงินที่ต้องจ่ายภายใต้ สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานจะบันทึกในงบกาไรขาดทุนตามวิธีเส้ นตรง
ตลอดอายุของสัญญาเช่า
บริ ษัทบันทึกทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงิน/สัญญาเช่าซื ้อเป็ นสินทรัพย์และหนี ้สินด้ วยราคายุติธรรม
ของสินทรัพย์ที่เช่า หรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขันต
้ ่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าส่วนดอกเบี ้ยจ่ายที่เกิดขึ ้นจะ
บันทึกตามระยะเวลาของสัญญาเช่า

3.10 การบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์ พนักงาน
บริ ษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้ าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ เป็ นค่าใช้ จ่าย
เมื่อเกิดรายการ
สารองผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษี ยณอายุบนั ทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานตลอดอายุ การทางานของ
พนักงาน โดยการประมาณจานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้ รับจากการทางาน ให้ กบั บริ ษัทใน
งวดปั จจุบันและงวดอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ ถูกคิด ลดเป็ นมูลค่า
ปั จจุบันอัตราคิดลดใช้ อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็ นอัตราอ้ างอิงเริ่ มต้ น การประมาณ การหนี ้สิน
ดังกล่าวคานวณโดยผู้เชี่ยวชาญโดยใช้ วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
เมื่อผลประโยชน์พนักงานมีการเปลีย่ นแปลงส่วนของผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ ้นซึง่ เกี่ยวข้ องกับการทางานให้ กบั บริ ษัท
ในอดีตของพนักงานจะถูกบันทึกในงบกาไรขาดทุนตามวิธีเส้ นตรงตามอายุงานคงเหลือโดยเฉลี่ยจนกระทัง่ ผล
ประโยชน์ได้ มีการจ่ายจริ งกาไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการคานวณจะบันทึกในงบกาไรขาดทุนในรอบบัญชีที่ มีการ
คานวณ
3.11 ประมาณการหนีส้ ินและค่ าใช้ จ่าย
บริ ษัทจะบันทึกประมาณการหนี ้สินและค่าใช้ จ่ายไว้ ในงบการเงินเมื่อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ที่บริ ษัทได้ เกิด
ภาระที่จะต้ องจ่ายเงินตามข้ อผูกพันทางกฎหมายอันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตและจานวนที่ ต้ อง
จ่าย สามารถประมาณการได้ อย่างมีเหตุผล
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3.12 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้ องกันกับบริ ษัท หมายถึงบุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษัทหรื อถูกควบคุมโดย
บริ ษัท ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมหรื ออยูภ่ ายใต้ การควบคุมเดียวกันกับบริ ษัท รวมถึงบริ ษัทที่ทาหน้ าที่
ถือหุ้น
บริ ษัทย่อยและกิจการที่เป็ นบริ ษัทย่อยในเครื อเดียวกัน
นอกจากนี ้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ยังหมายรวมถึงบริ ษัทร่ วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้ อมและมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับบริ ษัท
ผู้บริ หารสาคัญ
กรรมการหรื อพนักงานของ บริ ษัทตลอดทังสมาชิ
้
กในครอบครัวที่ใกล้ ชิดกับบุคคลดังกล่าวและกิจการที่ เกี่ยวข้ อง
กับบุคคลเหล่านัน้
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับบริ ษัท แต่ละรายการบริ ษัทคานึงถึงเนื ้อหา
ของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
3.13 ภาษีเงินได้ นิติบุคคล
บริ ษัทบันทึกภาษี เงินได้ นิติบุคคลตามจานวนภาษี เงินได้ ที่จะต้ องจ่ายในแต่ละปี โดยคานวณจากกาไรสุทธิทาง
ภาษี ตามที่กาหนดไว้ ในประมวลรัษฎากร
3.14 กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานคานวณโดยการหารกาไร (ขาดทุน) สุทธิสาหรับปี ด้วยจานวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนัก
ของหุ้นสามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
4.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ สี าคัญ และการจัดการความเสี่ยงในส่ วนของทุน

4.1

ประมาณการทางการบัญชีท่ สี าคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ
การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทางบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ในบางกรณี ฝ่ายบริ หารอาจต้ องใช้ การประมาณการรายการ
บัญชีบางรายการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินด้ วยเหตุนี ้ผลที่
เกิดขึ ้นจริ งในภายหลังจึงอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณไว้
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทได้ ประเมินและทบทวนอย่างต่อเนื่องในเรื่ องของการประมาณการ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลย
พินิจโดยการประเมินอยู่บนพืน้ ฐานของประสบการณ์ ในอดีตและปั จจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ เหตุการณ์ ใน
อนาคตที่ผ้ บู ริ หารเชื่อว่ากระทาอย่างมีเหตุผลภายใต้ สถานการณ์ในขณะนัน้
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สัญญาเช่าการเงิ น
สัญญาเช่าทรัพย์สินที่ได้ โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนในความเป็ นเจ้ าของในทรัพย์ สินให้ กับบริ ษัท และบริ ษัทมี
ความตังใจที
้ ่จะใช้ สทิ ธิในการซื ้อทรัพย์สนิ เมื่อถึงวันที่ครบกาหนดของสัญญาเช่า ถูกบันทึกเป็ นสัญญาเช่าการเงิน
ณ วันเริ่ มต้ นสัญญาเช่าทางการเงิน ต้ นทุนของทรัพย์ สินถูกบันทึกไว้ พร้ อมกับภาระผูกพันสาหรับการจ่ายค่าเช่าใน
อนาคตโดยไม่รวมจานวนดอกเบี ้ย ค่าใช้ จ่ายทางการเงินบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในงวดปี ปัจจุบนั ตามวิธีอตั ราดอกเบี ้ยที่
แท้ จริ ง
สัญญาเช่าดาเนิ นงาน
บริ ษัทได้ เข้ าทาสัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งบริ ษัทได้ พิจารณาและประเมินขอบเขตของความเสี่ยงและผลตอบ
แทนที่ผ้ เู ป็ นเจ้ าของพึงได้ รับจากสินทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาแล้ วพบว่า ความเสี่ยงและผลตอบแทนทังหมดหรื
้
อเกือบ
ทังหมดเป็
้
นของผู้ให้ เช่า สัญญาเช่าดังกล่าวจัดเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
บริ ษัทได้ กาหนดค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเพื่อให้ สะท้ อนถึงการด้ อยค่าลงของลูกหนี ้การค้ าซึ่งเกี่ยวพันกับประมาณการผล
ขาดทุนอันเป็ นผลมาจากการที่ลกู ค้ าไม่มีความสามารถในการชาระหนี ้ ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญนันเป็
้ นผลมาจากการที่
บริ ษัทได้ ประเมินกระแสเงินสดไหลเข้ าในอนาคต ซึ่งการประเมินนันอยู
้ ่บนพื ้นฐานเกี่ยวกับประสบการณ์ ในอดีตของ
การติดตามทวงถาม ความมีชื่อเสียง และการผิด ชาระหนี ้ และการพิจารณาแนวโน้ มของตลาด
อุปกรณ์
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผู้ประมาณการอายุการใช้ งานและมูลค่าซาก สาหรับอุปกรณ์ ของบริ ษัทโดยฝ่ ายบริ หารจะทบทวนค่า
เสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้ งานมีความแตกต่างไปจาก ประมาณ การเดิม หรื อตัดจาหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรื อ
ไม่ได้ ใช้ งานโดยการขายหรื อเลิกใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน จะตัดจาหน่ายโดยวิธีเส้ นตรงตามอายุการใช้ งานโดยประมาณและจะพิจารณาการด้ อยค่าหากมี
ข้ อบ่งชี ้
4.2

การจัดการความเสี่ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษัทในการบริ หารทุนของบริ ษัทนันเพื
้ ่อดารงไว้ ซึ่งความสามารถในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ของ
บริ ษัท เพื่อสร้ างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ที่มีสว่ นได้ เสียอื่น และเพื่อดารงไว้ ซึ่งโครงสร้ าง ของทุนที่
เหมาะสมเพื่อลดต้ นทุนทางการเงินของทุน
ในการดารงไว้ หรื อปรับโครงสร้ างของทุน บริ ษัทอาจปรั บนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ กับผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้ แก่
ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่หรื อการขายทรัพย์สนิ เพื่อลดภาระหนี ้
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5.

รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

5.1

รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัทมีรายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกันสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี ้
หน่ วย : บาท
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริ หาร

2557

2556

3,334,000

7,049,678

นโยบายการกาหนดราคาสาหรับรายการแต่ละประเภท มีดงั นี ้
รายการ
นโยบายการกาหนดราคา
ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
ได้ แก่ ค่ า เบี ย้ ประชุ ม และค่ า ตอบแทนอื่ น ๆ เป็ นไปตามที่
ได้ รับอนุมตั ิโดยกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5.2

อื่นๆ
ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ได้ มีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาปี 2557
เป็ น ค่า ตอบแทนและเบี ย้ ประชุม โดยก าหนดค่ าเบี ย้ ประชุม ประธานกรรมการท่า นละ 24,000 บาทต่ อ ครั ง้
กรรมการและ ที่ปรึ กษาคณะกรรมการท่านละ 12,000 บาทต่อครัง้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบท่านละ
24,000 บาทต่อครัง้ กรรมการตรวจสอบท่านละ 12,000 บาทต่อครัง้ และค่าตอบแทนคณะกรรมการอื่นๆ ได้ แก่
ประธานกรรมการ และกรรมการท่านละ 12,000 บาทต่อครัง้
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6.

รายได้ และรายการกับบริษัทที่เป็ นคู่ค้ารายสาคัญ

6.1 รายได้ ในงบการเงินสาหรั บปี สิน้ สุ ดวันที่ 31 ธัน วาคม 2557 และ 2556 ซึ่งส่ วนหนึ่ งเกิ ด จากรายการ
ระหว่ างบริษัทที่เป็ นคู่ค้ารายสาคัญมีดังนี ้
หน่ วย : บาท
รายได้ ค่าร่ วมผลิต
รายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

นโยบายราคา

2557

2556

บริ ษั ท เวิ ลด์ เอ็น เตอร์
เทนเม็ นท์ เน็ ท เวิ ร์ ค
จากัด

เป็ นบริ ษัทที่เคยเกี่ยวกัน
ข้ องในอดีตโดยการมีผ้ ถู ือ
หุ้ นและกรรมการร่ ว มกั น
(สิ น้ สุด ความสัม พั น ธ์ เมื่ อ
วัน ที่ 22 มิ ถุ น ายน 2555)
และปั จจุบนั ไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
และกรรมการร่วมกันและ
ไม่มีบคุ คลที่มีอานาจควบ
คุมหรื อมีอิทธิพล

ราคาตามสัญญา
(ใกล้ เคียงราคา
ตลาด)

16,012,903

34,800,000

บริ ษั ท พี เอสไอ บรอด
คาสติ ้ง จากัด

ผู้ร่วมผลิตรายการ

ราคาตามสัญญา

15,000,000

21,000,000

บริ ษัท 94
เอ็นเตอร์ เทนเมนท์
จากัด

ผู้ร่วมผลิตรายการ

ราคาตามสัญญา

34,350,000

-

65,362,903

55,800,000
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6.2

ยอดลูกหนีก้ ารค้ าคงเหลือสาหรับบริษัทที่เป็ นคู่ค้ารายสาคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ลูกหนี ้การค้ าแยกตามอายุหนี ้ได้ ดงั นี ้
หน่ วย : บาท
2557

2556

ลูกหนีก้ ารค้ า
บริ ษัท 94 เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จากัด
บริ ษัท เวิลด์ เอ็นเตอร์ เทนเม็นท์ เน็ทเวิร์ค จากัด

15,408,000
-

12,412,000

รวมลูกหนี ้การค้ า

15,408,000

12,412,000

7,704,000
7,704,000
-

3,103,000
6,206,000
3,103,000

15,408,000

12,412,000

ลูกหนี ้การค้ าแยกตามอายุหนี ้ดังนี ้
ลูกหนี ้ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระไม่เกิน 3 เดือน
เกินกาหนดชาระ 3 เดือน ถึง 6 เดือน
รวม

7.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ นื - สุทธิ
หน่ วย : บาท
ลูกหนี ้การค้ า
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี ้การค้ า - สุทธิ
ลูกหนี ้อื่น
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี ้อื่น - สุทธิ
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น - สุทธิ

2557

2556

28,994,889
(7,210,096)

22,971,196
(6,535,996)

21,784,793

16,435,200

5,215,213
(1,191,901)

2,440,973
(1,191,901)

4,023,312

1,249,072

25,808,105

17,684,272

- 143 บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่ า จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ลูกหนี ้การค้ าจาแนกตามอายุหนี ้ที่ค้างชาระ ได้ ดงั นี ้
หน่ วย : บาท
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 เดือน ถึง 6 เดือน
6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ ้นไป
รวม
หักค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

2557
10,599,347

2556
8,067,800

10,511,346
1,348,200
6,535,996
28,994,889
(7,210,096)
21,784,793

9,030,800
4,515,400
1,357,196
22,971,196
(6,535,996)
16,435,200

ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญมีการเปลีย่ นแปลงในระหว่างปี ดังนี ้

ยกมา
เพิ่มขึ ้น(ลดลง)สุทธิ
ยอดยกไป

(หน่ วย : บาท)
2557
2556
6,535,996
1,357,196
674,100
5,178,800
7,210,096
6,535,996

ภายหลังวัน สิ ้นรอบระยะเวลารายงานจนถึ งวันที่ 6 กุม ภาพันธ์ 2558 บริ ษั ทได้ รับชาระเงิ นจากลูกหนีก้ ารค้ า
ดังต่อไปนี ้
ส่วนที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ รับชาระจานวน 909,500 บาท
ส่วนที่เกินกาหนดชาระไม่เกิน 3 เดือน รับชาระจานวน 9,712,308 บาท

8.

ลูกหนีจ้ ากกิจการที่เคยเกี่ยวข้ องกัน - สุทธิ
หน่ วย : บาท
2557
2556
ลูกหนี ้จากกิจการที่เคยเกี่ยวข้ องกัน - บริ ษัท สยามหินประดับ จากัด
ลูกหนี ้เงินให้ ก้ ยู ืม
รายได้ คา่ บริ การค้ างรับ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี ้จากกิจการที่เคยเกี่ยวข้ องกัน - สุทธิ

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

70,738,314
2,806,000
73,544,314
(73,544,314)
-
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วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริ ษัทได้ ยื่นฟ้องร้ องลูกหนี ้ดังกล่าวกับศาลแพ่งแล้ วเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 และเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555
ศาลพิพากษาให้ ลกู หนี ้ชาระเงินจานวน 73.54 ล้ านบาท พร้ อมดอกเบี ้ยอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินการบังคับคดี
9.

ค่ าใช้ จ่ายจ่ ายล่ วงหน้ า - ค่ าร่ วมผลิตรายการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษั ทมี ค่าร่ วมผลิตรายการจ่ ายล่วงหน้ า สาหรับ เดื อนมกราคม 2558 จานวนเงิ น
4,948,454 บาท โดยมีภาระผูกพันตามสัญญาที่เหลือ (หมายเหตุ 28.1)

10.

สินทรัพย์ หมุนเวียนอื่น – สุทธิ
หน่ วย : บาท
2557
918,645
39,556,750
3,634,750
44,110,145

ภาษี มลู ค่าเพิ่มรอเรี ยกคืน
เงินมัดจา-อื่นๆ (หมายเหตุ 28.3 และ 28.4)
อื่นๆ – สุทธิ
รวม
11.

2556
928,286
233
928,519

เครื่องตกแต่ งและอุปกรณ์ -สุทธิ
รายการเคลือ่ นไหวของเครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์-สุทธิ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ ดงั นี ้
หน่ วย : บาท
ณ วันที่ 1
มกราคม 2557

ราคาทุน
เครื่ องตกแต่ง ติดตัง้ และเครื่ องใช้ สานักงาน
ยานพาหนะ
งานระหว่างทา
รวม
ค่าเสือ่ มราคาสะสม
เครื่ องตกแต่ง ติดตัง้ และเครื่ องใช้ สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
สุทธิ
ค่าเสือ่ มราคาสาหรับปี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557

เพิ่มขึน้

ลดลง

830,197
830,197

257,632
6,536,383
315,340
7,109,355

(534,560)
(534,560)

553,269
6,536,383
315,340
7,404,992

(664,334)
(664,334)
165,863

(92,649)
(174,061)
(266,710)

534,257
534,257

(222,726)
(174,061)
(396,787)
7,008,205
266,710
50,651
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12.

สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน – สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ได้ แก่ ค่าสิทธิในการบริ หารจัดการช่องสถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมจานวน 16 สถานี สาหรับ
ระยะเวลาตังแต่
้ ธนั วาคม 2553 ถึงพฤศจิกายน 2563 จานวน 8 สถานี และสาหรับระยะเวลาตังแต่
้ มิถนุ ายน 2556
ถึงพฤษภาคม 2566 จานวน 8 สถานี
รายการเคลือ่ นไหวของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ ดงั นี ้
หน่ วย : บาท
2557

2556

ราคาทุน ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื ้อเพิ่มระหว่างปี
ค่าตัดจาหน่ายระหว่างปี

67,353,948
(8,247,423)

32,646,044
41,237,113
(6,529,209)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม

59,106,525

67,353,948

ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี 2557 และ 2556 จานวนเงินประมาณ 8.24 ล้ านบาท และ 6.53 ล้ านบาท ตามลาดับ
บันทึกภายใต้ “ต้ นทุนค่าสิทธิร่วมผลิตรายการ” ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับแต่ละปี
13.

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนที่ถอื ไว้ เพื่อขาย - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายเป็ นทรัพย์สินที่มิไ ด้ ใช้ ดาเนินงานซึ่ง
เป็ นทรัพย์ สินของเหมืองหินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้ าง ซึ่งหยุดดาเนินงานแล้ วในปั จจุบัน ราคาทุนจานวน
17.02 ล้ านบาท ซึง่ บริ ษัทได้ ตงค่
ั ้ าเผื่อการด้ อยค่าทังจ
้ านวน

14.

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี ้
หน่ วย : บาท
รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีสทุ ธิ

2557
16,119,233
16,119,233

2556
16,106,106
16,106,106

- 146 บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่ า จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
รายการเคลือ่ นไหวของสินทรัพย์และหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ ้นในระหว่างปี มีดงั นี ้
หน่ วย : บาท
บันทึกเป็ น(รายจ่าย)/ รายได้ ใน
ณ วันที่ 1
มกราคม 2557
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี ้การค้ า
หนี ้สินผลประโยชน์พนักงาน
รวม

15.

15,898,304
207,802
16,106,106

กาไรหรื อ
ขาดทุน

กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

134,820
(121,693)
13,127

ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2557

ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

-

-

16,033,124
86,109
16,119,233

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
หน่ วย : บาท

16.

2557

2556

เงินประกัน – ผู้ให้ สทิ ธิร่วมผลิตรายการ
เงินมัดจา – อื่นๆ (หมายเหตุ 28.5)

9,114,953
577,600

7,914,953
20,000

รวม

9,692,553

7,934,953

เงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากบุคคลที่ไม่ เกี่ยวข้ องกันและดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย
หน่ วย : บาท
2557

2556

เงินกู้ยืมระยะสัน้
ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย

150,000,000
1,025,205

-

รวม

151,025,205

-

การเพิ่มขึ ้นและลดลงของ เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลที่ไม่เกี่ยวข้ องกันและดอกเบี ้ยค้ างจ่าย มีดงั นี ้
1 มกราคม 2557
เงินกู้ยืมระยะสัน้
ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
รวม

-

เพิ่มขึ ้น
150,000,000
1,025,205
151,025,205

ลดลง

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2557
150,000,000
1,025,205
151,025,205

เงินกู้ยืมดังกล่าวมีการคิดดอกเบี ้ยอัตราคงที่ในอัตราร้ อยละ 5.50 และอัตราร้ อยละ 5.80 ต่อปี
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17.

หนีส้ ินภายใต้ สัญญาเช่ าการเงิน – สุทธิ
(หน่ วย : บาท)
2557
หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน
หัก ดอกเบี ้ยเช่าการเงินรอตัดบัญชี
สุทธิ
หัก ส่วนของหนี ้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
สุทธิ

18.

2556

5,779,139
(839,827)

-

4,939,312
(1,015,403)

-

3,923,909

-

หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
หน่ วย : บาท

19.

2557

2556

ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลค้ างจ่าย
อื่นๆ

2,265,380

1,153,121
1,728,133

รวม

2,265,380

2,881,254

ประมาณการหนีส้ ินผลประโยชน์ พนักงาน
ผู้เชี่ยวชาญอิสระรายหนึง่ ได้ ทาการประเมินภาระหนี ้สินที่ต้องจ่ายสาหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนักงาน
โดยใช้ วิธีการ Projected unit credit ซึง่ บริ ษัทได้ ตงส
ั ้ ารองผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนักงาน ดังนี ้
หน่ วย : บาท
2557
ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ต้นปี
ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ต้ นทุนบริ การปั จจุบนั
ดอกเบี ้ยของภาระผูกพัน
หัก หนี ้สินลดลงจากการลาออกของพนักงาน
ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่สิ ้นปี

2556

1,039,010

879,063

113,074
22,644
(744,185)

130,711
29,236
-

430,543

1,039,010
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สมมติฐานตามเกณฑ์คณิตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial basis)
หน่ วย : บาท
2557
อัตราคิดลด (ร้ อยละ)
อัตราการเพิ่มขึ ้นเงินเดือนในอนาคต (ร้ อยละ)
อายุครบเกษี ยณ (ปี )
20.

2556

3.3262
7.00
55.00

3.3262
7.00
55.00

หนีส้ ินไม่ หมุนเวียนอื่น
หน่ วย : บาท
เงินประกันรับ – ค่าสิทธิร่วมผลิตรายการ
เงินประกันรับ – อื่นๆ
รวม

2557

2556

1,409,800
-

2,560,000
100,000

1,409,800

2,660,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษัททาสัญญาร่ วมผลิตรายการกับผู้ร่วมผลิตรายการ 4 ราย และ 10 ราย
เพื่อร่ วมผลิตโปรแกรมรายการโทรทัศน์ เพื่อออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 13 ช่องสถานี และ 16
ช่องสถานี ตามสัญญาดังกล่าว ผู้ร่วมผลิตรายการแต่ละช่องสถานีต้องชาระค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนล่วงหน้ าก่อน
การออกอากาศและต้ องชาระเงิ นประกันตามที่ระบุไว้ ในสัญญา อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ รับเงินประกันเป็ นจานวน
เงิน 20.46 ล้ านบาท และ 12.55 ล้ านบาท จากผู้ร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ ดังนี ้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้ วยเงินสดจานวนเงิน 1.41 ล้ านบาท และเช็คไม่ลงวันที่จากผู้ร่วมผลิตรายการ
เป็ นจานวนเงิน 19.05 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้ วยเงินสดจานวนเงิน 2.56 ล้ านบาท และเช็คไม่ลงวันที่จาก ผู้ร่วมผลิตรายการ
เป็ นจานวนเงิน 9.99 ล้ านบาท
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21.

ทุนเรือนหุ้น และใบสาคัญแสดงสิทธิ

21.1 ทุนเรือนหุ้น
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 มีมติอนุมตั ิเรื่ องดังต่อไปนี ้
1. อนุมตั ิการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทครัง้ ที่ 1 (AJP-W1) จานวนไม่เกิน
100,000,000 หน่วยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 เมษายน
2557 โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ :

ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลีย่ นมือได้

จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ :

ไม่เกิน 100,000,000 หน่วย

จานวนหุ้นที่รองรับการใช้ สทิ ธิ :

ไม่เกิน 100,000,000 หุ้น

ลักษณะการเสนอขาย :

จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดย
เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 9
เมษายน 2557
โดยบริ ษัทจะจัดสรรให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทในอัตราส่วน 2 หุ้น
สามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ

สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ :

ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ 1 หน่ วย มี สิท ธิ ในการซื อ้ หุ้น สามัญ ของ
บริ ษัทได้ 1 หุ้น

ราคาใช้ สทิ ธิ :

3 บาท ยกเว้ นกรณีการปรับราคาใช้ สทิ ธิ

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ :

3 ปี นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

2. อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจากเดิมจานวน 200,000,000 บาท เป็ น 300,000,000 บาท โดย
การออก หุ้นสามัญจานวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิของผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 โดยอัตราการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 เป็ น 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
3. อนุมัติการจัดสรรหุ้น สามัญ เพิ่ มทุนจานวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาทเพื่ อสารองไว้
สาหรับรองรับการใช้ สทิ ธิของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ที่จะออกข้ างต้ น
บริ ษัทได้ จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ใน เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557
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ในการประชุม วิ สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั ง้ ที่ 2/2557 เมื่ อ วัน พุธ ที่ 26 พฤศจิ ก ายน 2557 มี ม ติ อ นุมัติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จด
ทะเบียนของบริ ษัท อีกจานวน 91,775,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน 300,000,000 บาทเป็ นจานวน
391,775,000 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 91,775,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการเข้ า ทา
รายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ กับผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ยู เบสท์ พ้ อยท์ มีเดีย จากัด (“U Best”) และรายการได้ มาซึ่ง
สิน ทรั พ ย์ กับ บริ ษั ท มี เดี ย เอเจนซี่ ไทย จ ากัด (“Media Agency”) และการจัด สรรหุ้น เพิ่ ม ทุน ให้ แ ก่ น ายธนา
เบญจาทิกลุ โดย
1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ กลุม่ ผู้ถือหุ้นของ U Best ดังต่อไปนี ้ จานวน 5,625,000 หุ้น ในราคา เสนอขาย
หุ้นละ 8 บาทโดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะได้ รับชาระเป็ นหุ้นสามัญของ U Best จานวน 480,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท
2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ Media Agency จานวน 46,150,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 8 บาท และ
บริ ษัทฯจะดาเนินการให้ ได้ มาซึง่ สิทธิบริ หารเวลาออกอากาศจาก Media Agency ต่อไป
3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 12,000,000 หุ้น ให้ แก่ นายธนา เบญจาทิกลุ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 8 บาท
บริ ษัทได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้ างต้ นกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 โดย
บริ ษัทได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วจานวน 51,775,000 หุ้น และจานวน 12,000,000 หุ้น กับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อ
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 และวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ตามลาดับ ซึ่งทาให้ จานวนทุนชาระแล้ วของบริ ษัท เป็ น
จานวน 263,775,000 บาท
21.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิ
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 บริ ษัทได้ จดทะเบียนหลักทรัพย์ใบสาคัญแสดงสิทธิ การซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (เริ่ มทาการซื ้อขายวันที่ 26 พฤษภาคม 2557) – AJP–W1 โดยมีสาระสาคัญดังนี ้
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ :

ไม่เกิน 100,000,000 หน่วย

จานวนหุ้นที่รองรับการใช้ สทิ ธิ :

ไม่เกิน 100,000,000 หุ้น

สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ :

ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญของบริ ษัทได้ 1 หุ้น
โดยมี ราคาการใช้ สิทธิ 3 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ (เว้ นแต่จะมี การปรั บ
ราคาการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ :

ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลีย่ นมือได้

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ :

3 ปี นับจากวันที่ออก ใบสาคัญแสดงสิทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ยอดคงเหลือของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิ (AJP-W1) มีจานวน 99,866,431
หน่วย
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22.

กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
ก าไรต่ อ หุ้ นขัน้ พื น้ ฐานส าหรั บ ปี สิ น้ สุด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2557 บริ ษั ท ได้ ค านวณขึ น้ ใหม่ เพื่ อ ให้ สามารถ
เปรี ยบเทียบได้ กบั กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานของปี ปัจจุบนั
กาไรต่ อหุ้นปรับลด
กาไรต่อหุ้นปรับลดคานวณโดยการหารกาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นสามัญด้ วยจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วง
น ้าหนักซึง่ ออกจาหน่ายและเรี ยกชาระในระหว่างปี ปรับปรุงด้ วยผลกระทบจากสิทธิที่จะเลือกซื ้อหุ้น
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
0.01
0.11
272,011
200,000

กาไรต่อหุ้นปรับลด (บาท)
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนัก (พันหุ้น)
23.

สารองตามกฎหมาย
ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทหาชนจากัด พ.ศ. 2535
บริ ษัทจะต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมายไม่น้ อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ
ประจาปี หักด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียนสารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้

24.

ใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
บริ ษัทได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ระยะเวลา 13 สิงหาคม 2556 - 12 สิงหาคม 2571
บริ ษั ท มีภาระผูกพัน ที่จะต้ องปฏิ บัติ ตามข้ อก าหนดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ ในใบอนุญ าตและต้ องชาระค่าธรรมเนีย ม
ใบอนุญาตรายปี และค่าธรรมเนียมในการนาส่งเข้ ากองทุนเพื่อจัดให้ มีบริ การโทรคมนาคมพื ้นฐานโดยทัว่ ถึงและ
บริ การเพื่อสังคม (USO) ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่ประกาศโดย กสทช.
รายได้ จากการให้ บริ การโครงข่ายสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี ้

รายได้ จากการให้ บริ การโครงข่าย
รายได้ จากการให้ บริ การกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์
รวมรายได้ ค่าร่ วมผลิตรายการ

หน่วย : บาท
รายได้ หลังได้ รับ
ใบอนุญาต
รวม
136,028,493
136,028,493
1,855,931
1,855,931
137,884,424
137,884,424
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25.

ภาษีเงินได้ นิติบุคคล
ภาษีเงินได้ ท่ รี ับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้ วยรายการดังนี ้
หน่ วย : บาท
2557
2556
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสาหรับปี
763,197
7,013,353
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
เกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
(13,127)
(1,221,431)
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ท่ แี สดงในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
750,070
5,791,922
การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีท่ แี ท้ จริง
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
กาไรก่อนภาษี เงินได้
จานวนภาษี ตามอัตราภาษี เงินได้
ค่าใช้ จ่ายต้ องห้ ามทางภาษี
รวม

20

หน่ วย : บาท
อัตราภาษี
2557
(ร้ อยละ)
2556
1,886,855
27,985,178
377,371
20 5,597,036
385,826
1,416,317
763,197
7,013,353

การลดอัตราภาษี เงิ นได้นิติบคุ คล
พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้ วยการลดอัตราและยกเว้ นรัษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554 ลง
วันที่ 21 ธันวาคม 2554 ให้ ลดอัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสาหรับกาไรสุทธิเป็ นระยะเวลา สามรอบระยะเวลา บัญชี
ได้ แก่ปี 2555 2556 และ 2557 จากอัตราร้ อยละ 30 เหลืออัตราร้ อยละ 23 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ่ ม
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และร้ อยละ 20 ของกาไรสุทธิสาหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถดั มา (2556 และ
2557) ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลาดับ
ทัง้ นี เ้ ป็ น ที่ เชื่ อได้ ว่ารั ฐ บาลจะด าเนิ น การแก้ ไขกฎหมายเพื่ อให้ อัต ราภาษี ไม่สูงไปกว่า ร้ อยละ 20 สาหรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้ นไป ทังนี
้ ้เพื่อให้ เป็ นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
11 ตุลาคม 2554 ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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26.

การเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
บริ ษัทดาเนินกิจการในส่วนงานหลักทางธุรกิจ คือ ธุรกิจโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม และ การจาหน่ายน ้ามันเชื ้อเพลิง
และดาเนินธุรกิจในส่วนงานหลักทางภูมิศาสตร์ เดียว คือ ในประเทศ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ ยกเลิกธุรกิจจาหน่าย
น ้ามันเชื ้อเพลิงตังแต่
้ วนั ที่ 21 เมษายน 2553

27.

เครื่องมือทางการเงิน

27.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สาคัญของบริ ษัทประกอบด้ วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี ้การค้ า เงินลงทุน
และเงินกู้ยืมระยะสันบริ
้ ษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริ หาร
ความเสีย่ ง ดังนี ้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษัทมีความเสี่ยงด้ านการให้ สนิ เชื่อ ซึง่ ส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี ้ที่เกิดจากการขายน ้ามันเชื ้อเพลิง และค่าร่วม
ผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริ ษัทมีนโยบายในการให้ สินเชื่อที่ระมัดระวัง และ
การติดตามการรับชาระหนี ้อย่างใกล้ ชิด ดังนันบริ
้ ษัทจึงไม่คาดว่าจะได้ รับความเสียหายที่เป็ นสาระสาคัญจาก
การเก็บหนี ้จากลูกหนี ้เหล่านี ้นอกเหนือจากส่วนที่ได้ ตงค่
ั ้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญไว้ แล้ วและลูกหนี ้การค้ าร่วมผลิตราย
การโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมได้ มีการวางเงินประกัน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
บริ ษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ยที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
สินทรัพย์และหนี ้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี ้ยที่ปรับขึ ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่ซึ่ง
ใกล้ เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบี ้ยของบริ ษัทจึงอยูใ่ นระดับต่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สินทรัพย์และหนี ้สินทางการเงินที่สาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี ้ย และ
สาหรับสินทรัพย์และหนี ้สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกาหนดหรื อ วันที่มีการ
กาหนดอัตราดอกเบี ้ยใหม่ (หากวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี ้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ ดงั นี ้
หน่ วย : ล้ านบาท
อัตราดอกเบีย้ คงที่
อัตรา
อัตรา ภายใน มากกว่ า มากกว่ า ดอกเบี ้ย ปรั บ ไม่ มี
ดอกเบีย้
1 ปี 1 ถึง 5 ปี
5 ปี
ตามราคาตลาด ดอกเบีย้
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด
ลูกหนี ้การค้ า
รวม

รวม

0.5%

-

-

-

147.31

-

147.31

2%

21.10
21.10

-

-

147.31

7.89
7.89

28.99
176.30
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษั ท ไม่มีค วามเสี่ย งจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่ อ งจากบริ ษั ทไม่มี รายการค้ าที่ เป็ น เงิน ตราต่างประเทศที่ เป็ น
สาระสาคัญ
27.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากสินทรัพย์และหนี ้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริ ษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสัน้ และมีอตั ราดอกเบี ้ยใกล้
เคียงกับอัตราดอกเบี ้ยในตลาด บริ ษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี ้สินทางการเงินใกล้ เคียงกับ
มูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จานวนเงินที่ผ้ ซู ื ้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทงสองฝ่
ั้
ายมีความ
รอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลีย่ นและสามารถต่อรองราคากันได้ อย่างเป็ นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ ยวข้ อง
กัน วิธีการกาหนดมูลค่ายุติ ธรรมขึ ้นอยู่กบั ลักษณะของเครื่ องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาหนดจากราคา
ตลาดล่าสุดหรื อกาหนดขึ ้น โดยใช้ เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
28.

ภาระผูกพัน

28.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้ สิทธิร่ วมผลิตรายการโทรทัศน์ ผ่าน
ดาวเทียม โดยบริ ษัทตกลงชาระค่าตอบแทนสาหรับการได้ รับสิทธิ และตกลงชาระค่าตอบแทนรายเดือน จานวน
เงิน 600,000 บาทต่อสถานี และบริ ษัทได้ ออกเช็คจานวนเงิน 10 ล้ านบาท ใช้ วางค ้าประกันต่อผู้ให้ สิทธิดงั กล่าว
ซึง่ มีกาหนดการจ่ายชาระค่าตอบแทน ดังนี ้
หน่ วย : บาท
2557
2556
ไม่เกิน 1 ปี
118,762,886
118,762,886
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
475,051,546
475,051,546
เกิน 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี
257,319,587
376,082,473
รวม
851,134,019
969,896,905
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ทาสัญญาร่วมผลิตรายการกับบริ ษัทผู้ร่วมผลิตรายการ สาหรับบริ หารและจัดการช่องสถานีโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียม จานวน 16 สถานีข้างต้ น โดยสัญญามีระยะเวลาคลอบคลุมคราวละไม่เกิน 3 ปี
28.2 บริ ษัทได้ ทาสัญญาเช่าอาคารกับบุคคลธรรมดาที่ไม่เกี่ยวข้ องกันในอัตรา 50,000 บาทต่อเดือน สิ ้นสุดภายในวันที่
31 พฤษภาคม 2559 เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการเช่าสามารถต่ออายุการเช่าออกไปอีกโดยต้ องตกลงสัญญา
เช่าใหม่ให้ เสร็ จก่อนหมดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน
28.3 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 บริ ษัทได้ ลงนามบันทึกความเข้ าใจการเข้ าซื ้อกิจการบริ ษั ท ยู เบสท์ พ้ อยท์ มีเดีย
จากัด และบันทึกความเข้ าใจการรับโอนสิทธิในสัญญาสัมปทานเช่าเหมาเวลาโฆษณา/ร่วมผลิตรายการกับบริ ษัท
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มีเดีย เอเจนซี ไทย จากัด และบริ ษัทได้ วางหลักประกันเป็ นจานวนเงิน 10 ล้ านบาท และ 15 ล้ านบาทตามลาดับ
ให้ แก่ค่สู ญ
ั ญาโดยคูส่ ญ
ั ญาจะคืนหลักประกันดังกล่าวให้ แก่บริ ษัทเมื่อการทารายการเสร็ จสิ ้น รายการดังกล่าวได้ รับ
อนุมตั ิการเข้ าทารายการจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
28.4 ในปี 2557 บริ ษัทได้ ทาการวางเงินมัดจา 14.44 ล้ านบาท กับบริ ษัทแห่งหนึ่งเพื่อ ร่วมมือในการดาเนิน โครงการด้ าน
การตลาดซึ่งอยู่ในระหว่างศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ และเงินมัดจาดังกล่าวถ้ าโครงการไม่สมั ฤทธิ์ ผล
บริ ษัทจะได้ รับเงินมัดจาดังกล่าวคืน
28.5 บริ ษัทได้ ทาสัญญาเช่าพื ้นที่อาคารสานักงาน (แห่งใหม่) กับบริ ษัทที่ไม่เกี่ยวข้ องกันแห่งหนึ่ง กาหนดระยะเวลาการ
เช่า 3 ปี สิ ้นสุดสัญญาวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ในอัตราค่าเช่ารวมค่าบริ การ เดือนละ 278,800 บาท
29.

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะที่สาคัญสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี ้
หน่ วย : บาท
2557
2556
116,556,368 100,219,931
4,991,063
1,358,176
3,334,000
7,049,678
8,514,132
6,579,861
928,804
8,483,675
6,760,503
748,400
600,000

ค่าตอบแทนแก่ผ้ ใู ห้ สทิ ธิร่วมผลิตรายการ
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากการด้ อยค่าทรัพย์สนิ
ค่าบริ การทางวิชาชีพ
ค่าเช่าและค่าบริ การสานักงาน
30.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่ ได้ ใช้
บริ ษัทยังไม่ได้ ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ เนื่องจากยังไม่มีผลบังคับ
ใช้ ทังนี
้ ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ และอาจเกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของกลุ่ม
บริ ษั ท ซึ่งมี ผลบังคับ ใช้ กับ งบการเงิ น สาหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เริ่ ม ในหรื อ หลังวัน ที่ 1 มกราคม 2558 มี
ดังต่อไปนี ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง
การนาเสนองบการเงิน
สินค้ าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้ อผิดพลาด
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 2
(ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 3
(ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 4
(ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 5
(ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 6
(ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 8
(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้ าง
ภาษี เงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้ อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
ต้ นทุนการกู้ยืม
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
การบัญ ชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจาก
งาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วมและการร่วมค้ า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
กาไรต่อหุ้น
งบการเงินระหว่างกาล
การด้ อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี ส้ ิน หนีส้ ินที่อาจเกิ ดขึน้ และสิน ทรัพ ย์ ที่อาจ
เกิดขึ ้น
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
การจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยก
เลิก
การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่วนงานดาเนินงาน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
การตี ค วามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบับ ที่ 10
(ปรับปรุง 2557)
การตี ค วามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบับ ที่ 15
(ปรับปรุง 2557)
การตี ค วามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบับ ที่ 25
(ปรับปรุง 2557)
การตี ค วามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบับ ที่ 27
(ปรับปรุง 2557)
การตี ค วามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบับ ที่ 29
(ปรับปรุง 2557)
การตี ค วามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบับ ที่ 31
(ปรับปรุง 2557)
การตี ค วามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบับ ที่ 32
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง
งบการเงินรวม
การร่วมการงาน
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
ความช่ วยเหลือจากรั ฐบาล-กรณี ที่ไม่มี ความเกี่ ยวข้ องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม ดาเนินงาน
สัญญาเช่าดาเนินงาน-สิง่ จูงใจที่ให้ แก่ผ้ เู ช่า
ภาษี เงินได้ -การเปลีย่ นแปลงสถานภาพทางภาษี ของกิจการหรื อ
ผู้ถือหุ้น
การประเมินเนื ้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้ อมูลของข้ อตกลงสัมปทานบริ การ
รายได้ -รายการแลกเปลีย่ นเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้ นทุนเว็บไซต์
การเปลี่ยนแปลงในหนี ้สินที่เกิดขึ ้นจากการรื อ้ ถอน การบูรณะ
และหนี ้สินที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้ อตกลงประกอบด้ วยสัญญาเช่าหรื อไม่

สิทธิ ในส่วนได้ เสียจากกองทุนการรื อ้ ถอน การบูรณะ และการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้ อม
การปรั บ ปรุ ง ย้ อ นหลัง ภายใต้ ม าตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที่ 29
(ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อ ง การรายงานทางการเงิ น ในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน งบการเงินระหว่างกาลและการด้ อยค่า
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ข้ อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกู ค้ า
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ข้ อจากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้ อกาหนดเงินทุน
ฉบับที่ 14
ขันต
้ ่าและปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี ้
สาหรับ มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 19 (ปรับ ปรุ ง 2557) เรื่ อ ง
ผลประโยชน์ของพนักงาน
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 20

31.

เรื่อง
สัญญาสาหรับการก่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้ เจ้ าของ
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้ า
ต้ นทุนการเปิ ดหน้ าดินในช่วงการผลิตสาหรับเหมืองแบบเปิ ด

บริ ษัทได้ ประเมินเบื ้องต้ นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นต่องบการเงินจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี ้ ซึง่ คาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสาคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบตั ิ
การบริหารการจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษัทในการบริ หารทางการเงิน คือ การดารงไว้ ซงึ่ ความสามารถในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
และการดารงไว้ ซงึ่ โครงสร้ างของทุนที่เหมาะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 แสดงอัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนเป็ น 1.23:1.00

32.

เหตุการณ์ ภายหลังวันที่ในงบการเงิน

32.1 ในที่ประชุมกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 มีมติอนุมตั ิเรื่ องดังต่อไปนี ้
1. อนุมตั ิการจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทย่อยจานวน 2 บริ ษัทดังนี ้
1.1 บริ ษัท เอเจพี อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (AJP Information Technology Ltd.) หรื อ AJPIT โดยมี
ทุนจดทะเบียนเป็ นจานวน10,000,000 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท จานวน 1,000,000 หุ้น
โดยมีวตั ถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจที่เกี่ยว ข้ อง ซึง่ บริ ษัทจะ
ถือหุ้นใน AJPIT เป็ นจานวน 999,998 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของจานวน หุ้นทังหมด
้
1.2 บริ ษัท เอเจพี พาวเวอร์ จากัด (AJP Power Ltd.) หรื อ AJPP โดยมีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท จานวน 1,000,000 หุ้น โดยมีวตั ถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ ด้ าน
พลังงาน และธุรกิ จที่ เกี่ ยวข้ อง ซึ่งบริ ษั ทจะถื อหุ้นใน AJPP เป็ นจ านวน 999,998 หุ้น คิ ดเป็ นร้ อยละ
99.99 ของจานวนหุ้นทังหมด
้

32.2 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติอนุมตั ิเรื่ องดังต่อไปนี ้
1. อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทอีกจานวน 263,775,000บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 391,775,000
บาท เป็ นจานวน 655,550,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 263,775,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามสัดส่วน จานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละ
รายถืออยู่ (Right Offering)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
2. อนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
โดยให้ ใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน 655,550,000 บาท (หกร้ อยห้ าสิบห้ าล้ านห้ าแสนห้ าหมื่นบาทถ้ วน)
แบ่งออกเป็ น
655,550,000 หุ้น (หกร้ อยห้ าสิบห้ าล้ านห้ าแสนห้ าหมื่นหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
1 บาท (หนึง่ บาท)
หุ้นสามัญ
655,550,000 หุ้น (หกร้ อยห้ าสิบห้ าล้ านห้ าแสนห้ าหมื่นหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น
(
)”
3. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริ ษั ทจานวน 263,775,000 หุ้น มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราจัดสรร 1 หุ้น
เดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขาย 6 บาทต่อหุ้น
4. อนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จานวนรวมไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท หรื อสกุลเงินอื่นในจานวนเทียบเท่า
โดยมีรายละเอียดเบื ้องต้ นดังนี ้
วัตถุประสงค์
เพื่อขยายธุรกิจในอนาคตของบริ ษัท และใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท
ชนิด
หุ้นกู้ทกุ ประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรื อไม่มีหลักประกัน) ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่
กับ ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ใน
แต่ละคราว
สกุลเงิน
เงินบาทและ/หรื อเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้ อตั ราแลกเปลีย่ นในขณะที่มีการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้
วงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000,000 บาท หรื อเงินสกุลอื่นใดในวงเงิน เทียบเท่า
เงินบาทจานวนดังกล่าว
ทังนี
้ ้ บริ ษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรื อ ออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้ วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว
โดยหุ้นกู้ที่บริ ษัท ออกจาหน่ายแล้ วในขณะใดขณะ หนึ่งจะต้ องมีจานวนเงิน
ไม่เกินวงเงินดังกล่าว
อายุ
ไม่เกิน 5 ปี นบั ตังแต่
้ วนั ออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย
เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรื อหลายคราว และ/หรื อเป็ นโครงการ และ/หรื อ
ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้ แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรื อ ผู้ลงทุน
โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรื อ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรื อ ใน
ต่างประเทศ ในคราวเดียวกัน หรื อต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และ/หรื อ สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องที่มี
ผลใช้ บงั คับในขณะที่ ออกและเสนอขายหุ้นกู้นนั ้
การไถ่ถอนก่อนกาหนด ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรื อไม่มีสิทธิขอไถ่ถ อนหุ้นกู้คืนก่อนกาหนด และบริ ษัทมีหรื อ
ไม่มีสทิ ธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกาหนด ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามข้ อตกลง และ
เงื่อนไข ในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
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33.

อัตราดอกเบี ้ย

ขึ ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรื อตามข้ อตกลง
และเงื่ อ นไขของหุ้น กู้ ที่ ได้ อ อกในคราวนัน้ ทัง้ นี ้ ให้ อ ยู่ภ ายใต้ บัง คับ ของ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อประกาศ
หรื อกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ที่มีผลใช้ บงั คับในขณะที่ออก และเสนอขาย
หุ้นกู้ในแต่ละคราว

อานาจกาหนด
รายละเอียดอื่นๆ

มอบหมายให้ คณะกรรมการ รวมถึงบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ มี
อานาจดังต่อไปนี ้
(1) กาหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตรา
ดอกเบี ้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกาหนด
รายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขาย ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงราคา
วิธีการ และระยะเวลา เสนอขายและจัดสรร
(2) แต่งตังที
้ ่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรื อผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรื อ
สถาบัน การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถื อของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรื อ
หลัก ทรั พ ย์ และ/หรื อ บุค คลอื่ น ใด ในกรณี ที่ จ ะต้ อ งมี การแต่งตั ง้ ตาม
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง หรื อในกรณีอื่นในตามที่เห็นควร
(3) ติดต่อ เจรจา เข้ าทา ลงนาม แก้ ไข สัญญา และ/หรื อเอกสารต่างๆ รวม
ถึงติดต่อ ให้ ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐาน กับสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ
หน่ ว ยงานอื่ น ใดที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การออกและเสนอขายหุ้น กู้ ดังกล่า ว
ตลอดจนดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง หรื อจาเป็ นได้ ทกุ ประการตามที่ เห็น
ควร

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี ้ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
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6.2 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจาปี 2557-2558
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท เอเซีย จอยท์ พำโนรำม่ ำ จำกัด (มหำชน)”)
งบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
และรำยงำนของผู้สอบบัญชี รับอนุญำต
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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอ

ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมกำร
บริษัท ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ บริษัท เอเซีย จอยท์ พำโนรำม่ ำ จำกัด (มหำชน))

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม และงบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู ้
ถือหุ ้น เฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงิ นสดรวมและงบกระแสเงิ น สดเฉพาะกิ จการ สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน รวมถึ ง
หมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ และหมายเหตุเรื่ องอื่น ๆ
ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรต่ องบกำรเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น และรับ ผิด ชอบเกี่ ยวกับ การควบคุ ม ภายในที่ ผูบ้ ริ ห ารพิ จารณาว่าจาเป็ นเพื่ อให้ส ามารถจัดท างบการเงิ น ที่
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่ งกาหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอัน
เป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับจานวนเงินและการเปิ ดเผย
ข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึงการประเมินความเสี่ ยงจากการ
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญของงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมิน
ความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่ เกี่ยวข้องกับการจัดทาและการนาเสนองบการเงินโดยถูกต้อง
ตามที่ ควรของกิ จการเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดง
ความเห็นต่อประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
การบัญชีที่ผบู ้ ริ หารและความสมเหตุสมผลของการประมาณการทางบัญชีที่จดั ทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมินการ
นาเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
****/2
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- 2ควำมเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดาเนิ นงานรวมและผลการดาเนิ นงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ ควรในสาระสาคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้ อมูลและเหตุกำรณ์ ทเี่ น้ น
โดยมิได้เป็ นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าขอให้สงั เกต
1. หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12.2 บริ ษทั ได้ลงทุนในหุน้ สามัญของ บริ ษทั วินชัย จากัด ณ วันที่ 12 ตุลาคม
2558 บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของธุรกิจ โดยผูบ้ ริ หารได้แต่งตั้งผูป้ ระเมินราคาอิสระเพื่อ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว อย่างไรก็ดี ณ วันที่งบการเงินรวมนี้ได้รับการอนุมตั ิ บริ ษทั ยังอยูร่ ะหว่างการ
พิจารณาข้อมูลดังกล่าว ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาเป็ นมูลค่าประมาณการ ณ
วันที่ซ้ือธุรกิจและอาจมีการปรับปรุ งตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12.2
2. ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินในข้อ 1.2 ,ข้อ 15.2 และข้อ 32.1 บริ ษทั ได้ขอยกเลิกสัญญาให้สิทธิ
ร่ วมผลิตรายการโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม เพื่อลดภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็ นระยะเวลายาว
โดยบริ ษทั ต้องเสี ยค่าเสี ยหายสื บเนื่องจากการยกเลิกสัญญาเหล่านี้ เป็ นจานวน 203.78 ล้านบาท และบริ ษทั ได้
บันทึกผลเสี ยหายดังกล่าวไว้ในงบการเงินแล้ว และตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15.1 เมื่อ
วันที่ 30 มกราคม 2558 บริ ษทั ได้ทาสัญญาซื้อสิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศกับบริ ษทั แห่งหนึ่ง จานวน 369.2 ล้าน
บาท และบริ ษทั ดังกล่าวตกลงรับประกันรายได้ข้ นั ต่าให้บริ ษทั ตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดยเมื่อวันที่ 11
พฤศจิกายน 2558 บริ ษทั ดังกล่าวได้เข้าทาสัญญาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ชาระหนี้ที่เกิด และจะเกิดขึ้นตามสัญญาซื้อสิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศ บริ ษทั พิจารณาเห็นควรที่จะไม่ให้มีการ
รับรู ้รายได้ที่เกิดขึ้นแล้วตามสัญญาไว้ในงบการเงินนี้ โดยบริ ษทั จะรับรู ้รายได้ทางด้านบัญชีเมื่อบริ ษทั ได้รับชาระ
เงินตามสัญญาดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้บริ ษทั ได้พจิ ารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีสุทธิคงเหลือ
(355 ล้านบาท) ทั้งจานวน

(นายจิโรจ ศิริโรโรจน์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
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บริ ษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อ ย
(เดิมชื่ อ “บริ ษทั เอเซีย จอยท์ พำโนรำม่ำ จำกัด (มหำชน)”)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

หมำยเหตุ
สิ นทรั พ ย์
สิ นทรั พ ย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น - สุทธิ
- บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
6.2
- บริ ษทั อื่น
8
ลูกหนี้ จากกิจการทีเ่ คยเกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
9
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริ ษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน 6.2
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - ค่าร่วมผลิตรายการ
10
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
11
รวมสิ นทรั พ ย์หมุนเวียน
สิ นทรั พ ย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีทนุ
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เ พื่อขาย - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรั พ ย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรั พ ย์

12
13
14
15
16
17
18

งบการเงินรวม
2558

หน่ วย : บำท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

90,714,931
502,073,854

38,143,776
502,073,854

147,306,179
-

29,016,363
4,948,454
70,091,789
696,845,391

232,193
24,666,218
151,578,082
4,948,454
65,659,722
787,302,299

25,808,105
4,948,454
44,110,145
222,172,883

171,180,768
62,108,218
127,944,880
606,600
361,840,466
1,058,685,857

109,128,686
33,951,400
127,944,880
592,600
271,617,566
1,058,919,865

7,008,205
59,106,525
16,119,233
9,692,553
91,926,516
314,099,399
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บริ ษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อ ย
(เดิมชื่ อ “บริ ษทั เอเซีย จอยท์ พำโนรำม่ำ จำกัด (มหำชน)”)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ )
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

หมำยเหตุ
หนี้สิ นและส่ วนของผู้ถื อ หุ้น
หนี้สิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
รายได้รบั ล่วงหน้าค่าร่วมผลิตรายการ
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลทีไ่ ม่เ กี่ยวข้องกัน
และดอกเบี้ยค้างจ่าย
เงินกูย้ ืมจากบุคคลอื่น
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิ นหมุนเวียน
หนี้สิ นไม่หมุนเวียน
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
หนี้ สินผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิ น
ส่ วนของผู้ถื อ หุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 590,547,570 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

งบการเงินรวม
2558

หน่ วย : บำท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

57,465,805
26,594,147

45,657,693
26,594,147

3,155,562
9,750,000

19
20
21

5,807,771
1,780,777
9,596,348
101,244,848

1,780,777
9,210,099
83,242,716

151,025,205
1,015,403
2,265,380
167,211,550

21
22
23

4,858,570
1,056,211
2,157,800
8,072,581
109,317,429

4,858,570
945,889
2,157,800
7,962,259
91,204,975

3,923,909
430,543
1,409,800
5,764,252
172,975,802

590,547,570

590,547,570

24

-

-

300,000,000

ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 525,847,758 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนลดมูลค่าหุ้นสาหรับหนี้ แปลงสภาพเป็ นทุน
ส่วนลดมูลค่าหุ้น
ขาดทุนสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถื อ หุ้น
รวมหนี้สิ นและส่ วนของผู้ถื อ หุ้น

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

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

200,000,000
41,883,991
(6,600,000)
(39,600,000)

13,000,000
(977,072,344)
949,368,428
1,058,685,857

13,000,000
(958,725,882)
967,714,890
1,058,919,865

13,000,000
(67,560,394)
141,123,597
314,099,399

-

-

0.12

0.09

-
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บริ ษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อ ย
(เดิมชื่ อ “บริ ษทั เอเซีย จอยท์ พำโนรำม่ำ จำกัด (มหำชน)”)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
สำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558

หมำยเหตุ

งบกำรเงินรวม
2558

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557

รายได้คา่ ร่วมผลิตรายการ
รายได้คา่ สิทธิแพร่ภาพรายการ
รายได้จากการสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬา
รวมรำยได้
ต้นทุนค่าสิทธิร่วมผลิตรายการ
ต้นทุนค่าสิทธิแพร่ภาพรายการ
ต้นทุนจากการสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬา
รวมต้ นทุน
กำไร(ขำดทุน)ขั้นต้ น
รายได้อื่น
กำไร(ขำดทุน)ก่อ นค่ ำใช้ จ่ำย

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)

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)

137,884,424
137,884,424
(116,556,368)
(116,556,368)
21,328,056
3,998,444
25,326,500

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ตัดจาหน่ายสินทรัพย์จากการยกเลิกสัญญา
ค่าตอบแทนและค่าความเสียหายจากการยกเลิกสัญญา
ค่าเผือ่ ด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของค่าความนิ ยม
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
รวมค่ ำใช้ จ่ำย

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

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

(19,035,787)
(3,334,000)
(22,369,787)

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

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

2,956,713
(1,069,858)
1,886,855
(750,070)
1,136,785

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

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

1,136,785

(2.14)

(2.10)

0.01

425,030,071

425,030,071

200,000,000

กำไร(ขำดทุน)ก่อ นต้ นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริ ษทั ร่วม
กำไร(ขำดทุน)ก่อ นภำษีเงินได้
ภาษีเ งินได้
กำไร(ขำดทุน) สุ ทธิสำหรั บปี

6.1

28

กำไร(ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่ น
ขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
กำไร(ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสำหรั บปี
กำไร(ขำดทุน)ต่ อ หุ้นขั้นพื้นฐำน (บำทต่ อ หุ้น)
จำนวนหุ้นสำมัญถั วเฉลี่ ยถ่ วงนำ้ หนัก (หุ้น)

25
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บริ ษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่ อ ย
(เดิมชื่ อ “บริ ษทั เอเซีย จอยท์ พำโนรำม่ำ จำกัด (มหำชน)”)
งบแสดงกำรเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผู้ถื อ หุ้ น
สำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
หน่ วย : บำท
งบกำรเงินรวม
ทุ นเรื อ นหุ้ นที่ อ อก
หมำยเหตุ และชำระแล้ ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มทุนจดทะเบียน
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

24

200,000,000
325,847,758
525,847,758

ส่ วนเกิน
มูล ค่ ำหุ้ น
41,883,991
1,391,909,023
1,433,793,014

ส่ วนลดมูล ค่ ำหุ้ น
สำหรั บหนี้แปลง
สภำพเป็ นทุ น
(6,600,000)
(6,600,000)

ส่ วนลด
มูล ค่ ำหุ้ น
(39,600,000)
(39,600,000)

กำไร(ขำดทุ น)สะสม
จัดสรรแล้ ว
13,000,000
13,000,000

ยังไม่ได้ จดั สรร

รวม

(67,560,394)
(909,511,950)
(977,072,344)

141,123,597
1,717,756,781
(909,511,950)
949,368,428
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บริ ษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่ อ ย
(เดิมชื่ อ “บริ ษทั เอเซีย จอยท์ พำโนรำม่ำ จำกัด (มหำชน)”)
งบแสดงกำรเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผู้ถื อ หุ้ น
สำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ทุ นเรื อ นหุ้ นที่ อ อก
หมำยเหตุ และชำระแล้ ว
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เพิ่มทุนจดทะเบียน
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

24

200,000,000
200,000,000
325,847,758
525,847,758

ส่ วนเกิน
มูล ค่ ำหุ้ น
41,883,991
41,883,991
1,391,909,023
1,433,793,014

ส่ วนลดมูล ค่ ำหุ้ น
สำหรั บหนี้แปลง
สภำพเป็ นทุ น
(6,600,000)
(6,600,000)
(6,600,000)

ส่ วนลด
มูล ค่ ำหุ้ น
(39,600,000)
(39,600,000)
(39,600,000)

กำไร(ขำดทุ น)สะสม
จัดสรรแล้ ว
13,000,000
13,000,000
13,000,000

ยังไม่ได้ จดั สรร

รวม

(68,697,179)
1,136,785
(67,560,394)
(891,165,488)
(958,725,882)

139,986,812
1,136,785
141,123,597
1,717,756,781
(891,165,488)
967,714,890
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บริ ษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อ ย
(เดิมชื่ อ “บริ ษทั เอเซีย จอยท์ พำโนรำม่ำ จำกัด (มหำชน)”)
งบกระแสเงินสด
สำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558

งบการเงินรวม
2558
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไร(ขาดทุน)สุทธิกอ่ นภาษีเ งินได้สาหรับปี
(893,003,071)
รำยกำรปรั บกระทบยอดกำไร(ขำดทุน)สุ ทธิเป็ นเงินสดสุ ทธิรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมดำเนินงำน:
ค่าเสื่อมราคา
6,118,865
ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
155,111,938
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
(2,241,578)
ดอกเบี้ยรับ
(9,113,860)
ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญ
107,196,750
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
236,022
กาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของค่าความนิ ยม
40,395,338
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
ตัดจาหน่ายสินทรัพย์จากการยกเลิกสัญญา
51,881,561
ค่าเผือ่ การด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
312,443,216
ค่าเผือ่ การด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
10,859,653
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริ ษทั ร่วม
69,232
ดอกเบี้ยจ่าย
2,641,913
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้ สินดาเนิ นงาน
(217,404,021)

หน่ วย : บำท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(874,656,609)

1,886,855

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

266,710
8,247,423
(205,082)
674,100
135,718
(1,767)
1,054,329

(194,063,377)

12,058,286

สิ นทรั พ ย์ดำเนินงำน (เพิ่มขึน้ ) ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและตัว๋ เงินรับ
- บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
- บริ ษทั อื่น
ลูกหนี้ ทปี่ รับโครงสร้างหนี้
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

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

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

(8,797,932)
(39,716,025)
(1,757,600)

หนี้สิ นดำเนินงำนเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
รายได้รบั ล่วงหน้าค่าร่วมผลิตรายการ
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดใช้ ไปในกิจกรรมดำเนินงำน

53,000,982
16,844,147
7,026,712
748,000
(256,448,153)

42,502,131
16,844,147
6,944,721
748,000
(243,129,008)

188,520
9,750,000
537,246
(1,250,200)
(28,987,705)

เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายภาษีเ งินได้
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดำเนินงำน

(1,126,709)
(257,574,862)

(599,051)
(243,728,059)

(744,185)
(5,381,919)
(35,113,809)
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บริ ษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อ ย
(เดิมชื่ อ “บริ ษทั เอเซีย จอยท์ พำโนรำม่ำ จำกัด (มหำชน)”)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ )
สำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558

งบการเงินรวม
2558

หน่ วย : บำท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
ซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่วม
เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ้ น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้ น
เงินสดรับดอกเบี้ย
ซื้อเครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
เงินรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

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

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

205,082
(572,669)
1,767
(365,820)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลทีไ่ ม่เ กี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลทีไ่ ม่เ กี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
จ่ายชาระหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดสุ ทธิได้ มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

23,007,586
(183,145,753)
1,643,894,712
(3,915,331)
1,479,841,214

30,000,000
(183,145,753)
1,643,894,712
(3,915,331)
1,486,833,628

150,000,000
(1,626,194)
148,373,806

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันสิ้ นปี

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

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

112,894,177
34,412,002
147,306,179

125,605
71,057
90,518,269
90,714,931

100,000
688
38,043,088
38,143,776

100,000
30,000
147,176,179
147,306,179

ข้ อ มูล เพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
1)เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์

รำยกำรที่ไม่กระทบกระแสเงินสด
- ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ได้ซ้ือยานพาหนะโดยทาสัญญาเช่าซื้อจานวน 5.09 ล้านบาท และ 6.54
ล้านบาท ตามลาดับ
- บริ ษทั ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 5.63 ล้านหุ้น มูลค่าตลาดของหุ้น 73.82 ล้านบาท เพื่อแลกกับการซื้อเงินลงทุนใน
บริ ษทั ดีมีเ ตอร์ มีเ ดีย จากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั ยู เบสท์ พ้อยท์ มีเ ดีย จากัด)
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บริษัท ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท เอเซีย จอยท์ พำโนรำม่ ำ จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2558
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1

ข้ อมูลบริษัท
บริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริ ษทั เอเซี ย จอยท์ พาโนราม่า จากัด (มหาชน)) ซึ่ งจดทะเบียน
จัดตั้งและมีภูมิลาเนาในประเทศไทย และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยมีที่อยูต่ ามที่จดทะเบียน
ตั้งอยูเ่ ลขที่ 191/43 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร
บริ ษ ัทประกอบธุ รกิ จหลักโดยเป็ นผูจ้ ัดหา ผลิ ต และ/หรื อร่ วมผลิ ตรายการโทรทัศน์ ผ่านดาวเที ยมและเป็ นนายหน้า
ตัวแทน
เมื่ อวันที่ 3 สิ งหาคม 2558 ที่ ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้งที่ 3/2558 มีมติ อนุ มตั ิ ให้ บริ ษทั เปลี่ ยนชื่ อ และแก้ไขหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ และหนังสื อรับรองบริ ษทั และบริ ษทั ได้จดทะเบี ยนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม 2558

1.2

กำรดำเนินธุรกิจโทรทัศน์ ผ่ำนดำวเทียม
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ลงทุนในธุรกิจโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียมจานวน 41 ล้านบาท โดยเข้าทาสัญญาให้สิทธิ ร่วมผลิตรายการกับบริ ษทั เอ็ม วี เทเลวิชนั่ (ไทยแลนด์)
จากัด (“ผูใ้ ห้สิทธิ ”) ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ทาให้บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ ในการบริ หารจัดการช่องสถานี โทรทัศน์
ผ่านดาวเทียมจานวน 8 สถานี สาหรับระยะเวลาตั้งแต่ธนั วาคม 2553 ถึงพฤศจิกายน 2563 เป็ นระยะเวลา 10 ปี
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ลงทุนในธุรกิจโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเที ยมจานวน 41 ล้านบาท โดยเข้าทาสัญญาให้สิทธิ ร่วมผลิ ตรายการกับบริ ษทั เอ็ม วี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์)
จากัด (“ผูใ้ ห้สิทธิ ”) ในวันที่ 8 มิถุนายน 2556 ทาให้บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ ในการบริ หารจัดการช่องสถานี โทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียมเพิ่มอีกจานวน 8 สถานี สาหรับระยะเวลาตั้งแต่มิถุนายน 2556 ถึงพฤษภาคม 2566 เป็ นระยะเวลา 10 ปี
เมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม 2558 บริ ษทั ได้ทาบันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญาให้สิทธิ ร่วมผลิตรายการก่อนครบกาหนด กับ
บริ ษทั เอ็ม วี เทเลวิชนั่ (ไทยแลนด์) จากัด สาหรับช่องสถานี โทรทัศน์ดาวเทียม จานวน 8 ช่องสถานี ตามสัญญาให้
สิ ทธิร่วมผลิตรายการฉบับลงวันที่ 8 มิถุนายน 2556 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาบริ ษทั ตกลงวางเงินหลักประกัน เป็ น
เงิน 46,197,401 บาท และให้ถือเป็ นเงิ นตอบแทนกรณี ตกลงยินยอมให้ยกเลิกสัญญา สัญญามีผล 31 ตุลาคม 2558
(หมายเหตุ 15)
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 บริ ษทั ได้ทาบันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญาให้สิทธิ ร่วมผลิตรายการก่อนครบกาหนด
กับบริ ษทั เอ็ม วี เทเลวิชนั่ (ไทยแลนด์) จากัด สาหรับช่องสถานี โทรทัศน์ดาวเที ยม จานวน 8 ช่องสถานี โดยการ
ทยอยยกเลิกช่องสัญญาณครั้งละ 2 ช่องสัญญาณ มีผลตั้งแต่ 31 มีนาคม 2559 ถึง 15 พฤศจิกายน 2559 ตามสัญญาให้
สิ ทธิร่วมผลิตรายการฉบับลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาบริ ษทั ตกลงชดเชยความเสี ยหาย
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บริษัท ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท เอเซีย จอยท์ พำโนรำม่ ำ จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2558

สาหรับการยินยอมยกเลิกสัญญาก่อนครบกาหนดจานวน 57,550,946 บาท (หมายเหตุ 32.2) และต่อมาเมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2559 บริ ษ ัท ได้ท าบันทึ กข้อ ตกลงยกเลิ ก สัญ ญาก่ อนครบกาหนด (ยกเลิ กเงื่ อนไขการทยอยคื น ช่ อ ง
โปรแกรมรายการโทรทัศน์) กับบริ ษทั เอ็ม วี เทเลวิชนั่ (ไทยแลนด์) จากัด เพื่อยกเลิกเงื่ อนไขการทยอยคืนช่อง
โปรแกรมรายการโทรทัศน์ตามบันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญาก่อนครบกาหนดลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 และทา
ข้อตกลงยกเลิกช่ องสถานี โทรทัศน์ดาวเที ยมทั้ง 8 ช่ องสถานี ดังกล่าว ให้มีผลภายในวันที่ 31 มี นาคม 2559 โดย
บริ ษทั ตกลงชาระค่าตอบแทนและชดเชยความเสี ยหายจานวน 15.81 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 บริ ษทั ได้เข้าทาสัญญาร่ วมผลิตรายการกับ บริ ษทั เอ็ม วี เทเลวิชนั่ (ไทยแลนด์) จากัด
(“ผูใ้ ห้สิทธิ ”) เพิ่มอีก 1 สถานี ระยะเวลาสัญญาตั้งแต่วนั ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 (ยกเลิก
สัญญาตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2557)
ตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวบริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาระยะยาวดังกล่าวตามที่กล่าวใน
หมายเหตุ 32.1
เมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ลงนามบันทึกความเข้าใจการเข้าซื้อ
กิจการบริ ษทั ดีมีเตอร์ มีเดีย จากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั ยู เบสท์ พ้อยท์ มีเดีย จากัด) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 และมีมติ
อนุ มตั ิให้บริ ษทั ลงนามในบันทึ กความเข้าใจการรับโอนสิ ทธิ ในสัญญาสัมปทานเช่าเหมาเวลาโฆษณา/ร่ วมผลิ ต
รายการกับบริ ษทั มีเดีย เอเจนซี ไทย จากัด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 (หมายเหตุ 32.2)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ทาสัญญาร่ วมผลิตรายการกับผูร้ ่ วมผลิ ตรายการ 4 ราย เพื่อร่ วมผลิ ตโปรแกรม
รายการโทรทัศน์ เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม 8 ช่องสถานี
2.

หลักเกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงิน

2.1

เกณฑ์การถือปฏิบตั ิ
งบการเงิ นนี้ จัดท าขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ งการตี ความและแนวปฏิ บัติทางการบัญ ชี ที่
ประกาศใช้โดยสภาวิชาชี พบัญชีฯ (“สภาวิชาชี พบัญชี ”) กฎระเบี ยบและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงิน บริ ษทั ได้จดั ทางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
นี้ ซึ่งได้นาเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพื่อใช้ในประเทศ
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บริษัท ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท เอเซีย จอยท์ พำโนรำม่ ำ จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2558
2.2

งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินบริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ดังนี้
อัตราส่วนของการถือหุน้
(ร้อยละของจานวนหุน้
จดทะเบียน)
ที่ต้ งั สานักงาน
บริ ษทั ย่อย
ประเภทกิจการ
ใหญ่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริ ษทั ดีมีเตอร์ มีเดีย จากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั ยู เบสท์ พ้อยท์ มีเดีย
จากัด)

จัดหา ผลิตและ/หรื อร่ วม
ผลิตรายการโทรทัศน์ผา่ น
ดาวเทียม

กรุ งเทพฯ

100.00

บริ ษทั ดีมีเตอร์ ไอซีที จากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั เอเจพี อินฟอร์เมชัน่
เทคโนโลยี จากัด)

ประกอบธุรกิจด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กรุ งเทพฯ

99.99

กรุ งเทพฯ

99.99

บริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด
ประกอบธุรกิจด้าน
(เดิมชื่อ บริ ษทั เอเจพี พาวเวอร์ จากัด) พลังงาน
2.3

ในการจัดทางบการเงินรวม ถือหลักเกณฑ์การรวมเฉพาะบริ ษทั ย่อยซึ่ งบริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
มีอานาจในการควบคุมหลังจากได้ตดั ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่มีสาระสาคัญแล้ว

3.

หลักเกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงินและสรุปนโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ

3.1.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีป่ ระกำศใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับสาหรับงบการเงินที่
เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้นไป ดังนี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง
การนาเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชี สาหรับเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลและการเปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอัต ราแลกเปลี่ ย น
เงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออก
จากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
กาไรต่อหุน้
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินที่อาจเกิ ดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่
อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกัน

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ ถือไว้เพื่อขายและการดาเนิ นงาน
ที่ยกเลิก
การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่วนงานดาเนินงาน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14

เรื่ อง
งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสี ยในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดาเนินงาน
สัญญาเช่าดาเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ภาษี เงิ น ได้ -การเปลี่ ย นแปลงสถานภาพทางภาษี ข อง
กิจการหรื อผูถ้ ือหุน้
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์
การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่ เกิ ดขึ้นจากการรื้ อถอน การ
บูรณะ และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
สิ ทธิในส่วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะ และ
การปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ข้อจากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกาหนด
เงินทุนขั้นต่าและปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้ สาหรับ
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20

เรื่ อง
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 19 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อ ง
ผลประโยชน์ของพนักงาน
สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสาหรับเหมืองแบบ
เปิ ด

ผูบ้ ริ หารได้ประเมินแล้วว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ ออกและ ปรับปรุ งใหม่ตามประกาศสภาวิชาชี พบัญชี
ดังกล่าว ไม่มีผลกระทบที่มีสาระสาคัญต่องบการเงินสาหรับปี ปั จจุบนั
3.2.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในงวดปัจจุบัน
บริ ษทั ฯได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2557) และฉบับใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชี พ
บัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ นดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่ าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิ บตั ิทางการ
บัญชี กับผู ้ใช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่ าวมาถื อปฏิ บัติ น้ ี ไม่ มี ผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับมีการ
เปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่ อง ผลประโยชน์ ของพนักงำน
มาตรฐานฉบับปรับปรุ งนี้กาหนดให้กิจการต้องรับรู ้รายการกาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยทันทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู ้รายการดังกล่าว
ทันทีในกาไรขาดทุน หรื อในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อทยอยรับรู ้ในกาไรขาดทุนก็ได้
มาตรฐานฉบับปรับปรุ งดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้ เนื่ องจากบริ ษทั ฯรับรู ้รายการกาไรขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นอยูแ่ ต่เดิมแล้ว
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 เรื่ อง กำรวัดมูลค่ ำยุตธิ รรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 มีวตั ถุประสงค์เพื่อปรับปรุ ง และลดความซ้ าซ้อนของคานิยามของมูลค่า
ยุติธรรมโดยการกาหนดคานิยาม และแหล่งข้อมูลในการวัดมูลค่ายุติธรรม และการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับใช้ใน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ยกเว้นเรื่ องการ
เปิ ดเผยข้อมูล
3.3.

เกณฑ์ กำรวัดมูลค่ ำ
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม (เว้นแต่ที่ได้เปิ ดเผยไว้แล้วในนโยบายบัญชี)

3.4.

สกุลเงินทีใ่ ช้ ในกำรดำเนินงำนและนำเสนองบกำรเงิน
งบการเงินแสดงหน่วยเงินตราเป็ นเงินบาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานของบริ ษทั ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ นอย่าง
อื่น

4.

นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ
นโยบายการบัญชีที่สาคัญของบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้

4..1

กำรรับรู้รำยได้ และค่ ำใช้ จ่ำย
รายได้ค่าร่ วมผลิตรายการรับรู ้ตามตามเกณฑ์คงค้างซึ่งเป็ นไปตามเนื้อหาทางเศรษฐกิจของข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั รับรู ้รายได้จากการขายเมื่อส่งมอบสิ นค้า และลูกค้ายอมรับสิ นค้านั้น
รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
ต้นทุนค่าสิ ทธิร่วมผลิตรายการรับรู ้ตามข้อ 4.6

3.2

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
เงินสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดประกอบด้วย เงิ นสดในมือ เงิ นฝากธนาคารประเภทจ่ ายคื นเมื่ อทวงถาม เงิ น
ลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มาและปราศจากภาระ
ผูกพัน

4.3

ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
ลูกหนี้ การค้าแสดงในมูลค่าที่ จะได้รับ ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญประมาณจากหนี้ ที่คาดว่าจะเก็บเงิ นไม่ได้โดยอาศัย
ประสบการณ์การชาระเงินในอดีตและการสอบทานสถานะของลูกหนี้ที่คงค้างอยู่ ณ วันสิ้นงวด หนี้ สูญที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างงวดตัดเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีที่เกิดขึ้น
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4.3 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั บันทึกตามวิธีราคาทุน และปรับลดด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิ น
ลงทุน โดยมูลค่าที่ลดลงดังกล่าวแสดงเป็ นขาดทุนจากการด้อยค่า ของเงินลงทุนในงบกาไรขาดทุน
เงินลงทุนทัว่ ไป แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนปรับลดด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนโดยมูลค่าที่
ลดลงดังกล่าวแสดงเป็ นขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในงบกาไรขาดทุน
4.4

ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
ที่ดิน แสดงตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริ ษทั ย่อย “บริ ษทั ดีมีเตอร์ มีเดีย จากัด” (เดิมชื่อ “บริ ษทั ยู เบสท์ พ้อยท์ มีเดีย จากัด”)
ในการจัดทางบการเงินรวมแสดงตามมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากเป็ นการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้
เพื่อการซื้อ
ค่าเสื่ อมราคาคานวณโดยวิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของทรัพย์สินแต่ละชนิ ดตามอายุการใช้งานโดยประมาณ
ของสิ นทรัพย์น้ นั ๆ ดังนี้
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ

จานวนปี
20
5
5

ในกรณี ที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งคานวณจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะ
เกิดในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่ องหรื อจานวนที่จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หักด้วยต้นทุนจากการ
จาหน่ายสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
กาไรขาดทุนจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์จะคานวณจากมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และบันทึกเป็ นกาไรขาดทุนจาก
การดาเนินงาน
รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรื อการปรับปรุ งสิ นทรัพย์ให้ดีข้ ึน ซึ่ งทาให้ราคาเปลี่ยนแทนในปั จจุบนั ของ
สิ นทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างเป็ นสาระสาคัญจะรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์ ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบารุ งรักษารับรู ้เป็ น
ค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
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4.5

สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ได้แก่ ค่าสิ ทธิ ในการบริ หารจัดการช่องสถานี โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมสาหรับระยะเวลา 10 ปี
และค่าสิ ทธิ แพร่ ภาพแพร่ เสี ยงในรายการภาพยนตร์ โดยมีระยะเวลาสิ ทธิ 3 ปี โดยบริ ษทั ตัดจาหน่ายเป็ นค่าใช้จ่ายโดย
วิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่ ระบุ ในสัญญาและบัน ทึ กเป็ น “ต้นทุ นค่าสิ ทธิ ร่วมผลิ ตรายการ” ในงบกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จ

4.6

ค่ ำควำมนิยม
ค่าความนิ ยมแสดงถึงส่ วนของต้นทุนการได้มาที่มีมูลค่าสู งกว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่ กลุ่มบริ ษทั มีในส่ วน
แบ่ งในสิ นทรัพ ย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ ซ้ื อบริ ษทั ย่อย ค่าความนิ ยมที่ เกิ ดจากการซื้ อบริ ษทั ย่อยแสดงเป็ น
รายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ค่าความนิ ยมที่รับรู ้จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของค่าความนิยมที่รับรู ้แล้วจะไม่มีการกลับรายการ ทั้งนี้ มูลค่าคงเหลือตามบัญชีของค่าความนิ ยมจะถูกรวม
คานวณในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อมีการขายบริ ษทั ย่อย
ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิ ยม ค่าความนิยมจะถูกปั นส่วนไปยังหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยที่
หน่วยนั้นอาจจะเป็ นหน่วยเดียวหรื อหลายหน่วยรวมกันซึ่ งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากค่าความนิ ยมที่เกิดจากการ
รวมธุรกิจ

4.7

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนทีถ่ ือไว้ เพื่อขำย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนจะถูกจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเมื่อมูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มา
จากการขาย และการขายนั้นต้องมีความเป็ นไปได้สูงมาก สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนนั้นจะวัดมูลค่าด้วยจานวนที่ต่ากว่า
ระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย หากมูลค่าตามบัญชี ที่จะได้รับคืนส่ วนใหญ่มาจาก
การขายมากกว่าที่จะได้รับคืนจากการใช้สินทรัพย์น้ นั ต่อไป

4.8

กำรด้ อยค่ ำของสินทรัพย์
ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริ ษทั จะทาการประเมินว่ามีขอ้ บ่งชี้ซ่ ึงแสดงว่าสิ นทรัพย์ดอ้ ยค่าลงหรื อไม่ หากมี
ข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า บริ ษทั จะทาการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ และหากพบว่าราคาตาม
บัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั มีมูลค่าสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริ ษทั จะลดมูลค่าของสิ นทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืน และรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงบกาไรขาดทุน (มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ของสิ นทรัพย์หมายถึงราคาขายสุทธิหรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า)
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หลังจากนั้น หากมี ขอ้ บ่งชี้ ว่าการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ได้หมดไปหรื อลดลง บริ ษทั จะประมาณมูลค่าที่ คาดว่าจะ
ได้รับคืนของสิ นทรัพย์น้ นั ใหม่ เพื่อเปรี ยบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีและโอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์ที่เคยรับรู ้ในงวดก่อน เพื่อสะท้อนถึงประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนที่เปลี่ยนแปลงไป
4.9

ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีบนั ทึกโดยใช้วธิ ีหนี้ สินสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างฐานภาษีและราคาตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ในปั จจุบนั ในการคานวณภาษีเงินได้รอตัดบัญชีหนี้ สินภาษี
เงินได้รอตัดบัญชี เกิดขึ้นจากส่ วนเกินทุนจากการตีมูลค่าสิ นทรัพย์และอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน และสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีส่วนใหญ่เกิดจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีรับรู ้เมื่อมีความเป็ นไป
ได้คอ่ นข้างแน่ที่บริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่ยงั
ไม่ได้ใช้

4.10 กำรบัญชีสำหรับสัญญำเช่ ำ - กรณีทบี่ ริษัทเป็ นผู้เช่ ำ
สัญ ญาเช่าสิ นทรัพย์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ตกอยู่กบั ผูใ้ ห้เช่าจะถูกจัดเป็ น
สัญญาเช่าดาเนิ นงาน เงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดาเนิ นงานจะบันทึ กในงบกาไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
ของสัญญาเช่า
บริ ษทั บันทึกทรัพย์สินที่ เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงิน/สัญญาเช่าซื้ อเป็ นสิ นทรัพย์และหนี้ สินด้วยราคายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ที่เช่า หรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าส่ วนดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นจะบันทึ ก
ตามระยะเวลาของสัญญาเช่า
4.11 กำรบัญชีเกีย่ วกับผลประโยชน์ พนักงำน
บริ ษทั รับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสารองเลี้ยงชีพเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อ
เกิดรายการ
ส ารองผลประโยชน์ พ นัก งานเมื่ อ เกษี ย ณอายุบัน ทึ ก เป็ นค่ าใช้จ่ายในการด าเนิ น งานตลอดอายุก ารท างานของ
พนักงาน โดยการประมาณจานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทางานให้กบั บริ ษทั ในงวด
ปั จจุบนั และงวดอนาคตตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ถูกคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั
อัตราคิ ดลดใช้ อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็ นอัตราอ้างอิงเริ่ มต้น การประมาณการหนี้ สินดังกล่าว
คานวณโดยผูเ้ ชี่ยวชาญโดยใช้วธิ ีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
เมื่อผลประโยชน์พนักงานมีการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการทางานให้กบั บริ ษทั
ในอดีตของพนักงานจะถูกบันทึกในงบกาไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตามอายุงานคงเหลือโดยเฉลี่ยจนกระทัง่
บริษัท ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
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ผลประโยชน์ได้มีการจ่ายจริ ง กาไรหรื อขาดทุนที่เกิ ดจากการคานวณจะบันทึกในงบกาไรขาดทุนในรอบบัญชีที่มี
การคานวณ
4.12 ประมำณกำรหนีส้ ินและค่ ำใช้ จ่ำย
บริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้ สินและค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงินเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั ได้เกิด
ภาระที่ จะต้องจ่ายเงินตามข้อผูกพันทางกฎหมายอันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ในอดี ตและจานวนที่ ตอ้ งจ่าย
สามารถประมาณการได้อย่างมีเหตุผล
4.13 รำยกำรกับบุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึงบุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุม โดยบริ ษทั
ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที่ทาหน้าที่ถือหุ ้น
บริ ษทั ย่อย และกิจการที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง
บริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถือหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมและมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับ
บริ ษทั
ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ตลอดทั้งสมาชิ กในครอบครัวที่ ใกล้ชิดกับบุ คคลดังกล่าวและ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรายการ บริ ษทั คานึงถึงเนื้ อหา
ของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
4.14 ภำษีเงินได้ นติ บิ ุคคล
บริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลตามจานวนภาษีเงินได้ที่จะต้องจ่ายในแต่ละปี โดยคานวณจากกาไรสุ ทธิ ทางภาษี
ตามที่กาหนดไว้ในประมวลรัษฎากร
4.15 กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไร (ขาดทุน) สุ ทธิสาหรับปี ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ของหุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
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5.
5.1

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีทสี่ ำคัญ และกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในส่ วนของทุน
ประมำณกำรทำงกำรบัญชีทสี่ ำคัญ ข้ อสมมติฐำน และกำรใช้ ดุลยพินิจ
การใช้ ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทางบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ในบางกรณี ฝ่ายบริ หารอาจต้องใช้การประมาณการรายการบัญชี
บางรายการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อจานวนเงินที่ แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วยเหตุน้ ี ผลที่ เกิ ดขึ้น
จริ งในภายหลังจึงอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณไว้
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ได้ประเมินและทบทวนอย่างต่อเนื่ องในเรื่ องของการประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลย
พินิ จ โดยการประเมิ นอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ ในอดี ตและปั จจัยอื่ นๆ ซึ่ งรวมถึ งการคาดการณ์ เหตุ การณ์ ใน
อนาคตที่ผบู ้ ริ หารเชื่อว่ากระทาอย่างมีเหตุผลภายใต้สถานการณ์ในขณะนั้น
สัญญาเช่ าการเงิน
สัญญาเช่าทรัพย์สินที่ได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนในความเป็ นเจ้าของในทรัพย์สินให้กบั บริ ษทั และบริ ษทั มีความ
ตั้งใจที่จะใช้สิทธิในการซื้อทรัพย์สินเมื่อถึงวันที่ครบกาหนดของสัญญาเช่า ถูกบันทึกเป็ นสัญญาเช่าการเงิน
ณ วันเริ่ มต้นสัญญาเช่ าทางการเงิ น ต้นทุ นของทรัพย์สิ นถูกบันทึ กไว้พร้ อมกับภาระผูกพันส าหรั บการจ่ ายค่าเช่ าใน
อนาคตโดยไม่รวมจานวนดอกเบี้ ย ค่าใช้จ่ายทางการเงิ นบันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดปี ปั จจุ บันตามวิธีอตั ราดอกเบี้ ยที่
แท้จริ ง
สัญญาเช่ าดาเนิ นงาน
บริ ษทั ได้เข้าทาสัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งบริ ษทั ได้พิจารณาและประเมินขอบเขตของความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่
ผูเ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รับจากสิ นทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาแล้วพบว่า ความเสี่ ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรื อเกือบทั้งหมดเป็ น
ของผูใ้ ห้เช่า สัญญาเช่าดังกล่าวจัดเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน
ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
บริ ษทั ได้กาหนดค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของลูกหนี้ การค้าซึ่ งเกี่ยวพันกับประมาณการผล
ขาดทุ นอันเป็ นผลมาจากการที่ ลูกค้าไม่มีความสามารถในการชาระหนี้ ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญนั้นเป็ นผลมาจากการที่
บริ ษทั ได้ประเมินกระแสเงินสดไหลเข้าในอนาคต ซึ่งการประเมินนั้นอยูบ่ นพื้นฐานเกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีตของการ
ติดตามทวงถาม ความมีชื่อเสี ยง และการผิดชาระหนี้ และการพิจารณาแนวโน้มของตลาด
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อาคารและอุปกรณ์
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าซาก สาหรับอาคารและอุปกรณ์ ของบริ ษ ัทโดยฝ่ ายบริ หารจะ
ทบทวนค่าเสื่ อมราคาเมื่ออายุการใช้งานมีความแตกต่างไปจากประมาณการเดิ ม หรื อตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ที่เสื่ อมสภาพ
หรื อไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรื อเลิกใช้
สิ นทรั พย์ ไม่ มตี ัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจะตัดจาหน่ ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ และจะพิจารณาการด้อยค่าหากมีขอ้
บ่งชี้
การวัดมูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ นวัดมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะทางการเงินโดยกาหนดลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
เป็ น 3 ระดับตามประเภทของมูลค่าที่สามารถสังเกตได้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้

5.2

-

ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน
อย่างเดียวกัน

-

ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอันนอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นระดับ 1 ที่สามารถอ้างอิงหรื อ
เปรี ยบเทียบกันได้โดยตรงหรื อโดยอ้อม สาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น

-

ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถอ้างอิงหรื อเปรี ยบเทียบกันได้ที่จะนามาใช้กบั สิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สิน
นั้น

กำรจัดกำรควำมเสี่ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ในการบริ หารทุนของบริ ษทั นั้นเพื่อดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องของ
บริ ษทั เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่น และเพื่อดารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้างของทุน
ที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน บริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น การคืนทุนให้แก่ผู ้
ถือหุน้ การออกหุน้ ใหม่หรื อการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้

6.

รำยกำรกับบุคคลและกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั มีรายการทางบัญชี จานวนหนึ่ งซึ่ งเกิ ดกับบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันโดยมีผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดี ยวกันหรื อมี กรรมการ
ร่ วมกันสิ นทรัพย์ และรายได้ส่วนหนึ่งเกิดจากรายการที่มีกบั บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว
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บริษัท ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท เอเซีย จอยท์ พำโนรำม่ ำ จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2558
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ดีมีเตอร์ มีเดีย จากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั ยู เบสท์ พ้อยท์ มีเดีย จากัด)
บริ ษทั ดีมีเตอร์ ไอซีที จากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั เอเจพี อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด)
บริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั เอเจพี พาวเวอร์ จากัด)
บริ ษทั วินชัย จากัด
บริ ษทั มีเดีย เอเจนซี ไทย จากัด

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อยร้อยละ 25)
** ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

** เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 บริ ษทั มีเดี ย เอเจนซี ไทย จากัด ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ของบริ ษทั ได้มีการทารายการ
ขายหุน้ สามัญ ของบริ ษทั ให้แก่ Demeter Financials Inc. (บริ ษทั ต่างประเทศ)
นโยบายการกาหนดราคาสาหรับรายการแต่ละประเภท มีดงั นี้
รำยกำร
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
รายได้ร่วมผลิตรายการ
ตามที่ตกลงร่ วมกันตามสัญญา
รายได้จากการให้เช่าและบริ การ
ตามที่ตกลงร่ วมกันตามสัญญา
ต้นทุนร่ วมผลิตรายการ
ตามที่ตกลงร่ วมกันตามสัญญา
ค่าเช่าและบริ การ
ตามที่ตกลงร่ วมกันตามสัญญา
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนอื่นๆ เป็ นไปตามที่
ได้รับอนุมตั ิโดยกรรมการและที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
6.1

รำยกำรบัญชีกบั บุคคลและกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกันสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
2558
รำยได้ จำกกำรให้ เช่ ำและบริกำร
บริ ษทั ดีมีเตอร์ มีเดีย จากัด
บริ ษทั ดีมีเตอร์ ไอซีที จากัด
บริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด

-

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

-
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
2558
ค่ ำเช่ ำและบริกำร
บริ ษทั ดีมีเตอร์ มีเดีย จากัด
บริ ษทั ดีมีเตอร์ ไอซีที จากัด

ค่ ำตอบแทนผู้บริหำร
ค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร
6.2

-

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

-

25,394,250

20,253,963

3,334,000

ยอดคงเหลือในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
2558
ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น
บริ ษทั ดีมีเตอร์ มีเดีย จากัด
บริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด
บริ ษทั ดีมีเตอร์ ไอซีที จากัด
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ดงั นี้
ลูกหนี้ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน

-

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

-

-

210,793

-

-

21,400

-

รวม

-

232,193

-

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้นและดอกเบีย้ ค้ ำงรับ
บริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด

-

151,578,082

-

ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ มีการเคลื่อนไหว ดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม
31 ธันวาคม
2558
เพิ่มขึ้น
ลดลง
2558
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เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้นและดอกเบีย้ ค้ ำงรับ
บริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด
เงินต้น
ดอกเบี้ยค้างรับ

-

150,000,000
1,578,082
151,578,082

-

150,000,000
1,578,082
151,578,082

เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อยทั้งจานวนมีการคิดดอกเบี้ยอัตราคงที่ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี
7.

รำยได้ และรำยกำรกับบริษัททีเ่ ป็ นคู่ค้ำรำยสำคัญ

7.1

รำยได้ ในงบกำรเงินสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ซึ่งส่ วนหนึ่งเกิดจำกรำยกำรระหว่ ำงบริษัทที่
เป็ น คู่ค้ำรำยสำคัญมีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
รายได้ค่าร่ วมผลิตรายการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลักษณะความสัมพันธ์

นโยบายราคา

ผูร้ ่ วมผลิตรายการ

ราคาตามสัญญา

-

-

16,012,903

บริ ษทั พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จากัด

ผูร้ ่ วมผลิตรายการ

ราคาตามสัญญา

บริ ษทั 94 เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จากัด

ผูร้ ่ วมผลิตรายการ

ราคาตามสัญญา

บริ ษทั เอ็มไอซี บรอดแคส จากัด

ผูร้ ่ วมผลิตรายการ

ราคาตามสัญญา

32,250,000
58,421,703

32,250,000
58,421,703

15,000,000
34,350,000
10,000,000

90,671,703

90,671,703

75,362,903

บริ ษทั เวิลด์ เอ็นเตอร์เทนเม็นท์

2558

2558

2557

เน็ทเวิร์ค จากัด

7.2

ยอดลูกหนีก้ ำรค้ ำคงเหลือสำหรับบริษัททีเ่ ป็ นคู่ค้ำรำยสำคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
บริ ษทั 94 เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จากัด
บริ ษทั เอ็มไอซี บรอดแคส จากัด
รวมลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ดงั นี้
ลูกหนี้ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 เดือน ถึง 6 เดือน
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2558

2557

8,577,074
8,577,074

8,577,074
8,577,074

15,408,000
15,408,000

919,210

919,210

7,704,000

4,944,313
2,713,551
8,577,074

4,944,313
2,713,551
8,577,074

7,704,000
15,408,000
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บริษัท ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท เอเซีย จอยท์ พำโนรำม่ ำ จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2558
8.

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น- สุ ทธิ
งบการเงินรวม
2558
ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
ลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้อื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

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

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

28,994,889
(7,210,096)
21,784,793

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

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

5,215,213
(1,191,901)
4,023,312
25,808,105

ลูกหนี้การค้าจาแนกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระ ได้ดงั นี้

ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 เดือน ถึง 6 เดือน
6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

งบการเงินรวม
2558
5,631,063
7,490,153
74,931,811
914,762
10,206,096
99,173,885
(73,250,709)
25,923,176

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
5,631,063 10,599,347
6,990,153
74,808,673
7,884,196
95,314,085
(71,217,709)
24,096,376

10,511,346
1,348,200
6,535,996
28,994,889
(7,210,096)
21,784,793
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บริษัท ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท เอเซีย จอยท์ พำโนรำม่ ำ จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2558
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี้

ยกมา
เพิ่มขึ้นสุทธิ
ยอดยกไป

งบการเงินรวม
2558
7,210,096
66,040,613
73,250,709

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
7,210,096
6,535,996
64,007,613
674,100
7,210,096
71,217,709

ภายหลังวัน สิ้ น รอบระยะเวลารายงานจนถึ งวัน ที่ 25 กุม ภาพัน ธ์ 2559 บริ ษ ัท ได้รับ ช าระเงิ น จากลู ก หนี้ การค้า
ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ รับชาระจานวน 2,033,000 บาท
ส่วนที่เกินกาหนดชาระ 1 เดือน ถึง 3 เดือน รับชาระจานวน 1,016,500 บาท
ส่วนที่เกินกาหนดชาระ 3 เดือน ถึง 6 เดือน รับชาระจานวน 9,516,602 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั บันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญจากลูกหนี้การค้ารายหนึ่งจานวน 61.21 ล้านบาท ซึ่ ง
เป็ นลูกหนี้ การค้าที่ ผิดนัดชาระคืนเงินสนับสนุ นจากการจัดการแข่งขันกี ฬาที่ บริ ษทั เป็ นผูล้ งทุนทางด้านการเงิ น
จานวน 86.43 ล้านบาท ตามสัญ ญาว่าจ้างดาเนิ น โครงการรายการการแข่งขันกอล์ฟ Thailand Classic บริ ษ ัทอยู่
ระหว่างการดาเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย
9.

ลูกหนีจ้ ำกกิจกำรทีเ่ คยเกีย่ วข้ องกัน - สุ ทธิ
งบการเงินรวม
2558
ลูกหนี้จากกิจการที่เคยเกี่ยวข้องกัน บริ ษทั สยามหิ นประดับ จากัด
ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื
รายได้ค่าบริ การค้างรับ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้จากกิจการที่เคยเกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

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

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

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 ัท ได้ยื่น ฟ้ องร้ องลู กหนี้ ดังกล่ าวกับ ศาลแพ่ งแล้วเมื่ อวัน ที่ 15 ตุ ลาคม 2555 และเมื่ อ วัน ที่ 17 ธัน วาคม 2555
ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ ชาระเงินจานวน 73.54 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม
2558 บริ ษทั ยืน่ ฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางให้ลูกหนี้ดงั กล่าวเป็ นบุคคลล้มละลาย
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บริษัท ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท เอเซีย จอยท์ พำโนรำม่ ำ จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2558
10.

ค่ ำใช้ จ่ำยจ่ ำยล่ วงหน้ ำ - ค่ ำร่ วมผลิตรำยกำร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีค่าร่ วมผลิตรายการจ่ายล่วงหน้า สาหรับเดือนมกราคม 2559 จานวนเงิน 4,948,454
บาท โดยมีภาระผูกพันตามสัญญาที่เหลือ (หมายเหตุ 32.1)

11.

สินทรัพย์ หมุนเวียนอื่น - สุ ทธิ
งบการเงินรวม
2558
47,645,845
4,814,984
17,630,960
70,091,789

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรี ยกคืน
เงินมัดจา - อื่นๆ (หมายเหตุ 32.3)
อื่นๆ - สุทธิ
รวม
12.

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
46,598,721
918,645
2,284,120
39,556,750
16,776,881
3,634,750
65,659,722
44,110,145

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
12.1 รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ซื้อ/ลงทุนเพิ่ม
171,250,000
ส่วนแบ่งขาดทุนในบริ ษทั ร่ วม
(69,232)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
171,180,768
12.2 รายละเอียดเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ประกอบด้วย

บริ ษทั ร่ วม

ประเภทกิจการ

บริ ษทั วินชัย จากัด

ประกอบธุรกิจ
พลังงานลม

ทุนเรี ยก
ชาระแล้ว
2558
(บาท)

จานวนหน่วยลงทุน
ที่บริ ษทั ย่อยถือ
2558
(หน่วย)

สัดส่ วนการ
ลงทุน
2558
(ร้อยละ)

5,000,000

12,500

25

งบการเงินรวม
มูลค่าตามบัญชีตาม
ราคาทุน
วิธีส่วนได้เสี ย
2558
2558
(พันบาท)
(พันบาท)
171,250

171,180

ในที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 มีมติอนุมตั ิการเข้าซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั วิน
ชัย จากัด (“WIND”) ซึ่ งประกอบธุ รกิจพลังงานไฟฟ้า จาก K-Shipping Co.,Ltd ในจานวน 12,500 หุ ้น คิดเป็ นร้อย
ละ 25 ของทุนจดทะเบียนของ WIND ในราคาหุน้ ละ 13,700 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 171,250,000 บาท การซื้อ
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บริษัท ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท เอเซีย จอยท์ พำโนรำม่ ำ จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2558
หุ ้นดังกล่าวเป็ นการลงทุนโดยบริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้รับจดทะเบียนโอนหุ ้นเมื่อวันที่ 12
ตุลาคม 2558 ซึ่งการถือหุน้ ดังกล่าวคิดเป็ นร้อยละ 25 ของหุน้ ที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของธุรกิจ โดยผูบ้ ริ หารได้แต่งตั้งผูป้ ระเมิน
ราคาอิสระ เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว อย่างไรก็ดี ณ วันที่งบการเงินนี้ ได้รับการอนุมตั ิ บริ ษทั ยังอยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้ สินที่รับมาเป็ นมูลค่าประมาณการ ณ
วันที่ซ้ือธุรกิจ และอาจมีการปรับปรุ ง
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 ผูบ้ ริ หารต้องประมาณการมูลค่ายุติธรรมของธุรกิจที่ซ้ื อมา ณ วันที่
ซื้ อ ในระหว่างช่ วงระยะเวลาในการวัดมู ลค่าซึ่ งต้อ งไม่ เกิ น กว่าหนึ่ งปี นับ จากวัน ที่ ซ้ื อ ผูซ้ ้ื อต้องปรับ ย้อนหลัง
ประมาณการที่เคยรับรู ้ไว้ ณ วันที่ซ้ื อ เพื่อสะท้อนผลของข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับเกี่ยวกับข้อเท็จจริ งและสถานการณ์
แวดล้อมที่ มีอยู่ ณ วันที่ ซ้ื อ ทั้งนี้ การกาหนดมูลค่ายุติธรรมที่ สุดของธุ รกิ จบางแห่ งที่ ซ้ื อมาในระหว่างปี 2558 นั้น
ขึ้นอยูก่ บั การกาหนดราคาซื้อขั้นสุดท้าย และผลของการปั นส่วนราคาซื้อ
13.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ดีมีเตอร์ มีเดีย จากัด
บริ ษทั ดีมีเตอร์ ไอซีที จากัด
บริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

ทุนที่ออกและ สัดส่วนเงินลงทุน
ชาระแล้ว
(ร้อยละ)
48,000,000
100.00
10,000,000
99.99
85,000,000
99.99

ราคาทุน
73,862,069
9,999,970
84,999,980
(59,733,333)
109,128,686

13.1 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั เข้าลงทุนในบริ ษทั ดีมีเตอร์
มีเดีย จากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั ยู เบสท์ พ้อยท์ มีเดีย จากัด)โดยการซื้อหุน้ สามัญจานวน 480,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100
ของจานวนหุ ้นทั้งหมดในบริ ษทั ดังกล่าว และชาระเป็ นหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวน 5,625,000 หุ ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ ้นละ 8 บาท (ราคาเสนอขายอ้างอิงจากราคาซื้ อขายหุ ้นของบริ ษทั ในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยถัวเฉลี่ย 15 วันทาการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ) รวมมูลค่า 45 ล้านบาท
และมอบหมายให้ประธานกรรมการบริ หารเป็ นผูด้ าเนิ นการเกี่ยวกับสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทารายการ
รวมถึงการดาเนิ นการอื่นใดอันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่ องกับการเข้าทารายการดังกล่าว โดยบริ ษทั บันทึ กเงินลงทุนของ
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรมของราคาหุ ้นของบริ ษทั ถัวเฉลี่ยก่อนและหลังวันที่บริ ษทั ได้รับการจดทะเบียน
โอนหุน้ ในบริ ษทั ย่อยดังกล่าว 14 วัน ในราคาถัวเฉลี่ยหุน้ ละ 13.13 บาท
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บริษัท ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท เอเซีย จอยท์ พำโนรำม่ ำ จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2558
ใน ปี 2558 บริ ษทั บันทึ กค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามงบการเงินเฉพาะกิ จการจานวน 59.73
ล้านบาท และบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยมในงบการเงินรวมจานวน 40.40 ล้านบาท
13.2 ในที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 มีมติอนุมตั ิเรื่ องดังต่อไปนี้
1) ให้บริ ษทั ลงทุนในบริ ษทั จัดตั้งใหม่ภายใต้ชื่อ “บริ ษทั ดีมีเตอร์ ไอซีที จากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั เอเจพี อินฟอร์
เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด)” ในอัตราร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน รวมเป็ นเงิน 9.99 ล้านบาท บริ ษทั ดังกล่าว
จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
2) ให้บริ ษทั ลงทุนในบริ ษทั จัดตั้งใหม่ภายใต้ชื่อ “บริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั เอเจพี พาวเวอร์
จากัด)” ในอัตราร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน รวมเป็ นเงิน 9.99 ล้านบาท บริ ษทั ดังกล่าวจดทะเบียนจัดตั้ง
บริ ษทั เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
13.3 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 บริ ษทั ได้ชาระหุน้ เพิ่มทุนของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง (บริ ษทั เอเจพี พาวเวอร์ จากัด)
จานวน 7.5 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท รวมเป็ นจานวนเงิน 75 ล้านบาท
13.4 ในที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 มีมติอนุมตั ิการจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ย่อย
ของบริ ษทั เพื่อประกอบกิจการให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับ (Nano-Finance) โดย
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวจะมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 5 บาท
14.

ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
รายการเคลื่อนไหวของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 1
มกราคม
2558

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคาร
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องมือและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และ
เครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ

เพิ่มขึ้น

ลดลง

รับเข้า
(โอนออก)

การได้มาจาก
การซื้อธุรกิจ
(หมายเหตุ 30)

ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2558

-

190,000
10,219

-

16,065,360
-

13,356,941
16,713,059
12,551,500

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

553,269
6,536,383

7,571,321
5,160,000

-

2,054,463
-

1,002,835
-

11,181,888
11,696,383
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งานระหว่างทา
รวม
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
อาคาร
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องมือและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และ
เครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
สุทธิ
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558

315,340
7,404,992

17,804,483
30,736,023

- (18,119,823)
-

43,624,335

81,765,350

- (529,073)
- (427,188)
- (1,858,133)

-

-

(460,333)
(1,446,954)

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

(222,726) (1,298,690)
(174,061) (2,005,781)
(396,787) (6,118,865)
7,008,205

-

-

(374,540)
(2,281,827)

(1,895,956)
(2,179,842)
(8,797,479)
(10,859,653)
62,108,218
6,118,865

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 1
มกราคม
2558
ราคาทุน
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
งานระหว่างทา
รวม
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
สุทธิ
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
วันที่ 31 ธันวาคม 2557

เพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2558

รับเข้า
(โอนออก)

ลดลง

553,269
6,536,383
315,340
7,404,992

190,000
7,321,259
5,160,000
17,804,483
30,475,742

- 16,065,360
2,054,463
- (18,119,823)
-

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

(222,726)
(174,061)
(396,787)
7,008,205

(427,188)
(1,099,578)
(2,005,781)
(3,532,547)

-

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

-

3,532,547
266,710

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีทรัพย์สินที่ คานวณค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ โดยมี
ราคาทุน 217,112 บาท (เฉพาะกิจการ 9,981 บาท)
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15.

สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน – สุ ทธิ
รายการเคลื่อนไหวสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2558
ราคาทุน
ยอดยกมา
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย/โอนออก
ยอดยกไป
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ยอดยกมา
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด
จาหน่าย/โอนออก
ยอดยกไป
ยอดคงเหลือ
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

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

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

82,474,228
82,474,228

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

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

(15,120,280)
(8,247,423)
(23,367,703)
59,106,525
59,106,525

สาหรับปี 2558 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษทั ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
15.1 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 บริ ษทั ได้เข้าทาสัญญาซื้อสิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศ กับ บริ ษทั มีเดีย เอเจนซี ไทย
จากัด (“มีเดีย เอเจนซี”) เพื่อรับสิ ทธิเด็ดขาดในการแต่งตั้งจากมีเดีย เอเจนซีให้เป็ นผูร้ ่ วมบริ หารจัดการเวลา
ออกอากาศ การซื้อขายเวลา เช่า ให้เช่าเวลาการออกอากาศ การโฆษณาสิ นค้า ธุรกิจและบริ การ การดาเนิน
รายการ การหาผูร้ ่ วมผลิตรายการในรายการโทรทัศน์ดาวเทียว 5 ช่อง (“สิทธิบริหำรเวลำออกอำกำศ”)โดยมี
กาหนดระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ วันที่ 30 มกราคม 2558 ถึง 29 มกราคม 2561 โดยบริ ษทั ตกลงชาระค่าตอบแทนการ
ให้สิทธิบริ หารเวลาออกอากาศ งวดเดียวเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น 369,200,000 บาท ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ทา
สัญญา และ ตกลงชาระค่าตอบแทนเป็ นรายเดือน เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น 10,300,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ต่อเดือน ตลอดอายุสญ
ั ญา ทั้งนี้ ตามสัญญาดังกล่าว มีเดีย เอเจนซี ตกลงรับประกันรายได้ข้นั ต่าให้บริ ษทั จากการ
เข้าทาสัญญาซื้อสิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศ เป็ นจานวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 24,000,000 บาท ต่อเดือนในปี
แรก 19,000,000 บาท ต่อเดือนในปี ที่สอง และ 12,900,000 บาท ต่อเดือนในปี ที่สาม และหากบริ ษทั ได้รับรายได้
ต่ากว่าจานวนเงินที่รับประกัน มีเดีย เอเจนซี ตกลงชาระค่าตอบแทนให้บริ ษทั ตามจานวนที่รับประกันเต็ม
จานวนภายในวันที่ 25 ของแต่ละเดือน โดยมีกาหนดชาระงวดแรกเดือนกุมภาพันธ์ 2558
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นับแต่เดื อนกุมภาพันธ์ 2558 จนถึง 30 กันยายน 2558 มีเดี ย เอเจนซี มียอดเงิ นค้างชาระซึ่ งเกิ ดจากการประกันรายได้
ขั้นต่ าทั้งสิ้ น 93,543,538.46 บาท และดอกเบี้ ยผิดนัดจากการชาระเงินดังกล่าวจานวน 1,703,493.75 บาท (“หนีเ้ งินค้ ำง
ชำระ”)
บริ ษทั และ มีเดีย เอเจนซี ได้หารื อตกลงวิธีการชาระหนี้ตามสัญญาซื้ อสิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศ โดยแบ่งการ
ชาระหนี้ตามประเภทของหนี้ที่เกิดหรื อจะเกิดขึ้นตามสัญญาซื้อสิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศ ดังนี้
1. หนีเ้ งินค้ ำงชำระ
เมื่ อวันที่ 11 พฤศจิ กายน 2558 บริ ษทั และ มี เดี ย เอเจนซี ได้เข้าทาสัญญาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ เพื่อกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการชาระหนี้ เงินค้างชาระ (เงินประกันรายได้ข้ นั ต่า 93,543,538.46 บาท และดอกเบี้ยผิดนัด
จากการชาระเงินดังกล่าวจานวน 1,703,493.75 บาท) โดยบริ ษทั ตกลงผ่อนเวลาการชาระหนี้ เงินค้างชาระให้ มีเดี ย
เอเจนซี โดยให้ มีเดีย เอเจนซี แบ่งชาระหนี้เงินค้างชาระ เป็ น 36 งวด โดยเริ่ มชาระเงินงวดแรก ภายในวันทาการ
สุ ดท้ายของเดื อนธันวาคม 2558 และ ชาระเงิ นงวดถัดไป ภายในวันทาการสุ ดท้ายของเดื อนถัดไป และชาระ
ดอกเบี้ยค้างชาระพร้อมการชาระหนี้เงินค้างชาระงวดสุดท้าย
2. หนีใ้ นอนำคตทีจ่ ะเกิดขึน้ ตำมสัญญำซื้อสิทธิบริหำรเวลำออกอำกำศ
สาหรับหนี้ อื่นใดที่จะเกิดขึ้นต่อไปตามสัญญาซื้ อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศ (รวมถึงหนี้ ประกันรายได้ข้ นั ต่า)
นั้น มีเดีย เอเจนซี ได้แจ้งให้บริ ษทั ทราบว่า มีเดีย เอเจนซี ได้รับสิ ทธิ ในการถ่ายทอดสด การแข่งขันฟุตบอลลีก
ประเทศสเปน โกปาเดลเรย์ ในประเทศไทย สาหรับฤดูกาล 2015/16 2015/17 และ 2015/18 และได้รับสิ ทธิ ใน
การถ่ายทอดสด การแข่งขันกอล์ฟยูโรเปี ยนทัวร์ ในประเทศไทย สาหรับฤดูกาลปี 2559 2560 และ 2561 (“สิ ทธิ
ในกำรถ่ ำยทอดสด”) และ มีเดีย เอเจนซี จะเจรจาเพื่อให้สิทธิในการถ่ายทอดสดกับผูใ้ ห้บริ การช่องสัญญาณ ซึ่ ง
หากการเจรจาของ มีเดี ย เอเจนซี ประสบความสาเร็ จ มีเดีย เอเจนซี จะได้รับสิ ทธิ ในการขายและรับรายได้จาก
การโฆษณาออกอากาศในระหว่างการถ่ายทอดสดการแข่งขันทั้งสองรายการ
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 มีเดีย เอเจนซี ได้ทาสัญญาเช่าช่วงช่องสัญญาณ เพื่อถ่ายทอดสดรายการแข่งขันกอล์ฟ
ยูโรเปี ยนทัวร์ กับ บริ ษทั จีซีที มีเดีย จากัด เป็ นที่เรี ยบร้อย และ มีเดีย เอเจนซี มีสิทธิ ในการขายโฆษณาและรับ
รายได้จากการโฆษณาออกอากาศในระหว่างการถ่ายทอดสดการแข่งขันกอล์ฟยูโรเปี ยนทัวร์ (สิ ทธิ ในการขาย
โฆษณาในระหว่างการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลีกประเทศสเปน โกปาเดลเรย์ ในประเทศไทย และ สิ ทธิ
ในการขายโฆษณาตามสัญญาเช่าช่วงช่องสัญญาณ รวมเรี ยกว่า “สิทธิในกำรขำยโฆษณำ”)
มีเดีย เอเจนซี หารื อร่ วมกับบริ ษทั ว่า มีเดี ย เอเจนซี สามารถนาได้รายได้จากการโฆษณาออกอากาศดังกล่าวมา
ชาระหนี้เงินค้างชาระ และหนี้อื่นใดตามสัญญาซื้ อสิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศกับบริ ษทั ได้ แต่บริ ษทั เล็งเห็นว่า
มีเดีย เอเจนซี อาจไม่ประสบความสาเร็ จในการบริ หารสิ ทธิในการขายโฆษณาหรื ออาจผิดนัดชาระหนี้ตอ่ บริ ษทั
ดังนั้น บริ ษทั และมีเดี ย เอเจนซี จึงตกลงให้บริ ษทั รับโอนสิ ทธิ ในการขายโฆษณาออกอากาศมาบริ หารโดย
บริ ษทั ยังคงมีสิทธิ ในการได้รับค่าตอบแทนภายใต้สัญญาบริ หารเวลาออกอากาศ โดยมีสิทธิ ที่จะนาเอารายได้
จากการขายโฆษณาออกอากาศมาหักชาระกับค่าตอบแทนค้างชาระดังกล่าว
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เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 บริ ษทั จึงได้เข้าทาสัญญากาหนดวิธีการชาระหนี้ภายใต้สญ
ั ญาซื้อสิ ทธิบริ หารเวลา
ออกอากาศ (“สั ญญำกำหนดวิธีกำรชำระหนี้”) กับมีเดีย เอเจนซี โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อเป็ นกาหนดวิธีการ
ชาระหนี้ ระหว่างบริ ษทั และ มีเดีย เอเจนซี ตามสัญญาซื้อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศและเพื่อเป็ นการรับรองว่า
บริ ษทั จะได้รับชาระหนี้จากรายได้อนั เกิดจากสิ ทธิในการโฆษณาของ มีเดีย เอเจนซีสญ
ั ญาดังกล่าวได้กาหนดให้
มีเดีย เอเจนซีโอนสิ ทธิในการบริ หารสิ ทธิในการขายโฆษณาให้บริ ษทั ฯ โดยเด็ดขาดอีกด้วย
สัญญากาหนดวิธีการชาระหนี้ ระบุให้ มีเดีย เอเจนซี โอนสิ ทธิ ในการขายโฆษณาให้บริ ษทั บริ หาร โดยบริ ษทั มี
สิ ทธิ ในการจัดสรร บริ หาร ขาย จาหน่าย นาออกให้เช่า เพื่อหารายได้จากสิ ทธิ ในการขายโฆษณา (เนื่องจากสิ ทธิ
ดังกล่าวเป็ น สิ ทธิในการบริ หาร หากบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารสิ ทธิเกิดขึ้น บริ ษทั สามารถหักค่าใช้จ่ายใด
ๆ ที่เกิดขึ้นและเกี่ยวกับการบริ หารสิ ทธิ ในการขายโฆษณาออกจากรายรับจากสิ ทธิ ในการขายโฆษณา) โดยเมื่อ
บริ ษทั ได้รับรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว ตามสัญญากาหนดวิธีการชาระหนี้ ให้บริ ษทั หักกลบลบหนี้รายได้
จากสิ ทธิ ในการขายโฆษณาดังกล่าวกับหนี้ ใด ๆ ระหว่างบริ ษทั และมีเดี ย เอเจนซี ตามสัญญาซื้ อสิ ทธิ บริ หาร
เวลาออกอากาศ
นอกจากนี้ การเข้าทาสัญญากาหนดวิธีการชาระหนี้ ของบริ ษทั และ มีเดี ย เอเจนซี ไม่ถือเป็ นการแปลงหนี้ ใหม่
เนื่องจากภาระผูกพันและหน้าที่ ตามสัญญาซื้อสิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศของคู่สญ
ั ญายังไม่ระงับลง โดยบริ ษทั
และ มีเดีย เอเจนซี มีเจตนาเพียงตกลงให้มีการผ่อนชาระหนี้ ตามสัญญาซื้ อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศ และหัก
รายได้จากสิ ทธิในการขายโฆษณากับหนี้ตามสัญญาซื้อสิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศ บริ ษทั ยังมีสิทธิตามกฎหมาย
ในการฟ้องเพื่อเรี ยกให้ มีเดีย เอเจนซี ชาระหนี้เงินประกันรายได้ข้ นั ต่าตามสัญญาซื้อสิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นควรที่จะไม่ให้มีการรับรู ้รายได้ที่เกิดขึ้นแล้วตามสัญญา ไว้ในงบ
การเงิ น นี้ โดยบริ ษ ัท จะรั บ รู ้ รายได้ท างด้านบัญ ชี เมื่ อบริ ษ ัท ได้รับ ช าระเงิ น ตามสั ญ ญาดังกล่ าวข้างต้น แล้ว
นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีสุทธิของค่าสิ ทธิ
นี้ ทั้งจานวน เนื่ องจากตามข้อมูลจนถึงปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่ได้รับชาระเงิ นตามสัญญาดังกล่าวข้างต้น จึงมีขอ้
สงสัย อย่างมากในความสามารถในการรั บ ช าระหนี้ จากลู ก หนี้ และเป็ นเหตุ ให้ ไ ม่ สามารถรั บ รู ้ รายได้ต าม
ข้อกาหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง รายได้
15.2 ค่าสิ ท ธิ ในการบริ หารจัดการช่ องสถานี โทรทัศน์ ผ่านดาวเที ยมจานวน 16 สถานี โดยมี ราคาทุ น 82 ล้านบาท
ประกอบด้วยค่าสิ ทธิ สาหรับระยะเวลาตั้งแต่ธนั วาคม 2553 ถึงพฤศจิ กายน 2563 จานวน 8 สถานี และสาหรับ
ระยะเวลาตั้งแต่มิถุนายน 2556 ถึงพฤษภาคม 2566 จานวน 8 สถานี
เมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม 2558 บริ ษทั ได้ทาบันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญาให้สิทธิ ร่วมผลิตรายการก่อนครบกาหนด
กับบริ ษทั เอ็ม วี เทเลวิชนั่ (ไทยแลนด์) จากัด สาหรับช่องสถานี โทรทัศน์ดาวเทียม จานวน 8 ช่องสถานี สาหรับ
ระยะเวลาตั้งแต่มิถุนายน 2556 ถึง พฤษภาคม 2566 และได้ตดั จาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวจานวน 31.62 ล้านบาท
เมื่ อวัน ที่ 17 พฤศจิ กายน 2558 บริ ษ ัท ได้ท าบัน ทึ ก ข้อ ตกลงยกเลิ ก สัญ ญาให้สิ ท ธิ ร่วมผลิ ต รายการก่ อ นครบ
กาหนดกับบริ ษทั เอ็ม วี เทเลวิชนั่ (ไทยแลนด์) จากัด สาหรับช่องสถานี 8 ช่องสถานี สาหรับระยะเวลาตั้งแต่
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บริษัท ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท เอเซีย จอยท์ พำโนรำม่ ำ จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2558
ธันวาคม 2553 ถึง พฤศจิกายน 2563 โดยทยอยยกเลิกสัญญา ทั้งนี้บริ ษทั ได้ตดั จาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว จานวน
20.26 ล้านบาท
15.3 ค่าสิ ทธิ แพร่ ภ าพแพร่ เ สี ยงในรายการภาพยนตร์ แ ละเนื้ อหารายการช่ องกี ฬ า EDGE SPORT โดยมี ร าคา
ทุ น185.28 ล้านบาท บริ ษทั ได้บันทึ กค่าเผื่อการด้อ ยค่ารายการภาพยนตร์ จานวน 22.49 ล้านบาท
15.4 ค่าสิ ทธิ การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล โดยมีราคาทุน 48 ล้านบาท บริ ษทั ได้บันทึ กค่าเผื่อการด้อยค่าจานวน
43.66 ล้านบาท
ค่าตัดจาหน่ ายสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จานวนเงินประมาณ 155.11 ล้านบาท และ 8.24
ล้านบาท ตามลาดับ บันทึกภายใต้ “ต้นทุนค่าสิ ทธิร่วมผลิตรายการ” ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับแต่ละปี
16.

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนทีถ่ ือไว้ เพื่อขำย - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายเป็ นทรัพย์สินที่มิได้ใช้ดาเนิ นงานซึ่งเป็ น
ทรัพย์สินของเหมืองหิ นอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง ซึ่งหยุดดาเนินงานแล้วในปั จจุบนั ราคาทุนจานวน 17.02 ล้าน
บาท ซึ่งบริ ษทั ได้ต้ งั ค่าเผื่อการด้อยค่าทั้งจานวน

17.

สินทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
2558
สินทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

-

-

16,033,124
86,109
16,119,233
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บริษัท ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท เอเซีย จอยท์ พำโนรำม่ ำ จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2558
18.

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
9,114,953
592,600
577,600
39,304,000
(39,304,000)
592,600
9,692,553

งบการเงินรวม
2558

เงินประกัน - ผูใ้ ห้สิทธิร่วมผลิตรายการ
เงินมัดจา - อื่นๆ (หมายเหตุ 32.4)
606,600
ลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้
39,304,000
(39,304,000)
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
606,600
รวม
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 บริ ษทั ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงปรับปรุ งโครงสร้างหนี้และรับสภาพหนี้ของลูกหนี้
รายหนึ่ ง ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว ลูกหนี้ ขอผ่อนชาระหนี้ ให้แล้วเสร็ จภายใน 36 งวด ครบกาหนดภายใน
เดือนกรกฎาคม 2561 โดยเริ่ มผ่อน
งวดเดือนที่ 1-งวดเดือนที่ 12 ชาระไม่นอ้ ยกว่างวดละ 500,000 บาท
งวดเดือนที่ 13-งวดเดือนที่ 33 ชาระไม่นอ้ ยกว่างวดละ 1,500,000 บาท
งวดเดือนที่ 34-งวดเดือนที่ 35 ชาระไม่นอ้ ยกว่างวดละ 2,000,000 บาท
ลูกหนี้ตกลงชาระหนี้ส่วนที่เหลือทั้งหมดให้เสร็ จสิ้นครบถ้วนภายในงวดที่ 36 (เดือนกรกฎาคม 2561)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั บันทึ กค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญจากลูกหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ ดงั กล่าวเต็มจานวน
เนื่องจากลูกหนี้ผิดนัดชาระคืนเงินตามบันทึกข้อตกลงปรับปรุ งโครงสร้างหนี้และรับสภาพหนี้
19.

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบุคคลทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องกันและดอกเบีย้ ค้ ำงจ่ ำย
งบการเงินรวม
2558
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
รวม

-

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
- 150,000,000
1,025,205
- 151,025,205
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บริษัท ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท เอเซีย จอยท์ พำโนรำม่ ำ จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2558
การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างจ่าย มีดงั นี้

เงินกูย้ มื ระยะสั้น
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
รวม

1 มกราคม 2558
150,000,000
1,025,205
151,025,205

เพิ่มขึ้น
30,000,000
2,120,548
32,120,548

(หน่วย : บาท)
ลดลง
31 ธันวาคม 2558
(180,000,000)
(3,145,753)
(183,145,753)
-

เงินกูย้ มื ดังกล่าวมีการคิดดอกเบี้ยอัตราคงที่ในอัตราร้อยละ 4.00 และอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี
20.

เงินกู้ยืมจำกบุคคลอื่น
เงินกูย้ มื จากบุคคลอื่น ซึ่งเป็ นกลุ่มผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง

21.

หนีส้ ินภำยใต้ สัญญำเช่ ำกำรเงิน - สุ ทธิ

หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
หัก ดอกเบี้ยเช่าการเงินรอตัดบัญชี
สุทธิ
หัก ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สุทธิ

22.

งบการเงินรวม
2558
7,554,792
(915,445)
6,639,347
(1,780,777)
4,858,570

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
5,779,139
7,554,792
(839,827)
(915,445)
4,939,312
6,639,347
(1,015,403)
(1,780,777)
3,923,909
4,858,570

ประมำณกำรหนีส้ ินผลประโยชน์ พนักงำน
ผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระรายหนึ่ งได้ทาการประเมินภาระหนี้ สินที่ตอ้ งจ่ายสาหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนักงาน
โดยใช้วธิ ีการ Projected unit credit ซึ่งบริ ษทั ได้ต้ งั สารองผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนักงาน ดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ตน้ ปี
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั

2558

2557

430,543

430,543

1,039,010

221,698

111,376

113,074
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ดอกเบี้ยของภาระผูกพัน
ขาดทุนตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
หัก หนี้สินลดลงจากการลาออกของพนักงาน
ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่สิ้นปี

14,324
389,646
-

14,324
389,646
-

22,644
(744,185)

1,056,211

945,889

430,543

สมมติฐานตามเกณฑ์คณิ ตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial basis)
งบการเงินรวม
2558
อัตราคิดลด (ร้อยละ)
อัตราการเพิ่มขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ)
อายุครบเกษียณ (ปี )
23.

3.01 - 4.03
5.00
60

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557
3.01
5.00
60

3.33
7.00
55

หนีส้ ินไม่ หมุนเวียนอื่น

เงินประกันรับ - ค่าสิ ทธิร่วมผลิตรายการ

งบการเงินรวม
2558
2,157,800

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2,157,800
1,409,800

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษ ัท ท าสั ญ ญาร่ วมผลิ ต รายการกับ ผูร้ ่ วมผลิ ต รายการ 4 ราย เพื่ อร่ วมผลิ ต
โปรแกรมรายการโทรทัศน์ เพื่ อออกอากาศทาง สถานี โทรทัศ น์ ผ่ านดาวเที ยม 8 ช่ อ งสถานี และ 13 ช่ องสถานี
ตามลาดับ ตามสัญญาดังกล่าว ผูร้ ่ วมผลิตรายการแต่ละช่องสถานีตอ้ งชาระค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนล่วงหน้าก่อนการ
ออกอากาศและต้องชาระเงิ นประกันตามที่ ระบุ ไว้ในสัญญา อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้รับเงิ นประกันเป็ นจานวนเงิ น
19.74 ล้านบาท และ 20.46 ล้านบาท จากผูร้ ่ วมผลิตรายการโทรทัศน์ ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยเงินสดจานวนเงิน 1.36 ล้านบาท และเช็คไม่ลงวันที่จากผูร้ ่ วมผลิตรายการเป็ น
จานวนเงิน 18.38 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยเงินสดจานวนเงิน 1.41 ล้านบาท และเช็คไม่ลงวันที่จากผูร้ ่ วมผลิตรายการเป็ น
จานวนเงิน 19.05 ล้านบาท
24.

ทุนเรื อนหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิ

24.1 ทุนเรื อนหุ้น
1. ในการประชุ ม วิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 2/2557 เมื่ อวันพุธที่ 26 พฤศจิ กายน 2557 มี มติ อนุ ม ัติการเพิ่ มทุ น จด
ทะเบียนของบริ ษทั อีกจานวน 91,775,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน 300,000,000 บาทเป็ นจานวน
391,775,000 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 91,775,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการเข้าทารายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์กบั ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ดีมีเตอร์ มีเดีย จากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั ยู เบสท์
บริษัท ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
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(เดิมชื่ อ “บริษัท เอเซีย จอยท์ พำโนรำม่ ำ จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2558
พ้อยท์ มีเดี ย จากัด) (“DMedia”) และรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์กบั บริ ษทั มีเดี ย เอเจนซี ไทย จากัด (“Media
Agency”) และการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนให้แก่นายธนา เบญจาทิกลุ โดย
1) จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ กลุม่ ผูถ้ ือหุน้ ของ DMedia ดังต่อไปนี้ จานวน 5,625,000 หุน้ ในราคา
เสนอขายหุน้ ละ 8 บาทโดยหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะได้รับชาระเป็ นหุน้ สามัญของ DMedia จานวน
480,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ หุน้ ละ 100 บาท
2) จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ Media Agency จานวน 46,150,000 หุน้ ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 8 บาท
และบริ ษทั ฯจะดาเนินการให้ได้มาซึ่งสิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศจาก Media Agency ต่อไป
3) จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน จานวน 12,000,000 หุน้ ให้แก่ นายธนา เบญจาทิกลุ ในราคาเสนอขายหุน้ ละ
8 บาท
บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้นกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 โดย
บริ ษทั ได้จดทะเบี ยนเพิ่มทุนชาระแล้วจานวน 51,775,000 หุ ้น และจานวน 12,000,000 หุ ้น กับกระทรวงพาณิ ชย์
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 และวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ตามลาดับ ซึ่งทาให้จานวนทุนชาระแล้วของบริ ษทั เป็ น
จานวน 263,775,000 บาท
2. ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติอนุมตั ิเรื่ องดังต่อไปนี้
1) อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั อีกจานวน 263,775,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 391,775,000
บาท เป็ นจานวน 655,550,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 263,775,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตรา
ไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ตามสัดส่ วนจานวนหุน้ ที่ผถู ้ ือหุน้ แต่ละราย
ถืออยู่ (Right Offering)
2) อนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั โดยให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน 655,550,000 บาท (หกร้อยห้าสิ บห้า
ล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิทธิ

655,550,000 หุน้ (หกร้อยห้าสิ บห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นหุน้ )
1 บาท (หนึ่งบาท)
655,550,000 หุน้ (หกร้อยห้าสิ บห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นหุน้ )
- หุน้
(
)”
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บริษัท ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท เอเซีย จอยท์ พำโนรำม่ ำ จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2558
3) อนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวน 263,775,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนจานวนหุน้ ที่ผถู ้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราจัดสรร 1 หุน้
เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ ในราคาเสนอขาย 6 บาทต่อหุน้
4) อนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กู้ จานวนรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรื อสกุลเงินอื่นในจานวนเทียบเท่า
โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้
วัตถุประสงค์
ชนิด
สกุลเงิน
มูลค่ารวมของหุน้ กู้

อายุ
การเสนอขาย

การไถ่ถอนก่อนกาหนด

อัตราดอกเบี้ย

เพื่อขยายธุรกิจในอนาคตของบริ ษทั และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั
หุน้ กูท้ ุกประเภทและรู ปแบบ (มีหลักประกันหรื อไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั
ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
เงินบาท และ/หรื อเงิ นสกุลต่างประเทศ โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนในขณะที่ มีการ
ออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
วงเงิ นรวมไม่เกิ น 2,000,000,000 บาท หรื อเงิ นสกุลอื่นใดในวงเงิ นเที ยบเท่ าเงิ น
บาทจานวนดังกล่าว
ทั้งนี้ บริ ษทั สามารถออกและเสนอขายหุ ้นกูเ้ พิ่มเติม และ/หรื อ ออกและเสนอขาย
หุน้ กูเ้ พื่อทดแทนหุน้ กูเ้ ดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ ้น
กูท้ ี่บริ ษทั ออกจาหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่ งจะต้องมีจานวนเงินไม่เกินวงเงิน
ดังกล่าว
ไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วนั ออกหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
เสนอขายหุ ้นกูใ้ นคราวเดียว หรื อหลายคราว และ/หรื อเป็ นโครงการ และ/หรื อ ใน
ลักษณะหมุ น เวีย น (revolving) ให้ แ ก่ ป ระชาชนทั่ว ไป และ/หรื อ ผูล้ งทุ น โดย
เฉพาะเจาะจง และ/หรื อ ผู ้ล งทุ น ประเภทสถาบั น ในประเทศ และ/หรื อ ใน
ต่างประเทศ ในคราวเดียวกัน หรื อต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และ/หรื อ สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บงั คับ
ในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้ กูน้ ้ นั
ผูถ้ ือหุ ้นกูอ้ าจมีหรื อไม่มีสิทธิ ขอไถ่ถอนหุ ้นกูค้ ืนก่อนกาหนด และบริ ษทั มีหรื อไม่
มีสิทธิ ขอไถ่ถอนหุ ้นกูค้ ืนก่อนกาหนด ทั้งนี้ เป็ นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขใน
การออกหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
ขึ้น อยู่กบั สภาวะตลาดในขณะที่ ออกและเสนอขายหุ ้นกู้ หรื อตามข้อตกลงและ
เงื่ อ นไขของหุ ้ น กู้ ที่ ไ ด้อ อกในคราวนั้น ทั้ง นี้ ให้ อ ยู่ภ ายใต้บังคับ ของประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อส านั ก งาน ก.ล.ต. และ/หรื อ ประกาศหรื อ
กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บงั คับในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่
ละคราว
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อานาจกาหนด
รายละเอียดอื่นๆ

มอบหมายให้คณะกรรมการ รวมถึงบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้มีอานาจ
ดังต่อไปนี้
(1) ก าหนดรายละเอี ย ดต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ หุ ้ น กู้ รวมถึ งประเภท ชื่ อ อัต รา
ดอกเบี้ ย อายุ การไถ่ ถ อน การแต่ ง ตั้ง ผูแ้ ทนผู ้ถื อ หุ ้ น กู้ ตลอดจนก าหนด
รายละเอี ยดที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การเสนอขาย ซึ่ งรวมถึ งแต่ ไม่ จ ากัด เพี ยงราคา
วิธีการ และระยะเวลา เสนอขายและจัดสรร
(2) แต่งตั้งที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น และ/หรื อผูจ้ ัดจาหน่ ายหลักทรั พ ย์ และ/หรื อ
สถาบั น การจัด อัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของผู ้อ อกหลัก ทรั พ ย์แ ละ/หรื อ
หลักทรัพย์และ/หรื อ บุคคลอื่นใด ในกรณี ที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง หรื อในกรณี อื่นในตามที่เห็นควร
(3) ติ ดต่ อ เจรจา เข้าท า ลงนาม แก้ไข สัญ ญา และ/หรื อเอกสารต่างๆ รวมถึ ง
ติ ด ต่ อ ให้ ข ้อ มู ล ยื่ น เอกสาร หลัก ฐาน กับ ส านั ก งาน ก.ล.ต. และ/หรื อ
หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ ้นกูด้ งั กล่าว ตลอดจน
ดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรื อจาเป็ นได้ทุกประการตามที่เห็นควร

บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วจานวน 166,712,646 หุน้ กับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 ซึ่ ง
ทาให้จานวนทุนชาระแล้วของบริ ษทั เป็ นจานวน 430,487,646 บาท โดยบริ ษทั ได้รับเงิ นจากการจัดสรรหุ ้น
สามัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษ ัท จ านวน 166,712,646 หุ ้ น ในราคาเสนอขาย 6 บาทต่ อ หุ ้ น รวมเป็ นเงิ น จ านวน
1,000,275,876 บาท เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558
3.

ในที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 มีมติอนุมตั ิเรื่ องดังต่อไปนี้
1) อนุมตั ิการจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ย่อยจานวน 2 บริ ษทั ดังนี้
1.1) บริ ษทั ดีมีเตอร์ ไอซีที จากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั เอเจพี อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด) (Demeter ICT Co.,
Ltd.) หรื อ DICT โดยมีทุนจดทะเบียนเป็ นจานวน 10,000,000 บาท มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท จานวน
1,000,000 หุน้ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
บริ ษทั จะถือหุน้ ใน DICT เป็ นจานวน 999,998 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ทั้งหมด
1.2) บริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั เอเจพี พาวเวอร์ จากัด) (Demeter Power Co., Ltd.) หรื อ
DPower โดยมีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท จานวน 1,000,000 หุน้
โดยมีวตั ถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจด้านพลังงาน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริ ษทั จะถือหุน้ ใน
DPower เป็ นจานวน 999,998 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ทั้งหมด

4. ตามที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งที่เลื่อนออกมา) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 มีมติอนุมตั ิการ
ลดทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั จากเดิม 655,550,000 บาท เป็ น ทุนจดทะเบี ยน 558,487,646 บาท โดยการตัด
หุน้ จดทะเบียนที่ยงั จาหน่ายไม่ได้ของบริ ษทั จานวน 97,062,354 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท และได้มีมติ
อนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั จากเดิ ม 558,487,646 บาท เป็ น ทุนจดทะเบี ยน 590,547,570 บาท
โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 32,059,924 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท บริ ษทั ได้จดทะเบี ยนการ
เปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วต่อกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558
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24.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 บริ ษทั ได้จดทะเบียนหลักทรัพย์ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ การซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั กับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (เริ่ มทาการซื้อขายวันที่ 26 พฤษภาคม 2557) - DCORP-W1 โดยมีสาระสาคัญดังนี้
จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ :

ไม่เกิน 100,000,000 หน่วย

จานวนหุน้ ที่รองรับการใช้สิทธิ :

ไม่เกิน 100,000,000 หุน้

สิ ทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ :

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ได้ 1 หุน้
โดยมีราคาการใช้สิทธิ 3 บาทต่อ 1 หุน้ สามัญ (เว้นแต่จะมีการปรับราคา
การใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ) **

ชนิดของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ :

ระบุชื่อผูถ้ ือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ :

3 ปี นับจากวันที่ออก ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

** ที่ ประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 มีมติเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ ใหม่และ
ราคาการใช้สิทธิ ใหม่ โดยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญได้ 1.60 หุ ้น ราคาการใช้สิทธิ ใหม่
1.87 บาทต่อหุน้ โดยบริ ษทั จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวน 160,059,924 หุน้
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ผูถ้ ือใบสาคัญสิ ทธิ DCORP-W1 ได้มาใช้สิทธิจานวน 37,229,948 หน่วย บริ ษทั ได้รับ
เงิ น ค่ าหุ ้ น เพิ่ ม ทุ น จ านวนรวม 111,642,395 บาท จากการออกหุ ้ น สามัญ จ านวน 59,669,878 หุ ้ น ให้ กับ ผู ้ถื อ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ บริ ษ ทั ได้จ ดทะเบี ย นการเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วต่อกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 20
พฤษภาคม 2558 โดยมีทุนเรี ยกชาระแล้วจานวน 490,157,524 บาท
เมื่อวันที่ 25 สิ งหาคม 2558 ผูถ้ ือใบสาคัญสิ ทธิ DCORP-W1 ได้มาใช้สิทธิ จานวน 13,664,574 หน่วย บริ ษทั ได้รับ
เงินค่าหุน้ เพิ่มทุน จานวนรวม 40,976,301 บาท จากการออกหุน้ สามัญจานวน 21,900,741 หุน้ ให้กบั ผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ บริ ษ ทั ได้จ ดทะเบี ย นการเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วต่อกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม
2558 โดยมีทุนเรี ยกชาระแล้วจานวน 512,058,265 บาท
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ผูถ้ ือใบสาคัญสิ ทธิ DCORP-W1 ได้มาใช้สิทธิจานวน 8,603,700 หน่วย บริ ษทั ได้รับ
เงินค่าหุน้ เพิ่มทุน จานวนรวม 25,800,141 บาท จากการออกหุ ้นสามัญจานวน 13,789,493 หุน้ ให้กบั ผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ บริ ษ ทั ได้จ ดทะเบี ย นการเปลี่ ยนแปลงทุ นชาระแล้วต่อกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่ อวันที่ 2 ธันวาคม
2558 โดยมีทุนเรี ยกชาระแล้วจานวน 525,847,758 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ยอดคงเหลือของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ (DCORP-W1) มีจานวน 40,368,209
หน่วย
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25.

กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้น
กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญด้วยจานวนหุ ้น
สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักซึ่งออกและเรี ยกชาระในระหว่างปี
กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้นปรับลด
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นปรับลดคานวณโดยการหารกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญด้วยจานวนหุ ้น
สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักซึ่งออกจาหน่ายและเรี ยกชาระในระหว่างปี ปรับปรุ งด้วยผลกระทบจากสิ ทธิ ที่จะเลือกซื้ อ
หุน้

กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ปรับลด (บาท)
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุน้ )
26.

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2558
2557
0.01
(1.95)
(1.91)
272,011
465,068
465,068

สำรองตำมกฎหมำย
ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั หาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั จะต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่ วนหนึ่ ง
ไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถ
นาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้

27.

ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโครงข่ ำยกระจำยเสียงหรื อโทรทัศน์
บริ ษทั ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ระยะเวลา 13 สิ งหาคม 2556 - 12 สิ งหาคม 2571
บริ ษ ัท มี ภ าระผูก พัน ที่ จะต้องปฏิ บัติ ต ามข้อ ก าหนดต่ าง ๆ ที่ ระบุ ไว้ในใบอนุ ญ าตและต้อ งช าระค่ าธรรมเนี ย ม
ใบอนุญาตรายปี และค่าธรรมเนี ยมในการนาส่ งเข้ากองทุนเพื่อจัดให้มีบริ การโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ ถึงและ
บริ การเพื่อสังคม (USO) ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ประกาศโดย กสทช.
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รายได้จากการให้บริ การโครงข่ายสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้

รายได้จากการให้บริ การโครงข่าย
รายได้จากการให้บริ การกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์
รวมรำยได้ ค่ำร่ วมผลิตรำยกำร
28.

(หน่วย : บาท)
รวม
94,838,296
2,704,330
97,542,626

รายได้หลังได้รับใบอนุญาต
94,838,296
2,704,330
97,542,626

ภำษีเงินได้ นติ บิ ุคคล
ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วยรายการดังนี้
งบการเงินรวม
2558
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
เกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

-

-

763,197

16,119,233
16,119,233

16,119,233
16,119,233

(13,127)
750,070

การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีที่แท้จริ ง
(หน่วย : บาท)

กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
รวม

งบการเงินรวม
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
2558
(893,003,071)
20
(178,600,614)
178,600,614
-

อัตราภาษี
(ร้อยละ)
20

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราภาษี
2558
(ร้อยละ)
(874,656,609)
(174,931,322)
20
174,931,322
-

2557
1,886,855
377,371
385,826
763,197
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29.

กำรเสนอข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดาเนิ นธุ รกิ จในส่ วนภูมิศาสตร์ เดี ยวคือในประเทศไทย ส่ วนธุ รกิ จอื่นบริ ษทั ยังมีรายได้จาก
ธุรกิจดังกล่าวที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้รวม ดังนั้นจึงไม่ได้มีการเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ดังกล่าวในงบการเงินนี้
ข้อมูลทางการเงิ นจาแนกตามส่ วนงานทางธุ รกิ จและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
รายได้ค่า
ค่าร่ วมผลิต
สิ ทธิแพร่ ภาพ
สนับสนุนการ
รายการ
รายการ
จัดแข่งขันกีฬา
รวม
รายได้
108,297
34,117
86,430
228,844
ต้นทุน
กาไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
รายได้อื่น
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์จากการยกเลิกสัญญา
ค่าตอบแทนและค่าความเสี ยหายจากการ
ยกเลิกสัญญา
ค่าเผื่อด้อยค่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
รวมค่าใช้จ่าย
ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริ ษทั ร่ วม
ภาษีเงินได้
ขาดทุนสุทธิ

(232,958)
(124,661)

(39,186)
(5,069)

(85,830)
600

(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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30.

กำรซื้อธุรกิจ
บริษัท ดีมเี ตอร์ มีเดีย จำกัด
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 บริ ษทั ได้ลงทุนในหุน้ สามัญของบริ ษทั ดีมีเตอร์ มีเดีย จากัด ในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของ
หุ ้นที่ ออกและเรี ยกชาระแล้ว บริ ษ ัท ดี มี เตอร์ มี เดี ย จ ากัด ประกอบธุ รกิ จจัดหา ผลิ ตและ/หรื อร่ วมผลิ ตรายการ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม และจดทะเบี ยนในประเทศไทย บริ ษทั ใหญ่ได้จ่ายสิ่ งตอบแทนที่ใช้ในการซื้ อเป็ นหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษทั จานวน 5,625,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ ้นละ 8 บาท โดยบริ ษทั
บันทึกเงินลงทุนของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรมของราคาหุน้ ของบริ ษทั ถัวเฉลี่ยก่อนและหลังวันที่บริ ษทั
ได้รับการจดทะเบียนโอนหุน้ ในบริ ษทั ย่อยดังกล่าว 14 วัน ในราคาถัวเฉลี่ยหุน้ ละ 13.13 บาท
รายละเอียดของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิที่เกิดจากการซื้อกิจการใหม่มีดงั ต่อไปนี้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื จากบุคคลอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์สุทธิที่ได้มา
ค่าความนิยม
สิ่ งตอบแทนที่จ่ายเพื่อซื้อบริ ษทั ย่อย
หัก : เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่มีอยูใ่ นบริ ษทั ย่อยที่ซ้ื อมา
สิ่ งตอบแทนที่จ่ายเพื่อซื้ อบริ ษทั ย่อยสุ ทธิ จากเงินสดที่ได้มา

(หน่วย : บาท)
78,051
3,776,843
1,483,031
41,342,508
1,200,000
(1,309,260)
(12,800,185)
(304,257)
33,466,731
40,395,338
73,862,069
(78,051)
73,784,018

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคารโดยใช้รายงานของผูป้ ระเมินราคา ตามวิธีเปรี ยบเทียบ
ราคาตลาด โดยนาราคาขายของที่ดินที่เปรี ยบเทียบกันได้บริ เวณใกล้เคียงกันมาปรับปรุ ง ซึ่งเป็ นมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ น
ระดับที่ 2 ของลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรม (หมายเหตุ 5.1)
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31.

เครื่ องมือทำงกำรเงิน

31.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่ สาคัญของบริ ษทั ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ การค้า เงินลงทุน และ
เงินกูย้ ืมระยะสั้น บริ ษทั มีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยง
ดังนี้
ควำมเสี่ยงด้ ำนกำรให้ สินเชื่ อ
บริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ ซึ่ งส่ วนใหญ่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ ที่เกิ ดจากค่าร่ วมผลิตรายการโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียมและค่าสิ ทธิ์ แพร่ ภาพรายการ อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากบริ ษทั มีนโยบายในการให้สินเชื่อที่ระมัดระวัง และ
การติดตามการรับชาระหนี้ อย่างใกล้ชิด ดังนั้นบริ ษทั จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสาคัญจากการ
เก็บหนี้ จากลูกหนี้เหล่านี้ นอกเหนื อจากส่ วนที่ได้ต้ งั ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญไว้แล้วและลูกหนี้การค้าร่ วมผลิตรายการ
โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมได้มีการวางเงินประกัน
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบีย้
บริ ษ ัท มี ค วามเสี่ ยงจากอัต ราดอกเบี้ ยที่ ส าคัญ อัน เกี่ ยวเนื่ อ งกับ เงิ น ฝากสถาบัน การเงิ น อย่างไรก็ ตาม เนื่ อ งจาก
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ ง
ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริ ษทั จึงอยูใ่ นระดับต่า
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลีย่ น
บริ ษ ัท ไม่ มี ค วามเสี่ ย งจากอัต ราแลกเปลี่ ย น เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ไม่ มี ร ายการค้าที่ เป็ นเงิ น ตราต่ างประเทศที่ เป็ น
สาระสาคัญ
31.2 มูลค่ ำยุตธิ รรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
เนื่ องจากสิ น ทรั พ ย์และหนี้ สิ น ทางการเงิ นส่ วนใหญ่ ของบริ ษทั จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และมี อตั ราดอกเบี้ ย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริ ษทั จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินใกล้เคียง
กับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จานวนเงินที่ผซู ้ ้ือและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์กนั ในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้
และเต็มใจในการแลกเปลี่ ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะที่ ไม่มีความเกี่ ยวข้องกัน
วิธีการกาหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กบั ลักษณะของเครื่ องมือทางการเงิ น มูลค่ายุติธรรมจะกาหนดจากราคาตลาด
ล่าสุดหรื อกาหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
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32.

ภำระผูกพัน

32.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั และบริ ษ ัทย่อยมี ภาระผูกพัน เกี่ ยวกับสัญ ญาให้สิ ทธิ ร่วมผลิ ต รายการ
โทรทัศน์ผ่านดาวเที ยมจานวน 8 สถานี โดยบริ ษทั ตกลงชาระค่าตอบแทนสาหรับการได้รับสิ ทธิ และตกลงชาระ
ค่าตอบแทนรายเดือนจานวนเงิน 618,557 บาทต่อสถานี
ซึ่งมีกาหนดการจ่ายชาระค่าตอบแทน ดังนี้

ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกิน 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี
รวม

งบการเงินรวม
2558
9,896,907
9,896,907

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
9,896,907 118,762,886
- 475,051,546
- 257,319,587
9,896,907 851,134,019

บริ ษทั ได้ขอยกเลิกสัญญาให้สิทธิ ร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 1.2 และ 15.2
เพื่อลดภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็ นระยะเวลายาว โดยบริ ษทั มีค่าเสี ยหายสื บเนื่ องจากการ
ยกเลิกเหล่านี้ เป็ นจานวน 203.78 ล้านบาท และบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบการเงินนี้แล้ว
32.2 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 บริ ษทั ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจการเข้าซื้อกิจการบริ ษทั ดีมีเตอร์ มีเดีย จากัด (เดิมชื่อ
บริ ษทั ยู เบสท์ พ้อยท์ มีเดีย จากัด) และบันทึ กความเข้าใจการรับโอนสิ ทธิ ในสัญญาสัมปทานเช่าเหมาเวลาโฆษณา/
ร่ วมผลิตรายการกับบริ ษทั มีเดีย เอเจนซี ไทย จากัด และบริ ษทั ได้วางหลักประกันเป็ นจานวนเงิน 10 ล้านบาท และ
15 ล้านบาทตามลาดับ ให้แก่คู่สัญญารายการดังกล่าว (ได้รับอนุ มตั ิการเข้าทารายการจากที่ ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557)
เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2558 บริ ษทั ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ และรับสภาพหนี้ ของลูกหนี้
ดังกล่าว ภายใต้เงื่ อนไข ลูกหนี้ ขอผ่อนชาระหนี้ ให้แล้วเสร็ จภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2558 โดยแบ่ งชาระเป็ น 5
งวดๆ ละ 5,000,000 บาท เริ่ มผ่อนชาระตั้งแต่เดือนสิ งหาคม 2558
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 บริ ษทั ได้รับหนังสื อแสดงเจตนาจากบริ ษทั เอ็ม วี เทเลวิชนั่ (ไทยแลนด์) จากัด ขอ
ชาระหนี้ตามบันทึกข้อตกลงปรับปรุ งโครงสร้างหนี้และรับสภาพหนี้ โดยนาเงินจานวน 10,000,000 บาท ที่จะได้รับ
จากบริ ษทั ตามบันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญาก่อนครบกาหนด ฉบับลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 (หมายเหตุ 1.2) ไป
หัก ชาระหนี้
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32.3 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 บริ ษทั ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการเข้าร่ วมธุรกิจเพื่อเข้าร่ วมประมูลลิขสิ ทธิ์กอล์ฟ
รายการ KLPTG Tournament (ฤดูกาล 2016) ของประเทศเกาหลีใต้กบั บริ ษทั แห่งหนึ่ง โดยบริ ษทั ได้ชาระเงินมัดจา
จานวน 4 ล้านบาท เพื่อสิ ทธิในการเข้าร่ วมประมูลดังกล่าว และจะได้รับคืนภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทราบผลการ
ประมูลอย่างเป็ นทางการภายในเดือนตุลาคม 2558 อย่างไรก็ตามผลการประมูลบริ ษทั ไม่สามารถได้รับสิ ทธิดงั กล่าว
บริ ษทั ได้รับคืนเงินมัดจาดังกล่าวครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
32.4 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเช่าพื้นที่อาคารกับบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง กาหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี สิ้นสุดสัญญา
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ในอัตราค่าเช่ารวมค่าบริ การ เดือนละ 278,800 บาท
33.

ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาคัญสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้

ค่าตอบแทนแก่ผใู ้ ห้สิทธิร่วมผลิตรายการ
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าบริ การทางวิชาชีพ
ค่าเช่าและค่าบริ การสานักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าตอบแทนและค่าความเสี ยหายจากการยกเลิกสัญญา
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
34.

งบการเงินรวม
2558
232,958,063
12,714,516
33,952,290
4,434,369
161,239,803
151,900,892
323,302,869
51,881,561
25,594,250

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
224,792,040 116,556,368
6,101,882
4,991,063
22,130,546
8,483,675
3,365,200
748,400
158,644,485
8,514,132
151,900,892
312,443,216
51,881,561
20,253,963
3,334,000

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีย่ งั ไม่ มผี ลบังคับใช้
ในระหว่างงวด สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2558)
จานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ระหว่างประเทศ ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ัทฯเชื่ อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ
ปรับปรุ งดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ
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(เดิมชื่ อ “บริษัท เอเซีย จอยท์ พำโนรำม่ ำ จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2558
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41

เรื่ อง
การนาเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญ ชี สาหรั บ เงิ น อุดหนุ น จากรั ฐบาลและการเปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ตราต่างประเทศ
ต้นทุนการยืม
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออก
จากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
กาไรต่อหุน้
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินที่อาจะเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่
อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
(ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดาเนินงานที่
ยกเลิก
การสารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่วนงานดาเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่ วมงานกัน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสี ยในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมการดาเนินงาน
สัญญาเช่าดาเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรื อของผูถ้ ือหุน้
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย

การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซด์
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
(ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง
การเปลี่ ยนแปลงในหนี้ สิ น ที่ เกิ ดขึ้ น จากการรื้ อถอน การ
บูรณะ และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่

สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนรื้ อถอน การบูรณะ และการ
ปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง การรายงานทางการเงิ นในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 ข้อจากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกาหนด
(ปรับปรุ ง 2558)
เงินทุนขั้นต่าและปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง ผลประโยชน์ของสานักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสาหรับเหมืองผิวดิน
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 เงินที่นาส่งรัฐ
35.

กำรบริหำรกำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ในการบริ หารทางการเงิน คือ การดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง
และการดารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็ น 0.10:1 (เฉพาะกิจการ: 0.08:1)
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บริษัท ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท เอเซีย จอยท์ พำโนรำม่ ำ จำกัด (มหำชน)”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2558
36.

เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน

36.1 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 บริ ษทั ได้ทาบันทึ กข้อตกลงกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง เพื่อชดเชยค่าความเสี ยหายจากการ
บอกเลิกสัญญาก่ อนกาหนด เป็ นจานวนเงิ นทั้งสิ้ น 22.43 ล้านบาท โดยบันทึ กภายใต้ “ค่าตอบแทนและค่าความ
เสี ยหายจากการยกเลิกสัญญา” ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และตั้งประมาณการหนี้ สินไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
36.2 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติอนุมตั ิเรื่ องดังต่อไปนี้
1) มีมติอนุมตั ิการจาหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดของบริ ษทั ในบริ ษทั ดีมีเตอร์ ไอซี ที จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั
ถือหุน้ อยูใ่ นอัตราร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริ ษทั ดังกล่าว ให้แก่บุคคลท่านหนึ่งและบริ ษทั
ที่ไม่เกี่ยวข้องแห่งหนึ่ง ซึ่งไม่เป็ นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรื อเกี่ยวโยงกันกับบริ ษทั รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 8.1 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
2) อนุ มตั ิการให้กูย้ ืมเงิ นแก่บริ ษทั ดี มีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด (บริ ษทั ย่อย) จานวน 100 ล้านบาท เพื่อใช้ในการจด
ทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เพื่อประกอบธุรกิจ Nano Finance และเพื่อใช้เป็ นทุนหมุนเวียน
37.

กำรอนุมตั งิ บกำรเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
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7. ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
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