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สารจากประธานกรรมการ
เรียนผู้ถอื หุ้นทุกท่ าน
บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) มี ควำมตังใจในกำรด
้
ำเนินธุรกิจด้ ำนมีเดียเป็ นธุรกิจหลัก โดยยังได้ ดำเนินธุรกิจข้ ำงเคียง
คือ ธุรกิจด้ ำนนวัตกรรมและธุรกิจพลังงำน ในกำรนี ้บริ ษัทได้ เตรี ยมควำมพร้ อมทังด้
้ ำนกลยุทธ์ บุคลำกรและทรัพยำกร โดยได้ ยดึ มัน่ ในเจตนำรมณ์
ที่จะดำเนินธุรกิจภำยใต้ หลักจริ ยธรรมและแนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีควบคูไ่ ปด้ วย
ในปี 2561 บริ ษัทได้ ปรับเปลีย่ นแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจมีเดีย ที่ผำ่ นมำ บริ ษัทได้ ประกอบธุรกิจด้ ำนโทรทัศน์ดำวเทียม ซึง่ ธุรกิจดังกล่ำว
ไม่สำมำรถสร้ ำงผลกำไรได้ เหมือนในอดีต จึงทำให้ บริ ษัทได้ มีกำรปรับเปลีย่ นแนวทำงและกลยุทธ์ในกำรดำเนิ นธุรกิจด้ วยกำรไม่ต่อใบอนุญำตกำร
ออกอำกำศช่องสถำนนีและสัญญำร่วมผลิตรำยกำร บริ ษัทจึงได้ ริเริ่ มกำรดำเนินธุรกิจมีเดียในโครงกำรจัดงำนแสดงคอนเสิร์ต ซึง่ สำมำรถสร้ ำงผล
กำไรได้ ในระยะเวลำอันสัน้ ทำให้ บริ ษัทมีกำรวำงแผนเพื่อจะดำเนินกำรตำมแนวทำงดังกล่ำวเพื่อผลกำไรระยะยำวในปี ตอ่ ๆไปอีกด้ วย ในส่วนของ
ธุรกิจด้ ำนนวัตกรรมนัน้ บริ ษัทได้ เข้ ำร่ วมลงทุนในฐำนะผู้ถือหุ้นกับธุรกิจพัฒนำแหล่งให้ ควำมบันเทิงในรู ปแบบดิจิทลั ไฮเปอร์ เรี ยลลิตี ้ โครงกำร
เดอร์ มำร์ เวลเอ็กซ์พีเรี ยนซ์ไทยแลนด์ : ธีมเอ็นเตอร์ เทนเมนท์ แอ็ทแทรคชัน่ ซึ่งได้ เปิ ด ดำเนินกำรโครงกำรในช่วงเดือนมิถนุ ำยน 2561 อย่ำงไรก็
ตำม กำรดำเนินธุรกิจดังกล่ำวมีปัจจัยที่ทำให้ เกิดกำรเปลีย่ นแปลงทำงโครงสร้ ำงที่สำคัญ คือ ธุรกิจกำรท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวได้ รับผลกระทบ
อย่ำงมำกจำกกำรที่นกั ท่องเที่ยวชำวจีนได้ ยกเลิกกำรเดินทำงและส่งผลให้ มีกำรชะลอตัวในธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย ส่งผลกระทบในทำงลบ
ต่อโครงกำร จนกระทัง่ เมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2562 บริ ษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จำกัด ได้ จดั ให้ มีกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562 โดยฝ่ ำย
บริ หำรของบริ ษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จำกัด เสนอวำระกำรพิจำรณำเกี่ยวกับกำรหยุดดำเนินโครงกำร เนื่องจำกประสบปั ญหำจำกกำรขำดสภำพ
คล่องทำงกำรเงินและกำรดำเนินโครงกำรไม่เป็ นไปตำมแผนกำร โดยมีมติให้ หยุดโครงกำร ด้ วยคะแนนเสียงเห็นด้ วยร้ อยละ 62.5 และคะแนน
เสียงไม่เห็นด้ วยร้ อยละ 37.5
ในส่ว นของธุร กิ จพลังงำนนัน้ บริ ษั ท ยัง คงให้ ควำมสำคัญเช่น กัน เนื่ อ งจำกเล็ง เห็ น ว่ำ พลัง งำนเป็ น สำธำรณูป โภคขัน้ พืน้ ฐำนที่มี
ควำมสำคัญ และยังมองว่ำเป็ นธุรกิจที่สำมำรถเติบโตได้ ในระยะยำว บริ ษัทจึงอยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำโครงกำรลงทุนใหม่เกี่ยวกับนวัตกรรมและ
พลังงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อรองรับกำรเติบโตและกำรเปลีย่ นแปลงของโลกและในสังคมปั จจุบนั
บริ ษัท ดี มีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) มีควำมมุ่งหวังจะดำเนินธุรกิจให้ เป็ นไปตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ โดย
คำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นและมุ่งดำเนินธุรกิจตำมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงเคร่ งครัด ซึ่งสำหรับปี นี ้ กำรรำยงำนกำรกำ กับดูแล
กิ จกำรบริ ษัท จดทะเบียนไทย ปี 2561 จำก IOD บริ ษัทได้ รับผลประเมิน 4 ตรำสัญลักษณ์ คืออยู่ในระดับ ดีมำก ซึ่งระดับสูงสุด คือ 5 ตรำ
สัญลักษณ์ คือระดับดีเลิศ ที่บริ ษัทยังคงมุ่งหวัง และบริ ษัทยังคงดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่ำงต่อเนื่อง ในโครงกำรมอบทุนอำหำรกลำงวั นและ
ค่ำใช้ จ่ำย ให้ แก่ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษมหำจักรี สิรินธร ประจำจังหวัดนครนำยก และ สำนักงำนมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตำบอดในประเทศไทย
สำขำนครนำยก (บ้ ำนรื่ นสุข) เมื่อวันที่ 25 ตุลำคม 2561
ในนำมของคณะกรรมกำรบริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) ผมใคร่ ขอขอบคุณท่ำนผู้ถือหุ้นทุก ท่ำน พันธมิตรทำงธุรกิ จ
สถำบันกำรเงิน หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้ อง ลูกค้ ำทุกท่ำนที่ได้ ให้ กำรสนับสนุนอย่ำงดียิ่งแก่บริ ษัท ตลอดจนผู้บริ หำรและพนั กงำนของ
บริ ษัทที่ทมุ่ เททังแรงใจแรงกำยในกำรน
้
ำพำบริ ษัทให้ ก้ำวต่อไป และขอให้ ทกุ ท่ำนเชื่อมัน่ ว่ำบริ ษัทจะยังคงมุง่ มัน่ ทุม่ เทในกำรดำเนินธุรกิจให้ เป็ นไป
ตำมหลักจริ ยธรรมและแนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีเพื่อก้ ำวไปข้ ำงหน้ ำอย่ำงมัน่ คงตลอดไป
ขอแสดงควำมนับถือ
นำยสุเทพ เหลีย่ มศิริเจริ ญ
ประธำนกรรมกำรบริ ษัท

ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย หรือกลยุทธ์ ในการดาเนินงานของบริษัท
บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) ชื่อย่อหลักทรัพย์ DCORP (“บริ ษัท”) เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจมีเดีย ธุรกิจนวัตกรรม และพลังงำนทดแทน บริ ษัทได้ มีกำรปรับเปลี่ยน
ภำพลักษณ์ และปรั บปรุ งโครงสร้ ำงองค์ กรให้ มี ประสิทธิ ภำพในกำรด ำเนิ นงำนมำกขึน้ บริ หำรงำนโดยที มงำนที่ มี ควำม
เชี่ยวชำญ และมีประสบกำรณ์ในแต่ละธุรกิจของบริ ษัท
บริ ษัทได้ เตรี ยมควำมพร้ อมเพื่อก้ ำวไปสู่กำรขยำยธุรกิจของบริ ษัท ทังในด้
้ ำนกลยุทธ์ บุคลำกร และทรัพยำกรแล้ ว
เป็ นอย่ำงดี โดยบริ ษัทยึดมัน่ ในเจตนำรมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจภำยใต้ หลักจริ ยธรรม และแนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีควบคู่
ไปกับกำรมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม และสร้ ำงควำมมัน่ คงและยัง่ ยืนให้ กบั บริ ษัทและผู้ถือหุ้น
วิสยั ทัศน์ของบริ ษัท คือ ดำเนินกำรต่อเนื่องในธุรกิจมีเดียซึง่ เป็ นธุรกิจหลักแต่เดิมของบริ ษัท โดยจัดแสดงคอนเสิร์ต
ของศิ ลปิ นที่มี ชื่อเสียงทัง้ ในและต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี ้ บริ ษัทมี เป้ำหมำยในกำรพัฒนำและรุ กเข้ ำสู่ธุรกิ จ
นวัตกรรมและพลังงำนโดยเล็งเห็ นว่ำพลังงำนเป็ นสำธำรณู ปโภคขัน้ พื น้ ฐำนที่ มี ควำมสำคัญ ทัง้ นี ้ บริ ษั ทอยู่ในระหว่ำง
กำรศึกษำโครงกำรลงทุนใหม่ เกี่ ยวกับนวัตกรรมและพลังงำนอย่ำงต่อเนื่ อง โดยที่บริ ษั ทมี ควำมพร้ อมในด้ ำนกำรลงทุน
เนื่องจำกบริ ษั ทไม่มี ภำระหนีเ้ งินกู้ ในอนำคต บริ ษัทมีเป้ำหมำยที่จะมุ่งสู่กำรเป็ นผู้ประกอบธุรกิ จนวัตกรรมและพลังงำน
ทดแทนในทุกประเภททังในประเทศและต่
้
ำงประเทศ โดยมุ่งเน้ นในโครงกำรที่ยงั่ ยืน ไม่ก่อให้ เกิดผลเสียกับสิ่งแวดล้ อมและให้
ผลตอบแทนสูง เพื่อสร้ ำงควำมมัน่ คงและยัง่ ยืนให้ กบั บริ ษัทและผู้ถือหุ้น เพื่อที่จะบรรลุถึงเป้ำหมำยดังกล่ำว บริ ษัทจะดำเนิน
กำรศึกษำในกำรเตรี ยมควำมพร้ อมในส่วนงำนที่เกี่ ยวข้ อง เพื่อรองรับกำรขยำยกำรลงทุนในธุรกิ จนวัตกรรมและพลังงำน
ทดแทนที่จะเกิดขึ ้นในอนำคต
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
บริ ษั ท ดี มี เตอร์ คอร์ ป อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) เดิ ม ชื่ อ บริ ษั ท เอเซี ย จอยท์ พำโนรำม่ ำ จ ำกัด (มหำชน)
จดทะเบียนจัดตังเป็
้ นบริ ษัทจำกัดเมื่อวันที่ 29 มิถนุ ำยน 2521 โดยใช้ ชื่อ บริ ษัท อ่ำวขำมไทย จำกัด เพื่อประกอบกิจกำร
เหมืองแร่ ดีบุกในทะเลและกำรให้ เช่ำเรื อขุดแร่ ดีบุก ต่อมำเมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2537 บริ ษัทได้ เข้ ำจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกเหนือจำกธุรกิจสื่อ ปั จจุบนั บริ ษัทมีนโยบำยชัดเจนที่จะมุ่งเน้ นมำประกอบธุรกิจพลังงำน
ทังในประเทศไทยและต่
้
ำงประเทศ โดยในอดีตจนถึงปั จจุบนั บริ ษัทมีกำรเปลีย่ นแปลงและพัฒนำกำรที่สำคัญต่ำงๆ ดังนี ้
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ปี 2536 บริ ษัท อ่ำวขำมไทย จำกัด ประสบปั ญหำขำดทุนจำกธุรกิจเหมืองแร่ ดีบุกมำอย่ำงต่อเนื่อง อันเนื่องมำจำกรำคำ
ถึง
ดีบุกตกต่ำทั่วโลก ทำให้ บริ ษั ทได้ หยุดธุรกิจแร่ ดีบุกในปี 2537 เป็ นกำรชั่วครำว ถัดมำในปี 2540 บริ ษัทได้ เริ่ ม
ปี 2540 ดำเนินกำรผลิตหินอุตสำหกรรมที่ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยได้ ทำกำรเช่ำช่วงประทำนบัตรกำรทำเหมือง
จำนวน 4 ประทำนบัตร จำกบริ ษัท สยำมหินประดับ จำกัด และต่อมำได้ มีกำรเปลี่ยนชื่อบริ ษัทเป็ น “บริ ษัท ซิโนไทย รี ซอร์ เซส ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด (มหำชน) (STRD)” เพื่อให้ สอดคล้ องกับธุรกิจที่ดำเนินกำร ในปี เดียวกันนี ้
บริ ษั ท ได้ รับ แจ้ งจำกตลำดหลัก ทรั พ ย์ ฯ เรื่ อ งกำรเข้ ำข่ำ ยอำจถูก เพิ ก ถอนหลัก ทรั พ ย์ จ ำกกำรเป็ น หลัก ทรั พ ย์
จดทะเบียนอันเนื่องมำจำกกำรหยุดประกอบธุรกิจ และไม่สำมำรถดำเนินกำรหำธุรกิจหลักได้ ตำมระยะเวลำที่
กำหนด พร้ อมกับกำรขึ ้นเครื่ องหมำย SP และย้ ำยหลักทรัพย์ของบริ ษัทไปยังหมวด 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 ตลำดหลักทรัพย์ฯได้ ปรับปรุงเงื่อนไขกำรอนุญำตให้ ห้ นุ ในหมวด
ปี 2546 REHABCO กลับ เข้ ำมำซือ้ ขำยได้ ซึ่งบริ ษั ท มี คุณ สมบัติ ค รบถ้ ว นตำมเกณฑ์ อนุญ ำตดังกล่ำว และได้ รับ กำร
พิ จำรณำจำกตลำดหลัก ทรัพ ย์ ฯ ทำให้ ห้ ุน ของบริ ษั ท กลับ มำซือ้ ขำยในตลำดหลัก ทรัพ ย์ ฯได้ อีก ครัง้ 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 ษัทมีกำไรจำกกำรโอนทรัพย์ชำระหนีจ้ ำนวน 87.90 ล้ ำนบำท และมีกำไรจำกกำรปรับ
โครงสร้ ำงหนี ้ถึง 108.6 ล้ ำนบำท
ปี 2547 ในปี 2547 บริ ษั ท มีก ำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ ำงผู้ถื อหุ้น ใหญ่ จำก บริ ษั ท สเตคอน เอเอ็มซี จำกัด มำเป็ น กลุ่ม
ถึง
คุณสุลดั ดำ อัศวปยุกต์กุล และได้ หยุดประกอบธุรกิจเดิมทังหมด
้
ได้ แก่ ธุรกิจเหมืองแร่ ดีบุกและธุรกิจเหมืองหิน
ปี 2549 อุตสำหกรรม พร้ อมกันนี ้ บริ ษัทได้ ขยำยไปดำเนินธุรกิจจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง 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 ทำกำรผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์น ้ำมันหล่อลืน่ ในเครื่ องหมำยกำรค้ ำของตนเองและรับจ้ ำง
ผลิต โดยบริ ษั ทได้ ซื ้อทรัพย์สินของ บริ ษัท เอเพ็กซ์ออยล์ จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษั ทที่ดำเนินธุรกิ จผลิตและจำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์น ้ำมันหล่อลืน่ ที่ใช้ ในเครื่ องยนต์และเครื่ องจักรกล
ในปี 2549 บริ ษัทได้ เพิ่มกำรค้ ำน ้ำมันไบโอดีเซลและกลีเซอรี น และได้ หยุดประกอบธุรกิจกำรขำยน ้ำมันหล่อลื่น
เนื่ อ งจำกธุ ร กิ จ น ำ้ มั น หล่ อ ลื่ น มี ก ำรแข่ ง ขั น 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 ย้ำยหลักทรัพย์ในหมวดดังกล่ำ วที่มีคุณสมบัติตำมที่ตลำด
หลักทรัพย์ ฯกำหนด กลับมำซือ้ ขำยในหมวดอุตสำหกรรมปกติพ ร้ อมขึน้ เครื่ องหมำย NC (Non-Compliance)
ซึง่ หลักทรัพย์ของบริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติตำมเกณฑ์ดงั กล่ำว ตลำดหลักทรัพย์ฯ จึงอนุญำตให้ 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
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โดยกำรจัดทำแผนฟื น้ ฟูกำรดำเนินงำนของบริ ษัทพร้ อมกับได้ กำหนดทิศทำงให้ บริ ษัทดำเนินกำร (1) ให้ มีกำรหยุด
ประกอบกิจกำรด้ ำนพลังงำน (2) ให้ จำหน่ำยเงินลงทุน ทรัพย์สนิ หนี ้สิน ที่สำมำรถทำได้ (3) นำกิจกำรใหม่เข้ ำมำ
เป็ นธุรกิจหลักของบริ ษัท
ในปี 2553 บริ ษัทได้ มีกำรเปลีย่ นแปลงโครงสร้ ำงผู้ถือหุ้นใหญ่ จำกกลุม่ ผู้ถือหุ้น คุณสุลดั ดำ อัศวปยุกต์กลุ มำเป็ น
กลุม่ คุณอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริ ญ และคุณพิพฒ
ั น์ รัชกิจประกำร
เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2553 บริ ษัทได้ หยุดประกอบธุรกิจกำรขำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง เนื่องจำกรำคำขำยถูกควบคุม
จำกนโยบำยรัฐบำล ทำให้ ธุรกิจมีอตั รำกำไรต่ำ บริ ษัทจึงได้ มีกำรเปลีย่ นธุรกิจเดิม มำประกอบธุรกิจโทรทัศน์ผ่ำน
ดำวเทียม โดยบริ ษัทได้ รับสิทธิ ร่วมผลิตรำยกำรจำก บริ ษัท เอ็ม วี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 8 ช่อง
สถำนี เป็ นระยะเวลำ 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 ระจำยเสี ย งแห่ง ประเทศไทย
ปี 2555 (FM97.00 MHz) ตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหำคม 2554 ถึง 31 พฤษภำคม 2555 ทัง้ นี ้ 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
จำกัด (มหำชน) (AJP) โดยมีผลกำรเปลีย่ นแปลงชื่อบริ ษัทและชื่อย่อหลักทรัพย์ในระบบกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 13 ธันวำคม 2555
ปี 2556 เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2556 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นใหญ่ ครัง้ ที่ 1/2556 ได้ พิจำรณำอนุมตั ิกำรลงทุนเพิ่มในธุรกิจ
โทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียม 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
และเมื่อวันที่ 4 มิถนุ ำยน 2556 บริ ษัทได้ ดำเนินกำรยื่นคำขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรื อโทรทัศน์
เพื่อให้ บริ กำรโครงข่ำยกระจำยเสียงหรื อโทรทัศน์ที่ไม่ใช้ คลื่นควำมถี่ในระดับชำติ ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร
กิจกำรกระจำยเสียง กิ จกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) ซึ่งปั จจุบัน บริ ษัทได้ รับใบอนุญำตฯ 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 วัน ที่ 28 เมษำยน 2557 มติ ที่ ป ระชุม สำมัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2557 อนุมัติ ก ำรเพิ่ ม ทุน ของบริ ษั ท และจัด สรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1 (AJP-W1) จำนวน 100,000,000 หน่วย ให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริ ษั ท ตำมสัดส่วนกำรถื อหุ้น (Rights Offering ) 2 หุ้นสำมัญ เดิม ต่อ 1 ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ
1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่ำ และมีอตั รำกำรใช้ สิทธิเป็ น ใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญได้ 1 หุ้น
รำคำกำรใช้ สิทธิ 3 บำทต่อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอำยุ 3 ปี โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สำมำรถใช้ สิทธิครัง้
แรกได้ ในวันทำกำรสุดท้ ำยของปี ที่ 1 ซึ่งตรงกับวันที่ ครบ 1 ปี นับจำกวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 ส่วน
วัน ใช้ สิท ธิ ค รั ง้ สุด ท้ ำ ย คื อ วัน ครบก ำหนดอำยุข องใบส ำคัญ แสดงสิท ธิ ครั ง้ ที่ 1 คื อวัน ที่ 8 พฤษภำคม 2560
รำยละเอี ยดปรำกฎในหนังสือ แจ้ งกำรจัด สรรใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ที่ จ ะซือ้ หุ้น สำมัญ ของบริ ษั ท เอเซีย จอยท์
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พำโนรำม่ำ จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 1 (AJP-W1)
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2557 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2557 มีมติอนุมตั ิกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
เพื่อเสนอขำยต่อบุคคลในวงจำกัด (Private placement : PP) โดยจำหน่ำยให้ แก่กลุม่ ผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ยู เบสท์
พ้ อยท์ มีเดีย จำกัด (UBP) จำนวน 5,625,000 หุ้น บริ ษัท มีเดีย เอเจนซี ไทย จำกัด (MAT) จำนวน 46,150,000
หุ้น และ นำยธนำ เบญจำทิ กุ ล จ ำนวน 12,000,000 หุ้น โดยมี ร ำคำหุ้ นละ 8 บำท และหุ้ นเพิ่ ม ทุน จ ำนวน
28,000,000 หุ้น เนื่องจำกกำรปรับสิทธิ ในกรณี ที่บริ ษัทมีกำรเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ในรำคำต่ำ และมีมติปรับ
รำคำกำรใช้ สทิ ธิและอัตรำกำรใช้ สทิ ธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับกำร
เพิ่มทุนของบริ ษัท และเพื่อรักษำมูลค่ำแห่งสิทธิตลอดอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ ด้อยค่ำลง โดยมีอตั รำกำรใช้
สิทธิใหม่เป็ น ใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญได้ 1.27 หุ้น รำคำกำรใช้ สิทธิใหม่ 2.36 บำทต่อ
หุ้น กำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนข้ ำงต้ น ทำให้ บริ ษัทมีห้ นุ สำมัญจำก 200,000,000 หุ้น เป็ นทังหมด
้
291,775,000 หุ้น
อนึ่ง บริ ษั ทมีทุน จดทะเบียนที่ยังไม่ได้ ชำระ จำนวน 100,000,000 บำท ซึ่งเป็ น ทุนจดทะเบียนส่วนที่สำรองไว้
สำหรับรองรับกำรใช้ 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 ษัท เอเจพี อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี จำกัด (AJP Information Technology Ltd.) หรื อ AJPIT โดยมีทุน
จดทะเบี ย นเป็ นจ ำนวน 10,000,000 บำท มู ล ค่ ำ หุ้ นที่ ต รำไว้ ห้ ุ นละ 10 บำท จ ำนวน 1,000,000 หุ้ น 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 โดยมีทนุ จดทะเบียน 10,000,000 บำท
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 10 บำท จำนวน 1,000,000 หุ้น โดยมีวตั ถุประสงค์ในกำรประกอบธุรกิ จด้ ำนพลังงำน
และธุรกิ จที่เกี่ ยวข้ อง ซึ่งบริ ษัทจะถื อหุ้นใน AJP POWER เป็ นจำนวน 999,998 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของ
จำนวนหุ้นทังหมด
้
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 โดยจัดสรรหุ้นสำมัญ เพิ่มทุนให้ แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ยู เบสท์ พ้ อยท์ มีเดีย จำกัด
จำนวน 5,625,000 หุ้น บริ ษั ท มีเดี ย เอเจนซี ไทย จำกัด จำนวน 46,150,000 หุ้น และนำยธนำ เบญจำทิ กุล
จำนวน 12,000,000 หุ้น โดยมีรำคำหุ้นละ 8 บำท แล้ ว และบริ ษัทได้ เพิ่มช่องสถำนีอีก 1 ช่อง เพื่อผลิตรำยกำรที่
อยูภ่ ำยใต้ บริ ษัท ยู เบสท์ พ้ อยท์ มีเดีย จำกัด ซึง่ บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 100 และบริ ษัทได้ สทิ ธิในกำรบริ หำรโฆษณำ
อีกจำนวน 5 ช่องสถำนี จำก บริ ษัท มีเดีย เอเจนซี ไทย จำกัด
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วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2558 มติที่ประชุมวิสำมัญ ผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 2/2558 อนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญ เพิ่มทุนของ
บริ ษัทจำนวน 263,775,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้น
แต่ละรำยถืออยู่ (Rights Offering : RO) ในอัตรำจัดสรร 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในรำคำเสนอขำย 6 บำทต่อหุ้น
จำกทุนจดทะเบียนเดิม 391,775,000 บำท เป็ นจำนวน 655,550,000 บำท
เมื่ อ วัน ที่ 14 พฤษภำคม 2558 มติ ที่ ป ระชุม สำมัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2558 (ครั ง้ ที่ เลื่อ นออกมำ) อนุมัติ ลดทุน
จดทะเบียนของบริ ษัทจำนวน 97,062,354 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 655,550,000 บำท เป็ นทุนจดทะเบียน
558,487,646 บำท โดยกำรตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั จำหน่ำยไม่ได้ ของบริ ษัท จำนวน 97,062,354 หุ้น มูลค่ำที่ตรำ
ไว้ ห้ ุนละ 1 บำท และอนุมัติ เพิ่ ม ทุน จดทะเบี ยนของบริ ษั ท จ ำนวน 32,059,924 บำท จำกทุน จดทะเบี ยนเดิ ม
558,487,646 บำท เป็ นทุนจดทะเบียน 590,547,570 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 32,059,924 หุ้น
มูล ค่ ำ ที่ ต รำไว้ ห้ ุน ละ 1 บำท เพื่ อ เป็ น กำรรองรั บ กำรปรั บ สิท ธิ ในกำรซื อ้ หุ้น สำมัญ ของบริ ษั ท ตำมใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ AJP-W1
เมื่อวันที่ 3 สิงหำคม 2558 ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัทครัง้ ที่ 1 (AJP-W1) ครัง้ ที่
1/2558 มีมติอนุมตั ิแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อ 1.8 ของข้ อกำหนดว่ำด้ วยสิทธิและหน้ ำที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัทครัง้ ที่ 1 (AJP-W1) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ AJP-W1”)
ซึง่ เกี่ยวข้ องกับวันใช้ สทิ ธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัทภำยใต้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ AJP-W1 เป็ นดังนี ้
“ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สำมำรถใช้ สิทธิ ครัง้ แรก ได้ ในวันทำกำรสุดท้ ำยของปี ที่ 1 ซึ่งตรงกับวันที่ครบ 1 ปี
นับจำกวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ AJP-W1 และสำมำรถใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทตำมใบสำคัญ
แสดงสิทธิครัง้ ที่ 2 ได้ ในวันที่ 25 สิงหำคม 2558 และสำมำรถใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทตำมใบสำคัญ
แสดงสิทธิครัง้ ต่อ ๆ ไปได้ ทกุ 3 เดือน นับแต่กำรใช้ สิทธิครัง้ ที่ 2 ส่วนวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำย คือวัน ครบกำหนดอำยุ
ของใบสำคัญแสดงสิทธิ AJP-W1 โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
วันกำหนดกำรใช้ สทิ ธิครัง้ ที่ 3
วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2558
วันกำหนดกำรใช้ สทิ ธิครัง้ ที่ 4
วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2559
วันกำหนดกำรใช้ สทิ ธิครัง้ ที่ 5
วันที่ 25 พฤษภำคม 2559
วันกำหนดกำรใช้ สทิ ธิครัง้ ที่ 6
วันที่ 25 สิงหำคม 2559
วันกำหนดกำรใช้ สทิ ธิครัง้ ที่ 7
วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2559
วันกำหนดกำรใช้ สทิ ธิครัง้ ที่ 8
วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2560
วันกำหนดกำรใช้ สทิ ธิครัง้ ที่ 9 (ครัง้ สุดท้ ำย) วันที่ 8 พฤษภำคม 2560
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะไม่มีกำรปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ AJP-W1 ยกเว้ นเป็ นกรณีกำรใช้
สิทธิครัง้ สุดท้ ำย ซึ่งบริ ษัทจะปิ ดสมุดทะเบียน 21 วันก่อนกำรใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ ำย (หรื อวันครบกำหนดอำยุ) และ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ จะขึ ้นเครื่ องหมำย SP (ห้ ำมซื ้อขำย) ล่วงหน้ ำ 3 วันทำกำรก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน หรื อเป็ นกำร
ปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อกำรกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ AJP-W1 ในกำรเข้ ำร่ วมประชุมผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิ AJP-W1 ตำมข้ อ 4.1 ของข้ อกำหนดว่ำด้ วยสิทธิ และหน้ ำที่ของผู้ออกใบสำคัญ แสดงสิทธิ และผู้ถือ
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ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญ AJP-W1
ในกำรใช้ สิทธิ หำกวันใช้ สิทธิตรงกับวันหยุดทำกำรของนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อวันหยุดทำกำร
ของตลำดหลักทรัพย์ MAI ให้ เลือ่ นวันใช้ สทิ ธิเป็ นวันทำกำรก่อนหน้ ำนัน”
้
และในวัน เดี ยวกัน ที่ ประชุมวิสำมัญ ผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 3/2558 ได้ มีมติ อนุมัติแก้ ไขชื่ อบริ ษั ทเป็ น บริ ษัท ดีมี เตอร์
คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) และชื่อย่อหลักทรัพย์เป็ น DCORP โดยบริ ษัทได้ ดำเนินกำรจดทะเบียนเปลีย่ นแปลง
แล้ ว เมื่อวันที่ 7 สิงหำคม 2558 และบริ ษัทย่อยของบริ ษัททัง้ 3 บริ ษัท ได้ เปลีย่ นชื่อ เป็ นดังนี ้
1. บริ ษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จำกัด (Demeter Media หรื อ DMedia)
2. บริ ษัท ดีมีเตอร์ พำวเวอร์ จำกัด (Demeter Power หรื อ DPower)
3. บริ ษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด (Demeter ICT หรื อ DICT)
ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 13 สิงหำคม 2558
เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2558 บริ ษัทได้ ทำบันทึกข้ อตกลงยกเลิกสัญญำให้ สิทธิ ร่วมผลิตรำยกำรก่อนครบกำหนด
กับบริ ษัท เอ็ม วี เทเลวิชนั่ (ไทยแลนด์) จำกัด สำหรับช่องสถำนีโทรทัศน์ดำวเทียม จำนวน 8 ช่องสถำนี โดยให้ มี
ผลตังแต่
้ 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 เอเจนซี ไทย (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 ในรำคำ
หุ้นละ 13,700 บำท คิดเป็ นมูลค่ำรวมทังสิ
้ ้น 171,250,000 บำท
3. อนุมตั ิกำรจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทย่อยของบริ ษัท ในนำม บริ ษัท ดีมีเตอร์ แคปปิ ตอล จำกัด เพื่อประกอบ
กิจกำรให้ สนิ เชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้ กำรกำกับ (Nano-Finance) โดยบริ ษัทย่อย
ดังกล่ำวจะมีทนุ จดทะเบียนทังสิ
้ ้น 50,000,000 บำท แบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 10,000,000 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 5 บำท
เมื่ อวัน ที่ 17 พฤศจิ กำยน 2558 บริ ษัท ได้ ทำบันทึกข้ อตกลงยกเลิก สัญ ญำก่อนครบกำหนด กับ บริ ษัท เอ็ม วี
เทเลวิชนั่ (ไทยแลนด์) จำกัด สำหรับช่องสถำนีโทรทัศน์ดำวเทีย ม จำนวน 8 ช่องสถำนีที่เหลือ โดยเป็ นกำรทยอย
ยกเลิก (คืน) ช่องสัญญำณของช่องสถำนีโทรทัศน์ดำวเทียม ให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 31 ตุลำคม 2558 เป็ นต้ นไป
ปี 2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2559 บริ ษัทได้ ทำบันทึกข้ อตกลงยกเลิกสัญ ญำก่อนครบกำหนด (ยกเลิกเงื่อนไขกำร
ทยอยคื นช่ อ งโปรแกรมรำยกำรโทรทัศ น์ ) กับ บริ ษั ท เอ็ ม วี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์ ) จำกัด โดยเป็ น กำรยกเลิก
ช่องสัญญำณของช่องสถำนีโทรทัศน์ดำวเทียม จำนวน 8 ช่องสถำนี ภำยในวันที่ 31 มีนำคม 2559
เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2559 มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท อนุมตั ิกำรจำหน่ำยเงินลงทุนทังหมดของบริ
้
ษัทใน
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บริ ษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นอยู่ในอัตรำร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
้
ของบริ ษัทดังกล่ำว ให้ แก่ นำยวรัญญู สุจิวรพันธ์ พงศ์ และบริ ษัท โกลบอล ไอซีที จำกัด ซึ่งไม่เป็ นบุคคลที่มีควำม
เกี่ยวข้ องหรื อเกี่ยวโยงกันกับบริ ษัท จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 10 บำท โดยมีมูลค่ำตำมบัญชี
(Book Value) ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2558 หุ้ นละ 6.15 บำท ในรำคำหุ้ นละ 8.10 บำท รวมเป็ นเงิ น ทั ง้ สิ น้
8,101,970.11 บำท คิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ บริ ษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด
เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2559 มติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 อนุมตั ิกำรเข้ ำร่วมลงทุนกับ Hainan Yingli
New Energy Resources Co., Ltd (“Yingli”) โดยบริ ษัทจะร่วมลงทุนในกำรผลิต จำหน่ำย และส่งออกแผงเซลล์
แสงอำทิตย์กบั Yingli โดยเข้ ำลงทุนใน บริ ษัท ลี่ซนั โซล่ำ จำกัด (Lison) ซึ่งเป็ นบริ ษัทลูกของ Yingli ผ่ำน บริ ษัท
ดีมีเตอร์ พำวเวอร์ จำกัด (DPower) (“ดี พำวเวอร์ ”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นอยู่ในจำนวนร้ อยละ 99.99
ของทุนจดทะเบียนทังหมด
้
มูลค่ำกำรลงทุนทังหมดเป็
้
นจำนวนเงิน 413,691,000 บำท
เมื่ อ วัน ที่ 19 พฤษภำคม 2559 ได้ ลงนำมในบัน ทึกข้ อ ตกลง จ ำนวน 2 ฉบับ กับ ผู้ลงทุน ในประเทศฟิ ลิป ปิ น ส์
เพื่อเข้ ำทำกำรตรวจสอบสถำนะในบริ ษัทจำนวน 2 บริ ษัท ที่จดทะเบียนจัดตังในประเทศฟิ
้
ลิปปิ นส์ ซึ่งประกอบ
ธุรกิ จพลังงำนในประเทศฟิ ลิป ปิ น ส์ เพื่ อ เข้ ำ ซือ้ หุ้น จ ำนวนร้ อยละ 40 ของหุ้น ของบริ ษั ท ทัง้ 2 บริ ษั ท ดังกล่ำ ว
โดยปั จจุบันยังมิได้ มีกำรลงนำมในสัญ ญำซื ้อขำยหุ้น จนกว่ำกำรตรวจสอบสถำนะทำงกฎหมำย (Legal Due
Diligence) จะแล้ วเสร็ จ
เมื่ อวันที่ 25 สิงหำคม 2559 มติ ที่ป ระชุม คณะกรรมกำร บริ ษั ท ดีมี เตอร์ คอร์ ป อเรชั่น จำกัด (มหำชน) ครั ง้ ที่
7/2559 ได้ มีมติอนุมตั ิขำยหุ้นสำมัญ ทังหมดของ
้
บริ ษัท วินชัย จำกัด (“WIND”) ที่ ดี พำวเวอร์ บริ ษัทย่อยของ
บริ ษัทถือครองอยู่จำนวนร้ อยละ 25 ต่อมำ เมื่อวันที่ 29 กันยำยน 2559 บริ ษัทตกลงจำหน่ำยหุ้นสำมัญใน WIND
จำนวนร้ อยละ 25 ให้ แก่ บริ ษัท เฟิ ร์ส อัลฟำ เวนเจอร์ จำกัด คิดเป็ นมูลค่ำ 215,000,000 บำท
และมติของที่ประชุมคณะกรรมกำร ครัง้ ที่ 7/2559 ให้ ทำกำรจดทะเบียนเลิกกิจกำรใน บริ ษัท ดีมีเตอร์ แคปปิ ตอล
จำกัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท เนื่องจำก บริ ษัท ดีมีเตอร์ แคปปิ ตอล จำกัด ไม่มีกำรลงทุนและไม่มีรำยได้ จำก
กำรดำเนินงำน และได้ ทำกำรจดทะเบียนเลิกกิจกำรกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ กระทรวงพำณิชย์ เรี ยบร้ อยแล้ ว
เมื่อวันที่ 14 กันยำยน 2559 และอยูใ่ นระหว่ำงกำรชำระบัญชี
เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2559 ที่ประชุมกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 10/2559 ได้ มีมติอนุมัติกำรเข้ ำลงทุนในโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลังงำนก๊ ำซชีวภำพที่จงั หวัดสุพรรณบุรี ซึง่ ดำเนินกำรโดย บริ ษัท อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด
(“อัครวัฒน์”) มูลค่ำรวม ไม่เกิน 290 ล้ ำนบำท
วันที่ 28 ธันวำคม 2559 บริ ษัทได้ เข้ ำทำสัญญำกับผู้ถือหุ้นเดิมของอัครวัฒน์ เพื่อแก้ ไขข้ อตกลงภำยใต้ สญ
ั ญำซื ้อ
ขำยหุ้น โดยมีรำยละเอียดกำรแก้ ไขที่สำคัญ ได้ แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมดำเนินกำรปรับโครงสร้ ำงกำรถือหุ้นในอัครวัฒน์
และจะดำเนินกำรให้ บริ ษัท โรงไฟฟ้ำ ธนญำธรณ์ จำกัด ซึง่ รับโอนหุ้นในอัครวัฒน์ บำงส่วนจำกผู้ถือหุ้นเดิมเป็ นผู้
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โอนหุ้นให้ กบั บริ ษัทภำยใต้ เงื่อนไขของสัญญำซื ้อขำยหุ้นต่อไป
วันที่ 30 ธันวำคม 2559 บริ ษัทได้ รับโอนหุ้นส่วนแรกจำนวน 8,200 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 16.40 ของหุ้นทังหมดของ
้
อัครวัฒน์ โดยบริ ษัทได้ ชำระรำคำซื ้อขำยหุ้นสำหรับกำรโอนหุ้นส่วนแรกให้ แก่ บริ ษัท โรงไฟฟ้ำ ธนญำธรณ์ จำกัด
รวมเป็ นจำนวนเงินทังสิ
้ ้น 36,078,245 บำท เรี ยบร้ อยแล้ ว
ปี 2560 เมื่อวันที่ 12 มกรำคม 2560 บริ ษัทได้ รับโอนหุ้นส่วนที่สองจำนวน 8,619 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 17.24 ของหุ้นทังหมด
้
ของ อัครวัฒน์ โดยบริ ษัทได้ ชำระรำคำซื ้อขำยหุ้นสำหรับกำรโอนหุ้นส่วนที่สองให้ แก่ บริ ษัท โรงไฟฟ้ำ ธนญำธรณ์
จำกัด รวมเป็ นจำนวนเงินทังสิ
้ ้น 37,921,755 บำท
เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2560 มติที่ประชุมกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 อนุมตั ิกำรเข้ ำลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิ ต ย์ ของ Negros PH Solar Inc (“NPSI”) ซึ่งตัง้ อยู่ที่ เมื อ งบำโคลอด (Bacolod City) จังหวัด
เนกรอส (Negros Occidental) ประเทศฟิ ลิ ป ปิ นส์ ขนำดก ำลัง กำรผลิ ต ตำมสัญ ญำ Solar Energy Service
Contract 50 เมกะวัตต์ โดยซื ้อหุ้นสำมัญใน NPSI จำนวน 10,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 40 ของทุนที่ออก
แล้ วทังหมดของ
้
NPSI จำกผู้ถือหุ้นของ NPSI คิดเป็ นมูลค่ำรวมทังสิ
้ ้น 600,000 ดอลล่ำร์ สหรัฐ โดยที่กำรเข้ ำทำ
รำยกำรจะเกิดขึ ้น ภำยหลังจำกที่ได้ รับกำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น และภำยหลังจำกที่ค่สู ญ
ั ญำปฏิบตั ิตำม
เงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนดไว้ ในสัญ ญำซื ้อขำยหุ้นครบถ้ วน ทังนี
้ ้ กำหนดให้ แล้ วเสร็ จภำยในเดือนพฤษภำคม
2560
เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2560 บริ ษัทได้ ขยำยกำหนดเวลำเข้ ำทำรำยกำรออกไป เนื่องจำกคูส่ ญ
ั ญำฝ่ ำยฟิ ลปิ ปิ นส์แจ้ ง
ว่ำ ขณะนี ้กำลังอยู่ระหว่ำงรอกระบวนกำรอนุมตั ิใบอนุญำตก่อสร้ ำงของโครงกำร ซึง่ มีควำมล่ำช้ ำ เนื่องจำกมีกำร
ปรับ เปลี่ยนนโยบำยเรื่ องกระบวนกำร และขัน้ ตอนกำรอนุมัติใบอนุญ ำตของหน่วยงำนที่ออกใบอนุญ ำต คื อ
กรมพลังงำน กระทรวงพลังงำน ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ โดยคำดว่ำจะใช้ เวลำจนใบอนุญำตแล้ วเสร็ จและสำมำรถเข้ ำ
ทำรำยกำรลงทุนได้ ภำยในประมำณเดือนกรกฎำคม 2560 ทังนี
้ ้ กำรเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำว ขึ ้นอยู่กบั กำรอนุมตั ิ
จำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริ ษัทจะเสนอให้ ที่ประชุมวิสำมั ญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตั ิธุรกรรมกำรซื ้อหุ้นใน NPSI
ต่อไป
เมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 4/2560 ได้ มีมติอนุมตั ิกำรเข้ ำทำสัญญำซื ้อขำย
หุ้นแบบมีเงื่อนไข ระหว่ำง (1) บริ ษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จำกัด (“DMedia”) (ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท) และ (2)
บริ ษัท ไทยเทรด คอมมูนิเคชัน่ จำกัด (“สัญญำซื ้อขำยหุ้น”) เพื่อกำหนดข้ อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรเข้ ำลงทุน
ในธุรกิจกำรพัฒนำแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ เพื่อกำรทำธุรกรรมบนอินเตอร์ เน็ต ซึ่งดำเนินกำรโดย บริ ษัท บลู
ฟี นิกซ์ ดิจิตลั จำกัด (“บลู ฟี นิกซ์”) โดยกำรเข้ ำซื ้อหุ้นจำกผู้ถือหุ้นเดิม และกำรเข้ ำซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของ บลู ฟี นิกซ์
(“ธุ ร กรรมกำรซื อ้ หุ้ น”) รวมเป็ นมู ล ค่ ำ กำรเข้ ำท ำธุ ร กรรมกำรซื อ้ หุ้ นทัง้ สิ น้ ไม่ เกิ น 74,370,000 บำท โดยมี
รำยละเอียด ดังนี ้
1. กำรเข้ ำซื ้อหุ้นสำมัญของ บลู ฟี นิกซ์ จำก บริ ษัท ไทยเทรด คอมมูนิเคชั่น จำกัด (“ไทยเทรด”) จำนวน 28,600
หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของ บลู ฟี นิกซ์ ในรำคำหุ้นละไม่เกิ น 1,726.22 บำท คิดเป็ น
มูลค่ำรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 49,370,000 บำท
2. กำรซือ้ หุ้นสำมัญ เพิ่มทุนของ บลู ฟี นิกซ์ โดย บลู ฟี นิกซ์ จะดำเนินกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนบริ ษัทจำกทุนจด
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ทะเบี ย นเดิ ม 14,300,000 บำท เป็ น ทุน จดทะเบี ย น 16,350,000 บำท โดยกำรออกหุ้น สำมัญ เพิ่ ม ทุน จ ำนวน
20,500 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท โดยเป็ นกำรซื ้อหุ้นเพิ่มทุนในรำคำสูงกว่ำมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ โดยจะซื ้อ
หุ้ นเพิ่ ม ทุ น ในรำคำหุ้ นละไม่ เกิ น 1,219.51 บำท คิ ด เป็ นมู ล ค่ ำ รวมทั ง้ สิ น้ ไม่ เ กิ น 25,000,000 บำท ทั ง้ นี ้
รำยละเอียดเพิ่มเติมในกำรซื ้อหุ้น มีดงั นี ้
1) กำรซื ้อหุ้นในรำคำที่สงู กว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้ ดงั กล่ำว เนื่องจำกบริ ษัทได้ พิจำรณำมูลค่ำของบลู ฟี นิกซ์ ที่ประเมิน
โดยผู้ประเมินอิสระแล้ วเห็นว่ำ บลู ฟี นิกซ์ มีมลู ค่ำเท่ำกับ 719,570,000 บำท หรื อคิดเป็ นมูลค่ำ 5,031.96 บำทต่อ
หุ้น ซึ่งกำรเข้ ำซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่รำคำหุ้นละไม่เกิน 1,219.51 บำท เป็ นรำคำที่เหมำะสมแล้ วซึ่งจะทำให้ DMedia
ได้ รับผลตอบแทนจำกกำรลงทุนที่คำดหวัง
2) จำกกำรเจรจำทำงธุรกิจกับบลู ฟี นิกซ์ บริ ษัทมีข้อตกลงกับบลู ฟี นิกซ์ให้ DMedia ต้ องมีสดั ส่วนกำรถือหุ้นไม่ต่ำ
กว่ำร้ อยละ 30 จำกกำรลงทุนใน บลู ฟี นิกซ์ ดังนี ้ DMedia จึงจะเข้ ำซื ้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวนทังหมด
้
โดยผู้ถือหุ้นเดิม
ของ บลู ฟี นิกซ์ ทุกรำยตกลงสละสิทธิในกำรซื ้อหุ้นเพิ่มทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้ นของตน เพื่อให้ DMedia เข้ ำถือ
หุ้นสำมัญ ในบริ ษัทจำนวนทัง้ หมด 49,100 หุ้น (เมื่อรวมกับหุ้นที่ซือ้ จำกไทยเทรดจำนวน 28,600 หุ้น) คิดเป็ น
สัดส่วนทังหมดร้
้
อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนของ บลู ฟี นิกซ์
เมื่ อ วัน ที่ 8 มิ ถุน ำยน 2560 DMedia ได้ รับ โอนหุ้น จ ำนวน 28,600 หุ้น คิ ด เป็ น สัด ส่ว นร้ อยละ 20 ของทุน จด
ทะเบี ยนของ บลู ฟี นิกซ์ และเมื่ อวันที่ 19 มิ ถุนำยน 2560 DMedia ได้ รับ กำรจัดสรรหุ้นสำมัญ เพิ่ม ทุนของบลู
ฟี นิกซ์ จำนวน 20,500 หุ้น โดย DMedia ได้ ชำระ (1) รำคำซื ้อขำยหุ้นสำหรับกำรโอนหุ้นดังกล่ำวให้ แก่ บริ ษัท ไทย
เทรด คอมมูนิ เคชั่น จำกัด รวมเป็ น เงิ น ทัง้ สิน้ 49,370,000 บำท และ (2) รำคำซือ้ ขำยหุ้น สำหรั บ กำรเพิ่ ม ทุน
ดังกล่ำว ให้ แก่ บลู ฟี นิกซ์ รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 25,000,000 บำท เรี ยบร้ อยแล้ ว
เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2560 ที่ประชุมวิสำมัญ ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 3/2560 ของ บริ ษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จำกัด ซึ่งเป็ น
บริ ษัทย่อยของบริ ษัท มีมติให้ เปลี่ยนชื่ อ บริ ษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จำกัด (Demeter Media Co., Ltd.) เป็ น บริ ษัท
ดี มี เตอร์ อิ น โนเวชั่น จ ำกัด (Demeter Innovation Co., Ltd.) (“ดี อิ น โนเวชั่น ”) ทัง้ นี ้ ได้ จ ดทะเบี ย นกำรแก้ ไข
เปลีย่ นแปลงชื่อดังกล่ำวต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ กระทรวงพำณิชย์ เรี ยบร้ อยแล้ ว ในวันที่ 20 มิถนุ ำยน 2560
เมื่อวันที่ 9 สิงหำคม 2560 บริ ษัทได้ เลื่อนกำหนดเวลำกำรซือ้ ขำยหุ้นเสร็ จสมบูรณ์ ครั ง้ ที่ 3 จำนวน 8,181 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 16.36 ของหุ้นทังหมดของอั
้
ครวัฒน์ฯ ออกไป เป็ นภำยในวันที่ 31 ตุลำคม 2560 เนื่องจำก บริ ษัท
และผู้ถือหุ้นรำยอื่นในอัครวัฒน์ ฯ ยังอยู่ในระหว่ำงกำรเจรจำตกลงในประเด็นทำงธุรกิจที่ต้องกำหนดในสัญญำ
ระหว่ำ งผู้ถื อ หุ้น ซึ่งเป็ น เงื่ อ นไขบัง คับ ก่ อ นของกำรรั บ โอนดัง กล่ำ ว ข้ อ ตกลงที่ อ ยู่ในระหว่ำ งกำรเจรจำ เช่ น
รำยละเอียดกำรบริ หำรจัดกำรบริ ษัท โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทและผู้ถือหุ้น เป็ นต้ น
เมื่อวันที่ 11 สิงหำคม 2560 บริ ษัทได้ รำยงำนสถำนะโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของ NPSI ที่ประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์ ว่ำ กำลังอยู่ระหว่ำงรอกระบวนกำรอนุมตั ิใบอนุญำตก่อสร้ ำงของโครงกำรซึ่งมีควำมล่ำช้ ำ เนื่องจำกมี
กำรปรับเปลี่ยนนโยบำยเรื่ องกระบวนกำร และขันตอนกำรอนุ
้
มตั ิใบอนุญำตของหน่วยงำนที่ออกใบอนุญำต คือ
กรมพลังงำน กระทรวงพลังงำน ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ซึ่งปั จจุบนั ยังอยู่ในขันตอนกำรตรวจสอบเอกสำรเพิ
้
่มเติมจำก
กระทรวงพลังงำนและยังไม่สำมำรถสรุ ปควำมคืบหน้ ำใดๆ ได้ จำกกำรหำรื อเบื อ้ งต้ นทำง NPSI คำดว่ำกระทรวง
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พลังงำนประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์จะใช้ เวลำในกำรตรวจสอบเอกสำรแล้ วเสร็ จภำยในเดือนตุลำคม 2560
เมื่อวันที่ 15 กันยำยน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 8/2560 มีมติอนุมตั ิกำรลงทุนในธุรกิจพัฒนำ
แหล่งให้ ค วำมบัน เทิ งในรู ป แบบดิ จิทัล ไฮเปอร์ เรี ย ลลิตี ้ โครงกำรเดอะมำร์ เวลเอ็ ก ซ์ พี เรี ย นซ์ ไทยแลนด์ : ธี ม
เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ แอ็ทแทรคชัน่ (The Marvel Experience: Theme Entertainment Attraction - TMX) ในบริ ษัท
ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จำกัด (“ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์”) โดยกำรเข้ ำซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของ ฮีโร่ เอ็กซ์ พีเรี ยนซ์ จำนวน 805,264
หุ้น คิ ด เป็ นสัด ส่ว น ร้ อยละ 30 ของทุน จดทะเบี ย นทัง้ หมดของบริ ษั ท โดยจะซื อ้ หุ้น เพิ่ ม ทุ น ในรำคำหุ้ นละ
335.29377 บำท เป็ นจำนวนเงินทัง้ สิ ้น 270,000,000 บำท และกำรเข้ ำซื ้อหุ้นจำกผู้ถือหุ้นเดิมของ ฮีโร่ เอ็กซ์ พี
เรี ยนซ์ จำกัด จำนวน 67,106 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 2.5 ของทุนจดทะเบียนของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ในรำคำหุ้น
ละ 149.018 บำท คิดเป็ นมูลค่ำรวมทังสิ
้ ้น 10 ล้ ำนบำท รวมเป็ นมูลค่ำธุรกรรมกำรซื ้อหุ้นทังสิ
้ ้น 280,000,000 บำท
คิดเป็ นสัดส่วนทังหมดร้
้
อยละ 32.5 ของทุนจดทะเบียน โดยกำหนดให้ แล้ วเสร็ จภำยในวันที่ 31 ตุลำคม 2560
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2560 บริ ษัทได้ เลื่อนกำหนดเวลำกำรซื ้อขำยหุ้นเสร็ จสมบูรณ์ครัง้ ที่ 3 จำนวน 8,181 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 16.36 ของหุ้นทังหมดของอั
้
ครวัฒน์ ออกไป เนื่องจำก บริ ษัทและผู้ถือหุ้นรำยอื่นในอัครวัฒน์ยงั อยู่
ในระหว่ำงกำรเจรจำตกลงในประเด็นทำงธุรกิจที่ต้องกำหนดในสัญญำระหว่ำงผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็ นเงื่อนไขบังคับก่อน
ของกำรรั บ โอนดังกล่ำว ข้ อ ตกลงที่ อยู่ในระหว่ำงกำรเจรจำ เช่น สิท ธิ และหน้ ำที่ ข องผู้ถือ หุ้น แต่ละฝ่ ำย และ
รำยละเอียดกำรบริ หำรจัดกำรบริ ษัทโดยคณะกรรมกำรบริ ษัทและผู้ถือหุ้น เป็ นต้ น โดยคำดว่ำจะใช้ เวลำในกำร
เจรจำตกลงในประเด็นดังกล่ำวแล้ วเสร็ จและสำมำรถเข้ ำทำธุรกรรมกำรซื ้อหุ้นได้ ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน
2560
และในวันเดียวกัน บริ ษัทได้ ขยำยกำหนดเวลำเข้ ำทำรำยกำรเข้ ำลงทุนในธุรกิจพัฒนำแหล่งให้ ควำมบันเทิงใน
รู ปแบบดิจิทัล ไฮเปอร์ เรี ยลลิตี ้ ภำยใต้ โครงกำรเดอะมำร์ เวลเอ็กซ์ พีเรี ยนซ์ ไทยแลนด์ : ธี มเอ็นเตอร์ เทนเมนท์
แอ็ทแทรคชัน่ (The Marvel Experience: Theme Entertainment Attraction - TMX) ในฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ออกไป
เนื่องจำกเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญที่กำหนดไว้ ในสัญญำซื ้อขำยหุ้นยังดำเนินกำรไม่เสร็ จสิ ้น เงื่อนไขในกำรเข้ ำทำ
ธุรกรรมที่สำคัญ ดังกล่ำว เช่น กำรปฏิบัติตำมเงื่ อนไขในกำรอนุญ ำตให้ ใช้ ทรัพย์ สินทำงปั ญ ญำในกำรดำเนิ น
โครงกำร และกำรเจรจำตกลงในประเด็นทำงธุรกิจที่ต้องกำหนดในสัญญำระหว่ำงผู้ถือหุ้น โดยคำดว่ำจะใช้ เวลำ
ในกำรปฏิบตั ิเงื่อนไขดังกล่ำวแล้ วเสร็ จและสำมำรถเข้ ำทำธุรกรรมกำรซื ้อหุ้นได้ ภำยในเดือนธันวำคม 2560
เมื่ อ วัน ที่ 10 พฤศจิ ก ำยน 2560 ตำมที่ เบื อ้ งต้ น บริ ษั ท คำดว่ำ กรมพลัง งำน ของกระทรวงพลัง งำน ประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์ จะใช้ เวลำในกำรตรวจสอบเอกสำรและดำเนินกำรอนุมตั ิใบอนุญำตก่อสร้ ำงโครงกำรแล้ วเสร็ จในเดือน
ตุลำคม พ.ศ. 2560 จึงได้ ตกลงกับ NPSI และลงนำมในเอกสำรกำรแก้ ไขสัญญำซื ้อขำยหุ้น เพื่อขยำยระยะเวลำ
เข้ ำทำธุรกรรมกำรซื ้อหุ้นจำก วันที่ 31 กรกฎำคม 2560 เป็ นวันที่ 31 ตุลำคม 2560 หลังจำกใบอนุญำตก่อสร้ ำง
ได้ รับอนุมัติเสร็ จสิ ้นแล้ ว อย่ำงไรก็ ตำม ขณะนีท้ ำงกระทรวงพลังงำน ยังดำเนิน กำรอนุมัติใบอนุญ ำตก่อสร้ ำง
โครงกำรไม่เสร็ จสิ ้น เนื่องจำกปั ญหำด้ ำนกำรปรับเปลี่ยนนโยบำยภำยในเกี่ยวกับกระบวนกำรและขันตอนกำร
้
อนุมตั ิใบอนุญำต ซึ่งทำงบริ ษัท และ NPSI ได้ ยื่นหนังสือไปยังกระทรวงพลังงำน ประเทศฟิ ลิปปิ นส์เพื่อติดตำมผล
กำรอนุมตั ิใบอนุญำต แต่ก็ยงั ไม่ทรำบผล และได้ รับแจ้ งว่ำไม่มีกำหนดระยะเวลำกำรพิจำรณำอนุมตั ิใบอนุญำต
ก่อสร้ ำงดังกล่ำว ดังนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทได้ พิจำรณำแล้ วมีควำมเห็นว่ำ กรณีดงั กล่ำวถือว่ำ NPSI
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ไม่สำมำรถปฏิ บัติ ตำมเงื่ อ นไขบังคับ ก่ อนได้ สำเร็ จครบถ้ วน เนื่อ งจำกกำรไม่ได้ รับ อนุมัติ ใบอนุญ ำตก่ อสร้ ำง
ดังกล่ำว ทำให้ ผลกำรตรวจสอบสถำนะทำงกฎหมำยไม่เป็ นที่นำ่ พอใจแก่บริ ษัท เนื่องจำกประเด็นเรื่ องกำรไม่ได้ รับ
ใบอนุญำตก่อสร้ ำงโครงกำรก่อให้ เกิดผลกระทบกับกำรเข้ ำทำรำยกำรอย่ำงมีนยั สำคัญ จึงเห็นควรยกเลิกโครงกำร
ดังกล่ำว และจะดำเนินกำรขอคืนเงินค่ำมัดจำกำรเข้ ำซื ้อหุ้นจำกผู้ถือหุ้นของ NPSI จำนวน 600,000 ดอลลำร์
สหรัฐ หรื อประมำณ 21,234,000 บำท ซึ่งเงินมัดจำดังกล่ำว ผู้ถือหุ้นของ NPSI ได้ ส่งมอบให้ ผ้ รู ักษำทรัพย์ สิน
(Escrow Agent) แล้ ว ซึ่งคำดว่ำหลังจำกได้ แจ้ งให้ Escrow Agent ทรำบถึงกำรปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขของสัญญำซื ้อ
ขำยหุ้นเกี่ยวกับเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่ำว บริ ษัทจะได้ รับคืนเงินมัดจำทังจ
้ ำนวนภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน
2560 และเมื่ อวันที่ 28 พฤศจิ กำยน 2560 บริ ษั ทได้ รับ เงิ นค่ำมัดจำกำรเข้ ำซือ้ หุ้นจำก NPSI จำนวน 600,000
ดอลลำร์ สหรัฐ จำก Escrow Agent ครบถ้ วนแล้ ว อย่ำงไรก็ตำม จะเจรจำเรี ยกเงินมัดจำส่วนอื่นคืนโดยเร็ วที่สดุ
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิ กำยน 2560 บริ ษัทได้ รำยงำนมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรของบริ ษัท ครัง้ ที่ 18/2560
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2560 ที่ได้ อนุมตั ิกำรเข้ ำร่ วมลงทุนกับ Triple CH Holdings Company Limited (“Triple
CH”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่จดทะเบียนภำยใต้ กฎหมำยของประเทศซำมัว (Samoa) โดยมีที่ตงส
ั ้ ำนัก ณ เขตบริ หำรพิเศษ
ฮ่องกงแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน และเป็ นผู้ได้ รับสิทธิ กำรถ่ำยทอดสดฟุตบอลรำยกำรพรี เมียร์ ลีก (Premier
League) ยูฟ่ ำ แชมเปี ย นส์ ลีก (UEFA Champions League) และ ลำ ลี ก ำ (La Liga) ในประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์
ในสัดส่วนกำรร่ วมลงทุนร้ อยละ 35 คิดเป็ นวงเงินกำรร่ วมลงทุนรวม 30,000,000 บำท เพื่อประกอบธุรกิ จกำร
ถ่ำยทอดสดรำยกำรฟุตบอลในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ โดยบริ ษัทได้ เข้ ำลงนำมในสัญ ญำ Business Collaboration
and Investment Agreement เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2560 เพื่อกำหนดข้ อตกลงและเงื่อนไขในกำรลงทุนร่วมกัน
และแบ่งปั นผลประโยชน์จำกกำรถ่ำยทอดรำยกำรแข่งขันฟุตบอลตำมสัดส่วนกำรร่วมลงทุน
เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 13/2560 ได้ มีมติอนุมตั ิกำรแก้ ไขรำยละเอียดกำร
ลงทุนในธุรกิจพัฒนำแหล่งให้ ควำมบันเทิงในรูปแบบดิจิทลั ไฮเปอร์ เรี ยลลิตี ้ โครงกำรเดอะมำร์ เวลเอ็กซ์พีเรี ยนซ์
ไทยแลนด์: ธีมเอ็นเตอร์ เทนเมนท์ แอ็ทแทรคชัน่ ใน บริ ษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จำกัด โดยเข้ ำซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของ ฮีโร่
เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จำนวน 939,474 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 35 ของทุนจดทะเบียนทังหมดของบริ
้
ษัท คิดเป็ นมูลค่ำ
รวมทังสิ
้ ้น 314,999,779.28 บำท และกำรเข้ ำซื ้อหุ้นจำกผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 67,106 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
2.5 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ในรำคำหุ้นละ 149.018 บำท คิดเป็ นมูลค่ำรวมทังสิ
้ น้ 10 ล้ ำนบำท รวมเป็ น
จำนวน 1,006,580 หุ้น ในสัดส่วนร้ อยละ 37.5 มูลค่ำกำรเข้ ำทำธุรกรรมกำรซื ้อหุ้นทังสิ
้ ้น 324,999,779.28 บำท
และเมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2560 บริ ษัทได้ เข้ ำทำธุรกรรมดังกล่ำวเรี ยบร้ อยแล้ ว
ปี 2561 เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2561 บริ ษัทได้ แจ้ งควำมเห็นของคณะกรรมกำรต่อผลกำรศึกษำโครงสร้ ำงต้ นทุนในเชิงลึก
ของกำรเข้ ำลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนก๊ ำซชีวภำพของอัครวัฒน์ ซึง่ คณะกรรมกำรได้ พิจำรณำข้ อเท็จจริ ง
เพิ่ ม เติ ม และผลกำรศึกษำโครงสร้ ำงต้ นทุน ที่ เปลี่ยนแปลงไปแล้ ว พบว่ำกำรด ำเนิน โครงกำรต่อ ไปโดยอำศัย
แนวทำงเดิมอำจส่งผลให้ ไม่เกิดผลประโยชน์ต่อบริ ษัทและผู้ถือหุ้น จึงได้ ให้ ฝ่ำยบริ หำรศึกษำหำแนวทำงแก้ ไขให้
บริ ษัทได้ รับผลกระทบน้ อยที่สดุ ซึ่งคณะกรรมกำรจะพิจำรณำแนวทำงกำรแก้ ไขดังกล่ำวภำยในกุมภำพันธ์ 2561
โดยบริ ษัทได้ เสนอแนวทำงแก้ ไขและพบประเด็นสำคัญจำกกำรศึกษำแนวทำงแก้ ไขดังกล่ ำว ได้ แก่ (1) กำรศึกษำ
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ต้ นทุนกำรจัดกำรน ้ำเสียที่เกิดจำกกำรหมักก๊ ำซชีวภำพ (2) กำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ ของกำรย้ ำยตำแหน่งที่ตงของ
ั้
โครงกำร เพื่อลดระยะในกำรขนวัตถุดิบ (น ้ำวีแนส) จำกโรงงำนไบโอฟูเอล มิตรผล ที่อำเภอด่ำนช้ ำง (3) กำรศึกษำ
ควำมเป็ นไปได้ ในกำรติดตังระบบบ
้
ำบัดน ้ำเสีย
เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2561 ได้ พิจำรณำมีควำมเห็นว่ำ กำรดำเนิน
โครงกำรต่ อ ไปไม่ ว่ำ จะโดยอำศัย แนวทำงเดิ ม หรื อ ตำมแนวทำงแก้ ไขปั ญ หำ อำจส่ง ผลให้ บ ริ ษั ท ไม่ ได้ รั บ
ผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัทและผู้ถือหุ้นตำมที่ได้ อนุมตั ิให้ เข้ ำลงทุน จึงมีควำมเห็นให้ ยกเลิกกำรลงทุน หรื อกำรจำหน่ำย
กำรลงทุน โดยบริ ษัทจะดำเนินกำรหำผู้ลงทุนที่สนใจโครงกำร
เมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม 2561 ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ มีควำมจำเป็ นต้ องจัดหำเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนค่ำลิขสิทธิ์
ค่ำเช่ำพื ้นที่ ค่ำก่อสร้ ำง ค่ำตกแต่ง ค่ำอุปกรณ์ และค่ำใช้ จ่ำยอื่นใด ๆ อันเกี่ยวข้ องกับโครงกำร จึงได้ ดำเนินกำรเข้ ำ
ทำสัญญำกู้ยืมเงินกับ ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) เป็ นจำนวนรวม 240,000,000 บำท ประกอบด้ วยวง
เงินกู้ระยะยำว 2 ส่วนคือ 150,000,000 บำท และ 90,000,000 บำท โดยบริ ษัทได้ เข้ ำค ้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้ แก่
ฮี โร่ เอ็ ก ซ์ พี เรี ย นซ์ โดยกำรจดทะเบี ย นหลัก ประกั น ทำงธุ ร กิ จ ประเภทเงิ น ฝำกในนำมของบริ ษั ท จ ำนวน
90,000,000 ตำมสัดส่วนกำรถื อ หุ้น ในฮี โร่ เอ็ก ซ์ พี เรี ยนซ์ ที่ร้อยละ 37.5 โครงกำรจึงกำหนดพิ ธีเปิ ด อย่ำงเป็ น
ทำงกำรในวันที่ 27 มิถนุ ำยน 2561 และกำหนดเปิ ดให้ บริ กำรในเชิงพำณิชย์ในวันที่ 29 มิถนุ ำยน 2561
เมื่ อวันที่ 3 กันยำยน 2561 ที่ป ระชุม วิสำมัญ ผู้ถือหุ้น ของ ดี อิน โนเวชั่น ครัง้ ที่ 1/2561 ให้ จัดตัง้ บริ ษั ท ย่อยชื่ อ
บริ ษัท ฮิโนกิ วู้ด เวิร์ค จำกัด (“ฮิโนกิ วู้ด เวิร์ค ”) มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บำท โดย ดี อินโนเวชั่น ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้ อยละ 99.98 ซึง่ ฮิโนกิ วู้ด เวิร์คถูกจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทเมือ่ วันที่ 13 กันยำยน 2561 และเป็ นบริ ษัทย่อย
ทำงอ้ อ มของบริ ษั ท เพื่ อด ำเนิน ธุรกิ จแปรรู ป ผลิต และจำหน่ำยผลิต ภัณ ฑ์ จ ำกไม้ ฮิโนกิ ทัง้ นี ้ กำรด ำเนิน กำร
ดังกล่ำวได้ ผ่ำนคณะกรรมกำรกลัน่ กรองกำรลงทุนของบริ ษัทเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว มีมติเห็นชอบให้ ลงทุน และ
นำเสนอให้ คณะกรรมบริ ษั ทรับทรำบกำรลงทุนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครั ง้ ที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 9
พฤศจิกำยน 2561
เมื่ อ วัน ที่ 6 ธัน วำคม 2561 ที่ ป ระชุม คณะกรรมกำรจัด กำรของบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 45/2561 มี ม ติ ให้ บ ริ ษั ท ลงทุน จัด
คอนเสิ ร์ ต Sticky Fingers ในประเทศไทย (Sticky Fingers Live in Bangkok) โดยมี ง บประมำณ ไม่ เ กิ น
4,200,000 บำท
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1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่

กลุม่ ธุรกิจพลังงำน

กลุม่ ธุรกิจมีเดีย/นวัตกรรม

บจ. ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่
บจ. บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตลั

บจ. ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์

บจ. อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน

บจ. ดีมีเตอร์ พำวเวอร์

บจ. ฮิโนกิ วู้ด เวิร์ค

บริ ษัทมีกำรลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม ที่ประกอบด้ วย ธุรกิจมีเดีย/ธุรกิจนวัตกรรม และธุรกิจพลังงำน
สัดส่ วนถือหุ้น
รายชื่อผู้ถอื หุ้น
ชื่อบริษัท
ลักษณะธุรกิจ
(ร้ อยละ)
และจานวนหุ้น*
1. ธุรกิจมีเดีย/ธุรกิจนวัตกรรม
1.1 บริ ษัท ดีมเี ตอร์
เป็ นนวัตกรรมใหม่ในส่วน
99
1. บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
อินโนเวชัน่ จำกัด
ของธุรกิจมีเดีย ได้ แก่ ทีวดี ิ
479,998 หุ้น
จิตลั บนโทรศัพท์มือถือ และ
2. นำงสำวกุลธิดำ วีระถำวร
1 หุ้น
ปั ญญำประดิษฐ์ (Artificial
3. นำงสำวพิชญำ รักตพงศ์ไพศำล
1 หุ้น
Intelligence)
รวม
480,000 หุ้น
(มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท)
1.2 บริ ษัท บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตลั
พัฒนำเว็บไซด์และ
30
1. บริ ษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จำกัด 49,100หุ้น
จำกัด
แอพพลิเคชัน่
2. นำยสุรศักดิ์ อำรี ย์สว่ำงกิจ
48,392 หุ้น
3. บริ ษัท อำร์ ติเซน ฮ่องกง จำกัด 35,006 หุ้น
4. นำยศิรทรงวิทย์ จิรธนำโศภิน

12,001 หุ้น

5. นำยวิวฒ
ั น์ วงศ์วรำวิภทั ร์

7,001 หุ้น

6. นำยนิธิภทั ร์ พำณิชชัยวิวฒ
ั น์

5,000 หุ้น

7. นำยไพสิฐ วัจนะปกรณ์

5,000 หุ้น

8. นำยสมยศ ชัยรัตน์

2,000 หุ้น

รวม

163,500 หุ้น

(มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท)
1.3 บริ ษัท ฮิโนกิ วู้ด เวิร์ค
จำกัด

กำรค้ ำ ผลิต ออกแบบ จัด
จำหน่ำย นำเข้ ำ ส่งออก
ผลิตภัณฑ์จำกไม้

99.98

1. บริ ษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จำกัด 9,998 หุ้น
2. นำยสรกฤต ลัทธิธรรม
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1 หุ้น

ชื่อบริษัท

สัดส่ วนถือหุ้น
(ร้ อยละ)

ลักษณะธุรกิจ

รายชื่อผู้ถอื หุ้น
และจานวนหุ้น*
3. นำงสำวไสว ชำวตระกำร
รวม

1 หุ้น
10,000 หุ้น

(มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท)
1.4 บริ ษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พเี รี ยนซ์
จำกัด

เป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจ
กิจกำรสวนสนุก

37.5

1. บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
1,006,580 หุ้น
2. นำยสุรเกียรติ เทียนทอง

724,736 หุ้น

3. นำยอนุรักษ์ เทียนทอง

201,316 หุ้น

4. นำยวิชญ์ ไวฑูรเกียรติ

187,895 หุ้น

5. นำยเอกวุฒิ เนื่องจำนงค์

161,053 หุ้น

6. นำยโกวิทย์ จิรชนำนนท์

147,632 หุ้น

7. นำงสำวสุณฏั ฐำ บดินทร์ ภกั ดีกลุ 127,500หุ้น
8. นำยนพปฎล เจสัน จิรสันติ

100,658 หุ้น

9. นำย ธนรรถ บุษยโภคะ

26,842 หุ้น

รวม
(มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท)
2. ธุรกิจพลังงาน
2.1 บริ ษัท ดีมเี ตอร์ พำวเวอร์ เป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจ
จำกัด
ให้ บริ กำรเกี่ยวกับโครงกำร
ผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน
ทดแทน

99

2.2 บริ ษัท อัครวัฒน์ พลังงำน เป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจ
พืชหมุนเวียน จำกัด
โรงไฟฟ้ำพลังงำนก๊ ำซ
ชีวภำพ

33.64
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2,684,212 หุ้น

1. บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
3,499,998 หุ้น
2. นำงสำวกุลธิดำ วีระถำวร
1 หุ้น
3. นำงสำวพิชญำ รักตพงศ์ไพศำล
1 หุ้น
รวม
3,500,000 หุ้น
(มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท)
1. บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
16,819 หุ้น
2. บริ ษัท โรงไฟฟ้ำ ธนญำธรณ์ จำกัด8,181 หุ้น
3. นำยทิษณุ ธนญำธรณ์
17,500 หุ้น
4. นำงณิญำ ธนญำธรณ์
2,500 หุ้น
5. นำงสำวภคนัท ธนญำธรณ์
2,500 หุ้น
6. นำยธนภณ ธนญำธรณ์
2,500 หุ้น
รวม
50,000 หุ้น
(มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท)

1.4 ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอื หุ้นใหญ่
- ไม่มี –
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 กลุ่มธุรกิจมีเดีย ประกอบด้ วย
2.1.1 ธุรกิจโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม
2.1.2 ธุรกิจคอนเทนต์ ได้ แก่
• คอนเทนต์ EDGE Sport
• คอนเทนต์ Eredivisie (Dutch League)
• คอนเทนต์ ถ่ำยทอดสดฟุตบอลรำยกำรพรี เมียร์ ลีก (Premier League) ยูฟ่ำ แชมเปี ยนส์ ลีก (UEFA
Champions League) และ ลำ ลีกำ (La Liga) ในประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์
2.1.3 ธุรกิจจัดแสดงคอนเสิร์ต
• คอนเสิร์ตวง Sticky Fingers
2.1.1 การประกอบธุรกิจโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม
2.1.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกรำคม 2561 จนถึงวันที่ 31 กรกฎำคม 2561 บริ ษัทประกอบธุรกิจโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม โดยกำร
ได้ รับสิทธิ ในกำรจัดหำ และ/หรื อ ผลิตโปรแกรมรำยกำรโทรทัศน์ และ/หรื อกำรทำสัญญำร่ วมผลิตรำยกำรกับผู้ร่วมผลิต
รำยกำรโทรทัศน์ สำหรับช่องสถำนีโทรทัศน์ดำวเทียม ตำมสัญญำร่ วมผลิตรำยกำรกับ บริ ษัท เฟิ ร์ ส กรุ๊ ป จำกัด ที่เหลือ
จำนวน 2 ช่องสถำนี ซึง่ บริ ษัทอนุญำตให้ ผ้ รู ่ วมผลิตรำยกำร ผลิตรำยกำรโทรทัศน์ โปรแกรมรำยกำรโทรทัศน์ โดยมีเนื ้อหำ
สำระ ไม่ขดั กับควำมสงบเรี ยบร้ อย จำรี ตประเพณี และศีลธรรมอันดีของประชำชน ไม่ขดั ต่อระเบียบ กฎหมำยและควำม
มัน่ คงของประเทศ เพื่อเผยแพร่ออกอำกำศทำงสถำนีโทรทัศน์ดำวเทียม ทังนี
้ ้
ผังรายละเอียดของธุรกิจโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียมของบริษัท
ดาวเทียมไทยคม

ส่ งสัญญาณออกอากาศ (UP LINK)

สถานีภาคพืน้ ดินไทยคม

ส่ งรายการต่ างๆ

บริษัท

ผ่ านช่ องทาง Internet

ทาสัญญาร่ วมผลิตรายการ

ช่ องสถานีโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม
2 ช่ องสถานี (ผู้ผลิตรายการ)

ผลิตรายการและส่ งรายการผลิตต่ างๆ
ทาสัญญาเช่ าช่ องสัญญาณดาวเทียม
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ทังนี
้ ้ กำรประกอบธุรกิจโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมของบริ ษัทจะสำมำรถดำเนินกำรได้ 2 รู ปแบบ คือ (1) ธุรกิจผลิต
รำยกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม (Production) และ (2) ธุรกิจให้ บริ กำรให้ สิทธิร่วมผลิต (Resell) ซึ่งในเบื ้องต้ น บริ ษัทได้
พิจำรณำประโยชน์สงู สุดที่จะได้ รับในกำรประกอบธุรกิจ โดยกำรหำรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรให้ สิทธิ ร่วมผลิตรำยกำรกับ
ผู้ผลิตรำยกำรโทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียม (Resell) จำนวนทังหมด
้
2 ช่องสถำนี
รายละเอียดและผู้เกี่ยวข้ องของธุรกิจโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียมและเคเบิลทีวีท้องถิ่น
1) เจ้ าของผลิตภัณฑ์ : 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 องกำรโฆษณำผลิตภั ณฑ์
ของตนเอง มักจะใช้ ช่องทำงโฆษณำเช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ หรื อสื่อหนังสือพิมพ์ เป็ นต้ น อย่ำงไรก็ดี ปั จจุบนั ช่องทำง
โฆษณำมีหลำกหลำยมำกขึ ้น เช่น อินเตอร์ เน็ตและโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ บริ ษัทเจ้ ำของผลิตภัณฑ์มกั ว่ำจ้ ำง
บริ ษัทที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในด้ ำนกำรทำแผนโฆษณำและซื ้อสื่อโฆษณำให้ ตรงกับกลุม่ เป้ำหมำย โดยมักจะว่ำจ้ ำง
บริ ษัทตัวแทนโฆษณำในกำรวำงแผน จัดทำ และหำช่องทำงโฆษณำเพื่อให้ โฆษณำเข้ ำถึงกลุม่ เป้ำหมำยให้ ได้ มำกที่สดุ
2) ตัวแทนโฆษณา: 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
3) ผู้ให้ บริการเนือ้ หา: ได้ แก่ ผู้ที่ผลิตเนื ้อหำรำยกำรสำหรับโทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียม เช่น ผู้ผลิตละคร ผู้ผลิตเพลง
หรื อ ผู้ผลิตหนัง ตัวอย่ำงบริ ษัทผู้ให้ บริ กำรเนือ้ หำ เช่น บริ ษั ท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 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) ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม: ได้ แก่ ผู้ผลิตรำยกำรโทรทัศน์เพื่อถ่ำยทอดผ่ำนดำวเทียม ทังนี
้ ้ ผู้ผลิต
รำยกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมสำมำรถเปรี ยบเทียบได้ กับเจ้ ำของสถำนีฟรี ทีวี เช่น ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 เป็ นต้ น
อย่ำงไรก็ตำม โทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมมีควำมแตกต่ำงจำกฟรี ทีวีทวั่ ไป เนื่องจำก โทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมแต่ละช่องจะมี
แนวทำงของช่องที่ชัดเจน ไม่แบ่งแยกรำยกำรตำมช่วงเวลำเหมือนฟรี ทีวี ตัวอย่ำงเช่น ช่องกลุ่ ม 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 การสายเคเบิ ล: ได้ แก่ ผู้ให้ บริ กำรสำยเคเบิ ลเพื่ อส่งสัญ ญำณอินเตอร์ เน็ ตทั่วไป เนื่องจำก ผู้ผลิต
รำยกำร โทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียมต้ องส่งข้ อมูล (สัญญำณภำพและเสียง) ที่ผลิตได้ ไปที่สถำนีภำคพื ้นดินก่อนที่จะ Uplink ไป
ที่ดำวเทียม ตัวอย่ำงบริ ษัทผู้ให้ บริ กำรสำยเคเบิล ได้ แก่ บริ ษัท 3BB จำกัด และ บริ ษัท ซิมโฟนี่ จำกัด (มหำชน) เป็ นต้ น
6) สถานี ภาคพืน้ ดิน: ได้ แก่ สถำนีภำคพืน้ ดินที่มีหน้ ำที่ Uplink สัญ ญำณข้ อมูลไปที่ดำวเทียม ทัง้ นี ้ โดยปกติ
สถำนีภำคพื ้นดินจะเป็ นส่วนหนึง่ ของบริ ษัทที่ให้ บริ กำรดำวเทียม
7) ผู้ ให้ บ ริ การดาวเที ย ม: ได้ แก่ บริ ษั ทผู้ให้ บ ริ กำรดำวเทีย มในกำรติด ต่อสื่อ สำร ส่งสัญ ญำณโทรทัศน์ หรื อ
ส่งสัญญำณวิทยุกระจำยเสียง ตัวอย่ำงบริ ษัทผู้ให้ บริ กำรดำวเทียม ได้ แก่ บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) เป็ นต้ น
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8) ผู้ให้ บริ การเช่ าช่ องสัญญาณดาวเทียม: ได้ แก่ ผู้ให้ บริ กำรช่องสัญญำณดำวเทียมซึ่งโดยปกติผ้ ใู ห้ บริ กำร
ดำวเทียม จะเป็ นผู้ให้ บริ กำรเช่ำช่องสัญญำณดำวเทียม ตัวอย่ำงบริ ษัทผู้ให้ บริ กำรเช่ำช่องสัญ ญำณดำวเทียม ได้ แก่
บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) เป็ นต้ น
9) ผู้ให้ บริ การติดตัง้ จานดาวเทียม: ได้ แก่ บริ ษัทผู้ให้ บริ กำรติดตังจำนดำวเที
้
ยมกับ ผู้บริ โภค ตัวอย่ำงบริ ษัท
ผู้ให้ บริ กำรติดตังจำนดำวเที
้
ยม ได้ แก่ บริ ษัท พีเอสไอ จำกัด
10) ผู้บริโภค: ได้ แก่ ประชำชนทัว่ ไป
คู่สัญญาของบริษัท
รำยละเอียดช่องสถำนีที่บริ ษัททำสัญญำร่วมผลิตรำยกำรกับผู้ผลิตรำยกำร 2 ช่องสถำนี มีดงั ต่อไปนี ้
ลาดับ

ชื่อสถานี

1

N-EXT Music

B1-S21040-0113-57
25 ส.ค. 58-24 ส.ค. 65

2

N-EXT วันวำน

B1-S21040-0115-57
25 ส.ค.58-24 ส.ค.65

คู่สัญญา

หมายเหตุ
สิน้ สุดสัญญา

วำไรตี ้

บจ.เฟิ ร์ส กรุ๊ป

31 ก.ค. 61

วำไรตี ้

บจ.เฟิ ร์ส กรุ๊ป

31 ม.ค. 61

เลขที่และอายุใบอนุญาต ลักษณะรายการ

หมายเหตุ: บริ ษัท ได้ ทำหนังสือถึง กสทช. เลขที่ บริ ษัท 056/2561 เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2561 เพื่ อขอยกเลิกใบอนุญำตข้ ำงต้ น ตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหำคม
2561 เป็ นต้ นไป

สาระสาคัญของสัญญา
สัญญาร่ วมผลิตรายการระหว่ างบริษัทกับผู้ร่วมผลิตรายการจานวน 2 ช่ องสถานี
บริ ษัท (“ผู้อนุ ญาต”) อนุญำตให้ ผ้ รู ่วมผลิตรำยกำร ร่วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ โดยมีเนื ้อหำสำระ ไม่ขดั กับควำม
สงบเรี ยบร้ อย จำรี ตประเพณีและศีลธรรมอันดีของประชำชน ไม่ขดั ต่อระเบียบ กฎหมำย และควำมมัน่ คงของประเทศ
เพื่อเผยแพร่ ออกอำกำศทำงสถำนีโทรทัศน์ ผ่ำนดำวเทียม ชื่อโปรแกรมรำยกำร ลักษณะรำยกำร และระยะเวลำของแต่ละ
สัญญำ หรื อช่องสัญญำณ โดยจะมีเนื ้อหำรำยกำร 54 นำที และจัดให้ มีโฆษณำได้ 6 นำที ต่อ 1 ชัว่ โมงของเวลำรำยกำร
โทรทัศน์ (เวลำโฆษณำอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงได้ ตำมแต่กฎหมำยกำหนด)
แผนผังโครงสร้ างสัญญาของผู้เกี่ยวข้ อง :
บริษัท
ผู้ผลิตรายการ 2 ช่ อง
ทำสัญญำร่วม

ให้ ผ้ ผู ลิตรำยกำรเช่ำสถำนีเพื่อผลิตรำยกำร

ผลิตรำยกำร
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2.1.1.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
กลุม่ ลูกค้ ำของบริ ษัทได้ แก่ลกู ค้ ำที่เป็ นกลุม่ ผู้ผลิตรำยกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นผู้ประกอบกำร
ในธุรกิจต่ำงๆ และสำหรับกำรจัดจำหน่ำยและช่องทำงกำรจำหน่ำย บริ ษัทจะขำยตรงให้ กบั ลูกค้ ำผู้ประกอบกำรร่วมผลิต
รำยกำรโทรทัศน์ (Direct Customers) โดยมีฝ่ำยกำรตลำดและธุรกำรทำหน้ ำที่ประสำนงำนและดูแลลูกค้ ำแต่ละรำย
อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกกระแสควำมนิยมในธุรกิจโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมที่เพิ่มสูงมำกในช่วงหลำยปี ที่ผ่ำนมำ ทำให้ มี
ผู้ประกอบกำรจำนวนมำกเข้ ำสูธ่ ุรกิจนี ้จำนวนมำก ปั จจุบนั ในประเทศไทยมีผ้ ปู ระกอบกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมมำกกว่ำ
100 รำย ที่ทำรำยกำรเผยแพร่ รำยกำรต่ำงๆ ในโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม ทังนี
้ ้ เป็ นผลมำจำกกำรเติบโตของอุตสำหกรรม
เคเบิลทีวีและโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม ที่ได้ รับควำมนิยมจำกผู้บริ โภคทั่ วประเทศเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้ เกิดคู่แข่งใน
อุตสำหกรรมเพิ่มขึ ้นอย่ำงมำก จนกระทัง่ มีควำมเสีย่ งที่จะสูงกว่ำควำมต้ องกำรของผู้บริ โภคในตลำด
2.1.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษัทได้ ดำเนินกำรจัดหำใบอนุญำตร่ วมผลิตรำยกำร ร่ วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ และดำเนินธุรกิจสถำนีโทรทัศน์
ผ่ำนดำวเทียม โดยได้ ปฏิบตั ิตำมพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551
และพระรำชบัญญัติองค์ กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และกำกับกำรประกอบกิ จกำรวิทยุกระจำยเสียง และวิทยุโทรทัศน์และ
กิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 ภำยใต้ กำรกำกับดูแลของคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) อย่ำงเคร่งครัด
2.1.1.4 งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี2.1.2 ธุรกิจคอนเทนต์
2.1.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ดำเนินกำรภำยใต้ โมเดล “กำรคัดสรรรำยกำรกีฬำต่ำงประเทศที่เป็ นที่ นิยมทัว่ โลก” ตังแต่
้ กำรเลือกประเภทกีฬำ
กำรติดต่อตัวแทนต่ำงประเทศ กำรทำกำรตลำด กำรบริ หำรคอนเทนต์ และกำรจัดจำหน่ำยทำงช่องทีวีต่ำงๆ โดยมุ่งเน้ นที่
จะนำเสนอประเภทกีฬำสำกลที่เป็ นที่นิยม รวมถึงกีฬำแปลกใหม่แต่ยงั คงควำมสนุกตื่นเต้ นน่ำติดตำม เพื่อตอบสนอง
ควำมต้ องกำรที่หลำกหลำยของผู้บริ โภค ปั จจุบนั บริ ษัทมีคอนเทนต์กีฬำที่เลือกสรรมำ ดังนี ้
1) คอนเทนต์ EDGE Sport
ความเป็ นมาและความสาคัญของโครงงาน
EDGE Sport กีฬำแอ็คชัน่ และกำรแข่งขันระดับโลก สุดยอดช่องกีฬำแอคชัน่ ที่รวมเอำกีฬำแอคชัน่ ต่ำงๆที่สนุก
ตื่นเต้ น และน่ำติดตำม มำไว้ ในช่ องเดียว ไม่ว่ำจะเป็ นกีฬำสเกต เซิร์ฟบอร์ ด กีฬำแอคชัน่ กลำงหิมะและมอเตอร์ สปอร์ ต
รวมไปถึงนำเสนอทัวร์ นำเม้ นท์ชนั ้ นำและกำรแข่งขันต่ำงๆ ที่อยู่ในประเภทของกีฬำแอคชั่น อำทิ H2O Power boating,
Formula Drift, ASP Surfing, TTR Snowboarding และอีกมำกมำยหลำยรำยกำรคุณภำพ
บริ ษัททำสัญญำกับ บริ ษัท เฟิ ร์ ส กรุ๊ ป จำกัด (FIRST) ซึ่งเป็ นผู้ได้ รับสิทธิ และมีสิทธิ แต่เพียงผู้เดียวจำก IMG
COMPANY ในกำรเป็ นเจ้ ำของสิทธิเนือ้ หำรำยกำรช่องกีฬำ EDGE Sport เป็ นสัญญำอนุญำตให้ ใช้ สิทธิ แพร่ ภำพแพร่
เสียง โดย FIRST เป็ น “ผู้อนุญำต” และบริ ษัทเป็ น “ผู้รับอนุญำต”
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รายละเอียดสิทธิ
ตำมสัญ ญำ “ผู้อนุญ ำต” ตกลงให้ สิทธิ ในกำรแพร่ ภำพแพร่ เสียงรำยกำรที่ให้ สิทธิ ในทุกช่องทำง (All Rights)
โดยให้ มีสิทธิแบบ EXCLUSIVE RIGHTS (สิทธิแต่ผ้ เู ดียว) รวมทังมี
้ สิทธิอนุญำตให้ บคุ คลหรื อนิติบคุ คลอื่นใช้ สิทธิช่วงใน
รำยกำรทีใ่ ห้ สทิ ธิตลอดอำยุสญ
ั ญำ มีกำหนด 3 ปี (สำมปี ) ตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหำคม 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎำคม 2561
การบริหารจัดการ
บริ ษัทได้ ทำสัญญำกับ บริ ษัท เอ็มไอ ซี บรอดแคส จำกัด (MIC) โดย บริ ษัท เป็ น ”ผู้อนุญำต” และ MIC เป็ น ”
ผู้รับอนุญำต” เป็ นสัญญำอนุญำตให้ ใช้ สทิ ธิ แพร่ภำพรำยกำร
รายละเอียดสิทธิ
ตำมสัญญำและบันทึกข้ อตกลงแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญำฯ ลงวันที่ 13 กรกฎำคม 2558 คือ ”ผู้รับอนุญำต” ประสงค์
จะรับสิทธิจำก ”ผู้อนุญำต” เพื่อแพร่ภำพแพร่เสียง “รำยกำรที่ให้ สิทธิ ” ดังกล่ำวผ่ำนช่องทำงโทรทัศน์ในระบบแบบสมำชิก
จ่ำยรำยเดือน (PAY TV) และ ตกลงให้ ”ผู้รับอนุญำต” มีสทิ ธิใช้ สทิ ธิดงั กล่ำวแบบ NON EXCLUSIVE RIGHTS เท่ำนัน้
นอกจำกกำรบริ ห ำรจัด กำรสิท ธิ ในกำรแพร่ ภำพแพร่ เสีย ง Content: EDGE Sport ตำมสัญ ญำกับ MIC นัน้
บริ ษัทยังคงมีสิทธิในกำรบริ หำรจัดกำรในส่วนคอนเทนต์ที่จะสำมำรถนำมำสร้ ำงมูลค่ำได้ ด้ วยเนื ้อหำรำยกำรกีฬำในช่อง
EDGE Sport ที่รวมกำรแข่งขันระดับโลกหลำกหลำยรำยกำรและมีควำมโดดเด่น
2) 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 อ เอร์ สเตอ
ดีวีซี (Eerste Divisie) ส่วนผู้ชนะในดิวิชนั 1 จะเลือ่ นชันขึ
้ ้นมำในลีกนี ้โดยทันที
โดย บริ ษัท นิวเจนซี่ จำกัด เป็ นผู้ที่ได้ รับสิทธิ จำก FOX INTERNATIONAL CO., LTD ในกำรเป็ นเจ้ ำของสิทธิ
กำรถ่ำยทอดสดกำรแข่งขันฟุตบอลรำยกำร Eredivisie (Dutch League) 3 ฤดูกำลแข่งขัน 2015/2016 2016/2017 และ
2017/2018
กำรซือ้ คอนเทนต์ สิท ธิ ก ำรถ่ำยทอดสดกำรแข่งขัน ฟุต บอลรำยกำร Eredivisie (Dutch League) โดยกำรท ำ
สัญญำซื ้อสิทธิระหว่ำง บริ ษัท นิวเจนซี่ จำกัด ซึ่งเป็ น “ผู้ได้ รับสิทธิอนุญำต” และ บริ ษัทเป็ น “ผู้รับอนุญำต” ตกลงให้ สิทธิ
แก่ผ้ รู ับอนุญำตในกำรถ่ำยทอดสดกำรแข่งขันฟุตบอลรำยกำร Eredivisie (Dutch League) จำนวน 3 ฤดูกำลแข่งขัน คือ
ฤดูกำล 2015/2016 ฤดูกำล 2016/2017 และฤดูกำล 2017/2018 เพื่อแพร่ภำพแพร่เสียงในทุกช่องทำง (All Right)
รายละเอียดโครงงาน
ลักษณะโครงกำรต่อเนื่อง (สัญญำ 3 ปี ) ระยะเวลำจำนวน 3 ฤดูกำลแข่งขัน คือ ฤดูกำล 2015/2016 ฤดูกำล
2016/2017 และฤดูกำล 2017/2018
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รายละเอียดของสิทธิ
• สิทธิกำรถ่ำยทอดสดกำรแข่งขันฟุตบอลรำยกำร Eredivisie (Dutch League) เพื่อแพร่ ภำพแพร่ เสียง
ในทุกช่องทำง โดยให้ มีสทิ ธิแบบ Exclusive Rights (สิทธิแต่ผ้ เู ดียว)
• สิทธิ กำรถ่ำยทอดสดกำรแข่งขันฟุตบอล จำนวน 3 ฤดูกำลแข่งขัน คือ ฤดูกำล 2015/2016 ฤดูกำล
2016/2017 และฤดูกำล 2017/2018
• จำนวนแมทช์กำรถ่ำยทอดสด คือ ไม่ต่ำกว่ำ 80 แมทช์ ต่อ 1 ฤดูกำลแข่งขัน
• ถ่ำยทอดสดทำงฟรี ทีวี ช่องโมเดิร์นไนน์ทีวี และออกอำกำศคู่ขนำนช่อง MCOT HD และช่อง MCOT
FAMILY
• สิทธิแพร่ภำพแพร่ เสียงออกอำกำศภำยในประเทศตลอดระยะเวลำตำมสัญญำ โดยให้ มีสทิ ธิแพร่ภำพ
ออกอำกำศซ ้ำได้ ไม่จำกัดจำนวนครัง้
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทไม่ได้ ดำเนินกำรต่อสัญญำสิทธิดงั กล่ำวเนื่องจำก ควำมนิยมในคอนเทนต์ดงั กล่ำวจะลด
น้ อยลงจำกกำรที่มีคอนเทนต์ใหม่ๆที่เป็ นที่นิยมในปั จจุบนั ในกลุม่ ผู้บริ โภคอย่ำงมำก
3) คอนเทนต์ ถ่ ายทอดสดฟุตบอลรายการพรี เมียร์ ลีก (Premier League) ยูฟ่า แชมเปี ยนส์ ลีก (UEFA
Champions League) และ ลา ลีกา (La Liga) ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์
เมื่ อ วัน ที่ 7 พฤศจิ ก ำยน 2560 บริ ษั ท ได้ มี ม ติ อ นุ มัติ ก ำรเข้ ำ ร่ ว มลงทุน กับ Triple CH Holdings Company
Limited (“Triple CH”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่จดทะเบียนภำยใต้ กฎหมำยของประเทศซำมัว (Samoa) โดยมีที่ตงส
ั ้ ำนัก ณ เขต
บริ ห ำรพิ เศษฮ่ องกงแห่งสำธำรณรั ฐ ประชำชนจี น และเป็ น ผู้ได้ รับ สิท ธิ ก ำรถ่ ำยทอดสดฟุต บอลรำยกำรพรี เมี ยร์ ลีก
(Premier League) ยูฟ่ำ แชมเปี ยนส์ ลีก (UEFA Champions League) และ ลำ ลีกำ (La Liga) ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์
ในสัดส่วนกำรร่วมลงทุนร้ อยละ 35 คิดเป็ นวงเงินกำรร่ วมลงทุนรวม 30,000,000 บำท เพื่อประกอบธุรกิจกำรถ่ำยทอดสด
รำยกำรฟุต บอลในประเทศฟิ ลิป ปิ น ส์ โดยบริ ษั ท ได้ เข้ ำ ลงนำมในสัญ ญำ Business Collaboration and Investment
Agreement เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2560 เพื่อกำหนดข้ อตกลงและเงื่อนไขในกำรลงทุนร่วมกันและแบ่งปั นผลประโยชน์
จำกกำรถ่ำยทอดรำยกำรแข่งขันฟุตบอลตำมสัดส่วนกำรร่วมลงทุน
โดยบริ ษัทจะได้ รับส่วนแบ่งผลกำไรจำกกำรร่วมลงทุนในอัตรำส่วนร้ อยละ 35 ซึง่ เป็ นส่วนแบ่งจำกรำยได้ จำกกำร
ถ่ำยทอดสดรำยกำรแข่งขันฟุตบอล หลังหัก ค่ำใช้ จ่ำยในกำรรั บสิทธิ กำรถ่ ำยทอดสด ทัง้ นี ้ Triple CH มี ข้อตกลงกำร
รับประกันกำรดำเนินงำนในช่วงระยะเวลำ 18 เดือน นับจำกวันที่ 1 ธันวำคม 2560 ว่ำผลประโยชน์รำยได้ ที่บริ ษัทจะได้ รับ
ต้ องไม่ต่ำกว่ำเงินร่วมลงทุนที่บริ ษัทให้ กำรสนับสนุนแก่ธุรกิจกำรถ่ำยทอดสดรำยกำรแข่งขันฟุตบอล
Triple CH ได้ รับ สิท ธิ ก ำรถ่ ำยทอดสดฟุต บอลรำยกำรพรี เมี ยร์ ลีก (Premier League) ยูฟ่ ำ แชมเปี ยนส์ ลีก
(UEFA Champions League) และ ลำ ลี ก ำ (La Liga) ในประเทศฟิ ลิ ป ปิ นส์ ใ นฤดู ก ำลหน้ ำ 2561/2562 เมื่ อ วัน ที่ 8
มีนำคม 2561 บริ ษัทจึงได้ ชำระเงินลงทุนงวดสุดท้ ำยจำนวน 10,000,000 บำท ให้ กบั Triple CH ตำมเงื่อนไขสัญญำ ซึ่ง
ปั จจุบนั อยูใ่ นระหว่ำงกำรดำเนินกำรหำผู้สนับสนุนรำยกำร (Sponsorship) และผลกำรตอบรับเข้ ำร่วมสนับสนุนรำยกำร
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2.1.2.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
ลักษณะลูกค้ ำและกลุ่มลูกค้ ำเป้ำหมำยของบริ ษัทได้ แก่ ช่องสถำนีโทรทัศน์ต่ำงๆ ฟรี ทีวี ทีวีดิจิตอล เคเบิ ้ลทีวี
และทีวีดำวเทียม ปั จจุบนั คอนเทนต์ทำงด้ ำนกีฬำจำนวนมำกได้ ถกู ผลิตออกมำอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้ ผ้ บู ริ โภคได้ มีทำงเลือก
มำกขึ ้นในกำรรับชม ประกอบกับกำรเพิ่มขึ ้นของช่ องดิจิตอลและช่องดำวเทียม ตลอดจนคอนเทนต์ในรู ปแบบใหม่ เพื่อ
ตอบสนองควำมต้ องกำรของผู้บริ โภคที่หลำกหลำย ดังนัน้ จะเห็นได้ วำ่ ธุรกิจนี ้มีกำรแข่งขันสูงขึ ้น จึงเป็ นควำมเสี่ยงในกำร
แข่งขันในธุรกิจนี ห้ ำกคอนเทนต์ เดิมไม่ได้ มี กำรพัฒ นำหรื อเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยยะสำคัญ เพี ยงพอที่ จะสร้ ำงควำม
น่ำสนใจให้ กบั ผู้บริ โภคกลุม่ เก่ำได้
บริ ษั ท จึ ง เน้ น กำรคัด เลือ กผลงำนคุณ ภำพเป็ น อัน ดับ แรก ต้ อ งเป็ น คอนเทนต์ ที่ มี คุณ ภำพ สนุก ชวนติ ด ตำม
ย่อมเป็ นที่ชื่นชอบของผู้ชม และเป็ นที่ต้องกำรของช่องสถำนีตำ่ งๆ ตลอดจนควำมหลำกหลำยของคอนเทนต์ ไม่ว่ำจะเป็ น
ประเภท ลักษณะ รู ปแบบ หรื อสไตล์ ต้ องครอบคลุมทุกกลุม่ เป้ำหมำยของผู้ชม เพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรที่หลำกหลำย
ทังของผู
้
้ ชม และ/หรื อช่องสถำนีตำ่ งๆ ได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2.1.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษัทได้ คดั เลือกคอนเทนต์ที่มีคณ
ุ ภำพและตอบสนองควำมต้ องกำรของผู้ชม โดยได้ ทำกำรซื ้อคอนเทนต์ประเภท
ต่ำงๆ และทำกำรจัดจำหน่ำยให้ แก่กลุม่ ลูกค้ ำที่ต้องกำรผลงำนคุณภำพเพื่อนำเสนอแก่ผ้ รู ับชม
2.1.2.4 งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี2.1.3 ธุรกิจจัดแสดงคอนเสิร์ต
2.1.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
1) การจัดคอนเสิร์ต Sticky Fingers ในประเทศไทย (Sticky Fingers Live in Bangkok)
โดยมติ ค ณะกรรมกำรจัด กำรของบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 45/2561 เมื่ อ วัน ที่ 6 ธัน วำคม 2561 มี ม ติ ให้ บ ริ ษั ท ลงทุน จัด
คอนเสิร์ต Sticky Fingers ในประเทศไทย (Sticky Fingers Live in Bangkok) โดยมีงบประมำณไม่เกิน 4,200,000 บำท
และมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี ้
(1) กำรดำเนินกำรจัดหำและติดต่อศิลปิ นมำแสดง
(2) กำรดำเนินกำรบริ หำรจัดกำรงำนคอนเสิร์ต ได้ แก่ ค่ำเช่ำสถำนที่ในกำรจัดงำน ค่ำใช้ จ่ำยเครื่ องดนตรี
รวมทังระบบแสงและเสี
้
ยงที่เกี่ยวข้ องกับงำนคอนเสิร์ต ค่ำจ้ ำงศิลปิ นเปิ ดงำน ค่ำที่พกั ของศิลปิ นและ
ผู้เกี่ยวข้ อง ค่ำลิขสิทธิ์เพลง ค่ำอำนวยควำมสะดวกและค่ำบริ หำรจัดกำรสถำนที่ เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ วง Sticky Fingers เป็ นวงดนตรี วงร็ อคผสมเรกเก้ สัญชำติออสเตรเลีย มีผ้ คู นชื่นชอบและให้ ควำมสนใจ
และติดตำมเป็ นจำนวนมำกผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ บริ ษัทจึงคำดว่ำ ฐำนแฟนคลับจะเพียงพอที่จะขำยตัว๋ ได้ ในปริ มำณที่ถึง
ระดับที่ได้ รับผลตอบแทนกำรลงทุนที่นำ่ พอใจ โดยผลงำนเพลงที่มีชื่อเสียงได้ แก่ Australia Street มีผ้ ชู มกว่ำ 14.8 ล้ ำนวิว,
How to Fly มีผ้ ชู มกว่ำ 21.6 ล้ ำนวิว และ Cyclone มีผ้ ชู มกว่ำ 18.3 ล้ ำนวิว เป็ นต้ น โดยที่บริ ษัทได้ ร่วมมือกับ บริ ษัท เวรี่
ทีวี จำกัด (“บริ ษัท เวรี่ ทีวี”) ดำเนินกำรโดยนำยสมิทธิ เพียรเลิศ เป็ นผู้บริ หำรจัดกำรคอนเสิร์ต Sticky Fingers ในประเทศ
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ไทย (Sticky Fingers Live in Bangkok) ทังนี
้ ้ บริ ษัท เวรี่ ทีวี เป็ นผู้ดำเนินธุรกิจสื่อโทรทัศน์และวิทยุ และบริ หำรจัดงำน
คอนเสิร์ตให้ กบั ศิลปิ นที่กำลังได้ รับควำมนิยมอยู่ในขณะนี ้ ซึ่งกำรแสดงคอนเสิร์ตที่ผ่ำนมำได้ รับกำรตอบรับจำกผู้เข้ ำชม
เป็ นอย่ำงดี มีจำนวนผู้เข้ ำชมประมำณร้ อยละ 90 ถึง 100 ของควำมจุตอ่ คอนเสิร์ต
คอนเสิร์ต Sticky Fingers ในประเทศไทย (Sticky Fingers Live in Bangkok) มีก ำหนดกำรแสดงในวัน ที่ 9
กุมภำพันธ์ 2562 ณ Moon Star Studio ซึง่ สำมำรถรองรับผู้เข้ ำชมได้ ประมำณ 2,500 คน โดยมีบตั รคอนเสิร์ตเป็ นบัตรยืน
รำคำใบละ 2,000 บำท ซึ่งได้ จัดจำหน่ำยผ่ำนช่องทำงของเว็บไซต์ ticketmelon.com ไปแล้ ว นับแต่วนั ที่ 10 ธันวำคม
2561 บริ ษัทได้ จำหน่ำยบัตรไปได้ ทงหมด
ั้
ซึง่ บริ ษัทจะรับรู้รำยได้ ภำยในเดือนกุมภำพันธ์ 2562 ทังนี
้ ้ หำกกำรจัดคอนเสิร์ต
Sticky Fingers ในประเทศไทย (Sticky Fingers Live in Bangkok) ประสบควำมสำเร็ จ บริ ษัทมีแผนงำนที่จะจัดทำบันทึก
ข้ อตกลงร่วมกับบริ ษัท เวรี่ เพื่อดำเนินกำรจัดหำศิลปิ นเพื่อจัดคอนเสิร์ตในประเทศไทยในระยะยำวต่อไป
2.1.3.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
เนื่องด้ วยภำวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีแนวโน้ มชะลอตัวตำมภำวะเศรษฐกิจโลก ซึง่ อำจส่งผลกระทบต่อ
ควำมสำมำรถในกำรจับจ่ำยใช้ สอยในทำงด้ ำนสันทนำกำรของกลุม่ ลูกค้ ำ ทำให้ เกิดควำมเสีย่ งที่ยอดกำรจำหน่ำยตัว๋ กำร
แสดงอำจจะต่ำกว่ำเป้ำหมำย รวมทังอำจจะมี
้
นโยบำยลดงบประมำณค่ำกำรสนับสนุนกำรจัดคอนเสิร์ตจำกสปอนเซอร์
ต่ำงๆ นอกจำกนี ้ ตลำดอำจเกิดกำรแข่งขันสูงขึ ้นจำกกำรที่ช่วงเวลำกำรจัดแสดงคอนเสิร์ตดังกล่ำวอำจจะตรงกับคอนเสิร์ต
อื่นหรื องำนอีเว้ นท์อื่นที่มีกลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำยเดียวกันหรื อใกล้ เคียงกัน ซึง่ เป็ นควำมเสีย่ งที่ไม่สำมำรถควบคุมได้
2.1.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษัทได้ คดั เลือกคอนเสิร์ตที่มีคณ
ุ ภำพและตอบสนองควำมต้ องกำรของผู้ชม มีกลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำยชัดเจน โดยได้
ทำกำรซื ้อคอนเสิร์ตและทำกำรจัดจำหน่ำยบัตรเข้ ำชมคอนเสิร์จให้ แก่กลุม่ ลูกค้ ำที่ต้องกำรผลงำนคุณภำพเพื่อนำเสนอแก่
ผู้รับชม และดำเนินกำรจัดกำรแสดงคอนเสิร์ตให้ สำเร็ จลุลว่ งไปได้ ด้วยดี
2.1.3.4 งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี-
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โครงสร้ างรายได้ ของธุรกิจมีเดีย
ประเภทของรายได้
1.รำยได้ คำ่ ร่วมผลิตรำยกำร
2.รำยได้ คำ่ สิทธิแพร่ภำพรำยกำร
3.รำยได้ จำกกำรสนับสนุนกำรจัด
แข่งขันกีฬำ
4.รำยได้ จำกกำรขำย
5.รำยได้ อื่น
รวมรายได้

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ล้ านบาท
48.91
51.17

ร้ อยละ
20.41
21.35

ล้ านบาท
27.00
16.71

ร้ อยละ
45.72
28.29

ล้ านบาท
0.61
-

ร้ อยละ
4.44
-

93.27
46.34
239.69

38.91
19.33
100.00

0.01
15.34
59.06

0.02
25.97
100.00

13.14
13.75

95.56
100.00

หมายเหตุ : 1) บริ ษัทเริ่ มมีรำยได้ คำ่ ร่ วมผลิตรำยกำรเมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2553
2) บริษัทมีรำยได้ จำกกำรสนับสนุนกำรจัดแข่งขันกีฬำกอล์ฟ Thailand Classic ในเดือนกุมภำพันธ์ 2558
3) ธุรกิจของบริ ษัทย่อยยังมีรำยได้ ไม่เกินร้ อยละ 10 ของรำยได้ รวม ดังนันจึ
้ งไม่ได้ มีกำรเสนอข้ อมูลโครงสร้ ำงรำยได้ จำแนกตำมส่วนงำน

3. ปั จจัยความเสี่ยงของธุรกิจ
3.1 ความเสี่ยงต่ อการดาเนินธุรกิจมีเดีย
1) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ไขกฎหมายประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
กำรด ำเนิ น กิ จ กำรธุ ร กิ จ สถำนี โทรทั ศ น์ ผ่ ำ นดำวเที ย มของบริ ษั ท ในปั จจุ บั น อยู่ ภ ำยใต้ ข้ อบั ง คั บ ของ
พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลืน่ 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 รวม คณะกรรมกำรกิ จ กำรกระจำยเสีย งและกิ จ กำรโทรทัศ น์ แ ห่ง ชำติ (ก สช.) กับ คณะกรรมกำรกิ จ กำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ (กทช.) เข้ ำเป็ นองค์กรเดียวกัน ทำให้ ถึงแม้ ว่ำในปั จจุบนั จะได้ มีกำรแต่งตังคณะกรรมกำร
้
กสทช.
เรี ยบร้ อยแล้ ว แต่กฎระเบียบและทิศทำงในกำรกำกับดูแลและประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจกำร
โทรคมนำคมยังไม่แน่นอน และมีควำมเป็ นไปได้ ในกำรเปลีย่ นแปลงกำรแก้ ไขกฎระเบียบเพิ่มเติมจำกเดิมที่เข้ มงวดมำกขึ ้น
อำจส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริ ษัท เนื่องจำก ผู้ผลิตรำยกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมที่ไม่มีคณ
ุ 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 ปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้ อบังคับ และระเบียบต่ำงๆ อย่ำงเคร่ งครัด
รวมถึงบริ ษัทได้ ติดตำมข้ อมูลข่ำวสำรควำมคืบหน้ ำในเรื่ องดังกล่ำวอย่ำงใกล้ ชิด เพื่อเตรี ยมควำมพร้ อมให้ บริ ษัทสำมำรถ
ปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบที่อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงในอนำคต
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทได้ ดำเนินกำรยกเลิกใบอนุญำตฯดังกล่ำวแล้ ว เนื่องจำกพิจำรณำแล้ วเห็นว่ำ อำจมีควำม
เสีย่ งในผลตอบแทนที่อำจจะไม่เป็ นไปตำมประมำณกำร เนื่องจำกเกิดกำรเปลีย่ นแปลงทำงโครงสร้ ำงของธุรกิจประเภทนี ้
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2) ความเสี่ยงจากการที่บริ ษัทไม่ สามารถหาผู้ร่วมผลิตรายการรายใหม่ ได้ หากผู้ร่วมผลิตรายการของ
บริษัทไม่ ต่อสัญญา
ควำมเสี่ยงจำกกำรที่บริ ษัทไม่สำมำรถหำผู้ร่วมผลิตรำยกำรรำยใหม่ได้ หำกผู้ร่วมผลิตรำยกำรของบริ ษัทไม่ต่อ
สัญ ญำนัน้ บริ ษัทท ำกำรลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว โดยเตรี ยมกำรหำผู้ร่วมผลิตรำยกำรรำยใหม่ เพื่ อทดแทนผู้ร่วมผลิต
รำยกำรที่ไม่ตอ่ สัญญำ
3) ความเสี่ยงจากการที่ดาวเทียมจะไม่ สามารถถ่ ายทอดสัญญาณได้
โดยทั่วไป ดำวเทียมมีควำมเสี่ย งที่จะเกิดกำรบกพร่ องในกำรทำงำน อันเนื่องจำกกำรขัดข้ องของระบบกำร
ทำงำนของดำวเทียมเองหรื อจำกพำยุสรุ ิ ยะ รวมทังดำวเที
้
ยมอำจเกิดควำมเสียหำยจำกกำรชนกันระหว่ำงดำวเทียมกับ
วัตถุตำ่ งๆ ในอวกำศ จึงทำให้ ควำมสำมำรถในกำรให้ บริ กำรถ่ำยทอดสัญญำณลดลงชัว่ ครำวหรื อถำวร นอกจำกนัน้ ดำวเทียม
ยังมีควำมเสี่ยงที่อำยุกำรใช้ งำนจะหมดเร็ วกว่ำที่ดำดกำรณ์ ไว้ ซึ่งอำจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้ บริ กำรสำหรับกรณีของ
2 ช่องสถำนี อย่ำงไรก็ตำม THCOM ได้ จดั เตรี ยมแผนกำรเพื่อรองรับผลเสียหำยอันอำจจะเกิดขึ ้นกับลูกค้ ำ หำกเกิดควำม
เสียหำยขันรุ
้ นแรงขึ ้นกับดำวเทียมจนหมดสภำพกำรใช้ งำน โดย THCOM มีข้อตกลงร่วมกับผู้ให้ บริ กำรดำวเทียมรำยอื่น
เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ กำรสำมำรถโอนไปใช้ บริ กำรแทนได้
4) ความเสี่ยงจากผู้ร่วมผลิตรายการผลิตรายการหรือเผยแพร่ รายการที่ขัดต่ อกฎหมาย
ถึงแม้ วำ่ เงื่อนไขในสัญญำร่วมผลิตรำยกำรระหว่ำงบริ ษัทกับผู้ร่วมผลิตรำยกำรแต่ละรำยจะกำหนดให้ ผ้ รู ่วมผลิต
รำยกำร ผลิตโปรแกรมรำยกำรโทรทัศน์และรำยกำรโฆษณำสินค้ ำและบริ กำร และธุรกิจต่ำงๆ ต้ องมีเนื ้อหำ สำระไม่ขดั กับ
ควำมสงบเรี ยบร้ อย จำรี ตประเพณี และศีลธรรมอันดีของประชำชน ไม่ขดั ต่อระเบียบ กฎหมำย ควำมมัน่ คงของประเทศ
และไม่กระทบต่อสถำบันพระมหำกษัตริ ย์ แต่ทงนี
ั ้ ้ เนื่องจำกบริ ษัทไม่ได้ เป็ นผู้ผลิตรำยกำรโดยตรง ทำให้ เป็ นกำรยำกที่จะ
ควบคุมเนื ้อหำของรำยกำรให้ เป็ นไปตำมที่ระบุในเงื่อนไขของสัญญำได้ อย่ำงครบถ้ วนสมบูรณ์ โอกำสที่ผ้ รู ่วมผลิตรำยกำร
จะเผยแพร่ รำยกำรที่ขดั ต่อกฎหมำยย่อมอำจจะเกิด ขึ ้นได้ และจะส่งผลทำให้ บริ ษัทในฐำนะผู้ให้ สิทธิผ้ รู ่ วมผลิตรำยกำร
ได้ รับควำมเสียหำย โดยช่องสัญญำณที่บริ ษัทให้ เช่ำอำจจะถูกระงับกำรออกอำกำศหรื อถูกฟ้องร้ องเรี ยกค่ำเสียหำยจำก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทมีมำตรกำรในกำรตรวจสอบรำยกำรต่ำงๆ ของผู้ร่วมผลิต รำยกำรเป็ นประจำอย่ำงสม่ำเสมอ
ก่อนออกอำกำศ โดยผู้ร่วมผลิตรำยกำรจะต้ องส่งผังรำยกำรให้ บริ ษัทตรวจสอบก่อนออกอำกำศ 7 วัน (ผังออกอำกำศ
ประจำเดือน) นอกจำกนี ้ บริ ษัทมีกำรติดตังจอมอนิ
้
เตอร์ เพื่อติดตำมดูแลรำยกำรต่ำงๆ ของผู้ร่วมผลิตรำยกำรทุกช่องสถำนี
ในระหว่ำงกำรออกอำกำศ ในกรณีที่พบผู้ผลิตรำยกำรเผยแพร่ รำยกำรที่ขดั ต่อกฎหมำย บริ ษัทจะดำเนินกำรแจ้ งให้ กับ
บมจ.ไทยคม ระงับสัญ ญำณกำรออกอำกำศของผู้ร่วมผลิตรำยกำรนันๆ
้ ทังนี
้ ้ หำก บมจ.ไทยคมตรวจพบกำรเผยแพร่
รำยกำรที่ขดั ต่อกฎหมำยก็จะดำเนินกำรแจ้ งให้ บริ ษัททรำบและทำกำรระงับสัญญำณกำรออกอำกำศพร้ อมกัน โดยบริ ษัท
สำมำรถยกเลิกสัญญำร่วมผลิตรำยกำรกับผู้ผลิตรำยกำรที่เผยแพร่รำยกำรที่ขดั ต่อกฎหมำยได้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบำยที่จะเพิ่มระดับควำมปลอดภัยในกำรสำรองข้ อมูลรำยกำรต่ำงๆ ทังหมดจ
้
ำนวน 2 ช่อง
สถำนี จำกเดิมที่มีกำรเก็บไว้ ที่ บมจ.ไทยคม เป็ นเวลำ 3 เดือน มำเป็ นกำรสำรองข้ อมูลเก็บไว้ ที่บริ ษัทเพิ่มเติมเป็ นเวลำ 7
วัน โดยบริ ษัทจะใช้ ระบบ DVR (Digital Video Recorder) โดยระบบดังกล่ำวจะเป็ นกำรบันทึกสัญญำณภำพและเสียงมำ
ประมวลผล แล้ วทำกำรบันทึกภำพและเสียงที่ประมวลผลในหน่วยควำมจำ

- 24 -

5) ความเสี่ ย งจากการยกเลิ ก สั ญ ญาเช่ าช่ อ งสถานี บ ริ ก ารดาวเที ยมก่ อ นครบก าหนดสั ญ ญา ที่ ไม่
สอดคล้ องกับการทาสัญญาร่ วมผลิตรายการต่ อลูกค้ า ซึ่งอาจถูกฟ้ องร้ องค่ าเสียหายได้
กำรยกเลิกสัญญำเช่ำช่องสถำนีบริ กำรดำวเทียมก่อนครบกำหนดสัญญำ ที่ไม่สอดคล้ องกับกำรทำสัญญำร่ วม
ผลิตรำยกำรต่อลูกค้ ำ ซึ่งอำจถูกฟ้องร้ องเรี ยกค่ำเสียหำยได้ นนั ้ บริ ษัทได้ มีกำรเตรี ยมกำรเพื่อลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว โดย
กำรทำสัญญำกับลูกค้ ำในระยะสัน้ เป็ นเวลำไม่เกิน 1 ปี มีกำรบอกกล่ำวลูกค้ ำล่วงหน้ ำเป็ นเวลำ 1-2 เดือน และจัดหำช่อง
สถำนีโทรทัศน์ดำวเทียมอื่นให้ ลกู ค้ ำได้ ออกอำกำศทดแทนช่องเดิม ซึ่งจะเป็ นกำรบรรเทำควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้นได้ เป็ น
อย่ำงมำก
6) ความเสี่ยงในธุรกิจการจัดแสดงคอนเสิร์ต
เนื่องด้ วยภำวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีแนวโน้ มชะลอตัวตำมภำวะเศรษฐกิจโลก ซึง่ อำจส่งผลกระทบต่อ
ควำมสำมำรถในกำรจับจ่ำยใช้ สอยในทำงด้ ำนสันทนำกำรของกลุม่ ลูกค้ ำ ทำให้ เกิดควำมเสีย่ งทีย่ อดกำรจำหน่ำยบัตรเข้ ำ
ชมคอนเสิร์ตอำจจะต่ำกว่ำเป้ำหมำย รวมทังควำมเสี
้
่ยงจำกกำรลดลงของงบประมำณค่ำกำรสนับสนุนกำรจัดคอนเสิร์ต
จำกสปอนเซอร์ ต่ ำงๆ ทำงบริ ษั ท ได้ ต ระหนัก ถึ งปั จ จัย เสี่ย งเหล่ำนี ้ จึ ง ได้ เน้ น กำรคัด สรรเฉพำะศิ ลปิ น ที่ มี ชื่ อ เสีย งใน
กลุม่ เป้ำหมำยของตนเอง และเลือกพำร์ ทเนอร์ ทำงธุรกิจที่มีควำมเชี่ยวชำญและมีช่องทำงโปรโมตกำรจัดแสดงคอนเสิร์ตที่
มีต้นทุนต่ำ สำมำรถเข้ ำถึงกลุม่ ลูกค้ ำได้ อย่ำงตรงกลุม่ เป้ำหมำย เพื่อช่วยลดควำมเสีย่ งจำกกำรดำเนินธุรกิจ
3.2 ความเสี่ยงต่ อการลงทุนของผู้ถอื หลักทรัพย์
มูลค่ำของรำคำหุ้นของบริ ษั ท มี มูลค่ำมำกหรื อน้ อยขึน้ อยู่กับ กำรประกอบกิ จกำรของบริ ษั ท ซึ่งบริ ษั ทอยู่ใน
ระหว่ำงกำรขยำยกำรประกอบธุรกิจไปยังธุรกิ จทำงเลือกอื่นเพื่อเป็ นกำรกระจำยควำมเสี่ยงในเรื่ องของรำยได้ ในกำร
ประกอบธุรกิจเดิมที่มีเพียงธุรกิจมีเดีย และธุรกิจเคเบิ ้ลทีวี และจำกกำรที่ในปั จจุบนั รัฐบำลได้ สง่ เสริ มกำรพัฒนำเทคโนโลยี
นวัตกรรมและกำรใช้ พลังงำนทำงเลือกทำให้ มีผ้ ปู ระกอบธุรกิจจำนวนมำกลงทุนในธุรกิจ ดังกล่ำว คณะกรรมกำรบริ ษัทจึง
เห็นว่ำ กำรเข้ ำร่ วมลงทุนในกำรธุรกิจนวัตกรรมและพลังงำนจะช่วยสร้ ำงรำยได้ ที่มนั่ คงให้ แก่บริ ษัท และจะช่วยลดควำม
เสีย่ งจำกกำรประกอบธุรกิจมีเดียและธุรกิจเคเบิ ้ลทีวี
การประกอบธุรกิจของบริษัทย่ อย
ปั จจุบนั บริ ษัทประกอบธุรกิจหลักคือ ธุรกิจมีเดีย และมุง่ หน้ ำเพื่อประกอบอีก 2 กลุม่ ธุรกิจ ได้ แก่ นวัตกรรม และ
พลังงำน ซึง่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทคือ บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) และถือหุ้นแต่ละบริ ษัทร้ อยละ 99.99
โดยมีกำรแบ่งกำรดำเนินงำนของบริ ษัทในกลุม่ ดังนี ้
1. บริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด (Demeter Power Company Limited “D Power”)
ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริ ษัท:
ที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่:
ประเภทธุรกิจ:
เลขทะเบียนบริ ษัท:

บริ ษัท ดีมีเตอร์ พำวเวอร์ จำกัด
191/43 อำคำรซีทีไอ ทำวเวอร์ ชัน้ 21 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ผลิต ส่ง จ่ำยกระแสไฟฟ้ำและ ผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน (35101)
0105558024665
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ทุนจดทะเบียน:
ทุนที่ชำระแล้ ว:

35,000,000 บำท (หุ้นสำมัญ 3,500,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 10 บำท)
35,000,000 บำท (หุ้นสำมัญ 3,500,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 10 บำท)

รายชื่อผู้ถอื หุ้น ณ วันที่ 27 เมษายน 2561*
ลาดับ
1
2
3

รายชื่อ

จานวนหุ้นที่ถอื

บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
นำงสำวกุลธิดำ วีระถำวร
นำงสำวพิชญำ รักตพงศ์ไพศำล
รวม

3,499,998
1
1
3,500,000

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
99.99994
0.00003
0.00003
100.00000

* หมำยเหตุ: ข้ อมูลตำมรำยชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปรำกกฎตำมบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นคัดจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ ณ วันที่ 27 เมษำยน 2561
ข้ อมูลการประกอบธุรกิจ
ประวัติความเป็ นมา
บริ ษัท ดีมีเตอร์ พำวเวอร์ จำกัด เดิมชื่อ บริ ษัท เอเจพี พำวเวอร์ จำกัด จดทะเบียนจัดตังเป็
้ นบริ ษัทจำกัด เมื่อ
วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2558 ต่อมำเมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 2558 บริ ษัทได้ เปลีย่ นชื่อเป็ น บริ ษัท ดีมีเตอร์ พำวเวอร์ จำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประเทศไทยก็เป็ นประเทศหนึ่งที่คำนึงถึงกำรพัฒนำด้ ำนพลังงำน ทัง้ เรื่ องเทคโนโลยี แหล่งที่มำของพลังงำน
ไฟฟ้ำ ภำครัฐจึงมีนโยบำยส่งเสริ มกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนตำมธรรมชำติมำอย่ำงต่ อเนื่อง เพื่อลดควำมเสีย่ ง
ในกำรพึ่งพำเชือ้ เพลิงฟอสซิลและลดมลพิษจำกกำรผลิตไฟฟ้ำลง โดยในแผนกำรพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำน
ทำงเลื อ กใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) หรื อ Alternative Energy Development Plan (AEDP) ประเทศไทยได้ ก ำหนด
เป้ำหมำยกำรใช้ พลังงำนทดแทนเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 25 ของกำรใช้ พลังงำนทังหมดในปี
้
พ.ศ. 2564
นอกจำกนี ้บริ ษัทยังให้ ควำมสนใจที่จะลงทุนในบริ ษัทจัดกำรพลังงำน (Energy Service Company:ESCO) ซึ่ง
เป็ นธุรกิจที่ให้ บริ กำรในด้ ำนกำรอนุรักษ์ พลังงำน และ/หรื อพลังงำนทดแทนที่ให้ บริ กำรครบวงจร โดยครอบคลุมถึงกำรให้
คำปรึ กษำ กำรบริ หำรโครงกำร กำรออกแบบทำงวิศวกรรม วิเครำะห์กำรใช้ พลังงำน ติดตังอุ
้ ปกรณ์ และดำเนินงำน กำร
จัดหำแหล่งเงินทุนสำหรับโครงกำรด้ ำนพลังงำน เป็ นต้ น
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โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด
ปี 2559

ประเภทของรายได้

ล้ านบาท

บริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด
1. รำยได้
2. รำยได้ อื่น
รวมรายได้

21.16
21.16

ร้ อยละ
100.00
100.00

ปี 2560
ล้ านบาท

ปี 2561

ร้ อยละ

2.42
2.42

100.00
100.00

ล้ านบาท

ร้ อยละ

0.55
0.55

100.00
100.00

ปั จจัยความเสี่ยงของของบริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด
1) กำรขำดหรื อกำรไม่เข้ ำใจและเล็งเห็นควำมสำคัญ และประโยชน์ ของกำรจัดกำรพลังงำนของผู้ประกอบกำร
เป็ นสิง่ หนึง่ ที่ต้องคำนึงถึง กำรจัดกำรพลังงำนเป็ นเหมือนกำรลงทุนเพื่อผลตอบแทนระยะยำว
2) รูปแบบสัญญำพลังงำน โดยทัว่ ไปมี 3 รูปแบบ แต่ละรูปแบบสัญญำจะเกิดควำมเสีย่ งที่แตกต่ำงกัน
3) ควำมรับผิดชอบต่อควำมเสีย่ งด้ ำนประสิทธิภำพเครื่ องจักร/อุปกรณ์ รวมถึงกำรรับประกันกำรบริ กำรและอะไหล่
2. บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จากัด (Demeter Innovation Company Limited “D Innovation”)
บริ ษัทดำเนินธุรกิจภำยใต้ ปรัชญำกำรทำงำนอย่ำงสร้ ำงสรรค์ มุ่ง มัน่ และคัดสรรนวัตกรรมคุณภำพเพื่อส่งมอบ
ควำมสุขให้ แก่กลุม่ ผู้บริ โภคอย่ำงต่อเนื่อง บริ ษัท มีเป้ำหมำยในกำรปรับเปลี่ยนและพัฒนำจำกกำรประกอบธุรกิจโทรทัศน์
ผ่ำนดำวเทียมเป็ นกำรลงทุนในนวัตรกรรมต่ำงๆ ในปี 2561
ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริ ษัท:
ที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่:
ประเภทธุรกิจ :
เลขทะเบียนบริ ษัท:
ทุนจดทะเบียน :
ทุนที่ชำระแล้ ว :

บริ ษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จำกัด
เลขที่ 191/43 อำคำรซีทีไอ ทำวเวอร์ ชัน้ 21 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
กระจำยเสียง แพร่ภำพวิทยุและโทรทัศน์ (60101)
0105552037951
48,000,000 บำท (หุ้นสำมัญ 480,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท)
48,000,000 บำท (หุ้นสำมัญ 480,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท)

รายชื่อผู้ถอื หุ้น ณ วันที่ 27 เมษายน 2561*
ลาดับ
1
2
3

รายชื่อ

จานวนหุ้นที่ถอื

บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
นำงสำวกุลธิดำ วีระถำวร
นำงสำวพิชญำ รักตพงศ์ไพศำล
รวม

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)

479,998
1
1
480,000

* หมำยเหตุ: ข้ อมูลตำมรำยชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ปรำกกฎตำมบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นคัดจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ ณ วันที่ 27 เมษำยน 2561
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99.96
0.02
0.02
100.00

ข้ อมูลการประกอบธุรกิจ
ประวัติความเป็ นมา
บริ ษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จำกัด เดิมชื่อ บริ ษัท ยู เบสท์ พ้ อยท์ มีเดีย จำกัด จดทะเบียนจัดตังเป็
้ นบริ ษัทจำกัด
เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2552 โดยทำธุรกิ จ Call center ต่อมำได้ ในปี 2556 ได้ เปลี่ยนกำรดำเนินธุรกิจเป็ นกำรประกอบ
กิจกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมโดยได้ รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรื อโทรทัศน์เพื่อให้ บริ กำรกระจำยเสียง
โทรทัศ น์ เลขที่ B1-S21040-0389-56 ของรำยกำร เอส.อี .เอ็ ก ซ์ .วำย วูแ มน ที วี ชำแนล จำกคณะกรรมกำร กสทช.
ตังแต่
้ วนั ที่ 22 เมษำยน 2557 – 21 เมษำยน 2559 (ก่อนหน้ ำได้ รับใบอนุญำตตังแต่
้ วนั ที่ 22 เมษำยน 2556 – 21 เมษำยน
2557) ต่อมำเมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 2558 บริ ษัทได้ เปลีย่ นชื่อเป็ น บริ ษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จำกัด และเมื่อวันที่ 20 มิถนุ ำยน
2560 บริ ษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จำกัด ได้ เปลีย่ นชื่อใหม่ เป็ น บริ ษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จำกัด
โดยในเดือนเมษำยน 2560 หลังจำกใบอนุญำตในกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรื อโทรทัศน์ฯได้ หมดอำยุลง
บริ ษัทได้ หยุดประกอบกิจกำร เนื่องจำกไม่ค้ มุ ค่ำกำรลงทุน แต่บริ ษัทก็ยงั คงให้ ควำมสนใจในกำรลงทุนในนวัตกรรมใหม่
โดย ดี อินโนเวชัน่ ได้ เข้ ำลงทุนใน บลู ฟี นิกซ์ ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้ องกับกำรพัฒนำแอพพลิเคชัน่ ในระบบ
ถ่ำยทอดสดออนไลน์ (Online Live Streaming Platform) ในสัดส่วนร้ อยละ 30 ของหุ้นสำมัญทังหมด
้
อย่ำงไรก็ตำม ผล
ประกอบกำรไม่ได้ เป็ นไปตำมเป้ำที่คำดไว้ ฝ่ ำยบริ หำรของ บลู ฟี นิกซ์ จึงเสนอให้ ปิดบริ กำรแอพพลิเคชัน่ และเสนอให้ เลิก
บริ ษัท ปั จจุบนั อยูใ่ นขันตอนระหว่
้
ำงกำรชำระบัญชี
เมื่อวันที่ 3 กันยำยน 2561 ดี อินโนเวชั่น จัดตังบริ
้ ษัทย่อยชื่อ บริ ษัท ฮิ โนกิ วู้ด เวิร์ค จำกัด มีทุนจดทะเบียน
1,000,000 บำท โดย ดี อินโนเวชัน่ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.98 เพื่อดำเนินธุรกิจแปรรู ป ผลิต และจำหน่ำยผลิตภัณฑ์
จำกไม้ ฮิโนกิ ซึง่ มีกำรวำงแผนสำหรับช่องทำงในกำรจัดจำหน่ำยทังในช่
้ องทำงออนไลน์ ออฟไลน์ และผ่ำนตัวแทนจำหน่ำย
ฮิโนกิ วู้ด เวิร์ค มีแผนที่จะดำเนินกำรเปิ ดตัวสินค้ ำอย่ำงเป็ นทำงกำร คือ เขียงไม้ ฮิโนกิ
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จากัด
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ประเภทของรายได้
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จากัด
1. รำยได้
7.44
57.36
7.44
70.66
2. รำยได้ อื่น
5.53
42.64
3.09
29.34
3.24 100.00
รวมรายได้
12.97 100.00
10.53 100.00
3.24 100.00
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ปั จจัยความเสี่ยงของ บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จากัด
1) ความเสี่ยงจากกลุ่มผ้ ถือหุ้นรายใหญ่ มีอิทธิพลต่ อการกาหนดนโยบายและบริหารจัดการกลุ่มบริ ษัท ที่
บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จากัด เป็ นผู้ถอื หุ้นรายย่ อย
ดี อินโนเวชัน่ เป็ นเพียงผู้ถือหุ้นรำยย่อยของบริ ษัท ที่เข้ ำทำกำรลงทุน ถือหุ้นในสัดส่วนรวมกันร้ อยละ 30.03 ของ
ทุนจดทะเบียน จึงทำให้ ไม่สำมำรถควบคุมคะแนนเสียงในกำรลงมติที่สำคัญในกำรประชุมผู้ถือหุ้นได้ ดั งนัน้
อำจทำให้ ไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นรำยใหญ่เสนอได้ นอกจำกนี ้กลุม่ ผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่ยงั เป็ นผู้มีอำนำจในกำรบริ หำรจัดกำรกลุม่ บริ ษัท
2) ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่ ในสถานการณ์ เศรษฐกิจที่มีความผันผวน
บริ ษัทวำงแผนที่จะลงทุนอย่ำงต่อเนื่องในธุรกิจใหม่ เพื่อสร้ ำงกำรเติบโต แต่กำรลงทุนในธุรกิจใหม่ดงั กล่ำวมี
ควำมเสีย่ งที่รำยได้ และกำไร อำจไม่เป็ นไปตำมเป้ำหมำยที่คำดกำรณ์ไว้ อันสืบเนื่องมำจำกปั จจัยด้ ำนต่ำงๆ เช่น
สภำวะเศรษฐกิ จ กำรเปลี่ย นแปลงอย่ำงรวดเร็ วของเทคโนโลยี รวมถึงกำรเปลี่ย นแปลงทำงกฎหมำยและ
ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง กำรลงทุนดังกล่ำวยังต้ อง อำศัยควำมเชี่ยวชำญและกำรจัดกำรเฉพำะด้ ำน กำรผนึกกำลัง
ร่วมกัน (Synergy) ระหว่ำงธุรกิจใหม่และธุรกิจปั จจุบนั กำรผสมผสำนกระบวนกำรและระบบงำนที่สำคัญ กำร
สร้ ำงและพัฒนำวัฒนธรรมองค์กรให้ สอดคล้ องกับธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ ้น
3. บริษัท ฮิโนกิ วู้ด เวิร์ค จากัด
ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริ ษัท:
ที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่:
ประเภทธุรกิจ:
เลขทะเบียนบริ ษัท:
ทุนจดทะเบียน:
ทุนชำระแล้ ว:

บริ ษัท ฮิโนกิ วู้ด เวิร์ค จำกัด
88/292 หมูท่ ี่ 9 ตำบลคลองห้ ำ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120
ประกอบกิจกำรค้ ำ ผลิต กำรออกแบบ จัดจำหน่ำย นำเข้ ำ ส่งออก ผลิตภัณฑ์จำกไม้ (16299)
0135561019979
1,000,000 บำท (หุ้นสำมัญ 10,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท)
1,000,000 บำท (หุ้นสำมัญ 10,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท)

รายชื่อผู้ถอื หุ้น ณ วันที่ 17 กันยายน 2561*
ลาดับ
1
2
3

รายชื่อ

จานวนหุ้นที่ถอื

บริ ษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จำกัด
นำยสรกฤต ลัทธิธรรม
นำงสำวไสว ชำวตระกำร
รวม

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)

9,998
1
1
10,000

* หมำยเหตุ: ข้ อมูลตำมรำยชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ปรำกกฎตำมบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นคัดจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ ณ วันที่ 17 กันยำยน 2561
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99.98
0.01
0.01
100.00

ข้ อมูลการประกอบธุรกิจ
ประวัติความเป็ นมา
เนื่องจำก บริ ษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด ได้ ดำเนินกำรสำรวจควำมนิยมของผู้บริ โภคพบว่ำ ในปั จจุบัน มี
กระแสเน้ นไปในกำรรักสุขภำพมำกยิ่งขึ ้นทัว่ โลก ซึ่งเห็นได้ จำกกำรที่ทกุ คนมุ่งเน้ นในกำรออกกำลังกำยในรู ปแบบต่ำงๆ
รวมถึงกำรบริ โภคอำหำร หรื อใช้ ผลิตภัณฑ์ที่เน้ นในเรื่ องของสุขภำพมำกยิ่งขึ ้น ดี อินโนเวชัน่ จึงเล็งเห็นว่ำ ธุรกิจที่มีทิศทำง
สอดคล้ องกับสุขภำพเป็ นสิง่ ที่นำ่ ลงทุน จึงดำเนินกำรศึกษำหำผลิตภัณฑ์ที่ดีตอ่ สุขภำพของผู้บริ โภค
ด้ วยเหตุดงั กล่ำวข้ ำงต้ น จึงมีมติที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทของ ดี อินโนเวชัน่ ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 3
กัน ยำยน 2561 เวลำ 13.00 น. ให้ ดี อิ น โนเวชั่น จัด ตัง้ บริ ษั ท ย่อ ยชื่ อ บริ ษั ท ฮิ โนกิ วู้ด เวิ ร์ค จ ำกัด มี ทุน จดทะเบี ย น
1,000,000 บำท โดยดี อินโนเวชัน่ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.98 ซึง่ ฮิโนกิ วู้ด เวิร์คถูกจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทเมื่อวันที่ 13
กันยำยน 2561 และเป็ นบริ ษัทย่อยทำงอ้ อมของบริ ษัท เพื่อดำเนินธุรกิจแปรรูป ผลิต และจำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกไม้ ฮิโนกิ
ทังนี
้ ้ กำรดำเนินกำรดังกล่ำวได้ ผ่ำนคณะกรรมกำรกลัน่ กรองกำรลงทุนของบริ ษัทเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว มีมติเห็นชอบให้
ลงทุน และนำเสนอให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทรับทรำบกำรลงทุนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 12/2561 เมื่อวันที่
9 พฤศจิกำยน 2561
ไม้ ฮิโนกิ เป็ น ไม้ สนเนือ้ อ่อนที่มีชื่อเสี ยงอย่ำงมำกในประเทศญี่ ปุ่น เป็ นผลิตภัณ ฑ์ ที่มีควำมสะอำด ส่งผลดีต่อ
สุขภำพของผู้บริ โภค เนื่องจำกไม้ ฮิโนกิมีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีน ้ำมันภำยในเนื ้อไม้ จึงทำให้ ไม่ชนิดนี ้ไม่เป็ นเชือ้ รำ ไม่มี
ควำมชืน้ และมีกลิ่นหอมเฉพำะตัว โดยสินค้ ำจะถูกผลิตออกมำภำยใต้ แบรนด์ที่มีชื่ อว่ำ WA ซึ่งสินค้ ำชนิดแรกของฮิโนกิ
วู้ด เวิร์ค คือ เขียงไม้ ฮิโนกิ นอกจำกนี ้ ฮิโนกิ วู้ด เวิร์ค ยังมีแผนที่จะแปรรูป ผลิต จำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกไม้ ฮิโนกิอื่นๆ จึงมี
กำรวำงแผนสำหรับช่องทำงในกำรจัดจำหน่ำยทังในช่
้ องทำงออนไลน์ ออฟไลน์ และผ่ำนตัวแทนจำหน่ำย
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท ฮิโนกิ วู้ด เวิร์ค จากัด
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ประเภทของรายได้
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
บริษัท ฮิโนกิ วู้ด เวิร์ค จากัด
1. รำยได้
2. รำยได้ อื่น
0.01 100.00
รวมรายได้
-*
-*
-*
-*
0.01 100.00
* หมำยเหตุ : จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทเมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2561

ปั จจัยความเสี่ยงของ บริษัท ฮิโนกิ วู้ด เวิร์ค จากัด
1) ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
กำรลงทุน ในธุรกิ จ ใหม่มี ค วำมเสี่ยงที่ รำยได้ และก ำไร อำจไม่ เป็ น ไปตำมเป้ำหมำยที่ ค ำดกำรณ์ ไว้ อัน สืบ
เนื่องมำจำกปั จจัยด้ ำนต่ำงๆ เช่ น สภำวะเศรษฐกิจ กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ วของเทคโนโลยี รวมถึงกำร
เปลี่ยนแปลงทำงกฎหมำยและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง กำรลงทุนดังกล่ำวยังต้ องอำศัยควำมเชี่ยวชำญและกำร
จัด กำรเฉพำะด้ ำ น กำรผนึก ก ำลังร่ ว มกัน (Synergy) ระหว่ำ งธุ รกิ จ ใหม่ แ ละธุ รกิ จ ปั จ จุบัน กำรผสมผสำน
กระบวนกำรและระบบงำนที่สำคัญ กำรสร้ ำงและพัฒนำวัฒนธรรมองค์กรให้ สอดคล้ องกับธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ ้น
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การประกอบธุรกิจของบริษัทร่ วม
1. บริษัท บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตัล จากัด
ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริ ษัท:
ที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่:
ประเภทธุรกิจ:
เลขทะเบียนบริ ษัท:
ทุนจดทะเบียน:
ทุนชำระแล้ ว:

บริ ษัท บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตลั จำกัด
415,415/1-11 ชัน้ 3 ซอยลำดพร้ ำว 122 (มหำดไทย 1)
แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310
พัฒนำเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน่ เพื่อให้ บริ กำรผ่ำนระบบอินเตอร์ เน็ต (62011)
0105559165386
16,350,000 บำท (หุ้นสำมัญ 163,500 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท)
11,700,000 บำท (หุ้นสำมัญ 117,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท)

รายชื่อผู้ถอื หุ้น ณ วันที่ 25 เมษายน 2561*
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รายชื่อ

จานวนหุ้นที่ถอื

บริ ษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จำกัด
นำยสุรศักดิ์ อำรี ย์สว่ำงกิจ
บริ ษัท อำร์ ติเซน ฮ่องกง จำกัด
นำยศิรทรงวิทย์ จิรธนำโศภิน
นำยวิวฒ
ั น์ วงศ์วรำวิภทั ร์
นำยนิธิภทั ร์ พำณิชชัยวิวฒ
ั น์
นำยไพสิฐ วัจนะปกรณ์
นำยสมยศ ชัยรัตน์
รวม

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)

49,100
48,392
35,006
12,001
7,001
5,000
5,000
2,000
163,500

30.03
29.59
21.41
7.34
4.28
3.05
3.05
1.22
100.00

* หมำยเหตุ: ข้ อมูลตำมรำยชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปรำกกฎตำมบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นคัดจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ ณ วันที่ 25 เมษำยน 2561
ข้ อมูลการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตลั จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้ องกับกำรพัฒนำแอพพลิเคชัน่ ในระบบถ่ำยทอดสดออนไลน์
(Online Live Streaming Platform) โดยระบบ Platform สำมำรถใช้ งำนบนโทรศัพท์มือถือได้ ทกุ ระบบปฎิบตั ิกำร ไม่วำ่ จะ
เป็ นระบบ IOS หรื อระบบ Android ตลอดจนสำมำรถใช้ งำนได้ บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ซึ่งกำรใช้ งำนในทุกระบบมีควำม
เชื่อมต่อกันตลอดเวลำ ระบบแอพพลิเคชัน่ หลักในปั จจุบนั ได้ แก่ ระบบ Finix TV
ระบบ Finix TV เป็ นระบบถ่ำยทอดสดออนไลน์ (Online Live Streaming) สำหรับบุคคลธรรมดำ ซึ่ง สำมำรถ
ลงทะเบียนเพื่อถ่ำยทอดสดรำยกำรของตนเองได้ เริ่ มดำเนินกำรเชิ งพำณิ ชย์ในเดือนมิถุนำยน 2560 โดยถ่ำยทอดสด
(Live) โดยกลุ่ม บุค คล ที่ มี ชื่ อ เสีย ง จ ำนวน 350 รำย โดยกลุ่ม ผู้จัด รำยกำรดังกล่ำวมี ผ้ ูติ ด ตำมผ่ำน Social Network
จำนวนมำก เช่น ติดตำมผ่ำน Facebook จำนวนประมำณ 6 ล้ ำนรำย, ผ่ำนระบบ Instagram จำนวนประมำณ 8 ล้ ำนรำย
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ดี อินโนเวชัน่ ได้ เข้ ำลงทุนในบลู ฟี นิกซ์ ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้ องกับกำรพัฒนำแอพพลิเคชั่นใน
ระบบถ่ำยทอดสดออนไลน์ (Online Live Streaming Platform) ในสัด ส่วนร้ อยละ 30 ของหุ้นสำมัญ ทัง้ หมด ปั จจุบัน
แอพพลิเคชัน่ ได้ เปิ ดให้ บริ กำรในรุ่นเวอร์ ชนั เต็มแล้ วในไตรมำสที่ 3 ในปี 2560 ทังโทรศั
้
พท์มือถือระบบ IOS ระบบ Android
และบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ รวมถึงได้ จดั งำนเปิ ดตัวที่ Show DC พระรำม 9
หลังจำกที่ บลู ฟี นิกซ์ ประสบควำมสำเร็ จในเดือนสิงหำคม 2560 จำกกำรจัดงำนแถลงข่ำวเปิ ดตัวอย่ำงเป็ น
ทำงกำร มีบคุ คลที่มีชื่อเสียงเข้ ำร่วม เช่น อำจำรย์คฑำ ชินบัญชร, เสกสรรค์ ศุขพิมำย, ทีมงำนก่อนบ่ำยคลำยเครี ยด และ
Miss Supranational ซึง่ บริ ษัทได้ สนับสนุนควำมช่วยเหลือ ติดต่อประสำนงำนให้ ต่อมำ ผู้บริ หำรของ บลู ฟี นิกซ์ มองเห็น
โอกำสในกำรเข้ ำร่ วมเป็ นพันธมิตร กับ บริ ษัท อิเลคทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรี ม จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทนำเข้ ำเกมส์ออนไลน์ เพื่อใช้
ทรัพ ยำกรร่ วมกันให้ เกิ ดประโยชน์ สูงสุด ทำงธุรกิ จ รวมถึงได้ มี กำรน ำเสนอแผนขยำยงำนกับ กลุ่มธุรกิ จมี เดี ยชัน้ น ำที่
สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม ในช่วงเดือนตุลำคม 2560
อย่ำงไรก็ตำม บลู ฟี นิกซ์ ไม่สำมำรถกระตุ้นจำนวนลูกค้ ำให้ มีรำยได้ ตำมเป้ำหมำยที่ได้ วำงไว้ ซึ่งส่งผลให้ กำร
ดำเนิ นธุรกิ จ ไม่เป็ น ไปตำมแผนที่ได้ วำงไว้ บริ ษั ท พิ จำรณำแล้ วเห็ น ว่ำ อำจเกิ ด จำกกำรขำดกำรวำงกลยุทธ์ และกำร
ปฏิบตั ิกำรวำงกำรตลำดที่ชดั เจน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเรื่ องของกำรจัดสรรงบประมำณและกำรจัดลำดับควำมสำคัญ ซึ่ง
ส่งผลต่อกำรกำหนดสัดส่วนกำรใช้ งบประมำณในเครื่ องมือทำงกำรตลำดต่ำงๆ อีกทัง้ สภำวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ไม่สง่ ผล
ในทำงบวกเท่ำที่คำดกำรณ์ไว้ โดยปั จจุบนั บลู ฟี นิกซ์ ได้ ประสบปั ญหำขำดสภำพคล่องทำงกำรเงิน ซึ่งในที่ประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้นของ บลู ฟี นิกซ์ ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2561 ทำงฝ่ ำยบริ หำรของ บลู ฟี นิกซ์ ได้ รำยงำนให้ ที่ประชุม
รับทรำบถึงผลดำเนินงำนที่ขำดทุน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงให้ ฝ่ำยบริ หำรของ บลู ฟิ นิกซ์ จัดทำและนำเสนอแผนฟื ้นฟูกำร
ประกอบธุรกิจ ซึ่งฝ่ ำยบริ หำรของ บลู ฟี นิกซ์ ได้ นำเสนอแผนดังกล่ำวในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทของบลู ฟี นิกซ์
ครัง้ ที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 4 พฤษภำคม 2561 อย่ำงไรก็ตำม แผนฟื น้ ฟูกำรประกอบธุรกิจดังกล่ำวยังขำดกำรวิเครำะห์ควำม
เป็ นไปได้ และรำยละเอียด ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นกำรลดผลกระทบที่อำจเกิดขึ ้นแก่บริ ษัทให้ น้อยที่สดุ และลดภำระค่ำใช้ จ่ำยคงที่ที่
ต้ องชำระเป็ นรำยเดือน บริ ษั ทและกลุ่ม ผู้ถือหุ้น บลู ฟี นิกซ์ จึงมีควำมเห็นให้ เลิกบริ ษัท บลู ฟี นิกซ์ ซึ่งบริ ษั ทได้ มีม ติที่
ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทบลู ฟี นิกซ์ครัง้ ที่ 2 ในวันที่ 27 กันยำยน 2561 อนุมตั ิให้ เลิกบริ ษัท บลู ฟี นิกซ์ ซึ่งขณะนี ้
บลู ฟี นิกซ์ อยูใ่ นระหว่ำงขึ ้นตอนกำรชำระบัญชี
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตลั จากัด
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ประเภทของรายได้
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
บริษัท บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตลั จากัด
1. รำยได้
11.14
99.55
2. รำยได้ อื่น
0.01 100.00
0.05
0.45
รวมรายได้
0.01 100.00
11.19 100.00
-*
-*
* หมำยเหตุ : บริ ษัทได้ จดทะเบียนเลิกบริ ษัทต่อกรมพัฒนำธุกิจกำรค้ ำเมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2561 และอยู่ในขันตอนกำรช
้
ำระบัญชี
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ปั จจัยความเสี่ยงของ บริษัท บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตัล จากัด
1) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนด กฎหมาย และเกณฑ์ การควบคุมจากภาครัฐ
กำรดำเนินธุรกิจถ่ำยทอดสดออนไลน์ ถกู กำกับดูแลโดยกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเทคโนโลยี สำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร และกระทรวงพำณิชย์ กำรควบคุมธุรกิจกำรให้ บริ กำรถ่ำยทอดสดออนไลน์ ยงั ไม่มีควำมเข้ มงวด จึง
อำจมีกำรออกมำตรกำรกำกับหรื อกฎระเบียบต่ำงๆ ใหม่เพิ่มเติม เพื่อควบคุมเนื ้อหำออนไลน์มำกขึ ้น
2) ความเสี่ยงจากการแข่ งขันและการเพิ่มขึน้ ของผู้ให้ บริการถ่ ายทอดสดออนไลน์ รายใหม่
ปั จจุบนั กำรแข่งขันในธุรกิจให้ บริ กำรถ่ำยทอดสดออนไลน์ทงในไทยและต่
ั้
ำงประเทศมีควำมรุนแรงมำกขึ ้น จำก
กำรเพิ่มจำนวนของผู้ให้ บริ กำรรำยใหม่ในตลำดที่เพิ่มอย่ำงต่อเนื่อง โดยผู้ให้ บริ กำรในแต่ละประเทศมีจำนวน
หลำยรำย และผู้ให้ บริ กำรต่ำงประเทศที่รุกเข้ ำมำแข่งขันกับผู้บริ กำรในประเทศมีแ นวโน้ มเพิ่มจำนวนมำกขึ ้น
3) ความเสี่ยงจากกลุ่มผ้ ถอื หุ้นรายใหญ่ มีอิทธิพลต่ อการกาหนดนโยบายและบริหารจัดการ
ดี อินโนเวชัน่ เป็ นเพียงผู้ถือหุ้นรำยย่อยของบริ ษัท ถือหุ้นในสัดส่วนรวมกันร้ อยละ 30.03 ของทุนจดทะเบียน จึง
ทำให้ ไม่สำมำรถควบคุมคะแนนเสียงในกำรลงมติที่สำคัญในกำรประชุมผู้ถือหุ้นได้ ดังนัน้ อำจทำให้ ไม่สำมำรถ
รวบรวมคะแนนเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นรำยใหญ่เสนอได้ นอกจำกนี ้กลุม่ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ยงั เป็ น
ผู้มี อ ำนำจในกำรบริ ห ำรจัด กำร โดยมี ต ำแหน่ งเป็ น กรรมกำรจ ำนวน 4 ท่ำ น จำกทัง้ หมด 8 ท่ำ น รวมถึ ง มี
กรรมกำรภำยนอกที่มำจำกกำรร่ วมกันเลือกของผู้ถือหุ้น 1 ท่ำน บริ ษัทจึงแต่งตังกรรมกำรจ
้
ำนวน 3 ท่ำน เพื่อทำ
หน้ ำที่ตรวจสอบกำรดำเนินงำนของผู้บริ หำรและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรำยย่อย
2. บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์ พีเรียนซ์ จากัด
ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริ ษัท:
ที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่:
ประเภทธุรกิจ:
เลขทะเบียนบริ ษัท:
ทุนจดทะเบียน:
ทุนชำระแล้ ว:

บริ ษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด
387 หมูท่ ี่ 8 ตำบลบำงแก้ ว อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540
กิจกรรมด้ ำนสวนสนุกและธีมปำร์ ค (93210)
0105559027285
268,421,200 บำท (หุ้นสำมัญ 2,684,212 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท)
268,421,200 บำท (หุ้นสำมัญ 2,684,212 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท)

รายชื่อผู้ถอื หุ้น ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561*
ลาดับ

รายชื่อ

1

บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

2

จานวนหุ้นที่ถอื

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)

1,006,580

37.50

นำยสุรเกียรติ เทียนทอง

389,211

14.50

3

นำยอนุรักษ์ เทียนทอง

201,316

7.50

4

นำยวิชญ์ ไวฑูรเกียรติ

187,895

7.00

5

นำยเอกวุฒิ เนื่องจำนงค์

161,053

6.00

- 33 -

6

นำยโกวิทย์ จิรชนำนนท์

147,632

5.50

7

นำงสำวสุณฏั ฐำ บดินทร์ ภกั ดีกลุ

127,500

4.75

8

นำยนพปฎล เจสัน จิรสันติ

100,658

3.75

9

นำยธนรรถ บุษยโภคะ
รวม

26,842

1.00

2,684,212

100.00

* หมำยเหตุ: ข้ อมูลตำมรำยชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ปรำกกฎตำมบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นคัดจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ ณ วันที่ 7 ธันวำคม 2561

ข้ อมูลการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จำกัด เป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจพัฒนำแหล่งให้ ควำมบันเทิงในรู ปแบบดิจิทลั คือ The
Marvel Experience: Theme Entertainment Attraction (เดอะมำร์ เวลเอ็กซ์ พีเรี ยนซ์ไทยแลนด์: ธี มเอ็นเตอร์ เทนเมนท์
แอ็ทแทรคชัน่ ) (“TMX”) ร่วมกับบริ ษัท ฮีโร่ เวนเจอร์ จำกัด (บริ ษัท Hero Venture LLC.) (“HV”) จำกประเทศสหรัฐอเมริ กำ
ซึง่ เป็ นประสบกำรณ์เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ ในรู ปแบบดิจิทลั ไฮเปอร์ เรี ยลลิตี ้ ที่จะนำพำผู้ชมเข้ ำร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งของหน่วย
ชิลด์ (S.H.I.E.L.D) โดยมีตวั ละครภำยใต้ แบรนด์ “Marvel” กว่ำ 20 คำแรคเตอร์ ได้ แก่ กัปตันอเมริ กำ, ไอรอนแมน, สไป
เดอร์ -แมน, แบล็ควิโดว์ , วูล์ฟเวอรี น, เดอะ ฮัลค์ เป็ นต้ น โดยมีสถำนที่ตงอยู
ั ้ ่ที่บริ เวณศูนย์กำรค้ ำเมกำ บำงนำ (MEGA)
ทังนี
้ ้ ได้ เปิ ดให้ บริ กำรในเดือนมิถนุ ำยน 2561
โครงสร้ ำงกำรส่ ง ผ่ ำ นสิ ท ธิ ใ นตัว ละครของ Marvel นัน้ ทำง HE ได้ รั บ ช่ ว งต่ อ ของสิ ท ธิ ม ำจำกบริ ษั ท HV
International LLC. (“HVI”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทลูกของ HV ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่ได้ รับสิทธิ ที่โดยตรงจำกบริ ษัท Marvel Characters
B.V. (“Marvel”) โดย HE ได้ เข้ ำทำสัญญำ Joint Venture กับ HVI เพื่อให้ ได้ รับสิทธินี ้
รูปแบบของสถำนที่ท่องเที่ยวเป็ นสวนสนุกแบบดิจิทลั ไฮเปอร์ เรี ยลลิตี ้ ซึง่ ภำยในจะแบ่งเป็ นโดม 7 โดม โดยแต่
ละโดมจะมีกิจกรรมต่ำงกันไป ผู้เข้ ำชมจะต้ องซื ้อบัตรผ่ำน และตำมแผนจะมีกำหนดเวลำใน แต่ละโดม เฉลี่ยโดมละ 8
นำที โดยใช้ พื ้นที่ทงหมด
ั้
12,935 ตรม. สำมำรถรองรับนักท่องเที่ยวได้ เต็มที่ถึง 10,950 คนต่อวัน
ทังนี
้ ้ ในกำรดำเนินธุรกิจ TMX รำยได้ หลักมำจำก 4 อย่ำง ได้ แก่
1.
รำยได้ จำกกำรจำหน่ำยบัตรผ่ำนเข้ ำชม
2.
รำยได้ จำกกำรขำยของเล่นและของที่ระลึก
3.
รำยได้ จำกกำรขำยอำหำรและเครื่ องดื่ม
4.
รำยได้ จำกผู้สนับสนุน (Sponsorship) และ Barter System ต่ำงๆ
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์ พีเรียนซ์ จากัด
ปี 2559
ประเภทของรายได้
ล้ านบาท ร้ อยละ
บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์ พเี รียนซ์ จากัด
1. รำยได้
2. รำยได้ อื่น

0.10

100.00

รวมรายได้

0.10

100.00

-
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ปี 2560

ปี 2561

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

0.10

100.00

119.43
19.64

85.88
14.12

0.10

100.00

139.07

100.00

ปั จจัยความเสี่ยงของบริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์ พีเรียนซ์ จากัด
1) ความเสี่ยงจากกลุ่มผ้ ถอื หุ้นรายใหญ่ มีอิทธิพลต่ อการกาหนดนโยบายและบริหารจัดการ
บริ ษัทเป็ นเพียงผู้ถือหุ้นรำยย่อยของบริ ษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนรวมกัน ร้ อยละ 37.50 ของ
ทุนจดทะเบียน จึงทำให้ ไม่สำมำรถควบคุมคะแนนเสียงในกำรลงมติที่สำคัญ ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นได้ เกื อบ
ทังหมด
้
ดังนัน้ อำจทำให้ ไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นรำยใหญ่เสนอได้
นอกจำกนี ้กลุม่ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ยงั เป็ นผู้มีอำนำจในกำรบริ หำรจัดกำรกลุม่ บริ ษัท โดยมีตำแหน่งเป็ นกรรมกำร
จ ำนวน 6 ท่ ำ น จำกทัง้ หมด 9 ท่ำ น บริ ษั ท จึ ง แต่งตัง้ กรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำ น เพื่ อ ท ำหน้ ำ ที่ ต รวจสอบกำร
ดำเนินงำนของผู้บริ หำรและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรำยย่อย
การประกอบธุรกิจเงินลงทุนทั่วไป
1. บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จากัด
ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริ ษัท:
ที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่:
ประเภทธุรกิจ:
เลขทะเบียนบริ ษัท:
ทุนจดทะเบียน:
ทุนชำระแล้ ว:

บริ ษัท อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด
99/1 หมูท่ ี่ 8 ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตและจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ (35101)
0105551048887
5,000,000 บำท (หุ้นสำมัญ 50,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท)
5,000,000 บำท (หุ้นสำมัญ 50,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท)

รายชื่อผู้ถอื หุ้น ณ วันที่ 27 เมษยน 2560*
ลาดับ

รายชื่อ

1

บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

2

บริ ษัท โรงไฟฟ้ำ ธนญำธรณ์ จำกัด

3

นำยทิษณุ

4

นำงณิญำ

จานวนหุ้นที่ถอื

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)

16,819

33.63

8,181

16.36

ธนญำธรณ์

17,500

35.00

ธนญำธรณ์

2,500

5.00

5

นำงสำวภคนัท ธนญำธรณ์

2,500

5.00

6

นำยธนภณ

2,500

5.00

50,000

100.00

ธนญำธรณ์
รวม

* หมำยเหตุ: ข้ อมูลตำมรำยชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ปรำกกฎตำมบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นคัดจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ ณ วันที่ 27 เมษำยน 2560

ข้ อมูลการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภำคม 2551 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและ
จำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน โดยได้ ลงนำมในสัญญำซื ้อขำยไฟฟ้ำ (VSPP) กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.)
ด้ วยกำลังผลิตไฟฟ้ำขนำดไม่เกิน 4.9 เมกะวัตต์ ในวันที่ 19 พฤษภำคม 2552 โรงไฟฟ้ำพลังงำนก๊ ำซชีวภำพของบริ ษัท
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ใช้ ก๊ำซชีวภำพที่ผลิตจำกน ้ำเสียที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิตน ้ำตำลของโรงงำนน ้ำตำลในบริ เวณใกล้ เคียงกับโรงไฟฟ้ำเป็ น
วัตถุดิบสำหรับกำรผลิตไฟฟ้ำ โดยที่น ้ำเสียดังกล่ำวมีปริ มำณมำกและไม่เป็ นที่ต้องกำรของโรงงำนน ้ำตำล และเพื่อลด
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบำบัดน ้ำเสียดังกล่ำว โรงงำนน ้ำตำลจึงมีควำมประสงค์จะจำหน่ำยน ้ำเสียดังกล่ำวเพื่อกำรผลิตไฟฟ้ำ
ทังนี
้ ้ ปริ มำณน ้ำเสียของโรงงำนน ้ำตำลดังกล่ำวมีเพียงพอสำหรับกำรผลิตไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำของบริ ษัท
หลังจำกได้ รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2559 บริ ษัทจะทำ
กำรเข้ ำซื ้อหุ้นสำมัญของ บริ ษัท อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด (“อัครวัฒน์”) ซึ่งประกอบธุรกิจพลังงำนไฟฟ้ำก๊ ำซ
ชีวภำพ จำกผู้ถือหุ้นเดิมของ อัครวัฒน์ จำนวน 25,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ธุรกรรมกำรเข้ ำซื ้อหุ้นจะ
แบ่งออกเป็ น 3 ครัง้ คือ ครัง้ ที่ 1 ภำยในเดือนธันวำคม 2559 จำนวน 8,200 หุ้น, ครัง้ ที่ 2 ภำยในเดือนมกรำคม 2560
จำนวน 8,619 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 16.32 ของหุ้นทังหมดของอั
้
ครวัฒน์ และครัง้ ที่ 3 ภำยในเดือนกรกฎำคม 2560 จำนวน
8,181 หุ้น รวมทัง้ หมด 25,000 หุ้น คิด เป็ นร้ อยละ 50 ของหุ้นทัง้ หมดของอัครวัฒ น์ ทัง้ นี ้ เมื่ อวันที่ 30 ธันวำคม 2559
บริ ษัทได้ รับโอนหุ้นส่วนแรกจำนวน 8,200 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 16.40 ของหุ้นทังหมดของ
้
อัครวัฒน์ โดยบริ ษัทได้ ชำระรำคำ
ซื ้อขำยหุ้นสำหรับกำรโอนหุ้นส่วนแรกให้ แก่ บริ ษัท โรงไฟฟ้ำ ธนญำธรณ์ จำกัด รวมเป็ นจำนวนเงินทังสิ
้ ้น 36,078,245
บำท และเมื่อ วัน ที่ 12 มกรำคม 2560 บริ ษั ท ได้ รับ โอนหุ้น ส่วนที่ สองจำนวน 8,619 หุ้น คิด เป็ นร้ อยละ 17.24 ของหุ้น
ทังหมดของอั
้
ครวัฒน์ โดยบริ ษัทได้ ชำระรำคำซื ้อขำยหุ้นสำหรับกำรโอนหุ้นส่วนที่สองให้ แก่ บริ ษัท โรงไฟฟ้ำ ธนญำธรณ์
จำกัด จำนวนเงินทังสิ
้ ้น 37,921,755 บำท เรี ยบร้ อยแล้ ว แต่สำหรับกำรโอนหุ้นครัง้ ที่ 3 ภำยในเดือนกรกฎำคม 2560 นัน้
ทำงบริ ษัทยังไม่ได้ เข้ ำทำรำยกำรแต่อย่ำงใด
จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2561 คณะกรรมกำรได้ พิจำรณำ
ข้ อเท็จจริ งเพิ่มเติมและผลกำรศึกษำโครงสร้ ำงต้ นทุนที่เปลี่ยนแปลงไป พบว่ำกำรดำเนินโครงกำรโดยอำศัยแนวทำงเดิม
อำจส่งผลให้ ไม่เกิดผลประโยชน์ต่อบริ ษัทและผู้ถือหุ้น จึงได้ ให้ ฝ่ำยบริ หำรศึกษำหำแนวทำงแก้ ไขให้ บริ ษัทได้ รับผลกระทบ
จำกโครงกำรนี ้น้ อยที่สดุ ซึง่ บริ ษัทได้ เสนอแนวทำงแก้ ไขและพบประเด็นสำคัญจำกกำรศึกษำแนวทำงแก้ ไขดังกล่ำว
ดังนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2561 ได้ พิจำรณำมีควำมเห็นว่ำ กำรดำเนินโครงกำรต่อไปไม่วำ่ จะ
โดยอำศัยแนวทำงเดิม หรื อตำมแนวทำงแก้ ไขปั ญหำ อำจส่งผลให้ บริ ษัทไม่ได้ รับผลประโยชน์ต่อบริ ษัทและผู้ถือหุ้น จึงมี
ควำมเห็นให้ ยกเลิกกำรลงทุน หรื อกำรจำหน่ำยกำรลงทุน โดยบริ ษัทจะดำเนินกำรหำผู้ลงทุนที่สนใจโครงกำร ณ ปั จจุบนั
ผู้บริ ห ำรชุด ปั จจุบัน ซึ่งเป็ นตัวแทนของผู้ถื อหุ้น เดิม ได้ เป็ น ผู้ดำเนิ นกำรหำผู้ลงทุน ที่สนใจโครงกำร ซึ่งในระหว่ำงกำร
ดำเนินกำรดังกล่ำว ผู้บริ หำรชุดปั จจุบนั ยังได้ ดำเนินกำรทำแผนในกำรปรับปรุงโรงงำนและจำหน่ำยไฟฟ้ำไปด้ วย
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จากัด
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ประเภทของรายได้
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืช
หมุนเวียน จากัด
1. รำยได้
4.75
23.01
2. รำยได้ อื่น
15.89
76.99
0.02 100.00
0.02 100.00
รวมรายได้
20.64 100.00
0.02 100.00
0.02 100.00
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ปั จจัยความเสี่ยงของ บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จากัด
1) ความเสี่ยงจากวัตถุดิบที่มีความสาคัญต่ อการผลิต
โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนก๊ ำซชี วภำพใช้ วตั ถุดิ บจำกนำ้ เสียที่เกิ ดจำกกระบวนกำรผลิตนำ้ ตำลของโรงงำน
น ้ำตำลในบริ เวณใกล้ เคียงกับ โดยวัตถุดิบดังกล่ำวเป็ นวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ ในกระบวนกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ และ
ปริ มำณที่ผลิตจะขึ ้นอยูก่ บั ผลผลิตและข้ อตกลงในกำรจำหน่ำยน ้ำเสียจำกโรงงำนน ้ำตำล
2) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ ารายใหญ่ สาหรับธุรกิจพลังงาน
กำรดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำทุกโครงกำรมีกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคเป็ นลูกค้ ำเพียงรำยเดียว ซึง่ มีสญ
ั ญำซื ้อขำยไฟฟ้ำ
และเป็ นหน่วยงำนภำครัฐที่มีควำมน่ำเชื่อถือและมีควำมมัน่ คง
3) แนวโน้ มความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจ
กำรเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับกำรประกอบประกอบธุรกิจ อำจจะส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิ จ
ของบริ ษัทได้ ทังในทำงที
้
่เป็ นประโยชน์หรื อในทำงที่เป็ นโทษแก่ทำงบริ ษัท โดยที่กำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
ข้ อบังคับต่ำงๆ เป็ นปั จจัยภำยนอกที่บริ ษัทไม่อำจควบคุมได้ อย่ำงไรตำม บริ ษัทมีกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลง
ของกฏระเบียบรวมถึงนโยบำยของภำครัฐอย่ำงต่อเนื่อง
4. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถอื หุ้น
4.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2561 บริ ษั ท มี ทุน จดทะเบี ย น 590,547,570 บำท เรี ย กช ำระแล้ ว 587,407,772 บำท
แบ่งเป็ นหุ้นสำมัญ 590,547,570 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท
4.2 ผู้ถอื หุ้น
(1) รายชื่อผู้ถอื หุ้นใหญ่
รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 28 ธันวำคม 2561* มีรำยละเอียดดังนี ้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รายชื่อ
นำยบุญชัย เกษมวิลำศ
นำยอุทยั พันธ์ จิรกุลพงศ์ธร
นำยณัฐพล เกษมวิลำศ
นำงสำวสุนนั ท์ งำมอัครกุล
นำงสำวศรี วรรณ รักตพงศ์ไพศำล

จานวนหุ้นที่ถอื (หุ้น) สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
54,877,300
9.342
42,348,700
7.209

นำยธวัช ธนำวุฒวิ ฒ
ั นำ
นำยธนรัฐ ธนำวุฒวิ ฒ
ั นำ
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED

- 37 -

29,128,808
28,794,200
21,920,600

4.959
4.902
3.732

21,185,800
20,010,000
20,000,000

3.607
3.406
3.405

9
10

นำงอรนุช ธนำวุฒวิ ฒ
ั นำ
นำงสำวนลินภัสร์ กิตติสรุ ี ย์ธร
ยอดรวม

16,719,700
15,534,800
270,519,908

2.846
2.645
46.053

* หมำยเหตุ: ข้ อมูลตำมรำยชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ปรำกกฎตำมบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นคัดจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ ณ วันที่ 3 เมษำยน 2561

ผู้ถอื หุ้นรายย่ อย จำนวน 2,992 รำย คิดเป็ นร้ อยละ 29.92
กำรดำรงคุณสมบัติเรื่ องกำรกระจำยกำรถือหุ้น โดยต้ องมีจำนวนผู้ถือหุ้นสำมัญรำยย่อยไม่น้อยกว่ำ 150 รำย
และผู้ถือหุ้นดังกล่ำวต้ องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 15 ของทุนชำระแล้ วของบริ ษัทจดทะเบียน
ผู้ถอื หุ้นต่ างด้ าว ณ วันที่ 28 ธันวำคม 2561
บริ ษัทมีผ้ ถู ื อหุ้นต่ำงด้ ำวจำนวน 7 รำย ถื อหุ้นรวมกัน 20,774,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ ุน ละ 1 บำท) คิดเป็ น
ร้ อยละ 3.54 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ ว
(2) การถือหุ้นในบริษัทย่ อย
: บริ ษัท ดีมีเตอร์

พาวเวอร์ จากัด
(มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท)

รายชื่อผู้ถอื หุ้น ณ วันที่ 27 เมษายน 2561*
ลาดับ
1
2
3

รายชื่อ

จานวนหุ้นที่ถอื

บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
นำงสำวกุลธิดำ วีระถำวร
นำงสำวพิชญำ รักตพงศ์ไพศำล
รวม

3,499,998
1
1
3,500,000

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
99.99994
0.00003
0.00003
100.00000

* หมำยเหตุ: ข้ อมูลตำมรำยชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ปรำกกฎตำมบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นคัดจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ ณ วันที่ 27 เมษำยน 2561

: บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จากัด
(มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท)

รายชื่อผู้ถอื หุ้น ณ วันที่ 27 เมษายน 2561*
ลาดับ
1
2
3

รายชื่อ

จานวนหุ้นที่ถอื

บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
นำงสำวกุลธิดำ วีระถำวร
นำงสำวพิชญำ รักตพงศ์ไพศำล
รวม

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)

479,998
1
1
480,000

* หมำยเหตุ: ข้ อมูลตำมรำยชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ปรำกกฎตำมบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นคัดจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ ณ วันที่ 27 เมษำยน 2561
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99.96
0.02
0.02
100.00

: บริ ษัท ฮิโนกิ วู้ด เวิร์ค จากัด

(มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท)

รายชื่อผู้ถอื หุ้น ณ วันที่ 17 กันยายน 2561*
ลาดับ
1
2
3

รายชื่อ

จานวนหุ้นที่ถอื

บริ ษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จำกัด
นำยสรกฤต ลัทธิธรรม
นำงสำวไสว ชำวตระกำร
รวม

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)

9,998
1
1
10,000

99.98
0.01
0.01
100.00

* หมำยเหตุ: ข้ อมูลตำมรำยชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ปรำกกฎตำมบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นคัดจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ ณ วันที่ 17 กันยำยน 2561

(3) การถือหุ้นในบริษัทร่ วม
: บริ ษัท บลู ฟี นิกซ์

ดิจิตัล จากัด
(มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท)

รายชื่อผู้ถอื หุ้น ณ วันที่ 25 เมษายน 2561*
ลาดับ

รายชื่อ

1
2
3
4

บริ ษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จำกัด
นำยสุรศักดิ์ อำรี ย์สว่ำงกิจ
บริ ษัท อำร์ ติเซน ฮ่องกง จำกัด
นำยศิรทรงวิทย์ จิรธนำโศภิน

5

จานวนหุ้นที่ถอื

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)

49,100
48,392
35,006
12,001

30.03
29.59
21.41
7.34

นำยวิวฒ
ั น์ วงศ์วรำวิภทั ร์

7,001

4.28

6

นำยนิธิภทั ร์ พำณิชชัยวิวฒ
ั น์

5,000

3.05

7

นำยไพสิฐ วัจนะปกรณ์

5,000

3.05

8

นำยสมยศ ชัยรัตน์
รวม

2,000

1.22

163,500

100.00

* หมำยเหตุ: ข้ อมูลตำมรำยชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ปรำกกฎตำมบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นคัดจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ ณ วันที่ 25 เมษำยน 2561
: บริ ษัท ฮีโร่

เอ็กซ์ พีเรียนซ์ จากัด
(มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท)

รายชื่อผู้ถอื หุ้น ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561*
ลาดับ

รายชื่อ

1

บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

2

จานวนหุ้นที่ถอื

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)

1,006,580

37.50

นำยสุรเกียรติ เทียนทอง

389,211

14.50

3

นำยอนุรักษ์ เทียนทอง

201,316

7.50

4

นำยวิชญ์ ไวฑูรเกียรติ

187,895

7.00

5

นำยเอกวุฒิ เนื่องจำนงค์

161,053

6.00
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6

นำยโกวิทย์ จิรชนำนนท์

147,632

5.50

7

นำงสำวสุณฏั ฐำ บดินทร์ ภกั ดีกลุ

127,500

4.75

8

นำยนพปฎล เจสัน จิรสันติ

100,658

3.75

9

นำยธนรรถ บุษยโภคะ
รวม

26,842

1.00

2,684,212

100.00

* หมำยเหตุ: ข้ อมูลตำมรำยชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ปรำกกฎตำมบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นคัดจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ ณ วันที่ 7 ธันวำคม 2561

(4) เงินลงทุนทั่วไป
: บริ ษัท อัครวัฒน์

พลังงานพืชหมุนเวียน จากัด
(มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท)

รายชื่อผู้ถอื หุ้น ณ วันที่ 27 เมษยน 2560*
ลาดับ

รายชื่อ

1

บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

2

บริ ษัท โรงไฟฟ้ำ ธนญำธรณ์ จำกัด

3

จานวนหุ้นที่ถอื

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)

16,819

33.63

8,181

16.36

นำยทิษณุ ธนญำธรณ์

17,500

35.00

4

นำงณิญำ ธนญำธรณ์

2,500

5.00

5

นำงสำวภคนัท ธนญำธรณ์

2,500

5.00

6

นำยธนภณ ธนญำธรณ์

2,500

5.00

50,000

100.00

รวม

* หมำยเหตุ: ข้ อมูลตำมรำยชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ปรำกกฎตำมบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นคัดจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ ณ วันที่ 27 เมษำยน 2560

4.3 การออกหลักทรัพย์ อ่ นื
- ไม่ มี –
5. นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ประจำปี โดยไม่มีผลขำดทุน
สะสม อย่ำงไรก็ตำม ปั จจุบนั บริ ษัทยังไม่สำมำรถจ่ำยเงินปั นผลได้ เนื่องจำกมีขำดทุนสะสม
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6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
6.1 ข้ อมูลทั่วไป
บริษัท:
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่ :

บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
191/43 อำคำรซีทีไอ ทำวเวอร์ ชัน้ 21 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2204 2601 โทรสำร 0 2204 2616
Website: www.demetercorporation.com
หุ้นสำมัญ 587,407,772 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บำท
รวม 587,407,772 บำท
ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ ว:
ตลาดรอง:

จานวนพนักงาน
รอบระยะเวลาบัญชี
ผู้สอบบัญชี

:
:

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษัทมีจำนวนพนักงำนรวม 29 คน
1 มกรำคม - 31 ธันวำคม

ลาดับ
รายชื่อผู้สอบบัญชี
1
นำยเจษฎำ
หังสพฤกษ์
2
นำงสำวกรรณิกำร์ วิภำณุรัตน์
3
นำยจิโรจ
ศิริโรโรจน์

ผู้ตรวจสอบภายใน
นายทะเบียนหุ้น
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล

:
:
:

หมายเลขรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3759
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 7305
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5113

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

6.2 ข้ อมูลสาคัญอื่น
- ไม่มี -
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. โครงสร้ างการจัดการ
7.1 คณะกรรมการบริษัท
อานาจและหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
• หน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษั ท เป็ นไปตามที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ โดยกฎหมาย
วัต ถุป ระสงค์ ข องบริ ษั ท หนัง สื อ บริ ค ณฑ์ ส นธิ ข้ อ บัง คับ และมติ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ซึ่ ง รวมถึ ง การ
ดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
(1) กาหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงินสาหรับบริ ษัท รวมทังพิ
้ จารณาอนุมตั ินโยบายและ
ทิศทางการดาเนินงานที่ฝ่ายบริ หารเสนอ และกากับควบคุมดูแลให้ ฝ่ายบริ หารดาเนินการให้ เป็ นไป
ตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงินดังกล่าว โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และความมัง่ คัง่ สูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยคานึงถึงผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
(2) วางโครงสร้ างและกาหนดกระบวนการเพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีการดาเนินการที่เป็ นไปตามระเบียบ ข้ อบังคับ
มติของคณะกรรมการ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมาตรฐานจริ ยธรรม ด้ วยความสุจริ ต และด้ วย
ความระมัดระวัง
(3) วางโครงสร้ างและกาหนดกระบวนการเพื่อให้ มีระบบการบริ หารความเสี่ยง การกากับและตรวจสอบ
และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
(4) ติดตามและประเมินผลการทาหน้ าที่บริ หารจัดการเพื่อให้ บรรลุตามกลยุทธ์และภายใต้ งบประมาณซึง่
ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท
(5) วางบรรทัดฐานและประเมินการปฏิบตั ิหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ผู้บริ หารระดับสูง อย่างน้ อย
ปี ละหนึง่ ครัง้
(6) ดูแลให้ มีการจัดทาบัญชีและการเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลที่
เหมาะสมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
(7) พิ จ ารณาทบทวนแผนการสืบ ทอดต าแหน่ง ของประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร ผู้บ ริ ห ารระดับ สูง โดย
สม่าเสมอและต่อเนื่อง
(8) ตรวจตราและดาเนินการให้ เป็ นที่แน่ใจว่าได้ มีการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมของกรรมการ
(9) กาหนดนโยบายด้ านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
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องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้
(1) องค์ ประกอบ ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วย
(1) กรรมการอิสระ จานวน 5 ท่าน
(2) กรรมการบริ ษัท จานวน 5 ท่าน แบ่งเป็ น
o กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร 1 ท่าน
o กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร 4 ท่าน
โดยมี
o ประธานกรรมการ 1 ท่าน คือ นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ
o ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร 1 ท่าน คือ นายประจวบ อุชชิน
(2) การแต่ งตัง้ ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นรายหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูท่ งหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลาย
คนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่า
จานวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้ รับการเลือกตัง้
ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังใน
้
ครัง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธานในที่ประชุมนันเป็
้ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
- จานวนกรรมการสูงสุด
➢ มีไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่ได้ กาหนดจานวนกรรมการสูงสุดและกรรมการไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
- สัดส่วนกรรมการที่เป็ นตัวแทนผู้ถือหุ้น
➢ ไม่ได้ กาหนดไว้
- สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตังกรรมการ
้
➢ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การแต่งตังกรรมการของบริ
้
ษัท
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รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
ลาดับ
รายชื่อ
1
นายสุเทพ เหลีย่ มศิริเจริ ญ
2
นายนาชัย หล่อวัฒนตระกูล
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3
4

นายกฤษฎา หุตะเศรณี
นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ

5

นายประจวบ อุชชิน

6

พล.ต.ต.ประยนต์ ลาเสือ

7

นายธนรัฐ ธนาวุฒวิ ฒ
ั นา

ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการบริ ษัท
และประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการกลัน่ กรองการลงทุน
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการบริษัท กรรมการทรัพยากรบุคคลและกาหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริษัท และกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

8

นายโชติพนั ธุ์ เตียวิวฒ
ั น์

กรรมการบริษัท และกรรมการกลัน่ กรองการลงทุน

ทังนี
้ ้ กรรมการผู้มีอานาจผูกพันตามหนังสือรับรองของบริ ษัท คือ นายประจวบ อุชชิน หรื อ พล.ต.ต.ประยนต์ ลา
เสือ หรื อ นายธนรัฐ ธนาวุฒิวฒ
ั นา กรรมการสองในสามคนนี ้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสาคัญของบริ ษัท
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติแต่งตังให้
้ นายประจวบ อุชชิน ดารงตาแหน่งเป็ นประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ตังแต่
้
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 โดยคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งเป็ นประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ขอบเขตการปฏิบัติหน้ าที่
• เป็ นไปตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการของบริ ษัทกาหนด
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
(1) หน้ าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริ ษัท
-

รับผิดชอบและสร้ างความมัน่ ใจต่อคณะกรรมการบริ ษัทที่จะได้ รับข้ อมูล / ข้ อสนเทศที่จาเป็ นเพื่อ
ใช้ ในการบริ หารกากับดูแลและตัดสินใจ

-

รายงานผลการดาเนินการของบริ ษัท ต่อคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจา และเสนอข้ อเสนอแนว
ทางเลือกต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณา

(2) ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
-

รับผิดชอบจัดให้ มีความร่ วมมือและความสัมพันธ์ ที่ดีและสร้ างสรรค์ระหว่างบริ ษัท และผู้ถือหุ้น
เพื่อให้ การดาเนินการของบริ ษัทเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้
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(3) ความรับผิดชอบในการวางกลยุทธ์และวางแผนในการดาเนินการ
-

จัดทาแผนธุรกิจประจาปี ให้ เป็ นไปในแนวทางเดียวกับกลยุทธ์ที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของ
บริ ษัท จัดทางบประมาณประจาปี ให้ สอดคล้ องกับแผนธุรกิจ

-

ประสานงานและร่วมมือกับคณะกรรมการเพื่อกาหนดวิสยั ทัศน์และเป้าหมายของบริ ษัท ตลอดจน
นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง

-

พัฒนากลไกเพื่อใช้ ในการติดตามการดาเนินการเป็ นไปตามแผนที่ได้ กาหนดไว้

-

สร้ างสรรค์แนวทางเพื่อพัฒนาผู้นาในอนาคตภายในองค์กรเพื่อรองรับการขยายงาน

(4) ความรับผิดชอบด้ านการบริ หารจัดการทัว่ ไป
-

สร้ างเสริ มให้ เกิดวัฒนธรรมในองค์กรที่สะท้ อนให้ เห็นคุณค่าองค์กรการสนับสนุนให้ เกิดคุณภาพ
การทางานที่ดีและมีผลผลิตที่ได้ รับในด้ านมาตรฐาน

-

กากับดูแลให้ มีการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิ ภาพเพื่อพัฒนาบุคลากรของบริ ษัทให้ มี
คุณภาพเพื่อขับเคลือ่ นนโยบายที่ได้ รับมอบหมายจนบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนด

-

กากับดูแลให้ การดาเนินการของบริ ษัทสอดคล้ องเป็ นไปตามระเบียบนโยบายที่ ได้ รับมอบหมาย
จาก คณะกรรมการบริ ษัทและสอดคล้ องเป็ นไปตามกฎหมาย

-

จัดสรรทรัพยากรภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิ ภาพและสร้ างสรรค์ให้ เกิดความสามัคคีภายใน
องค์กร ซึง่ รวมถึงการวางระบบให้ รางวัลและการลงโทษ

-

กาหนดและปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั ให้ มีประสิทธิภาพ และการควบคุมที่ดียิ่งขึ ้น
รวมทังการสร้
้
างสรรค์ให้ เกิดระบบการสือ่ สารภายในองค์กรทังสองทางอย่
้
างมีประสิทธิภาพ

7.2 ฝ่ ายบริหาร
ขอบเขตการปฏิบัตหิ น้ าที่
• เป็ นไปตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการของบริ ษัทกาหนด
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
(1) สนับสนุนและให้ คาปรึกษาแก่คณะกรรมการบริ ษัท
(2) สนับสนุนและให้ คาปรึกษาแก่ฝ่ายจัดการของบริษัท
(3) รับมอบหมายและรับมอบอานาจหน้ าที่จากคณะกรรมการบริ ษัท
(4) ดาเนินการในเรื่ องทีจ่ าเป็ นอันเกี่ยวข้ องกับการดาเนินกิจการให้ ห้ นุ ของบริ ษัทสามารถซื ้อขายได้
ตามปกติอีกครัง้
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รายชื่อฝ่ ายบริหารของบริษัท
ลาดับ
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รายชื่อผู้บริหารบริษัท

ตาแหน่ ง

1

นายประจวบ

อุชชิน

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

2

นายชลพรรณ

วงษ์ สงิ ห์

ประธานสายงานปฏิบตั ิการ
และรักษาการประธานสายงานการเงิน

3

นายสรกฤต

ลัทธิธรรม

ประธานสายงานกลยุทธ์การตลาด

4

นางสาวกุลธิดา

วีระถาวร

ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
และเลขานุการบริษัท

5

นายถาวร

พรพนัสศรี

ผู้อานวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี

6

นายเอกวิทย์

แก้ ววิเชียร

ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายงานกฎหมาย

สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
1.ตนเอง
ไม่มี
2. คูส่ มรส
ไม่มี
3. บุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะ
ไม่มี
1.ตนเอง
ไม่มี
2. คูส่ มรส
ไม่มี
3. บุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะ
ไม่มี
1.ตนเอง
ไม่มี
2. คูส่ มรส
ไม่มี
3. บุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะ
ไม่มี
1.ตนเอง
ไม่มี
2. คูส่ มรส
ไม่มี
3. บุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะ
ไม่มี
1.ตนเอง
ไม่มี
2. คูส่ มรส
ไม่มี
3. บุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะ
ไม่มี
1.ตนเอง
ไม่มี
2. คูส่ มรส
ไม่มี
3. บุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะ
ไม่มี

ทังนี
้ ้ ผู้บริ หารของบริ ษัท มีลกั ษณะดังนี ้
(1) 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
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯกาหนด
(2) ไม่เป็ นบุคคลที่ฝ่าฝื นข้ อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสัง่ มติคณะกรรมการ หรื อข้ อตกลงการจดทะเบีย น
หลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อาจมีผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรื อการตัดสินใจของ
ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนหรื อการเปลีย่ นแปลงในราคาของหลักทรัพย์
(3) ไม่เคยเป็ นพนักงานหรื อหุ้นส่วนของบริ ษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริ ษัทใช้ บริ การอยูใ่ นช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
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ผังโครงสร้ างบริษัท

* ข้ อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561
- 47 -

7.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติแต่งตังให้
้ นางสาวกุลธิดา วีระถาวร ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษัท ตังแต่
้ วนั ที่
1 กันยายน 2559 โดยคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษัทดังรายละเอียดในเอกสารแนบ 1
7.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1) ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ในปี 2561 บริ ษั ท จ่ า ยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บ ริ ห าร อัน ได้ แ ก่ ค่า เบี ย้ ประชุม กรรมการ และ
เงินเดือนผู้บริ หารโดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี ้
(1) ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการบริ ษัท ตังแต่
้ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 เป็ นเงินรวมทังสิ
้ ้น
2,010,466.67 บาท โดยกรรมการแต่ละท่านได้ คา่ ตอบแทน ดังต่อไปนี ้
ได้ รับค่ าตอบแทน จานวนครัง้ ที่เข้ าประชุม/
เป็ นเงิน (บาท)
จานวนครัง้ ที่มีประชุม
1 นายสุเทพ เหลีย่ มศิริเจริ ญ
264,000
12/12
2 นายนาชัย หล่อวัฒนตระกูล
204,000
12/12
3 นายกฤษฎา หุตะเศรณี
204,000
12/12
4 นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม
204,000
12/12
5 นายอนิศ โอสถานุเคราะห์
12,466.67
1/12
6 นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ
204,000
12/12
7 นายธีรวิทย์ จารุวฒ
ั น์
102,000
6/12
8 นายประจวบ อุชชิน
204,000
12/12
9 พล.ต.ต.ประยนต์ ลาเสือ
204,000
12/12
10 นายธนรัฐ ธนาวุฒวิ ฒ
ั นา
204,000
12/12
11 นายโชติพนั ธุ์ เตียวิวฒ
ั น์
204,000
12/12

ลาดับ

รายชื่อ

รวม

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
(วันที่ลาออก)
13/11/2558
26/2/2559
13/7/2559
12/12/2560 (18/1/2562)
4/9/2557 (23/1/2561)
10/11/2560
13/7/2559 (30/6/2561)
15/5/2560
23/8/2560
15/5/2560
13/8/2557 (1/5/2560),
10/11/2560

2,010,466.67

หมายเหตุ บริษัทได้ กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยไว้ อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้ ขออนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว

(2) เงินเดือนผู้บริ หาร ตังแต่
้ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 เป็ นเงิน 13,634,600 บาท
(3) ค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ตังแต่
้ 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบรวม 7 ท่าน ได้ รับ
ผลตอบแทนเป็ นเบี ้ยประชุมกรรมการจากบริษัทโดยมีคา่ ตอบแทน เป็ นเงินจานวน 297,000 บาท
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ลาดับ
1
2
3
4

ได้ รับค่ าตอบแทน จานวนครัง้ ที่เข้ าประชุม/
เป็ นเงิน (บาท)
จานวนครัง้ ที่มีประชุม
นายกฤษฎา หุตะเศรณี
110,000
5/5
นายนาชัย หล่อวัฒนตระกูล
51,000
3/5
นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม
68,000
4/5
นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ
68,000
4/5
รวม
297,000
รายชื่อ

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
(วันที่ลาออก)
13/7/2559
3/11/2560
12/12/2560 (18/1/2562)
10/11/2560

หมายเหตุ บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยไว้ อย่างชัดเจนและโปร่ งใส และได้ ขออนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว

(4) ค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาหนดค่าตอบแทน
ตัง้ แต่ 1 มกราคม 2561 - 31 ธั น วาคม 2561 คณะกรรมการทรั พ ยากรบุ ค คลและก าหนด
ค่าตอบแทนรวม 3 ท่าน ได้ รับผลตอบแทนเป็ นเบี ้ยประชุมกรรมการจากบริ ษัทโดยมีค่าตอบแทน
เป็ นเงินจานวน 112,000 บาท มีรายละเอียดดังนี ้
ลาดับ
1
2
3

ได้ รับค่ าตอบแทน จานวนครัง้ ที่เข้ าประชุม/
เป็ นเงิน (บาท)
จานวนครัง้ ที่มีประชุม
นายนาชัย หล่อวัฒนตระกูล
44,000
2/2
นายประยนต์ ลาเสือ
34,000
2/2
นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม
34,000
2/2
รวม
112,000
รายชื่อ

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
(วันที่ลาออก)
10/11/2559
23/8/2560
12/12/2560 (18/1/2562)

หมายเหตุ บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยไว้ อย่างชัดเจนและโปร่ งใส และได้ ขออนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว

(5) ค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัง้ แต่ 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
รั บผิดชอบต่อสังคม รวม 3 ท่าน ได้ รับผลตอบแทนเป็ นเบีย้ ประชุมกรรมการจากบริ ษัท โดยมี
ค่าตอบแทน เป็ นเงินจานวน 202,000 บาท มีรายละเอียดดังนี ้
ลาดับ
1
2
3
4

ได้ รับค่ าตอบแทน จานวนครัง้ ที่เข้ าประชุม/
เป็ นเงิน (บาท)
จานวนครัง้ ที่มีประชุม
นายนาชัย หล่อวัฒนตระกูล
66,000
3/3
นายประจวบ อุชชิน
51,000
3/3
นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ
51,000
3/3
นายธีรวิทย์ จารุวฒ
ั น์
34,000
2/3
202,000
รวม
รายชื่อ

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
(วันที่ลาออก)
10/11/2560
10/11/2560
10/11/2560
10/11/2560 (1/7/2561)

หมายเหตุ บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยไว้ อย่างชัดเจนและโปร่ งใส และได้ ขออนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว
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(6) ค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
ตัง้ แต่ 1 มกราคม 2561 - 31 ธั น วาคม 2561 คณะกรรมการทรั พ ยากรบุ ค คลและก าหนด
ค่าตอบแทนรวม 3 ท่าน ได้ รับผลตอบแทนเป็ นเบี ้ยประชุมกรรมการจากบริ ษัทโดยมีค่าตอบแทน
เป็ นเงินจานวน 112,000 บาท มีรายละเอียดดังนี ้
ลาดับ
1
2
3

รายชื่อ
นายประจวบ อุชชิน
พล.ต.ต.ประยนต์ ลาเสือ
นายธนรัฐ ธนาวุฒวิ ฒ
ั นา
รวม

ได้ รับค่ าตอบแทน จานวนครัง้ ที่เข้ าประชุม/
เป็ นเงิน (บาท)
จานวนครัง้ ที่มีประชุม
44,000
2/2
34,000
2/2
34,000
2/2
112,000

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
(วันที่ลาออก)
10/11/2560
23/8/2560
1/7/2561

หมายเหตุ บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยไว้ อย่างชัดเจนและโปร่ งใส และได้ ขออนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว

2) ค่ าตอบแทนอื่นที่ไม่ ใช่ เงิน
- ไม่มี 7.5 บุคลากร
บริ ษัทมีพนักงานทังหมด
้
35 คน โดยตังแต่
้ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทได้ จ่ายผลตอบแทน
ให้ แก่พนักงานจานวนทังสิ
้ ้น 23,571,803.64 บาท ซึ่งผลตอบแทน ได้ แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสารอง
เลี ้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
1) เงิ นเดือนเป็ นเงิ นค่าตอบแทนที่ทางบริ ษัทได้ จัดสรรให้ กับพนักงาน สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของ
พนักงาน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานในแต่ละตาแหน่งงาน
2) เงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ เป็ นสวัสดิการที่จดั ขึ ้นเพื่อเป็ นการจูงใจให้ พนักงานปฏิบตั ิงานกับบริ ษัท
เป็ นระยะเวลายาวนาน โดยบริ ษัทจะจ่ายเงินสมทบตามระยะเวลาการปฏิบตั ิงานของพนักงานในอัตราร้ อย
ละ 5 ของเงินเดือนพนักงาน
3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็ นสวัสดิการที่บริ ษัทจัดขึ ้นตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและค่าใช้ จ่าย
ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน เป็ นค่าตอบแทนหลังเกษี ยณอายุ
จานวนพนักงานและผลตอบแทน
ตัง้ แต่ 1 ม.ค. 2561 –
ดีมีเตอร์ ดีมีเตอร์
ฮิโนกิ บลูฟีนิกซ์ ฮีโร่ เอ็กซ์
บริษัท
31 ธ.ค. 2561
พาวเวอร์ อินโนเวชั่น วู้ด เวิร์ค ดิจิตัล พีเรียนซ์
พนักงานบริ หาร
6
0
0
0
0
0
พนักงานปฏิบตั ิการ
23
0
0
0
0
0
รวม (คน)
29
0
0
0
0
0
ค่าตอบแทน (บาท)
23,571,803.64
0
0
0
0
0
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อัคร
0
0
0
0

4) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่เงิน
- ไม่มี บริ ษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานอย่างมีนัยสาคัญ และไม่มีข้อพิพาททางด้ านแรงงานในรอบ 3 ปี
ที่ผา่ นมา บริ ษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน โดยจัดส่งไปอบรมและฝึ กทักษะเป็ นประจาทุกปี
8. การกากับดูแลกิจการ
8.1 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 ครอบคลุมหลักปฏิบตั ิสาคัญใน 8 ข้ อหลัก ดังนี ้
(1) ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์กรที่สร้ างคุณค่าใหแก่กิจการ
อย่างยัง่ ยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
(2) ก าหนดวัต ถุป ระสงค์ แ ละเป้า หมายหลัก ของกิ จ การที่ เ ป็ น ไปเพื่ อ ความยั่ง ยื น ( Define Objective that
Promote Sustainable Value Creation)
(3) เสริ มสร้ างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
(4) สรรหาและพั ฒ นาผู้ บริ ห ารระดั บ สู ง และการบริ ห ารบุ ค ลากร ( Ensure Effective CEO and People
Management)
(5) ส่งเสริ มนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible
Business)
(6) ดูแ ลให้ มี ร ะบบการบริ ห ารความเสี่ย งและการควบคุม ภายในที่ เ หมาะสม (Strengthen Effective Risk
Management and Internal Control)
(7) รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
(8) สนับ สนุน การมี ส่ว นร่ ว มและการสื่ อ สารกับ ผู้ถื อ หุ้น (Ensure Engagement and Communication with
Shareholders)
การกากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวปฏิบตั ิของบริ ษัท เป็ นการกากับดูแลกิจการที่เป็ นไปเพื่อการสร้ างคุณค่าให้
กิจการอย่างยัง่ ยืน นอกเหนือจากการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ ลู งทุน ซึง่ คณะกรรมการควรกากับดูแลกิจการให้ นาไปสู่ผล
(governance outcome) อย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(1) สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคานึงถึงผลประทบในระยะยาว (Competitiveness and
performance with long-term perspective)
(2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสีย (Ethical
and responsible business)
(3) เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม และพัฒนาหรื อลดผลกระทบด้ านลบต่อสิง่ แวดล้ อม (Good corporate citizenship)
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(4) สามารถปรับตัวได้ ภายใต้ ปัจจัยการเปลีย่ นแปลง (Corporate resilience)
อนึง่ บริ ษัทได้ มีการจัดทานโยบายที่เกี่ยวข้ องกับการกากับดูแลกิจการ ตามเอกสารแนบ 4
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท จะปฏิบตั ิตามข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน ตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริ ษัท ต้ องเข้ าใจและทราบถึงบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของตน
และต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และคานึงถึงประโยชน์ของบริ ษัท และผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ
โครงสร้ างคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษัท
(1) ความเป็ นอิสระและเป็ นกลางของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทปฏิบตั ิหน้ าที่และใช้ ดลุ ยพินิจอย่างเป็ นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่ องต่างๆ ทังจาก
้
ฝ่ ายบริ หารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกรรมการแต่ละคนมีหน้ าที่และมีความเป็ นอิสระที่จะตังค
้ าถาม แสดงความคิดเห็น
หรื อคัดค้ านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้ งในเรื่ องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรื อผู้มีสว่ นได้ เสีย
(2) ความหลากหลายของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท กาหนดนโยบายความหลากหลายของกรรมการบริ ษัท ที่ต้องสรรหาสาหรับผู้ที่จะมาปฏิบตั ิ
หน้ าที่เป็ นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จาเป็ นที่ยงั ขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทังวิ
้ ชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้ าน โดยไม่ได้ จากัดเพศ ที่จะมาปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นกรรมการแต่อย่างใด เพื่อให้ คณะกรรมการมีความเข้ มแข็งมากยิ่งขึ ้น
(3) คุณสมบัติของกรรมการ
ผู้ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท ต้ องเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถและความพร้ อมในการปฏิบตั ิหน้ าที่ ซึ่งควรมี
คุณสมบัติอย่างน้ อย ดังนี ้
(1) เป็ นบุคคลที่ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ที่กาหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัท มหาชน จากัด และตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ทางานที่ผ่านมา อย่างยาวนาน หรื อเฉพาะด้ าน ซึ่ง
ขึ ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของสถานการณ์บริ ษัท ในช่วงเวลานันๆ
้
(3) เป็ นผู้ ที่ ส ามารถอุ ทิ ศ เวลาให้ กั บ บริ ษั ท ได้ อย่ า งเต็ ม ที่ โดยเฉพาะการตัด สิ น ใจที่ ส าคัญ เพื่ อ
ผลประโยชน์ของบริ ษัท
(4) เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม และคุณสมบัติอื่นที่อาจกาหนดเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
(4) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดนิยามความเป็ นอิสระที่ใช้ เป็ นคุณสมบัติของกรรมการอิสระ โดยใช้ เกณฑ์ที่กาหนด
โดยสานักงาน ก.ล.ต. เป็ นเกณฑ์ขนต
ั ้ ่าและกาหนดเพิ่มเติมให้ สอดคล้ องเหมาะสมกับลักษณะของบริ ษัท ดังนี ้
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(1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี อานาจควบคุมของบริ ษัท ทัง้ นี ้ ให้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่
เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
(2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการบริ ษัทที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือน
ประจ า หรื อ ผู้มี อ านาจควบคุม ของบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่อ ย บริ ษั ท ร่ วม บริ ษั ท ย่อ ยลาดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต. ทัง้ นี ้ ลักษณะ
ต้ องห้ ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่วนราชการ
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น
บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มี
อานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อ
บริ ษัทย่อย
(4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิ จกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาต
ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ น
ปกติ เพื่อประกอบกิจการการเช่า หรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรื อบริ การ
หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงินด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืมค ้าประกัน การให้ สนิ ทรัพย์เป็ น
หลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี ้
ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่งตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท หรื อตังแต่
้ 20 ล้ าน
บาทขึน้ ไปแล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทัง้ นี ้ การคานวณภาระหนีด้ ังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการ
ค านวณมูล ค่ า ของรายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน ว่า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าวให้ นบั
รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่างหนึง่ ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้
มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานัก
งานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้
มีอานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2
ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
(6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่
ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจ
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ควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
(7) ไม่เป็ นกรรมการบริ ษัทที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริ ษัท ของบริ ษัท ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้น ซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการบริ ษัทที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง
พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียง
ทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของ
บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
(10) ไม่เป็ นกรรมการบริ ษัทที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการ
ของบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัท
(11) วาระดารงตาแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ ไม่เกิน 6 ปี หรื ออย่างมากไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีเงื่อนไข
2. องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
บริ ษัทกาหนดให้ มีคณะกรรมการบริ ษัท จานวน 5 – 12 คน ตามความเหมาะสมกับขนาดกิจการ ซึง่ ประกอบด้ วย
ประธานกรรมการบริ ษัท รองประธานกรรมการบริ ษัท และกรรมการ โดยมีกรรมการที่เป็ นอิสระอย่างแท้ จริ งจากฝ่ ายบริหาร
และปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิ จ หรื อความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ ดลุ ยพินิจอย่างเป็ นอิสระไม่น้อย
กว่า 1 ใน 2 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
และไม่ต่ากว่า 3 คน ในจานวนนี ้กาหนดให้ มีกรรมการอิสระที่เป็ นผู้หญิงอย่าง
น้ อย 1 คน ซึง่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการ
้
มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
1) มีการแต่งตังกรรมการคนใหม่
้
เพื่อต่อจากวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการคนก่อนหน้ า โดยได้ รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริ ษัท
2) กรรมการแต่ละคน สามารถไปดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนอื่นได้ ไม่เกิน 3 แห่ง หรื ออย่างมาก
ไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีเงื่อนไข โดยได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท
3) กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร สามารถไปดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนอื่นได้ ไม่เกิน 2 แห่ง โดยได้ รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท
4) ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร สามารถไปดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทอื่นได้ ไม่เกิน 3 แห่ง โดยได้ รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท
5) กรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และผู้บริ หารระดับสูง ต้ องไม่เป็ นพนักงานหรื อหุ้นส่วนของบริ ษัทสอบ
บัญชีภายนอกที่บริ ษัทใช้ บริ การอยูใ่ นช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
6) มีกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารมากกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
หรื อมากกว่าร้ อยละ 66 และมี
อย่างน้ อย 1 คน ที่มีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
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7) คณะกรรมการบริ ษัท กาหนดให้ ประธานกรรมการบริ ษัทเป็ นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
เพื่อตรวจสอบถ่วงดุลการทางานของฝ่ ายบริ หารได้ อย่างอิสระ โดยแบ่งแยกหน้ าที่ และความรับผิดชอบออก
จากกัน ดังนี ้
• ประธานกรรมการบริษัท เป็ นกรรมการอิสระ มีหน้ าที่
(1) เป็ นผู้นาฝ่ ายนโยบาย กาหนดวิสยั ทัศน์ และกากับดูแลการทางานของผู้บริ หารระดับสูง
(2) เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
(3) การลงคะแนนเสียงชี ้ขาดในกรณีที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนน
เสียง 2 ข้ างเท่ากัน
(4) เป็ นผู้เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ
(5) ทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
(1) ขอบเขตการปฏิบตั ิหน้ าที่ – เป็ นไปตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการของบริ ษัทกาหนด
(2) หน้ าที่และความรับผิดชอบ
(2.1)

(2.2)

หน้ าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริ ษัท
-

รับผิดชอบและสร้ างความมัน่ ใจต่อคณะกรรมการบริ ษัทที่จะได้ รับข้ อมูล / ข้ อสนเทศที่
จาเป็ นเพื่อใช้ ในการบริ หารกากับดูแลและตัดสินใจ

-

รายงานผลการดาเนินการของบริ ษัท ต่อคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจา และเสนอ
ข้ อเสนอแนวทางเลือกต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณา

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
-

(2.3)

รับผิดชอบจัดให้ มีความร่ วมมือและความสัมพันธ์ ที่ดีและสร้ างสรรค์ระหว่างบริ ษัท
และผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การของบริ ษั ท เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อยบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้

ความรับผิดชอบในการวางกลยุทธ์และวางแผนในการดาเนินการ
-

จัด ท าแผนธุ ร กิ จประจาปี ให้ เป็ น ไปในแนวทางเดียวกับ กลยุท ธ์ ที่ ได้ รั บ อนุมัติจาก
คณะกรรมการของบริ ษัท ประสานงานกับรองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
เพื่อจัดทางบประมาณประจาปี ให้ สอดคล้ องกับแผนธุรกิจ

-

ประสานงานและร่ วมมือกับคณะกรรมการเพื่อกาหนดวิสยั ทัศน์และเป้าหมายของ
บริ ษัท ตลอดจนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง

-

พัฒนากลไกเพื่อใช้ ในการติดตามการดาเนินการเป็ นไปตามแผนที่ได้ กาหนดไว้

-

สร้ างสรรค์แนวทางเพื่อพัฒนาผู้นาในอนาคตภายในองค์กรเพื่อรองรับการขยายงาน
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(2.4)

ความรับผิดชอบด้ านการบริ หารจัดการทัว่ ไป
-

สร้ างเสริ มให้ เกิดวัฒนธรรมในองค์กรที่สะท้ อนให้ เห็นคุณค่าองค์กรการสนับสนุนให้
เกิดคุณภาพการทางานที่ดี และมีผลผลิตที่ได้ รับในด้ านมาตรฐาน

-

กากับดูแลให้ มีการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิ ภาพเพื่อพัฒนาบุคลากรของ
บริ ษัทให้ มีคณ
ุ ภาพเพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่ได้ รับมอบหมายจนบรรลุวตั ถุประสงค์ที่
กาหนด

-

กากับดูแลให้ การดาเนินการของบริ ษัทสอดคล้ องเป็ นไปตามระเบียบนโยบายที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทและสอดคล้ องเป็ นไปตามกฎหมาย

-

จัด สรรทรั พ ยากรภายในองค์ ก รอย่า งมีป ระสิท ธิ ภาพและสร้ างสรรค์ ให้ เกิ ดความ
สามัคคีภายในองค์กร ซึง่ รวมถึงการวางระบบให้ รางวัลและการลงโทษ

-

ก าหนดและปรั บ ปรุ ง ระบบการปฏิ บัติ ง านในปั จ จุบัน ให้ มี ป ระสิท ธิ ภาพ และการ
ควบคุมที่ดียิ่งขึ ้น รวมทังการสร้
้
างสรรค์ให้ เกิดระบบการสื่อสารภายในองค์กรทังสอง
้
ทางอย่างมีประสิทธิภาพ

8) คณะกรรมการจัดให้ มีเลขานุการบริ ษัท
โดยผู้ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษัท เพื่อทาหน้ าที่ ดังนี ้
(1) ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่กาหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่ง มี ผลบัง คับ ใช้ ใ นวัน ที่ 31 สิง หาคม 2551 ด้ ว ยความ
รั บผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ สุจริ ต รวมทัง้ ต้ องปฏิบัติให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับบริ ษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ป ระชุมผู้ถือหุ้น ทัง้ นี ้ หน้ าที่ตาม
กฎหมายของเลขานุการบริ ษัทมีดงั นี ้
(1.1)

จัดทาและเก็บเอกสารดังต่อไปนี ้
-

ทะเบียนกรรมการ

-

หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจาปี

-

หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(1.2)

เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หาร และจัดส่งสาเนา
รายงานการมี ส่ว นได้ เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ ป ระธานคณะกรรมการ และประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่บริ ษัทได้ รับรายงานนัน้

(1.3)

ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศ

(2) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามที่บริ ษัท (หรื อคณะกรรมการบริ ษัท) มอบหมายดังนี ้
(2.1)

ให้ คาแนะนาด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ อง และข้ อพึงปฏิบตั ิด้านการกากับ
ดูแลในการดาเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย

(2.2)

ทาหน้ าที่ในการดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
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(2.3)

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กากับดูแล เช่น สานักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแล
การเปิ ดเผยข้ อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กากับดูแลสาธารณะชน ให้
ถูกต้ องครบถ้ วนตามกฎหมาย

(2.4)

จัดให้ มีการปฐมนิเทศ ให้ คาแนะนาแก่กรรมการที่ได้ รับการแต่งตังใหม่
้

(2.5)

หน้ าที่อื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัท เช่น เป็ นหัวหน้ าหน่วยงานกากับดูแลการ
ปฏิบตั ิงาน (Compliance Unit)

8.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการกากับดูแลกิ จการขอบบริ ษัท ทัง้ นี ้ ได้
กาหนดให้ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้ รับการแต่งตังใหม่
้ ได้ ดังนี ้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ:
ประกอบด้ วยกรรมการอิสระทังคณะอย่
้
างน้ อย 3 คน เป็ นกรรมการอิสระทังคณะ
้
มีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 4
ครัง้ และอย่างน้ อย 1 คนที่จบการศึกษาด้ านบัญชี
มีหน้ าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ แก่
(1) คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจในการดาเนินการหรื อตรวจสอบในเรื่ องต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้ ขอบเขตความ
รับผิดชอบ และมีอานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1.1)

พิจารณาตัดสินในกรณีที่ฝ่ายบริ หารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทาง
การเงิน

(1.2)

พิจารณาการปฏิบตั ิงานอื่นที่ไม่ใช่งานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ดาเนินการให้ กบั บริ ษัท

(1.3)

พิจารณาและให้ ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัท เกี่ ยวกับการแต่งตัง้ โยกย้ าย ถอดถอน
กาหนดค่าตอบแทนและพิจารณาความดีความชอบประจาปี ของหัวหน้ าสานักงานตรวจสอบ
ภายใน

(1.4)

พิจารณาและให้ ความเห็นประกอบการพิจารณางบประมาณและอัตรากาลังของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน

(1.5)

สอบทานและอนุ มัติ ก ฎบัต รของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบ และ
งบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

(1.6)

จัดหาที่ปรึ กษาจากภายนอก หรื อผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้ คาแนะนาหรื อช่วยในการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบ โดยใช้ คา่ ใช้ จ่ายของบริ ษัท

(1.7)

ขอข้ อมูลและความร่วมมือจากพนักงานที่เกี่ยวข้ อง และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้ อง

(1.8)

ประชุมร่ วมกับผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และที่ปรึ กษาภายนอกตามความ
จาเป็ นและเหมาะสม

(1.9)

ติดตามดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ คาสัง่ และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
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(2) คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริ ษัท ดังต่อไปนี ้
(2.1)

สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ

(2.2)

สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

(2.3)

สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท

(2.4)

พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ เลิกจ้ าง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัท

(2.5)

พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทในกรณีที่เกิด รายการเกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน

(2.6)

จัดทารายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงาน
ประจาปี ของบริ ษัท ซึง่ รายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(2.7)

ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษั ท มอบหมายด้ วยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ลาดับ
รายชื่อ
1
นายกฤษฎา หุตะเศรณี
2
3
4

นายนาชัย หล่อวัฒนตระกูล
นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม
นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ

ข้ อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562

วาระการดารงตาแหน่ ง
13/7/2559 - ปั จจุบนั
3/11/2560 - ปั จจุบนั
12/12/2560 - 18/1/2562
10/11/2560 - ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ:
- กรรมการตรวจสอบลาดับที่ 1 มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยสอดคล้ องกับวาระการดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัท

2. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาหนดค่ าตอบแทน:
ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 3 คน มีประธานเป็ นกรรมการอิสระ โดยกรรมการที่เหลือเป็ นกรรมการอิสระทัง้
คณะหรื อมากกว่าร้ อยละ 50 มีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้
หน้ าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาหนดค่าตอบแทน
(1) การปฏิบตั ิงานด้ านการสรรหา
(1.1)

มี ห น้ าที่ ใ นการพิ จ ารณาโครงสร้ างของคณะกรรมการบริ ษั ท ทั ง้ ในเรื่ องของจ านวน
คณะกรรมการที่ เ หมาะสมกับ ขนาด ประเภท และความซับ ซ้ อ นของธุ ร กิ จ คุณ สมบัติ ข อง
กรรมการแต่ละคนในด้ านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้ านที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ
หรื ออุตสาหกรรมหลักที่บริ ษัทดาเนินกิจการอยู่

- 58 -

(1.2)

พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็ นกรรมการอิสระให้ เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของ
บริ ษัท โดยความเป็ นอิสระอย่างน้ อยต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด

(1.3)

ก าหนดหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสรรหาบุค คลเพื่ อ ด ารงต าแหน่ง กรรมการ ให้ เ หมาะสมกับ
ลักษณะเฉพาะของบริ ษัท

(1.4)

พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทที่ครบ
วาระ และ/หรื อ มีตาแหน่งว่างลง และ/หรื อ แต่งตังเพิ
้ ่ม

(1.5)

ดูแลให้ บริ ษัทจัดให้ มีการปฐมนิเทศ และแจกเอกสารและข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ของกรรมการ

(1.6)

จัดทาและทบทวนแผนการพัฒนากรรมการผู้จัดการและผู้บริ หารระดับสูง เพื่อเตรี ยมความ
พร้ อมเป็ นแผนต่อเนื่องให้ มีผ้ สู ืบทอดงานในกรณีที่กรรมการผู้จดั การหรื อผู้บริ หารระดับสู งใน
ตาแหน่งนันๆ
้ เกษี ยณอายุหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ เพื่อให้ การบริ หารงานของบริ ษัท
สามารถดาเนินไปได้ อย่างต่อเนื่อง

(2) การปฏิบตั ิหน้ าที่ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
(2.1)

พิ จ ารณาทบทวนนโยบาย รู ป แบบ และหลัก เกณฑ์ เ กี่ ย วกับ การก าหนดค่า ตอบแทนและ
ผลประโยชน์ของกรรมการบริ ษัท ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริ หาร
ระดับสูงของบริ ษัทให้ เหมาะสม

(2.2)

ให้ ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อนาเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
และ/หรื อ ที่ ป ระชุม ผู้ ถื อ หุ้น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริ ษั ท จะเป็ น ผู้อ นุ มัติ
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริ หาร
ระดับสูง สาหรั บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ของกรรมการบริ ษัท ให้ คณะกรรมการบริ ษัท
นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

รายชื่อคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาหนดค่ าตอบแทน
ลาดับ
รายชื่อ
1
นายนาชัย หล่อวัฒนตระกูล
2
3

พล.ต.ต.ประยนต์ ลาเสือ
นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม

ข้ อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562

วาระการดารงตาแหน่ ง
ตาแหน่ ง
10/11/2559 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลฯ
23/8/2560 - ปั จจุบนั
กรรมการ และกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ
12/12/2560 - 18/1/2562 กรรมการอิสระ และกรรมการทรัพยากร
บุคคลฯ

3. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่ อสังคม:
ประกอบด้ วยกรรมการ 3 คน มีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ได้ แก่
(1) เสนอแนวปฏิบตั ิด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริ ษัท
(2) ให้ คาแนะนาแก่คณะกรรมการบริ ษัท ในเรื่ องเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี
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(3) ดูแลการปฏิบตั ิงานของกรรมการ และฝ่ ายจัดการ เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
(4) ทบทวนแนวทางหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท โดยเปรี ยบเทียบกับแนวปฏิบตั ิของสากลปฏิบตั ิ
และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษัท
(5) มอบนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทให้ คณะทางานกากับดูแลกิจการที่ดี
(6) มอบนโยบายและแนวปฏิ บัติ ใ นการด าเนิ น งานด้ านการบริ ห ารจั ด การความยั่ง ยื น ( Sustainability
Management : SM) ซึ่ง รวมถึ ง การด าเนิ น งานด้ า นการดูแ ลสัง คม ชุม ชนและสิ่ง แวดล้ อ ม (Corporate
Social Responsibility : CSR)
(7) กาหนดนโยบายให้ บริ ษัท เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเข้ ารั บการสรรหาเป็ นกรรมการ
บริ ษัท และการเสนอวาระสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
(8) ติดตามการดาเนินงานด้ าน SM และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท
(9) วางกรอบแนวทางการกากับดูแลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับการต่อต้ านการทุจริ ตของบริ ษัท
รายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่ อสังคม
ลาดับ
รายชื่อ
1
นายนาชัย หล่อวัฒนตระกูล
2
3

นายประจวบ อุชชิน
นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ

ข้ อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562

วาระการดารงตาแหน่ ง
ตาแหน่ ง
10/11/2560 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ธรรมาภิบาลฯ
10/11/2560 - ปั จจุบนั
กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาลฯ
10/11/2560 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาลฯ

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง:
ประกอบด้ วยกรรมการ 3 คน
หน้ าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง ได้ แก่
(1) กาหนดนโยบายและโครงสร้ างการบริ หารความเสี่ยง ในเรื่ องของการบริ หารความเสี่ยงโดยรวมของบริ ษัท
ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สาคัญ เช่น ความเสี่ยงด้ านการเงิน ความเสี่ยงด้ านการลงทุน
ความเสี่ยงด้ านการตลาด ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้ านปฏิบัติการ และ ความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อ ชื่ อเสียงของกิ จการ เป็ น ต้ น เพื่ อ น าเสนอคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ความเห็ นชอบ โดยให้
สอดคล้ องและเป็ นไปตามแนวทางการบริ หารความเสีย่ งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2) กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางในการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับนโยบายการบริ หาร
ความเสีย่ ง เพื่อให้ สามารถประเมิน ติดตาม และ ควบคุมความเสีย่ งแต่ละประเภทของบริ ษัท ให้ อยูใ่ นระดับ
ที่เหมาะสม โดยให้ หน่วยงานต่างๆ มีสว่ นร่วมในการบริ หารและควบคุมความเสีย่ ง
(3) ดูแลและติดตามการปฏิบตั ิตามนโยบายการบริ หารความเสี่ยงภายใต้ แนวทางและนโยบายที่ได้ รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษัท
(4) กาหนดเกณฑ์วดั ความเสีย่ งและเพดานความเสีย่ งที่บริ ษัทจะยอมรับได้
(5) กาหนดมาตรการที่จะใช้ ในการจัดการความเสีย่ งให้ เหมาะสมต่อสภาวการณ์
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(6) ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และกาหนดวิธีการบริ หารความเสี่ยงนัน้ ให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีการบริ หารความเสีย่ งตามวิธีการที่กาหนดไว้
(7) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริ หารความเสีย่ ง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ
และการปฏิบตั ิตามนโยบายที่กาหนด
(8) มีอานาจในการเรี ยกบุคคลที่เกี่ยวข้ องมาชี ้แจง หรื อแต่งตังและก
้
าหนดบทบาทให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานทุกระดับมี
หน้ าที่บริ หารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้ รายงานต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงเพื่ อให้ การ
บริ หารความเสีย่ งบรรลุวตั ถุประสงค์
(9) รายงานผลเกี่ยวกับการบริ หาร การดาเนินงาน และสถานะความเสีย่ งของบริ ษัท และการเปลีย่ นแปลงต่างๆ
รวมถึงให้ ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไขต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทอย่างสม่าเสมอ
(10) จัดทาคูม่ ือการบริ หารความเสีย่ ง
(11) ระบุความเสี่ยงด้ านต่างๆ พร้ อมทัง้ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ รวมทังแนวโน้
้
มซึ่งมี
ผลกระทบบริ ษัท
(12) จัดทาแผนงานเพื่อป้องกัน หรื อลดความเสีย่ ง
(13) ประเมินผล และจัดทารายงานการบริ หารความเสีย่ ง
(14) ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร และให้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงรับผิดชอบ
ต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยตรง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ลาดับ
รายชื่อ
1
นายประจวบ อุชชิน
2
พล.ต.ต.ประยนต์ ลาเสือ
3
นายธนรัฐ ธนาวุฒวิ ฒ
ั นา

ข้ อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562

วาระการดารงตาแหน่ ง
ตาแหน่ ง
10/11/2560 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
23/8/2560 – ปั จจุบนั
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
1/7/2561 - ปั จจุบนั
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

5. คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน:
ประกอบด้ วยกรรมการ 3 คน
มีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ได้ แก่
(1) กาหนดกลยุทธ์ เป้าหมายของแผนการลงทุน งบประมาณการลงทุน และผลตอบแทนการลงทุน
(2) พิจารณากลัน่ กรองการลงทุน ให้ มีความเชื่อมโยงและสอดคล้ องกับนโยบายและเป้าหมายตามแผนการ
ลงทุนของบริ ษัท โดยคานึงถึงผลตอบแทนที่ค้ ุมค่ าต่อการลงทุน ตลอดจนวิเคราะห์ ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
(3) ติดตามสถานะ และความคืบหน้ าของโครงการที่ได้ รับอนุมตั ิให้ เข้ าลงทุน และรายงานคณะกรรมการบริ ษัท
เพื่อรับทราบและประเมินผล

- 61 -

รายชื่อคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
ลาดับ
รายชื่อ
1
นายประจวบ อุชชิน
2
นายโชติพนั ธุ์ เตียวิวฒ
ั น์
3
นายชลพรรณ วงษ์ สงิ ห์

ข้ อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562

วาระการดารงตาแหน่ ง
ตาแหน่ ง
10/11/2560 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการกลัน่ กรองการลงทุน
1/7/2561 - ปั จจุบนั
กรรมการกลัน่ กรองการลงทุน
10/11/2560 - ปั จจุบนั
กรรมการกลัน่ กรองการลงทุน

6. คณะกรรมการจัดการ:
อนึ่ง เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริ หารจัดการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามทิศทาง นโยบาย และเป้าหมายที่
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดและมอบหมาย รวมทังสร้
้ างความมัน่ คงและยัง่ ยืนในการดาเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริ ษัทได้
อนุมตั ิจดั ตังคณะกรรมการจั
้
ดการ ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อควบคุมดูแลและรับผิดชอบในกิจการต่างๆ
ตามขอบเขตที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
รายชื่อคณะกรรมการจัดการ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

นายประจวบ
นายชลพรรณ
นายสรกฤต
นายถาวร
นางสาวกุลธิดา
นายเอกวิทย์

ข้ อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562

รายชื่อ
อุชชิน
วงษ์ สงิ ห์
ลัทธิธรรม
พรพนัสศรี
วีระถาวร
แก้ ววิเชียร

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการจัดการ
กรรมการจัดการ
กรรมการจัดการ
กรรมการจัดการ
กรรมการจัดการ
กรรมการจัดการ

บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
(1) คณะกรรมการบริ ษัท มีบทบาทหน้ าที่ในการกากับดูแลให้ การดาเนินงานของบริ ษัทเป็ นไปโดยถูกต้ องตาม
กฎหมายและระเบียบต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท และกากับ
ดูแลให้ การบริ หารจัดการ เป็ นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมาย ที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือ
หุ้น อยูใ่ นกรอบการมีจริ ยธรรมที่ดีและคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
(2) หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นไปตามที่ได้ กาหนดไว้ โดยกฎหมาย วัตถุประสงค์
ของบริ ษัท หนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ รวมถึงการดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
(2.1)

ก าหนดนโยบาย กลยุท ธ์ และเป้า หมายทางการเงิ น สาหรั บบริ ษัท รวมทัง้ พิ จารณาอนุมัติ
นโยบายและทิศทางการดาเนินงานที่ฝ่ายบริ หารเสนอ และกากับควบคุมดูแลให้ ฝ่ายบริ หาร
ดาเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมาย ท า ง ก า ร เ งิ น ดั ง ก ล่ า ว โ ด ย มี
เป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และความมัง่ คัง่ สูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยคานึงถึงผู้มีสว่ น
ได้ เสียทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง

(2.2)

วางโครงสร้ างและกาหนดกระบวนการเพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีการดาเนินการที่เป็ นไปตามระเบียบ
ข้ อบังคับมติของคณะกรรมการ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมาตรฐานจริ ยธรรม ด้ วยความ
สุจริ ต และด้ วยความระมัดระวัง
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(2.3)

วางโครงสร้ างและกาหนดกระบวนการเพื่อให้ มีระบบการบริ หารความเสี่ยง การกากับและ
ตรวจสอบ และการควบคุมภายในที่เหมาะสม

(2.4)

ติ ด ตามและประเมิ น ผลการท าหน้ า ที่ บ ริ ห ารจัด การเพื่ อ ให้ บ รรลุต ามกลยุท ธ์ แ ละภายใต้
งบประมาณซึง่ ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท

(2.5)

วางบรรทัดฐานและประเมินการปฏิบตั ิหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ผู้บริ หารระดับสูง
อย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้

(2.6)

ดูแลให้ มีการจัดทาบัญชีและการเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการ เปิ ดเผย
ข้ อมูลที่เหมาะสมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น

(2.7)

พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตาแหน่งของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ผู้บริ หารระดับสูง โดย
สม่าเสมอและต่อเนื่อง

(2.8)

ตรวจตราและดาเนินการให้ เป็ นที่แน่ใจว่าได้ มีการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมของกรรมการ

(2.9)

กาหนดนโยบายด้ านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

(3) กาหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ ของบริ ษัท โดยกาหนดให้ มีการทบทวนปี ละ 1 ครัง้
(4) จัดให้ มีการทบทวนขอบเขต บทบาท และอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย อย่างน้ อยปี
ละ 1 ครัง้
(5) จัดทานโยบายการกากับดูแลกิ จการของบริ ษัท เป็ นลายลักษณ์ อักษร มีการประเมินผลการปฏิบตั ิตาม
นโยบาย และทบทวนนโยบาย ดังกล่าว อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
(6) จัดทาคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานใช้ เป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั ิงาน พร้ อมทังก
้ าหนดโทษทางวินยั ในกรณีที่มีการฝ่ าฝื น และทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้ อย
ปี ละ 1 ครัง้
(7) รายการที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยผู้มีสว่ นได้
เสียไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ พร้ อมทังก
้ ากับดูแล ให้ มีการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับขันตอนการ
้
ดาเนินการและการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
(8) จัดให้ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่มีความอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมด้ านการดาเนินงาน รายงานทางการเงิน และการ
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ โดยคณะกรรมการบริ ษัทมีการทบทวนและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
(9) จัดให้ มีการบริ หารความเสี่ยงครอบคลุมทังองค์
้ กร โดยมีการรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัท ทราบเป็ น
ประจา ตลอดจนมีการทบทวนและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสีย่ งปี ละ 1 ครัง้
(10) จัดให้ บริ ษัทเข้ าร่วมเป็ นแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต
อนึง่ บริ ษัทได้ มีการจัดทาคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ ตามเอกสารแนบ 4
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การประชุมของคณะกรรมการบริษัท
1) บริ ษัทจัดให้ มีการกาหนดการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ าทังปี
้ และแจ้ งให้ คณะกรรมการ
แต่ละคนทราบ
2) คณะกรรมการบริ ษัท จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท มากกว่า 6 ครัง้ ต่อปี ทังนี
้ ้ กรรมการแต่ละคน
ต้ องเข้ าร่ วมการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ทังหมด
้
รวมทังการประชุ
้
มของคณะกรรมการชุดย่อย
3) กาหนดจานวนองค์ประชุมขันต
้ ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการบริ ษัท จะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
โดยต้ องมีกรรมการอยูไ่ ม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
4) ประธานกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้พิจารณาเลือกเรื่ องเข้ าวาระการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ทังนี
้ ้ กรรมการแต่ละคน มีอิสระที่จะเสนอเรื่ องเข้ าสูว่ าระการประชุมก็ได้
5) การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทแต่ละครัง้ มีกาหนดวาระการประชุมที่ชดั เจน มีเอกสารประกอบการประชุม
ที่ครบถ้ วน เพียงพอ และจัดส่งให้ กบั คณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้ า 7 วันทาการ เพื่อให้ คณะกรรมการได้ มี
เวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่วมประชุม
6) ประธานกรรมการบริ ษัทจะจัดสรรเวลาในการประชุมให้ เพียงพอที่ฝ่ายบริ หารจะเสนอเรื่ อง และกรรมการจะ
อภิปรายปั ญหาสาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัว่ กัน โดยมีการจัดทาบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และจัดเก็บไว้ สาหรับกรรมการและผู้เกี่ยวข้ อง ตรวจสอบได้
7) กรรมการทุกคนสามารถเข้ าถึ งสารสนเทศที่จาเป็ น เพิ่มเติมได้ จากประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เลขานุการ
บริ ษัท หรื อฝ่ ายบริ หารอื่น
8) บริ ษัทมีนโยบายให้ กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง เพื่ออภิปรายปั ญหาต่างๆ
เกี่ ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่ วมด้ วย อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั ง้ และแจ้ งให้
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารทราบถึงผลการประชุม
9) คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีเลขานุการบริ ษัท ทาหน้ าที่ให้ การสนับสนุนการจัดเตรี ยมระเบียบวาระการ
ประชุม ทาหนังสือเชิ ญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็ บเอกสารเกี่ ยวกับการประชุม และจัดทา
รายงานการประชุม เสนอขอความเห็ น ชอบต่อ ประธานกรรมการบริ ษั ท ก่ อ นที่ จ ะน าเสนอให้ ที่ ป ระชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม
10) คณะกรรมการสนับสนุนให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงของบริ ษัท เข้ าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ
การประเมินตนเองของกรรมการ
1) คณะกรรมการบริ ษัท กาหนดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการเป็ นประจาทุกปี โดยแบ่งการ
ประเมินออกเป็ น 3 แบบดังนี ้
(1)
การประเมินตนเองของคณะกรรมการทังคณะ
้
(2)
การประเมินตนเองของกรรมการเป็ นรายบุคคล
(3)
การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
ห
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2) หลักเกณฑ์ และกระบวนการ ในการประเมินตนเอง
(1)
หลักเกณฑ์การประเมินตนเอง : ประกอบด้ วยโครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ /
บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ / การประชุมคณะกรรมการ / การปฏิบตั ิ
หน้ าที่ของกรรมการและการแสดงความคิดเห็นอื่นๆ ที่เป็ นประโยชน์ ต่อการบริ หารจัดการ /
ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายบริ หาร / การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริ หาร
(2)

กระบวนการประเมินตนเอง : (๑) คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้อนุมตั ิแบบประเมินตนเอง (๒)
กรรมการประเมินตนเอง เพื่อแสดงความเห็น และ (๓) เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้สรุปและวิเคราะห์
ผลการประเมินตนเอง พร้ อมทังจั
้ ดทาแผนการปรับปรุง เสนอคณะกรรมการบริ ษัท ทราบ

ค่ าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
1) บริ ษัทมีการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารในระดับที่เหมาะสม และอยู่ในระดับที่สามารถ
เทียบเคียงได้ กบั บริ ษัทในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน ปั จจัยที่จะนามาพิจารณา ประกอบด้ วย ประสบการณ์
ภาระหน้ าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทังนี
้ ้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้ องผ่าน
การพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
2) ค่าตอบแทนผู้บริ หารจะเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด ซึ่งจะพิจารณาจาก
ภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารแต่ละท่านประกอบกับผลการดาเนินงาน
ของบริ ษัท นอกจากนี ้ บริ ษัท มีนโยบายการให้ สิทธิแก่ผ้ บู ริ หารในการซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท โดยมี (1)
ระยะเวลาในการใช้ สิทธิมากกว่า 3 ปี (2) กาหนดราคาการใช้ สิทธิที่สงู กว่าราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่มีการ
จัด สรรสิ ท ธิ และ (3) ไม่ มี ก ารกระจุ ก ตัว เกิ น 5% โดยจะพิ จ ารณาให้ สิ ท ธิ ต ามความเหมาะสมและ
สถานการณ์ปัจจุบนั ของบริ ษัท
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
1) คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริ มและอานวยความสะดวกให้ มีการฝึ กอบรมและให้ ความรู้แก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องใน
ระบบการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท ซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริ หาร และเลขานุการบริ ษัท เพื่อให้ มีการ
ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษั ท ไทย (The Institute of Directors Association : IOD) โดยสนับ สนุน ให้ ก รรมการเข้ า ร่ ว มในการ
ฝึ ก อบรมที่ จัด ขึน้ สาหรั บกรรมการมากกว่า ร้ อยละ 75 ของจ านวนกรรมการทัง้ คณะ และสนับ สนุน ให้
กรรมการอย่างน้ อย 1 คน เข้ าอบรมในรอบปี ที่ผา่ นมา
2) คณะกรรมการได้ มอบหมายให้ ฝ่ายบริ หารทาหน้ าที่แนะนากรรมการใหม่ให้ ร้ ู จกั บริ ษัท โดยเชิญมาประชุม
ร่วมกัน และรับฟั งการบรรยายสรุปลักษณะธุรกิจและแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย
3) คณะกรรมการส่งเสริ มให้ มีการพบปะระหว่างกรรมการกับผู้บริ หารระดับสูง โดยการจัดสัมมนาหัวข้ อต่างๆ
เพื่อแลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึง่ กันและกัน
4) กรรมการบริ ษัท มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยได้ เข้ าร่ วมการสัมนา/อบรม/ประชุมกับสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันบริ ษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ สถาบันพระปกเกล้ า และ
สถาบันอื่นๆ เพื่อให้ มีการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่องและนาความรู้ ที่ได้ มาใช้ ประโยชน์กบั กิจการ
ต่อ ไป และเมื่ อ มีก ารเปลี่ย นแปลงกรรมการใหม่บริ ษัท ได้ จัด ปฐมนิ เทศและจัด ท าคู่มือ การมอบให้ แก่
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กรรมการใหม่ประกอบด้ วย ข้ อมูลเอกสารที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ และการบรรยาย
เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
ในปี 2561 กรรมการบริ ษัท ได้ เข้ ารับการอบบรมกับสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทยและสถาบันอื่น
รวม 2 คน ในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
รายชื่อกรรมการ
1. นายธนรัฐ ธนาวุฒวิ ฒ
ั นา

หลักสูตร
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 255/2018

2. นายกฤษฎา หุตะเศรณี

• Director Certification Program (DCP) รุ่น 258/2018

ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ จดั กิจกรรมอบรมและสัมนาให้ กบั กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงาน เพื่อให้ มีความรู้ ความเข้ าใจใน
การมีส่วนร่ วมผลักดัน และการปฏิบตั ิเพื่อเกิดความร่ วมมือกันในการทางานให้ มีประสิทธิ ภาพยิ่งขึน้ รวมถึงให้ ความรู้
เกี่ยวกับแนวทางการบริ หารและการสร้ างทีมงานให้ เข้ มแข็ง ภายใต้ การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทลั รวมถึงการบริ หารธุรกิจ
ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้ างองค์กรสูค่ วามยัง่ ยืน
บริ ษัทได้ จดั ปฐมนิเทศให้ กรรมการที่เข้ ารับตาแหน่งใหม่ เพื่อสร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท
รวมทังข้
้ อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้ อง เช่น โครงสร้ างทุน โครงสร้ างบริ ษัท โครงสร้ างผู้ถือหุ้น ผลการดาเนินงาน และข้ อมูลอื่นๆที่
เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท รวมทังกฎหมาย
้
ระเบียบ ข้ อบังคับ ตลอดจนบทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ เพื่อ
เตรี ยมความพร้ อมในการปฎิบตั ิหน้ าที่เป็ นกรรมการ และได้ รับมอบคูม่ ือกรรมการ ซึง่ ประกอบด้ วย
1) โครงสร้ างองค์กร
2) คูม่ ือคณะกรรมการ (กฎหมาย ข้ อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้ อง)
1) ข้ อบังคับของบริ ษัท
2) พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ 2535
3) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ 2535
4) คูม่ ือบริ ษัทจดทะเบียน
5) คูม่ ือกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน
6) กฏบัตรคณะกรรมการ
7) นโยบายการกากับดูแลกิจการ
8) นโยบายข้ อพึงปฎิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน
9) หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2555
10) หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2560
3) คูม่ ือบริ หารความเสีย่ ง
4) คูม่ ือการควบคุมภายใน
5) คูม่ ือการกากับดูแลกิจการที่ดี
6) รายงานประจาปี
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7) แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี
8.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหากรรมการ ดังนี ้
1) บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม กรรมการ หรื อพิจารณา
บุคคลจากทาเนียบกรรมการอาชีพ (Director Pool) หรื อพิจารณากรรมการเดิม เพื่อเสนอให้ ดารงตาแหน่ง
ต่อ หรื อให้ กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมได้
2) คัดเลือกและกลัน่ กรองบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการ โดยพิจารณาความเหมาะสมของความรู้
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้ านที่สอดคล้ องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ซึง่ เป็ นไปตาม
คุณสมบัติด้านทักษะที่จาเป็ นต่อการสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix)
3) ตรวจสอบประวัติรายชื่อบุคคลที่ ถูกเสนอชื่ อว่ามีคุณสมบัติเป็ นไปตามตามกฎหมายและข้ อกาหนดของ
หน่วยงานกากับดูแล เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็ นต้ น
4) การอุทิศเวลาของกรรมการ การมีสว่ นได้ เสียหรื อความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกบั บริ ษัท กรณีเป็ น
กรรมการเดิมที่จะกลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระ พิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานในช่วงการดารงตาแหน่ง
การให้ ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ การเข้ าร่ วมกิ จการต่างๆ ของกรรมการ รวมถึงจานวน
บริ ษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดารงตาแหน่ง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าประสิทธิภาพการทางานจะไม่ลดลง
5) กรณีแต่งตังกรรมการอิ
้
สระ มีการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ ให้ มี
ความเป็ นอิสระเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต.กาหนด
6) จัดทารายชื่ อที่คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาคัดกรองแล้ ว พร้ อม
คุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือก เรี ยงตามลาดับเสนอคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นเลือกตังเป็
้ นรายบุคคลโดยคานึงถึงผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการเดิม
กาหนดกระบวนการในการแต่งตังกรรมการผ่
้
านที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้
1) ผู้ถือหุ้นรายหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ
2) ผู้ถื อ หุ้น แต่ละรายจะใช้ ค ะแนนเสีย งที่ มี อ ยู่ทัง้ หมดตาม (1) เลือ กตัง้ บุค คลคนเดี ย วหรื อ หลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
3) บุค คลซึ่ ง ได้ รั บ คะแนนเสี ย งสูง สุด ตามล าดับ ลงมาเป็ น ผู้ไ ด้ รั บ การเลื อ กตัง้ เป็ น กรรมการเท่า จ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธานในที่ประชุม
นันเป็
้ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
4) ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตัง้
บุคคลซึ่งมีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กาหนดในข้ อบังคับนี ้ โดยคณะกรรมการทรัพยากร
บุคคลและกาหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผู้พิจารณาเบือ้ งต้ น เพื่อให้ มีความหลากหลายในโครงสร้ างของ
คณะกรรมการ เช่น ด้ านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน เพศ เป็ นต้ น เข้ าเป็ นกรรมการแทนใน
ตาแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปก็ได้ เว้ นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งจะ
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เหลือน้ อยกว่าสอง (2) เดือน ทังนี
้ ้ บุคคลซึง่ เข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้ เพียง
เท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
5) มติของการแต่งตังคณะกรรมการดั
้
งกล่าวต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
การสรรหาผู้บริหารระดับสูง
ในการสรรหาผู้มาดารงตาแหน่งผู้บริ หารระดับสูง คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาหนดค่าตอบแทนจะเป็ น
ผู้พิจารณาเบื ้องต้ น ในการกลัน่ กรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ์ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่อ การดาเนิน งานของบริ ษัท และเข้ า ใจในธุ ร กิ จของบริ ษัท เป็ น อย่างดี และสามารถ
บริ หารงานให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดไว้ ได้ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
คณะกรรมการกาหนดให้ มีแผนพัฒนาศักยภาพของผู้บริ หารระดับ ประธานเจ้ า หน้ า ที่บ ริ หาร และผู้บริ ห าร
ระดับสูง โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาหนดค่าตอบแทนจัดทาแผนสืบทอดงาน และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท
8.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และเงินลงทุนทั่วไป
8.4.1 ความเกี่ยวข้ องในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และเงินลงทุนทั่วไป
ความเกี่ยวข้ องของฝ่ ายบริหารในคณะกรรมการบริษัทย่ อย
บริษัท
บริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด

บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จากัด

บริษัท ฮิโนกิ วู้ด เวิร์ค จากัด

ลาดับ
1
2
3
1
2
3
1
2
3

รายชื่อ
นายชลพรรณ วงษ์ สงิ ห์
นางสาวกุลธิดา วีระถาวร
นายถาวร พรพนัสศรี
นายชลพรรณ วงษ์ สงิ ห์
นายสรกฤต ลัทธิธรรม
นายถาวร พรพนัสศรี
นายสรกฤต ลัทธิธรรม

ตาแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายเอกวิทย์ แก้ ววิเชียร
นางสาวพิชญา รักตพงศ์ไพศาล

กรรมการ
กรรมการ

ความเกี่ยวข้ องของฝ่ ายบริหารในคณะกรรมการบริษัทร่ วม
บริษัท

บริษัท บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตลั จากัด

ข้ อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562

ลาดับ
รายชื่อ
1
นายธีรวิทย์ จารุวฒ
ั น์
2
นายวิวฒ
ั น์ วงศ์วราวิภทั ร์
3

นายสุรศักดิ์ อารี ย์สว่างกิจ

4
5

นายสรกฤต ลัทธิธรรม
นายอภิวิชญ์ ปั ญญ์ศิริโภคกุล
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ข้ อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ(ลาออก)*
รองประธานกรรมการ
กรรมการและ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท

บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์ พเี รียนซ์ จากัด

ลาดับ
6
7
8
1

รายชื่อ
นายนิธิภทั ร์ พาณิชชัยวิวฒ
ั น์
นายสมยศ ชัยรัตน์
นายเอกวิทย์ แก้ ววิเชียร
นายสุรเกียรติ เทียนทอง

2

นายนพปฎล เจสัน จิรสันติ์

3
4
5
6
7
8
9

นายวิชญ์ ไวฑูรเกียรติ
นายประจวบ อุชชิน
นางสาวสุณฎั ฐา บดินทร์ ภกั ดีกลุ
นางสาวกุลธิดา วีระถาวร
นายปวีณ สกุณี
นายชลพรรณ วงษ์ สงิ ห์
นาย อนุรักษ์ วิศววงศ์

ตาแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการและ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

* หมายเหตุ: บริษัทเสนอชื่อนายถาวร พรพนัสศรี รับตาแหน่งแทนนายธีรวิทย์ จารุวฒ
ั น์ซงึ่ ลาออกเนื่องจากต้ องไปปฏิบตั ิภารกิจอื่น แต่ฝ่าย
บริหารของบริษัท บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตลั จากัด ยังไม่ได้ ดาเนินการยื่นเปลี่ยนรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์

ความเกี่ยวข้ องของฝ่ ายบริหารในกิจการเงินลงทุนทั่วไป
-ไม่มีบริษัท
ลาดับ
รายชื่อ
บริ ษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืช
1
นางณิญา ธนญาธรณ์
หมุนเวียน จากัด
2
นางสาวภคนัท ธนญาธรณ์
อานาจในการจัดการบริษัท บริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
บริษัทย่ อย
ชื่อ

ตาแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ
ข้ อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562

บริษัทร่ วม

เงินลงทุนทั่วไป

บริษัท

นายประจวบ อุชชิน
นายชลพรรณ วงษ์ สงิ ห์
นายสรกฤต ลัทธิธรรม
นางสาวกุลธิดา วีระถาวร
นายถาวร พรพนัสศรี
นายเอกวิทย์ แก้ ววิเชียร
นางสาวพิชญา
รักตพงศ์ไพศาล
หมายเหตุ :

ข้ อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562

1 = ประธานกรรมการ

ดีมีเตอร์ ดีมีเตอร์ ฮิโนกิ วู้ด บลู ฟี นิกซ์ ฮีโร่ เอ็กซ์
พาวเวอร์ อินโนเวชั่น เวิร์ค
ดิจิตัล พีเรียนซ์
2,3
2
2,3
2,3
2
2,3
2,3
2
2,3
2
2,3
2,3
2*
2
2
2,3
2 = กรรมการ

อัครวัฒน์ ฯ
-

3 = กรรมการบริหาร

* บริ ษัทเสนอชื่อนายถาวร พรพนัสศรี รับตาแหน่งแทนนายธีรวิทย์ จารุ วฒ
ั น์ซงึ่ ลาออกเนื่องจากต้ องไปปฏิบตั ภิ ารกิจอื่น แต่ฝ่ายบริ หารของบริ ษัท บลู ฟี นิกซ์
ดิจิตลั จากัด ยังไม่ได้ ดาเนินการยื่นเปลี่ยนรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์
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8.4.2 การประเมินผลงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
1) การประเมินผลงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
บริ ษัทได้ ดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานของคณะกรรมการ ตามหลักการและแนวทางการกากับดูแล
กิจการที่ดี ที่กาหนดให้ มีการประเมินผลการดาเนินงานของคณะกรรมการ รวมทังหลั
้ กการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับ
บริ ษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกาหนดให้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
ควรประเมิ น ผลการด าเนิ น งานด้ ว ยตนเองอย่า งน้ อ ยปี ละ 1 ครั ง้ โดยให้ ค ณะกรรมการท าแบบประเมิ น ตนเองของ
คณะกรรมการเพื่อใช้ เป็ นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานในหน้ าที่ของคณะกรรมการโดยสม่าเสมอตามหลักปฏิบตั ิที่
ดี (Best Practice) และนาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบตั ิงานให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
ในปี 2561 บริ ษัทได้ ดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานของคณะกรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่ อง ใน
รู ป แบบการประเมิ น ตนเอง 1 ครั ง้ โดยบริ ษั ท ได้ จัด ท าแบบการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่ องตามแนวทางและรูปแบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี ้
-

คณะกรรมการ
แบบที่ 1 การประเมินรายคณะ (Board Evaluation)
แบบที่ 2 การประเมินรายบุคคล (Self Assessment)

-

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
แบบที่ 1 การประเมินรายคณะ (Board Evaluation)
แบบที่ 2 การประเมินรายบุคคล (Self Assessment)
• แบบประเมินรายบุคคล
1. ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ (Core Competency)
2. ความเป็ นอิสระ (Independence)
3. ความพร้ อมในการปฏิบตั ิภารกิจ (Preparedness)
4. ความเอาใจใส่ตอ่ หน้ าที่และความรับผิดชอบ (Practices as a Director)
5. การปฏิบตั ิหน้ าทีใ่ นคณะกรรมการ (Committee Activities)
6. การมีวิสยั ทัศน์ในการสร้ างมูลค่าเพิม่ แก่กิจการในระยะยาว (Vision to Create Long-Term Value)
• แบบประเมินรายคณะ
1. โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการกับฝ่ ายบริ หาร
4. การทาหน้ าที่ของกรรมการ
5. การประชุมคณะกรรมการ
6. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการและการพัฒนาผู้บริ หาร
• การประมวลผลคะแนน (ทัง้ 2 แบบ)
ร้ อยละ 90 ขึ ้นไป มีประสิทธิภาพการทางานอยูใ่ นเกณฑ์ ดีเยี่ยม
ร้ อยละ 80 ขึ ้นไป มีประสิทธิภาพการทางานอยูใ่ นเกณฑ์ ดี
ร้ อยละ 70 ขึ ้นไป มีประสิทธิภาพการทางานอยูใ่ นเกณฑ์ ปกติ
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ต่ากว่าร้ อยละ 70

มีประสิทธิภาพการทางานอยูใ่ นเกณฑ์ ต่ากว่าเกณฑ์ปกติ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการฯ ได้ กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อใช้ เป็ นกรอบในการตรวจสอบ
การปฏิบตั ิงานของกรรมการเป็ นระยะๆ และนาผลการประเมินไปปรับปรุ งและพัฒนาการปฏิบตั ิงานให้ เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป โดยมีกระบวนการดังนี ้
ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ทบทวนแบบประเมิ น ผล ให้ มี ค วามถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น และเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ ท่ หี น่ วยงานกากับกาหนด
โดยสรุปผลการประเมินผลการดาเนินงานของคณะกรรมการ ในปี 2561 ได้ ดงั นี ้
การประเมิน
1. การประเมินรายบุคคล
2. การประเมินรายคณะ

ร้ อยละ (เฉลี่ย)
96
91.13

ประสิทธิภาพการทางาน
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

สาหรับผลการประเมินผลการดาเนินงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง รวม 4 คณะ สรุปผลการประเมินได้ ดงั นี ้
การประเมิน

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาหนดค่าตอบแทน
3. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม
4. คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

การประเมินรายบุคคล
ร้ อยละ ประสิทธิภาพ
(เฉลีย่ ) การทางาน
96.97
ดีเยี่ยม
100
ดีเยี่ยม
98.30
ดีเยี่ยม
93.18
ดีเยี่ยม

การประเมินรายคณะ
ร้ อยละ ประสิทธิภาพ
(เฉลีย่ )
การทางาน
95
ดีเยี่ยม
100
ดีเยี่ยม
96.88
ดีเยี่ยม
92.59
ดีเยี่ยม

ผลการประเมินจะเป็ นประโยชน์ตอ่ กรรมการทุกท่านที่จะได้ รับทราบหน้ าที่ของตนและผลของการปฏิบตั ิงานเป็ น
ทีม รวมทังจะได้
้
ดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขจุดที่ยงั ไม่สมบูรณ์
2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้พิจ ารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัท
ในการพิจารณากาหนดเกณฑ์ที่ใช้ ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร โดยเกณฑ์
ดังกล่าวจะต้ องสอดคล้ องกับเป้าหมายของบริ ษัท ทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
8.4.3 การติดต่ อสื่อสารกับฝ่ ายบริหาร
คณะกรรมการบริ ษัท สนับสนุนให้ ผ้ บู ริ หารระดับประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และผู้บริ หารระดับสูง เข้ าร่ วมการ
ประชุ ม กับ คณะกรรมการบริ ษั ท โดยเป็ น ผู้น าเสนอวาระที่ ต นรั บ ผิ ด ชอบต่อ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ให้
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ รับทราบข้ อมูลความคิดเห็นจากผู้บริ หารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริ หารก็มีโอกาส
ได้ เรี ยนรู้และทาความเข้ าใจมุมมองของคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ส่งเสริ มให้ มีการพบปะและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง
ในโอกาสอื่น นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ กรรมการได้ มีโอกาสทาความรู้ จกั คุ้นเคยกับผู้บริ หาร
ระดับสูงของบริ ษัท
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กรรมการสามารถติดต่อสื่อสารกับฝ่ ายบริ หารแต่ละคนได้ โดยตรง โดยไม่เป็ นการก้ าวล่วงหรื อสอดแทรกการ
ปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร แต่ควรแจ้ งให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารทราบล่วงหน้ า
8.4.4 การดูแลให้ มีการปฏิบัติตามและการทบทวน
คณะกรรมการบริ ษัทจะดูแลให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิที่ดี ของคู่มือ “นโยบาย
การกากับดูแลกิจการ” อย่างเคร่งครัด เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
สร้ างความมัน่ คงและยัง่ ยืนให้ กบั องค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่
คณะกรรมการบริ ษัท กาหนดให้ มีการทบทวนคูม่ ือ “นโยบายการกากับดูแลกิจการ” เป็ นประจาทุกปี
8.4.5 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษัท มุ่งมั่นที่จะดูแลให้ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการ
เปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด ดังนี ้
1) เผยแพร่ ข้อมูลต่างๆ ของบริ ษัท ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) รวมทัง้
เผยแพร่ผา่ นทางเว็บไซต์ของบริ ษัท ทังที
้ ่เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2) กาหนดระยะเวลาในการจัดทาและเผยแพร่ แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ภายใน 3 เดือน
นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบ
ระยะเวลาบัญชี
3) คณะกรรมการบริ ษัท รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่กาหนด พร้ อมทัง้ ระบุ
เหตุผลประกอบในกรณีที่ยงั ไม่ได้ ปฏิบตั ิไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจาปี (แบบ 56-2)
4) เปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศทางการเงินและข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจและผลประกอบการตามความเป็ น
จริ ง ครบถ้ วน เพียงพอ ทันเวลา โดยงบการเงินจะต้ องผ่านการสอบทานหรื อตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่า
ถูก ต้ อ งตามมาตรฐานการบัญ ชี ซึ่งเป็ น ที่ยอมรั บ โดยทั่ว ไป และผ่า นความเห็น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัท ก่อนการเผยแพร่ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทุกไตรมาส
5) เปิ ดเผยข้ อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงทังทางตรงและทางอ้
้
อม รวมถึงการเปลีย่ นแปลง
การถือครองหุ้นบริ ษัทของกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงโดยแสดงจานวนหุ้นที่ถือ ณ ต้ นปี สิ ้นปี และที่มี
การซื ้อขายระหว่างปี ไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
6) เปิ ดเผยรายชื่อ ประวัติ และบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จานวนครัง้ ของการ
ประชุม จานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละคนเข้ าร่ วมประชุม ข้ อมูลการพัฒนาและฝึ กอบรมของกรรมการแต่ละ
คนในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
7) เปิ ดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้ กรรมการ โดยแจกแจงรายละเอียดประเภทของ
ค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละตาแหน่งได้ รับ รวมถึงเปิ ดเผยจานวนเงิ นและประเภทของค่าตอบแทนที่
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กรรมการแต่ละคนได้ รับ เป็ นรายบุคคลแสดงไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจาปี (แบบ 56-2)
8) เปิ ดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนให้ ผ้ ูบ ริ หารระดับ สูง รวมถึงเปิ ดเผยรายละเอี ย ด
ค่าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจาปี (แบบ 56-2)
9) จัดให้ มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคูไ่ ปกับรายงานของ
ผู้สอบบัญชี และจัดให้ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดไว้ ในแบบแสดง
รายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
10) เปิ ดเผยถึงระบบควบคุมภายในและระบบบริ หารความเสี่ยงที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ และ
เปิ ด เผยความคิ ดเห็ น ที่ มีต่อ ความเพี ยงพอของระบบควบคุม ภายในและระบบบริ ห ารความเสี่ยงจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงเปิ ดเผยถึงแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงหลัก ไว้ ในแบบแสดง
รายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
11) จัดให้ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรื อมอบหมายให้ มีบคุ คลที่ทาหน้ าที่นกั ลงทุนสัมพันธ์ โดยเฉพาะ เพื่อทา
หน้ าที่ติดต่อและให้ ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น พบปะนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบัน การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
รวมถึงการจัดทาจดหมายข่าวที่นาเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริ ษัท
8.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทให้ ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งต่อการใช้ ข้อมูลของบริ ษัท โดยปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและ
สอดคล้ องกับกฏระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัทได้ กาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานให้ ความสาคัญต่อการเก็บ
รักษาข้ อมูลความลับของบริ ษัท เช่น ข้ อมูลภายในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรื อข้ อมูลที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุ รกิจ
หรื อราคาหุ้น เป็ นต้ น ซึง่ มีแนวทางปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
1) กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานต้ องไม่ใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทในการหาประโยชน์สว่ นตนและในเรื่ องการ
ทาธุรกิจแข่งขันกับบริ ษัทหรื อทาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
2) กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานต้ องไม่ใช้ ข้อมูลที่มิได้ เปิ ดเผยให้ ทราบโดยทัว่ ไป ซึง่ อาจมีผลกระทบกับราคา
หุ้น (ข้ อมูลภายใน) และต้ องละเว้ นการทาธุรกรรมเกี่ยวกับหุ้นของบริ ษัทในช่วงเวลาที่จะมีการประกาศ
ข้ อมูลที่สาคัญตามนโยบายที่ถูกกาหนดไว้ นอกจากนี ้ ข้ อมูลภายในของบริ ษัท ไม่ควรถูกเผยแพร่ ให้ แก่
บุคคลอื่นๆเพื่อประโยชน์ในการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัท
3) กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลความลับทางธุรกิ จของบริ ษัทต่อบุคคลภายนอก
โดยเฉพาะคูแ่ ข่งของบริ ษัท แม้ หลังพ้ นสภาพการเป็ นกรรมการผู้บริ หารหรื อพนักงานของบริ ษัทไปแล้ ว
8.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริ ษัทมีผ้ สู อบบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ดังนี ้
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ลาดับ
1
2
3

รายชื่อผู้สอบบัญชี
นายเจษฎา หังสพฤกษ์
นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
นายจิโรจ ศิริโรโรจน์

หมายเลขรับอนุญาต

ชื่อสานักงาน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113

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

ค่าตอบแทนที่บริษัทและบริ ษัทย่อยจ่ายให้ แก่ บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด มีรายละเอียด ตามเอกสารแนบ 4
8.7 นโยบายการต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย บริ หารจัดการโดยยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และกาหนดนโยบายต่อต้ านการทุจริ ต
คอร์ รัปชั่นทุกรู ปแบบที่อาจเกิ ดขึน้ จากการปฏิบัติงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้ เสีย ซึ่งบริ ษัท กาหนดให้ กรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย ยึดถือปฏิบตั ิโดยเคร่งครัด
คานิยามตามนโยบายการต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
คอร์ รัปชัน่ (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรู ปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญามอบให้ ให้
คามัน่ เรี ยกร้ อง หรื อรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดซึง่ ไม่เหมาะสม แก่เจ้ าหน้ าที่รัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน
ของเอกชน หรื อผู้มีหน้ าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม เพื่อให้ บคุ คลดังกล่าวกระทาหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ อัน
เป็ นการให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้ ซงึ่ ประโยชน์ทางธุรกิจหรื อแนะนาธุรกิจให้ แก่บริ ษัทโดยเฉพาะ หรื อเพื่อให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้
ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้ นแต่เป็ นกรณีที่กฎหมาย ระเบี ยบ ประกาศ ข้ อบังคับ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของท้ องถิ่น หรื อจารี ตทางการค้ า ให้ กระทาได้
นโยบายและแนวปฏิบัติการต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ดาเนินการหรื อยอมรับการคอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบทังทางตรง
้
หรื อทางอ้ อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และให้ มีการสอบทานการปฏิบตั ิตาม
นโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชั่นนี ้อย่างสม่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิและข้ อกาหนดในการดาเนินการ
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในการดาเนินธุรกิจ ตลอดจน
ระเบียบ ข้ อบังคับ และข้ อกาหนดของกฎหมาย
หน้ าที่ความรับผิดชอบ
(1) คณะกรรมการบริ ษัท มี ห น้ า ที่ และความรั บผิ ดชอบในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลให้ มี ระบบที่
สนับสนุนการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ มนั่ ว่าฝ่ ายบริ หารได้ ตระหนักและให้ ความสาคัญกับ
การต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ และปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี
ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้ องกับมาตรการต่อต้ านการ
คอร์ รัปชัน่ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าเป็ นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
(3) ผู้บริ หาร มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดให้ มีระบบและให้ การส่งเสริ มและสนับสนุนนโยบายการ
ต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย จัดให้ มีการฝึ กอบรมแก่พนักงานเพื่อให้
ความรู้ เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมทังทบทวนความเหมาะสมของ
้
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ระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับและข้ อกาหนด
ของกฎหมาย
(4) หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานการประเมินความเสี่ยงจากการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และสอบทานการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปอย่างถูกต้ อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ อานาจ
ดาเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้ อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแล เพื่อให้ มั่นใจว่ามีระบบ
ควบคุม ที่ มี ค วามเหมาะสมและเพี ย งพอต่อ ความเสี่ ย งด้ า นคอร์ รั ป ชั่น ที่ อ าจเกิ ด ขึน้ และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
การดาเนินการต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
(1) กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร พนักงานบริ ษัท ทุกระดับ ต้ องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชั่นและ
จรรยาบรรณบริ ษัท โดยต้ องไม่เข้ าไปเกี่ยวกับเรื่ องคอร์ รัปชัน่ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม

(2) พนักงานบริ ษัท ไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้ าข่ายคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับ
บริ ษัท ต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบ
ข้ อเท็จจริ งต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรื อข้ อซักถามให้ ปรึกษากับผู้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลที่กาหนดให้ ทา
หน้ าที่รับผิดชอบผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริ ษัท กาหนดไว้
(3) บริ ษัทจะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิ เสธการคอร์ รัปชั่นหรื อแจ้ งเรื่ องคอร์ รัปชัน่ ที่่
เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท โดยใช้ มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ความร่ วมมือในการรายงานการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ตามที่บริ ษัท กาหนดไว้ ใน Whistle blower policy
(4) ผู้ที่กระทาคอร์ รัปชัน่ เป็ นการกระทาผิดจรรยาบรรณบริ ษัท ซึง่ จะต้ องได้ รับการพิจารณาโทษทางวินยั
ตามระเบียบที่ บริ ษัท กาหนดไว้ นอกจากนี ้ อาจจะได้ รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทานัน้ ผิด
กฎหมาย
(5) บริ ษัท ตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแพร่ ให้ ความรู้ และทาความเข้ าใจกับบุคคลอื่น ที่ ต้ อง
ปฏิบตั ิหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท หรื ออาจเกิดผลกระทบต่อบริ ษัท ในเรื่ องที่ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตาม
นโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ นี ้
(6) บริ ษัทมุ่งมัน่ ที่จะสร้ างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมัน่ ว่าคอร์ รัปชัน่ เป็ นสิ่งที่ผิดและยอมรับไม่ได้
ทังการท
้
าธุรกรรมกับภาครัฐและ/หรื อภาคเอกชน
ข้ อกาหนดในการดาเนินการ
(1) นโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ นี ้ ให้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริ หารงานบุคคล ตังแต่
้ การสรรหา
หรื อการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตาแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงานพนักงาน
และการให้ ผลตอบแทนและการลงโทษพนักงาน โดยกาหนดให้ ผ้ ูบังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทา
ความเข้ าใจกับพนักงานเพื่อใช้ ในกิจกรรมทางธุรกิจที่ อยู่ในความรั บผิ ดชอบและควบคุมดูแลการ
ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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(2) เพื่อความชัดเจนในการดาเนินการในเรื่ องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์ รัปชั่น กรรมการบริ ษัท
ผู้บริ หาร และพนักงานบริ ษัท ทุกระดับต้ องปฏิบตั ิด้วยความระมัดระวังในเรื่ องดังต่อไปนี ้
- ของกานัล การเลี ้ยงรับรองและค่าใช้ จ่ายในการให้ มอบ หรื อรับของกานัล การเลี ้ยงรับรอง ให้
เป็ นไปตามที่กาหนดในระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษัท
- เงินบริ จาคเพื่อการกุศล หรื อเงินสนับสนุน การให้ หรื อรั บเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุนต้ องเป็ นไป
อย่างโปร่ งใสและถูกต้ องตามกฎหมาย โดยต้ องมัน่ ใจว่าเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุนไม่ได้ ถูก
นาไปใช้ เพื่อเป็ นข้ ออ้ างในการติดสินบน
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจและการจัดซื ้อจัดจ้ างกับภาครัฐ ห้ ามให้ หรื อรับสินบนในการดาเนินธุรกิจทุกชนิด
การดาเนิ นงานของบริ ษัท และการติดต่องานกับภาครั ฐจะต้ องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ซื่อสัตย์ และต้ อง
ดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
9. ความรับผิดชอบต่ อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ให้ ความสาคัญด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
โดยมุ่งมัน่ ดาเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคม
โดยรวม ทังนี
้ ้ มีนโยบายจัดทาโครงการต่างๆ ที่ให้ ความช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม
ที่ผา่ นมา บริ ษัทได้ ดาเนินงานด้ านกิจกรรมส่งเสริ มและสนับสนุนด้ านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
อีกทัง้ บริ ษัทได้ ให้ การสนับสนุนและบริ จาคเงินและสิง่ ของช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในท้ องถิ่นทุรกันดาร และทางบริ ษัทได้ 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 ษัทคือหัวใจสาคัญขององค์กรที่จะทาให้ โครงการ
ต่างๆ ได้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ตงไว้
ั้
กิจกรรมเพื่อสังคมในปี 2561 ทางบริษัทได้ จัดให้ มีกิจกรรม ดังต่ อไปนี ้
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 บริ ษัทได้ มอบเงินบริ จาคเพื่อเป็ นการช่วยเหลือในการดาเนินงานและอาหารกลางวัน
ให้ แก่สถานสงเคราะห์ 2 แห่ง ได้ แก่
1) ศูนย์ การศึกษาพิเศษมหาจักรี สิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก เป็ นศูนย์การศึกษาพิเศษ(เพื่อคน
พิการ) ประจาจังหวัดให้ เป็ นสถานศึกษา เพื่อจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์ บริ การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ ม
และเตรี ยมความพร้ อมของคนพิการ สนับสนุนการเรี ยนการสอน การจัดสื่อ สิ่งอานวยความสะดวก การ
ให้ บริ การ และความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้ อง การจัดครู เดินสอนแก่คนพิการและสถานศึกษา ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในพื ้นที่ให้ บริ การการศึกษา บาบั ดฟื น้ ฟูสมรรถภาพ และดาเนินการในระบบส่งต่อ
โรงเรี ยนจัดการเรี ยนร่วมและโรงเรี ยนเฉพาะทาง
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2) สานั กงานมูลนิ ธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย สาขานครนายก (บ้ านรื่ นสุข) / ศูนย์
ส่ งเสริ มและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซา้ ซ้ อนนครนายก ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตังเพื
้ ่อให้
การอุปการะเลี ้ยงดู ฟื น้ ฟูและพัฒนาศักยภาพแก่เด็กตาบอดพิการซ ้าซ้ อน เป็ นหน่วยบริ การด้ านที่พกั อาศัย
อบรมเลี ้ยงดูฝึกฝนทักษะเพื่อพัฒนาเด็กตาบอดพิการซ ้าซ้ อนให้ มีการพัฒนา ฝึ กทักษะชี วิต ด้ านสังคม
อารมณ์ ด้านการศึกษาและทักษะด้ านอาชีพที่สอดคล้ องกับความสามารถที่เหลืออยู่ นอกจากนี ้ ยังเป็ น
สถานที่ในการฝึ กอบรมผู้ปกครอง ญาติและผู้ที่เกี่ยวข้ อง ด้ านเทคนิคการฟื น้ ฟูสมรรถภาพ ตลอดจนการ
เลี ้ยงดูเด็กตาบอดพิการซ ้าซ้ อน
โดยการนี ้ ได้ รับเกียรติจาก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้วา่ ราชการจังหวัดนครนายก เป็ นประธานในพิธีมอบเงินบริ จาค
ซึ่งจานวนเงินบริ จาคจากบริ ษัท รวมถึงผู้บริ หารและพนักงาน ที่บริ จาคให้ แก่สถานสงเคราะห์ทงั ้ 2 แห่ง รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น
151,400 บาท นอกจากนี ้ ยังมีสิ่งของเครื่ องใช้ จาเป็ นและเครื่ องอุปโภคบริ โภค มอบให้ แก่ทางศูนย์ดงั กล่าวอีกด้ วย โดย
ก่ อ นหน้ า นี ้ เมื่ อ วัน ที่ 6 มิ ถุน ายน 2561 บริ ษั ท ได้ รั บ เกี ย รติจ ากผู้ว่า ราชการจัง หวัด นครนายก พาเข้ า เยี่ ยมชมสถาน
สงเคราะห์ทงสองแห่
ั้
ง และได้ รับทราบถึงการดาเนินงานของทางศูนย์พร้ อมทังแลกเปลี
้
่ยนความคิดเห็นในการสนับสนุน
ช่วยเหลือองค์กรดังกล่าว
ความรับผิดชอบต่ อสังคม - ต่ อพนักงาน CSR in Employee’ Perspective
ทางบริ ษัทยังได้ ตระหนักว่า พนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สดุ ของบริ ษัท จึงให้ ความสาคัญกับการ
พัฒนาทางศักยภาพ ผลตอบแทนและโอกาสในการก้ าวหน้ าของพนักงาน โดยสนับสนุนการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท
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 ษัท ตามแผนงานตรวจสอบประจาปี ที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้ เกิดความ
มัน่ ใจว่า การปฏิบตั ิงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงมีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
อย่างสม่าเสมอในทุกไตรมาส โดยมี กรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The 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
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5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
ทังนี
้ ้ ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ได้ มีมติแต่งตังห้
้ างหุ้นส่วน
จากัด เดอะเบสท์ โซลูชั่น เป็ นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริ ษัท ในปี 2561 โดยห้ างหุ้นส่วนจากัด เดอะเบสท์
โซลูชั่น ได้ ประเมินและตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท ทัง้ ในด้ านการตรวจสอบและประเมินระบบการ
ควบคุมภายในระดับองค์กร และการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในระดับปฏิบตั ิการ ซึ่งครอบคลุมถึง
ธุรกรรมหลักขององค์กร เช่น ธุรกรรมการซื ้อ ธุรกรรมการขาย ธุรกรรมการรับเงิน และการจ่ายเงิน เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ บริ ษัทเห็นว่าในอนาคตหากบริ ษัทมีการขยายธุรกิจ หรื อเติบโตในลักษณะเดียวกันกับธุรกิจในปั จจุบนั
ระบบและการควบคุมภายในปั จจุบนั ยังมีประสิทธิ ภาพเพียงพอ เนื่องจาก ธุรกรรมการรายงานทางธุรกิจของบริ ษัทไม่มี
ความซับซ้ อน กอปรกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัททาหน้ าที่ในการสอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม โดยมีการแบ่งแยกหน้ าที่ โดยเด็ดขาดระหว่างฝ่ ายบัญชีและการเงินอย่างชัดเจนไม่
ซ ้าซ้ อนกัน
การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท
บริ ษัทได้ มีแนวทางในการบริ หารจัดการความเสีย่ งโดยมีกรอบแนวทางปฏิบตั ิด้านการบริ หารความเสีย่ งของ The
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO ซึง่ กาหนดองค์ประกอบหลักที่จาเป็ น
ในการบริ หารความเสีย่ งครอบคลุม 4 ด้ าน ได้ แก่
1) ด้ านกลยุทธ์ (Strategic)
2) ด้ านการปฏิบตั ิงาน (Operation)
3) ด้ านการเงิน (Financial) และ
4) ด้ านการปฏิบตั ิตามกฏระเบียบ (Compliance)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ จดั ทาคู่มือบริ หารความเสี่ยงองค์กรแล้ ว และได้ มีการปฏิบตั ิในระหว่างปี เป็ นจานวน 2 ครัง้ เพื่อ
ติดตามความเสีย่ งที่เกิดขึ ้นแล้ ว และความเสีย่ งที่เกิดขึ ้นใหม่ โดยมีเป้าหมายให้ ความเสีย่ งที่เกิดขึ ้นในองค์กร อยูใ่ นระดับที่
ยอมรับได้
11. รายการระหว่ างกัน
11.1 บริ ษั ท ไม่ มี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ตามหลั ก เกณฑ์ ท่ ี ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากั บ
ตลาดทุน
รายการระหว่า งกัน ของบริ ษั ท ได้ ก ระท าอย่า งยุติ ธ รรม ตามราคาตลาดและเป็ น ไปตามปกติ ธุ ร กิ จ การค้ า
(Fair and at arm’s length) ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีรายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกันสาหรับงวดบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 ดังนี ้
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สรุ ปรายการระหว่ างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ท่ เี กิดขึน้ ในงวดบัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี ้
ขนาดของรายการ ขนาดของรายการ
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะรายการ
ความสมเหตุสมผลและความจาเป็ น
ปี 2560(บาท)
ปี 2561 (บาท)
บริ ษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่
เป็ นบริ ษัทย่อย โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัน้
จากัด (D Innovation)

ของบริ ษัท และกรรมการบริ ษัทบางท่าน

และดอกเบี ้ยค้ างรับ

ร่วมกันดังนี ้
1. บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่
ถือหุ้นจานวน

479,998 หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9996

- ต้ นเงิน

74,370,000

74,370,000

- ดอกเบี ้ยค้ างรับ

-

829,786

รายได้ ดอกเบี ้ยรับ

0

829,786

2. นางสาวกุลธิดา วีระถาวร

สัญญาลงวันที่ 3/5/2560
ยอดเงินกู้จานวน 74,370,000 บาท

ถือหุ้นจานวน

1 หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0002

โดยทังสองสั
้
ญญามีอตั รดอกเบี ้ยร้ อยละ
2 ต่อปี

3. นางสาวพิชญา รักตพงศ์ไพศาล
ถือหุ้นจานวน

1 หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0002
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บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

บริ ษัท อัครวัฒน์

เป็ นบริ ษัทย่อย โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้น

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัน้

พลังงานพืชหมุนเวียน จากัด

ของบริ ษัท และกรรมการบริ ษัทบางท่าน

และดอกเบี ้ยค้ างรับ

ขนาดของรายการ ขนาดของรายการ
ความสมเหตุสมผลและความจาเป็ น
ปี 2560(บาท)
ปี 2561 (บาท)

ร่วมกันดังนี ้
1. บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่
ถือหุ้นจานวน

16,819 หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ

33.638

2. นายทิษณุ ธนญาธรณ์
ถือหุ้นจานวน

17,500 หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ

35.000

- ต้ นเงิน

300,000

450,000

- ดอกเบี ้ยค้ างรับ

7,968

20,885

รายได้ ดอกเบี ้ยรับ

7,968

12,917

ดอกเบี ้ยรับจากเงินกู้ยืมของสัญญาลง
วันที่
24/7/60 ยอดเงินกู้รวมเป็ นจานวนเงินไม่

3. นางสาวณิญา ธนญาธรณ์

เกิน

ถือหุ้นจานวน

2,500 หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ

5.000

2,000,000 บาท โดยกู้เป็ นงวดๆมีอตั รา
ดอกเบี ้ย

4. นางสาวภคนัท ธนญาธรณ์

ร้ อยละ 7 ต่อปี ณ.วันที่ 3/3/61

ถือหุ้นจานวน

2,500 หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ

5.000

มียอดเงินกู้จานวน 300,000 บาท
(ยอดเงินกู้ ณ.วันที่ 9/5/61 เป็ นจานวน

5. นายธนภณ ธนญาธรณ์

เงิน

ถือหุ้นจานวน

2,500 หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ

5.000

450,000 บาท)

6. โรงไฟฟ้า ธนญาธรณ์ จากัด
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บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะความสัมพันธ์
ถือหุ้นจานวน

8,181 หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละ

16.362

ลักษณะรายการ

ขนาดของรายการ ขนาดของรายการ
ความสมเหตุสมผลและความจาเป็ น
ปี 2560(บาท)
ปี 2561 (บาท)

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบได้ พิจารณารายงานรายการระหว่างกันของบริ ษัทกับบริ ษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้ ให้ ความเห็นว่า
รายการระหว่างกันเป็ นรายการทางธุรกิจทัว่ ไป โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัทกับบริ ษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้ องซึ่งอาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์
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11.2 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 ดเผยข้ อมูลการทารายการเกี่ ยวโยงของบริ ษัทตามมาตรฐานการบัญชี ที่กาหนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
นอกจากนี ้ ในรอบหลายปี ที่ผ่านมา ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริ ษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ 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 หารที่มีส่วนได้
ส่วนเสียจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงในรายการดังกล่าว
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี รายงานประจาปี และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรื อสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
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ส่ วนที่ 3
ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
12. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ปี 2559 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ตรวจสอบโดย “บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จำกัด ” ซึ่งมีนำยจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญ ำตเลขที่ 5113 ได้
ปฎิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเห็นว่ำ งบกำรเงินของบริ ษัทได้ แสดงฐำนะ
กำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และผลกำรดำเนินงำนรวมและผลกำรดำเนินงำน
เฉพำะกิจกำรและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร สำหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตำมที่ควรใน
สำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ท่ เี น้ น
โดยมิได้ เป็ นกำรแสดงควำมเห็นอย่ำงมีเงื่ อนไข ขอให้ สงั เกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้ อ 13.2 บริ ษัทได้
ลงทุนในหุ้นสำมัญของ บริ ษัท อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2559 บริ ษัทอยู่ระหว่ำงกำร
พิ จ ำรณำมูลค่ ำยุติ ธ รรมของธุ รกิ จ โดยผู้บ ริ ห ำรได้ แ ต่งตัง้ ผู้ป ระเมิ น รำคำอิ สระเพื่ อ ประเมิ น มูล ค่ ำยุติ ธ รรมดังกล่ำ ว
อย่ำงไรก็ดี ณ วันที่งบกำรเงินรวมนี ้ได้ รับกำรอนุมตั ิ บริ ษัทยังอยูร่ ะหว่ำงกำรพิจำรณำข้ อมูลดังกล่ำว ดังนันมู
้ ลค่ำยุติธรรม
ของสินทรัพย์ที่ได้ มำและหนี ้สินที่รับมำเป็ นมูลค่ำประมำณกำร ณ วันที่ซื ้อธุรกิจและอำจมีกำรปรับปรุง
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ปี 2560 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ตรวจสอบโดย “บริ ษั ท กริ นทร์ ออดิท จำกัด ” ซึ่งมีนำยเจษฎำ หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3759
ได้ ปฎิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเห็นว่ำ งบกำรเงินของบริ ษัทได้ แสดงฐำนะ
กำรเงินรวมและแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิ จกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และผลกำรดำเนินงำนรวมและผลกำร
ดำเนินงำนเฉพำะกิจกำร สำหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ท่ เี น้ น
โดยไม่ได้ เป็ นกำรเปลีย่ นแปลงควำมเห็นดังกล่ำวข้ ำงต้ น ขอให้ สงั เกต
(1) หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้ อ 10 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษัทอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำมูลค่ำ
ยุติธรรมของธุรกิ จ โดยผู้บริ หำรได้ แต่งตัง้ ผู้ประเมินรำคำอิสระ เพื่อประเมินมูลค่ำยุติธรรมดังกล่ำว
อย่ำงไรก็ดี ณ วันที่งบกำรเงินนี ้ได้ รับกำรอนุมตั ิ บริ ษัทยังอยูร่ ะหว่ำงกำรพิจำรณำข้ อมูลดังกล่ำว ดังนัน้
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้ มำและหนี ้สินที่รับมำเป็ นมูลค่ำประมำณกำร ณ วันที่ ซื ้อธุรกิจ อำจมี
กำรปรับปรุ ง และตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 3 ผู้บริ หำรต้ องประมำณกำรมูลค่ำ
ยุติธรรมของธุรกิจที่ซื ้อมำ ณ วันที่ซื ้อ ในระหว่ำงช่วงระยะเวลำในกำรวัดมูลค่ำซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ำหนึง่ ปี
นับจำกวันที่ซื ้อ ผู้ซื ้อต้ องปรับย้ อนหลังประมำณกำรที่เคยรับรู้ ไว้ ณ วันที่ซื ้อ เพื่อสะท้ อนผลของข้ อมูล
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เพิ่มเติมที่ได้ รับเกี่ยวกับข้ อเท็จจริ งและสถำนกำรณ์ แวดล้ อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซื ้อ ทังนี
้ ้กำรกำหนดมูลค่ำ
ยุติธรรมที่สดุ ของธุรกิจที่ซื ้อมำในระหว่ำงปี 2560 นันขึ
้ ้นอยู่กบั กำรกำหนดรำคำซื ้อขันสุ
้ ดท้ ำย และผล
ของกำรปั นส่วนรำคำซื ้อ
(2) ตำมที่กล่ำวไว้ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้ อ 11.1 กลุ่มบริ ษัทได้ ว่ำจ้ ำงบริ ษัทผู้ประเมินรำคำ
อิสระแห่งหนึ่ง เพื่อทำกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของมูลค่ำธุรกิจของโรงผลิตไฟฟ้ำของบริ ษัทย่อยแห่ง
หนึ่ง โดยใช้ วิธีป ระมำณกำรรำยได้ (Income Approach) และคำนวณคิ ดลดกระแสเงิน สดมำเป็ น
มูลค่ำปั จจุบนั ตำมรำยงำนของบริ ษัทผู้ประเมินรำคำอิสระดังกล่ำวลงวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2561 มูลค่ำ
ธุรกิจของโครงกำรดังกล่ำวมีมลู ค่ำยุติธรรมจำนวนเงิน 161.20 ล้ ำนบำท ทังนี
้ ้ ผู้ประเมินรำคำอิสระได้
ตังข้
้ อสมมติฐำนพิเศษในกำรกำหนดมูลค่ำที่สำคัญ ได้ แก่ ระยะเวลำโครงกำรทังหมดระยะเวลำ
้
20 ปี
ระยะเวลำกำรก่อสร้ ำงประมำณ 1 ปี นับจำกวันที่ทำกำรประเมิน และระยะเวลำในกำรผลิตไฟฟ้ำ 19 ปี
นับจำกวันที่โครงกำรก่อสร้ ำงเสร็ จ 100% เงินลงทุนจำนวน 260.6 ล้ ำนบำท มีควำมเพียงพอในกำร
ก่อสร้ ำงระบบไบโอแก็ส ระบบท่อส่ง ระบบกรองแก็ส ระบบผลิตไฟฟ้ำ เป็ นต้ น และกลุม่ บริ ษัทรับรู้ผล
ขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำของค่ำควำมนิยม จำนวน 20.73 ล้ ำนบำท ในงบกำรเงิ นรวม และรับ รู้ ผล
ขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำของเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยจำนวน 29.18 ล้ ำนบำทในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ประจำปี 2560 ตำมรำคำประเมิ นมู ลค่ำธุรกิ จโรงไฟฟ้ำของบริ ษัท ย่อยดังกล่ำว นอกจำกนี ้ ในกำร
ประชุม คณะกรรมกำรบริ ษั ท ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่ อวัน ที่ 27 กุมภำพัน ธ์ 2561 คณะกรรมกำรมี มติให้
ยกเลิกกำรลงทุน หรื อกำรจำหน่ำยกำรลงทุนโดยบริ ษัทจะดำเนินกำรหำผู้ลงทุนที่สนใจโครงกำรต่อไป
(3) หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้ อ 10 ข้ อ 11 ข้ อ 16 และข้ อ 28 กลุม่ บริ ษัทและบริ ษัทลงทุนในโครงกำร
ต่ำง ๆ และได้ รำยงำนควำมคืบหน้ ำของแต่ละโครงกำรที่สำคัญ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ปี 2561 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ตรวจสอบโดย “บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จำกัด ” ซึ่งมีนำยเจษฎำ หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3759
ได้ ปฎิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีของบริ ษั ทไม่สำมำรถแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน
รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของกลุม่ บริ ษั ทและบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เนื่องจำกเรื่ องที่กล่ำวไว้ ในวรรค
เกณฑ์ในกำรไม่แสดงควำมเห็นมีนยั สำคัญเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษัทร่ วม ผู้สอบบัญชีไม่สำมำรถหำหลักฐำนกำร
สอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเพื่อเป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็ นต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ดังกล่ำว
เกณฑ์ ในการไม่ แสดงความเห็น
การไม่ สามารถหาหลักฐานการตรวจสอบที่เพียงพอ
ตำมที่กล่ำวไว้ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้ อ 11 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีเงินลงทุนตำมวิธีสว่ นได้ เสีย
จำนวน 124.21 ล้ ำนบำท และในปี 2561 บริ ษัทรับรู้ รำยกำรส่วนแบ่งผลขำดทุนของบริ ษัทร่ วมดังกล่ำว จำนวน 86.90
ล้ ำนบำท ตำมที่ปรำกฏในงบกำรเงินรวม และบริ ษัทมีเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมตำมวิธีรำคำทุน จำนวน 325 ล้ ำนบำท และ
ค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำ 200.80 ล้ ำนบำท ตำมที่ปรำกฏในงบกำรเงินเฉพำะของบริ ษัท โดยบริ ษัทได้ บนั ทึกเงินลงทุนและส่ว น
แบ่งกำไรจำกเงินลงทุนดังกล่ำวโดยใช้ งบกำรเงินของฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษัทร่ วม ทังนี
้ ้ ตำมข้ อมูลที่ได้ รับทรำบจำกผู้สอบ
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บัญชีของบริ ษัทร่วม ทรำบว่ำ มีเจ้ ำหนี ้ของบริ ษัทร่วมจำนวนหลำยรำย มูลค่ำรวม 59.50 ล้ ำนบำท ได้ ฟ้องร้ องและ/หรื อส่ง
หนังสือแจ้ งให้ ชำระหนี ้สินคงค้ ำงพร้ อมดอกเบี ้ย รวมถึงค่ำปรับล่ำช้ ำ ซึ่งตำมข้ อมูลทำงกำรเงินที่ได้ รับจำกบริ ษัทร่ วมที่ใช้ ใน
กำรรั บ รู้ ส่ว นแบ่ ง ผลขำดทุ น ข้ ำ งต้ น ยัง ไม่ ได้ รวมบัน ทึ ก ส่ว นของดอกเบี ย้ และค่ ำ ปรั บ ล่ำ ช้ ำนัน้ และในวัน ที่ 14-15
กุมภำพันธ์ 2562 บริ ษัทร่ วมได้ ประชุมไกล่เกลี่ยและชีแ้ จงแผนกำรชำระหนีบ้ ำงส่วนทรำบแล้ ว โดยบริ ษัทร่ วมคำดว่ำจะ
สำมำรถชำระหนี ้ได้ ภำยหลังเดือนเมษำยน 2562 และในเดือนมกรำคมและกุมภำพันธ์ 2562 บริ ษัทร่ วมมีกำรเลิกจ้ ำง
พนักงำนบำงส่วน ทำให้ บริ ษัท ร่วมต้ องจ่ำยค่ำเสียหำยจำกกำรเลิกจ้ ำงเป็ นจำนวน 1.20 ล้ ำนบำท เมื่อวันที่ 21 มกรำคม
2562 บริ ษัทร่วมได้ จดั ให้ มีกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562 โดยเสนอวำระกำรพิจำรณำเกี่ยวกับกำรหยุดดำเนิน
โครงกำรของบริ ษัทร่ วมเนื่องจำกบริ ษัทร่ วมได้ ประสบปั ญหำขำดสภำพคล่องทำงกำรเงิน และกำรดำเนินโครงกำรที่ไม่
เป็ นไปตำมแผนกำร โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริ ษัทร่วมมีมติให้ หยุดโครงกำรด้ วยคะแนนเสียงเห็นด้ วยร้ อยละ 62.50 และ
คะแนนเสียงไม่เห็นด้ วย ร้ อยละ 37.50 ทังนี
้ ้ ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษัทร่วมมีกำหนดหยุดดำเนินโครงกำรในวันที่ 29 มกรำคม
2562 โดยโครงกำรจะให้ บริ กำรรอบ 18.00 น. ของวันดังกล่ำวเป็ นรอบสุดท้ ำย บริ ษัทในฐำนะผู้ถือหุ้นร้ อยละ 37.50 ของ
บริ ษัทร่วมจะร่วมพิจำรณำกับกลุม่ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่เกี่ยวกับกำรบริ หำรจัดกำรทรัพย์สินของบริ ษัทร่ วมอย่ำงรอบคอบเพื่อ
จำกัดผลกระทบในทำงลบต่อบริ ษัท นอกจำกนี ้ ภำยใต้ สญ
ั ญำเงินกู้ยืม ระหว่ำงธนำคำรแห่งหนึง่ กับบริ ษัท ร่ วมลงวันที่ 23
พฤษภำคม 2561 บริ ษัทได้ มีหลักประกันสัญญำเพื่อประกันกำรชำระหนี ้ เป็ นเงินฝำกประจำของบริ ษัท จำนวน 90 ล้ ำน
บำทให้ แก่บริ ษัทร่ วม และในที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562 ของบริ ษัทร่ วมมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ ใช้ หลักประกัน
ดังกล่ำวในกำรชำระเงินกู้ที่ค้ำงชำระกับธนำคำร โดยยินยอมให้ ธนำคำรดำเนินกำรหักหลักประกันในอัตรำเดือนละ 3 ล้ ำน
บำท ปั จจุบนั บริ ษัทร่วมอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจรู ปแบบใหม่ และกำรจัดทำประมำณกำรของผล
กำรประกอบกำรของกำรดำเนิ นธุรกิ จรู ปแบบใหม่ ซึ่งต้ องรอควำมชัดเจนในแผนดำเนิ นงำน และข้ อสรุ ป ในคดีค วำม
ฟ้องร้ อง ดังนัน้ มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้ รับคืนของเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมและเงินฝำกประจำที่ติดภำระค ้ำประกัน จึงขึ ้นอยูก่ บั
ควำมสำเร็ จของแนวทำงดำเนินธุรกิ จรู ปแบบใหม่ของบริ ษัทร่ วมดังกล่ำว และผู้สอบบัญชีไม่สำมำรถใช้ วิธีกำรตรวจสอบ
อื่นให้ เป็ นที่พอใจในรำยกำรดังกล่ำวได้ ดังนัน้ ผู้สอบบัญชีไม่สำมำรถระบุได้ วำ่ อำจมีรำยกำรปรับปรุงใดที่จำเป็ นหรื อไม่
เนื่องจำกผลกระทบของเหตุกำรณ์ ตำมที่อธิ บำยข้ ำงต้ น ผู้สอบบัญ ชี ถูกจำกัดขอบเขตโดยสถำนกำรณ์ จึงไม่
สำมำรถสรุปได้ วำ่ อำจมีรำยกำรปรับปรุงใด ๆ ที่จำเป็ นต่อบัญชีดงั กล่ำวข้ ำงต้ น
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ท่ เี น้ น
โดยมิได้ เป็ นกำรเปลี่ยนแปลงควำมเห็น ผู้สอบบัญชีขอให้ สงั เกต หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้ อ 11 ข้ อ 12 ข้ อ
20 และข้ อ 30 กลุม่ บริ ษัทและบริ ษัทลงทุนในโครงกำรต่ำง ๆ และได้ รำยงำนควำมคืบหน้ ำของแต่ละโครงกำรที่สำคัญ
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ตารางสรุ ปงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2559-2561
และงบกระแสเงินสดของบริษัท ปี 2559-2561
บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ ว
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561

(ปรับปรุงใหม่ )
ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

17.85

1.83

9.55

1.18

12.96

3.08

582.40

59.64

184.16

22.75

23.20

5.52

75.94

7.78

60.43

7.47

62.62

14.90

สินค้ าคงเหลือ

-

-

-

-

12.96

3.08

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั ้นแก่บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน

-

-

-

-

-

-

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั ้น

-

-

10.76

1.33

-

-

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

-

-

13.49

1.67

-

-

สินทรัพย์ภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั

2.80

0.29

1.32

0.16

0.24

0.06

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

0.59

0.06

0.61

0.08

1.23

0.29

รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

679.57

69.59

280.31

34.63

113.20

26.93

เงินฝากที่ติดภาระค ้าประกัน

-

-

-

-

90.00

21.41

เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม

-

-

321.04

39.67

124.21

29.55

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

-

-

-

-

45.46

10.82

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้ไม่หมุนเวียนอื่น

85.89

8.80

-

-

-

-

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์

40.97

4.20

34.52

4.26

19.32

4.60

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

24.55

2.51

21.63

2.67

19.07

4.54

ค่าความนิยม

34.01

3.48

51.20

6.33

-

-

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

38.94

3.99

-

-

-

-

-

-

73.03

9.02

-

-

72.54

7.43

27.63

3.41

9.04

2.15

296.91
976.47

30.41
100.00

529.05
809.36

65.37
100.00

307.11
420.31

73.07
100.00

เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ ว
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561

(ปรับปรุงใหม่ )
ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่น

43.28

4.43

15.68

1.94

10.80

2.57

ส่วนของหนี ้สินระยะยาวที่ถงึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี

1.92

0.20

1.89

0.23

0.95

0.23

เงินกู้ยมื ระยะสัน้

5.11

0.52

4.88

0.60

47.96

11.41

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

-

-

-

-

0.07

0.02

50.31

5.15

22.44

2.77

59.78

14.22

เงินกู้ยมื ระยะยาว

2.94

0.30

1.05

0.13

0.11

0.03

ประมาณการหนี ้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน

1.50

0.15

2.65

0.33

2.06

0.49

หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น

2.83

0.29

2.83

0.35

2.83

0.67

7.27
57.58

0.74
5.90

6.54
28.98

0.81
3.58

5.00
64.78

1.19
15.41

549.75

56.30
587.41

72.58

587.41

139.76

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 549,749,896 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
หุ้นสามัญ 587,407,772 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนลดมูลค่าหุ้นสาหรับหนี ้แปลงสภาพเป็ นทุน
ส่วนลดมูลค่าหุ้น

1,454.61

148.97

1,487.41

183.78

1,487.41

353.89

(6.60)

(0.68)

(6.60)

(0.82)

(6.60)

(1.57)

(39.60)

(4.06)

(39.60)

(4.89)

(39.60)

(9.42)

13.00

1.33

13.00

1.61

13.00

3.09

(1,062.80)

(108.84)

(1,269.38)

(156.84)

(1,686.09)

(401.16)

1.79

0.22

-

-

กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

-

-

908.36

93.02

774.02

95.63

355.53

84.59

10.53

1.08

6.35

0.78

-

-

918.89

94.10

780.38

96.42

355.53

84.59

976.47

100.00

809.36

100.00

420.31

100.00
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ ว
งบกาไรเบ็ดเสร็จ

สิน้ สุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559

สิน้ สุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560

สิน้ สุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561

ล้ านบาท

ล้ านบาท

(ปรับปรุงใหม่ )
ล้ านบาท

ร้ อยละ

ร้ อยละ

ร้ อยละ

รายได้ ค่าร่วมผลิตรายการ

48.91

25.30

27.00

61.76

0.61

100.00

รายได้ ค่าสิทธิแพร่ภาพรายการ

51.17

26.46

16.71

38.22

-

-

รายได้ จากการขาย

93.27

48.24

0.01

0.01

-

-

รวมรายได้

193.36

100.00

43.71

100.00

0.61

100.00

ต้ นทุนค่าสิทธิร่วมผลิตรายการ

(18.60)

(9.62)

(7.20)

(16.47)

-

-

ต้ นทุนค่าสิทธิแพร่ภาพรายการ

(48.73)

(25.20)

(15.19)

(34.75)

-

-

ต้ นทุนขาย

(77.08)

(39.86)

-

-

-

-

รวมต้ นทุน

(144.41)

(74.69)

(22.39)

(51.22)

-

-

กาไรขัน้ ต้ น

48.94

25.31

21.32

48.78

0.61

100.00

กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม

19.80

10.24

-

-

-

-

รายได้ อื่น

26.53

13.72

15.34

35.08

13.14

กาไร (ขาดทุน) ก่ อนค่ าใช้ จ่าย

2,154.10

95.28

49.28

36.66

83.86

13.75

2,254.10

(108.96)

(56.35)

(105.23)

(240.72)

(47.78)

(7,832.79)

(41.44)

(21.43)

(16.87)

(38.59)

-

ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินร่วมทุน

-

-

-

-

(29.81)

(4,886.89)

หนี ้สงสัยจะสูญ

-

-

-

-

(88.23)

(14,463.93)

ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของค่าความนิยม

-

-

(20.73)

(47.43)

(51.20)

(8,393.44)

ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ค่าตอบแทนผู้บริหาร

-

-

(65.33)

(149.45)

(107.79)

(17,670.49)

(29.98)

(15.50)

(24.06)

(55.05)

(18.68)

(3,062.30)

(0.53)

(0.27)

(0.41)

(0.94)

(0.69)

(113.11)

ต้ นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษัทร่วม
รวมค่ าใช้ จ่าย
ขาดทุนก่ อนภาษีเงินได้

(0.67)

(0.35)

(13.00)

(29.73)

(89.50)

(14,672.13)

(181.59)

(93.91)

(245.63)

(561.92)

(433.68)

(71,095.08)

(86.30)

(44.63)

(208.97)

(478.05)

(419.93)

(68,840.98)

ภาษีเงินได้
ขาดทุนสุทธิสาหรับปี

-

-

-

-

-

(86.30)

(44.63)

(208.97)

(478.05)

(419.93)

(68,840.98)

0.57

0.30

-

-

1.11

181.97

(85.73)

(44.34)

(208.97)

(478.05)

(418.82)

(68,659.02)

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

-
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ ว
งบกระแสเงินสด

สิน้ สุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560

สิน้ สุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561

ล้ านบาท

ล้ านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ขาดทุนสุทธิกอ่ นภาษีเงินได้ นิติบคุ คล

(208.97)

(419.93)

ดอกเบี ้ยจ่าย

0.29

0.66

ดอกเบี ้ยรับ

(6.49)

(3.41)

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึน้ ) ลดลง

15.84

0.86

-

(12.96)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึน้

(0.04)

(0.61)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึน้ ) ลดลง

1.45

(0.21)

(27.61)

(3.37)

-

0.07

9.66

8.10

15.19

-

ค่าตัดจาหน่ายเงินมัดจาที่จะไม่สามารถเรียกคืน

8.63

-

กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม

(0.47)

(1.24)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึน้

4.51

-

ค่าเผือ่ หนี ้สงสัยจะสูญเพิ่มขึน้ (โอนกลับ)

(0.96)

83.46

ค่าเผือ่ หนี ้สงสัยจะสูญเงินให้ ก้ ยู มื ระยะสัน้

-

-

ค่าเผือ่ เงินมัดจาที่จะไม่สามารถเรียกคืน

29.59

-

ตัดจาหน่ายภาษีเงินได้

0.67

0.21

ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

1.16

0.82

(กาไร) ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายและขายสินทรัพย์ถาวร

(0.00)

(0.00)

ขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนทัว่ ไป

-

-

ขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

-

ค่าเผือ่ ด้ อยค่าเงินร่วมทุน

-

29.81

23.75

-

-

(0.39)

ขาดทุนจากการด้ อยค่าของค่าความนิยม

20.73

51.20

ขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม

65.33

107.78

ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษัทร่วม

13.00

89.50

(34.74)

(69.67)

ปรับรายการที่กระทบกาไร(ขาดทุน)เป็ นเงินสดรับ(จ่ าย)
กระแสเงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน) การดาเนินงาน

สินค้ าคงเหลือเพิ่มขึน้

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่นลดลง
หนี ้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึน้
ค่าเสือ่ มราคา
ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ค่าเผือ่ การด้ อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
กาไรจากการเปลีย่ นแปลงส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

รายการปรับปรุงจากการกระทบยอดขาดทุน
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ ว
งบกระแสเงินสด

สิน้ สุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560

สิน้ สุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561

ล้ านบาท

ล้ านบาท

กระแสเงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)การดาเนินงาน
เงินสดจ่ายดอกเบี ้ย

(0.29)

(0.15)

-

(0.29)

รับคืนภาษีเงินได้

2.80

-

จ่ายภาษีเงินได้

(1.26)

(0.24)

(33.50)

(70.35)

-

(90.00)

(37.92)

(0.45)

-

-

เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

(399.37)

-

เงินลงทุนชัว่ คราวลดลง

398.70

162.20

เงินสดจ่ายเพื่อให้ ก้ ยู มื ระยะสันแก่
้ บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน

-

-

เงินสดรับจากเงินให้ ก้ ยู มื ระยะสันแก่
้ บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน

-

-

เงินสดรับจากการให้ ก้ ยู มื ระยะสันบริ
้ ษัทอื่น

-

10.00

(10.76)

-

-

(10.00)

เงินสดรับจากดอกเบี ้ย

6.49

4.17

เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(0.49)

(0.12)

-

0.01

(43.35)

75.81

เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน

70.46

-

เงินสดที่ผ้ เู ช่าจ่ายเพื่อลดจานวนหนี ้สินซึ่งเกิดขึน้ จากสัญญาเช่าการเงิน

(1.91)

(1.89)

กระแสเงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

68.54

(1.89)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ

(8.31)

3.57

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นปี

17.85

9.55

-

(0.16)

9.55

12.96

เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน

กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากที่มีข้อจากัดในการใช้
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้ มา
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย

เงินสดจ่ายเพื่อให้ ก้ ยู มื ระยะสันบริ
้ ษัทอื่น
เงินสดจ่ายจากการร่วมลงทุน

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
กระแสเงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดของบริษทั ย่ อย ณ วันเปลี่ยนอานาจควบคุม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิน้ ปี
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อัตราส่ วนทางการเงิน
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13. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
13.1 ฐานะทางการเงิน
13.1.1 สินทรัพย์
ปี 2559 2560 และ 2561 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์รวมทังสิ
้ ้น 976.47 ล้ ำนบำท 809.36 ล้ ำนบำทและ 420.31 ล้ ำนบำท
ณ สิ ้นปี 2559 บริ ษัทมีสินทรัพย์รวมลดลงจำกสิ ้นปี 2558 จำนวน 82.22 ล้ ำนบำท หรื อลดลงร้ อยละ 7.77 โดย
ส่วนใหญ่เป็ นกำรลดลงของรำยกำร ดังนี ้
(1) กำรลดลงของเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว ม 171.18 ล้ ำ นบำท โดย บริ ษั ท ดี มี เตอร์ พำวเวอร์ จ ำกั ด
(บริ ษั ทย่อย) ได้ จำหน่ำยหุ้นสำมัญ ของ บริ ษั ท วินชัย จ ำกัด ทัง้ จ ำนวน ให้ แก่ บริ ษั ท เฟิ ร์ ส อัลฟำ
เวนเจอร์ จำกัด ในรำคำรวม 215 ล้ ำนบำท เมื่อวันที่ 29 กันยำยน 2559
(2) กำรลดลงของลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่นสุทธิ 23.30 ล้ ำนบำท เนื่องจำกกำรตังส
้ ำรองหนี ้สงสัยจะสูญ
จำกลูกหนี ้กำรค้ ำค่ำสิทธิ แพร่ ภำพเนื ้อหำรำยกำรช่องกีฬำ EDGE SPORT จำนวน 15.43 ล้ ำนบำท
และลูกหนี ้กำรค้ ำร่วมผลิตรำยกำรจำนวน 3.58 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
(3) กำรลดลงของสินทรั พย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ 89 ล้ ำนบำท เกิดจำกกำรตัดจำหน่ำยระหว่ำงปี 2559 จำนวน
47.50 ล้ ำนบำท และกำรบัน ทึกค่ำเผื่ อกำรด้ อยค่ำสิทธิ แพร่ ภำพแพร่ เสี ยงเนื อ้ หำรำยกำรช่ องกี ฬ ำ
EDGE SPORT จำนวน 41.44 ล้ ำนบำท
`

อย่ำงไรก็ดี บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์เพิ่มขึ ้น ดังนี ้
(1) เงินลงทุนชัว่ ครำวเพิ่มขึ ้น 13.98 ล้ ำนบำท ซึ่งเป็ นเงินคงเหลือที่ได้ รับจำกกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ของบริ ษั ทในระหว่ำงปี 2558 โดยบริ ษัทนำไปลงทุนในกองทุนเปิ ดประเภทกองทุนรวมตรำสำรหนี ้
ระยะสัน้ เพื่ อ หำผลตอบแทนระยะสัน้ ที่ สูง กว่ำ เงิ น ฝำกธนำคำรและมี ค วำมเสี่ย งต่ ำ ณ วัน ที่ 31
ธันวำคม 2559 บริ ษัทมีเงินลงทุนชั่วครำวใน 1 กองทุน ซึง่ แสดงในงบกำรเงินด้ วยมูลค่ำยุติธรรม ได้ แก่
กองทุนเปิ ดทหำรไทยธนพลัส 307.71 ล้ ำนบำท และเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ ำซึง่ บริ หำรโดย บริ ษัท
หลักทรัพย์ไทยพำณิชย์ จำกัด จำนวน 208.34 ล้ ำนบำท
(2) กำรเพิ่ ม ขึน้ ของเงิ น ลงทุน ในบริ ษั ท ย่ อ ย 32.61 ล้ ำ นบำท ซึ่ง เป็ นกำรเข้ ำ ซื อ้ หุ้น สำมัญ ของบริ ษั ท
อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด ซึง่ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ จำนวน 8,200
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 16.40 ของทุนจดทะเบียนของ บริ ษั ท อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวี ยน จำกัด เมื่อ
วันที่ 16 ธันวำคม 2559
(3) กำรเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น 64.31 ล้ ำนบำท เป็ นกำรเพิ่มขึ ้นจำก 0.59 ล้ ำนบำท ในปี
2558 ณ วันที่ 31ธันวำคม 2559 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นทีส่ ำคัญประกอบด้ วยเงินมัดจำซื ้อหุ้น บริ ษัท
อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด 37.92 ล้ ำนบำท และเงินมัดจำค่ำเช่ำที่ดินโรงไฟฟ้ำที่ประเทศ
ฟิ ลปิ ปิ นส์ 22.40 ล้ ำนบำท

- 92 -

(4) กำรเพิ่มขึ ้นของลูกหนี ้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 85.89 ล้ ำนบำท ซึง่ เกิดจำกกำรขำยระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง
และระบบปรับอำกำศโดยแต่ละสัญญำ บริ ษัทจะได้ รับชำระรำคำตำมสัญญำซื ้อขำยเป็ นงวดรำยเดือน
รวมทังสิ
้ ้น 84 งวด
ณ สิ ้นปี 2560 บริ ษัทมีสินทรัพย์รวมลดลงจำกสิ ้นปี 2559 จำนวน 167.11 ล้ ำนบำท หรื อลดลงร้ อยละ 17.11
โดยส่วนใหญ่เป็ นกำรลดลงของรำยกำร ดังนี ้
(1) กำรลดลงของเงินลงทุนชั่วครำว 398.24 ล้ ำนบำท เกิดจำกบริ ษัทจำหน่ำยเงินลงทุนไปในระหว่ำงปี
ส่วนหนึ่งเพื่ อ นำไปลงทุนในบริ ษัท ฮี โร่ เอ็กซ์ พี เรี ยนซ์ จำกัด จำนวนเงิน 325.0 ล้ ำนบำท เงินลงทุน
ดังกล่ำวคิดเป็ นสัดส่วนลงทุนร้ อยละ 37.5 ของทุนจดทะเบียน แสดงเป็ นเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
(2) กำรลดลงของสิ น ทรั พ ย์ ไม่มี ตัว ตนสุท ธิ 38.94 ล้ ำนบำท เกิ ด จำกกำรตัด จ ำหน่ำยระหว่ำ งปี 2560
จำนวน 15.19 ล้ ำนบำท และบันทึกค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำค่ำสิทธิแพร่ ภำพแพร่ เสียงในรำยกำรภำพยนตร์
จำนวน 23.75 ล้ ำนบำท
อย่ำงไรก็ดี บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์เพิ่มขึ ้น ดังนี ้
(1) กำรเพิ่มขึ ้นของเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัน้ 10.76 ล้ ำนบำท เป็ นกำรให้ ก้ ยู ืมแก่บริ ษัทที่ไม่เกี่ยวข้ องกันแห่งหนึ่ง
จำนวน 10.00 ล้ ำนบำท พร้ อมดอกเบี ้ยค้ ำงรับ 0.76 ล้ ำนบำท อัตรำดอกเบี ้ยร้ อยละ 15 มีระยะเวลำ 7
เดือน
(2) กำรเพิ่มขึ ้นของเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม โดย บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน) ลงทุนใน
บริ ษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จำกัด จำนวน 325.0 ล้ ำนบำท เงินลงทุนดังกล่ำวคิดเป็ นสัดส่วนลงทุนร้ อยละ
37.5 ของทุนจดทะเบียน และบริ ษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จำกัด (บริ ษัทย่อย) ลงทุนในบริ ษัท บลู ฟี นิกซ์
ดิจิตลั จำกัดจำนวน 74.37 ล้ ำนบำท เงินลงทุนดังกล่ำวคิดเป็ นสัดส่วนลงทุนร้ อยละ 30.0 ของทุนจด
ทะเบียน เงินลงทุนในบริ ษัทร่วมแสดงในงบกำรเงินรวมตำมวิธีสว่ นได้ เสียรวมจำนวน 321.04 ล้ ำนบำท
ณ สิ ้นปี 2561 บริ ษัทมีสินทรัพย์ รวมลดลงจำกสิ ้นปี 2560 จำนวน 389.05 ล้ ำนบำท หรื อลดลงร้ อยละ 48.07
โดยส่วนใหญ่เป็ นกำรลดลงของรำยกำร ดังนี ้
(1) กำรลดลงของเงิ น ลงทุน ชั่วครำวจ ำนวน 160.96 ล้ ำนบำท เกิ ด จำกบริ ษั ทจ ำหน่ำยเงิน ลงทุน ไปใน
ระหว่ำงปี ส่ว นหนึ่ งเพื่ อ น ำไปฝำกธนำคำรเพื่ อ ใช้ ค ำ้ ประกัน เงิ น กู้ข องบริ ษั ท ร่ ว มได้ แก่ บริ ษั ท ฮี โร่
เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จำกัด จำนวน 90.0 ล้ ำนบำท และส่วนหนึง่ เพื่อใช้ ในกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
(2) กำรลดลงของเงิ น ลงทุน ในบริ ษั ท ร่ วมจำนวน 196.83 ล้ ำนบำท เกิ ดจำกบริ ษั ท รับ รู้ ผลขำดทุน จำก
กำรด้ อยค่ำเงินลงทุนจำกมูลค่ำตำมบัญชีของบริ ษัทร่วมจำนวน 107.79 ล้ ำนบำท และรับรู้สว่ นแบ่งผล
ขำดทุนจำกผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทร่วมตำมวิธีสว่ นได้ เสียจำนวน 89.50 ล้ ำนบำท
(3) กำรลดลงของค่ำควำมนิยมจำนวน 51.20 ล้ ำนบำท เกิดจำกบริ ษัทรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำของ
ค่ำควำมนิยมของเงินลงทุนในบริ ษัท อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด
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อย่ำงไรก็ดี บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์เพิ่มขึ ้น ดังนี ้
(1) กำรเพิ่ มขึน้ ของสินค้ ำคงเหลือ จำนวน 12.96 ล้ ำนบำท เพิ่ มขึน้ จำกสิน ค้ ำคงเหลือของบริ ษั ท ฮิ โนกิ
วู้ด เวิร์ค จำกัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยดำเนินธุรกิจประกอบธุรกิจจ้ ำงแปรรูปและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกไม้
บริ ษัทดังกล่ำวจดทะเบียนจัดตังในปี
้
2561
(2) กำรเพิ่มขึ ้นของเงินฝำกที่ติดภำระค ้ำประกันจำนวน 90.0 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำกกำรเปิ ด บัญชีเงินฝำก
ประจำเพื่อนำไปค ้ำประกันเงินกู้ของบริ ษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จำกัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทร่วม
13.1.2 หนีส้ ิน
ปี 2559 2560 และ 2561 บริ ษัทมีหนี ้สินรวมทังสิ
้ ้นจำนวน 57.58 ล้ ำนบำท 28.98 ล้ ำนบำทและ 64.78 ล้ ำนบำท
ณ สิ ้นปี 2559 บริ ษัทมีหนีส้ ินรวมลดลงจำกสิ ้นปี 2558 จำนวน 51.74 ล้ ำนบำท หรื อลดลงร้ อยละ 47.33 โดย
เป็ นกำรลดลงของเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ 47.57 ล้ ำนบำท จำกกำรบันทึกค่ำใช้ จ่ำยค้ ำงจ่ำยเงินชดเชยควำมเสียหำยสำหรับ กำร
ยินยอมยกเลิกสัญญำให้ สิทธิ ร่ว มผลิตรำยกำรก่อนครบกำหนด 16.91 ล้ ำนบำท และค่ำชดเชยควำมเสียหำยแก่ลกู ค้ ำ
เนื่องจำกยกเลิกสัญญำก่อนครบกำหนด 24 ล้ ำนบำท
ณ สิ ้นปี 2560 บริ ษัทมีหนี ้สินรวมลดลงจำกสิ ้นปี 2559 จำนวน 28.60 ล้ ำนบำทหรื อลดลงร้ อยละ 49.67 โดยเป็ น
กำรลดลงของรำยได้ รับล่วงหน้ ำจำนวน 21.78 ล้ ำนบำท ในระหว่ำงปี มีกำรชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสันของบริ
้
ษัท อัครวัฒน์
พลังงำน พืชหมุนเวียน จำกัด (บริ ษัทย่อย) จำนวน 0.30 ล้ ำนบำท และจ่ำยชำระเงินกู้ยืมระยะยำวจำนวน 1.92 ล้ ำนบำท
ณ สิ ้นปี 2561 บริ ษัทมี หนีส้ ินรวมเพิ่มขึ ้นจำกสิ ้นปี 2560 จำนวน 35.80 ล้ ำนบำท หรื อ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 123.53
โดยเป็ นกำรเพิ่มขึ ้นของเงินกู้ยืมระยะสันจ
้ ำนวน 42.60 ล้ ำนบำท เพื่อนำไปลงทุนในเงินลงทุนระยะยำวอื่น
13.1.3 ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ปี 2559 2560 และ 2561 บริ ษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทังสิ
้ ้นจำนวน 918.89 ล้ ำนบำท 780.38 ล้ ำนบำท และ
355.53 ล้ ำนบำท
ณ สิ ้นปี 2559 บริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวมลดลงจำกปี 2558 จำนวน 30.48 ล้ ำนบำท หรื อลดลงร้ อยละ 3.21
บริ ษัทมีขำดทุนสะสมรวมเพิ่มขึ ้นจำกสิ ้นปี 2558 จำนวน 85.73 ล้ ำนบำท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.77 จำกผลขำดทุนรวม
สำหรับปี 2559 จำนวน 86.30 ล้ ำนบำท
ณ สิ ้นปี 2560 บริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวมลดลงจำกปี 2559 จำนวน 138.51 ล้ ำนบำท หรื อลดลงร้ อยละ 15.07
จำกกำรเพิ่มทุนชำระแล้ ว 2 ครัง้ เป็ นจำนวนเงินรวม 70.46 ล้ ำนบำท อย่ำงไรก็ดี บริ ษัทมีขำดทุนสะสมรวมเพิ่มขึ ้นจำกสิ ้น
ปี 2559 จำนวน 206.58 ล้ ำนบำท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 19.44 จำกผลขำดทุนรวมสำหรับปี 2560 จำนวน 208.97 ล้ ำนบำท
ณ สิ ้นปี 2561 บริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวมลดลงจำกปี 2560 จำนวน 424.85 ล้ ำนบำท หรื อลดลงร้ อยละ 54.44
บริ ษัทมีขำดทุนสะสมรวมเพิ่มขึ ้นจำกสิ ้นปี 2560 จำนวน 416.71 ล้ ำนบำท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 32.83 จำกผลขำดทุนรวม
สำหรับปี 2561 จำนวน 419.93 ล้ ำนบำท
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13.2 การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน
13.2.1 รายได้
รำยได้ รวมจำกกำรดำเนิน งำนของบริ ษั ท สำหรับปี 2559 2560 และ 2561 จำนวนเท่ำกับ 193.36 ล้ ำนบำท
43.71 ล้ ำนบำท และ 0.61 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
ปี 2559 บริ ษัทมีรำยได้ รวมลดลงจำกปี 2558 จำนวน 35.48 ล้ ำนบำท หรื อลดลงร้ อยละ 15.50 โดยเป็ นกำร
ลดลงของรำยได้ จำกกำรสนับสนุนกำรจัดแข่งขันกีฬำ 86.43 ล้ ำนบำท และกำรลดลงของรำยได้ คำ่ ร่วมผลิตรำยกำร 59.38
ล้ ำนบำท เนื่องจำกกำรยกเลิกสัญ ญำ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษั ทมีรำยได้ จำกกำรขำยระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงและระบบปรับ
อำกำศในระหว่ำงปี 93.27 ล้ ำนบำท
ปี 2560 บริ ษัทมีรำยได้ รวมลดลงจำกปี 2559 จำนวน 149.65 ล้ ำนบำทหรื อลดลงร้ อยละ 77.39 โดยเป็ นกำร
ลดลงของรำยได้ ค่ำร่ วมผลิตรำยกำรและรำยได้ ค่ำสิทธิแพร่ ภำพรำยกำรจำนวน 56.37 ล้ ำนบำทเนื่องจำกยกเลิกสัญญำ
ร่วมผลิตรำยกำร และกำรลดลงรำยได้ จำกกำรขำยระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงและระบบปรับอำกำศจำนวน 93.27 ล้ ำนบำท
ปี 2561 บริ ษัทมีรำยได้ รวมลดลงจำกปี 2560 จำนวน 43.10 ล้ ำนบำท หรื อลดลงร้ อยละ 98.60 โดยเป็ น กำร
ลดลงของรำยได้ ค่ำร่วมผลิตรำยกำรและรำยได้ คำ่ สิทธิแพร่ ภำพรำยกำรจำนวน 43.10 ล้ ำนบำท เนื่องจำกบริ ษัทได้ ทยอย
ยกเลิกสัญญำมำตังแต่
้ ปี 2559 จนกระทัง่ ได้ ยกเลิกสัญญำร่วมรำยกำรทังหมดในปี
้
2561
13.2.2 ต้ นทุนและกาไรขัน้ ต้ น
ต้ นทุนรวมของบริ ษัท สำหรับปี 2559 2560 และ 2561 จำนวนเท่ำกับ 144.41 ล้ ำนบำท 22.39 ล้ ำนบำท และ ล้ ำนบำท ตำมลำดับ คิ ด เป็ น สัด ส่ว นร้ อยละ 74.69 ร้ อยละ 51.22 และร้ อยละ - ของรำยได้ ร วมจำกกำรด ำเนิ น งำน
ตำมลำดับ
ปี 2559 บริ ษัทมีต้นทุนรวมลดลงจำกปี 2558 จำนวน 213.56 ล้ ำนบำท หรื อลดลงร้ อยละ 59.66 โดยเป็ นกำร
ลดลงของต้ นทุนจำกกำรสนับสนุนกำรจัดแข่งขันกีฬำ 85.83 ล้ ำนบำท และกำรลดลงของต้ นทุนค่ำสิทธิ ร่วมผลิตรำยกำร
214.36 ล้ ำนบำท เนื่องจำกปี 2558 มีกำรตังค่
้ ำเผื่อด้ อยค่ำของค่ำสิทธิบริ หำรเวลำออกอำกำศแล้ วทังจ
้ ำนวน
ปี 2560 บริ ษัทมีต้นทุนรวมลดลงจำกปี 2559 จำนวน 122.02 ล้ ำนบำท หรื อลดลงร้ อยละ 84.50 โดยเป็ นกำร
ลดลงของต้ นทุนค่ำร่ วมผลิตรำยกำรและค่ำสิทธิ แพร่ ภำพรำยกำร 44.94 ล้ ำนบำท และกำรลดลงของต้ นทุนขำยระบบ
ไฟฟ้ำแสงสว่ำงและระบบปรับอำกำศจำนวน 77.08 ล้ ำนบำท
ปี 2561 เนื่องจำกบริ ษัทได้ ทยอยยกเลิกสัญญำมำตังแต่
้ ปี 2559 จนกระทัง่ ได้ ยกเลิกสัญญำร่วมรำยกำรทังหมด
้
และบริ ษัทได้ ตงค่
ั ้ ำเผื่อกำรด้ อยค่ำสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนแล้ วทังจ
้ ำนวน ทำให้ ยอดที่ต้องทยอยตัดจ่ำยเป็ นต้ นทุนหมดไป
กาไรขัน้ ต้ น
ปี 2559 บริ ษั ท มี ก ำไรขัน้ ต้ นจ ำนวน 48.94 ล้ ำ นบำท หรื อ คิ ด เป็ นร้ อยละ 25.31 ของรำยได้ รวมจำกกำร
ดำเนินงำน โดยเป็ นกำไรที่เกิดจำกค่ำร่วมผลิตรำยกำรจำนวน 30.31 ล้ ำนบำท ค่ำสิทธิแพร่ภำพรำยกำรจำนวน 2.44 ล้ ำน
บำท และกำไรจำกกำรขำยระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงและระบบปรับอำกำศจำนวน 16.19 ล้ ำนบำท
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ปี 2560 บริ ษั ท มี ก ำไรขัน้ ต้ นจ ำนวน 21.32 ล้ ำ นบำท หรื อ คิ ด เป็ นร้ อยละ 48.78 ของรำยได้ รวมจำกกำร
ดำเนินงำน โดยเป็ นกำไรขันต้
้ นที่เกิดจำกค่ำร่ วมผลิตรำยกำรจำนวน 19.80 ล้ ำนบำท ค่ำสิทธิ แพร่ ภำพรำยกำรจำนวน
1.52 ล้ ำนบำท
ปี 2561 บริ ษั ท มี ก ำไรขัน้ ต้ นจ ำนวน 0.61 ล้ ำ นบำท หรื อ คิ ด เป็ นร้ อยละ 100.00 ของรำยได้ รวมจำกกำร
ดำเนินงำน โดยเป็ นกำไรขันต้
้ นที่เกิดจำกค่ำร่ วมผลิตรำยกำร และไม่มีต้นทุนค่ำสิทธิ ร่วมผลิตรำยกำรตัดจ่ำย เนื่องจำก
บริ ษัทได้ ตงค่
ั ้ ำเผื่อกำรด้ อยค่ำสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่ำวแล้ วทังจ
้ ำนวน
13.2.3 ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ปี 2559 2560 และ 2561 บริ ษั ท มี ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยจ ำนวนรวม 181.59 ล้ ำ นบำท 245.63 ล้ ำ นบำท และ 433.68
ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
ปี 2559 บริ ษัทมีค่ำใช้ จ่ำยรวมในกำรบริ หำรจำนวน 108.96 ล้ ำนบำท ลดลงจำกปี 2558 จำนวน 81.31 ล้ ำน
บำท คิดเป็ นร้ อยละ 42.73 ค่ำใช้ จ่ำยที่สำคัญประกอบด้ วย เงินเดือนและผลประโยชน์พนักงำนจำนวน 12.26 ล้ ำนบำท
ค่ำเช่ำโรงงำนจำนวน 13.90 ล้ ำนบำท ค่ำตรวจสอบกรณี พิเศษจำนวน 5.16 ล้ ำนบำท ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรสำนักงำน
จำนวน 3.57 ล้ ำนบำท ค่ำจ้ ำงและบริ กำรจำนวน 8.72 ล้ ำนบำท ค่ำสอบบัญ ชี และค่ำตรวจสอบภำยในจำนวน 2.88
ล้ ำนบำท ค่ำที่ปรึ กษำต่ำงๆ จำนวน 7.57 ล้ ำนบำท ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ จำนวน 4.31 ล้ ำนบำท ค่ำเสื่อมรำคำทรัพย์สิน
จำนวน 5.15 ล้ ำนบำท และหนี ้สงสัยจะสูญจำนวน 19.78 ล้ ำนบำท
กำรตังส
้ ำรองหนี ้สงสัยจะสูญเกิดจำกลูกหนี ้กำรค้ ำค่ำสิทธิแพร่ภำพแพร่เสียงเนื ้อหำรำยกำรช่อง EDGE SPORT
จำนวน 15.43 ล้ ำนบำท และลูกหนี ้ค่ำร่วมผลิตรำยกำรจำนวน 4.35 ล้ ำนบำท นอกจำกนี ้ในปี 2559 บริ ษัทตังค่
้ ำเผื่อด้ อย
ค่ำสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจำนวน 41.44 ล้ ำนบำท อันเนื่องมำจำกกำรตังส
้ ำรองลูกหนี ้ค่ำสิทธิแพร่ ภำพแพร่ เสียงเนื ้อหำช่อง
รำยกำร EDGE SPORT และมีคำ่ ตอบแทนผู้บริ หำรจำนวน 29.98 ล้ ำนบำท
ปี 2560 บริ ษัทมีคำ่ ใช้ จ่ำยรวมในกำรบริ หำรจำนวน 105.23 ล้ ำนบำท ลดลงจำกปี 2559 จำนวน 3.73 ล้ ำนบำท
คิดเป็ นร้ อยละ 3.42 ค่ำใช้ จ่ำยที่สำคัญประกอบด้ วย เงินเดือนและผลประโยชน์พนักงำนจำนวน 11.13 ล้ ำนบำท ค่ำเสือ่ ม
รำคำและค่ำตัดจำหน่ำยจำนวน 24.41 ล้ ำนบำท ค่ำบริ กำรวิชำชีพจำนวน 10.81 ล้ ำนบำท ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรสำนักงำน
จำนวน 4.31 ล้ ำนบำท
และมีคำ่ ใช้ จ่ำยอื่นๆ ประกอบด้ วย
(1) กำรบันทึกด้ อยค่ำสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจำนวน 16.87 ล้ ำนบำท จำกกำรยกเลิกสัญญำ
(2) กำรบันทึกผลขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำควำมนิยมจำนวน 20.73 ล้ ำนบำท ซึ่งเป็ นผลจำกกำรประเมิ น
มูลค่ำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนก๊ ำ ซชีวภำพที่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งดำเนินกำรโดยบริ ษัท อัครวัฒ น์
พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด (บริ ษัทย่อย)
(3) กำรบันทึกผลขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมจำกกำรแสดงตำมวิธีสว่ นได้ เสีย จำนวน
65.33 ล้ ำนบำท จำกเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม โดย บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) ลงทุน
ในบริ ษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จำกัด และบริ ษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จำกัด (บริ ษัทย่อย) ลงทุนในบริ ษัท
บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตลั จำกัด
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(4) ค่ำตอบแทนผู้บริ หำรจำนวน 24.06 ล้ ำนบำท
ปี 2561 บริ ษัทมีคำ่ ใช้ จ่ำยรวมในกำรบริ หำรจำนวน 47.78 ล้ ำนบำท ลดลงจำกปี 2560 จำนวน 57.45 ล้ ำนบำท
คิดเป็ นร้ อยละ 54.59 ค่ำใช้ จ่ำยที่สำคัญประกอบด้ วยเงินเดือนและผลประโยชน์พนักงำนจำนวน 11.62 ล้ ำนบำท ค่ำเสือ่ ม
รำคำจำนวน 5.26 ล้ ำนบำท ค่ำบริ กำรวิชำชีพจำนวน 9.01 ล้ ำนบำท ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรสำนักงำนจำนวน 3.76ล้ ำนบำท
และมีคำ่ ใช้ จ่ำยอื่น ๆประกอบด้ วย
(1) ผลขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำเงินร่วมทุนจำนวน 29.81 ล้ ำนบำท
(2) หนี ้สงสัยจะสูญจำนวน 88.23 ล้ ำนบำท ของลูกหนี ้ที่ค้ำงชำระซึง่ เกิดจำกกำรขำยระบบไฟฟ้ำ แสงสว่ำง
และระบบปรับอำกำศ
(3) ผลขำดทุ น จำกกำรด้ อยค่ ำ ของค่ ำ ควำมนิ ย มจ ำนวน 51.20 ล้ ำนบำท ของบริ ษั ท อั ค รวั ฒ น์
พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด
(4) ผลขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมจำนวน 107.79 ล้ ำนบำท จำกเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
โดย บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) บันทึกผลขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำเงินลงทุนในบริ ษัท
ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จำกัด จำนวน 105.70 ล้ ำนบำทและบริ ษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จำกัด (บริ ษัทย่อย)
บันทึกผลขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำเงินลงทุนในบริ ษัท บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตลั จำกัดจำนวน 2.09 ล้ ำนบำท
(5) ค่ำตอบแทนผู้บริ หำรจำนวน 18.68 ล้ ำนบำท
(6) ต้ นทุนทำงกำรเงินจำนวน 0.69 ล้ ำนบำท
(7) ส่วนแบ่งผลขำดทุนในบริ ษัทร่ วมจำกกำรบันทึกส่วนแบ่งผลขำดทุนในบริ ษัทร่ วมตำมวิธีส่วนได้ เสีย
จำนวน 89.50 ล้ ำนบำท จำกเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม โดย บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
บัน ทึ ก ส่วนแบ่ ง ผลขำดทุน ในบริ ษั ท ฮี โร่ เอ็ ก ซ์ พี เรี ย นซ์ จ ำกัด จ ำนวน 86.90 ล้ ำ นบำทและบริ ษั ท
ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จำกัด (บริ ษัทย่อย) บันทึกส่วนแบ่งผลขำดทุนในบริ ษัท บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตลั จำกัด
จำนวน 2.60 ล้ ำนบำท
13.2.4 กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
ปี 2559 บริ ษัทมีขำดทุนสุทธิ จำนวน 86.30 ล้ ำนบำท สำเหตุหลักเกิ ดจำกกำรตังค่
้ ำเผื่อด้ อยค่ำ สินทรัพย์ ไม่มี
ตัวตน (EDGE SPORT) จำนวน 41.44 ล้ ำนบำท และมีค่ำใช้ จ่ ำยในกำรบริ หำรและค่ำตอบแทนผู้บริ หำรที่สูงกว่ำกำไร
ขันต้
้ นในปี 2559 อย่ำงไรก็ ดี บริ ษั ทมีกำไรจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมจำนวน 19.80 ล้ ำนบำท จำกกำรที่
บริ ษัท ดีมีเตอร์ พำวเวอร์ จำกัด (บริ ษั ทย่อย) ได้ ทำสัญญำจำหน่ำยหุ้นสำมัญของ WIND จำนวนร้ อยละ 25 ให้ แก่ บริ ษัท
เฟิ ร์ ส อัลฟำ เวนเจอร์ จำกัด (“FAV”) และวันที่ 29 กันยำยน 2559 ได้ ลงนำมในตรำสำรกำรโอนหุ้นสำมัญของ WIND ใน
จำนวน 1,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของ WIND ในรำคำรวม 215 ล้ ำนบำท โดยในงบกำรเงินรวม
มีกำไรจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนดังกล่ำวจำนวน 19.80 ล้ ำนบำท โดย FAV ได้ รับจดทะเบียนในบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นของ
WIN ต่อกระทรวงพำณิชย์แล้ วเมื่อวันที่ 20 ตุลำคม 2559 ซึง่ เป็ นผลให้ กำรขำยหุ้นสำมัญดังกล่ำวสมบูรณ์ตำมสัญญำ ทังนี
้ ้
บริ ษัทย่อยได้ รับชำระเงินค่ำหุ้นจำนวน 215,000,000 บำท ในวันที่ 25 ตุลำคม 2559
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ปี 2560 บริ ษัทมีผลขำดทุนสุทธิจำนวน 208.97 ล้ ำนบำท สำเหตุหลักเกิดจำกบริ ษัทมีกำไรขันต้
้ นจำนวน 21.32
ล้ ำนบำท และมีคำ่ ใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรจำนวน 105.23 ล้ ำนบำท กำรตังค่
้ ำเผื่อด้ อยค่ำสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจำนวน 16.87
ล้ ำนบำท ขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำควำมนิยมจำนวน 20.73 ล้ ำนบำท ขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมจำนวน
65.33 ล้ ำนบำท ค่ำตอบแทนผู้บริ หำรจำนวน 24.06 ล้ ำนบำท และรับรู้สว่ นแบ่งขำดทุนในบริ ษัทร่วมจำนวน 13 ล้ ำนบำท
ปี 2561 บริ ษัทมีผลขำดทุนสุทธิ จำนวน 419.03 ล้ ำนบำท สำเหตุหลักเกิดจำกบริ ษัทมีกำไรขันต้
้ นจำนวน 0.61
ล้ ำนบำท และมีค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรจำนวน 47.78 ล้ ำนบำท ผลขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำเงินร่ วมทุน จำนวน 29.81
ล้ ำนบำท หนีส้ งสัยจะสูญจำนวน 88.23 ล้ ำนบำท ผลขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำของค่ำควำมนิ ยมจำนวน 51.20 ล้ ำนบำท
ผลขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำเงินลงทุนในบริ ษั ทร่วมจำนวน 107.79 ล้ ำนบำท ค่ำตอบแทนผู้บริ หำรจำนวน 18.68 ล้ ำนบำท
ต้ นทุนทำงกำรเงินจำนวน 0.69 ล้ ำนบำท และรับรู้สว่ นแบ่งผลขำดทุนในบริ ษัทร่วมจำนวน 89.50 ล้ ำนบำท
13.2.5 การวิเคราะห์ สภาพคล่ อง
ณ สิ ้นปี 2559 บริ ษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิ จำนวน 72.86 ล้ ำนบำท เป็ นกระแสเงินสด
ได้ มำจำกกิจกรรมจัดหำเงินจำนวน 42.94 ล้ ำนบำท โดยเป็ นเงินสดรับจำกกำรเพิ่มทุนจำนวน 44.72 ล้ ำนบำท และเป็ น
เงินสดจ่ำยหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจำนวน 1.78 ล้ ำนบำท
อย่ำงไรก็ดี บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดำเนินงำนจำนวน 206.72 ล้ ำนบำท เนื่องจำก
(1) ขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนจำนวน 8.10 ล้ ำนบำท เป็ นผลมำจำกบริ ษัทมีกำรจ่ำยค่ำที่ปรึกษำเกี่ยวกับ
โครงกำรพลังงำนในอนำคต
(2) กำรเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์ภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำกำรเงินจำนวน 98.20 ล้ ำนบำท ซึ่งเกิดจำกกำรขำยระบบ
ไฟฟ้ำแสงสว่ำงและระบบปรับอำกำศ โดยแต่ละสัญญำบริ ษัทจะได้ รับชำระรำคำตำมสัญญำซื ้อขำย
เป็ นงวดรำยเดือน รวมทังสิ
้ ้น 84 งวด
(3) กำรเพิ่ ม ขึน้ ของสินทรั พย์ ไม่หมุน เวีย นจำนวน 64.31 ล้ ำนบำท ซึ่งเกิ ด จำกเงิ นมัด จำที่ดิ นโครงกำร
พลังงำน ทีป่ ระเทศฟิ ลปิ ปิ นส์จำนวน 22.40 ล้ ำนบำท และชำระค่ำหุ้นครัง้ ที่ 2 ล่วงหน้ ำกับ บริ ษัท อัคร
วัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด จำนวน 37.92 ล้ ำนบำท (จำนวน 8,619 หุ้น) ซึง่ หุ้นส่วนที่ 2 นี ้จะ
ได้ รับโอนในเดือนมกรำคม 2560
นอกจำกนี ้บริ ษัทมีกระแสเงินสดได้ มำจำกกิจกรรมลงทุนจำนวน 152.85 ล้ ำนบำท ประกอบด้ วย กำรขำยเงิน
ลงทุนใน บริ ษัท วินชัย จำกัด จำนวน 215 ล้ ำนบำท และขำยเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยจำนวน 57.88 ล้ ำนบำท อย่ำงไรก็ ดี
ระหว่ำงปี มีลงทุนในบริ ษัท อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด จำนวน 34.36 ล้ ำนบำท
ณ สิ ้นปี 2560 บริ ษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิ จำนวน 8.31 ล้ ำนบำท เป็ นกระแสเงินสด
ได้ มำจำกกิจกรรมจัดหำเงินจำนวน 68.54 ล้ ำนบำท โดยเป็ นเงินสดรับจำกกำรเพิ่มทุนจำนวน 70.46 ล้ ำนบำท และเป็ น
เงินสดจ่ำยหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจำนวน 1.92 ล้ ำนบำท
อย่ำงไรก็ดี บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดำเนินงำนจำนวน 33.50 ล้ ำนบำท โดยกระแสเงินสดจำก
กิจกรรมดำเนินงำนที่ลดลงเป็ นผลมำจำกผลขำดทุนสุทธิ และรำยกำรปรับกระทบยอดต่ ำง ๆ ที่ไม่กระทบเงินสด ได้ แก่
ค่ำเสือ่ มรำคำ ค่ำตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำ
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นอกจำกนี ้บริ ษัทมีกระแสเงินสดได้ มำจำกกิ จกรรมลงทุนมียอดลดลงจำนวน 43.35 ล้ ำนบำท โดยกระแสเงินสด
จำกกิจกรรมลงทุนที่ลดลงเป็ นผลสุทธิมำจำกกำรจ่ำยเงินเพื่อซื ้อเงินลงทุนในบริ ษัท อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด
(บริ ษัทย่อย) จำนวน 37.92 ล้ ำนบำท จ่ำยเงินเพื่อซื ้อเงินลงทุนใน บริ ษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จำกัด และบริ ษัท บลู ฟี นิกซ์
ดิจิตลั จำกัด (บริ ษัทร่ วม) รวมจำนวน 399.37 ล้ ำนบำท เงินสดจ่ำยเพื่อให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บริ ษัทอื่นจำนวน 10.76 ล้ ำน
บำท และเงินรับจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนชัว่ ครำวจำนวน 398.70 ล้ ำนบำท
ณ สิ ้นปี 2561 บริ ษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ ้นสุทธิจำนวน 3.57 ล้ ำนบำท โดยเป็ นผลสุทธิ
จำกกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงินจำนวน 1.89 ล้ ำนบำท โดยเป็ นเงินสดจ่ำยหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
นอกจำกนี ้ บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดำเนินงำนจำนวน 70.35 ล้ ำนบำท โดยกระแสเงินสดจำก
กิจกรรมดำเนินงำนที่ลดลงเป็ นผลมำจำกผลขำดทุนสุทธิ และรำยกำรปรับกระทบยอดต่ำง ๆ ที่ไม่กระทบเงินสด ได้ แก่ ค่ำ
เสือ่ มรำคำ ค่ำตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำ
อย่ำงไรก็ดี บริ ษัทมีกระแสเงินสดได้ มำจำกกิจกรรมลงทุน มียอดเพิ่มขึ ้นจำนวน 75.81 ล้ ำนบำท โดยกระแสเงิน
สดจำกกิจกรรมลงทุนที่เพิ่มขึ ้นเป็ นผลสุทธิมำจำกกำรลดลงของกำรใช้ ไปของเงินฝำกที่มีข้อจำกัดในกำรใช้ จำนวน 90.0
ล้ ำนบำท เงิ นสดจ่ำยเงิ น ร่ วมลงทุนเพิ่ม จำนวน 10.0 ล้ ำนบำท สุทธิ กับ เงิ นรั บจำกจำหน่ำยเงิ นลงทุน ชั่วครำวจำนวน
162.20 ล้ ำนบำท และเงินรับจำกกำรให้ ก้ ยู ืมระยะสันบริ
้ ษัทอื่นจำนวน 10.0 ล้ ำนบำท
13.2.6 อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตรำส่วนสภำพคล่องของบริ ษัท ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 13.66 เท่ำ 12.49 เท่ำ และ 1.89 เท่ำ บริ ษัท
มีอตั รำส่วนสภำพคล่องอยู่ในเกณฑ์ อัต รำที่ลดลง เป็ นผลมำจำกในปี 2559 บริ ษัทมีเงินลงทุนชั่วครำวจำนวน 582.40
ล้ ำนบำท อันเนื่องมำจำกเงินรับจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม ในขณะที่หนีส้ ินหมุนเวียนลดลงเนื่องจำกเจ้ ำหนี ้
กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่นลดลงจำกปี 2558 ซึ่งส่งผลให้ อตั รำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2559 ลดลงจำก 0.12 เท่ำใน
ปี 2558 มำอยู่ที่ 0.06 เท่ำ และในปี 2560 บริ ษัทมีเงินลงทุนชัว่ ครำวจำนวน 184.16 ล้ ำนบำทจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุน
ชัว่ ครำวบำงส่วน ในปี 2560 ในขณะที่หนี ้สินหมุนเวียนลดลงเนื่องจำกเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้หมุนเวียนอืน่ ลดลงจำกปี
2559 ซึง่ ส่งผลให้ อตั รำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2560 ลดลงจำก 0.06 เท่ำในปี 2559 มำอยูท่ ี่ 0.04 เท่ำ และใน
ปี 2561 บริ ษัทมีเงินลงทุนชัว่ ครำวจำนวน 23.20 ล้ ำนบำทจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนชัว่ ครำวบำงส่วนในปี 2561 ในขณะ
ทีห่ นี ้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ ้นเนื่องจำกเงินกู้ยืมระยะสันเพิ
้ ่มขึ ้นจำกปี 2560 ซึง่ ส่งผลให้ อตั รำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นใน
ปี 2560 เพิ่มขึ ้นจำก 0.04 เท่ำในปี 2560 มำอยูท่ ี่ 0.18 เท่ำในปี 2561
บริ ษั ทมี อัตรำส่วนหมุ นเวียนลูกหนี ก้ ำรค้ ำ ระหว่ำงปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 อยู่ที่ 1.97 เท่ำ 0.45 เท่ำ และ
0.42 เท่ำ ตำมลำดับ ปี 2559 อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้กำรค้ ำลดลงมำโดยตลอด เนื่องจำกลูกค้ ำของบริ ษัทได้ รับผลกระทบ
จำกช่ องดิ จิตอลทีวี และกำรแข่งขันที่ สูง ในธุรกิ จโทรทัศน์ ส่งผลกระทบท ำให้ ระยะเวลำเก็ บหนี เ้ ฉลี่ยเพิ่ มขึน้ เป็ น 183 วัน
792 วัน และ 853 วัน ตำมลำดับ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทได้ พิจำรณำตังค่
้ ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญในส่วนที่ค้ำงนำนแล้ ว
ปี 2559 บริ ษั ทมีอัตรำกำไรขันต้
้ นเพิ่มขึน้ จำกปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ (56.43) มำอยู่ที่ร้อยละ 25.31 สำเหตุหลัก
เนื่องจำก บริ ษัทได้ ยกเลิกธุรกิจโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมโดยกำรยกเลิกสัญญำให้ สิทธิ ร่วมผลิตรำยกำรก่อนครบกำหนดและ
เริ่ มลงทุนในธุรกิจพลังงำน ทำให้ เริ่ มมีรำยได้ จำกกำรขำยระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงและระบบปรับอำกำศ ซึง่ ให้ ผลตอบแทนที่ดีกว่ำ
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ธุ รกิ จโทรทัศน์ ผ่ ำนดำวเที ยม ทัง้ นี ้ ยังส่งผลกระทบท ำให้ ตัวเลขอัตรำก ำไรสุทธิ อัตรำผลตอบแทนผู้ถื อหุ้น และอั ตรำ
ผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ดีขึ ้นกว่ำปี 2558
ในขณะที่ ปี 2560 บริ ษั ทมี อัตรำก ำไรขัน้ ต้ นเพิ่ มขึ น้ จำกปี 2559 ซึ่ งอยู่ที่ ร้ อยละ 25.31 มำอยู่ที่ ร้ อยละ 48.78
สำเหตุหลักเนื่องจำก บริ ษัทได้ ยกเลิกธุรกิจโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมโดยกำรยกเลิกสัญญำให้ สิทธิ ร่วมผลิตรำยกำรก่อนครบ
กำหนด ทำให้ มีรำยได้ และต้ นทุนที่ลดลง อย่ำงไรก็ตำม ยังคงมีกำไรขันต้
้ นที่เพิ่มขึ ้นจำกปี 2559
ในขณะที่ปี 2561 บริ ษัทมีอตั รำกำไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นจำกปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 48.78 มำอยู่ที่ร้อยละ 100.00 สำเหตุ
หลักเนื่องจำกบริ ษัทได้ ยกเลิกธุรกิจโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมโดยกำรยกเลิกสัญญำให้ สิทธิ ร่วมผลิตรำยกำรก่อนครบกำหนด
ทำให้ มีรำยได้ ทลี่ ดลง อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทไม่มีต้นทุนค่ำสิทธิร่วมตัดจ่ำยเนื่องจำกบริ ษัทได้ ตงค่
ั ้ ำเผื่อกำรด้ อยค่ำทังจ
้ ำนวน
13.2.7 ผลการดาเนินงานของบริษัทย่ อย
ผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทย่อย 3 บริ ษัท สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 สรุปได้ ดงั นี ้
งบการเงิน

รายการ
(หน่ วย : ล้ านบาท)

ดีมีเตอร์ พาวเวอร์

ดีมเี ตอร์ อินโนเวชั่น

ฮิโนกิ วู้ด เวิร์ค

รำยได้

-

-

-

ต้ นทุน

-

-

-

กำไรขันต้
้ น

-

-

-

รำยได้ อื่น

0.55

3.24

-

ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรบริ หำร

(0.40)

(8.06)

(0.62)

ค่ำตอบแทนผู้บริ หำร

-

-

-

ต้ นทุนทำงกำรเงิน

-

(2.62)

(0.10)

0.15

(7.44)

(0.72)

กำไร (ขำดทุน) สุทธิสำหรับปี

หมำยเหตุ:
(1) เนื่องจำกบริ ษั ทและบริ ษัทย่อยด ำเนิ นธุรกิจในส่วนภูมิศำสตร์ เดี ยวคื อในประเทศไทย ส่วนธุรกิ จอื่นบริ ษัทยังมีรำยได้ จำกธุรกิ จ
ดังกล่ำวไม่เกินร้ อยละ 10 ของรำยได้ รวม ดังนัน้ จึงไม่ได้ มีกำรเสนอข้ อมูลทำงกำรเงิน จำแนกตำมส่วนงำนดังที่ ได้ เปิ ดเผยไว้ ใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้ อ 28
(2) บริษัท อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด (อัครวัฒน์ฯ) บริษัทได้ สญ
ู เสียอำนำจกำรควบคุมแล้ ว เมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2561
บริ ษัทจึงไม่ได้ รวมงบกำรเงินของอัครวัฒน์ฯ ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมนับตัง้ แต่วนั ที่ วันที่ 25 พฤษภำคม 2561 โดยเงินลงทุน
ดังกล่ำวได้ ถกู จัดประเภทเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป แสดงอยูใ่ นเงินลงทุนระยะยำวอื่น

บริษัทย่ อยประกอบด้ วย
(1) บริ ษัท ดีมีเตอร์ พำวเวอร์ จดทะเบียนจัดตังเป็
้ นบริ ษัทจำกัด เมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2558 ถือหุ้นร้ อยละ
100 โดย บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) บริ ษัทประกอบธุรกิจหลักด้ ำนกำรร่ วมทุน กำร
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ผลิต กำรส่ง กำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ กำรสร้ ำงสิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ หรื อ
พลังงำนทดแทนอื่นๆ รวมถึงกำรติดตังระบบส่
้
งกระแสไฟฟ้ำ
(2) บริ ษั ท ดี มี เ ตอร์ อิ น โนเวชั่ น จ ำกั ด (เดิ ม ชื่ อ บริ ษั ท ดี มี เตอร์ มี เ ดี ย จ ำกั ด ) ถื อ หุ้ นร้ อยละ 100
โดย บริ ษั ท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) ตัง้ แต่วันที่ 5 กุมภำพัน ธ์ 2558 บริ ษัท ประกอบ
กิจกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม
(3) บริ ษัท ฮิโนกิ วู้ด เวิร์ค จำกัด ถือหุ้นโดย บริ ษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จำกัด (บริ ษัทย่อย) ร้ อยละ 99.98
ได้ จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2561 บริ ษัทประกอบธุรกิจจ้ ำง
แปรรูปและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกไม้
13.2.8 ภาระผูกพันและภาระนอกงบดุล
(1) ภำระผู ก พั น และหนี ส้ ิ น ตำมสัญ ญำก ำหนดวิ ธี ก ำรช ำระหนี ภ้ ำยใต้ สัญ ญำซื อ้ สิ ท ธิ บ ริ ห ำรเวลำ
ออกอำกำศ (“สัญ ญำกำหนดวิธีกำรชำระหนี”้ ) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 คงเหลือจำนวน 299.45
ล้ ำนบำท ซึง่ ประกอบด้ วยรำยกำร ดังต่อไปนี ้
ก. ลูกหนีต้ ำมสัญญำปรับปรุ งโครงสร้ ำงหนี ค้ งเหลือ ณ 31 ธันวำคม 2561 จำนวน 72.01 ล้ ำน
บำท (รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม) มีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
รำยละเอียด
ลูกหนี ้ตำมสัญญำปรับโครงสร้ ำงหนี ้
หัก เงินรับชำระ
ลูกหนี ้ตำมสัญญำปรับโครงสร้ ำงหนี ้ ณ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย : ล้ ำนบำท)
98.16
(26.15)
72.01

ข. มูลค่ำ ตำมสัญ ญำก ำหนดวิธี ก ำรช ำระหนี ภ้ ำยใต้ สัญ ญำซื อ้ สิท ธิ บ ริ ห ำรเวลำออกอำกำศ
จำนวน 227.44 ล้ ำนบำท (ไม่รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม) มีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
รำยละเอียด
มูลค่ำยุติธรรมสิทธิในกำรขำยโฆษณำยูโรเปี ยนทัวร์ ที่ประเมินโดยที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
หัก เงินรับชำระ
มูลค่ำตำมสัญญำกำหนดวิธีกำรชำระหนี ้ฯ ณ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย : ล้ ำนบำท)
254.79
(27.35)
227.44

บริ ษัทพิจำรณำแล้ วเห็นควรที่จะไม่ให้ มีกำรรับรู้รำยได้ ที่เกิดขึ ้นแล้ วตำมสัญญำไว้ ในงบกำรเงิน โดยบริ ษัทจะรับรู้
รำยได้ ทำง ด้ ำนบัญชีเมื่อบริ ษัทได้ รับชำระเงินตำมสัญญำดังกล่ำวข้ ำงต้ นแล้ ว (บันทึกบัญชีเป็ นเกณฑ์เงินสด)
(2) บริ ษัทได้ ทำสัญญำเช่ำพื ้นที่อำคำรกับ บริ ษัทที่ไม่เกี่ยวข้ องกันแห่งหนึ่ง กำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 3 ปี
สิ ้นสุดสัญญำวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563 ในอัตรำค่ำเช่ำ เดือนละ 174,250 บำท
บริ ษัทได้ ทำสัญญำบริ กำรกับบริ ษัทที่ไม่เกี่ยวข้ องกันแห่งหนึง่ กำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 3 ปี สิ ้นสุดสัญญำวันที่
30 พฤศจิ กำยน 2563 ในอัตรำค่ำบริ กำร ปี ที่ 1 จำนวน 139,400 บำท ปี ที่ 2 จำนวน 156,825 บำท และปี ที่ 3 จำนวน
174,250 บำท
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13.3 สรุ ปภาพรวมการดาเนินงานและปั จจัยที่ทาให้ มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
ฝ่ ำยบริ หำรพิจำรณำแล้ วเห็นว่ำ กำรประกอบธุรกิจด้ ำนโทรทัศน์ดำวเทียม อำจไม่ใช่ธุรกิจที่สำมำรถสร้ ำงผลกำไร
ได้ เหมือนในอดีตที่ผำ่ นมำ เนื่องจำกประสบกับภำวะกำรเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็ วในปั จจุบนั ที่สง่ ผลกระทบ
ให้ เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงโครงสร้ ำงกำรทำธุรกิจ กระทบต่อกำรเพิ่มขึน้ ของต้ นทุนอย่ำงมีนยั ยะสำคัญ ฝ่ ำยบริ หำรจึง
จำเป็ นต้ องหำแนวทำงเพื่อลดควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ ้นในอนำคต โดยแนวทำงที่จะทำให้ บริ ษัทมีภำระค่ำใช้ จ่ำยน้ อยที่สดุ
คือ กำรยกเลิกธุรกิจดังกล่ำวเพื่อลดภำระค่ำใช้ จ่ำยในอนำคต ดังนัน้ บริ ษัทจึงไม่ดำเนินกำรต่อใบอนุญำตกำรออกอำกำศ
ช่องสถำนีและสัญญำร่ วมผลิตรำยกำร เนื่องจำกอำจจะไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ บริ ษัท ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ปฏิบัติตำม
พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ และพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่
และกำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง และวิ ทยุโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคม ภำยใต้ กำรกำกับดูแลของ
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) แล้ ว
บริ ษัทมีนโยบำยในกำรบริ หำรจัดกำรสินทรัพย์และลิขสิทธิ์ที่ก่อให้ เกิดรำยได้ ที่มีอยู่ เพื่อขยำยช่องทำงในกำรทำ
ให้ เกิ ดรำยได้ อย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้ หำโอกำสทำงธุรกิจใหม่ๆ โดยบริ ษั ทมุ่งหวังว่ำจะสร้ ำงมูลค่ำเพิ่มให้ กับองค์ กรและ
ประโยชน์สงู สุดให้ กบั ผู้ถือหุ้น บริ ษัทจึงเล็งเห็นโอกำสในกำรเติบโตทำงทำงด้ ำนธุรกิจนวัตกรรมและธุรกิจพลังงำนทดแทน
เนื่องจำกควำมต้ องกำรใช้ ไฟฟ้ำภำยในประเทศมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นทุกปี ภำครัฐจึงมีนโยบำยส่งเสริ มกำรผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำนทดแทนมำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรพึ่งพำเชือ้ เพลิงฟอสซิลและลดมลพิษจำกกำรผลิตไฟฟ้ำลง
พลังงำนไฟฟ้ำถือ เป็ นสำธำรณูปโภคพืน้ ฐำนที่สำคัญ ต่อกำรดำเนินชี วิต และกำรพัฒ นำเศรษฐกิ จ เพื่อตอบสนองกำร
ขยำยตัวของจำนวนประชำกร รวมทัง้ ลักษณะกำรดำเนินธุรกิจนี ้มีรำยได้ คงที่ ควำมเสีย่ งต่ำ เนื่องจำกมีกำรทำสัญญำกำร
รับซื ้อไฟจำกภำครัฐ และมีเทคโนโลยีที่ชดั เจน อย่ำงไรก็ตำม ในยุคที่กำรเปลี่ยนแปลงและกำรปรับตัวของเทคโนโลยีมีกำร
ปรับตัวอย่ำงแรงและเร็ วอย่ำ งต่อเนื่อง บริ ษัทเล็งห็นว่ำ กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทในภำพรวมจำเป็ นต้ องมีกำรบริ หำร
ควำมเสีย่ งโดยกำรลงทุนในธุรกิจที่หลำกหลำยเพิ่มขึ ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในธุรกิจนวัตกรรมใหม่ที่คำดว่ำ จะก่อให้ เกิดกำร
เติบโตอย่ำงก้ ำวกระโดดให้ กบั บริ ษัท ดังนัน้ ในปี 2561 บริ ษัทจึงมีเป้ำหมำยในกำรมุง่ เน้ นพัฒนำและรุกเข้ ำสูธ่ ุรกิจนวัตกรรม
โดยมุ่งเน้ นในโครงกำรที่ยงั่ ยืน ไม่ก่อให้ เกิดผลเสียกับสิง่ แวดล้ อมและให้ ผลตอบแทนสูง เพื่อสร้ ำงควำมมัน่ คงและยัง่ ยืนให้ กบั
บริ ษัทและผู้ถือหุ้น
ปี 2561 จึงเป็ นปี ที่บริ ษัทมุ่งเน้ นกำรลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมทีส่ บื เนื่องมำจำกทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่
13/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2560 ที่มีมติอนุมตั ิกำรลงทุนในธุรกิจพัฒนำแหล่งให้ ควำมบันเทิงในรูปแบบดิจิทลั ไฮเปอร์
เรี ยลลิตี ้ โครงกำรเดอะมำร์ เวลเอ็กซ์พีเรี ยนซ์ไทยแลนด์: ธีมเอ็นเตอร์ เทนเมนท์ แอ็ทแทรคชั่น (The Marvel Experience:
Theme Entertainment Attraction - TMX) (“โครงกำร”) ในฮี โร่ เอ็กซ์ พีเรี ยนซ์ จำกัด โดยกำรเข้ ำซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของ ฮีโร่
เอ็กซ์พีเรี ยนซ์และกำรเข้ ำซือ้ หุ้นจำกผู้ถือหุ้นเดิม บริ ษัทจะเข้ ำถือหุ้นใน ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ คิดเป็ น สัดส่วนทังหมดร้
้
อยละ
37.5 ของทุนจดทะเบียน รวมเป็ นมูลค่ำธุรกรรมกำรซื ้อหุ้นทังสิ
้ ้น 324,999,779.28 บำท
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ วำ่ จ้ ำงผู้ประเมินรำคำอิสระ ได้ แก่ บริ ษัท ซิมส์ พร็ อพเพอร์ ตี ้ คอนซัลแทนท์ จำกัด (“บริ ษัท ซิมส์”)
เพื่อตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงิน และประเมินมูลค่ำสินทรัพย์ของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ซึง่ บริ ษัท ซิมส์ ใช้ วิธีคิดมูลค่ำปั จจุบนั
สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach : DCF) ในกำรประเมินมูลค่ำ โดยใช้ สมมติฐำนว่ ำ โครงกำร
ดำเนินกิจกำรทังหมด
้
9 ปี ซึ่งเป็ นระยะเวลำจำกสัญญำเช่ำที่ของโครงกำร ตำมระยะเวลำของสิทธิที่ ได้ รับในกำรดำเนิน
โครงกำรคือ 3 ปี และต่ออำยุสญ
ั ญำทุก 3 ปี ทังนี
้ ้ ขึ ้นกับผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร โดยใช้ สมมติฐำนว่ำมีจำนวน
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ผู้ใช้ บริ กำรวันละประมำณ 3,000 คน หรื อ ปี ล ะประมำณ 1.2 ล้ ำนคน จึงคำดว่ำจะสำมำรถสร้ ำงรำยได้ ปีละไม่ต่ำกว่ำ
1,000,000,000 บำท ในส่วนของสถำนที่ ตงั ้ อยู่ในพืน้ ที่ 12,935 ตำรำงเมตร สำมำรถรองรับนักท่องเที่ยวได้ เต็มที่ถึง
10,950 คนต่อวันในบริ เวณห้ ำงสรรพสินค้ ำเมกำบำงนำ (Mega Bangna) ซึง่ เป็ นศูนย์กำรค้ ำขนำดใหญ่ที่สดุ ในเขตบำงนำ
โดยปั จจุบนั มีผ้ เู ข้ ำมำใช้ บริ กำรที่ศูนย์ฯ มำกกว่ำ 40 ล้ ำนคนต่อปี และเพิ่มขึ น้ อย่ำงต่อเนื่องเฉลี่ยร้ อยละ 10 ทุกปี โดย
ห้ ำงสรรพสินค้ ำเมกำ บำงนำได้ มีแผนพัฒนำศูนย์กำรค้ ำเพิ่มเป็ น “Mega City” โดยเพิ่มลำนจอดรถ, โซน Entertainment,
Leisure, Sport, Education และโรงแรม ซึง่ จะช่วยส่งเสริ มโครงกำรให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ครบวงจรมำกขึ ้น
ธุรกรรมกำรซื ้อหุ้นดังกล่ำว เป็ นกำรทำธุรกรรมในรำคำที่เหมำะสมซึ่งจะทำให้ บริ ษัทได้ รับผลตอบแทนจำกกำร
ลงทุนที่คำดหวัง และส่วนเกินมูลค่ำหุ้นที่เกิดขึ ้นเป็ นสินทรัพย์อยู่ใน ฮี โร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ เพื่อใช้ เป็ นค่ำใช้ จ่ำยกำรก่อสร้ ำง
และเป็ น เงิน ลงทุน หมุน เวีย นเพื่ อดำเนิ นโครงกำร โดยค่ำใช้ จ่ำยหลักๆแบ่งเป็ น 1) ค่ำก่อ สร้ ำงอำคำร อุปกรณ์ ในกำร
ดำเนิน งำน และระบบซอฟต์ แวร์ ประมำณ 500,000,000 บำท 2) ค่ำใช้ จ่ ำยอื่น ๆ ระหว่ำงกำรดำเนิ นงำน ประมำณ
80,000,000 บำท และ 3) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อดำเนินโครงกำร ประมำณ 20,000,000 บำท
โดยในกำรดำเนินธุรกิ จ TMX รำยได้ หลักมำจำก 4 ด้ ำน ได้ แก่ 1) รำยได้ จำกกำรจำหน่ำยบัตรผ่ำนเข้ ำชม 2)
รำยได้ จำกกำรขำยของเล่นและของที่ระลึก 3) รำยได้ จำกกำรขำยอำหำรและเครื่ องดื่ม และ 4) รำยได้ จำกผู้สนับสนุน
(Sponsorship) และกำรแลกเปลีย่ นสิง่ ของต่อสิง่ ของ (Barter System) ต่ำงๆ
เมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม 2561 ฝ่ ำยบริ หำรของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ มีควำมจำเป็ นต้ องจัดหำเงินทุนเพิ่มเติมเพื่ อ
สนับสนุนค่ำลิขสิทธิ์ ค่ำเช่ำพื ้นที่ ค่ำก่อสร้ ำง ค่ำตกแต่ง ค่ำอุปกรณ์ และค่ำใช้ จ่ำยอื่นใด ๆ อันเกี่ยวข้ องกับโครงกำร จึงได้
ด ำเนิ น กำรเข้ ำ ท ำสัญ ญำกู้ยื ม เงิ น กับ ธนำคำรไทยพำณิ ช ย์ จ ำกัด (มหำชน) เป็ นจ ำนวนรวม 240,000,000 บำท
ประกอบด้ วยวงเงินกู้ระยะยำว 2 ส่วนคือ 150,000,000 บำท และ 90,000,000 บำท โดยบริ ษัทได้ เข้ ำค ้ำประกันวงเงิน
สิน เชื่ อให้ แก่ ฮี โร่ เอ็กซ์ พีเรี ยนซ์ โดยกำรจดทะเบียนหลักประกั นทำงธุรกิ จประเภทเงิ นฝำกในนำมของบริ ษั ท จำนวน
90,000,000 ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นใน ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ที่ร้อยละ 37.5 โครงกำรจึงกำหนดพิธีเปิ ดอย่ำงเป็ นทำงกำรใน
วัน ที่ 27 มิ ถุนำยน 2561 และกำหนดเปิ ด ให้ บ ริ กำรในเชิ งพำณิ ชย์ ในวันที่ 29 มิถุน ำยน 2561 ซึ่ง ฝ่ ำยบริ หำรของฮี โร่
เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ได้ ทำกำรโปรโมทโครงกำร และนำเสนอโปรโมชัน่ กำรขำยอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้ บริ กำรให้ เป็ นไป
ตำมที่เป้ำที่ได้ วำงไว้
อย่ำงไรก็ตำม เมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2562 ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ได้ จดั ให้ มีกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562
โดยเสนอวำระกำรพิจำรณำเกี่ยวกับกำรหยุดดำเนินโครงกำรของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ เนื่องจำก ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ได้ ประสบ
ปั ญหำขำดสภำพคล่องทำงกำรเงิน และกำรดำเนินโครงกำรที่ไม่เป็ นไปตำมแผนกำร โดยทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นของ ฮีโร่ เอ็กซ์พี
เรี ยนซ์ มีมติให้ หยุดโครงกำร ด้ วยคะแนนเสียงเห็นด้ ว ยร้ อยละ 62.5 และคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วย ร้ อยละ 37.5 ทังนี
้ ้ ฝ่ ำย
บริ หำรของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ มีกำหนดหยุดดำเนินโครงกำรในวันที่ 29 มกรำคม 2562
บริ ษัทในฐำนะผู้ถือหุ้น ร้ อยละ 37.5 ของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จะร่ วมพิจำรณำกับกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่เกี่ยวกับ
กำรบริ หำรจัดกำรทรัพย์สนิ ของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ให้ ได้ รับประโยชน์สงู สุดเพื่อจำกัดผลกระทบในทำงลบต่อบริ ษัท
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เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1
1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
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ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
(วันที่ลาออก)
1. นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ
- กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการบริษัท
- ดารงตาแหน่งกรรมการ วันที่
13 พ.ย. 2558
- ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ
วันที่ 1 เม.ย 2559

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

65

- พ.ศ.2532 Post-Graduate
Diploma, Hydraulic
Engineering, Delft, ประเทศ
เนเธอร์ แลนด์
- พ.ศ. 2521 วิศวกรรมศาสตร์
บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- DAP 96/2012
- ACP 39/2012

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)
1.ตนเอง
ไม่มี
2. คูส่ มรส
ไม่มี
3. บุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ช่ วงเวลา

บริษัทจดทะเบียน
13 พ.ย. 2558- ประธานกรรมการ
ปั จจุบนั
2557
ประธานกรรมการ

บริษัทจากัดหรือ
หน่วยงานอื่น
2558
2557
2556
2554

2. นายนาชัย หล่อวัฒนตระกูล
- กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ รองประธาน
กรรมการบริษัท ประธาน
กรรมการธรรมาภิบาลและ
รับผิดชอบต่อสังคม
และประธานกรรมการทรัพยากร
บุคคลและกาหนดค่าตอบแทน
- ดารงตาแหน่งกรรมการ วันที่
26 ก.พ. 2559

63

- พ.ศ. 2547 ปริญญาโท
สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- พ.ศ. 2544 ประกาศนียบัตร
หลักสูตร Mini MBA
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- พ.ศ. 2529 - 2530
ประกาศนียบัตร
หลักสูตร Mains Operation&
Maintenance Training

1.ตนเอง
ไม่มี
2. คูส่ มรส
ไม่มี
3. บุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ไม่มี

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ที่ปรึกษา
ปลัดกระทรวง
ผู้อานวยการสานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน

บริษัทจดทะเบียน
26 ก.พ. 2559
รองประธานกรรมการ
-ปั จจุบนั
บริษัทจากัดหรือ
หน่วยงานอื่น
2555-2558
2554
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ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภท
ตาแหน่ ง
ธุรกิจ

ผู้วา่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รองผู้วา่ การวางแผนและ
พัฒนาระบบไฟฟ้า

บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่
บมจ. ปตท.ส ารวจและผลิ ต
ปิ โตรเลียม

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

บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
(วันที่ลาออก)
- ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
และรองประธานกรรมการบริษัท
เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2559
- ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกาหนด
ค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 10 พ.ย.
2559
- ดารงตาแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบ เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2560
- ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ
ธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อ
สังคม เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2560
3. นายกฤษฎา หุตะเศรณี
- กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ
- ดารงตาแหน่งกรรมการ วันที่
13 ก.ค. 2559
(เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มี
ความรู้และประสบการณ์ในการ
สอบทานงบการเงินของบริษัท
โดยเคยดารงตาแหน่งประธาน
กรรมการตรวจสอบของ บมจ.
เอสเอ็มซี พาวเวอร์ )

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภท
ตาแหน่ ง
ธุรกิจ

ประเทศเยอรมนี
- พ.ศ. 2521 วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาไฟฟ้ากาลัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- DCP 140/2010

64

- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์
(เกียรตินิยม) จาก School of
Economics, University of
the Philippines โดย
ทุนการศึกษาของ
Rockefeller Foundation
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์
(ปริมาณวิเคราะห์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- DAP 126/2016
- DCP 258/2018

1.ตนเอง
ไม่มี
2. คูส่ มรส
ไม่มี
3. บุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ไม่มี

บริษัทจดทะเบียน
13 ก.ค. 2559กรรมการอิสระ และ
ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
2552-2557
ประธานกรรมการ
2538-2544

บริษัทจากัดหรือ
หน่วยงานอื่น
ปั จจุบนั
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ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ
ใหญ่

บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่

บมจ. อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่
ธนาคารนครหลวงไทย จากัด
(มหาชน)

บจ, เอสซีเอ็มบี

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
(วันที่ลาออก)

4. นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม
- กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกาหนด
ค่าตอบแทน
- ดารงตาแหน่งกรรมการ เมื่อ
วันที่ 12 ธ.ค. 2560
(ลาออกเมื่อ 18 ม.ค. 2562)

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

69

- ปริญญาโทการบริหาร
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- Bachelor Degree in Higher
Accounting California
College of Commerce,
U.S.A.
- The Role of Chairman in
Leading Strategic Risk
Oversight 2017
- RCP 33/2014
- FGP 3/2011
- DAP 63/2007

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร

1.ตนเอง
0.56
2. คูส่ มรส
ไม่มี
3. บุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ไม่มี
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ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภท
ตาแหน่ ง
ธุรกิจ
กรรมการและประธานที่
บจ. ลานนาไทย คอนเซบส์
ปรึกษาประธานกรรมการ

บริษัทจดทะเบียน
12 ธ.ค. 2560กรรมการอิสระ กรรมการ
18 ม.ค. 2562
ตรวจสอบ และกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและ
กาหนดค่าตอบแทน
ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

2559 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

2553 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่

บมจ. ไทคอน อินดัสเตรียล คอน
เน็คชัน่
ประเภทธุรกิจ พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงาน
และคลังสินค้ าให้ เช่า
บมจ. ทิปโก้ แอสฟัลท์
บมจ. แผ่นดินทองพร็อพเพอร์ ตี ้ดี
เวลลอปเม้ นท์
ประเภทธุรกิจ พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
บมจ. เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพ
พลาย
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าและไอน ้า

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
(วันที่ลาออก)

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร

ช่ วงเวลา
บริษัทจากัดหรือ
หน่วยงานอื่น
2559 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภท
ตาแหน่ ง
ธุรกิจ

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

5. นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ
- กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการธรรมา
ภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม
- ดารงตาแหน่งกรรมการ เมื่อ
วันที่ 10 พ.ย. 2560

62

- วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต
(สาขาวิศวกรรมระบบจราจร
และการขนส่ง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต
(โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- DCP 223/2016
- RCL 3/2016

1.ตนเอง
0.04
2. คูส่ มรส
ไม่มี
3. บุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ไม่มี

บริษัทจดทะเบียน
10 พ.ย. 2560- กรรมการอิสระ กรรมการ
ปั จจุบนั
ตรวจสอบ และกรรมการ
ธรรมาภิบาลและ
รับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทจากัดหรือ
หน่วยงานอื่น
2559-2560
2557-2559
2555-2557
2553-2555
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อธิบดีกรมเจ้ าท่า
ผู้ตรวจราชการ
อธิบดีกรมเจ้ าท่า
รองปลัดกระทรวงคมนาคม
(หัวหน้ ากลุม่ ภารกิจด้ าน
การขนส่ง)

เงินทุนหมุนเวียน
กรมบัญชีกลางสถาบัน
ปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย
บจ. พริมามารีน
ประเภทธุรกิจ ขนส่งปิ โตรเคมี
ทางทะเล บริการเรือเพื่อ
สนับสนุนธุรกิจขุดเจาะและ
จัดเก็บน ้ามันกลางทะเล
บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่

กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
(วันที่ลาออก)
6. นายธีรวิทย์ จารุวฒ
ั น์
- กรรมการ กรรมการบริหารความ
เสี่ยง กรรมการธรรมาภิบาลและ
รับผิดชอบต่อสังคม และ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
(ลาออกเมื่อ 1 ก.ค. 2561)
- ดารงตาแหน่งกรรมการ วันที่
13 ก.ค. 2559
- ดารงตาแหน่งกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง วันที่ 15 พ.ค. 2560
- ดารงตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหาร วันที่ 7 ก.ย. 2560
- ดารงตาแหน่งกรรมการธรรมา
ภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม
วันที่ 10 พ.ย. 2560
(กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

61

- ปริญญาเอก (Ph.D.
candidate) หลักสูตร
นานาชาติ สาขาพัฒนาการ
บริหาร (Development
Administration) ด้ าน
นโยบายและการบริหาร
(Policy and Management)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (NIDA)
- 2546 ปริญญาโท การเงิน
หลักสูตรนานาชาติ (MIF)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2536 ปริญญาโท
บริหารธุรกิจ (MBA)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2528 ปริญญาโท การจัดการ
และนโยบายพลังงาน
(Energy Management and
Policy)
มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย
สหรัฐอเมริกา (ภายใต้ ทนุ
การศึกษาของรัฐบาล
สหรัฐอเมริกา)
- 2522 ปริญญาตรี วิศวกรรม

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)
1.ตนเอง
ไม่มี
2. คูส่ มรส
ไม่มี
3. บุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ช่ วงเวลา
บริษัทจดทะเบียน
7 ก.ย. 256030 มิ.ย. 2561
2559 –
30 มิ.ย. 2561
2548-2549

2546-2547

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภท
ตาแหน่ ง
ธุรกิจ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
(ลาออก)
กรรมการ

บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่

กรรมการผู้จดั การใหญ่
(Chief Executive Officer:
CEO)
หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่การเงิน
(Chief Financial Officer:
CFO)

บมจ. ทีโอที

บริษัทจากัดหรือ
หน่วยงานอื่น
3 ก.ค.2560ประธานกรรมการ
วันที่ยื่นใบลา
(ลาออก*)
ออก1 ก.ค. 2561
2546–ปั จจุบนั
ผู้พิพากษาสมทบ
2556-2559
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2550-2551

กรรมการ
กรรมการบริหาร และ
รักษาการผู้อานวยการ

2549

ประธานกรรมการ

บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่

บมจ. อ.ส.ม.ท.

บจ. บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตลั

ศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและ
การค้ าระหว่างประเทศกลาง
บจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรี
สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ แห่งชาติ (องค์กร
มหาชน) (SIPA)
บจ. เอซีที โมบาย

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
(วันที่ลาออก)

7. นายประจวบ อุชชิน
- กรรมการ กรรมการธรรมาภิบาล
และรับผิดชอบต่อสังคม ประธาน
กรรมการบริ หารความเสี่ยง และ
ประธานกรรมการกลัน่ กรองการ
ลงทุน
- ดารงตาแหน่งกรรมการ วันที่
15 พ.ค. 2560
- ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ
บริ หารความเสี่ยง วันที่ 15 พ.ค.
2560

อายุ

68

คุณวุฒิทางการศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- RCP 41/2017
- RML 3/2016
- DCPU 4/2015
- CDC 10/2015
- ACP 11/2006
- DCP 67/2005
- DAP 43/2005
- กรรมการอาชีพในทาเนียบ
IOD (IOD Chartered
Director)
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
University of MissouriColumbia ประเทศ
สหรัฐอเมริกา พ.ศ.2519
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2516
- ประกาศนียบัตร Advanced
Management Program,

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร

1.ตนเอง
ไม่มี
2. คูส่ มรส
ไม่มี
3. บุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ไม่มี

ช่ วงเวลา

บริษัทจดทะเบียน
1 ก.ค.2561ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
ปั จจุบนั
2560-ปั จจุบนั
กรรมการ
2557-2558
กรรมการ

บริษัทจากัดหรือ
หน่วยงานอื่น
2557-2559
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ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภท
ตาแหน่ ง
ธุรกิจ

ประธานกรรมการ

บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่
บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่
บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮล ดิ ้ง

บจ. ราชบุรีเพาเวอร์

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
(วันที่ลาออก)
- ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ
กลัน่ กรองการลงทุน วันที่ 23 ส.ค.
2560
- ดารงตาแหน่งกรรมการธรรมา
ภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม
วันที่ 10 พ.ย. 2560
(กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)

8. พล.ต.ต.ประยนต์ ลาเสือ
- กรรมการ กรรมการทรัพยากร
บุคคลและกาหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ดารงตาแหน่งกรรมการ เมื่อ
วันที่ 23 ส.ค. 2560
- ดารงตาแหน่งกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกาหนด
ค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 23 ส.ค.
2560
- ดารงตาแหน่งกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง เมือ่ วันที่ 23 ส.ค.
2560
(กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

65

Harvard Business School,
Boston MA ประเทศ
สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2547
- ประกาศนียบัตร Senior
Executive Program สถาบัน
บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รุ่นที่ 16 พ.ศ. 2545
- RMP 1/2013
- DCP 73/2006
- ปริญญาโท การจัดการภาครัฐ
และภาคเอกชนมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหา
บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี รัฐประศาสน
ศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนาย
ร้ อยตารวจ (นรต.31)
- DAP 144/2018

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร

ช่ วงเวลา
2556-2557
2555

1.ตนเอง
0.17
2. คูส่ มรส
ไม่มี
3. บุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ไม่มี

บริษัทจดทะเบียน
23 ส.ค. 2560กรรมการ
ปั จจุบนั
บริษัทจากัดหรือ
หน่วยงานอื่น
2555-2557
2552-2555

2547-2552
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ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภท
ตาแหน่ ง
ธุรกิจ
กรรมการ
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย
ประธานกรรมการและ
บจ. ราช โอแอนด์เอ็ม
กรรมการผู้จดั การ

ผู้บงั คับการสืบสวน
สอบสวน ตารวจนครบาล
ผู้บงั คับการสืบสวน
สอบสวน กองบัญชาการ
ตารวจภูธร ภาค 3
รองผู้บงั คับการตารวจ
กองปราบปราม

บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่

สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานตารวจแห่งชาติ

สานักงานตารวจแห่งชาติ

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
(วันที่ลาออก)
9. นายธนรัฐ ธนาวุฒิวฒ
ั นา
- กรรมการ
- ดารงตาแหน่งกรรมการ วันที่
15 พ.ค. 2560
(กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)

10. นายโชติพนั ธุ์ เตียวิวฒ
ั น์
- กรรมการบริษัท
- ดารงตาแหน่งกรรมการ วันที่
10 พ.ย. 2560

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

33

- ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ประกาศนียบัตร Holmes
Collage, International
Business Management,
Melbourne ประเทศ
ออสเตรเลีย
- DAP 143/2017
- DCP 255/2018

1.ตนเอง
3.406
2. คูส่ มรส
ไม่มี
3. บุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

- ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจและการจัดการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- DAP 114/2015

1.ตนเอง
ไม่มี
2. คูส่ มรส
ไม่มี
3. บุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

31

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ไม่มี
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ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภท
ตาแหน่ ง
ธุรกิจ

บริษัทจดทะเบียน
15 พ.ค. 2560- กรรมการ
ปั จจุบนั
บริษัทจากัดหรือ
หน่วยงานอื่น
2559-ปั จจุบนั
2558-ปั จจุบนั
2556–ปั จจุบนั
2554 – 2556
บริษัทจดทะเบียน
10 พ.ย. 2560ปั จจุบนั
2557-2560

บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่

กรรมการ
ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษา Online
ที่ปรึกษาฝ่ ายการตลาด

บจ. PTC Supplement
บจ. TDC Digital
บจ. อสร ฟูด้ ส์
บจ. GT. Group

กรรมการ

บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่

รองประธานกรรมการ
บริษัท

บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่

บริษัทจากัดหรือ
หน่วยงานอื่น
2555-2559

ผู้อานวยการฝ่ ายการเงิน

2553-2557

ผู้ชว่ ยผู้จดั การ

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

2552-2554

ที่ปรึกษากรรมการผู้จดั การ

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
(วันที่ลาออก)
11. นางสาวกุลธิดา วีระถาวร
- ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
และเลขานุการบริษัท
- ดารงตาแหน่งเลขานุการบริษัท
เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2559
- ดารงตาแหน่งผู้อานวยการฝ่ าย
พัฒนาธุรกิจ เมื่อวันที่ 10 พ.ย.
2559

อายุ
35

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเศรษฐศาสตร์ ระหว่าง
ประเทศและการเงิน
(ทุนการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาเศรษฐศาสตร์
ปริมาณวิเคราะห์
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- DCP262/2018
- CSP78/2017

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)
1.ตนเอง
ไม่มี
2. คูส่ มรส
ไม่มี
3. บุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร
ไม่มี
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ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภท
ตาแหน่ ง
ธุรกิจ

บริษัทจดทะเบียน
2559-ปั จจุบนั
ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนา
ธุรกิจ และเลขานุการบริษัท
2550-2559
ผู้ประสานงานโครงการ
โครงการร่วมทุนประเทศ
เมียนมาร์
เลขานุการและคณะทางาน
ประธานกรรมการบริษัท
ปตท. จากัด (มหาชน)
(ดร.ปานปรีย์ พหิทธานุกร)
ฝ่ ายวางแผนการผลิต (ฝ่ าย
พัฒนาธุรกิจน ้ามันหล่อลื่น)
บริษัทจากัดหรือ
หน่วยงานอื่น
2561-ปั จจุบนั
กรรมการ
2561-ปั จจุบนั
กรรมการ
2557-2558
คณะทางาน
ดร.ณรงค์ชยั อัครเศรณี
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
พลังงาน
2555-2557
เลขานุการ และ
คณะทางาน

บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่
บมจ. ปตท.สารวจและผลิต
ปิ โตรเลียม (ปตท.สผ.)
บมจ. ปตท.

บมจ. ปตท.

บจ. ดีมีเตอร์ พาวเวอร์
บจ. ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์
กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพลังงาน

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
(วันที่ลาออก)

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร

ช่ วงเวลา

2551-2554

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภท
ตาแหน่ ง
ธุรกิจ
นายพงษ์ ศกั ดิ์ รักตพงศ์
ไพศาล รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงพลังงาน
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
บจ. พีทีที อินเตอร์ เนชัน่ แนล
(บริษัทในเครือปตท.)

* ข้ อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562
* หมายเหตุ: บริษัทเสนอชื่อนายถาวร พรพนัสศรี รับตาแหน่งแทนนายธีรวิทย์ จารุวฒ
ั น์ซงึ่ ลาออกเนื่องจากต้ องไปปฏิบตั ิภารกิจอื่น แต่ฝ่ายบริหารของบริษัท บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตลั จากัด ยังไม่ได้ ดาเนินการยื่นเปลี่ ยนรายชื่อ
กรรมการดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์
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เอกสารแนบ 1
หน้ าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขานุการของบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่กาหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่4 ) 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 ้
-

ทะเบียนกรรมการ

-

หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริ ษัท

-

หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2) เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หาร และจัดส่งสาเนารายงานการมี
ส่วนได้ เสียตามมาตรา 89/14 ให้ ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน
7 วันทาการนับแต่วนั ที่บริ ษัทได้ รับรายงานนัน้
3) ดาเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
นอกจากนี ้ เลขานุการบริ ษัทยังมีหน้ าที่อื่นตามที่บริ ษัท (หรื อคณะกรรมการบริ ษัท) มอบหมายดังนี ้
• ให้ คาแนะนาด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้ อง และข้ อพึงปฏิบตั ิด้านการกากับดูแลในการ
ดาเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
• ทาหน้ าที่ในการดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กากับดูแล เช่น สานักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิ ดเผย
ข้ อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กากับดูแลและสาธารณะชน ให้ ถูกต้ องครบถ้ วนตาม
กฎหมาย
• จัดให้ มีการปฐมนิเทศ ให้ คาแนะนาแก่กรรมการที่ได้ รับการแต่งตังใหม่
้
• หน้ าที่อื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัท
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เอกสารแนบ 2
2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และเงินลงทุนทั่วไป
อานาจในการจัดการบริษัท บริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และบริษัทที่เกี่ยวข้ อง

ข้ อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562

บริษัทย่ อย
ชื่อ
นายประจวบ อุชชิน

บริษัท

ดีมีเตอร์ อิน
โนเวชั่น
-

ฮิโนกิ วู้ด
เวิร์ค
-

บลู ฟี นิกซ์
ดิจติ ัล
-

-

2
2*
2
-

นายชลพรรณ วงษ์ สงิ ห์

-

2,3

นายสรกฤต ลัทธิธรรม

-

-

นางสาวกุลธิดา วีระถาวร
นายถาวร พรพนัสศรี

-

2,3
2,3

2,3
2,3
2,3

นายเอกวิทย์ แก้ ววิเชียร

-

-

-

นางสาวพิชญา
รักตพงศ์ไพศาล

-

-

-

หมายเหตุ :

1 = ประธานกรรมการ

2,3

ดีมีเตอร์
พาวเวอร์

บริษัทร่ วม

2 = กรรมการ

2,3
2
2,3

เงินลงทุนทั่วไป

ฮีโร่ เอ็กซ์
พีเรี ยนซ์

อัครวัฒน์ ฯ

2
2

-

-

-

2
-

-

-

-

-

-

-

3 = กรรมการบริหาร

* บริ ษัทเสนอชื่อนายถาวร พรพนัสศรี รับตาแหน่งแทนนายธีรวิทย์ จารุ วฒ
ั น์ซงึ่ ลาออกเนื่องจากต้ องไปปฏิบตั ภิ ารกิจอื่น แต่ฝ่ายบริ หารของบริ ษัท บลู ฟี นิกซ์
ดิจิตลั จากัด ยังไม่ได้ ดาเนินการยื่นเปลี่ยนรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์
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เอกสารแนบ 3
3. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายใน และกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท
หัวหน้ าหน่ วยงานผู้ตรวจสอบ
นิติบุคคล

: ห้ างหุ้นส่วนจากัด เดอะเบสท์ โซลูชนั่

ชื่อ

: นางชินานันท์ สุขจิต

ตาแหน่ ง

: ผู้จดั การตรวจสอบภายในอาวุโส

คุณวุฒทิ างการศึกษา / การทางาน : ปริ ญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประสบการณ์

:

 ผู้จดั การห้ างหุ้นส่วนจากัด เดอะเบสท์ โซลูชนั่
(กุมภาพันธ์ 2557 - ปั จจุบนั )
 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 นาแอนด์เทรนนิ่ งจากัด
หลักสูตร การระงับข้ อพิพาทกับกรมสรรพากร : เสริ มจุดแข็ง สยบจุดอ่อนนักบัญชีไทย
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: 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
4.1 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2561
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เอกสารแนบ 4
4.2 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
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เอกสารแนบ 4
4.3 นโยบายที่เกี่ยวข้ องกับการกากับดูแลกิจการ
4.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัตคิ วามปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อมในการทางาน
บริ ษัทฯ มีความห่วงใยต่อชีวิต สุขภาพของพนักงานทุกคน รวมทังสิ
้ ง่ แวดล้ อมและชุมชน ดังนัน้ เพื่อให้ เกิดความ
ชัดเจนในการนาไปปฏิบตั ิ และใช้ เป็ นแนวทางในการดาเนินงานด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้ อม เพื่อให้
เกิดประโยชน์สงู สุด จึงกาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้ อมในการทางาน ดังนี ้
1. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม ถือเป็ นหน้ าที่รับผิดชอบของพนักงานทุกระดับที่ต้องปฏิบตั ิตาม
อย่างจริ งจัง
2. สื่อสารและเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร สนับสนุนการดาเนินงานด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม
เพื่อสร้ างความเข้ าใจที่ถกู ต้ องต่อผู้ปฏิบตั ิงาน ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง และสาธารณชน
3. ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับ ด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้ อมอย่างเคร่งครัด โดยให้
ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของการทางาน และเป็ นหน้ าที่ของทุกคน โดยมีสว่ นร่วมในการดาเนินงานด้ านความปลอดภัย
4. ดาเนินการเพื่อให้ มั่นใจว่าการปฏิบัติงานทัง้ หมด มีความปลอดภัย มีสภาพแวดล้ อมในการทางานที่ดี และ
เหมาะสมสาหรับพนักงาน คูค่ ้ า และชุมชน
5. เสริ มสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ ชุมชน และผู้มีสว่ นได้ เสีย ทังภายใน
้
และภายนอกองค์กร
ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา :
ในปี 2561 บริ ษัทฯ ไม่มีอบุ ตั ิเหตุถึงขันสู
้ ญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรื อเสียชีวิต และไม่มีอบุ ตั ิเหตุที่ถึงขันหยุ
้ ดงาน
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4.3.2 นโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารสรรหา การบริหารค่ าตอบแทนและสวัสดิการ
การพัฒนา และการปฏิบัติต่อพนักงาน
บริ ษัทฯ มีความเชื่อมัน่ ว่าพนักงานของบริ ษัทฯ เป็ นทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่า และเป็ นหนึ่งในปั จจัยหลักที่จะนาไปสู่
เป้าหมายและความสาเร็ จ บริ ษัทฯ จึงปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรมบนพื ้นฐานของหลักสิทธิ มนุษยชน และนาเอา
ความต้ องการของพนักงานมาเป็ นองค์ประกอบในการพิจารณา เพื่อสรรค์ สร้ างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานกับบริ ษัท
ฯ มุ่งสนับสนุนส่งเสริ มการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ พร้ อมทังเพิ
้ ่มพูนศักยภาพของพนักงานทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็ บริ หารจัดการเพื่อให้ เกิดความมัน่ คงและความก้ าวหน้ าในอาชีพของพนักงาน บริ ษัทฯ จึงได้
กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ดาเนินการสรรหาด้ วยระบบการคัดเลือกและมีเงื่อนไขในการจ้ างงานที่มีประสิทธิภาพ เสมอภาคและเป็ นธรรม
เพื่อให้ ได้ มาซึง่ พนักงานที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน มีคณ
ุ ภาพ และมีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ตรงตามมาตรฐานที่บริ ษัทฯ
ต้ องการ
2. ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และบริ หารค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของบทบาท หน้ าที่ ความ
รับผิดชอบ และความสามารถของพนักงานเป็ นรายบุคคล การจัดให้ มีสวัสดิการที่เป็ นธรรมและมีความเหมาะสม
แก่พนักงาน รวมทังดู
้ แลและปรับปรุ งให้ มีความเหมาะสมเป็ นปั จจุบนั มีความสอดคล้ องกั บผลการดาเนินงาน
ของบริ ษั ท ฯ ทัง้ ในระยะสัน้ ตามความสามารถในการท ากาไรในแต่ละปี และระยะยาว เช่ น การเสนอขาย
หลักทรัพย์ต่อพนักงาน (ESOP) เป็ นต้ น รวมถึงสอดคล้ องกับสภาพการณ์ ทางเศรษฐกิจ สังคม และตลาดการ
จ้ างงานในอุตสาหกรรมเดียวกัน
3. ให้ การพัฒนาพนักงานทุกคน ทุกระดับ และทุ กสายวิชาชีพอย่างทัว่ ถึง เพียงพอ และต่อเนื่อง บนพื ้นฐานและ
ความเหมาะสมของบทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบ พร้ อมทังปลู
้ กฝั งให้ พนักงานมีจิตสานึกในเรื่ องของ
คุณธรรม การมีจิตอาสา การอนุรักษ์ ธรรมชาติชุมชนและสิ่งแวดล้ อม และการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นทุก
รูปแบบ
4. ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ เกิดวัฒนธรรมของการทางานร่ วมกันเป็ นทีม เพื่อสร้ างความสามัคคีและความเป็ นน ้า
หนึง่ ใจเดียวกันขององค์กร พร้ อมทังปลู
้ กฝังและสร้ างจิตสานึกให้ พนักงานมีวินยั ในการทางาน
5. ปลูกฝั งให้ พนักงานมีจิตสานึก และส่งเสริ มให้ พนักงานปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและถูกสุ ข ลักษณะ สร้ าง
บรรยากาศและสภาวะแวดล้ อมการทางานที่ดี เพื่อให้ พนักงานปฏิบตั ิงานอย่างมีความสุขเสมือนคนในครอบครัว
เดียวกัน และสามารถบริ หารดุลยภาพระหว่างชีวิตการทางานกับชีวิตส่วนตัวได้ อย่างเหมาะสม
6. บริ หารจัดการให้ เป็ นไปตามมาตรฐานของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทังจั
้ ดให้ มี
ระบบการบริ หารจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อมให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานที่เป็ นสากล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน
7. ให้ การดูแลพนักงานอย่างทัว่ ถึง เสมอภาค และเป็ นธรรม ให้ เกี ยรติ ให้ ความเคารพ และให้ การปกป้องสิทธิ
เสรี ภาพส่วนบุคคลของพนักงานมิให้ ถูกละเมิด ให้ การสนับสนุนส่งเสริ มสิทธิ ในการแสดงออก และการแสดง
ความคิดเห็นของพนักงาน รวมทังพิ
้ จารณาและให้ ความเคารพในความเห็นต่าง
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8. จัดให้ มีระบบร้ องเรี ยน และช่องทางที่หลากหลายในการแจ้ งข้ อมูลเบาะแสของพฤติกรรมอันไม่สอดคล้ องกับ
จรรยาบรรณบริ ษัท หรื อพฤติกรรมการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ รวมทังจั
้ ดให้ มีระบบการปกป้องพนักงานหรื อผู้
ร้ องเรี ยนดังกล่าว มิให้ ถูกกลัน่ แกล้ ง ได้ รับโทษ หรื อได้ รับความเดือดร้ อนจากการร้ องเรี ยน (Whistle Blower
Policy)
9. ส่งเสริ ม และจัดให้ มีช่องทางที่หลากหลายในการเผยแพร่ ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ แก่พนักงาน เพื่อให้ พนัก งานมี
ข้ อมูล มีความรู้ความเข้ าใจในการดาเนินธุรกิจ และได้ รับทราบผลการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างสม่าเสมอ
ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา :
ในปี 2561 มีการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ให้ แก่พนักงานตามนโยบายที่กาหนด และมีจานวนชัว่ โมง
การฝึ กอบรมพัฒนาพนักงาน ปี 2561 รวม 918.5 ชั่วโมง เฉลี่ย/คน/ปี 30.62 ชั่วโมง ในจานวนนี ้เป็ นการฝึ กอบรมด้ าน
สิง่ แวดล้ อม รวม 0 ชัว่ โมง เฉลีย่ /คน/ปี 0 ชัว่ โมง
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4.3.3 นโยบายและแนวปฏิบัตดิ ้ านสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทฯ เคารพในเกียรติของพนักงานในสถานที่ทางานของบริ ษัทฯ และจะดาเนินการเพื่อรับประกันว่าพนักงาน
ของบริ ษัทฯ จะมีสิทธิ ในด้ านความปลอดภัยส่วนบุคคล ตลอดจนมีสิทธิ ที่จะมีสถานที่ทางานที่ปลอดภัย สะอาดและถูก
สุขลักษณะ บริ ษัทฯ ได้ กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการใช้ แรงงานบังคับ
"บริ ษัทฯ ไม่กระทาหรื อสนับสนุนให้ มีการใช้ แรงงานบังคับในทุกรู ปแบบ และจะไม่เรี ยกร้ องหรื อรับเงินเก็บประกัน
บัตรประจาตัว หรื อเอกสารประจาตัวใดๆ จากลูกจ้ าง ไม่ว่าเมื่อเข้ าทางาน หรื อรับเข้ าทางานแล้ ว หรื อเป็ นเงื่อนไขในการ
รับเข้ าทางานเว้ นแต่กฎหมายยกเว้ นไว้ รวมทังไม่
้ ใช้ การลงโทษทางกาย หรื อการคุกคามจากการถูกกระทารุ นแรง หรื อ
รูปแบบอื่นๆ ของการข่มเหงทางกาย เพศ จิตใจ หรื อทางวาจา เป็ นมาตรการด้ านระเบียบวินยั หรื อการควบคุม"
2. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการใช้ แรงงานเด็ก
"บริ ษัทฯ จะไม่ว่าจ้ างหรื อสนับสนุนให้ มีการว่าจ้ างเด็กที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี และจะไม่ให้ หรื อสนับสนุนให้ แรงงาน
เด็กทางานที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย หรื ออยู่ในสภาวะแวดล้ อมที่อาจก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัย"
3. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการใช้ แรงงานหญิง
"บริ ษัทฯ จะต้ องไม่ให้ ลกู จ้ างหญิงทางานที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพหรื อร่างกายตามที่กฎหมายกาหนด รวมทังบริ
้ ษัท
ฯ ต้ องจัดให้ ลกู จ้ างหญิงที่มีครรภ์ทางาน หรื ออยูใ่ นสภาพแวดล้ อมที่ไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย
ต่อการมีครรภ์ รวมทังบริ
้ ษัทฯ จะไม่เลิกจ้ าง ลดตาแหน่ง หรื อลดสิทธิประโยชน์ของลูกจ้ างหญิง เพราะเหตุจากการมีครรภ์"
4. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเลือกปฏิบัติ
"บริ ษัทฯ จะไม่กระทาหรื อสนับสนุนให้ มีการเลือกปฏิบตั ิในการจ้ างงาน การจ่ายค่าจ้ างและค่าตอบแทนการทางาน
การให้ สวัสดิการ โอกาสได้ รับการฝึ กอบรมและพัฒนา การพิจารณาเลื่อนขัน้ หรื อตาแหน่งหน้ าที่ การเลิกจ้ างหรื อการ
เกษี ยณอายุการทางาน และจาไม่แทรกแซง ขัดขวาง หรื อกระทาการใดๆ อัน เป็ นผลกระทบต่อกิจกรรมการใช้ สิทธิหรื อวิธี
ปฏิบตั ิของลูกจ้ าง อันเนื่องมาจากเหตุเพราะความแตกต่างในเรื่ องสัญชาติ ศาสนา ภาษา อายุ เพศ สถานภาพการสมรส
ทัศนคติสว่ นตัวในเรื่ องเพศ ความพิการ การติดเชื ้อเอชไอวี การเป็ นผู้ป่วยเอดส์ การเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงาน การเป็ น
กรรมการลูกจ้ าง ความนิยมในพรรคการเมือง หรื อแนวคิดส่วนบุคคลอื่นๆ"
5. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านเสรีภาพในการสมาคมและการร่ วมเจรจาต่ อรอง
"บริ ษัทฯ จะเคารพสิทธิลกู จ้ างในการสมาคม การร่ วมเจรจาต่อรอง การคัดเลือกหรื อเลือกตังผู
้ ้ แทน อานวยความ
สะดวก และจะปฏิบตั ิตอ่ ผู้แทนนันเท่
้ าเทียมกับลูกจ้ างอื่นๆ"
6. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบทางสังคมและแรงงาน
"บริ ษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดาเนินการให้ พนักงานทุกคนของบริ ษัทฯ ปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน ภายใต้ การ
คุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็ นธรรมบนพืน้ ฐานทางสังคม และตามบทบัญญัติของกฎหมายแรงงานที่ว่าด้ วยการ
คุ้มครองแรงงาน สวัสดิการแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ และความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
และระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ องโดยจะมีการทบทวน พัฒนาและปรับปรุงให้ เหมาะสมอยูเ่ สมอ"
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7. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความรั บผิดชอบดูแลลูกจ้ างเกี่ยวกับการถูกคุมคามและหรื อถูกล่ วงละเมิดทาง
เพศ รวมทัง้ การใช้ ความรุ นแรงต่ อสตรี
"บริ ษัทฯ ได้ มีมาตรการป้องกันมิให้ ลกู จ้ างของบริ ษัทฯ ถูกคุมคามและล่วงละเมิดทางเพศ โดยการแสดงออกด้ วย
คาพูด ท่าทาง การสัมผัสทางกาย หรื อด้ วยวิธีการอื่นใด รวมทังการใช้
้
ความรุนแรงต่อสตรี หากลูกจ้ างถูกคุมคาม และหรื อ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศ บริ ษัทฯ จะดาเนินการพิจารณาโทษทางวินยั กับผู้ที่กระทาผิดตามข้ อบังคับเกี่ยวกับการทางานของ
บริ ษัทฯ อย่างเคร่งครัด"
8. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านค่ าตอบแทนการทางาน
"บริ ษัทฯ จะจ่ายค่าจ้ างและค่าตอบแทนการทางานหรื อเกินเวลาทางานปกติให้ แก่ลกู จ้ างไม่น้อยกว่าที่กฎหมาย
กาหนดไว้ และจะให้ ลกู จ้ างได้ รับรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับค่าจ้ างและค่าตอบแทนการทางานที่ได้ รับทังหมดในแต่
้
ละงวดเป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษรและสามารถเข้ าใจรายละเอียดส่วนประกอบต่างๆ ได้ และจะไม่หกั ค่าจ้ างไม่ว่ากรณีใด เว้ นแต่กฎหมาย
ยกเว้ นไว้ "
ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา :
ในปี 2561 บริ ษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในด้ านสิทธิมนุษยชน
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4.3.4 นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อลูกค้ า คู่ค้า ผู้ให้ บริการ และคู่แข่ ง
บริ ษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ า คูค่ ้ า ผู้ให้ บริ การ และคูแ่ ข่ง ด้ วยความเสมอภาคเป็ นธรรมและโปร่งใส
โดยยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี ้
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้ า
1. ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มีตอ่ ลูกค้ าอย่างเคร่งครัดและให้ บริ การที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้
2. ให้ บริ การซึง่ เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ให้ คาแนะนาแก่ลกู ค้ าในการใช้ บริ การอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด
นโยบายและแนวปฏิบัติการคัดเลือกคู่ค้า ผู้ให้ บริการ
1. ปฏิบตั ิตามกฎหมาย มีมาตรฐานจริ ยธรรมของสังคม และให้ ความสาคัญและคานึงถึง สิทธิมนุษยชน สังคมและ
สิง่ แวดล้ อม
2. มีสภาพการดาเนินธุรกิจที่ดี สถานะการเงินที่มนั่ คง มีสถานประกอบการที่สามารถตรวจสอบได้ และมีประวัติการ
ดาเนินกิจการที่น่าเชื่อถือ ไม่มีประวัติต้องห้ ามทาการค้ าอันเนื่องมาจากการกระทาทุจริ ต หรื อประวัติละทิ ้งงาน
หรื ออยูใ่ นบัญชีรายชื่อบริ ษัทต้ องห้ ามของทางราชการและเอกชน
3. มีผลงานน่าพอใจทังคุ
้ ณภาพ ราคา กาหนดการส่งมอบและการบริ การ
4. สามารถส่งมอบได้ อย่างสม่าเสมอ และสามารถตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงได้ อย่างยืดหยุน่
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ งทางการค้ า
บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้ า
ด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ตหรื อไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้ างให้ แก่พนักงานของคูแ่ ข่ง เป็ นต้ น และไม่ทาลายชื่อเสียงของ
คูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยการกล่าวหาในทางร้ าย
ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา :
ในปี 2561 บริ ษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ กับทางลูกค้ า คูค่ ้ า ผู้ให้ บริ การ และคูแ่ ข่ง
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4.3.5 นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อเจ้ าหนี ้
บริ ษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อเจ้ าหนี ้ด้ วยความเสมอภาคเป็ นธรรมและโปร่ งใส โดยยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี ้
1. บริ ษัทฯ ได้ มีการปฏิบตั ิอย่างเสมอภาคเป็ นธรรมและโปร่งใส โดยไม่เอาเปรี ยบต่อเจ้ าหนี ้ของบริ ษัทฯ
2. ไม่ใช้ วิธีการทุจริ ต หรื อปกปิ ดข้ อมูลหรื อข้ อเท็จจริ งสาคัญใดๆ ที่อาจทาให้ เจ้ าหนี ้ได้ รับความเสียหาย
3. ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อตกลงของสัญญาต่างๆ ที่ได้ ทาไว้ กบั เจ้ าหนี ้ทุกประเภทอย่างเคร่งครัด ถูกต้ องตรงไปตรงมา
โดยเฉพาะเรื่ อง เงื่อนไขค ้าประกัน การบริ หารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดชาระหนี ้
4. ชาระคืนเงินกู้พร้ อมดอกเบี ้ยให้ กบั เจ้ าหนี ้ทุกประเภทอย่างครบถ้ วนและตรงตามกาหนดเวลาที่ได้ ตกลงไว้
ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา :
ในปี 2561 บริ ษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ กับทางเจ้ าหนี ้
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4.3.6 นโยบายและแนวปฏิบัตทิ างด้ านทรัพย์ สินทางปั ญญา
บริ ษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบตั ิอย่างชัดเจนที่จะไม่กระทาการใดๆ ที่จะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
ไม่ว่าจะเป็ นด้ านลิขสิทธิ์ สิทธิ บัตรหรื อเครื่ องหมายการค้ า โดยบริ ษัทฯ มีแนวปฏิบัติในการดาเนินการที่ชัดเจน เช่น
ทางด้ านลิขสิทธิ์ บริ ษัทฯ มีการกาหนดนโยบายในการใช้ โปรแกรมสาเร็ จรูป (Software) ที่ถกู ต้ องตามลิขสิทธิ์ เพื่อเป็ นการ
ดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาลดังกล่าว บริ ษัทฯ ได้ กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
1. ถอดโปรแกรมสาเร็ จรูปบางโปรแกรมออกจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของพนักงาน
2. สารวจและปรั บ ปรุ ง จ านวนโปรแกรมสาเร็ จ รู ป ต่า งๆ ในระบบสารสนเทศของบริ ษั ท ฯ ให้ มี ค วามเพี ย งพอ
เหมาะสม และมีความสอดคล้ องกับธุรกรรมของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้เพื่อสร้ างความมัน่ ใจว่า คอมพิวเตอร์ ทกุ เครื่ องของบริ ษัทฯ มีการใช้ งานเฉพาะโปรแกรมสาเร็ จรูปที่ซื ้อถูกต้ องตาม
ลิขสิทธิ์โดยบริ ษัทฯ เท่านัน้
บริ ษัทฯ ไม่สนับสนุนให้ พนักงานใช้ /นามาใช้ ซึ่งโปรแกรมสาเร็ จรู ปที่ละเมิดลิขสิทธิ์ในคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัทฯ ซึ่งถือ
เป็ น ความผิ ดร้ ายแรงตามกฎหมายและอาจก่ อให้ เกิ ดความเสียหายต่อองค์ กรในอนาคต หากพนักงานใดฝ่ าฝื นนา
โปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้ ในงานของบริ ษัทฯ พนักงานนันจะต้
้
องรับโทษทางวินยั ของบริ ษัทฯ และรับผิดชอบเป็ นการ
ส่วนตัว หากถูกเจ้ าของลิขสิทธิ์ดาเนินการทางกฎหมายใดๆ
ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา :
ในปี 2561 บริ ษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
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4.3.7 นโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารป้ องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เพื่อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ บริ ษัทฯ จึงไม่มีการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร
หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว อีกทังคณะกรรมการได้
้
ดแู ลอย่างรอบคอบหากเกิดรายการที่อาจมี ความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะได้ รับทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยง
กัน เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เพื่อให้ มีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรั พย์ ฯ
รวมทังกรณี
้
ที่มีการทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่ เข้ าข่ายจะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลหรื อขออนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นก่อนการทารายการ
บริ ษัทฯ จะทาการเปิ ดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทารายการให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบก่อนทารายการ โดยราคาและ
เงื่อนไขเสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก และจะต้ องเปิ ดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คูส่ ญ
ั ญา เหตุผล/ความจาเป็ น
ไว้ ในรายงานประจาปี และแบบ 56-1 ตลอดจนต้ องเปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหัวข้ อรายการบัญชีกบั
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกันด้ วย รวมถึงการพิจารณารายการระหว่างกันในกลุม่ ธุรกิจซึ่งต้ องน้ อยกว่าร้ อยละ 25 ของรายได้ และ
รายจ่ายทังหมด
้
เพื่อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้น ยกเว้ น กรณีที่เป็ นการทารายการตามปกติธุรกิจ
และกรณีที่เป็ นการธุรกรรมกับบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วมที่ไม่มีผ้ เู กี่ยวโยงที่ถือหุ้นเกิน 10%
อีกทังก
้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิให้ กรรมการบริ ษัทฯ และผู้บริ หาร ทาการแจ้ งเกี่ยวกับการซื ้อขายหุ้ นของ
บริ ษัทฯ อย่างน้ อย 1 วันล่วงหน้ าก่อนทาการซื ้อขายให้ คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยผ่านเลขานุการบริ ษัท และต้ อง
รายงานการซื ้อขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทให้ ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครัง้ รวมถึงการนาส่งแบบรายงาน
การมีสว่ นได้ เสียให้ แก่เลขานุการบริ ษัท ทุก 6 เดือน และเลขานุการบริ ษัทจะต้ องส่งสาเนารายงานการมีสว่ นได้ สว่ นเสียนี ้
ให้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา :
ในปี 2561 บริ ษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในด้ านความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
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4.3.8 นโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย บริ หารจัดการโดยยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และกาหนดนโยบายต่อต้ านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิงานและการติดต่อกับผู้มีสว่ นได้ เสีย ซึง่ บริ ษัทฯ กาหนดให้ กรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ยึดถือปฏิบตั ิโดยเคร่งครัด
คานิยามตามนโยบายการต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
คอร์ รัปชัน่ (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรู ปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญามอบให้ ให้
คามัน่ เรี ยกร้ อง หรื อรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่ นใดซึง่ ไม่เหมาะสม แก่เจ้ าหน้ าที่รัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน
ของเอกชน หรื อผู้มีหน้ าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม เพื่อให้ บคุ คลดังกล่าวกระทาหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ อัน
เป็ นการให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้ ซงึ่ ประโยชน์ทางธุรกิจหรื อแนะนาธุรกิจให้ แก่บริ ษัทโดยเฉพาะ หรื อเพื่อให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้
ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้ นแต่เป็ นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของท้ องถิ่น หรื อจารี ตทางการค้ า ให้ กระทาได้
นโยบายและแนวปฏิบัติการต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ดาเนินการหรื อยอมรับการคอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบทังทางตรง
้
หรื อทางอ้ อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และให้ มีการสอบทานการปฏิบตั ิตาม
นโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชั่นนี ้อย่างสม่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิและข้ อกาหนดในการดาเนินการ
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในการดาเนินธุรกิจ ตลอดจน
ระเบียบ ข้ อบังคับ และข้ อกาหนดของกฎหมาย
หน้ าที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริ ษัท มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลให้ มีระบบที่สนับสนุน
การต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ที่มีประสิทธิ ภาพ เพื่อให้ มนั่ ว่าฝ่ ายบริ หารได้ ตระหนักและให้ ความสาคัญกับการต่อต้ าน
คอร์ รัปชัน่ และปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบ
การควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้ องกับมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชั่น
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าเป็ นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
3. ผู้บริ หาร มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดให้ มีระบบและให้ การส่ง เสริ มและสนับสนุนนโยบายการ
ต่อต้ านคอร์ รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย จัดให้ มีการฝึ กอบรมแก่พนักงานเพื่อให้
ความรู้ เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมทังทบทวนความเหมาะสมของระบบ
้
และมาตรการต่างๆ เพื่อให้ สอดคล้ องกั บการเปลี่ยนแปลงของธุรกิ จ ระเบียบ ข้ อบังคับและข้ อกาหนดของ
กฎหมาย
4. หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ และสอบทานการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปอย่างถูกต้ อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ อานาจดาเนินการ
ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้ อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแล เพื่อให้ มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความ
เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสีย่ งด้ านคอร์ รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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การดาเนินการต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
1. กรรมการบริ ษั ท ผู้บ ริ ห าร พนัก งานบริ ษั ท ฯ ทุก ระดับ ต้ อ งปฏิ บัติ ต ามนโยบายการต่อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่น และ
จรรยาบรรณบริ ษัทฯ โดยต้ องไม่เข้ าไปเกี่ยวกับเรื่ องคอร์ รัปชัน่ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
2. พนักงานบริ ษัทฯ ไม่พงึ ละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้ าข่ายคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับ บริ ษัทฯ ต้ อง
แจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่างๆ หากมี
ข้ อสงสัยหรื อข้ อซักถามให้ ปรึกษากับผู้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลที่กาหนดให้ ทาหน้ าที่รับผิดชอบผ่ านช่องทางต่างๆ
ที่บริ ษัท กาหนดไว้
3. บริ ษัทฯ จะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์ รัปชัน่ หรื อแจ้ งเรื่ องคอร์ รัปชัน่ ที่เกี
่ ่ยวข้ องกับ
บริ ษัทฯ โดยใช้ มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ความร่ วมมือในการรายงานการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ตามที่
บริ ษัทฯ กาหนดไว้ ใน Whistle blower policy
4. ผู้ที่กระทาคอร์ รัปชั่น เป็ นการกระทาผิดจรรยาบรรณบริ ษัทฯ ซึ่งจะต้ องได้ รับการพิจารณาโทษทางวินยั ตาม
ระเบียบที่บริ ษัทฯ กาหนดไว้ นอกจากนี ้ อาจจะได้ รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทานัน้ ผิดกฎหมาย
5. บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแพร่ ให้ ความรู้ และทาความเข้ าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบตั ิหน้ าที่ที่
เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ หรื ออาจเกิดผลกระทบต่อบริ ษัทฯ ในเรื่ องที่ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามนโยบายการต่อต้ าน
คอร์ รัปชัน่ นี ้
6. บริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ที่จะสร้ างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยดึ มัน่ ว่าคอร์ รัปชัน่ เป็ นสิง่ ที่ ผิดและยอมรับไม่ได้ ทังการท
้
า
ธุรกรรมกับภาครัฐและ/หรื อภาคเอกชน
ข้ อกาหนดในการดาเนินการ
1. นโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชั่นนี ้ ให้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริ หารงานบุคคล ตังแต่
้ การสรรหาหรื อการ
คัด เลื อ กบุค ลากร การเลื่ อ นต าแหน่ ง การฝึ ก อบรม การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านพนัก งาน และการให้
ผลตอบแทนและการลงโทษพนักงาน โดยกาหนดให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทุกระดับสื่อสารทาความเข้ าใจกับพนักงาน
เพื่อใช้ ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยูใ่ นความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อความชัดเจนในการดาเนินการในเรื่ องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์ รัปชัน่ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และ
พนักงานบริ ษัทฯ ทุกระดับต้ องปฏิบตั ิด้วยความระมัดระวังในเรื่ องดังต่อไปนี ้
-

ของกานัล การเลี ้ยงรับรองและค่าใช้ จ่ายในการให้ มอบ หรื อรับของกานัล การเลี ้ยงรับรอง ให้ เป็ นไปตามที่
กาหนดในระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษัทฯ

-

เงินบริ จาคเพื่อการกุศล หรื อเงินสนับสนุน การให้ หรื อรับเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุนต้ องเป็ นไปอย่าง
โปร่ งใสและถูกต้ องตามกฎหมาย โดยต้ องมัน่ ใจว่าเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุนไม่ได้ ถกู นาไปใช้ เพื่อเป็ น
ข้ ออ้ างในการติดสินบน

-

ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจและการจัดซื ้อจัดจ้ างกับภาครัฐ ห้ ามให้ หรื อรับสินบนในการดาเนินธุรกิจทุกชนิด
การดาเนินงานของบริ ษัทฯ และการติดต่องานกับภาครั ฐจะต้ องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ซื่อสัตย์ และต้ อง
ดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
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ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา :
ในปี 2561 บริ ษัทฯ ได้ สง่ เสริ มและสนับสนุนการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ
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4.3.9 นโยบายและแนวปฏิบัตดิ ้ านความรับผิดชอบต่ อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ ยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจภายใต้ การกากับกิจการที่ดีและยึดหลักจริ ยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแล
รั กษาสิ่งแวดล้ อมและสังคม มีสานึกรั บผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้ จริ ง โดยคานึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ เสีย (Stakeholders) ที่
เกี่ยวข้ องทังภายในและภายนอกองค์
้
กร ตังแต่
้ ผ้ ถู ือหุ้น พนักงาน ลูกค้ า ชุมชน ตลอดจนสังคมวงกว้ าง ทังนี
้ ้ เพื่อนาไปสูก่ าร
พัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน สาหรับกิจกรรมการมีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) นัน้
บริ ษัทฯ มีความเชื่อว่าชุมชนที่เข้ มแข็งและมีการพัฒนาที่ยงั่ ยืนนัน้ มีความสาคัญยิ่งในฐานะเป็ นปั จจัยเอื ้อต่อการดาเนิน
ธุรกิจ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มุง่ ที่จะสรรสร้ างผลิตภัณฑ์ที่ยงั ประโยชน์ทางธุรกิจและต้ องเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมโลก และเป็ น
พลเมืองที่ดีของโลก นั่นคือเป็ นธุรกิจที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม ดังนี ้
ด้ านความรับผิดชอบต่ อสังคม
1. บริ ษัทฯ จะสารวจ ตรวจสอบสภาพชุมชนและสังคมโดยรอบในพื ้นที่ทงใกล้
ั ้ และไกล ว่าได้ รับผลกระทบในทางลบ
จากการดาเนินธุรกิจหรื อโครงการที่จะดาเนินการในอนาคตมากน้ อยเพียงใด เพื่อนามาพิจารณาแก้ ไข/ปรับปรุง
การดาเนินการ มิให้ เกิดผลกระทบในทางลบ และสร้ างความเสียหายต่อชุมชนและสังคม ทังโดยทางตรงและ
้
ทางอ้ อม
2. บริ ษัทฯ จะสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม
3. บริ ษัทฯ จะร่วมกันรักษาสภาพแวดล้ อมในชุมชนและสังคมให้ นา่ อยู่
4. บริ ษัทฯ จะสนับสนุนให้ ชมุ ชนและสังคมมีระบบสาธารณูปโภคพื ้นฐานต่างๆ อย่างพอเพียง
5. บริ ษัทฯ จะสนับสนุนและมีสว่ นร่วมในการบาเพ็ญประโยชน์สาธารณะ
ด้ านสิ่งแวดล้ อม
1. บริ ษัทฯ จะสรรสร้ างผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็ นพิษต่อโลกใบนี ้
2. บริ ษัทฯ จะปรับเปลีย่ นกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมให้ น้อยที่สดุ
3. บริ ษัทฯ จะส่งเสริ มการนาวัสดุใช้ แล้ วกลับมาใหม่
4. บริ ษัทฯ จะแบ่งปั นข้ อมูลด้ านสิง่ แวดล้ อมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทังในและนอกประเทศอั
้
นเป็ นประโยชน์ตอ่
สิง่ แวดล้ อม
5. บริ ษัทฯ จะปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อมอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง
ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา :
ที่ผ่านมาบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินงานด้ านกิจกรรมส่งเสริ มและสนับสนุนด้ านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ อีกทัง้ บริ ษัทฯ ได้ ให้ การสนับสนุนและบริ จาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในท้ องถิ่นทุร กันดาร และให้
ความสาคัญในการรณรงค์ปลูกฝั งค่านิยมที่ดีงามให้ กบั พนักงานได้ มีจิตอาสาที่จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ธุรกิจ โดยบริ ษัทฯ ได้ ส่งเสริ มให้ พนักงานได้ มีส่วนร่ วมต่อกิจกรรม CSR และเป็ นการประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กรต่อสาธารณชน
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ทังนี
้ ้ การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ทังภายในและภายนอกตามนโยบายของบริ
้
ษัทฯ จาเป็ นที่จะต้ องอาศัยพนักงาน
ของบริ ษัทฯ ให้ มีสว่ นร่ วมกับกิจกรรมต่างๆ มากที่สดุ เพราะพนักงานคือหัวใจสาคัญขององค์กรที่จะทาให้ โครงการต่างๆ
ได้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ตงไว้
ั้
กิจกรรมเพื่อสังคมในปี 2559 ทางบริษัทฯ ได้ จัดให้ มีกิจกรรม ดังต่ อไปนี ้
วันที่ 6 มีนาคม 2559 บริ ษัทฯ ร่ วมกับหน่วยงานอื่นๆ มอบจักรยาน จานวน 100 คัน และผ้ าห่ม จานวน 100 ผืน
แก่เด็กในอุปถัมภ์ของพระอาจารย์พบโชค ติสสฺ วโส เจ้ าอาวาสวัดห้ วยปลากัง้ ต.ริ มกก อ.เมือง
จ.เชียงราย
กิจกรรมเพื่อสังคมในปี 2560 ทางบริษัทฯ ได้ จัดให้ มีกิจกรรม ดังต่ อไปนี ้
วันที่ 21 ธันวาคม 2560 บริ ษัทร่ วมกับ บริ ษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทในเครื อการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ ให้ การสนับสนุนมอบหลอดไฟประหยัดพลังงานแอลอีดี จานวนรวม 815 หลอด ให้ กับโรงเรี ยนใน
โครงการตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่าน นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครนายก โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ เนื่องจากหลอดไฟประหยัดพลังงานแอลอีดี เป็ นส่วนหนึง่ ของธุรกิจบริ หาร
จัดการพลังงานที่บริ ษัทได้ ดาเนินกิจการ โดยมีการร่วมทางานทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน เพื่อให้ การใช้ พลังงานได้ ประโยชน์
สูงสุด และลดค่าใช้ จ่ายในการใช้ ไฟฟ้า
กิจกรรมเพื่อสังคมในปี 2561 ทางบริษัทฯ ได้ จัดให้ มีกิจกรรม ดังต่ อไปนี ้
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 บริ ษัทได้ มอบเงินบริ จาคเพื่อเป็ นการช่วยเหลือในการดาเนินงานและอาหารกลางวัน
ให้ แก่สถานสงเคราะห์ 2 แห่ง ได้ แก่
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรี สริ ิ นธร ประจาจังหวัดนครนายก เป็ นศูนย์การศึกษาพิเศษ(เพื่อคนพิการ) ประจา
จังหวัดให้ เป็ นสถานศึกษา เพื่อจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริ การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ ม และเตรี ยมความพร้ อมของคน
พิการ สนับสนุนการเรี ยนการสอน การจัดสือ่ สิง่ อานวยความสะดวก การให้ บริ การ และความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้ อง การจัด
ครู เดินสอนแก่คนพิการและสถานศึกษา ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในพื ้นที่ให้ บริ การการศึกษา บาบัดฟื น้ ฟู
สมรรถภาพ และดาเนินการในระบบส่งต่อโรงเรี ยนจัดการเรี ยนร่วมและโรงเรี ยนเฉพาะทาง
2. สานักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย สาขานครนายก (บ้ านรื่ นสุข) / ศูนย์ส่งเสริ มและ
พัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ ้าซ้ อนนครนายก ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตังเพื
้ ่อให้ การอุปการะเลี ้ยงดู ฟื น้ ฟูและพัฒนา
ศักยภาพแก่เด็กตาบอดพิการซ ้าซ้ อน เป็ นหน่วยบริ การด้ านที่พกั อาศัย อบรมเลี ้ยงดูฝึกฝนทักษะเพื่อพัฒนาเด็กตาบอด
พิการซา้ ซ้ อนให้ มีการพัฒนา ฝึ กทักษะชี วิต ด้ านสังคม อารมณ์ ด้านการศึกษาและทักษะด้ า นอาชี พที่ สอดคล้ อ งกับ
ความสามารถที่เหลืออยู่ นอกจากนี ้ ยังเป็ นสถานที่ในการฝึ กอบรมผู้ปกครอง ญาติและผู้ที่เกี่ยวข้ อง ด้ านเทคนิคการฟื น้ ฟู
สมรรถภาพ ตลอดจนการเลี ้ยงดูเด็กตาบอดพิการซ ้าซ้ อน
โดยการนี ้ ได้ รับเกียรติจาก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้วา่ ราชการจังหวัดนครนายก เป็ นประธานในพิธีมอบเงินบริจาค
ซึ่งจานวนเงินบริ จาคจากบริ ษัท รวมถึงผู้บริ หารและพนักงาน ที่บริ จาคให้ แก่สถานสงเคราะห์ทงั ้ 2 แห่ง รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น
151,400 บาท นอกจากนี ้ ยังมีสิ่งของเครื่ องใช้ จาเป็ นและเครื่ องอุปโภคบริ โภค มอบให้ แก่ทางศูนย์ดงั กล่าวอีกด้ วย โดย
ก่ อ นหน้ า นี ้ เมื่ อ วัน ที่ 6 มิ ถุน ายน 2561 บริ ษั ท ได้ รั บ เกี ย รติ จ ากผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พาเข้ า เยี่ ย มชมสถาน
สงเคราะห์ทงสองแห่
ั้
ง และได้ รับทราบถึงการดาเนินงานของทางศูนย์พร้ อมทังแลกเปลี
้
่ยนความคิดเห็นในการสนับสนุน
ช่วยเหลือองค์กรดังกล่าว
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ความรับผิดชอบต่ อสังคม - ต่ อพนักงาน CSR in Employee’ Perspective
ทางบริ ษัทฯ ยังได้ ตระหนักว่า พนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สดุ ของบริ ษัทฯ จึงให้ ความสาคัญกับ
การพัฒ นาทางศัก ยภาพ ผลตอบแทนและโอกาสในการก้ าวหน้ า ของพนัก งาน โดยสนับ สนุน การพัฒ นาความรู้
ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
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4.3.10 นโยบายและแนวปฏิบัตดิ ้ านอนุรักษ์ พลังงาน
เนื่องจากปั จจุบนั ประเทศไทยกาลังประสบปั ญหาด้ านพลังงาน ซึ่งเป็ นปั ญหาที่มีความสาคัญส่งผลกระทบต่อ
การดารงชีวิต และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมุ่งหวังที่จะมีส่วนช่วยในการประหยัดพลังงาน และ
ดาเนินธุรกิ จพลังงานทดแทนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทัง้ นี ้ การอนุรักษ์ พลังงานเป็ นเรื่ องสาคัญ และเป็ นหน้ าที่ของ
พนักงานทุกคนที่ต้องร่วมมือกันจัดการด้ านพลังงานอย่างต่อเนื่อง และตลอดไป
ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงได้ กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิด้านอนุรักษ์ พลังงาน เพื่อใช้ เป็ นแนวทางการดาเนินงานด้ าน
พลังงาน และส่งเสริ มการใช้ พลังงานให้ เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สงู สุด ดังนี ้
"บริ ษัทจะดาเนินการสนับสนุน และส่ งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงาน เพื่อให้ เกิดการใช้ พลังงานอย่ างคุ้มค่ า
และเกิดประโยชน์ สูงสุดกับองค์ กร รองรั บมาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด พร้ อมทัง้ ปลูกจิตสานึกให้ พนักงาน
เข้ าใจ และมีส่วนร่ วมกับการจัดการด้ านพลังงานขององค์ กรอย่ างยั่งยืน"
ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา :
ในปี 2561 บริ ษัทฯ ดาเนินการด้ านอนุรักษ์ พลังงาน โดยอยู่ระหว่างการปฏิบัติการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ซึ่ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานไฟฟ้าของบริ ษัท และช่วยอนุรักษ์ การใช้ พลังงานของประเทศ โดยตังเป้
้ าหมาย
ในการลดค่าใช้ จ่ายพลังงานไฟฟ้าของบริ ษัทต่อเดือนให้ ลดลงร้ อยละ 5
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4.3.11 นโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองและให้ ความเป็ นธรรมแก่ พนั กงานที่แจ้ งข้ อมูลหรื อ
ให้ เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์ รัปชั่น หรื อไม่ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับบริษัท
ฯ และจรรยาบรรณ (Whistle blower policy)
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรายงานเบาะแส
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ได้ กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการรายงานเบาะแส ซึ่งเป็ นมาตรการในการ
คุ้มครองและให้ ความเป็ นธรรมแก่พนักงาน กรรมการ และบุคคลอื่นๆ ในการแจ้ งข้ อมูลหรื อให้ เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริ ต
คอร์ รั ป ชั่น หรื อ การไม่ ป ฏิ บัติ ต ามกฎหมาย กฎระเบี ย บข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ให้ มี ก ารแก้ ไขปรั บ ปรุ ง อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
เบาะแสที่ควรรายงาน
1. การกระทาที่ทจุ ริ ตคอร์ รัปชัน่ และ/หรื อ ฉ้ อโกง
2. การใช้ อานาจในทางไม่ชอบ
3. การใช้ เงิน ทรัพย์สนิ และ/หรื อ สิง่ อานวยความสะดวกของบริ ษัทฯ โดยไม่ได้ รับการอนุมตั ิ
4. มีความเกี่ยวข้ องกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และ/หรื อ ตาแหน่งโอกาสทางธุรกิจ
5. การไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้ อบังคับ และ/หรื อ จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
6. มีความเกี่ยวข้ องกับการเมืองและการกระทาที่เป็ นอันตราย และ/หรื อ ผิดกฎหมายอื่นๆ
7. การละเลย และ/หรื อ การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ต่อหน้ าที่
8. การกระทาที่ผิดกฎหมาย
9. การเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทฯ โดยไม่ได้ รับอนุญาต
10. การกระทาที่เสีย่ งต่อความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สนิ สิง่ อานวยความสะดวก และ/หรื อ
ต่อพนักงานของบริ ษัทฯ
11. การกระทาที่ไม่ได้ มาตรฐานวิชาชีพ
12. การปกปิ ดข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ น
13. การกระทาที่ขม่ ขู่ คุกคาม สมาชิกของคณะกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษัทฯ
เบาะแสที่ไม่ ควรรายงาน
1. ข้ อมูลที่เป็ นเท็จและไม่มีเหตุอนั เป็ นสมควร
2. ข้ อมูลที่เป็ นการใส่ร้ายป้ายสี
3. ข้ อมูลที่ไม่มีหลักเกณฑ์และหลักฐานเพียงพอ
แนวทางในการรายงานเบาะแส
1. ประเภทของการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ หรื อการกระทาที่ผิดปกติ
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2. ชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
3. เวลา สถานที่ และวันที่ของการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
4. วิธีการที่กระทาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
5. ผู้ที่เป็ นพยานในการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
6. เอกสารหรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้ อง
ผู้มีสิทธิร้องเรียน
1. พนักงาน และ/หรื อ ผู้ที่พบเห็นการกระทาที่ฝ่าฝื น กฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับบริ ษัท หรื อจรรยาบรรณในการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
2. พนักงานที่ถกู กลัน่ แกล้ ง ข่มขู่ ถูกลงโทษทางวินยั เช่น ลดขันเงิ
้ นเดือน ถูกพักงาน ให้ ออกจากงาน หรื อถูกเลือก
ปฏิบตั ิด้วยวิธีการอันไม่ชอบที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพการจ้ างงาน อันเนื่องมาจากการที่ตนได้ ร้องเรี ยน ให้ ข้อมูล หรื อ
จะให้ ข้อมูล ช่วยเหลือในขันตอนการสื
้
บสวนสอบสวน หรื อรวบรวมข้ อเท็จจริ งให้ แก่ผ้ รู ับข้ อร้ องเรี ยน รวมไปถึง
การฟ้องร้ องดาเนินคดี การเป็ นพยาน การให้ ถ้อยคา หรื อการให้ ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรื อหน่วยงานของรัฐ
ผู้รับข้ อร้ องเรียน
1. ผู้บงั คับบัญชาที่ตนเองไว้ วางใจในทุกระดับ
2. เลขานุการบริ ษัท
3. กรรมการบริ ษัท
วิธีการร้ องเรียน
ร้ องเรี ยนต่อผู้รับข้ อร้ องเรี ยนคนใดคนหนึง่ โดยวิธีการดังต่อไปนี ้
1. ร้ องเรี ยนได้ โดยตรงด้ วยวาจา หรื อลายลักษณ์อกั ษร
2. ทาง E-Mail Address ของผู้รับข้ อร้ องเรี ยน
3. ทาง Website ของบริ ษัทฯ
4. ทางไปรษณีย์
5. ในกรณีที่ผ้ รู ้ องเรี ยนเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยชื่อ ต้ องระบุรายละเอียดข้ อเท็จจริ งหรื อหลักฐานที่ชดั เจนเพียงพอที่แสดง
ให้ เ ห็ น ว่ า มี เ หตุอัน ควรเชื่ อ ว่า มี ก ารกระท าที่ เ ป็ น การฝ่ าฝื น กฎหมาย กฎระเบี ย บ ข้ อ บัง คับ บริ ษั ท ฯ หรื อ
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
ทัง้ นี ้ การร้ องเรี ยนจะถื อเป็ นความลับที่สุด และผู้ร้องเรี ยนสามารถร้ องเรี ยนได้ มากกว่าหนึ่งช่องทางและไม่
จาเป็ นต้ องเปิ ดเผยตัวตนผู้ร้องเรี ยน กรณีผ้ รู ้ องเรี ยนเปิ ดเผยตนเองจะทาให้ บริ ษัทฯ สามารถแจ้ งผลการดาเนินการหรื อ
รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่ องที่ร้องเรี ยนให้ ทราบได้
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ขัน้ ตอนการตรวจสอบข้ อเท็จจริง
1. ผู้รับข้ อร้ องเรี ยนจะส่งเรื่ องให้ คณะกรรมการรับและพิจารณาข้ อร้ องเรี ยนเป็ นผู้ดาเนินการตรวจสอบ และรวบรวม
ข้ อเท็จจริ งหรื ออาจมอบหมายให้ บคุ คลหรื อหน่วยงานที่ไว้ วางใจเป็ นผู้ตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง
2. คณะกรรมการรับและพิจารณาข้ อร้ องเรี ยนและ/หรื อผู้ได้ รับมอบหมายมีอานาจเชิญให้ พ นักงานผู้ใดผู้หนึง่ มาให้
ข้ อมูล หรื อขอให้ จดั ส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้ องมาเพื่อการตรวจสอบหาข้ อเท็จจริ ง
3. หากตรวจสอบแล้ วพบว่าเป็ นความจริ ง บริ ษัทฯ จะดาเนินการดังต่อไปนี ้
-

ในกรณีที่ข้อร้ องเรี ยนเป็ นเรื่ องที่บริ ษัทฯ กระทาผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อจรรยาบรรณของ
บริ ษัทฯ จะเสนอเรื่ องพร้ อมความเห็น และกาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิที่ถกู ต้ องต่อผู้มีอานาจดาเนินการใน
บริ ษัทฯ พิจารณาดาเนินการ และในกรณีที่เป็ นเรื่ องสาคัญ เช่น เป็ นเรื่ องที่กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์
หรื อฐานะทางการเงิ นของบริ ษัทฯ ขัดแย้ งกับนโยบายในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ หรื อเกี่ ยวข้ องกับ
ผู้บริ หารระดับสูง เป็ นต้ น ให้ เสนอเรื่ องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณา

-

ในกรณีที่ข้อร้ องเรี ยนก่อให้ เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึง่ จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสม
และเป็ นธรรมให้ กบั ผู้เสียหาย

การปกป้ องคุ้มครองผู้ท่ แี จ้ งข้ อมูลหรือให้ เบาะแส
1. ผู้ร้องเรี ยนสามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิ ดเผยอาจทาให้ เกิดความเสียหายกับตนเอง
แต่ต้องระบุรายละเอียดข้ อเท็จจริ งหรื อหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้ เห็นว่ามีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีการ
กระทาที่เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับบริ ษัทฯ หรื อจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
เกิดขึ ้น อย่างไรก็ตาม หากเลือกที่จะเปิ ดเผยตนเอง ก็จะทาให้ ผ้ ูรับข้ อร้ องเรี ยนสามารถดาเนินการได้ อย่างรวดเร็ว
ยิ่งขึ ้น
2. ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัทฯ ถือเป็ นความลับ และจะเปิ ดเผยเท่าที่จาเป็ น โดยคานึงถึงความปลอดภัย และความ
เสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้ อมูล หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ผู้รับผิดชอบในทุกขันตอนจะต้
้
องเก็บ
รักษาข้ อมูลที่ได้ รับรู้ไว้ ในชันความลั
้
บสูงสุด และไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น หากฝ่ าฝื นถือเป็ นการกระทาผิดวินยั
3. กรณีที่ผ้ รู ้ องเรี ยนเห็นว่าตนอาจได้ รับความไม่ปลอดภัย หรื ออาจเกิดความเดือดร้ อนเสียหาย ผู้ร้องเรี ยนสามารถ
ร้ องขอให้ บริ ษัทฯ กาหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรื อบริ ษัทฯ อาจกาหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้
ร้ องเรี ยนไม่ต้องร้ องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็ นเรื่ องที่มีแนวโน้ มที่จะเกิดความเสียหายหรื อความไม่ปลอดภัย
4. พนักงานที่ปฏิบตั ิต่อบุคคลอื่นด้ วยวิธีการที่ไม่เป็ นธรรม เลือกปฏิบตั ิด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรื อก่อให้ เกิด
ความเสียหายต่อบุคคลอื่นนัน้ อันมีเหตุจงู ใจมาจากการที่บคุ คลอื่นนันได้
้ ร้องเรี ยน ได้ แจ้ งข้ อมูลร้ องเรี ยนหรื อให้
เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อจรรยาบรรณใน
การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ รวมไปถึงการที่บคุ คลอื่นนันฟ้
้ องร้ องดาเนินคดี เป็ นพยาน ให้ ถ้อยคา หรื อให้ ความ
ร่ วมมือใดๆ ต่อศาลหรื อหน่วยงานของรัฐ ถือเป็ นการกระทาความผิดวินยั ที่ต้องได้ รับโทษ ทังนี
้ ้ อาจได้ รับโทษ
ตามที่กฎหมายกาหนดไว้ หากการกระทานันถื
้ อเป็ นการกระทาความผิดตามกฎหมาย
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5. ผู้ที่ ได้ รั บ ความเดื อดร้ อนเสียหายจะได้ รั บ การบรรเทาความเสียหายด้ ว ยวิธี การหรื อ กระบวนการที่มีความ
เหมาะสมและเป็ นธรรม
6. ผู้ใดที่กระทาการตอบโต้ หรื อคุกคามผู้ให้ เบาะแสจะถูกดาเนินการอย่างเหมาะสม รวมทัง้ ถูกดาเนินคดีตาม
กฎหมาย
E-Mail Address ของผู้รับข้ อร้ องเรียน
1. นายสุเทพ เหลีย่ มศิริเจริ ญ

ประธานกรรมการบริ ษัท

E-Mail : suthep@demetercorporation.com

2. นายกฤษฎา หุตะเศรณี

ประธานกรรมการตรวจสอบ E-Mail : krisda@demetercorporation.com

3. นางสาวกุลธิดา วีระถาวร

เลขานุการบริ ษัท E-Mail : kulthida@demetercorporation.com

ที่อยู่บริษัท
บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 191/43 อาคารซีทีไอทาวเวอร์ ชันที
้ ่ 21 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
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4.3.12 ร่ างนโยบายแผนการสืบทอดตาแหน่ ง
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินกิจการอย่างมีประสิทธิ ภาพอย่างต่อเนื่อง จึง
มอบหมายให้ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาหนดค่าตอบแทน จัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่ง เพื่อสรรหาและ
เตรี ยมความพร้ อมของผู้บริ หารระดับสูงและพัฒนาผู้ที่มีศกั ยภาพที่จะสืบทอดตาแหน่งสาคัญในการบริ หารและดาเนิน
ธุรกิจได้ โดยมีวตั ถุประสงค์ ผู้ที่เกี่ยวข้ อง ระเบียบและหลักเกณฑ์ปฏิบตั ิ ดังนี ้
วัตถุประสงค์
6. เพื่ อ ประเมิ น ความพร้ อมอยู่เ สมอว่ า องค์ ก รมี ก าลัง คนที่ มี คุณ สมบัติ (Qualifications) และความสามารถ
(Competencies) มากน้ อยเพียงใด
7. เพื่อสามารถวางแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรได้ ล่วงหน้ าในเชิงรุ ก โดยวางแผนการสรรหาและพัฒนา
จากบุคลากรในองค์กรที่มีศกั ยภาพในตาแหน่งงานระดับหัวหน้ าขึ ้นไป หรื อบุคลากรจากภายนอก
8. เพื่อวางแผนทดแทนและสืบทอดตาแหน่งงานที่จะเกษี ยณอายุ หรื อตาแหน่งงานที่เป็ นที่หมายปองของตลาด/
คูแ่ ข่ง
9. เพื่อลดอัตราสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
10. เพื่อเป็ นการจูงใจและธารงรักษาพนักงานที่มีความสามารถ และมีศกั ยภาพ เพื่อวางแผนทดแทนและสืบทอด
ตาแหน่งงานพร้ อมได้ รับโอกาสในการพัฒนา และปรับเลือ่ นตาแหน่งงานที่สงู ขึ ้น
ผู้เกี่ยวข้ อง
1. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาหนดค่าตอบแทน และ/หรื อ คณะกรรมการที่ได้ รับแต่งตังมี
้ หน้ าที่ในการ
ดูแลนโยบายแผนการสืบทอดตาแหน่งว่าได้ ปฏิบตั ิอย่างถูกต้ อง
2. แผนกทรัพยากรบุคคล
3. พนักงานทุกท่านในบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ที่มีทกั ษะความสามารถ และความพร้ อม
ระเบียบและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติ แผนการสืบทอดตาแหน่ งงาน (Succession Plan)
บริ ษัทฯ มีระเบียบและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติสาหรั บการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ ามารั บผิดชอบในตาแหน่งงาน
บริ หารที่สาคัญของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสมและโปร่ งใส เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทฯ ได้ ผ้ บู ริ หารที่มีคณ
ุ สมบัติ ทักษะ
ประสบการณ์ และความสามารถเป็ นมืออาชีพ ผ่านคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาหนดค่าตอบแทน และ/หรื อ
คณะกรรมการที่ได้ รับการแต่งตัง้ ในการสรรหา/คัดเลือก และวางแผนสืบทอดตาแหน่งงาน ตามระดับพนักงานดังนี ้
1. ระดับประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
พิจารณาสรรหา/คัดเลือก และวางแผนสืบทอดตาแหน่งงาน โดยมีคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ
กาหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้จดั ทาแผนสืบทอดตาแหน่งในระดับผู้บริ หารของบริ ษัทฯ เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทเป็ นผู้พิจารณา สาหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้ าดารงตาแหน่งผู้บริ หารของบริ ษัทฯ คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกาหนดค่าตอบแทน ได้ จดั ให้ มีการติดตามความคืบหน้ าแผนสืบทอดตาแหน่งเมื่อตาแหน่ง
ผู้บริ หารระดับประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารว่างลงหรื อผู้อยูใ่ นตาแหน่งไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ในตาแหน่งได้ บริ ษัทฯ
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จะมีระบบการให้ ผ้ บู ริ หารในระดับใกล้ เคียง หรื อระดับรองเป็ นผู้รักษาการในตาแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทฯ กาหนด และต้ องเป็ นผู้มีวิสยั ทัศน์ ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
และกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้สรรหา เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ ที่มีความ
เหมาะสมให้ ดารงตาแหน่งแทนต่อไป
คุณสมบัติเบื ้องต้ นของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นดังนี ้
1.1 การศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี
1.2 มีประสบการณ์ในการบริ หารงานในตาแหน่งผู้อานวยการสายงานขึ ้นไป
1.3 มีความเป็ นผู้นา และมีวิสยั ทัศน์ที่กว้ างไกล
1.4 มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดการองค์กร
1.5 มีการตัดสินใจและการแก้ ไขปั ญหาที่สขุ มุ รอบคอบ คานึงถึงประโยชน์สงู สุดขององค์กร
2. ระดับประธานสายงาน
เมื่อตาแหน่งระดับประธานสายงานว่างลง หรื อผู้อยู่ในตาแหน่งไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ ในตาแหน่งได้
บริ ษั ท ฯ จะน าเสนอผู้สื บ ทอดต าแหน่ง ที่ คัด เลื อ กไว้ เ สนอต่อ คณะกรรมการทรั พ ยากรบุค คลและก าหนด
ค่าตอบแทน และ/หรื อ คณะกรรมการที่ได้ รับการแต่งตัง้ ทังนี
้ ้ การวางแผนการสืบทอดตาแหน่งของบริ ษัทฯ ระดับ
ประธานสายงานมีกระบวนการ ดังนี ้
2.1 วิเคราะห์สถานการณ์ การประกอบธุ รกิจของบริ ษัทฯ ในด้ านกลยุทธ์ บริ ษัทฯ นโยบาย แผนการ
ลงทุน แผนงานขยายตัว
2.2 ประเมินความพร้ อมของกาลังคนให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ของบริ ษัทฯ ทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
2.3 กาหนดแผนสร้ างความพร้ อมของกาลังคน โดยจะพัฒนางานหรื อสรรหาพนักงานเพื่อเตรี ยม
ทดแทนพนักงานที่ออกจากบริ ษัทฯ
2.4 สร้ างแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพัฒนาฝึ กอบรมพนักงาน (Employee Training
and Development) ไว้ ลว่ งหน้ า ก่อนพนักงานจะเกษี ยณหรื อออกจากตาแหน่งก่อนเวลา
2.5 ก าหนดคุณ สมบัติ (Qualifications) และความสามารถ (Competencies) ซึ่ง หมายถึ ง ความรู้
ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติ ที่พงึ ปรารถนาของพนักงานในตาแหน่งนันๆ
้ และจัดทาแผนพัฒนา
เป็ นรายบุคคล (Individual Development Plan)
2.6 คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
2.7 ระบุผ้ สู ืบทอดตาแหน่ง จากการประเมินและวิเคราะห์ศกั ยภาพ ผลงาน ของพนักงาน โดยมีการ
แจ้ งให้ พนักงานทราบล่วงหน้ า เพื่อเตรี ยมรับมอบและเรี ยนรู้ งาน และกาหนดผู้สืบทอดตาแหน่ง
สารอง
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2.8 พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็ นผู้สืบทอดตาแหน่ง ว่าจะสามารถมีพฒ
ั นาการ และ
สร้ างผลงานตามที่คาดหวังได้ จริ ง กรณีไม่เป็ นตามความคาดหมายให้ ดาเนินการดังนี ้
2.8.1 ดาเนินการคัดเลือกและวางแผนการสืบทอดตาแหน่งใหม่ หรื อ
2.8.2 พัฒนาผู้สบื ทอดตาแหน่งสารองแทน (ถ้ ามี) หรื อ
2.8.3 สรรหา และคัดเลือกจากบุคคลภายนอก
เมื่อผู้สืบทอดตาแหน่ง มีคุณสมบัติครบตามตาแหน่งที่มีหน้ าที่รับผิดชอบสูงขึน้ และมีตาแหน่ งว่างลง หรื อมี
ตาแหน่งงานใหม่ที่สงู ขึ ้น ให้ นาเสนอการปรับเลื่อนขันเลื
้ ่อนตาแหน่งและรักษาการ (Promotion & Acting) ตามระเบียบ
ปฏิบตั ิของบริ ษัทฯ หรื อได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
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เอกสารแนบ 4
4.4 คู่มือจริยธรรมธุรกิจ
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บริษัท ดีมีเตอร คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
191/43 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. (66) 2204-2601
Website : www.demetercorporation.com

