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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย หรือกลยุทธ์ ในการดาเนินงานของบริษัท
บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) ชื่อย่อหลักทรัพย์ DCORP (“บริ ษัท”) เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจมีเดีย ธุรกิจนวัตกรรม และเทคโนโลยี โดยในปั จจุบนั บริษัทได้
มีกำรปรับกลยุทธ์ และโครงสร้ ำงครัง้ ใหญ่ เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคตของตลำดโลกและของบริ ษัท โดยแผน
ระยะสั ้นที่ บริ ษัทได้ วำงไว้ เป็ นแผนเชิงรุก ซึ่งเน้ นกำรทำงำนอย่ำงยืด หยุ่น คล่องตัวและรวดเร็ ว โดยบริ ษัทยังคงยึดมัน่ ใน
เจตนำรมณ์ ที่จะดำเนินธุรกิจภำยใต้ หลักจริ ยธรรม หลัก ธรรมำภิบำล หลักกำรทำงำนที่โปร่ งใสและตรวจสอบได้ รวมถึง
ดำเนินกำรภำยใต้ แนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีควบคู่ไปกับกำรมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม และสร้ ำงควำมมัน่ คงและ
ยั่งยืน ให้ กับ บริ ษั ท และผู้ถื อหุ้น โดยกำรวำงแผนเชิงรุ กนัน้ แบ่ งออกเป็ น 2 ด้ ำนหลักๆ ที่ สำคัญ ได้ แ ก่ ด้ ำนกำรพัฒ นำ
บุคลำกร และด้ ำนกำรพัฒนำและขยำยกำรลงทุนในภำคธุรกิจ สำหรับในด้ ำนบุคลำกรนัน้ บริ ษัทมีกำรปรับโครงสร้ ำง
องค์กรใหม่ทงหมดเพื
ั้
่อรองรับธุรกิจในอนำคต พร้ อมกันนี ้ได้ จดั ทำแผนพัฒนำบุคลำกรอย่ำงจริงจังและต่อเนื่องเพื่อที่จะทำ
ให้ มนั่ ใจได้ ว่ำบุคลำกรเหล่ำนี ้จะเป็ นกำลังสำคัญขององค์กรในอนำคต โดยเน้ นกำรพัฒนำเชิงรุกไปที่ทกั ษะหลักๆ ที่สำคัญ
3 ประกำร อันได้ แก่ ทักษะด้ ำนกำรคิด ทักษะด้ ำนกำรเรี ยนรู้ และทักษะด้ ำนเทคโนโลยี เพรำะบริ ษั ทเชื่อว่ำทักษะทัง้ 3
ประกำรเป็ นสิ่งที่จำเป็ นในกำรขับเคลื่อนองค์กรในโลกยุคปั จจุบัน หำกองค์กรใดมี บุคลำกรที่มีทักษะสำคัญเหล่ำนี ้เป็ น
พืน้ ฐำนแล้ ว จะทำให้ องค์กรนัน้ สำมำรถปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ ว พร้ อมที่จะเติบโตอย่ำงก้ ำวกระโดดและ
มัน่ คง ในส่วนกำรวำงแผนเชิ งรุกอีกส่วนหนึ่ง คือ แผนด้ ำนกำรพัฒนำธุรกิจและขยำยกำรลงทุน ล่ำสุดบริ ษัทได้ ควบรวม
กิจกำรกับ บริษัท เอ็น. อี. เอ็กซ์. ที. จำกัด (“Next”) ซึง่ ทำสื่อด้ ำนเสียง In-Store ที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทย และยังจัดทำอี
เว้ นท์ รวมถึงคอนเสิร์ตใหญ่ระดับประเทศเข้ ำมำเพื่อเสริมทัพควำมแข็งแกร่ งให้ กับบริษัทในธุรกิจด้ ำนมีเดีย โดยบริ ษัทมี
แผนที่จะขยำยกำรลงทุนด้ ำนสื่อ In-Store อย่ำงต่อเนื่องเพื่อพัฒนำให้ สื่อมีเดีย In-Store ของบริ ษัทก้ ำวขึ ้นเป็ นเบอร์ 1 ใน
ตลำดสื่ อ In-Store และสิ่ ง นี เ้ ป็ น เพี ย งจุ ด เริ่ ม ต้ น ในกำรปรั บ โครงสร้ ำงบริ ษั ท ในหลำยๆ ด้ ำ นเพื่ อ รองรั บ กั บ ควำม
เปลี่ยนแปลงในโลกปั จจุบนั นอกจำกธุรกิจมีเดียซึ่ง เป็ นธุรกิจ หลักของบริษัทแล้ ว สิ่งที่บริ ษัทกำลังศึกษำ ให้ ควำมสำคัญ
และเตรี ยมวำงแผนกลยุทธ์คือ ด้ ำนเทคโนโลยีที่จะมำช่วยพัฒนำบริษัทในหลำยๆ ด้ ำน โดยบริษัทกำลังจัดทำวิสยั ทัศน์ กล
ยุทธ์ และยุทธวิธีใหม่ขององค์กรเพื่อทำให้ เรำกลับมำเข้ ำใจตัวเองอีกครัง้ ว่ำเรำคือใคร กำลังทำอะไร มีทรัพยำกรใดบ้ ำ งที่
เรำสำมำรถนำมำใช้ เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์สงุ สุด หรื อสิ่งใดคือจุดแข็ง และจุดอ่อนขององค์กร รวมทังศึ
้ กษำแนวโน้ มของ
โลกในอนำคตว่ำกำลังจะไปในทิศทำงใด และแนวโน้ มนันๆ
้ มีโอกำสจะเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ ว(Disruption) เมื่อใดเมื่อ
บริษัทมองเห็นวิสยั ทัศน์ชดั เจนยิ่งขึ ้นจะทำให้ กำรคำดกำรณ์อนำคตมีควำมแน่นอน และใกล้ เคียงควำมเป็ นจริงที่สดุ ในกำร
ดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้ ำงควำมมั่นใจให้ กับนักลงทุนและผุ้ถือหุ้นในระยะยำว ซึ่งแน่นอนที่สุดว่ำทุกแผน กำรดำเนินงำนที่
บริ ษัทกำลังพัฒนำต่อยอด และขยำยกำรลงทุน จะต้ องไปในทิศทำง (Trend) ของโลกอนำคตทัง้ หมด โดยใช้ เทคโนโลยี
เป็ นตัวขับเคลื่อน และสำมำรถต่อยอดทำให้ ธุรกิจสื่อที่บริษัทมีในปั จจุบนั เติบโตอย่ำงก้ ำวกระโดด และสร้ ำงโอกำสอื่นๆ อีก
มำกมำยมหำศำลในอนำคต เพื่อที่จะมุ่งสู่กำรเป็ นบริ ษัทที่ทนั สมัย พร้ อมรับกำรเปลี่ยนแปลง ยืดหยุ่นและปรับตัวได้ อย่ำง
รวดเร็ ว โดยไม่ยึดติดกับข้ อจำกัดของธุรกิจในรูปแบบเดิมๆ ที่มีอยู่ในปั จจุบนั และที่สำคัญสำมำรถขยำยฐำนลูกค้ ำไปยัง
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ต่ำงประเทศได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพทังในทวี
้
ปเอเชียและทวีปยุโรป ในท้ ำยที่สดุ ทุกวิสยั ทัศน์และทุกธุรกิจของบริษัท บริษัท
ยังคงมุ่งเน้ นนโยบำยในด้ ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้ มนั่ ใจว่ำธุรกิจที่บริ ษัทดำเนินกำรอยู่นนมี
ั ้ ส่วนช่วยให้ สงั คม
เติบโตอย่ำงยัง่ ยืนไปพร้ อมกัน
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
บริ ษั ท ดี มี เตอร์ คอร์ ป อเรชั่น จ ำกั ด (มหำชน) เดิ ม ชื่ อ บริ ษั ท เอเซี ย จอยท์ พำโนรำม่ ำ จ ำกั ด (มหำชน)
จดทะเบียนจัดตั ้งเป็ นบริ ษัทจำกัดเมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2521 โดยใช้ ชื่อ บริษัท อ่ำวขำมไทย จำกัด เพื่อประกอบกิจกำร
เหมืองแร่ ดีบุกในทะเลและกำรให้ เช่ำเรื อขุดแร่ ดีบุก ต่อมำเมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2537 บริ ษัทได้ เข้ ำจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกเหนือจำกธุรกิจสื่อ ปั จจุบันบริ ษัทมีนโยบำยชัดเจนที่จะมุ่งเน้ นมำประกอบธุรกิจนวัตกรรม
และเทคโนโลยีและพลังงำน ทัง้ ในประเทศไทยและต่ำงประเทศ โดยในอดีตจนถึงปั จจุบัน บริ ษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนำกำรที่สำคัญต่ำงๆ ดังนี ้
ปี 2536 บริ ษัท อ่ำวขำมไทย จำกัด ประสบปั ญหำขำดทุนจำกธุรกิจเหมืองแร่ ดีบุกมำอย่ำงต่ อเนื่อง อันเนื่องมำจำกรำคำ
ดีบุกตกต่ำทั่วโลก ทำให้ บริ ษั ทได้ หยุดธุ รกิจ แร่ ดีบุกในปี 2537 เป็ นกำรชั่วครำว ถัดมำในปี 2540 บริ ษัทได้ เริ่ ม
ถึง
ดำเนินกำรผลิตหินอุตสำหกรรมที่ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยได้ ทำกำรเช่ำช่วงประทำนบัตรกำรทำเหมือง
ปี 2540
จำนวน 4 ประทำนบัตร จำกบริ ษัท สยำมหินประดับ จำกัด และต่อมำได้ มีกำรเปลี่ยนชื่อบริ ษัทเป็ น “บริษัท 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 ำข่ ำ ยอำจถูก เพิ ก ถอนหลัก ทรั พ ย์ จ ำกกำรเป็ น หลัก ทรั พ ย์
จดทะเบียนอันเนื่องมำจำกกำรหยุดประกอบธุรกิจ และไม่สำมำรถดำเนินกำรหำธุรกิจหลักได้ ตำมระยะเวลำที่
กำหนด พร้ อมกับกำรขึน้ เครื่ องหมำย SP และย้ ำยหลักทรัพย์ของบริ ษัทไปยังหมวด REHABCO ((Companies
under Rehabilitation) หมวดจดทะเบียนที่อยู่ระหว่ำงกำรแก้ ไขดำเนินกำร)
ปี 2542 ในปี 2542 บริ ษัทได้ จดั ทำแผนฟื น้ ฟูกิจกำรโดยกำหนดแผนเป็ นระยะเวลำ 5 ปี เพื่อดำเนินกำรแก้ ไขเหตุที่ห้ นุ ของ
บริ ษัทเข้ ำข่ำยอำจถูกเพิกถอนฯ ทังนี
้ ้ ในปี 2543 ตลำดหลักทรัพย์ฯได้ ปรับปรุงเงื่อนไขกำรอนุญำตให้ ห้ นุ ในหมวด
ถึง
REHABCO กลับ เข้ ำมำซือ้ ขำยได้ ซึ่งบริ ษั ท มี คุณ สมบัติ ค รบถ้ ว นตำมเกณฑ์ อนุญ ำตดังกล่ ำว และได้ รับ กำร
ปี 2546
พิ จำรณำจำกตลำดหลัก ทรั พ 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 ษัทมีกำไรจำกกำรโอนทรัพย์ ชำระหนีจ้ ำนวน 87.90 ล้ ำนบำท และมีกำไรจำกกำรปรับ
โครงสร้ ำงหนี ้ถึง 108.6 ล้ ำนบำท
ปี 2547 ในปี 2547 บริ ษั ท มีก ำรเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ ำงผู้ถื อหุ้น ใหญ่ จำก บริ ษั ท สเตคอน เอเอ็มซี จำกัด มำเป็ น กลุ่ม
คุณสุลดั ดำ อัศวปยุกต์กุล และได้ หยุดประกอบธุรกิจเดิมทัง้ หมด ได้ แก่ ธุรกิจเหมืองแร่ ดีบุกและธุรกิจเหมืองหิน
ถึง
อุตสำหกรรม พร้ อมกันนี ้ บริษัทได้ ขยำยไปดำเนินธุรกิจจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง โดยบริษัทได้ ดำเนินกำรค้ ำน ้ำมัน
ปี 2549
สำเร็ จรูป (เป็ นผู้ค้ำนำ้ มันตำมมำตรำ 10 แห่ง พ.ร.บ. กำรค้ ำนำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2545) โดยขำยส่งให้ แก่ผ้ ูค้ำ
น ้ำมันอิสระ (Jobbers) ภำยในประเทศ
ในปี 2548 บริษัทได้ ทำกำรผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์น ้ำมันหล่อลื่นในเครื่ องหมำยกำรค้ ำของตนเองและรับจ้ ำง
ผลิต โดยบริ ษั ทได้ ซื ้อทรั พย์สินของ บริ ษัท เอเพ็กซ์ออยล์ จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษั ทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ำ ย
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ผลิตภัณฑ์น ้ำมันหล่อลื่นที่ใช้ ในเครื่ องยนต์และเครื่ องจักรกล
ในปี 2549 บริ ษัทได้ เพิ่มกำรค้ ำน ้ำมันไบโอดีเซลและกลีเซอรี น และได้ หยุดประกอบธุรกิจกำรขำยนำ้ มันหล่อลื่น
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 ้
ตลำดหลักทรั พย์ฯ ได้ ปิดหมวด REHABCO และให้ ย้ำยหลักทรัพย์ในหมวดดังกล่ำวที่มีคุณสมบัติตำมที่ตลำด
หลักทรัพย์ ฯกำหนด กลับมำซือ้ ขำยในหมวดอุตสำหกรรมปกติพ ร้ อมขึน้ เครื่ องหมำย NC (Non-Compliance)
ซึง่ หลักทรัพย์ของบริษัทมีคณ
ุ สมบัติตำมเกณฑ์ดงั กล่ำว ตลำดหลักทรัพย์ฯ จึงอนุญำตให้ หลักทรัพย์ของบริษัทย้ ำย
กลับมำซื ้อขำยในหมวดพลังงำนและสำธำรณูปโภค
ปี 2552 ในปี 2552 ตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้ ขึน้ เครื่ องหมำย SP และได้ ถอนชื่อหลักทรัพย์ของบริ ษัทออกจำกกระดำนซื ้อขำย
หลักทรัพย์ และย้ ำยหลักทรัพย์ไปยังกลุ่ม NPG ตั ้งแต่วนั ที่ 4 มิถุนำยน 2552 เนื่องจำกงบกำรเงินประจำปี 2551
ถึง
ภำยหลังกำรปรับปรุงงบกำรเงินของบริษัททำให้ มีผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี 2551 ขำดทุนสุทธิจำนวน 1.87 ล้ ำน
ปี 2553
บำท จำกเหตุผลดังกล่ำว ทำให้ บริษัทได้ แต่งตั ้งคณะอนุกรรมกำรเพื่อจัดทำแผนฟื น้ ฟูกำรดำเนินงำนของบริษัท
โดยกำรจัดทำแผนฟื น้ ฟูกำรดำเนินงำนของบริษัทพร้ อมกับได้ กำหนดทิศทำงให้ บริษัทดำเนินกำร (1) ให้ มีกำรหยุด
ประกอบกิจกำรด้ ำนพลังงำน (2) ให้ จำหน่ำยเงินลงทุน ทรัพย์สิน หนี ้สิน ที่สำมำรถทำได้ (3) นำกิจกำรใหม่เข้ ำมำ
เป็ นธุรกิจหลักของบริษัท
ในปี 2553 บริษัทได้ มีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ ำงผู้ถือหุ้นใหญ่ จำกกลุ่มผู้ถือหุ้น คุณสุลดั ดำ อัศวปยุกต์กลุ มำเป็ น
กลุ่ม คุณอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ และคุณพิพฒ
ั น์ รัชกิจประกำร
เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2553 บริ ษัทได้ หยุดประกอบธุรกิจกำรขำยนำ้ มันเชื ้อเพลิง เนื่องจำกรำคำขำยถูกควบคุม
จำกนโยบำยรัฐบำล ทำให้ ธุรกิจมีอตั รำกำไรต่ำ บริษัทจึงได้ มีกำรเปลี่ยนธุรกิจเดิม มำประกอบธุรกิจโทรทัศน์ผ่ำน
ดำวเทียม โดยบริ ษัทได้ รับสิทธิร่วมผลิต รำยกำรจำก บริ ษัท เอ็ม วี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 8 ช่อง
สถำนี เป็ นระยะเวลำ 10 ปี (ตั ้งแต่วนั ที่ 1 ธันวำคม 2553 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563)
ปี 2554 บริ ษัทได้ เพิ่มกำรประกอบธุรกิจด้ ำนสื่อวิทยุกระจำยเสียง โดยได้ รับสิทธิร่วมดำเนินรำยกำรวิทยุกับ บริ ษัท เอ.ซี.
เรคคอร์ ด ส์ จ ำกัด โดยเป็ น ตัว แทนขำยโฆษณำและขำยเวลำทำงสถำนี วิ ท ยุก ระจำยเสี ย งแห่ ง ประเทศไทย
ถึง
(FM97.00 MHz) ตั ้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2554 ถึง 31 พฤษภำคม 2555 ทัง้ นี ้ บริ ษัทได้ หยุดดำเนิน ธุรกิจด้ ำนสื่อ
ปี 2555
วิทยุ ตั ้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนำยน 2555 เนื่องจำกผลประกอบกำรไม่เป็ นตำมที่ประมำณกำรไว้ ปั จจุบนั บริษัทประกอบ
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) โดยมีผลกำรเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและชื่อย่อหลักทรัพย์ในระบบกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ตั ้งแต่วนั ที่ 13 ธันวำคม 2555
ปี 2556 เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2556 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นใหญ่ ครัง้ ที่ 1/2556 ได้ พิจำรณำอนุมตั ิกำรลงทุนเพิ่มในธุรกิจ
โทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม โดยเมื่อวันที่ 8 มิถนุ ำยน 2556 บริษัทได้ 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 บริษัทได้ ดำเนินกำรยื่นคำขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรื อโทรทัศน์
เพื่อให้ บริ กำรโครงข่ำยกระจำยเสียงหรื อโทรทัศน์ที่ไม่ใช้ คลื่นควำมถี่ในระดับชำติ ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร
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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 บริษัท “AJP” ซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ปี 2557 วัน ที่ 28 เมษำยน 2557 มติ ที่ ป ระชุม สำมัญ ผู้ถื อ หุ้ น 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 ตำมสัด ส่วนกำรถื อหุ้น (Rights Offering ) 2 หุ้นสำมัญ เดิม ต่อ 1 ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ
1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่ำ และมีอตั รำกำรใช้ สิทธิเป็ น ใบสำคัญแสดงสิทธิ หนึ่งหน่วยใช้ 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 แสดงสิ ท ธิ ครั ง้ ที่ 1 คื อวัน ที่ 8 พฤษภำคม 2560
รำยละเอี ยดปรำกฎในหนังสื อ แจ้ งกำรจัด สรรใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซือ้ หุ้น สำมัญ ของบริ ษั ท เอเซีย จอยท์
พำโนรำม่ำ จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 1 (AJP-W1)
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2557 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2557 มีมติอนุมัติกำรจัดสรรหุ้น สำมัญเพิ่มทุน
เพื่อเสนอขำยต่อบุคคลในวงจำกัด (Private placement : PP) โดยจำหน่ำยให้ แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นของ 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
หุ้ น และ นำยธนำ เบญจำทิ กุ ล จ ำนวน 12,000,000 หุ้ น โดยมี ร ำคำหุ้ นละ 8 บำท และหุ้ นเพิ่ ม ทุ น จ ำนวน
28,000,000 หุ้น เนื่องจำกกำรปรับสิทธิ ในกรณี ที่บริ ษัทมีกำรเสนอขำยหุ้ นที่ออกใหม่ในรำคำต่ำ และมีมติปรับ
รำคำกำรใช้ สิทธิและอัตรำกำรใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับกำร
เพิ่มทุนของบริ ษัท และเพื่อรักษำมูลค่ำแห่งสิทธิตลอดอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ ด้อยค่ำลง โดยมีอตั รำกำรใช้
สิทธิใหม่เป็ น ใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสำมัญได้ 1.27 หุ้น รำคำกำรใช้ สิทธิใหม่ 2.36 บำทต่อ
หุ้น กำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนข้ ำงต้ น ทำให้ บริ ษั ทมีห้ ุนสำมัญจำก 200,000,000 หุ้น เป็ นทัง้ หมด 291,775,000 หุ้น
อนึ่ ง บริ ษั ทมีทุน จดทะเบีย นที่ยังไม่ได้ ชำระ จำนวน 100,000,000 บำท ซึ่งเป็ น ทุนจดทะเบียนส่วนที่สำรองไว้
สำหรับรองรับกำรใช้ สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัท รวมเป็ นทุนจดทะเบียนทังหมดจ
้
ำนวน
391,775,000 บำท หลังกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
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ปี 2558 เมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมตั ิกำรจัดตั ้งบริษัทย่อย 2 บริษัท ดังนี ้
1. บริ ษัท เอเจพี อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี จำกัด (AJP Information Technology Ltd.) หรื อ AJPIT โดยมีทุน
จดทะเบี ย นเป็ น จ 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 โดยมีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บำท
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ ห้ ุนละ 10 บำท จำนวน 1,000,000 หุ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรประกอบธุรกิจด้ ำนพลังงำน
และธุรกิจที่เกี่ ยวข้ อง ซึ่งบริ ษัทจะถื อหุ้นใน AJP POWER เป็ นจำนวน 999,998 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของ
จำนวนหุ้นทังหมด
้
และทังสองบริ
้
ษัทได้ จดทะเบียนจัดตั ้งเรี ยบร้ อยแล้ วตั ้งแต่วนั ที่ 9 กุมภำพันธ์ 2558
เมื่อวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2558 บริ ษัทได้ ดำเนินกำรปฏิบตั ิตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่
26 พฤศจิกำยน 2557 โดยจัดสรรหุ้นสำมัญ เพิ่ มทุนให้ แก่กลุ่มผู้ถือหุ้น ของ 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
อยู่ภำยใต้ บริ ษัท ยู เบสท์ พ้ อยท์ มีเดีย จำกัด ซึง่ บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 100 และบริ ษัทได้ สิทธิในกำรบริหำรโฆษณำ
อีกจำนวน 5 ช่องสถำนี จำก บริษัท มีเดีย เอเจนซี ไทย จำกัด
วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2558 มติที่ประชุมวิสำมัญ ผู้ถื อหุ้น ครั ง้ ที่ 2/2558 อนุมัติก ำรจัดสรรหุ้นสำมัญ เพิ่มทุนของ
บริษัทจำนวน 263,775,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผ้ ูถือหุ้น
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 ผู้ ถื อ หุ้ น ครั ง้ ที่ 1/2558 (ครั ง้ ที่ เลื่ อ นออกมำ) อนุมัติ ลดทุ น
จดทะเบียนของบริ ษัทจำนวน 97,062,354 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 655,550,000 บำท เป็ นทุนจดทะเบี ยน
558,487,646 บำท โดยกำรตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั จำหน่ ำยไม่ได้ ของบริษัท จำนวน 97,062,354 หุ้น มูลค่ำที่ตรำ
ไว้ ห้ ุนละ 1 บำท และอนุมัติ เ พิ่ 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 สิ ท ธิ ในกำรซื อ้ หุ้ น สำมัญ ของบริ ษั ท ตำมใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ AJP-W1
เมื่อวันที่ 3 สิงหำคม 2558 ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริษัทครัง้ ที่ 1 (AJP-W1) ครัง้ ที่
1/2558 มีมติอนุมตั ิแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อ 1.8 ของข้ อกำหนดว่ำด้ วยสิทธิและหน้ ำที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิที่ จะซื ้อหุ้นสำมัญ ของบริ ษั ทครัง้ ที่ 1 (AJP-W1) (“ใบสำคัญ แสดงสิทธิ AJP-W1”)
ซึง่ เกี่ยวข้ องกับวันใช้ สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริษัทภำยใต้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ AJP-W1 เป็ นดังนี ้
“ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้ สิทธิครัง้ แรก ได้ ในวันทำกำรสุด ท้ ำยของปี ที่ 1 ซึ่งตรงกับวันที่ครบ 1 ปี
นับจำกวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ AJP-W1 และสำมำรถใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทตำมใบสำคัญ
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แสดงสิทธิครัง้ ที่ 2 ได้ ในวันที่ 25 สิงหำคม 2558 และสำมำรถใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทตำมใบสำคัญ
แสดงสิทธิครัง้ ต่อ ๆ ไปได้ ทกุ 3 เดือน นับแต่กำรใช้ สิทธิครัง้ ที่ 2 ส่วนวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำย คือวันครบกำหนดอำยุ
ของใบสำคัญแสดงสิทธิ AJP-W1 โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
วันกำหนดกำรใช้ สิทธิครัง้ ที่ 3

วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2558

วันกำหนดกำรใช้ สิทธิครัง้ ที่ 4

วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2559

วันกำหนดกำรใช้ สิทธิครัง้ ที่ 5

วันที่ 25 พฤษภำคม 2559

วันกำหนดกำรใช้ สทิ ธิครัง้ ที่ 6

วันที่ 25 สิงหำคม 2559

วันกำหนดกำรใช้ สิทธิครัง้ ที่ 7

วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2559

วันกำหนดกำรใช้ สิทธิครัง้ ที่ 8

วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2560

วันกำหนดกำรใช้ สิทธิครัง้ 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 สิทธิครัง้ 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 ว ยสิทธิและหน้ ำที่ของผู้ออกใบสำคัญ แสดงสิทธิและผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื ้อหุ้นสำมัญ AJP-W1
ในกำรใช้ สิทธิ หำกวันใช้ สิทธิตรงกับวันหยุดทำกำรของนำยทะเบี ยนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อวันหยุดทำกำร
ของตลำดหลักทรัพย์ MAI ให้ เลื่อนวันใช้ สิทธิเป็ นวันทำกำรก่อนหน้ ำนัน”
้
และในวัน เดี ยวกั น ที่ ประชุมวิสำมัญ ผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 3/2558 ได้ มีมติ อนุมัติแก้ ไขชื่อบริ ษั ทเป็ น บริ ษัท ดีมี เตอร์
คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) และชื่อย่อหลักทรัพย์เป็ น DCORP โดยบริษัทได้ ดำเนินกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
แล้ ว เมื่อวันที่ 7 สิงหำคม 2558 และบริษัทย่อยของบริษัททัง้ 3 บริษัท ได้ เปลี่ยนชื่อ เป็ นดังนี ้
1. บริษทั ดีมีเตอร์ มีเดีย จำกัด (Demeter Media หรื อ DMedia)
2. บริษัท ดีมีเตอร์ พำวเวอร์ จำกัด (Demeter Power หรื อ DPower)
3. บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด (Demeter ICT หรื อ DICT)
ทังนี
้ ้ ตั ้งแต่วนั ที่ 13 สิงหำคม 2558
เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2558 บริ ษัทได้ ทำบันทึกข้ อตกลงยกเลิกสัญญำให้ สิทธิร่วมผลิตรำยกำรก่อนครบกำหนด
กับบริ ษัท เอ็ม วี เทเลวิชนั่ (ไทยแลนด์) จำกัด สำหรับช่องสถำนีโทรทัศน์ดำวเทียม จำนวน 8 ช่องสถำนี โดยให้ มี
ผลตั ้งแต่วนั ที่ 31 ตุลำคม 2558 เป็ นต้ นไป
เมื่อวันที่ 8 ตุลำคม 2558 ที่ประชุมกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 11/2558 มีมติดงั นี ้
1. อนุมตั ิให้ รับโอนสิทธิในกำรบริหำรเวลำโฆษณำกำรแข่งขันกอล์ฟรำยกำร PGA EUROPEAN TOUR มูลค่ำ
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รวมทังสิ
้ ้น 254.79 ล้ ำนบำท จำก บริษัท มีเดีย เอเจนซี ไทย (จำกัด) (MAT) โดยไม่มีค่ำตอบแทน
2. อนุมตั ิกำรเข้ ำซื ้อหุ้นสำมัญของ บริษัท 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 ิกำรจดทะเบียนจัดตั ้งบริษัทย่อยของบริษัท ในนำม บริษัท ดีมีเตอร์ แคปปิ ตอล จำกัด เพือ่ ประกอบ
กิจกำรให้ สินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้ กำรกำกับ (Nano-Finance) โดยบริษัทย่อย
ดังกล่ำวจะมีทนุ จดทะเบียนทังสิ
้ ้น 50,000,000 บำท แบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 10,000,000 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 5 บำท
เมื่ อวัน ที่ 17 พฤศจิกำยน 2558 บริ ษัท ได้ ทำบันทึกข้ อตกลงยกเลิก สัญ ญำก่อนครบกำหนด กับ บริ ษั ท เอ็ม วี
เทเลวิชนั่ (ไทยแลนด์) จำกัด สำหรับช่องสถำนีโทรทัศน์ดำวเทียม จำนวน 8 ช่องสถำนีที่เหลือ โดยเป็ นกำรทยอย
ยกเลิก (คืน) ช่องสัญญำณของช่องสถำนีโทรทัศน์ดำวเทียม ให้ มีผลตั ้งแต่วนั ที่ 31 ตุลำคม 2558 เป็ นต้ นไป
ปี 2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2559 บริ ษัทได้ ทำบันทึกข้ อ ตกลงยกเลิกสัญ ญำก่อนครบกำหนด (ยกเลิกเงื่อนไขกำร
ทยอยคื นช่ อ งโปรแกรมรำยกำรโทรทัศ น์ ) กับ บริ ษั ท เอ็ ม วี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด โดยเป็ น กำรยกเลิ ก
ช่องสัญญำณของช่องสถำนีโทรทัศน์ดำวเทียม จำนวน 8 ช่องสถำนี ภำยในวันที่ 31 มีนำคม 2559
เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2559 มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท อนุมตั ิกำรจำหน่ำยเงินลงทุนทังหมดของบริ
้
ษัทใน
บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในอัตรำร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
้
ของบริ ษัทดังกล่ำว ให้ แก่ นำยวรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์ 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 วั น 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 บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด
เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2559 มติทปี่ ระชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 อนุมตั ิกำรเข้ ำร่วมลงทุนกับ Hainan Yingli
New Energy Resources Co., Ltd (“Yingli”) โดยบริ ษัทจะร่วมลงทุนในกำรผลิต จำหน่ำย และส่งออกแผงเซลล์
แสงอำทิตย์กับ 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 ทึ กข้ อ ตกลง จ ำนวน 2 ฉบับ กับ ผู้ลงทุน ในประเทศฟิ ลิป ปิ น ส์
เพื่อเข้ ำทำกำรตรวจสอบสถำนะในบริ ษัทจำนวน 2 บริ ษัท ที่จดทะเบียนจัดตั ้งในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ซึ่งประกอบ
ธุรกิ จพลังงำนในประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ เพื่ อ เข้ ำ ซือ้ หุ้น จ ำนวนร้ อยละ 40 ของหุ้น ของบริ ษั ท ทัง้ 2 บริ ษั ท ดังกล่ ำ ว
โดยปั จจุบันยังมิได้ มีกำรลงนำมในสัญ ญำซื ้อขำยหุ้น จนกว่ำกำรตรวจสอบสถำนะทำงกฎหมำย (Legal Due
Diligence) จะแล้ วเสร็จ
เมื่ อวันที่ 25 สิงหำคม 2559 มติ ที่ป ระชุม คณะกรรมกำร บริ ษั ท ดี มี เตอร์ คอร์ ป อเรชั่น จำกัด (มหำชน) ครั ง้ ที่
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7/2559 ได้ มีมติอนุมัติขำยหุ้ นสำมัญ ทัง้ หมดของ 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 บริษัท เฟิ ร์ส อัลฟำ เวนเจอร์ จำกัด คิดเป็ นมูลค่ำ 215,000,000 บำท
และมติของที่ประชุมคณะกรรมกำร ครัง้ ที่ 7/2559 ให้ ทำกำรจดทะเบียนเลิกกิจกำรใน บริษัท 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 และอยู่ในระหว่ำงกำรชำระบัญชี
เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2559 ที่ประชุมกรรมกำรบริ ษัท ครั ง้ ที่ 10/2559 ได้ มีมติ อนุมัติกำรเข้ ำลงทุนในโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลังงำนก๊ ำซชีวภำพทีจ่ งั หวัดสุพรรณบุรี ซึง่ ดำเนินกำรโดย บริ ษัท อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด
(“อัครวัฒน์”) มูลค่ำรวม ไม่เกิน 290 ล้ ำนบำท
วันที่ 28 ธันวำคม 2559 บริ ษัทได้ เข้ ำทำสัญญำกับผู้ถือหุ้นเดิมของอัครวัฒน์ เพือ่ แก้ ไขข้ อตกลงภำยใต้ สญ
ั ญำซื ้อ
ขำยหุ้น โดยมีรำยละเอียดกำรแก้ ไขที่สำคัญ ได้ แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมดำเนินกำรปรั บโครงสร้ ำงกำรถือหุ้นในอัครวัฒน์
และจะดำเนินกำรให้ บริษัท โรงไฟฟ้ำ ธนญำธรณ์ จำกัด ซึง่ รับโอนหุ้นในอัครวัฒน์ บำงส่วนจำกผู้ถือหุ้นเดิมเป็ นผู้
โอนหุ้นให้ กบั บริษัทภำยใต้ เงื่อนไขของสัญญำซื ้อขำยหุ้นต่อไป
วันที่ 30 ธันวำคม 2559 บริ ษัทได้ รับโอนหุ้นส่วนแรกจำนวน 8,200 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 16.40 ของหุ้นทังหมดของ
้
อัครวัฒน์ โดยบริษัทได้ 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 บริษัทได้ 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 ข อง Negros PH Solar Inc (“NPSI”) ซึ่งตัง้ อยู่ที่ เมื อ งบำโคลอด (Bacolod City) จัง หวัด
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 วทัง้ หมดของ NPSI จำกผู้ถือหุ้นของ NPSI คิดเป็ นมูลค่ำรวมทังสิ
้ ้น 600,000 ดอลล่ำร์ สหรัฐ โดยที่กำรเข้ ำทำ
รำยกำรจะเกิดขึน้ ภำยหลังจำกที่ได้ รับกำรอนุมัติ จำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น และภำยหลังจำกที่ค่สู ัญญำปฏิบตั ิตำม
เงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนดไว้ ในสัญ ญำซื ้อขำยหุ้นครบถ้ วน ทัง้ นี ้ กำหนดให้ แล้ วเสร็ จภำยในเดือนพฤษภำคม
2560
เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2560 บริษัทได้ ขยำยกำหนดเวลำเข้ ำทำรำยกำรออกไป เนื่องจำกคู่สญ
ั ญำฝ่ ำยฟิ ลิปปิ นส์แจ้ ง
ว่ำ ขณะนี ้กำลังอยู่ระหว่ำงรอกระบวนกำรอนุมตั ิใบอนุญำตก่อ สร้ ำงของโครงกำร ซึง่ มีควำมล่ำช้ ำ เนื่องจำกมีกำร
ปรับ เปลี่ยนนโยบำยเรื่ องกระบวนกำร และขัน้ ตอนกำรอนุมัติใ บอนุญ ำตของหน่วยงำนที่ออกใบอนุญ ำต คื อ
กรมพลังงำน กระทรวงพลังงำน ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ โดยคำดว่ำจะใช้ เวลำจนใบอนุญำตแล้ วเสร็ จและสำมำรถเข้ ำ
ทำรำยกำรลงทุนได้ ภำยในประมำณเดือนกรกฎำคม 2560 ทัง้ นี ้ กำรเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำว ขึน้ อยู่กับกำรอนุมัติ
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จำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริ ษัทจะเสนอให้ ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติธุรกรรมกำรซื ้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)
บริษัท ไทยเทรด คอมมูนิเคชัน่ จำกัด (“สัญญำซื ้อขำยหุ้น”) เพื่อกำหนดข้ อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรเข้ ำลงทุน
ในธุรกิจกำรพัฒนำแอพพลิเคชั่นและเว็ บไซต์ เพื่ อกำรทำธุรกรรมบนอินเตอร์ เน็ต ซึ่งดำเนินกำรโดย บริ ษัท บลู
ฟี นิกซ์ ดิจิตลั จำกัด (“บลู ฟี นิกซ์”) โดยกำรเข้ ำซื ้อหุ้นจำกผู้ถือหุ้นเดิม และกำรเข้ ำซื ้อหุ้นเพิ่ มทุนของ บลู ฟี นิกซ์
(“ธุ ร กรรมกำรซื อ้ หุ้ น”) รวมเป็ นมู ล ค่ ำ กำรเข้ ำท ำธุ ร กรรมกำรซื อ้ หุ้ นทั ง้ 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 นสัดส่ วนร้ อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของ บลู ฟี นิกซ์ ในรำคำหุ้นละไม่ เกิน 1,726.22 บำท คิดเป็ น
มูลค่ำรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 49,370,000 บำท
2. กำรซือ้ หุ้นสำมัญ เพิ่มทุนของ บลู ฟี นิ กซ์ โดย บลู ฟี นิกซ์ จะดำเนินกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนบริ ษัทจำกทุนจด
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 กว่ำมูลค่ำที่ ตรำไว้ ดังกล่ำว เนื่องจำกบริษัทได้ 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 อ้ หุ้นเพิ่มทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของตน 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 ถุ น ำยน 2560 DMedia ได้ รับ โอนหุ้ นจ ำนวน 28,600 หุ้ น คิ ด เป็ น สัด ส่ ว นร้ อยละ 20 ของทุ น 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 บริษัท ไทย
เทรด คอมมูนิ เคชั่น จำกัด รวมเป็ น เงิน ทัง้ สิ น้ 49,370,000 บำท และ (2) รำคำซื อ้ 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 เปลี่ยนชื่อ บริ ษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จำกัด (Demeter Media Co., Ltd.) เป็ น บริ ษัท
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ดี มี เตอร์ อิ น โนเวชั่น จ ำกัด (Demeter Innovation Co., Ltd.) (“ดี อิ น โนเวชั่น ”) ทัง้ นี ้ ได้ จ ดทะเบี ย นกำรแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงชื่อดังกล่ำวต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ 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
ระหว่ ำ งผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่งเป็ น เงื่ อ นไขบัง คับ ก่ อ นของกำรรั บ โอนดัง กล่ ำ ว ข้ อ ตกลงที่ อ ยู่ในระหว่ ำ งกำรเจรจำ เช่ น
รำยละเอียดกำรบริหำรจัดกำรบริษัท โดยคณะกรรมกำรบริษัทและผู้ถือหุ้น 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 ลิ ปปิ นส์ ซึ่งปั จจุบนั ยังอยู่ในขันตอนกำรตรวจสอบเอกสำรเพิ
้
่มเติมจำก
กระทรวงพลังงำนและยังไม่สำมำรถสรุปควำมคืบหน้ ำใดๆ ได้ จำกกำรหำรื อเบื ้องต้ นทำง NPSI คำดว่ำกระทรวง
พลังงำนประเทศฟิ ลิปปิ นส์จะใช้ เวลำในกำรตรวจสอบเอกสำรแล้ วเสร็จภำยในเดือนตุลำคม 2560
เมื่อวันที่ 15 กันยำยน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 8/2560 มีมติอนุมัติกำรลงทุนในธุรกิจพัฒนำ
แหล่ งให้ ค วำมบัน เทิ งในรู ป แบบดิ จิทัล ไฮเปอร์ เรี ย ลลิ ตี ้ โครงกำรเดอะมำร์ เ วลเอ็ ก ซ์ พี เรี ย นซ์ ไทยแลนด์ : ธี ม
เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ แอ็ทแทรคชัน่ (The Marvel Experience: Theme Entertainment Attraction - TMX) ในบริษัท
ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จำกัด (“ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์”) โดยกำรเข้ ำซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จำนวน 805,264
หุ้ น คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว น ร้ อยละ 30 ของทุ น จดทะเบี ย นทั ง้ หมดของบริ ษั ท โดยจะซื อ้ หุ้ น เพิ่ ม ทุ น ในรำคำหุ้ นละ
335.29377 บำท เป็ นจำนวนเงินทัง้ สิน้ 270,000,000 บำท และกำรเข้ ำซือ้ หุ้นจำกผู้ถือหุ้นเดิมของ ฮีโร่ เอ็กซ์พี
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 วเสร็จภำยในวันที่ 31 ตุลำคม 2560
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2560 บริษัทได้ เลื่อนกำหนดเวลำกำรซื ้อขำยหุ้นเสร็ จสมบูรณ์ค รัง้ ที่ 3 จำนวน 8,181 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 16.36 ของหุ้นทังหมดของอั
้
ครวัฒน์ ออกไป เนื่องจำก บริษัทและผู้ถือหุ้นรำยอื่นในอัครวัฒน์ยงั อยู่
ในระหว่ำงกำรเจรจำตกลงในประเด็นทำงธุรกิจที่ต้องกำหนดในสัญญำระหว่ำงผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็ นเงื่อนไขบังคับก่อน
ของกำรรั บ โอนดังกล่ ำว ข้ อ ตกลงที่ อยู่ในระหว่ำงกำรเจรจำ เช่น สิ ท ธิ และหน้ ำที่ ข องผู้ถื อ หุ้น แต่ ล ะฝ่ 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 เวลเอ็กซ์พีเรี ยนซ์ไทยแลนด์: ธี มเอ็นเตอร์ เทนเมนท์
แอ็ทแทรคชัน่ (The Marvel Experience: Theme Entertainment Attraction - TMX) ในฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ออกไป
เนือ่ งจำกเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญที่กำหนดไว้ ในสัญญำซื ้อขำยหุ้นยังดำเนินกำรไม่เสร็จสิ ้น เงื่อนไขในกำรเข้ ำทำ
ธุรกรรมที่สำคัญ ดังกล่ำว เช่น กำรปฏิบัติ ตำมเงื่อนไขในกำรอนุญ ำตให้ ใช้ ทรัพย์ สินทำงปั ญ ญำในกำรดำเนิ น
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โครงกำร และกำรเจรจำตกลงในประเด็นทำงธุ รกิจที่ต้องกำหนดในสัญญำระหว่ำงผู้ถือหุ้น โดยคำดว่ำจะใช้ เวลำ
ในกำรปฏิบตั ิเงื่อนไขดังกล่ำวแล้ วเสร็จและสำมำรถเข้ ำทำธุรกรรมกำรซื ้อหุ้นได้ ภำยในเดือนธันวำคม 2560
เมื่ อ วัน ที่ 10 พฤศจิ ก ำยน 2560 ตำมที่ เบื อ้ งต้ น บริ ษั ท คำดว่ ำ กรมพลัง งำน ของกระทรวงพลัง งำน ประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์ จะใช้ เวลำในกำรตรวจสอบเอกสำรและดำเนินกำรอนุมตั ิใบอนุญำตก่อสร้ ำงโครงกำรแล้ วเสร็จในเดือน
ตุลำคม พ.ศ. 2560 จึงได้ ตกลงกับ NPSI และลงนำมในเอกสำรกำรแก้ ไขสัญญำซื ้อขำยหุ้ น เพื่อขยำยระยะเวลำ
เข้ ำทำธุรกรรมกำรซือ้ หุ้นจำก วันที่ 31 กรกฎำคม 2560 เป็ นวันที่ 31 ตุลำคม 2560 หลังจำกใบอนุญำตก่อสร้ ำง
ได้ รับอนุมัติเสร็ จสิน้ แล้ ว อย่ำงไรก็ตำม ขณะนีท้ ำงกระทรวงพลังงำน ยังดำเนินกำรอนุมัติใบอนุญ ำตก่อสร้ ำง
โครงกำรไม่เสร็ จสิ ้น เนื่องจำกปั ญหำด้ ำ นกำรปรับเปลี่ยนนโยบำยภำยในเกี่ยวกับกระบวนกำรและขัน้ ตอนกำร
อนุมตั ิใบอนุญำต ซึ่งทำงบริษัท และ NPSI ได้ ยื่นหนังสือไปยังกระทรวงพลังงำน ประเทศฟิ ลิปปิ นส์เพื่อติดตำมผล
กำรอนุมัติใบอนุญำต แต่ก็ยังไม่ทรำบผล และได้ รับแจ้ งว่ำไม่มีกำหนดระยะเวลำกำรพิจำรณำอนุมตั ิใบอนุญำต
ก่อสร้ ำงดังกล่ำว ดังนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทได้ พิจำรณำแล้ วมีควำมเห็นว่ำ กรณีดังกล่ำวถือว่ ำ NPSI
ไม่ สำมำรถปฏิ บัติ ตำมเงื่อ นไขบังคับ ก่ อนได้ สำเร็ จครบถ้ วน เนื่อ งจำกกำรไม่ ได้ รับ อนุมัติ ใบอนุญ ำตก่ อสร้ ำ ง
ดังกล่ำว ทำให้ ผลกำรตรวจสอบสถำนะทำงกฎหมำยไม่เป็ นทีน่ ่ำพอใจแก่บริษัท 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 ูรักษำทรัพย์ สิน
(Escrow Agent) แล้ ว ซึ่งคำดว่ำหลังจำกได้ แจ้ งให้ Escrow Agent ทรำบถึงกำรปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขของสัญญำซื ้อ
ขำยหุ้นเกี่ยวกับเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่ำว บริ ษัทจะได้ รับคื นเงินมัดจำทัง้ จำนวนภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน
2560 และเมื่ อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2560 บริ ษั ทได้ รับ เงินค่ำ มัดจำกำรเข้ ำซือ้ หุ้นจำก NPSI จำนวน 600,000
ดอลลำร์ สหรัฐ จำก Escrow Agent ครบถ้ วนแล้ ว อย่ำงไรก็ตำม จะเจรจำเรี ยกเงินมัดจำส่วนอื่นคืนโดยเร็วที่สดุ
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2560 บริ ษัทได้ รำยงำนมติที่ ประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรของบริ ษัท ครัง้ ที่ 18/2560
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2560 ที่ได้ อนุมตั ิกำรเข้ ำร่ วมลงทุนกับ Triple CH Holdings Company Limited (“Triple
CH”) ซึง่ เป็ นบริษัทที่จดทะเบียนภำยใต้ กฎหมำยของประเทศซำมัว (Samoa) โดยมีที่ตั ้งสำนัก ณ เขตบริหำรพิเศษ
ฮ่องกงแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน และเป็ นผู้ได้ รับสิ ทธิกำรถ่ำยทอดสดฟุตบอลรำยกำรพรี เมียร์ ลีก (Premier
League) ยู ฟ่ ำ แชมเปี ย นส์ ลี ก (UEFA Champions League) และ ลำ ลี ก ำ (La Liga) ในประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์
ในสัดส่วนกำรร่ วมลงทุนร้ อ ยละ 35 คิดเป็ นวงเงินกำรร่ วมลงทุนรวม 30,000,000 บำท เพื่อประกอบธุรกิจกำร
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 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 13/2560 ได้ มีมติอนุมตั ิกำรแก้ ไขรำยละเอียดกำร
ลงทุนในธุรกิจพัฒนำแหล่งให้ ควำมบันเทิงในรูปแบบดิจิทลั ไฮเปอร์ เรี ยลลิตี ้ โครงกำรเดอะมำร์ เวลเอ็กซ์พีเรี ย นซ์
ไทยแลนด์: ธีมเอ็นเตอร์ เทนเมนท์ แอ็ทแทรคชัน่ ใน บริษัท 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
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2.5 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ในรำคำหุ้นละ 149.018 บำท คิดเป็ นมูลค่ำรวมทัง้ สิ 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 บริษัทได้ เข้ ำทำธุรกรรมดังกล่ำวเรี ยบร้ อยแล้ ว
ปี 2561 เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2561 บริษัทได้ แจ้ งควำมเห็นของคณะกรรมกำรต่อผลกำรศึกษำโครงสร้ ำงต้ นทุนในเชิงลึก
ของกำรเข้ ำลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนก๊ ำซชีวภำพของอัครวัฒน์ ซึง่ คณะกรรมกำรได้ พิจำรณำข้ อเท็จจริ ง
เพิ่ ม เติ ม และผลกำรศึ กษำโครงสร้ ำงต้ นทุน ที่ เปลี่ ยนแปลงไปแล้ ว พบว่ ำกำรด ำเนิน โครงกำรต่อ ไปโดยอำศัย
แนวทำงเดิมอำจส่งผลให้ ไม่เกิดผลประโยชน์ต่อบริ ษัทและผู้ถือหุ้น จึงได้ ให้ ฝ่ำยบริ หำรศึกษำหำแนวทำงแก้ ไขให้
บริ ษัทได้ รับผลกระทบน้ อยที่สดุ ซึ่งคณะกรรมกำรจะพิจำรณำแนวทำงกำรแก้ ไขดังกล่ำวภำยในกุมภำพันธ์ 2561
โดยบริษัทได้ เสนอแนวทำงแก้ ไขและพบประเด็นสำคัญจำกกำรศึกษำแนวทำงแก้ ไขดังกล่ำว ได้ แก่ (1) กำรศึกษำ
ต้ นทุนกำรจัดกำรน ้ำเสียที่เกิดจำกกำรหมักก๊ ำซชีวภำพ (2) กำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ ของกำรย้ ำยตำแหน่งที่ตั ้งของ
โครงกำร เพื่อลดระยะในกำรขนวัตถุดิบ (น ้ำวีแนส) จำกโรงงำนไบโอฟูเอล มิตรผล ที่อำเภอด่ำนช้ ำง (3) กำรศึกษำ
ควำมเป็ นไปได้ ในกำรติดตั ้งระบบบำบัดน ้ำเสีย
เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2561 ได้ พิจำรณำมีควำมเห็นว่ำ กำรดำเนิน
โครงกำรต่ อ ไปไม่ ว่ ำ จะโดยอำศัย แนวทำงเดิ ม หรื อ ตำมแนวทำงแก้ ไขปั ญ หำ อำจส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท ไม่ ได้ รั บ
ผลประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นตำมที่ได้ อนุมตั ิให้ เข้ ำลงทุน จึงมีควำมเห็นให้ ยกเลิกกำรลงทุน หรื อกำรจำหน่ำย
กำรลงทุน โดยบริษัทจะดำเนินกำรหำผู้ลงทุนที่สนใจโครงกำร
เมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม 2561 ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ มีควำมจำเป็ นต้ องจัดหำเงินทุนเพิ่มเติมเพือ่ สนับสนุนค่ำลิขสิทธิ์
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 โดยบริษัทได้ เข้ ำค ้ำประกันวงเงินสินเชือ่ ให้ แก่
ฮี โร่ เอ็ ก ซ์ พี เรี ย นซ์ โดยกำรจดทะเบี ย นหลั ก ประกั น ทำงธุ ร กิ จ ประเภทเงิ น ฝำกในนำมของบริ ษั ท จ ำนวน
90,000,000 ตำมสัดส่ วนกำรถื อ หุ้น ในฮีโร่ เอ็ก ซ์พี เรี ยนซ์ ที่ร้อยละ 37.5 โครงกำรจึง กำหนดพิ ธีเปิ ด อย่ำงเป็ น
ทำงกำรในวันที่ 27 มิถนุ ำยน 2561 และกำหนดเปิ ดให้ บริกำรในเชิงพำณิชย์ในวันที่ 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 เวิร์คถูกจดทะเบียนจัดตั ้งบริษทั เมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2561 และเป็ นบริษัทย่อย
ทำงอ้ อ มของบริ ษั ท เพื่ อด ำเนิน ธุรกิจแปรรู ป ผลิ ต และจำหน่ ำยผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ำกไม้ ฮิโนกิ ทัง้ นี ้ กำรด ำเนิน กำร
ดังกล่ำวได้ ผ่ำนคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรลงทุนของบริ 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 ธั น 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

- 12 -

ปี 2562 เมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2562 ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ได้ จดั ให้ มีกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ 1/2562 โดยเสนอวำระ
กำรพิจำรณำเกี่ยวกับกำรหยุดดำเนินโครงกำรของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ เนื่องจำก ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ได้ ประสบ
ปั ญหำขำดสภำพคล่องทำงกำรเงิน และกำรดำเนินโครงกำรที่ไม่เป็ นไปตำมแผนกำร โดยทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นของ ฮีโร่
เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ มีมติให้ หยุดโครงกำร โดยกำหนดหยุดดำเนินโครงกำรในวันที่ 29 มกรำคม 2562
เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2562 มติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 อนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
จำนวน 1,174,815,544 บำท จำกทุน จดทะเบี ย นเดิ ม จ ำนวน 587,407,772 บำท เป็ น ทุน จดทะเบี ย นจ ำนวน
1,762,223,316 บำท โดยกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นเดิม (Rights
Offering) ในครัง้ นี ้ เป็ นกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,174,815,544 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ ุนละ 1
บำท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถื อหุ้นเดิม (Right Offering) คิดเป็ นสัดส่วนไม่เกินร้ อยละ 200
ของจำนวนหุ้นสำมัญที่ออกและจำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
ซึ่งบริ ษัทได้ ดำเนินกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ วจำกเดิม 587,407,772 บำท เป็ น 1,430,416,192
บำท ต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ กระทรวงพำณิชย์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนำยน 2562 เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ซึง่ เป็ นผลมำ
จำกกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตำมสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรำยถืออยู่ (Right Offering)
เมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2562 ตำมที่ที่ประชุมสำมัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2562 ดังนัน้
บริ ษั ท จึ ง มี ทุ น จดทะเบี ย นช ำระแล้ วจ ำนวน 1,430,416,192 บำท โดยแบ่ ง ออกเป็ นหุ้ นสำมั ญ จ ำนวน
1,430,416,192 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 11/2562 ได้ มีมติอนุมตั ิกำรเข้ ำลงทุนในธุรกิจ
บริ หำรสื่อโฆษณำทำงเสียงในพืน้ ที่ร้ำนค้ ำในรู ป แบบ Smart-Radio และธุรกิจบริ กำรจัดกิจกรรม (Event) และ
คอนเสิร์ตต่ำง ๆ โดยกำรลงทุนในบริ ษัท เอ็น. อี. เอ็กซ์. ที. จำกัด (“NEXT”) โดยกำรเข้ ำซื ้อหุ้นสำมัญทังหมดจำก
้
กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม (“ผู้ขำย”) และกำรเข้ ำซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ NEXT (รวมเรี ยกว่ำ “กำรทำธุรกรรม”)
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1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริ ษัท

บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่

กลุ่มธุรกิจพลังงำน

กลุ่มธุรกิจมีเดีย/นวัตกรรม

บจ. ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่
บจ. บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตลั

บจ. ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์

บจ. อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน

บจ. ดีมีเตอร์ พำวเวอร์

บจ. ฮิโนกิ วู้ด เวิร์ค

บริษัทมีกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ที่ประกอบด้ วย ธุรกิจมีเดีย/ธุรกิจนวัตกรรม และธุรกิจพลังงำน
ชื่อบริษทั

ลักษณะธุรกิจ

1. ธุรกิจมีเดีย/ธุรกิจนวัตกรรม
1.1 บริษัท ดีมเี ตอร์
เป็ นนวัตกรรมใหม่ในส่วน
อินโนเวชัน่ จำกัด
ของธุรกิจมีเดีย ได้ แก่ ทีวดี ิ
จิตลั บนโทรศัพท์มือถือ และ
ปั ญญำประดิษฐ์ (Artificial
Intelligence)
1.2 บริษัท บลู ฟี นิกซ์ ดิจติ ลั
จำกัด

พัฒนำเว็บไซต์และ
แอพพลิเคชัน่ เพือ่ ให้ บริกำร
ผ่ำนระบบอินเตอร์ เน็ต
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สัดส่ วนถือหุ้น
(ร้ อยละ)

รายชื่อผู้ถือหุ้น
และจานวนหุ้น*

99

1. บริษทั ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
479,998 หุ้น
2. นำย ชลพรรณ วงษ์ สิงห์
1 หุ้น
3. นำย เอกวิทย์ แก้ ววิเชียร
1 หุ้น
รวม
480,000 หุ้น
(มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท)
1. บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จำกัด49,100หุ้น
2. นำยสุรศักดิ์ อำรีย์สว่ำงกิจ
48,392 หุ้น
3. บริษัท 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)

30

ชื่อบริษทั

สัดส่ วนถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น
(ร้ อยละ)
และจานวนหุ้น*
99.98
1. บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จำกัด 9,998 หุ้น
2. 2. นำย ชลพรรณ วงษ์ สิงห์
1 หุ้น
3. นำย เอกวิทย์ แก้ ววิเชียร
1 หุ้น
รวม
10,000 หุ้น
(มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท)
37.5
1. บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
1,006,580 หุ้น
2. นำยสุรเกียรติ เทียนทอง
724,736 หุ้น
3. นำยนพปฎล เจสัน จิรสันติ 288,553 หุ้น
4. นำยอนุรักษ์ เทียนทอง
201,316 หุ้น
5. นำยวิชญ์ ไวฑูรเกียรติ
187,895 หุ้น
6. นำยโกวิทย์ จิรชนำนนท์
147,632 หุ้น
7. นำงสำวสุณฏั ฐำ บดินทร์ ภกั ดีกลุ 127,500หุ้น
รวม
2,684,212 หุ้น
(มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท)

ลักษณะธุรกิจ

1.3 บริษัท ฮิโนกิ วู้ด เวิร์ค
จำกัด

กำรค้ ำ ผลิต ออกแบบ จัด
จำหน่ำย นำเข้ ำ ส่งออก
ผลิตภัณฑ์จำกไม้

1.4 บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พเี รี ยนซ์
จำกัด

เป็ นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
กิจกรรมด้ ำนสวนสนุก
และธีมปำร์ ค

2. ธุรกิจพลังงาน
2.1 บริษัท ดีมเี ตอร์ พำวเวอร์ เป็ นบริษัททีป่ ระกอบธุรกิจ
จำกัด
ให้ บริกำรเกี่ยวกับโครงกำร
ผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน
ทดแทน

99

2.2 บริษัท อัครวัฒน์ พลังงำน เป็ นบริษัททีป่ ระกอบธุรกิจ
พืชหมุนเวียน จำกัด
ผลิตและจำหน่ำย
กระแสไฟฟ้ำ

33.64
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1. บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
3,499,998 หุ้น
2. นำงสำวกุลธิดำ วีระถำวร
1 หุ้น
3. นำย เอกวิทย์ แก้ ววิเชียร
1 หุ้น
รวม
3,500,000 หุ้น
(มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท)
1. นำยทิษณุ
ธนญำธรณ์
17,500
2. บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
16,819 หุ้น
3. บริษัท โรงไฟฟ้ำ ธนญำธรณ์ จำกัด8,181 หุ้น
4. นำงณิญำ
ธนญำธรณ์
2,500 หุ้น
5. นำยธนภณ ธนญำธรณ์
2,500 หุ้น
6. นำงสำวภคนัท ธนญำธรณ์
2,500 หุ้น
รวม
50,000 หุ้น
(มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท)

1.4 ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
- ไม่มี –
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 กลุ่มธุรกิจมีเดีย ประกอบด้ วย
2.1.1 ธุรกิจจัดแสดงคอนเสิร์ต
• คอนเสิร์ตวง Sticky Fingers
• คอนเสิร์ตวง Daniel Caesar
• คอนเสิร์ตวง Snow Patrol
(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
1) การจัดคอนเสิร์ตในประเทศไทย
กำรจัดคอนเสิร์ตมีรำยละเอียดในกำรดำเนินกำร ดังต่อไปนี ้
(1) กำรดำเนินกำรจัดหำและติดต่อศิลปิ นมำแสดง
(2) กำรดำเนินกำรบริ หำรจัดกำรงำนคอนเสิร์ต ได้ แก่ ค่ำ เช่ ำสถำนที่ในกำรจัดงำน ค่ำใช้ จ่ำย
เครื่ องดนตรี รวมทัง้ ระบบแสงและเสียงที่เกี่ ยวข้ องกับงำนคอนเสิร์ต ค่ำจ้ ำงศิลปิ นเปิ ดงำน
ค่ำที่พักของศิลปิ นและผู้เกี่ ยวข้ อง ค่ำลิขสิทธิ์เพลง ค่ำอำนวยควำมสะดวกและค่ำบริ หำร
จัดกำรสถำนที่ เป็ นต้ น
รำยละเอียดลำดับกำรจัดคอนเสิร์ตปี 2562
1. Sticky Fingers Live in Bangkok โดยมีงบประมำณไม่เกิน 4,200,000 บำท Sticky Fingers เป็ นวง
ดนตรี วงร็อคผสมเรกเก้ สัญชำติออสเตรเลีย คอนเสิร์ตจัดแสดงในวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2562 เวลำ 19.00
น. ณ Moon Star Studio ซึง่ สำมำรถรองรับผู้เข้ ำชมได้ ประมำณ 2,500 คน
2. Daniel Caesar Live in Bangkok โดยมีงบประมำณไม่เกิน 13,020,000 บำท Daniel Caesar ซึง่
ได้ รับรำงวัล Grammy Awards ปี 2019 ในสำขำ Best R&B Performance คอนเสิร์ตจัดแสดงในวันที่
25 กรกฎำคม 2562 เวลำ 19.00 น. ณ ธันเดอร์ โดม เมืองทองธำนี ซึง่ สำมำรถรองรับผู้เข้ ำชมได้
ประมำณ 8,000 คน
3. Snow Patrol Acoustic Live in Bangkok โดยมีงบประมำณไม่เกิน 4,579,600 บำท คอนเสิร์ตจัด
แสดงในวันที่ 27 สิงหำคม 2562 เวลำ 19.00 น. ณ Moon Star Studio ซึง่ สำมำรถรองรับผู้เข้ ำชมได้
ประมำณ 2,600 คน
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2.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
เนื่องด้ วยภำวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีแนวโน้ มชะลอตัวตำมภำวะเศรษฐกิจโลก ซึง่ อำจส่งผลกระทบต่อ
ควำมสำมำรถในกำรจับจ่ำยใช้ สอยในทำงด้ ำนสันทนำกำรของกลุ่มลูกค้ ำ ทำให้ เกิดควำมเสี่ยงที่ยอดกำรจำหน่ำยตัว๋ กำร
แสดงอำจจะต่ำกว่ำเป้ำหมำย รวมทังอำจจะมี
้
นโยบำยลดงบประมำณค่ำกำรสนับสนุนกำรจัดคอนเสิร์ตจำกสปอนเซอร์
ต่ำงๆ นอกจำกนี ้ ตลำดอำจเกิดกำรแข่งขันสูงขึ ้นจำกกำรที่ช่วงเวลำกำรจัดแสดงคอนเสิร์ตดังกล่ำวอำจจะตรงกับคอนเสิร์ต
อื่นหรื องำนอีเว้ นท์อื่นที่มีกลุ่มลูกค้ ำเป้ำหมำยเดียวกันหรื อใกล้ เคียงกัน ซึง่ เป็ นควำมเสี่ยงที่ไม่สำมำรถควบคุมได้
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริ การ
บริษัทได้ คดั เลือกคอนเสิร์ตทีม่ ีคณ
ุ ภำพและตอบสนองควำมต้ องกำรของผู้ชม มีกลุ่มลูกค้ ำเป้ำหมำยชัดเจน โดยได้
ทำกำรซื ้อคอนเสิร์ตและทำกำรจัดจำหน่ำยบัตรเข้ ำชมคอนเสิร์จให้ แก่กลุ่มลูกค้ ำที่ต้องกำรผลงำนคุณภำพเพื่อนำเสนอแก่
ผู้รับชม และดำเนินกำรจัดกำรแสดงคอนเสิร์ตให้ สำเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยดี
2.4 งานที่ยังไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี-

โครงสร้ างรายได้ ของธุรกิจมีเดีย
ประเภทของรายได้

ปี 2560
ล้ านบาท

ปี 2561

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ปี 2562

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

1.รำยได้ คำ่ ร่วมผลิตรำยกำร

27.00

45.72

0.61

4.44

-

-

2.รำยได้ คำ่ สิทธิแพร่ภำพรำยกำร

16.71

28.29

-

-

-

-

-

-

-

-

38.84

70.55

0.01

0.02

-

-

2.08

3.78

5.รำยได้ อื่น

15.34

25.97

13.14

95.56

14.13

25.67

รวมรายได้

59.06

100.00

13.75

100.00

55.05

100.00

3.รำยได้ จำกกำรจัดคอนเสิร์ต
4.รำยได้ จำกกำรขำย

หมำยเหตุ: 1) บริษัทเริ่มมีรำยได้ ค่ำร่วมผลิตรำยกำรเมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2553
2) บริษัทมีรำยได้ จำกกำรสนับสนุนกำรจัดแข่งขันกีฬำกอล์ฟ Thailand Classic ในเดือนกุมภำพันธ์ 2558
3) ธุรกิจของบริษัทย่อยยังมีรำยได้ ไม่เกินร้ อยละ 10 ของรำยได้ รวม ดังนันจึ
้ งไม่ได้ มกี ำรเสนอข้ อมูลโครงสร้ ำง
รำยได้ จำแนกตำมส่วนงำน

- 17 -

3. ปั จจัยความเสี่ยงของธุรกิจ
1) ความเสี่ยงในธุรกิจการจัดแสดงคอนเสิร์ต
เนือ่ งด้ วยภำวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีแนวโน้ มชะลอตัวตำมภำวะเศรษฐกิจโลก ซึง่ อำจส่งผลกระทบต่อ
ควำมสำมำรถในกำรจับจ่ำยใช้ สอยในทำงด้ ำนสันทนำกำรของกลุ่มลูกค้ ำ ทำให้ เกิดควำมเสี่ยงที่ยอดกำรจำหน่ำยบัตรเข้ ำ
ชมคอนเสิร์ตอำจจะต่ำกว่ำเป้ำหมำย รวมทังควำมเสี
้
่ยงจำกกำรลดลงของงบประมำณค่ำกำรสนับสนุนกำรจัดคอนเสิร์ต
จำกสปอนเซอร์ ต่ ำงๆ ทำงบริ ษั ท ได้ ต ระหนัก ถึ งปั จ จัย เสี่ ย งเหล่ ำนี ้ จึ ง ได้ เน้ น กำรคัด สรรเฉพำะศิ ลปิ น ที่ มี ชื่ อ เสี ย งใน
กลุ่มเป้ำหมำยของตนเอง และเลือกพำร์ ทเนอร์ ทำงธุรกิจที่มีควำมเชี่ยวชำญและมีช่องทำงโปรโมตกำรจัดแสดงคอนเสิร์ตที่
มีต้นทุนต่ำ สำมำรถเข้ ำถึงกลุ่มลูกค้ ำได้ อย่ำงตรงกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อช่วยลดควำมเสีย่ งจำกกำรดำเนินธุรกิจ
2) ความเสี่ยงต่ อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
มูลค่ำของรำคำหุ้นของบริ ษั ท มี มูลค่ำมำกหรื อน้ อยขึน้ อยู่กับ กำรประกอบกิจกำรของบริ ษั ท ซึ่งบริ ษั ทอยู่ใ น
ระหว่ำงกำรขยำยกำรประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจทำงเลือกอื่ นเพื่อเป็ นกำรกระจำยควำมเสี่ยงในเรื่ องของรำยได้ ในกำร
ประกอบธุรกิจเดิมที่มีเพียงธุรกิจมีเดีย และธุรกิจเคเบิ ้ลทีวี และจำกกำรที่ในปั จจุบนั รัฐบำลได้ ส่งเสริมกำรพัฒนำเทคโนโลยี
นวัตกรรมและกำรใช้ พลังงำนทำงเลือกทำให้ มีผ้ ูประกอบธุรกิจจำนวนมำกลงทุนในธุรกิจดังกล่ำว คณะกรรมกำรบริษัทจึง
เห็นว่ำ กำรเข้ ำร่ วมลงทุนในกำรธุรกิจนวัตกรรมและพลังงำนจะช่วยสร้ ำงรำยได้ ที่มนั่ คงให้ แก่ บริ ษัท และจะช่วยลดควำม
เสี่ยงจำกกำรประกอบธุรกิจมีเดียและธุรกิจเคเบิ ้ลทีวี
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การประกอบธุรกิจของบริษัทย่ อย
ปั จจุบนั บริษัทประกอบธุรกิจหลักคือ ธุรกิจมีเดีย และมุ่งหน้ ำประกอบธุรกิจอีก 2 กลุ่มธุรกิจ ได้ แก่ นวัตกรรม และ
พลังงำน ซึง่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทคือ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) และถือหุ้นแต่ละบริษัทร้ อยละ 99.99
โดยมีกำรแบ่งกำรดำเนินงำนของบริษัทในกลุ่ม ดังนี ้
1. บริษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด (“ดีพาวเวอร์ ”)
ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท:

บริษัท ดีมีเตอร์ พำวเวอร์ จำกัด

ที่ตั ้งสำนักงำนใหญ่:

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

ประเภทธุรกิจ:

ผลิต ส่ง จ่ำยกระแสไฟฟ้ำและ ผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน (35101)

เลขทะเบียนบริษัท:

0105558024665

ทุนจดทะเบียน:

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

ทุนทีช่ ำระแล้ ว:

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

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563*
ลาดับ
1
2
3

รายชื่อ

จานวนหุ้นที่ถือ

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
นำย ชลพรรณ วงษ์ สิงห์
นำย เอกวิทย์ แก้ ววิเชียร
รวม

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)

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

99.99
0
0
99.99

* หมำยเหตุ: ข้ อมูลตำมรำยชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปรำกฎตำมบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นคัดจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ ณ วันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2563*

ข้ อมูลการประกอบธุรกิจ
ประวัติความเป็ นมา
บริ ษัท ดีมีเตอร์ พำวเวอร์ จำกัด เดิมชื่อ บริ ษัท เอเจพี พำวเวอร์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั ้งเป็ น บริ ษัทจำกัด เมื่อ
วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2558 ต่อมำเมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 2558 บริษัทได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น บริษัท ดีมีเตอร์ พำวเวอร์ จำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ่งทีค่ ำนึงถึงกำรพัฒนำด้ ำนพลังงำน ทังเรื
้ ่ องเทคโนโลยี แหล่งที่มำของพลังงำนไฟฟ้ำ
ภำครัฐจึงมีนโยบำยส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนตำมธรรมชำติมำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำร
พึ่งพำเชื ้อเพลิงฟอสซิลและลดมลพิษจำกกำรผลิตไฟฟ้ำลง โดยในแผนกำรพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก
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ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) หรื อ Alternative Energy Development Plan (AEDP) ประเทศไทยได้ กำหนดเป้ำหมำยกำร
ใช้ พลังงำนทดแทนเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 25 ของกำรใช้ พลังงำนทังหมดในปี
้
พ.ศ. 2564
นอกจำกนีบ้ ริ ษัทยังให้ ควำมสนใจที่จะลงทุนในบริ ษัทจัดกำรพลังงำน (Energy Service Company:ESCO) ซึ่ง
เป็ นธุรกิจที่ให้ บริกำรในด้ ำนกำรอนุรักษ์ พลังงำน และ/หรื อพลังงำนทดแทนที่ให้ บริ กำรครบวงจร โดยครอบคลุมถึงกำรให้
คำปรึกษำ กำรบริ หำรโครงกำร กำรออกแบบทำงวิศวกรรม วิเครำะห์กำรใช้ พลังงำน ติดตั ้งอุปกรณ์ และดำเนินงำน กำร
จัดหำแหล่งเงินทุนสำหรับโครงกำรด้ ำนพลังงำน เป็ นต้ น
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด
ประเภทของรายได้

ปี 2560
ล้ านบาท

ปี 2561

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ปี 2562

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

บริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด
1. รำยได้

-

-

-

-

-

-

2. รำยได้ อื่น

2.42

100.00

0.55

100.00

0.45

100.00

รวมรายได้

2.42

100.00

0.55

100.00

0.45

100.00

ปั จจัยความเสี่ยงของของบริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด
1) กำรขำดควำมเข้ ำใจและเล็งเห็นถึงควำมสำคัญและประโยชน์ของกำรจัดกำรพลังงำนของผู้ประกอบกำร ซึง่ เป็ น
สิ่งหนึง่ ทีต่ ้ องคำนึงถึง กำรจัดกำรพลังงำนเป็ นเหมือนกำรลงทุนเพื่อสร้ ำงผลตอบแทนในระยะยำว
2) รูปแบบสัญญำพลังงำน โดยทัว่ ไปมี 3 รูปแบบ แต่ละรูปแบบสัญญำจะเกิดควำมเสี่ยงที่แตกต่ำงกัน
3) ควำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ควำมเสี่ ย งในด้ ำนประสิ ท ธิ ภ ำพของเครื่ อ งจัก ร/อุป กรณ์ ป ระหยัด พลังงำน รวมถึ งกำร
รับประกันในส่วนของกำรบริกำรดูแลรักษำและอะไหล่สำรอง
2. บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จากัด (“ดี อนโนเวชั่น”)
บริษัทดำเนินธุรกิจภำยใต้ ปรัชญำกำรทำงำนอย่ำงสร้ ำงสรรค์ มุ่งมัน่ และคัดสรรนวัตกรรมคุณภำพเพื่อส่งมอบ
ควำมสุขให้ แก่กลุ่มผู้บริ โภคอย่ำงต่อเนื่อง บริษัทมีเป้ำหมำยในกำรปรับเปลี่ยนและพัฒนำจำกกำรประกอบธุรกิจโทรทัศน์
ผ่ำนดำวเทียมเป็ นกำรลงทุนในนวัตรกรรมต่ำงๆ ในปี 2561
ข้ อมูลทั่วไปของบริษทั
ชื่อบริษัท:

บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จำกัด

ทีต่ ั ้งสำนักงำนใหญ่:

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

ประเภทธุรกิจ :

กระจำยเสียง แพร่ภำพวิทยุและโทรทัศน์ (60101)

เลขทะเบียนบริษัท:

0105552037951
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ทุนจดทะเบียน :

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

ทุนที่ชำระแล้ ว :

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

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563*
ลาดับ
1
2
3

รายชื่อ

จานวนหุ้นที่ถือ

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
นำย ชลพรรณ วงษ์ สิงห์
นำย เอกวิทย์ แก้ ววิเชียร
รวม

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)

479,998
1
1
480,000

99.96
0.02
0.02
100.00

* หมำยเหตุ: ข้ อมูลตำมรำยชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปรำกฎตำมบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นคัดจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ ณ วันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2563*

ข้ อมูลการประกอบธุรกิจ
ประวัติความเป็ นมา
บริ ษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จำกัด เดิมชื่อ บริษัท ยู เบสท์ พ้ อยท์ มีเดีย จำกัด จดทะเบียนจัดตั ้งเป็ นบริษัทจำกัด
เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2552 โดยทำธุรกิจ Call center ต่อมำได้ ในปี 2556 ได้ เปลี่ยนกำรดำเนินธุรกิจเป็ นกำรประกอบ
กิจกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมโดยได้ รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรื อโทรทัศน์เพื่อให้ บริกำรกระจำยเสียง
โทรทัศ น์ เลขที่ B1-S21040-0389-56 ของรำยกำร เอส.อี .เอ็ ก ซ์ .วำย วูแ มน ที วี ชำแนล จำกคณะกรรมกำร กสทช.
ตั ้งแต่วนั ที่ 22 เมษำยน 2557 – 21 เมษำยน 2559 (ก่อนหน้ ำได้ รับใบอนุญำตตั ้งแต่วนั ที่ 22 เมษำยน 2556 – 21 เมษำยน
2557) ต่อมำเมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 2558 บริ ษัทได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น บริษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จำกัด และเมื่อวันที่ 20 มิถุนำยน
2560 บริษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จำกัด ได้ เปลี่ยนชื่อใหม่ เป็ น บริษัท 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 นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้ 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
บริษัท ปั จจุบนั อยู่ในขันตอนระหว่
้
ำงกำรชำระบัญชี
เมื่อวันที่ 3 กันยำยน 2561 ดี อินโนเวชั่น จัดตั ้งบริ ษัทย่อยชื่อ บริ ษัท ฮิโนกิ วู้ด เวิร์ค จำกัด มีทุนจดทะเบีย น
1,000,000 บำท โดย ดี อินโนเวชัน่ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.98 เพื่อดำเนินธุรกิจแปรรูป ผลิต และจำหน่ำยผลิตภัณ ฑ์
จำกไม้ ฮิโนกิ ซึง่ มีกำรวำงแผนสำหรับช่องทำงในกำรจัดจำหน่ำยทังในช่
้ องทำงออนไลน์ ออฟไลน์ และผ่ำนตัวแทนจำหน่ำย
ฮิโนกิ วู้ด เวิร์ค มีแผนที่จะดำเนินกำรเปิ ดตัวสินค้ ำอย่ำงเป็ นทำงกำร คือ เขียงไม้ ฮิโนกิ
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โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จากัด
ประเภทของรายได้

ปี 2550
ล้ านบาท

ปี 2561

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ปี 2562

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จากัด
1. รำยได้

7.44

70.66

-

-

-

-

2. รำยได้ อื่น

3.09

29.34

3.24

100.00

2.75

100.00

รวมรายได้

10.53

100.00

3.24

100.00

2.75

100.00

ปั จจัยความเสี่ยงของ บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จากัด
1) ความเสี่ยงจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีอิทธิพลต่ อการกาหนดนโยบายและบริหารจั ดการกลุ่มบริ ษัทที่
บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จากัด เป็ นผู้ถือหุ้นรายย่ อย
ดี อินโนเวชัน่ เป็ นเพียงผู้ถือหุ้นรำยย่อยของบริ ษัทที่เข้ ำทำกำรลงทุน ถือหุ้นในสัดส่วนรวมกันร้ อยละ 30.03 ของ
ทุนจดทะเบี ยน จึงทำให้ ไม่สำมำรถควบคุมคะแนนเสียงในกำรลงมติที่สำคัญในกำรประชุมผู้ถือหุ้นได้ ดังนัน้
อำจทำให้ ไม่ สำมำรถรวบรวมคะแนนเพื่ อ ตรวจสอบและถ่ วงดุ ลเรื่ อ งที่ ผ้ ูถื อหุ้น รำยใหญ่ เสนอได้ นอกจำกนี ้
กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ยงั เป็ นผู้มีอำนำจในกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มบริษัท
2) ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่ ในสถานการณ์ เศรษฐกิจที่มีความผันผวน
บริ ษัทวำงแผนที่จะลงทุนอย่ำงต่อเนื่องในธุรกิจใหม่ เพื่อสร้ ำงกำรเติบโต แต่กำรลงทุนในธุรกิจใหม่ดังกล่ำวมี
ควำมเสี่ยงที่รำยได้ และกำไร อำจไม่เป็ นไปตำมเป้ำหมำยที่คำดกำรณ์ไว้ อันสืบเนื่องมำจำกปั จจัยด้ ำนต่ำงๆ เช่น
สภำวะเศรษฐกิจ กำรเปลี่ย นแปลงอย่ ำงรวดเร็ วของเทคโนโลยี รวมถึงกำรเปลี่ ย นแปลงทำงกฎหมำยและ
ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง กำรลงทุนดังกล่ำวยังต้ อง อำศัยควำมเชี่ยวชำญและกำรจัดกำรเฉพำะด้ ำน กำรผนึกกำลัง
ร่วมกัน (Synergy) ระหว่ำงธุรกิจใหม่และธุรกิจปั จจุบนั กำรผสมผสำนกระบวนกำรและระบบงำนที่สำคัญ กำร
สร้ ำงและพัฒนำวัฒนธรรมองค์กรให้ สอดคล้ องกับธุรกิจใหม่ทจี่ ะเกิดขึ ้น
3. บริษัท ฮิโนกิ วู้ด เวิร์ค จากัด ( “ฮิโนกิ วู๊ด เวร์ ค”)
ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท:

บริษัท ฮิโนกิ วู้ด เวิร์ค จำกัด

ที่ตั ้งสำนักงำนใหญ่:

88/292 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองห้ ำ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120

ประเภทธุรกิจ:

ประกอบกิจกำรค้ ำ ผลิต กำรออกแบบ จัดจำหน่ำย นำเข้ ำ ส่งออก ผลิตภัณฑ์จำกไม้ (16299)

เลขทะเบียนบริษัท:

0135561019979

ทุนจดทะเบียน:

1,000,000 บำท (หุ้นสำมัญ 10,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท)

ทุนชำระแล้ ว:

1,000,000 บำท (หุ้นสำมัญ 10,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท)
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รายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563*
ลาดับ
1
2
3

รายชื่อ

จานวนหุ้นที่ถือ

บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จำกัด
นำย ชลพรรณ วงษ์ สิงห์
นำย เอกวิทย์ แก้ ววิเชียร
รวม

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)

9,998
1
1
10,000

99.98
0.01
0.01
100.00

* หมำยเหตุ: ข้ อมูลตำมรำยชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปรำกฎตำมบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นคัดจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ ณ วันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2563*

ข้ อมูลการประกอบธุรกิจ
ประวัติความเป็ นมา
เนื่องจำก บริ ษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด ได้ ดำเนินกำรสำรวจควำมนิยมของผู้บริ โภคพบว่ำ ในปั จจุบันมี
กระแสเน้ นไปในกำรรักสุขภำพมำกยิ่งขึ ้นทั่วโลก ซึ่งเห็นได้ จำกกำรที่ทุกคนมุ่งเน้ นในกำรออกกำลังกำยในรูปแบบต่ำงๆ
รวมถึงกำรบริโภคอำหำร หรื อใช้ ผลิตภัณฑ์ทเี่ น้ นในเรื่ องของสุขภำพมำกยิ่งขึ ้น ดี อินโนเวชัน่ จึงเล็งเห็นว่ำ ธุรกิจที่มีทิศทำง
สอดคล้ องกับสุขภำพเป็ นสิ่งที่น่ำลงทุน จึงดำเนินกำรศึกษำหำผลิตภัณฑ์ทดี่ ีต่อสุขภำพของผู้บริโภค และพบว่ำผลิตภัณฑ์
ที่ผลิตจำกไม้ ฮิโนกิ ซึง่ เป็ นไม้ สนเนื ้ออ่อนที่มีชื่อเสียงอย่ำงมำกในประเทศญี่ปนุ่ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีควำมสะอำด ส่งผลดีต่อ
สุขภำพของผู้บริ โภค เนื่องจำกไม้ ฮิโนกิมีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีนำ้ มันภำยในเนือ้ ไม้ จึงทำให้ ไม้ ชนิดนีไ้ ม่เป็ นเชือ้ รำ ไม่มี
ควำมชื ้น และมีกลิน่ หอมเฉพำะตัว
ด้ วยเหตุผลดังกล่ำวข้ ำงต้ น ทีป่ ระชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561 ของ ดี อินโนเวชัน่ เมื่อวันที่ 3 กันยำยน 2561
เวลำ 13.00 น. มีมติให้ ดี อินโนเวชัน่ จัดตั ้งบริ ษัทย่อยชื่อ บริ ษัท ฮิโนกิ วู้ด เวิร์ค จำกัด มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บำท
โดยดี อินโนเวชัน่ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.98 ซึง่ ฮิโนกิ วู้ด เวิร์คถูกจดทะเบียนจัดตั ้งบริษัทเมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2561
และเป็ น บริ ษั ทย่อยทำงอ้ อมของบริ ษั ท เพื่ อดำเนิ นธุรกิ จแปรรู ป ผลิต และจำหน่ ำยผลิ ตภัณ ฑ์ จำกไม้ ฮิโนกิ ทัง้ นี ้ กำร
ดำเนินกำรดังกล่ำวได้ ผ่ำนคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรลงทุนของบริ ษัทเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยมีมติเห็นชอบให้ ลงทุน
และนำเสนอให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทรับทรำบกำรลงทุนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 9
พฤศจิกำยน 2561
ไม้ ฮิโนกิเป็ นไม้ สนเนือ้ อ่อนที่มีชื่ อเสียงอย่ำงมำกในประเทศญี่ ปุ่น เป็ นผลิตภัณ ฑ์ ที่มีควำมสะอำด ส่งผลดีต่อ
สุขภำพของผู้บริ โภค เนื่องจำกไม้ ฮิโนกิมีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีนำ้ มันภำยในเนือ้ ไม้ จึงทำให้ ไม้ ชนิดนีไ้ ม่เป็ นเชือ้ รำ ไม่มี
ควำมชื ้น และมีกลิน่ หอมเฉพำะตัว โดยสินค้ ำจะถูกผลิตออกมำภำยใต้ แบรนด์ที่มีชื่อว่ำ WA ซึง่ เป็ นสินค้ ำชนิดแรกของฮิโน
กิ วู้ด เวิร์ค นอกจำกนี ้ ฮิโนกิ วู้ด เวิร์คยังมีแผนที่จะแปรรู ป ผลิต จำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกไม้ ฮิโนกิอื่นๆ จึงมีกำรวำงแผน
สำหรับช่องทำงในกำรจัดจำหน่ำยทังในช่
้ องทำงออนไลน์ ออฟไลน์ และผ่ำนตัวแทนจำหน่ำย
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โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท ฮิโนกิ วู้ด เวิร์ค จากัด
ประเภทของรายได้

ปี 2560
ล้ านบาท

ปี 2561

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ปี 2562

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

บริษัท ฮิโนกิ วู้ด เวิร์ค จากัด
1. รำยได้

-

-

-

-

1.67

99.40

2. รำยได้ อื่น

-

-

0.01

100.00

0.01

0.60

รวมรายได้

-*

-*

0.01

100.00

1.68

100.00

* หมำยเหตุ: จดทะเบียนจัดตั ้งบริ ษัทเมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2561
ปั จจัยความเสี่ยงของ บริษัท ฮิโนกิ วู้ด เวิร์ค จากัด
1) ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
กำรลงทุ น ในธุรกิ จ ใหม่ มี ค วำมเสี่ ยงที่ รำยได้ และก ำไร อำจไม่ เป็ น ไปตำมเป้ ำหมำยที่ ค ำดกำรณ์ ไว้ อัน สื บ
เนื่องมำจำกปั จจัยด้ ำนต่ำงๆ เช่ น สภำวะเศรษฐกิจ กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ วของเทคโนโลยี รวมถึงกำร
เปลี่ยนแปลงทำงกฎหมำยและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง กำรลงทุนดังกล่ำวยังต้ องอำศัยควำมเชี่ยวชำญและกำร
จัด กำรเฉพำะด้ ำ น กำรผนึ ก ก ำลังร่ ว มกัน (Synergy) ระหว่ ำ งธุ รกิ จ ใหม่ แ ละธุ รกิ จ ปั จ จุ บัน กำรผสมผสำน
กระบวนกำรและระบบงำนที่สำคัญ กำรสร้ ำงและพัฒนำวัฒนธรรมองค์กรให้ สอดคล้ องกับธุรกิจใหม่ทจี่ ะเกิดขึ ้น
การประกอบธุรกิจของบริ ษัทร่ วม
1. บริษัท บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตัล จากัด (“บลู ฟี นิกซ์ ”)
ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท:

บริษัท บลู ฟี นกิ ซ์ ดิจิตลั จำกัด

ที่ตั ้งสำนักงำนใหญ่:

415,415/1-11 ชัน้ 3 ซอยลำดพร้ ำว 122 (มหำดไทย 1)
แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310

ประเภทธุรกิจ:

พัฒนำเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน่ เพื่อให้ บริกำรผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต (62011)

เลขทะเบียนบริษัท:

0105559165386

ทุนจดทะเบียน:

16,350,000 บำท (หุ้นสำมัญ 163,500 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท)

ทุนชำระแล้ ว:

11,700,000 บำท (หุ้นสำมัญ 117,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท)
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รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563*
ลาดับ

รายชื่อ

1
2
3
4

บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จำกัด
นำยสุรศักดิ์ อำรี ย์สว่ำงกิจ
บริษัท อำร์ ติเซน ฮ่องกง จำกัด
นำยศิรทรงวิทย์ จิรธนำโศภิน

5

จานวนหุ้นที่ถือ

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

2,000

1.22

163,500

100.00

รวม

* หมำยเหตุ: ข้ อมูลตำมรำยชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปรำกฎตำมบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นคัดจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ ณ วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563

ข้ อมูลการประกอบธุรกิจ
บริษัท บลู ฟี นกิ ซ์ ดิจิตลั จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้ องกับกำรพัฒนำแอพพลิเคชัน่ ในระบบถ่ำยทอดสดออนไลน์
(Online Live Streaming Platform) โดยระบบ Platform สำมำรถใช้ งำนบนโทรศัพท์มือถือได้ ทุกระบบปฏิบตั ิกำร ไม่ว่ำจะ
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 มดำเนินกำรเชิงพำณิ ชย์ในเดือนมิถุนำยน 2560 โดยถ่ำยทอดสด
(Live) โดยกลุ่ม บุค คล ที่ มี ชื่ อ เสีย ง จ ำนวน 350 รำย โดยกลุ่ม ผู้จัด รำยกำรดังกล่ ำวมี ผ้ ู ติ ด ตำมผ่ ำน Social Network
จำนวนมำก เช่น ติดตำมผ่ำน Facebook จำนวนประมำณ 6 ล้ ำนรำย, ผ่ำนระบบ Instagram จำนวนประมำณ 8 ล้ ำนรำย
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 จำกกำรจัดงำนแถลงข่ ำวเปิ ดตัวอย่ำงเป็ น
ทำงกำร มีบคุ คลที่มีชื่อเสียงเข้ ำร่วม เช่น อำจำรย์คฑำ ชินบัญชร, เสกสรรค์ ศุขพิมำย, ทีมงำนก่อนบ่ำยคลำยเครี ยด และ
Miss Supranational ซึ่งบริ ษั ทได้ ให้ กำรสนับสนุน และควำมช่วยเหลื อ ติดต่ อประสำนงำนให้ ต่ อมำ ผู้บริ ห ำรของ บลู
ฟี นิกซ์ มองเห็นโอกำสในกำรเข้ ำร่ วมเป็ นพันธมิตร กับ บริ ษัท อิเลคทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรี ม จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทนำเข้ ำเกมส์
ออนไลน์ เพื่อใช้ ทรัพยำกรร่ วมกันให้ เกิดประโยชน์สูงสุดทำงธุรกิ จ รวมถึงได้ มีกำรนำเสนอแผนขยำยงำนกับกลุ่มธุรกิจ
มีเดียชันน
้ ำที่สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม ในช่วงเดือนตุลำคม 2560
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อย่ำงไรก็ตำม บลู ฟี นิกซ์ ไม่สำมำรถกระตุ้นจำนวนลูกค้ ำให้ มีรำยได้ ต ำมเป้ำหมำยที่ได้ วำงไว้ ซึ่งส่งผลให้ กำร
ดำเนินธุรกิจไม่เป็ นไปตำมแผนที่ได้ วำงไว้ บริษัทพิจำรณำแล้ วเห็นว่ำ อำจเกิดจำกกำรขำดกำรวำงกลยุทธ์และกำรวำงแผน
กำรตลำดที่ชดั เจน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเรื่ องของกำรจัดสรรงบประมำณและกำรจัดลำดับควำมสำคัญของแผนงำน ซึ่ง
ส่งผลต่อกำรกำหนดสัดส่วนกำรใช้ งบประมำณในเครื่ องมือทำงกำรตลำดต่ำงๆ อีกทัง้ สภำวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ไม่ส่งผล
ในทำงบวกเท่ำที่คำดกำรณ์ไว้ โดยปั จจุบนั บลู ฟี นิกซ์ ได้ ประสบปั ญหำขำดสภำพคล่องทำงกำรเงิน ซึ่งในที่ประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ของ บลู ฟี นิกซ์ เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2561 ฝ่ 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 ษั ท ครัง้ ที่ 3/2561
เมื่อวันที่ 4 พฤษภำคม 2561 อย่ำงไรก็ตำม แผนฟื น้ ฟูกำรประกอบธุรกิจดังกล่ำวยังขำดกำรวิเครำะห์ควำมเป็ นไปได้ และ
รำยละเอียด ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นกำรลดผลกระทบที่อำจเกิดขึ ้นแก่บริษัทให้ น้อยทีส่ ดุ และลดภำระค่ำใช้ จ่ำยคงที่ที่ต้องชำระเป็ น
รำยเดือน บริษัทและกลุ่มผู้ถือหุ้น บลู ฟี นิกซ์ จึงมีควำมเห็นให้ เลิกบริษัท บลู ฟี นิกซ์ ซึ่งบริษัทได้ มีมติที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือ
หุ้น ครัง้ ที่ 2/2561ของบลู ฟี นิกซ์ ในวันที่ 27 กันยำยน 2561 มีมติอนุมตั ิให้ เลิกบริษัท บลู ฟี นิกซ์ ซึ่งขณะนี ้ บลู ฟี นิกซ์ อยู่
ในระหว่ำงขึ ้นตอนกำรชำระบัญชี
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตลั จากัด
ประเภทของรายได้

ปี 2560
ล้ านบาท

ปี 2561

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ปี 2562

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

บริษัท บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตลั จากัด
1. รำยได้

11.14

99.55

-

-

-

-

2. รำยได้ อื่น

0.05

0.45

-

-

-

-

รวมรายได้

11.19

100.00

-*

-*

-

-

* หมำยเหตุ: บริ ษัทได้ จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนำธุกิจกำรค้ ำเมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2561 และอยู่ในขันตอนกำร
้
ชำระบัญชี
ปั จจัยความเสี่ยงของ บริษัท บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตัล จากัด
1) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนด กฎหมาย และเกณฑ์ การควบคุมจากภาครัฐ
กำรดำเนินธุรกิจถ่ำยทอดสดออนไลน์ถกู กำกับดูแลโดยกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร และกระทรวงพำณิชย์ กำรควบคุมธุรกิจกำรให้ บริกำรถ่ำยทอดสดออนไลน์ยงั ไม่มีควำมเข้ มงวด จึง
อำจมีกำรออกมำตรกำรกำกับหรื อกฎระเบียบต่ำงๆ ใหม่เพิ่มเติม เพื่อควบคุมเนื ้อหำออนไลน์มำกขึ ้น
2) ความเสี่ยงจากการแข่ งขันและการเพิ่มขึน้ ของผู้ให้ บริการถ่ ายทอดสดออนไลน์ รายใหม่
ปั จจุบนั กำรแข่งขันในธุรกิจให้ บริ กำรถ่ำยทอดสดออนไลน์ทงในไทยและต่
ั้
ำงประเทศมีควำมรุนแรงมำกขึน้ จำก
กำรเพิ่มจำนวนของผู้ให้ บริ กำรรำยใหม่ในตลำดที่เพิ่มอย่ำงต่อเนื่อง โดยผู้ให้ บริ กำรในแต่ละประเทศมีจำนวน
หลำยรำย และผู้ให้ บริกำรต่ำงประเทศที่รุกเข้ ำมำแข่งขันกับผู้บริกำรในประเทศมีแนวโน้ มเพิ่มจำนวนมำกขึ ้น
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3) ความเสี่ยงจากกลุ่มผ้ ถือหุ้นรายใหญ่ มีอิทธิพลต่ อการกาหนดนโยบายและบริหารจัดการ
ดี อินโนเวชัน่ เป็ นเพียงผู้ถือหุ้นรำยย่อยของบริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนรวมกันร้ อยละ 30.03 ของทุนจดทะเบียน จึง
ทำให้ ไม่สำมำรถควบคุมคะแนนเสียงในกำรลงมติที่สำคัญในกำรประชุมผู้ถือหุ้นได้ ดังนัน้ อำจทำให้ ไม่สำมำรถ
รวบรวมคะแนนเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นรำยใหญ่เสนอได้ นอกจำกนี ้กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ยงั เป็ น
ผู้มี อ ำนำจในกำรบริ ห ำรจัด กำร โดยมี ต ำแหน่ งเป็ น กรรมกำรจ ำนวน 4 ท่ ำ น จำกทัง้ หมด 8 ท่ ำ น รวมถึ ง มี
กรรมกำรภำยนอกที่มำจำกกำรเลือกตั ้งร่วมกันของผู้ถือหุ้น 1 ท่ำน บริษัทจึงแต่งตั ้งกรรมกำรจำนวน 3 ท่ำน เพื่อ
ทำหน้ ำที่ตรวจสอบกำรดำเนินงำนของผู้บริหำรและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรำยย่อย
2. บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์ พีเรียนซ์ จากัด (“ฮีโร่ เอ็กซ์ พีเรียนซ์ ”)
ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท:

บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด

ที่ตั ้งสำนักงำนใหญ่:

387 หมู่ที่ 8 ตำบลบำงแก้ ว อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540

ประเภทธุรกิจ:

กิจกรรมด้ ำนสวนสนุกและธีมปำร์ ค (93210)

เลขทะเบียนบริษัท:

0105559027285

ทุนจดทะเบียน:

268,421,200 บำท (หุ้นสำมัญ 2,684,212 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท)

ทุนชำระแล้ ว:

268,421,200 บำท

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562*
ลาดับ

รายชื่อ

1

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

2

จานวนหุ้นที่ถือ

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)

1,006,580

37.50

นำยสุรเกียรติ เทียนทอง

724,736

27.50

3

นำยนพปฎล เจสัน จิรสันติ

288,553

10.75

4

นำยอนุรักษ์ เทียนทอง

201,316

7.50

5

นำยวิชญ์ ไวฑูรเกียรติ

187,895

7.00

6

นำยโกวิทย์ จิรชนำนนท์

147,632

5.50

7

นำงสำวสุณฏั ฐำ บดินทร์ ภกั ดีกลุ
รวม

127,500

4.75

2,684,212

100.00

* หมำยเหตุ: ข้ อมูลตำมรำยชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปรำกฎตำมบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นคัดจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ ณ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562*

ข้ อมูลการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จำกัด เป็ นบริษัทที่ประกอบธุรกิจพัฒนำแหล่งให้ ควำมบันเทิงในรูปแบบดิจิทลั คือ The
Marvel Experience: Theme Entertainment Attraction (เดอะมำร์ เวลเอ็กซ์ พีเรี ยนซ์ไทยแลนด์: ธีมเอ็นเตอร์ เทนเมนท์
แอ็ทแทรคชัน่ ) (“TMX”) ร่วมกับบริษัท ฮีโร่ เวนเจอร์ จำกัด (บริษัท Hero Venture LLC.) (“HV”) จำกประเทศสหรัฐอเมริกำ
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ซึง่ เป็ นประสบกำรณ์เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ ในรูปแบบดิจิทลั 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 โดยมีสถำนที่ตั ้งอยู่ที่บริ เวณศูนย์กำรค้ ำเมกำ บำงนำ (MEGA)
ทังนี
้ ้ ได้ เปิ ดให้ บริกำรเมื่อวันที่ 29 มิถนุ ำยน 2561
โครงสร้ ำงกำรส่งผ่ำนสิทธิในตัวละครของ Marvel นัน้ ทำงฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ได้ รับช่วงต่อของสิทธิมำจำกบริ ษัท
HV International LLC. (“HVI”) ซึง่ เป็ นบริษัทลูกของ HV ซึง่ เป็ นบริษัททีไ่ ด้ รับสิทธิโดยตรงจำกบริษัท Marvel Characters
B.V. (“Marvel”) โดย ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ 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 ตำรำงเมตร สำมำรถรองรับนักท่องเที่ยวได้ เต็มที่ถึง 10,950 คนต่อวัน
ทังนี
้ ้ ในกำรดำเนินธุรกิจ TMX รำยได้ หลักมำจำก 4 ช่องทำง 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
ประเภทของรายได้

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

-

-

119.43

85.88

11.33

56.65

2. รำยได้ อื่น

0.10

100.00

19.64

14.12

8.67

43.35

รวมรายได้

0.10

100.00

139.07

100.00

20.00

100.00

บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์ พเี รียนซ์ จากัด
1. รำยได้

เมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2562 ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ได้ จัดให้ มีกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 1/2562 โดยเสนอ
วำระกำรพิจำรณำเกี่ยวกับกำรหยุดดำเนินโครงกำรของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ เนื่องจำก ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ได้ ประสบปั ญหำ
ขำดสภำพคล่องทำงกำรเงิน และกำรดำเนินโครงกำรที่ไม่เป็ นไปตำมแผนกำร โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์
มีมติให้ หยุดกำรโครงกำร ซึง่ มีกำหนดหยุดกำรดำเนินโครงกำรในวันที่ 29 มกรำคม 2562
แต่อย่ำงไรก็ดี คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำควรหำธุรกิจใหม่ โดยให้ ฝ่ำยจัดกำรได้ ดำเนินกำรหำแนวทำง
เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงกำรดำเนินธุรกิจและได้ มีกำรจำหน่ำยทรัพย์สินในธุรกิจเดิมที่มิได้ ใช้ ประโยชน์แล้ วออกไป ซึง่ ปั จจุบนั
บริ ษัทได้ เปลี่ยนธุรกิจหลักเป็ นกำรให้ เช่ำ ให้ เช่ำช่วงซึ่งอสังหำริ มทรัพย์ต่ำงๆ เช่น ที่ดิน อำคำร พืน้ ที่อำคำร สิ่งปลูกสร้ ำง
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พื ้นที่จอดรถ รวมทังส่
้ วนควบของอสังหำริ มทรัพย์ดงั กล่ำว เพื่อเป็ นสถำนประกอบกำรค้ ำ สถำนที่ทำกำรพำณิชย์ สถำนที่
ทำกำรรำชกำรหรื อเพื่อกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
ณ ปั จจุบนั บริ ษัทฯแห่งหนึ่งได้ เข้ ำมำเช่ำพื ้นที่อำคำรส่วนหนึ่ง เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกำรให้ บริกำรศูนย์กำร
เรี ยนรู้ทำงวิทยำศำตร์
ปั จจัยความเสี่ยงของบริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์ พีเรียนซ์ จากัด
1) ความเสี่ยงจากกลุ่มผ้ ถือหุ้นรายใหญ่ มีอิทธิพลต่ อการกาหนดนโยบายและบริหารจัดการ
บริษัทเป็ นเพียงผู้ถือหุ้นรำยย่อยของบริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนรวมกัน ร้ อยละ 37.50 ของ
ทุนจดทะเบียน จึงทำให้ ไม่ สำมำรถควบคุมคะแนนเสียงในกำรลงมติที่สำคัญ ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นได้ เกื อบ
ทังหมด
้
ดังนัน้ อำจทำให้ ไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นรำยใหญ่เสนอได้
นอกจำกนีก้ ลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ยังเป็ นผู้มีอำนำจในกำรบริ หำรจัดกำรกลุ่มบริ ษัท โดยมีตำแหน่งเป็ นกรรมกำร
จ ำนวน 6 ท่ ำ น จำกทัง้ หมด 9 ท่ ำ น บริ ษั ท จึ ง แต่ งตัง้ กรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ ำ น เพื่ อ ท ำหน้ ำ ที่ ต รวจสอบกำร
ดำเนินงำนของผู้บริหำรและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรำยย่อย
การประกอบธุรกิจเงินลงทุนทั่วไป
1. บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จากัด
ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท:

บริษัท อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด

ที่ตั ้งสำนักงำนใหญ่:

99/1 หมู่ที่ 8 ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ประเภทธุรกิจ:

ผลิตและจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ (35101)

เลขทะเบียนบริษัท:

0105551048887

ทุนจดทะเบียน:

5,000,000 บำท (หุ้นสำมัญ 50,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท)

ทุนชำระแล้ ว:

5,000,000 บำท

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 เมษยน 2562*
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

รายชื่อ

จานวนหุ้นที่ถือ

นำยทิษณุ
ธนญำธรณ์
บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
บริษัท โรงไฟฟ้ำ ธนญำธรณ์ จำกัด
นำงณิญำ
ธนญำธรณ์
นำยธนภณ ธนญำธรณ์
นำงสำวภคนัท ธนญำธรณ์
รวม

17,500
16,819
8,181
2,500
2,500
2,500
50,000
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สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
35.00
33.63
16.36
5.00
5.00
5.00
100.00

* หมำยเหตุ: ข้ อมูลตำมรำยชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปรำกฎตำมบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นคัดจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ ณ วันที่ 30 เมษยน 2562*

ข้ อมูลการประกอบธุรกิจ
บริษัท อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด ก่อตั ้งขึ ้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภำคม 2551 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและ
จำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน โดยได้ ลงนำมในสัญญำซื ้อขำยไฟฟ้ำ (VSPP) กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.)
ด้ วยกำลังผลิตไฟฟ้ำขนำดไม่เกิน 4.9 เมกะวัตต์ ในวันที่ 19 พฤษภำคม 2552 โรงไฟฟ้ำพลังงำนก๊ ำซชีวภำพของบริ ษัท
ใช้ ก๊ำซชีวภำพที่ผลิตจำกน ้ำเสียที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิตน ้ำตำลของโรงงำนน ้ำตำลในบริ เวณใกล้ เคียงกับโรงไฟฟ้ำเป็ น
วัตถุดิบสำหรับกำรผลิตไฟฟ้ำ โดยที่นำ้ เสียดังกล่ำวมีปริ มำณมำกและไม่เป็ นที่ต้องกำรของโรงงำนนำ้ ตำล และเพื่ อลด
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบำบัดนำ้ เสียดังกล่ำว โรงงำนน ้ำตำลจึงมีควำมประสงค์จะจำหน่ำยนำ้ เสียดังกล่ำวเพื่ อกำรผลิตไฟฟ้ำ
ทังนี
้ ้ ปริมำณน ้ำเสียของโรงงำนน ้ำตำลดังกล่ำวมีเพียงพอสำหรับกำรผลิตไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำของบริษัท
หลังจำกได้ รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2559 บริษัทจะทำ
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 ภำยในเดื อนธันวำคม 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
บริษัทได้ รับโอนหุ้นส่วนแรกจำนวน 8,200 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 16.40 ของหุ้นทังหมดของ
้
อัครวัฒน์ โดยบริษัทได้ ชำระรำคำ
ซื ้อขำยหุ้นสำหรับกำรโอนหุ้นส่วนแรกให้ แก่ บริ ษัท โรงไฟฟ้ำ ธนญำธรณ์ จำกัด รวมเป็ นจำนวนเงินทัง้ สิ ้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
ทำงบริษัทยังไม่ได้ เข้ ำทำรำยกำรแต่อย่ำงใด
จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2561 คณะกรรมกำรได้ พิจำรณำ
ข้ อเท็จจริงเพิ่มเติมและผลกำรศึกษำโครงสร้ ำงต้ นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปพบว่ำ กำรดำเนินโครงกำรโดยอำศัยแนวทำงเดิม
อำจส่งผลให้ ไม่เกิดผลประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น จึงได้ ให้ ฝ่ำยบริ หำรศึกษำหำแนวทำงแก้ ไขให้ บริ ษัทได้ รับผลกระทบ
จำกโครงกำรนี ้น้ อยที่สดุ ซึง่ บริษัทได้ เสนอแนวทำงแก้ ไขและพบประเด็นสำคัญจำกกำรศึกษำแนวทำงแก้ ไขดังกล่ำว
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2561 ได้ พิจำรณำมีควำมเห็นว่ำ กำรดำเนินโครงกำรต่ อไปไม่ว่ำจะโดย
อำศัยแนวทำงเดิม หรื อตำมแนวทำงแก้ ไขปั ญ หำ 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 ผู้บริหำรชุดปั จจุบนั ยังได้ ดำเนินกำรทำแผนในกำรปรับปรุงโรงงำนและจำหน่ำยไฟฟ้ำไปด้ วย
ดังนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษั ทครัง้ ที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2562 ได้ พิจำรณำให้ ควำมเห็นชอบ
อนุมตั ิให้ ลงนำมในสัญญำจะซื ้อจะขำยหุ้นของ บริษัท อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด จำนวน 16,819 หุ้น ทีถ่ ืออยู่
ทัง้ หมดให้ แก่บริ ษัท แห่งหนึ่ง ในรำคำทัง้ สิ ้น 14,000,000 บำท และบริ ษัทฯ ได้ รับชำระค่ำหุ้นดังกล่ำวแล้ ว เมื่อวันที่ 28
มกรำคม 2563

- 30 -

โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จากัด
ประเภทของรายได้

ปี 2560
ล้ านบาท

ปี 2561

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ปี 2562

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืช
หมุนเวียน จากัด
1. รำยได้
2. รำยได้ อนื่
รวมรายได้

-

-

-

-

-

-

0.02

100.00

0.02

100.00

0.02

100.00

0.02

100.00

0.02

100.00

0.02

100.00

ปั จจัยความเสี่ยงของ บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จากัด
1) ความเสี่ยงจากวัตถุดิบที่มีความสาคัญต่ อการผลิต
โครงกำรโรงไฟฟ้ ำพลังงำนก๊ ำซชีวภำพใช้ วัตถุดิ บจำกนำ้ เสียที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิตนำ้ ตำลของโรงงำน
น ้ำตำลในบริ เวณใกล้ เคียงกับ โดยวัตถุดิบดังกล่ำวเป็ นวัตถุดิบสำคัญทีใ่ ช้ ในกระบวนกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ และ
ปริมำณที่ผลิตจะขึ ้นอยู่กบั ผลผลิตและข้ อตกลงในกำรจำหน่ำยน ้ำเสียจำกโรงงำนน ้ำตำล
2) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ ารายใหญ่ สาหรับธุรกิจพลังงาน
กำรดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำทุกโครงกำรมีกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคเป็ นลูกค้ ำเพียงรำยเดียว ซึง่ มีสญ
ั ญำซื ้อขำยไฟฟ้ำ
และเป็ นหน่วยงำนภำครัฐที่มีควำมน่ำเชื่อถือและมีควำมมัน่ คง
3) แนวโน้ มความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจ
กำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับกำรประกอบประกอบธุรกิจ อำจจะส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริ ษั ท ได้ ทัง้ ในทำงที่ เป็ น ประโยชน์ ห รื อ ในทำงที่ เป็ น โทษแก่ บ ริ ษั ท โดยที่ ก ำรเปลี่ ย นแปลงกฎระเบี ย บ
ข้ อบังคับต่ำงๆ เป็ นปั จจัยภำยนอกที่บริ ษัทไม่อำจควบคุมได้ อย่ำงไรตำม บริษัทมีกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลง
ของกฎระเบียบรวมถึงนโยบำยของภำครัฐอย่ำงต่อเนือ่ ง
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4. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ลักษณะสาคัญของทรัพย์ สินถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทย่ อยใช้ ในการประกอบธุรกิจ 2562
บริษัท

ทรัพย์ สิน

1.บริษัท ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด

มูลค่ าทางบัญชี
(ล้ านบาท)

ส่วนปรับปรุงอำคำร

12.85

เครื่ องตกแต่งของใช้ สำนักงำน

2.02

ยำนพำหนะ

0.16

บริษัทย่ อย
1. บริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด

ไม่มี

2. บริษัท ดีมเี ตอร์ อินโนเวชั่น จากัด

ไม่มี

3. บริษัท ฮิโนกิ วู้ด เวิร์ค จากัด

ไม่มี
บริษัทร่ วม
อยู่ในขันตอนกำรช
้
ำระบัญชี

1. บริษัท บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตลั จากัด

อำคำรและส่วนปรับปรุง

308.92

เครื่ องเล่น

7.53

อุปกรณ์

8.01

เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้
สำนักงำน

5.45

2. บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์ พเี รียนซ์ จากัด

เงินลงทุนทั่วไป
1.บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จากัด

บริษัท

อำคำร

4.80

เครื่ องจักรและอุปกรณ์

1.13

ทรัพย์ สิน

มูลค่ าทางบัญชี

(อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน)

(ล้ านบาท)

ที่ดิน

ไม่มี

อำคำร

ไม่มี

เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์

ไม่มี

1. บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จากัด
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4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริษัทย่ อย:

บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จำกัด: บริษัทถือหุ้นร้ อยละ 99.99
บริษัท ดีมีเตอร์ พำวเวอร์ จำกัด: บริษัทถือหุ้นร้ อยละ 99.99
บริษัท ฮิโนกิ วู้ด เวิร์ค จำกัด: บริษัทถือหุ้นร้ อยละ 99.98
(โดยบริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จำกัด )

บริษัทร่ วม:

บริษัท บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตลั จำกัด: บริษัทถือหุ้นร้ อยละ 30.03
บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พเี รียนซ์ จำกัด: บริษัทถือหุ้นร้ อยละ 37.50

เงินลงทุนทั่วไป: บริษัท อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด: บริษัทถือหุ้นร้ อยละ 33.64
4.3 นโยบายการบริหารในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
บริษัท
บริษัทย่ อย

บริษัทร่ วม

รายชื่อ

อานาจในการลงนาม

บริษัท ดีมีเตอร์ พำวเวอร์ จำกัด

กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่ วมกันและประทับตรำ
สำคัญของบริษัท

บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จำกัด

กรรมกำรสองคนลงลำยมือ ชื่อร่ วมกัน และประทับตรำ
สำคัญของบริษัท

บริษัท ฮิโนกิ วู้ด เวิร์ค จำกัด

กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่ วมกัน และประทับตรำ
สำคัญของบริษัท

บริษัท บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตลั จำกัด

นำยสุรศักดิ์ อำรี ย์สว่ำงกิจ หรื อ นำยนิธิภัทร์ พำณิ ชชัย
วิวัฒ น์ หรื อ นำยวิ วัฒ น์ วงศ์ ว รำวิ ภัท ร์ ลงลำยมื อ ชื่ อ
ร่ ว มกั น กั บ นำยสรกฤต ลัท ธิ ธ รรม หรื อ นำยธี ร วิ ท ย์
จำรุ วัฒ น์ รวมเป็ นสองคนและประทับ ตรำสำคัญ ของ
บริษัท

บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จำกัด

นำยสุรเกียรติ เทียนทอง นำยวิชญ์ ไวฑูรเกียรติ นำยนพ
ปฎล เจสั น จิ ร สั น ติ์ กรรมกำรสองในสำมคนนี ้ ลง
ลำยมือชื่อร่วมกัน และประทับตรำสำคัญของบริ ษัท เว้ น
แต่กรณีกำรทำธุรกรรมที่มีมูลค่ำเกิน กว่ำ 500,000 (ห้ ำ
แสน) บำท ให้ น ำยสุรเกี ยรติ เที ยนทอง หรื อนำยวิชญ์
ไวฑูรเกียรติ หรื อ นำยนพปฎล เจสัน จิรสันติ์ คนใดคน
หนึ่ งลงลำยมื อชื่อ ร่ วมกับ นำงสำวสุรีย์ ภรณ์ อุดมผล
วณิช รวมเป็ นสองคน และประทับตรำสำคัญบริษัท
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บริษัท
เงินลงทุนทั่วไป

รายชื่อ

อานาจในการลงนาม

บริ ษัท อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน กรรมกำรหนึ่งคนลงลำยมือชื่อ และประทับตรำสำคัญ
จำกัด
ของบริษัท
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
รายงานสรุ ปสถานะลูกหนีข้ องฝ่ ายกฎหมาย (ที่อยู่ระหว่ างการดาเนินการ) สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (เฉพาะลูกหนีข้ องบริษัท)
ลูกหนี ้
1. บริ ษั ท มิ ว ส์ กรุ๊ ป
บางกอก จากัด

รายละเอียด/สถานะการดาเนินการ
• ควำมเป็ นมำ - บริ ษัท มิวส์ กรุ๊ ป บำงกอก จำกัด เป็ นลูกหนีต้ ำมสัญ ญำว่ำจ้ ำงดำเนินโครงกำร
กอล์ฟ ยูโรเปี ย้ น ไทยแลนด์ คลำสสิก ทังนี
้ ้ นับแต่กำรแข่งขันสิ ้นสุดลงตั ้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ 2558
บริ ษัท มิวส์ กรุ๊ป บำงกอก จำกัด ได้ ชำระเงินคืนให้ กับบริ ษัทฯ เพียงบำงส่วน และได้ บ่ำยเบี่ยงกำร
ชำระหนี ้ในส่วนที่เหลือ
• บริ ษัทฯ ยื่นฟ้องบริ ษัท มิวส์ กรุ๊ ป บำงกอก จำกัด เป็ นจำเลยต่อศำลแพ่งกรุงเทพใต้ ตำมสัญญำ
ว่ำจ้ ำงดำเนินโครงกำรรำยกำรแข่งขันกอล์ฟไทยแลนด์ค ลำสสิค โดยมีทุนทรัพย์ ฟ้องรวมทัง้ สิน้
113,574,762.20 บำท
• ศำลชั น้ ต้ นมี ค ำพิ พ ำกษำเมื่ อวั น ที่ 27 พฤศจิ ก ำยน 2560 พิ พ ำกษ ำให้ จ ำเลยช ำระเงิ น
18,253,248.40 บำท พร้ อมดอกเบีย้ อัตรำร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับถัด จำกวันที่ 15 มิถุนำยน 2558
จนกว่ำจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ค่ำฤชำธรรมเนียมให้ เป็ นพับ
• คู่ควำมทังสองฝ่
้
ำยได้ ยื่นอุทธรณ์คำพิพำกษำของศำลชันต้
้ น
• วันที่ 25 มีนำคม 2562 ศำลแพ่งกรุงเทพใต้ อ่ำนคำพิพำกษำศำลอุทธรณ์
• ศำลอุทธรณ์ “พิพำกษำให้ จำเลยชำระเงิน 57,201,682.21 บำท พร้ อมดอกเบี ้ยอัตรำร้ อยละ 7.5
ต่อปี นับตั ้งแต่วนั ที่ 14 กรกฎำคม 2559 เป็ นต้ นไป จนกว่ำจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ค่ำฤชำธรรมเนียม
ในชันอุ
้ ทธรณ์ให้ เป็ นพับ”
• ปั จจุบนั คดีนี ้อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ
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หมายเหตุ

ลูกหนี ้
2. บริ ษั ท สยามหิ น
ประดับ จากัด

รายละเอียด/สถานะการดาเนินการ

หมายเหตุ

• ควำมเป็ นมำ - บริ ษัท สยำมหินประดับ จำกัด เป็ นลูกหนีต้ ำมคำพิพำกษำของศำลแพ่งกรุงเทพใต้
ซึง่ ศำลได้ มีคำพิพำกษำให้ ชำระหนี ้ให้ กบั บริษัท จำนวน 73,544,313.75 บำท พร้ อมด้ วยดอกเบี ้ย
อีกจำนวนหนึ่ง แต่ บริ ษัท สยำมหินประดับ จำกัด ไม่ได้ จัดกำรชำระหนีใ้ ห้ แต่อย่ำงใด ภำยหลัง
บริ ษั ทได้ ด ำเนิ นกำรสื บทรัพ ย์ เพื่ อ บังคับคดี แต่ ปรำกฎว่ำ บริ ษั ท สยำมหิน ประดับ จำกัด ไม่ มี
ทรัพย์สินเพียงพอที่จะชำระหนี ้ได้ ทงหมด
ั้
• 11 ธัน วำคม 2558 บริ ษั ท ฯ ยื่ น ฟ้ อ งบริ ษั ท สยำมหิน ประดับ จำกัด เป็ นคดี ล้ม ละลำยต่ อ ศำล
ล้ มละลำยกลำง เป็ นเลขคดีดำที่ ล.3496/2558 ทุนทรัพย์รวม 91,031,285.38 บำท
• 7 มีนำคม 2559 ศำลล้ มละลำยกลำงได้ มีคำสัง่ ให้ พิทกั ษ์ ทรัพย์ลกู หนี ้เด็ดขำด
• 25 กรกฎำคม 2559 บริ ษัท ได้ ยื่นคำขอรับชำระหนีต้ ่อเจ้ ำพนักงำนพิทักษ์ ทรัพย์ โดยเป็ นเจ้ ำหนี ้
ลำดับที่ 1
• ลูกหนี ้ได้ แถลงไม่ประสงค์จะประนอมหนี ้ก่อนล้ มละลำย ที่ประชุมของเจ้ ำหนี ้จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์
ให้ เจ้ ำพนักงำนพิทกั ทรัพย์รำยงำนศำลเพื่อขอให้ ศำลพิพำกษำให้ ลกู หนี ้ล้ มละลำย
• เจ้ ำพนักงำนพิทักษ์ ทรัพย์ได้ ดำเนินกำรอำยัดบัญชีเงินฝำกของลูกหนี ้ และได้ มีกำรยึด เครื่ องจักร
ขำยทอดตลำดเรี ยบร้ อยแล้ วบำงส่วน ปั จจุบนั อยู่ระหว่ำงติดตำมและสืบทรัพย์เพิ่มเติม

3. บ ริ ษั ท 94 เ อ็ น
เตอร์ เทนเม้ น จากัด

• ควำมเป็ นมำ- บริษัท 94 เอ็นเตอร์ เทนเม้ น จำกัด เป็ นลูกหนี ้ตำมสัญญำร่วมผลิตรำยกำร ค้ ำงชำระ ลูกหนี ผ้ ิด นัด ชำระหนี ต้ ำมค ำพิ พ ำกษำตำมยอม
ค่ ำ ร่ ว มผลิ ต รำยกำรรวมทัง้ สิ น้ ประมำณ 40 ล้ ำ นบำท ต่ อ มำ บริ ษั ท ได้ บ อกเลิ ก สัญ ญำ, ตัด แล้ วอยู่ระหว่ำงสืบทรัพย์เพื่อบังคับคดี
สัญญำนกำรออกอำกำศ และได้ เรี ยกให้ บริษัท 94 เอ็นเตอร์ เทนเม้ น จำกัด ชำระหนี ้คืนทังหมด
้
• 1 กรกฎำคม 2558 บริ ษัท 94 เอ็นเตอร์ เทนเม้ น จำกัด ได้ ติดต่อขอเจรจำและได้ ตกลงทำสัญ ญำ
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ลูกหนี ้

รายละเอียด/สถานะการดาเนินการ
ปรับปรุงโครงสร้ ำงหนีแ้ ละรับสภำพหนี ้ แต่ลกู หนี ้ได้ ผ่อนชำระมำเพียง 3 งวด (รวม 1.5 ล้ ำนบำท)
แล้ วผิดนัด
• 8 ธั น วำคม 2559 บริ ษั ทฯ ได้ ยื่ น ฟ้ อ ง บริ ษั ท 94 เอ็ น เตอร์ เ ทนเม้ น จ ำกั ด ต่ อ ศำลแพ่ ง
ทุนทรัพย์ฟ้องรวม 44,418,907.18 บำท เป็ นคดีหมำยเลขดำที่ พ.5872/2559
• 15 พฤษภำคม 2560 ศำลมีคำพิพำกษำตำมสัญญำประนีประนอมยอมควำม โดยจำเลย ตกลง
ชำระหนี ้เงินต้ นให้ โจทก์จำนวน 39,304,000 บำท ตกลงจะชำระให้ เสร็ จภำยใน 3 ปี โดยชำระดังนี ้
ปี ที่ 1 ชำระไม่น้อยกว่ำเดือนละ 500,000 บำท
ปี ที่ 2 ชำระไม่น้อยกว่ำเดือนละ 700,000 บำท
ปี ที่ 3 ชำระไม่น้อยกว่ำเดือนละ 1,000,000 บำท
เริ่มชำระงวดแรกภำยในวันที่ 10 สิงหำคม 2560 เป็ นต้ นไป หำกผิดนัดให้ โจทก์บงั คับ
คดีได้ เต็มตำมฟ้อง
•

ภำยหลังบริ ษั ท 94 เอ็น เตอร์ เทนเม้ น จำกัด ผิดนัดชำระหนี ้ บริ ษัทได้ ออกหมำยบังคับคดี และ
ดำเนินกำรสืบทรัพย์เพื่อบังคับคดีแต่ไม่พบทรัพย์สิน

• ปั จจุบนั บริ ษัทฯ อยู่ระหว่ำงเตรี ยมดำเนินคดีล้มละลำยกับบริษัท 94 เอ็นเตอร์ เทนเม้ น จำกัด
4. บ ริ ษั ท แ ม ค คิ ว
เมจิก สแควร์ จากัด

• ควำมเป็ น มำ - บริ ษั ท แมคคิ ว เมจิ ก สแควร์ จ ำกั ด เป็ น ลูก หนี ต้ ำมสัญ ญำร่ ว มผลิ ต รำยกำร
โดยบริษัท ได้ ยื่นฟ้องเป็ น 2 คดีด้วยกัน คือ
1) คดีท่ี 1 วันที่ 13 มีน ำคม 2557 ยื่นฟ้องเป็ น คดีแพ่ งทุนทรัพย์ ประมำณ 5.6 ล้ ำนบำท ตำม
สัญญำร่วมผลิตรำยกำร เพื่อเรี ยกให้ ชำระหนี ้ ต่อศำลจังหวัดนนทบุรี
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หมายเหตุ

ลูกหนี ้

รายละเอียด/สถานะการดาเนินการ
-

วันที่ 16 มิถุนำยน 2557 ศำลจังหวัดนนทบุรีได้ พิพำกษำให้ แมคคิว เมจิก ชำระหนี ้
ให้ บริษัท จำนวน 5,666,579.17 บำท พร้ อมด้ วยดอกเบี ้ยบำงส่วน

2) คดีท่ี 2 วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2557 ยื่นฟ้องเป็ นคดีอำญำ ตำม พ.ร.บ.ว่ำด้ วยควำมผิดอันเกิด
จำกกำรใช้ เช็ค โดยได้ ยื่นฟ้อง บจ.แมคคิว
-

เป็ นจำเลยที่ 1 , นำงสำวนัยนำ ซำพะวงค์ (กรรมกำร) เป็ นจำเลยที่ 2

• 21 เมษำยน 2557 ศำลไต่สวนมูลฟ้อง และมีคำสัง่ ให้ ประทับรับฟ้อง
• 16 มิถุนำยน 2557 นัดสอบคำให้ กำร แต่จำเลยหลบหนี ศำลมีคำสั่งจำหน่ำยคดีชั่วครำว และได้
ออกหมำยจับ นำงสำวนัยนำ ซำพะวงศ์
• 15 มกรำคม 2561 ศำลมีหมำยนัดเพื่อสอบคำให้ กำรจำเลย เนื่องจำกจำเลยเข้ ำมอบตัว โดยในวัน
นัดจำเลยรับสำรภำพตำมฟ้อง และขอผ่อนชำระหนี ้ตำมเช็คให้ บริษัท เสร็ จสิ ้นภำยใน 2 ปี 6 เดือน
เนือ่ งจำกจำเลยไม่มีงำนทำ
• จำเลยได้ ผิดเงื่อนไขกำรช ำระหนี ใ้ ห้ บ ริ ษั ท ฯ ศำลจึ งนัด พร้ อมเพื่ อฟั งค ำพิ พ ำกษำ เมื่ อวัน ที่ 17
กันยำยน 2562 แต่ จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็ นกรรมกำรจำเลยที่ 1 ด้ วย จงใจไม่ม ำศำล ศำลจึ งให้ ออก
หมำยจับจำเลยที่ 2 เพื่อให้ มำฟั งคำพิพำกษำ
• วันที่ 30 ตุลำคม 2562 ศำล พิพำกษำว่ำ” จำเลยทังสองมี
้
ควำมผิดตำม พรบ.ควำมผิดอันเกิดจำก
กำรใช้ เช็ค พ.ศ.2534 มำตรำ 4(1)(3) ประกอบประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 83 ลงโทษปรับ
จำเลยที่ 1 จำนวน 40,000 บำท จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนดเวลำ 4 เดือน จำเลยทัง้ สองให้ กำร
สำรภำพเป็ น ประโยชน์ แก่ ก ำรพิ จำรณำมี เหตุบ รรเทำโทษลดโทษให้ ค นละกึ่ งนึ งตำมประมวล
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ลูกหนี ้

รายละเอียด/สถานะการดาเนินการ

หมายเหตุ

กฎหมำยอำญำมำตรำ 78 คงปรับจำเลยที่ 1 เป็ นเงิน 20,000 บำท และจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด
2 เดือน ตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 56 หำกจำเลยที่ 1 ไม่ชำระค่ำปรับ ให้ จัดกำรตำม
ประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 29 วรรคแรก
• คดี นี ศ้ ำลอ่ ำ นค ำพิ พ ำกษำลั บ หลั ง จ ำเลย และให้ ออกหมำยจั บ จ ำเลยที่ 2 เพื่ อ บั ง คั บ ตำม
คำพิพำกษำภำยในอำยุควำม
• ปั จจุบนั อยู่ระหว่ำงติดตำมจำเลยที่ 2 ตำมหมำยจับ
5. บ ริ ษั ท ฮ อ ท ไ อ
เดี ย ร์ แ อ น ด์ เว น
เจอร์ ส จากัด

• ควำมเป็ นมำ - บริษัท ฮอทไอเดียร์ แอนด์ เวนเจอร์ ส จำกัด เป็ นลูกหนี ้ตำมสัญญำร่วมผลิตรำยกำร อยู่ระหว่ำงสืบทรัพย์อื่นเพิม่ เติม
• 25 มกรำคม 2559 ยื่ น ฟ้ อ งลู ก หนี ต้ ่ อ ศำลจั ง หวั ด นนทบุ รี เป็ นคดี ห มำยเลขด ำที่ 151/2559
ทุนทรัพย์ฟอ้ งจำนวน 1,909,225.18 บำท
• 23 พฤษภำคม 2559 ศำลจั ง หวัด นนทบุ รี ได้ มี ค ำพิ พ ำกษำ เป็ นเลขคดี แ ดงที่ พ.831/2559
โดยพิพำกษำให้ ฮอทไอเดียร์ ฯ ชำระเงิน 1,348,200 บำท พร้ อมค่ำปรับบำงส่วนให้ กบั บริ ษัท
• คดีนี ้ บริษัทมิได้ ยื่นอุทธรณ์ เพรำะศำลพิพำกษำให้ บริ ษัท ได้ รับเงินต้ นเต็มตำมจำนวน โดยศำลได้
ปรับลดเบี ้ยปรับจำกอัตรำร้ อยละ 24 ต่อปี เหลือเพียง 7.5 ต่อปี ซึ่งกำรปรับลดเบี ้ยปรับดังกล่ำว
อยู่ในดุลยพินจิ ของศำลที่สำมำรถทำได้
• คดีนี ้ ทนำยควำมได้ ดำเนินกำรสืบทรัพย์ของลูกหนี ้แล้ วแต่ก็ไม่พบทรัพย์ของลูกหนี ้
• ปั จจุบันบริ ษัทฯ อยู่ระหว่ำงเตรี ยมดำเนินคดีล้ มละลำยกับบริ ษัท ฮอทไอเดียร์ แอนด์ เวนเจอร์ ส
จำกัด
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6. บริ ษั ท กูรู ที วีกรุ๊ ป
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รายละเอียด/สถานะการดาเนินการ

หมายเหตุ

• ควำมเป็ นมำ- บริ ษัท กูรู ทีวีกรุ๊ป จำกัด เป็ นลูกนีต้ ำมสัญญำร่วมผลิตรำยกำร โดยมีภำระหนี ้ค้ ำง
ชำระกับ บริ ษั ท ณ วันที่ 31 มีน ำคม 2559 จำนวน 3,420,057.38 บำท โดยต่อ มำได้ ท ำหนังสื อ
ปรับปรุงโครงสร้ ำงหนีแ้ ละรั บสภำพหนีจ้ ำนวนเงินดังกล่ำวให้ ไว้ กับบริ ษัท โดยขอผ่อ นชำระเป็ น
งวดๆ พร้ อมสั่งจ่ำยเช็คชำระหนีไ้ ว้ ล่วงหน้ ำ อย่ำงไรก็ดี เช็คเดือนกันยำยน /ตุลำคม/พฤศจิกำยน
2559 (รวม 3 งวด) ธนำคำรปฏิเสธกำรชำระเงิน และเพื่อป้องกันควำมเสียหำย บริ ษัทฯยื่นฟ้อง
บริษัท กูรู ทีวีกรุ๊ป จำกัด เป็ นคดีอำญำ ข้ อหำตำมควำมผิด พรบ.ว่ำด้ วยควำมผิดอันเกิดจำกกำรใช้
เช็ค พ.ศ. 2534
• 19 ธันวำคม 2559 บริ ษัทได้ ยื่นฟ้องกูรู ทีวีกรุ๊ป เป็ นคดีอำญำต่อศำลแขวงพระนครเหนือ เป็ นเลข
คดีหมำยเลขดำที่ 10473/2559
• 17 กรกฎำคม 2560 ศำลนัดไต่สวนมูลฟ้อง ภำยหลังสืบพยำนเสร็จศำลมีคำสัง่ ประทับรับฟ้อง
• 21 สิงหำคม 2560 จำเลยทังสำมมำศำลและรั
้
บสำรภำพตำมฟ้อง โดยประสงค์ขอชำระหนี ้ทังหมด
้
แต่ขอผ่อนชำระโดยทยอยเป็ นงวดๆ ศำลจึงสัง่ จำหน่ำยคดีไว้ ชวั่ ครำว หำกจำเลยผิดนัดให้ หยิบยก
คดีขึ ้นพิจำรณำเพื่อพิพำกษำต่อไป
• จำเลยอยู่ระหว่ำงผ่อนชำระหนี ้ทังหมดคื
้
นให้ บริษัท โดยศำลสัง่ จำหน่ำยคดีไว้ ชวั่ ครำว

7. น า ง ส า ว นั ย น า
ซาพวงค์

• นำงสำวนัยนำ ซำพวงค์ เป็ นกรรมกำรผู้มีอำนำจของแม็คคิว เมจิก ซึ่ง แม็คคิว เมจิก เป็ นลูกหนี ้ ยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2561
ตำมคำพิพำกษำของบริ ษัท โดยภำยหลังจำกที่ศำลจังหวัดนนทบุรีมีคำพิพำกษำให้ บจ.แม็คคิว
ชำระหนี ้ให้ กบั บริษัทแล้ ว นำงสำวนัยนำฯ ได้ ไปจดทะเบียนเลิกบริษัทและเสร็จกำรชำระบัญชี โดย
นำงสำวนัยนำฯ เป็ นผู้ชำระบัญชีของ แม็คคิว เมจิก ด้ วย ซึง่ กำรกระทำดังกล่ำวถือเป็ นพฤติกำรณ์
ทีป่ ระสงค์ไม่ให้ เจ้ ำหนี ้ได้ รับชำระหนี ้ อันเป็ นควำมผิดฐำนโกงเจ้ ำหนี ้
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รายละเอียด/สถานะการดาเนินการ
• 20 มี น ำคม 2560 บริ ษั ท ยื่ น ฟ้ อ ง นำงสำวนัย นำฯ เป็ น คดี อ ำญำฐำนโกงเจ้ ำหนี ต้ ่ อ ศำลแขวง
นนทบุรี ทัง้ นี ้ หำกศำลพิพำกษำว่ำผิดจริ ง บริ ษัทสำมำรถเรี ยกค่ำเสียหำยในคดีที่ แม็คคิว เมจิก
เป็ นหนี ้ตำมคำพิพำกษำได้ ทงหมด
ั้
• 16 พฤษภำคม 2560 ศำลแขวงนนทบุรีนดั ไต่สวนมูลฟ้อง โดยจำเลยได้ แต่งทนำยควำมเข้ ำสู้คดี ใน
วันนัดพิจำรณำบริษัทนำผู้รับมอบอำนำจ (นำยเอกวิทย์ แก้ ววิเชียร) เข้ ำไต่สวนเสร็จสิ ้นรวม 1 ปำก
ศำลให้ เลื่อนไปนัดฟั งคำสัง่ วันที่ 28 มิถนุ ำยน 2560
• 28 มิถุนำยน 2560 ศำลแขวงนนทบุรี พิจำรณำพยำนหลักฐำนแล้ ว คดีที่โจทก์ฟ้องมีมลู ศำลจึงมี
คำสัง่ ให้ ประทับรับฟ้องคดีของโจทก์ไว้ พิจำรณำ และให้ หมำยเรี ยกจำเลยเพื่อมำศำลสอบคำให้ กำร
ในวันที่ 30 สิงหำคม 2560
• 30 สิ งหำคม 2560 จ ำเลยมำศำลพร้ อมแต่ งทนำยควำมเข้ ำ มำในคดี ได้ ให้ ก ำรปฏิ เสธทุก ข้ อ
กล่ำวหำและขอประกันตัวสู้คดี
• 19 ธันวำคม 2560 สืบพยำนโจทก์จำเลยเสร็จสิ ้น ศำลนัดฟั งคำพิพำกษำ
• 1 กุมภำพันธ์ 2561 ศำลได้ พิพำกษำยกฟ้อง โดยศำลยกประเด็นกำรตีควำมข้ อกฎหมำย
• บริษัทฯ ยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2561 ปั จจุบนั คดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลอุทธรณ์

8. บ ริ ษั ท มี เ ดี ย เอ
เจนซี่ไทย จากัด

• ควำมเป็ น มำ- บริ ษั ท มี เดี ย เอเจนซี่ ไทย จ ำกั ด เป็ น ลูก หนี ต้ ำมสัญ ญำซื อ้ สิ ท ธิ บ ริ ห ำรเวลำ
ออกอำกำศ โดยลูกหนีไ้ ม่สำมำรถปฏิบัติตำมสัญญำได้ ต่อมำลูกหนีไ้ ด้ ขอประนอมหนี ้กับบริ ษัท
โดยตกลงทำสัญญำกำหนดวิธีชำระหนีภ้ ำยใต้ สัญญำซือ้ สิทธิบริ หำรเวลำออกอำกำศ กล่ำวคื อ
ลูกหนีต้ กลงจะชำระคืนให้ กับบริ ษัทตำมสัญญำซื ้อสิทธิบริ หำรเวลำออกอำกำศ โดยนำสิทธิกำร
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ลูกหนี ้

รายละเอียด/สถานะการดาเนินการ
โฆษณำเวลำออกอำกำศของกอล์ฟยูโรเปี ย้ นมำชำระหนี ้เมื่อสำมำรถขำยโฆษณำได้ และส่วนหนึ่ง
(ประมำณ 93.5 ล้ ำนบำท) ได้ ทำสัญ ญำปรับปรุ งโครงสร้ ำ งหนี ้ อย่ ำงไรก็ดี ภำยหลังทำสัญ ญำ
ลูกหนี ้ก็ผิดนัด ไม่สำมำรถชำระหนีใ้ ห้ ได้ ตำมสัญญำ บริ ษัทได้ ติดตำมทวงถำมแล้ ว แต่ลกู หนีไ้ ม่มี
แนวทำงชัดเจนในกำรแก้ หนี ้
• 21 กั น ยำยน 2560 บริ ษั ท ได้ ยื่ น ฟ้ อ งลู ก หนี ต้ ่ อ ศำลแพ่ ง ธนบุ รี เป็ นคดี ห มำยเลขด ำที่
พ.1726/2560 โดยมีทนุ ทรัพย์ฟ้องทังสิ
้ ้น 323,296,077.43 บำท
• 16 กรกฎำคม 2561 ศำลมีคำพิพำกษำให้ จำเลยชำระเงิน 314,995,077.20 บำท พร้ อมดอกเบี ้ยใน
อัตรำร้ อยละ 12 ต่อปี ของต้ นเงิน 243,362,657.56 บำท นับแต่วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 และให้
ชำระดอกเบี ้ยในอัตรำร้ อยละ 7.5 ต่อปี ของต้ นเงิน 68,756,301.30 บำท นับถัดจำกวันฟ้อง (ฟ้อง
วันที่ 21 กันยำยน 2560 ) เป็ นต้ นไปจนกว่ำจะชำระเสร็ จ แก่โจทก์ กับให้ จำเลยชดใช้ ค่ำฤชำ
ธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่ำทนำยควำม 10,000 บำท ค่ำขึ ้นศำลให้ ใช้ แทนเท่ำที่โจทก์ชนะ
คดี
• คดีนี ้จำเลยไม่ยื่นอุทธรณ์ คดีถึงทีส่ ดุ บริษัทฯได้ มีกำรออกหมำยบังคับคดี และดำเนินกำรสืบทรัพย์
ของจำเลย โดยพบว่ำจำเลยไม่ได้ ประกอบกิจกำรใดๆแล้ ว
• ปั จจุบนั บริษัทฯ อยู่ระหว่ำงเตรี ยมดำเนินคดีล้มละลำยกับบริษัท มีเดีย เอเจนซี่ไทย จำกัด

9. นายธั ช กร ณั ช ชก
รุ ตม์
(บจ.พำวเวอร์ อินฟิ นิตี ้)

• นำยธัชกร ณัชชกรุตม์ เป็ นลูกหนี ้ที่มีควำมเกี่ยวข้ องกับบริษัท พำวเวอร์ อินฟิ นิตี ้ จำกัด ซึง่ เป็ น
ลูกหนี ้ตำมสัญญำร่วมผลิตรำยกำรประมำณ 1.5 ล้ ำนบำท โดยภำยหลังบริษัท พำวเวอร์ อินฟิ
นิตี ้ จำกัด ได้ ขอปรับปรุงโครงสร้ ำงหนีก้ ับบริ ษัท โดยขอทยอยชำระหนี ้ ทัง้ นี ้ นำยธัชกรฯ ได้ ตกลง
เข้ ำมำเป็ นผู้ชำระหนี ้แทน โดยสัง่ จ่ำยเพื่อชำระหนีใ้ ห้ กับบริ ษัท แต่เช็คไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้
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จำนวน 2 ฉบับ บริษัทได้ ติดตำมทวงถำมเพื่อให้ ชำระหนี ้เงินตำมเช็ค แต่ได้ รับกำรบ่ำยเบี่ยง
• 6 ตุลำคม 2560 บริ ษัท ได้ ยื่นฟ้องนำยธัชกร ณัชชกรุ ตม์ ต่อศำลแขวงพระนครเหนือ
คดีอำญำ ตำมพรบ. ว่ำด้ วยควำมผิดอันเกิดจำกกำรใช้ เช็ค

เป็ น

• 26 มีนำคม 2561 ไต่สวนพยำนเสร็จสิ ้น ศำลมีคำสัง่ ให้ ประทับรับฟ้องคดีไว้ พิจำรณำ
• 4 มิถนุ ำยน 2561 นัดสอบคำให้ กำร จำเลยไม่มำศำล ศำลจึงออกหมำยจับจำเลย และจำหน่ำยคดี
ชัว่ ครำวจนกว่ำจะจับกุมตัวจำเลยมำส่งศำลได้
• คดีนี ้ปั จจุบนั จำเลยยังหลบหนี
10. บริ ษั ท เอ็ ม ไอซี
บรอดแคส จากัด

• บริษัทได้ ยื่นฟ้องลูกหนี ้รำยนี ้รวม 3 คดี ซึง่ เกิดจำกมูลหนี ้ที่แตกต่ำงกัน ดังนี ้
1) คดี ท่ี 1 ยื่ น ฟ้ อ งลู ก หนี ต้ ำมสั ญ ญำร่ ว มผลิ ต รำยกำรต่ อ ศำลแพ่ ง ทุ น ทรั พ ย์ ฟ้ อ งรวม
1,024,774.96 บำท เมื่ อ วั น ที่ 28 ธั น วำคม 2560 คดี นี ล้ ู ก หนี ไ้ ม่ ได้ มำศำล และไม่ ได้ ยื่ น
คำให้ กำรแก้ ข้อกล่ำวหำคดี ศำลจึงมีคำสัง่ ว่ำจำเลยขำดนัดยื่นคำให้ กำรและขำดนัดพิจำรณำ
และให้ โจทก์นำพยำนเข้ ำสืบไปฝ่ ำยเดียว โดยภำยหลังศำลพิพำกษำให้ บริษัทฯชนะคดีและให้
ได้ ชำระหนี ้เต็มตำมฟ้อง
2) คดี ท่ี 2 ยื่ น ฟ้ อ งลูก หนี ต้ ำมสัญ ญำอนุญ ำตให้ ใช้ สิท ธิ แ พร่ ภ ำพรำยกำร (สิ ท ธิ ภ ำพยนต์ )
20,528,521.12 บำท เมื่อวันที่ 10 มกรำคม 2561
* คดีนีศ้ ำลพิพำกษำตำมสัญ ญำประนีประนอมยอมควำม โดยจำเลยที่ 1 รับว่ำเป็ นหนี ้
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ไอซี บรอดแคส จำกัด
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โจทก์ 20,582,521.12 บำท จำเลยที่2 รับว่ำ เป็ นหนี ้โจทก์ 10,329,384.24 บำท โดยจำเลย
ที่ 2 ตกลงชำระเงิน ให้ โจทก์ จ ำนวน 8,827,500 บำท เป็ น รำยเดื อนๆละ
ไม่ น้ อ ยกว่ ำ
300,000 บำทให้ เสร็ จ สิ น้ ภำยใน 29 เดื อ น (สิ น้ เดื อ นพฤศจิ ก ำยน 2563) ส่ ว นที่ เ หลื อ
11,755,021.12 บำท จำเลยที่ 1 ตกลงชำระให้ เสร็จสิ ้น ธันวำคม 2563
* ปั จจุบนั จำเลยที่ 2 ยังชำระหนี ้ตำมเงื่อนไขในสัญญำประนีประนอมยอมควำม
3) คดีท่ี 3 ยื่นฟ้องลูกหนี ้ตำมสัญญำอนุญำตให้ ใช้ สิทธิแพร่ ภำพรำยกำร (สิทธิถ่ำยทอดรำยกำร
Edge Sport) 78,795,266 บำท เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2561
* ศำลพิพำกษำตำมสัญญำประนีประนอมยอมควำม โดยจำเลยรับว่ำเป็ นหนี ้โจทก์ตำมฟ้อง
โดยตกลงชำระเงินให้ โจทก์ จำนวน 44,223,200 บำท แบ่งชำระเป็ นสอง งวดๆ ละ22,111,600
บำท เริ่มผ่อนงวดแรกสิ ้นเดือนธันวำคม 2561 งวดที่สองสิ ้นเดือนมิถุนำยน 2562 หำกผิดนัดให้ ถือ
ว่ำผิดนัดทังหมด
้
จำเลยยินยอมให้ โจทก์บงั คับชำระหนี ้เต็มจำนวนพร้ อมดอกเบี ้ย

11. บ ริ ษั ท จี ที ซี
มีเดีย จากัด

• คดีนี ้ บริษัท จีทีซี มีเดีย จำกัดได้ ยื่นฟ้องบริษัทฯ ต่อศำลแพ่งกรุงเทพใต้ เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2561
ในฐำนผิดข้ อตกลงซื ้อขำยและเรี ยกค่ำเสียหำยจำกบริษัท โดยมีทุนทรัพย์ฟ้องรวม 25,653,371.51
บำท จำกที่จีทีซี ไม่ได้ รับสิทธิ เวลำในกำรโฆษณำในรำยกำรแข่งขัน กอล์ฟ ยูโรเปี่ ยน ฤดูกำลปี
2017 และ 2018
• วันที่ 10 ตุลำคม 2562 สืบพยำนโจทก์และพยำนจำเลยเสร็ จสิ ้น ศำลนัดฟั งคำพิพำกษำวันที่ 19
ธันวำคม 2562
• วันที่ 19 ธันวำคม 2562 ศำลมีคำพิพำกษำ โดยพิพำกษำให้ บริษัทฯ แพ้ คดี (พิพำกษำว่ำให้ จำเลย
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ช ำระเงิ น 25,653,371.51 บำท พร้ อมดอกเบี ย้ ในอัต รำร้ อยละ 7.5 ต่ อ ปี ของต้ น เงิ น ดั ง กล่ ำ ว
นับแต่วนั ฟ้อง (ฟ้องวันที่ 30 มีนำคม 2561 ) เป็ นต้ นไปจนกว่ำจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้ จำเลยใช้ คำ่
ฤชำธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่ำทนำยควำม 10,000 บำท)
•
12. คุณอนิศ โอสถานุ
เคราะห์ และคุณกันต์
พจน์ กิตติรัฐศิริ

ปั จจุบนั คดีนี ้อยู่ระหว่ำงขอขยำยระยะเวลำกำรยื่นอุทธรณ์

• คดีนีเ้ ป็ นกำรฟ้องอดีตกรรมกำรของบริ ษัทให้ รับผิดชดใช้ ค่ำเสียหำยคืนบริ ษัท กรณี กระทำกำร
ฝ่ ำฝื นระเบียบ เนื่องจำกไม่ได้ ขออนุมัติจ่ำยค่ำนำยหน้ ำจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทจำนวน 10 ล้ ำน
บำทให้ กับบริ ษัท เฮชดี คอมเมิร์ซ ถือเป็ นกำรกระทำโดยพละกำร ไม่ระมัดระวังรักษำผลประโยชน์
บริษัท โดยยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 16 พฤษภำคม 2561
• คดีนี ้ปั จจุบนั ยังอยู่ระหว่ำงกำรสืบพยำน โดยศำลกำหนดสืบพยำนจำเลยวันที่ 12,13 , 14 และ 15
พฤษภำคม 2563

13. บ ริ ษั ท เ อ ช ดี
คอมเมิร์ซ จากัด

• บริ ษัท เอชดี คอมเมิร์ซ จำกัด เป็ นหนีเ้ งินมัดจำตำมสัญญำนำยหน้ ำ ลงวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559 สืบพยำนโจทก์จำเลยวันที่ 19 ถึงวันที่ 22 มีนำคม
ในกำรเข้ ำซื ้อหุ้นในอัครวัฒน์ จำนวนร้ อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ ว โดยมีเงื่อนไขว่ำ หำก 2562
บริษัทได้ รับโอนหุ้นครบตำมจำนวน เงินมัดจำดังกล่ำวให้ ถือเป็ นค่ำตอบแทนทังจ
้ ำนวนที่นำยหน้ ำมี
สิทธิได้ รับ แต่หำกไม่สำมำรถรั บโอนหุ้นได้ ครบจำนวน หรื อสัญญำซื ้อขำยหุ้นสิน้ ผลลงไม่ว่ำด้ วย
เหตุใด นำยหน้ ำตกลงคืนเงินมัดจำทัง้ หมดให้ แก่บริ ษัท ภำยใน 30 วัน โดยภำยหลังลูกหนี ้ปฏิเสธ
คืนเงินให้ กบั บริษัทฯ
•

ยื่นฟ้องลูกหนี ้ต่อศำลจังหวัดตลิง่ ชันเมื่อวันที่ 16 พฤษภำคม 2561

• วัน ที่ 21 ตุ ล ำคม 2562 สื บ พยำนโจทก์ เสร็ จ สิ น้ และสื บ พยำนจ ำเลยได้ 1 ปำก ศำลเลื่ อ นไป
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สืบพยำนจำเลยปำกสุดท้ ำยวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2563
• คดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำล

14. บริ ษั ท ไอที โปร
เฟสชั่นแนล จากัด

• บริ ษัท ไอที โปรเฟสชัน่ แนล จำกัด เป็ นหนี ้ตำมสัญญำซื ้อขำยและให้ บริ กำรติดตั ้งระบบไฟฟ้ำแสง
สว่ำงและระบบปรับอำกำศรวม 2 สัญญำ โดยลูกหนี ้รำยนี ้ไม่สำมำรถเจรจำหำข้ อยุติได้
• บริษัทได้ ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2561 โดยยื่นฟ้องตำมสัญญำรวม 2 คดี ต่อศำลแพ่ง ดังนี ้
1) คดีท่ี 1 หมำยเลขคดีดำที่ 6411/2561 ทุนทรัพย์ฟ้องรวม 27,089,318.75 บำท (รวมดอกบี ้ย)
คดีนีค้ ่คู วำมไม่สำมำรถไกล่เกลี่ยกันได้ ศำลนัดสืบพยำนโจทก์/จำเลย วันที่ 23 , 24 มกรำคม
2563
2) คดี ท่ี 2 หมำยเลขคดี ด ำที่ 6412/2561 ทุ น ทรั พ ย์ ฟ้ อ งรวม 63,408,087.02 บำท (รวม
ดอกเบี ้ย)
วันที่ 27 ธันวำคม 2562 ศำลแพ่ง มีคำพิพำกษำให้ บริษัทชนะคดี ดังนี ้ “ พิพำกษำ
ให้ จำเลยชำระเงิน 59,914,962.62 บำท พร้ อมดอกเบี ้ยในอัตรำร้ อยละ 7 ต่อปี ของต้ นเงิน
ดังกล่ำว นับแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2561 เป็ นต้ นไปจนกว่ำจะชำระเสร็ จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี ้ยถึง
วันฟ้องให้ ไม่เกิน 3,493,124.40 บำท ตำมที่โจทก์ขอ กับให้ จำเลยชดใช้ ค่ำฤชำธรรมเนียม
แทนโจทก์ โดยกำหนดค่ำทนำยควำม 150,000 บำท และค่ำใช้ จ่ำยดำเนินคดี 10,000 บำท”
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6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
6.1 ข้ อมูลทั่วไป
บริษัท:

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

ที่ตัง้ สานักงานใหญ่ :

191/43 อำคำรซีทีไอ ทำวเวอร์ ชัน้ 21 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2204 2601 โทรสำร 0 2204 2616
Website: www.demetercorporation.com

ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ ว:

หุ้นสำมัญ 1,430,416,192 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บำท
รวม 1,430,416,192 บำท
ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ตลาดรอง:
จานวนพนักงาน

:

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษทั มีจำนวนพนักงำนรวม 35 คน

รอบระยะเวลาบัญชี

:

1 มกรำคม - 31 ธันวำคม

ผู้สอบบัญชี
ลาดับ

รายชื่อผู้สอบบัญชี

หมายเลขรับอนุญาต

ชื่อสานักงาน

1

นำยเจษฎำ

หังสพฤกษ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3759

บริษทั กรินทร์ ออดิท จำกัด

2

นำงสำวกรรณิกำร์ วิภำณุรัตน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 7305

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

3

นำยจิโรจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5113

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ศิริโรโรจน์

ผู้ตรวจสอบภายใน

:

ห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด เดอะเบสท์ โซลูชนั่

นายทะเบียนหุ้น

:

บริษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล

:

บริษัทมีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 50 ของ
กำไรสุทธิประจำปี โดยไม่มีผลขำดทุนสะสม อย่ำงไรก็ตำม ปั จจุบนั บริษัท
ยังไม่สำมำรถจ่ำยเงินปั นผลได้ เนื่องจำกมีขำดทุนสะสม

6.2 ข้ อมูลสาคัญอื่น
- ไม่มี -

- 47 -

ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทมีทุนจดทะเบียน 1,762,223,316 บาท เรี ยกชาระแล้ ว 1,430,416,192 บาท
แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 1,762,223,316 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
7.2 ผู้ถือหุ้น
(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562* มีรายละเอียดดังนี ้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อ
นายบุญชัย เกษมวิลาศ
นายอุทยั พันธ์ จิรกุลพงศ์ธร
นายณัฐพล เกษมวิลาศ
นางสาวสุนนั ท์ งามอัครกุล

จานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
54,877,300
9.3400
42,348,700
7.2100
29,328,808
4.9900
28,794,200
4.9000

นางสาวศรี วรรณ รักตพงศ์ไพศาล

26,266,600

4.4700

นายธวัช ธนาวุฒิวฒ
ั นา
นายธนรัฐ ธนาวุฒิวฒ
ั นา
Uob Kay Hian Private Limited

20,412,700
20,010,000
20,000,000

3.4800
3.4100
3.4000

นางสาวอรนุช ธนาวุฒิวฒ
ั นา
นางสาวนลินภัสร์ กิตติสรุ ี ย์ธร
ยอดรวม

16,719,700
15,534,800
274,292,808

2.8500
2.6400
46.6900

* หมายเหตุ: ข้ อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปรากฎตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นคัดจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ผู้ถือหุ้นรายย่ อย จานวน 2,442 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 16.61
การดารงคุณสมบัติเรื่ องการกระจายการถือหุ้น โดยต้ องมีจานวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย
และผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้ องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 15 ของทุนชาระแล้ วของบริษัทจดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นต่ างด้ าว ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
บริ ษั ท มี ผ้ ูถื อ หุ้น ต่ า งด้ า วจานวน 6 ราย ถื อ หุ้น รวมกัน 237,300 หุ้น (มูลค่ า ที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 1 บาท) คิ ด เป็ น
ร้ อยละ 0.02 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ ว
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(2) การถือหุ้นในบริษัทย่ อย
: บริ ษัท ดีมเี ตอร์

พาวเวอร์ จากัด
(มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท)

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563*
ลาดับ
1
2
3

รายชื่อ

จานวนหุ้นที่ถือ

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
นาย ชลพรรณ วงษ์ สิงห์
นาย เอกวิทย์ แก้ ววิเชียร
รวม

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)

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

99.99
0
0
99.99

* หมายเหตุ: ข้ อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปรากฎตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นคัดจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563*

: บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จากัด
(มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท)

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563*
ลาดับ
1
2
3

รายชื่อ

จานวนหุ้นที่ถือ

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
นาย ชลพรรณ วงษ์ สิงห์
นาย เอกวิทย์ แก้ ววิเชียร
รวม

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)

479,998
1
1
480,000

99.96
0.02
0.02
100.00

* หมายเหตุ: ข้ อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปรากฎตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นคัดจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563*
: บริ ษัท ฮิโนกิ วู้ด เวิร์ค จากัด

(มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท)

รายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563*
ลาดับ
1
2
3

รายชื่อ

จานวนหุ้นที่ถือ

บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จากัด
นาย ชลพรรณ วงษ์ สิงห์
นาย เอกวิทย์ แก้ ววิเชียร
รวม

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)

9,998
1
1
10,000

* หมายเหตุ: ข้ อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปรากฎตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นคัดจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563*
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99.98
0.01
0.01
100.00

(3) การถือหุ้นในบริษัทร่ วม
: บริ ษท
ั บลู ฟี นิกซ์

ดิจิตัล จากัด
(มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท)

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563*
ลาดับ

รายชื่อ

1
2
3
4

บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จากัด
นายสุรศักดิ์ อารี ย์สว่างกิจ
บริษัท อาร์ ติเซน ฮ่องกง จากัด
นายศิรทรงวิทย์ จิรธนาโศภิน

5

จานวนหุ้นที่ถือ

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)

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

30.03
29.59
21.41
7.34

นายวิวฒ
ั น์ วงศ์วราวิภทั ร์

7,001

4.28

6

นายนิธิภทั ร์ พาณิชชัยวิวฒ
ั น์

5,000

3.05

7

นายไพสิฐ วัจนะปกรณ์

5,000

3.05

8

นายสมยศ ชัยรัตน์

2,000

1.22

163,500

100.00

รวม

* หมายเหตุ: ข้ อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปรากฎตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นคัดจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
: บริ ษัท ฮีโร่

เอ็กซ์ พเี รียนซ์ จากัด
(มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท)

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562*
ลาดับ

รายชื่อ

จานวนหุ้นที่ถือ

1

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

2

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)

1,006,580

37.50

นายสุรเกียรติ เทียนทอง

724,736

27.50

3

นายนพปฎล เจสัน จิรสันติ

288,553

10.75

4

นายอนุรักษ์ เทียนทอง

201,316

7.50

5

นายวิชญ์ ไวฑูรเกียรติ

187,895

7.00

6

นายโกวิทย์ จิรชนานนท์

147,632

5.50

7

นางสาวสุณฏั ฐา บดินทร์ ภกั ดีกลุ
รวม

127,500

4.75

2,684,212

100.00

* หมายเหตุ: ข้ อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปรากฎตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นคัดจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562*
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(4) เงินลงทุนทั่วไป
: บริ ษัท อัครวัฒน์

พลังงานพืชหมุนเวียน จากัด
(มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท)

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 เมษยน 2562*
ลาดับ

รายชื่อ

จานวนหุ้นที่ถือ

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)

1

นายทิษณุ

ธนญาธรณ์

17,500

35.00

2

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

16,819

33.63

3

บริษัท โรงไฟฟ้า ธนญาธรณ์ จากัด

8,181

16.36

4

นางณิญา

ธนญาธรณ์

2,500

5.00

5

นายธนภณ

ธนญาธรณ์

2,500

5.00

6

นางสาวภคนัท ธนญาธรณ์

2,500

5.00

50,000

100.00

รวม

* หมายเหตุ: ข้ อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปรากฎตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นคัดจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า ณ วันที่ 30 เมษยน 2562*

7.3 การออกหลักทรัพย์ อ่นื
- ไม่ มี –
7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิประจาปี โดยไม่มีผลขาดทุน
สะสม อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั บริษัทยังไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ เนื่องจากมีขาดทุนสะสม
8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษทั
อานาจและหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
• หน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ไปตามที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ โดยกฎหมาย
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องบริ ษั ท หนัง สื อ บริ ค ณฑ์ ส นธิ ข้ อ บัง คับ และมติ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้ น ซึ่ ง รวมถึ ง การ
ดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
(1) กาหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงินสาหรับบริ ษัท รวมทังพิ
้ จารณาอนุมตั ินโยบายและ
ทิศทางการดาเนินงานที่ ฝ่ายบริ หารเสนอ และกากับควบคุมดูแลให้ ฝ่ายบริ หารดาเนินการให้ เป็ นไป
ตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงินดังกล่าว โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และความมัง่ คัง่ สูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
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(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 ิจากคณะกรรมการบริษัท
(5) วางบรรทัดฐานและประเมินการปฏิบตั ิหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง อย่างน้ อย
ปี ละหนึ่งครัง้
(6) ดูแลให้ มีการจัดทาบัญชีและการเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลที่
เหมาะสมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
(7) พิ จ ารณาทบทวนแผนการสื บ ทอดต าแหน่ ง ของประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร ผู้บ ริ ห ารระดับ สูง โดย
สม่าเสมอและต่อเนื่อง
(8) ตรวจตราและดาเนินการให้ เป็ นที่แน่ใจว่าได้ มีการปฏิบตั ิตามจริยธรรมของกรรมการ
(9) กาหนดนโยบายด้ านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้
(1) องค์ ประกอบ ปั จจุบนั คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้ วย
(1) กรรมการอิสระ จานวน 5 ท่าน
(2) กรรมการบริษัท จานวน 5 ท่าน แบ่งเป็ น
o กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร 1 ท่าน
o กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร 4 ท่าน
โดยมี
o ประธานกรรมการ 1 ท่าน คือ นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ
o ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร 1 ท่าน คือ นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช
(2) การแต่ งตัง้ ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั ้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตาม
ั้
(1) เลือกตั ้งบุคคลคนเดียวหรื อหลาย
คนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุด ตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลื อกตั ้งเป็ นกรรมการเท่า
จานวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั ้งในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตั ้ง
ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึง มี หรื อจะพึงเลือกตั ้งใน
ครัง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธานในที่ประชุมนันเป็
้ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
- จานวนกรรมการสูงสุด
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-

➢ มีไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่ได้ กาหนดจานวนกรรมการสูงสุดและกรรมการไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
สัดส่วนกรรมการที่เป็ นตัวแทนผู้ถือหุ้น
➢ ไม่ได้ กาหนดไว้
สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั ้งกรรมการ
➢ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การแต่งตั ้งกรรมการของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
ลาดับ
รายชื่อ
1
นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ
2
นายนาชัย หล่อวัฒนตระกูล
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3
4
4

นายกฤษฎา หุตะเศรณี
นายพูนสุข โตชนาการ
นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ

5

นายประจวบ อุชชิน

6

นายประยนต์ ลาเสือ

7

นายธนรัฐ ธนาวุฒวิ ฒ
ั นา

ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ รองประธาน กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม
และประธานกรรมการทรัพยากร
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ (ลาออก)
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภิบาล
และรับผิดชอบต่อสังคม
กรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการทรัพยากรบุคคลและ
กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

8
9
10

นายโชติพนั ธุ์ เตียวิวฒ
ั น์
นายสุนนั ท์ กีรติวฒ
ั นพิศาล
นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช

กรรมการ และกรรมการกลัน่ กรองการลงทุน
กรรมการอิสระ
กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร

ทังนี
้ ้ กรรมการผู้มีอานาจผูกพันตามหนังสือรับรองของบริ ษัท คือ นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช หรื อ นายประ
ยนต์ ลาเสือ หรื อ นายธนรัฐ ธนาวุฒิวัฒนา กรรมการสองในสามคนนีล้ งลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสาคัญของ
บริษัท
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติแต่งตั ้งให้ นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิ ช ดารงตาแหน่งเป็ นประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหาร ตั ้งแต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2562 โดยคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งเป็ นประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ขอบเขตการปฏิบัติหน้ าที่
• เป็ นไปตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการของบริษัทกาหนด
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หน้ าที่และความรับผิดชอบ
(1) หน้ าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษัท
-

รับผิดชอบและสร้ างความมัน่ ใจต่อคณะกรรมการบริ ษัทที่จะได้ รับข้ อมูล / ข้ อสนเทศที่จาเป็ นเพื่อ
ใช้ ในการบริหารกากับดูแลและตัดสินใจ

-

รายงานผลการดาเนินการของบริ ษัท ต่อคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจา และเสนอข้ อเสนอแนว
ทางเลือกต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

(2) ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
-

รับผิดชอบจัดให้ มีความร่ วมมือและความสัมพันธ์ ที่ดีและสร้ างสรรค์ระหว่างบริ ษัท และผู้ถือหุ้น
เพื่อให้ การดาเนินการของบริษัทเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้

(3) ความรับผิดชอบในการวางกลยุทธ์และวางแผนในการดาเนินการ
-

จัดทาแผนธุรกิจประจาปี ให้ เป็ นไปในแนวทางเดียวกับกลยุทธ์ที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของ
บริษัท จัดทางบประมาณประจาปี ให้ สอดคล้ องกับแผนธุรกิจ

-

ประสานงานและร่วมมือกับคณะกรรมการเพื่อกาหนดวิสยั ทัศน์และเป้าหมายของบริษัท ตลอดจน
นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง

-

พัฒนากลไกเพื่อใช้ ในการติดตามการดาเนินการเป็ นไปตามแผนที่ได้ กาหนดไว้

-

สร้ างสรรค์แนวทางเพื่อพัฒนาผู้นาในอนาคตภายในองค์กรเพื่อรองรับการขยายงาน

(4) ความรับผิดชอบด้ านการบริหารจัดการทัว่ ไป
-

สร้ างเสริ มให้ เกิดวัฒนธรรมในองค์กรที่ สะท้ อนให้ เห็นคุณค่าองค์กรการสนับ สนุนให้ เกิดคุณภาพ
การทางานที่ดีและมีผลผลิตที่ได้ รับในด้ านมาตรฐาน

-

กากับดูแลให้ มีการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาบุคลากรของบริ ษัทให้ มี
คุณภาพเพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่ได้ รับมอบหมายจนบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนด

-

กากับดูแลให้ การดาเนินการของบริ ษัทสอดคล้ องเป็ นไปตามระเบียบนโยบายที่ได้ รับมอบหมาย
จาก คณะกรรมการบริษัทและสอดคล้ องเป็ นไปตามกฎหมาย

-

จัดสรรทรัพยากรภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและสร้ างสรรค์ให้ เ กิดความสามัคคีภายใน
องค์กร ซึง่ รวมถึงการวางระบบให้ รางวัลและการลงโทษ

-

กาหนดและปรับปรุงระบบการปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั ให้ มีประสิทธิภาพ และการควบคุมที่ดียิ่งขึ ้น
รวมทังการสร้
้
างสรรค์ให้ เกิดระบบการสื่อสารภายในองค์กรทังสองทางอย่
้
างมีประสิทธิภาพ

8.2 ฝ่ ายบริหาร
ขอบเขตการปฏิบัตหิ น้ าที่
• เป็ นไปตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการของบริษัทกาหนด
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หน้ าที่และความรับผิดชอบ
(1) สนับสนุนและให้ คาปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท
(2) สนับสนุนและให้ คาปรึกษาแก่ฝ่ายจัดการของบริษัท
(3) รับมอบหมายและรับมอบอานาจหน้ าที่จากคณะกรรมการบริษัท
(4) ดาเนินการในเรื่ องทีจ่ าเป็ นอันเกี่ยวข้ องกับการดาเนินกิจการให้ ห้ นุ ของบริษัทสามารถซื ้อขายได้
ตามปกติอีกครัง้
รายชื่อฝ่ ายบริหารของบริษัท
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ลาดับ

รายชื่อผู้บริหารบริษัท

ตาแหน่ ง

1

นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

2

นายชลพรรณ

วงษ์ สิงห์

ประธานสายงานการเงิน

3

นางสาวมนธิรา

เกียรติสนุ ทร

ผู้อานวยการฝ่ ายกฎหมาย
และเลขานุการบริษัท

4

นายถาวร

พรพนัสศรี

ผู้อานวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี

5

นายเอกวิทย์

แก้ ววิเชียร

ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายงานกฎหมาย

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

ทังนี
้ ้ ผู้บริหารของบริษัท มีลกั ษณะดังนี ้
(1) มี คุณ สมบัติ ค รบถ้ ว นและไม่ เ 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 อตกลงการจดทะเบียน
หลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อาจมีผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรื อการตัดสินใจของ
ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนหรื อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์
(3) ไม่เคยเป็ นพนักงานหรื อหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้ บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
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ผังโครงสร้ างบริษัท

* ข้ อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
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8.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติแต่งตั ้งให้ นางสาวมนธิรา เกียรติสุนทร ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษัท ตั ้งแต่
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 โดยคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริษัทดัง รายละเอียดในเอกสารแนบ 1
8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1) ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ในปี 2562 บริ ษั ท จ่ า ยค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บ ริ ห าร อัน ได้ แ ก่ ค่ า เบี ย้ ประชุม กรรมการ และ
เงินเดือนผู้บริหารโดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี ้
(1) ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการบริ ษัท ตั ้งแต่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 เป็ นเงินรวมทัง้ สิ ้น
1,889,000 บาท โดยกรรมการแต่ละท่านได้ ค่าตอบแทน ดังต่อไปนี ้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายชื่อ
นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ
นายนาชัย หล่อวัฒนตระกูล
นายกฤษฎา หุตะเศรณี
นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม
นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ
นายประจวบ อุชชิน
พล.ต.ต.ประยนต์ ลาเสือ
นายธนรัฐ ธนาวุฒวิ ฒ
ั นา
นายโชติพนั ธุ์ เตียวิวฒ
ั น์
นายสุนนั ท์ กีรติวฒ
ั นาพิศาล
นายพูนสุข โตชนาการ
นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช
รวม

จานวนครัง้ ที่เข้ า
ได้ รับค่ าตอบแทน
ประชุม/จานวนครัง้
เป็ นเงิน (บาท)
ที่มีประชุม
240,000
11/12
204,000
9/12
85,000
5/12
17,000
1/12
204,000
10/12
204,000
10/12
204,000
10/12
204,000
10/12
204,000
10/12
119,000
119,000
85,000
1,889,000

3/12
5/12
4/12

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
(วันที่ลาออก)
13/11/2558
26/2/2559
13/7/2559 (26/04/2562)
12/12/2560 (18/1/2562)
10/11/2560
15/5/2560 (1/08/2562)
23/8/2560
15/5/2560
13/8/2557 (1/5/2560),
10/11/2560
14/05/2562
14/05/2562
1/8/2562

หมายเหตุ บริษัทได้ กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยไว้ อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้ ขออนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว

(2) เงินเดือนผู้บริหาร ตั ้งแต่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 เป็ นเงิน 9,387,100.45 บาท
(3) ค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ตั ้งแต่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบรวม 6 ท่าน ได้ รับ
ผลตอบแทนเป็ นเบี ้ยประชุมกรรมการจากบริษัทโดยมีค่าตอบแทน เป็ นเงินจานวน 319,000 บาท
ได้ รับค่ าตอบแทน จานวนครัง้ ที่เข้ าประชุม/
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
ลาดับ
รายชื่อ
เป็ นเงิน (บาท)
จานวนครัง้ ที่มีประชุม
(วันที่ลาออก)
1 นายกฤษฎา หุตะเศรณี
66,000
3/6
13/7/2559 (27/4/2562)
2 นายนาชัย หล่อวัฒนตระกูล
90,000
5/6
3/11/2560
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ลาดับ รายชื่อ
3
4
5
6

นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม
นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ
นายพูนสุข โตชนาการ
นายสุนนั ท์ กีรติวฒ
ั นพิศาล
รวม

ได้ รับค่ าตอบแทน จานวนครัง้ ที่เข้ าประชุม/
เป็ นเงิน (บาท) จานวนครัง้ ที่มีประชุม
17,000
1/6
102,000
6/6
44,000
2/6
-/6
319,000

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
(วันที่ลาออก)
12/12/2560 (18/1/2562)
10/11/2560
14/5/2562
14/5/2562 (2/9/2562)

หมายเหตุ บริษัทได้ กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยไว้ อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้ ขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว

(4) ค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาหนดค่าตอบแทน
ตั ง้ แต่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธั น วาคม 2562 คณะกรรมการทรั พ ยากรบุ ค คลและก าหนด
ค่าตอบแทนรวม 5 ท่าน ได้ รับผลตอบแทนเป็ นเบี ้ยประชุมกรรมการจากบริ ษัทโดยมีค่าตอบแทน
เป็ นเงินจานวน 195,000 บาท มีรายละเอียดดังนี ้
ลาดับ
1
2
3
4
5

ได้ รับค่ าตอบแทน จานวนครัง้ ที่เข้ าประชุม/
เป็ นเงิน (บาท)
จานวนครัง้ ที่มีประชุม
นายนาชัย หล่อวัฒนตระกูล
110,000
5/5
นายประยนต์ ลาเสือ
68,000
4/5
นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม
17,000
1/5
นายสุนนั ท์ กีรติวฒ
ั นพิศาล
0
0/5
นายประจวบ อุชชิน
0
0/5
รวม
195,000
รายชื่อ

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
(วันที่ลาออก)
10/11/2559
23/8/2560
12/12/2560 (18/1/2562)
14/5/2562 (2/9/2562)
4/10/2562

หมายเหตุ บริษัทได้ กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยไว้ อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้ ข ออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว

(5) ค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม
ตั ้งแต่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม
รวม 3 ท่าน ได้ รับผลตอบแทนเป็ นเบีย้ ประชุมกรรมการจากบริ ษัทโดยมีค่าตอบแทน เป็ นเงิน
จานวน 56,000 บาท มีรายละเอียดดังนี ้
ลาดับ
1
2
3

ได้ รับค่ าตอบแทน จานวนครัง้ ที่เข้ าประชุม/
เป็ นเงิน (บาท)
จานวนครัง้ ที่มีประชุม
นายนาชัย หล่อวัฒนตระกูล
22,000
1/1
นายประจวบ อุชชิน
17,000
1/1
นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ
17,000
1/1
56,000
รวม
รายชื่อ

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
(วันที่ลาออก)
10/11/2560
10/11/2560
10/11/2560

หมายเหตุ บริษัทได้ กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยไว้ อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้ ขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว
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(6) ค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ตั ง้ แต่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธั น วาคม 2562 คณะกรรมการทรั พ ยากรบุ ค คลและก าหนด
ค่าตอบแทนรวม 3 ท่าน ได้ รับผลตอบแทนเป็ นเบี ้ยประชุมกรรมการจากบริ ษัทโดยมีค่าตอบแทน
เป็ นเงินจานวน 0 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
0
0
0
0
0
0
0
0

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

หมายเหตุ บริษัทได้ กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยไว้ อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้ ขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว

2) ค่ าตอบแทนอื่นที่ไม่ ใช่ ตัวเงิน
- ไม่มี 8.5 บุคลากร
บริ ษัทมีพนักงานทัง้ หมด 35 คน โดยตัง้ แต่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทได้ จ่ายผลตอบแทน
ให้ แก่พนักงานจานวนทังสิ
้ ้น 22,951,294.05 บาท ซึ่งผลตอบแทน ได้ แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสารอง
เลี ้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน อย่างไรก็ตาม บริ ษัท
ย่อยไม่ได้ จ่ายค่าตอบแทนให้ แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัท
1) เงินเดือนเป็ นเงินค่าตอบแทนที่ทางบริ ษัทได้ จัดสรรให้ กับพนักงาน สื บเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของ
พนักงาน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานในแต่ละตาแหน่งงาน
2) เงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ เป็ นสวัสดิการที่จดั ขึน้ เพื่อเป็ นการจูงใจให้ พนักงานปฏิบัติงานกับบริ ษัท
เป็ นระยะเวลายาวนาน โดยบริ ษัทจะจ่ายเงินสมทบตามระยะเวลาการปฏิบตั ิงานของพนักงานในอัตราร้ อย
ละ 5 ของเงินเดือนพนักงาน
3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็ นสวัสดิการที่บริ ษัทจัดขึน้ ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและค่าใช้ จ่าย
ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน เป็ นค่าตอบแทนหลังเกษียณอายุ
จานวนพนักงานและผลตอบแทน
ตัง้ แต่ 1 ม.ค. 2562 –
ดีมีเตอร์ ดีมีเตอร์
ฮิโนกิ บลูฟีนิกซ์ ฮีโร่ เอ็กซ์
บริษัท
31 ธ.ค. 2562
พาวเวอร์ อินโนเวชั่น วู้ด เวิร์ค ดิจิตัล พีเรียนซ์
พนักงานบริหาร
8
0
0
0
0
0
พนักงานปฏิบตั ิการ
27
0
0
0
0
0
รวม (คน)
35
0
0
0
0
0
ค่าตอบแทน (บาท)
22,951,294.05
0
0
0
0
0
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อัครวัฒน์
0
0
0
0

4) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตวั เงิน
- ไม่มี บริ ษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานอย่างมีนัยสาคัญ และไม่มีข้อพิพาททางด้ านแรงงานในรอบ 3 ปี
ที่ผ่านมา บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน โดยจัดส่งไปอบรมและฝึ กทักษะเป็ นประจาทุกปี
9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) กาหนดแนวปฏิบตั ิและการกากับดูแลกิจการที่ดีให้ สอดคล้ องกับ
หลักการสากลขององค์การเพื่อความร่ วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation
and Development : OECD) รวมทัง้ แนวปฏิ บัติ ของสานักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั กทรั พย์
(ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ครอบคลุมหลักปฏิบตั ิสาคัญใน 8 ข้ อหลัก ดังนี ้
(1) ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์กรที่สร้ างคุณค่าให้ แก่กิจการ
อย่างยัง่ ยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
(2) ก าหนดวัต ถุป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายหลัก ของกิ จ การที่ เ ป็ น ไปเพื่ อ ความยั่ง ยื น ( Define Objective that
Promote Sustainable Value Creation)
(3) เสริมสร้ 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 ารความเสี่ ย 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)
การกากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวปฏิบัติของบริ ษัท เป็ นการกากับดูแลกิจการที่เป็ นไปเพื่อการสร้ างคุณค่าให้
กิจการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ ูลงทุน ซึ่งคณะกรรมการควรกากับดูแลกิจการให้ นาไปสู่
ผลลัพธ์ (governance outcome) อย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(1) สามารถแข่งขันได้ และมีผลกระกอบการที่ดีโดยคานึงถึงผลประทบในระยะยาว (Competitiveness and
performance with long-term perspective)
(2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสี ย (Ethical
and responsible business)
(3) เป็ นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรื อลดผลกระทบด้ านลบต่อสิ่งแวดล้ อม (Good corporate citizenship)
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(4) สามารถปรับตัวได้ ภายใต้ ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (Corporate resilience)
อนึ่ง บริษัทได้ มีการจัดทานโยบายที่เกี่ยวข้ องกับการกากับดูแลกิจการ ตามเอกสารแนบ 8
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท จะปฏิบตั ิตามข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน ตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริ ษัท ต้ องเข้ าใจและทราบถึงบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของตน
และต้ องปฏิบัติหน้ า ที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
ความซื่อสัตย์สจุ ริต และคานึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ
โครงสร้ างคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษัท
(1) ความเป็ นอิสระและเป็ นกลางของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทปฏิบตั ิหน้ าที่และใช้ ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่ องต่างๆ ทังจาก
้
ฝ่ ายบริ หารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกรรมการแต่ละคนมีหน้ าที่และมีความเป็ นอิสระที่จะตั ้งคาถาม แสดงความคิดเห็น
หรื อคัดค้ านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้ งในเรื่ องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรื อผู้มีส่วนได้ เสีย
(2) ความหลากหลายของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท กาหนดนโยบายความหลากหลายของกรรมการบริษัท 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 นผู้มี ความรู้ ความสามารถและความพร้ อมในการปฏิบตั ิหน้ าที่ ซึ่งควรมี
คุณสมบัติอย่างน้ อย ดังนี ้
(1) เป็ นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้ องห้ าม ที่กาหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด และตาม
กฏหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ทางานที่ผ่า นมา อย่างยาวนาน หรื อเฉพาะด้ าน ซึ่ง
ขึ ้นอยู่กบั ความเหมาะสมของสถานการณ์บริษัท ในช่วงเวลานันๆ
้
(3) เป็ น ผู้ ที่ ส ามารถอุ ทิ ศ เวลาให้ กั บ บริ ษั ท ได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ โดยเฉพาะการตัด สิ น ใจที่ ส าคัญ เพื่ อ
ผลประโยชน์ของบริษัท
(4) เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม และคุณสมบัติอื่นที่อาจกาหนดเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
(4) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดนิยามความเป็ นอิสระที่ ใช้ เป็ นคุณสมบัติของกรรมการอิสระ โดยใช้ เกณฑ์ที่กาหนด
โดยสานักงาน ก.ล.ต. เป็ นเกณฑ์ขนต
ั ้ ่าและกาหนดเพิ่มเติมให้ สอดคล้ องเหมาะสมกับลักษณะของบริษัท ดังนี ้
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(1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม ผู้ถื อหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทัง้ นี ้ ให้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่
เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
(2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการบริ ษัทที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือน
ประจ า หรื อ ผู้มี อ านาจควบคุม ของบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม บริ ษั ท ย่ อ ยลาดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต. ทัง้ นี ้ ลักษณะ
ต้ องห้ ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึกษาของส่วนราชการ
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น
บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อ
บริษัทย่อย
(4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถื อหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัท 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 สินทรัพย์เป็ น
หลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคู่สญ
ั ญามีภ าระหนี ้
ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่งตั ้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท หรื อตั ้งแต่ 20 ล้ าน
บาทขึน้ ไปแล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทัง้ นี ้ การคานวณภาระหนีด้ ังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการ
ค านวณมูล ค่ า ของรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ตามประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น ว่ าด้ ว ย
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าวให้ นบั
รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้
มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุ ม หรื อหุ้นส่วนของสานัก
งานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้
มีอานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2
ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
(6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่
ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถื อหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจ
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ควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่ จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
(7) ไม่เป็ นกรรมการบริ ษัทที่ได้ รับการแต่งตั ้งขึ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริ ษัท ของบริ ษัท ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้น ซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท หรื อบริษัทย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการบริ ษัทที่มีส่วนร่ ว มบริ หารงาน ลูกจ้ าง
พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของ
บริษัทหรื อบริษัทย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
(10) ไม่เป็ นกรรมการบริ ษัทที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการ
ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัท
(11) วาระดารงตาแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ ไม่เกิน 6 ปี หรื ออย่างมากไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีเงื่อนไข
2. องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทกาหนดให้ มีคณะกรรมการบริษัท จานวน 5 – 12 คน ตามความเหมาะสมกับขนาดกิจการ ซึง่ ประกอบด้ วย
ประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ โดยมีกรรมการที่เป็ นอิสระอย่างแท้ จริงจากฝ่ ายบริหาร
และปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรื อความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระไม่น้อย
กว่า 1 ใน 2 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
และไม่ต่ากว่า 3 คน ในจานวนนี ้กาหนดให้ มีกรรมการอิสระที่เป็ นผู้ หญิงอย่าง
น้ อย 1 คน ซึง่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตั ้งกรรมการ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
1) มีการแต่งตั ้งกรรมการคนใหม่เพื่อต่อจากวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการคนก่อนหน้ า โดยได้ รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัท
2) กรรมการแต่ละคน สามารถไปดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนอื่นได้ ไม่เกิน 3 แห่ง หรื ออย่างมาก
ไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีเงื่อนไข โดยได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
3) กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร สามารถไปดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ ไม่เกิน 2 แห่ง โดยได้ รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
4) ประธานเจ้ า หน้ าที่บริ หาร สามารถไปดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทอื่นได้ ไม่เกิน 3 แห่ง โดยได้ รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
5) กรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และผู้บริ หารระดับสูง ต้ องไม่เป็ นพนักงานหรื อหุ้นส่วนของบริ ษัทสอบ
บัญชีภายนอกที่บริษัทใช้ บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
6) มีกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารมากกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
หรื อมากกว่าร้ อยละ 66 และมี
อย่างน้ อย 1 คน ที่มีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
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7) คณะกรรมการบริ ษัท กาหนดให้ ประธานกรรมการบริ ษัทเป็ นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
เพื่อตรวจสอบถ่วงดุลการทางานของฝ่ ายบริหารได้ อย่างอิสระ โดยแบ่งแยกหน้ าที่ และความรับผิดชอบออก
จากกัน ดังนี ้
• ประธานกรรมการบริษัท เป็ นกรรมการอิสระ มีหน้ าที่
(1) เป็ นผู้นาฝ่ ายนโยบาย กาหนดวิสยั ทัศน์ และกากับดูแลการทางานของผู้บริหารระดับสูง
(2) เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
(3) การลงคะแนนเสียงชี ้ขาดในกรณีที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนน
เสียง 2 ข้ างเท่ากัน
(4) เป็ นผู้เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
(5) ทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
(1) ขอบเขตการปฏิบตั ิหน้ าที่ – เป็ นไปตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการของบริษัทกาหนด
(2) หน้ าที่และความรับผิดชอบ
(2.1)

(2.2)

หน้ าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษัท
-

รับผิดชอบและสร้ างความมัน่ ใจต่อคณะกรรมการบริษัทที่จะได้ รับข้ อมูล / ข้ อสนเทศที่
จาเป็ นเพื่อใช้ ในการบริหารกากับดูแลและตัดสินใจ

-

รายงานผลการดาเนินการของบริ ษัท ต่อคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจา และเสนอ
ข้ อเสนอแนวทางเลือกต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
-

(2.3)

รับผิดชอบจัดให้ มีความร่ วมมือและความสัมพันธ์ ที่ดีและสร้ างสรรค์ร ะหว่างบริ ษัท
และผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การของบริ ษั ท เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ยบร้ อยบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้

ความรับผิดชอบในการวางกลยุทธ์และวางแผนในการดาเนินการ
-

จัด ท าแผนธุ ร กิจประจาปี ให้ เป็ น ไปในแนวทางเดียวกับ กลยุท ธ์ ที่ ได้ รั บ อนุมัติจาก
คณะกรรมการของบริษัท ประสานงานกับรองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
เพื่อจัดทางบประมาณประจาปี ให้ สอดคล้ องกับแผนธุรกิจ

-

ประสานงานและร่ วมมือกับคณะกรรมการเพื่อกาหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายของ
บริษัท ตลอดจนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง

-

พัฒนากลไกเพื่อใช้ ในการติดตามการดาเนินการเป็ นไปตามแผนที่ได้ กาหนดไว้

-

สร้ างสรรค์แนวทางเพื่อพัฒนาผู้นาในอนาคตภายในองค์กรเพื่อรองรับการขยายงาน

- 64 -

(2.4)

ความรับผิดชอบด้ านการบริหารจัดการทัว่ ไป
-

สร้ างเสริ มให้ เกิดวัฒนธรรมในองค์กรที่สะท้ อนให้ เห็นคุณค่าองค์กรการสนับสนุนให้
เกิดคุณภาพการทางานที่ดี และมีผลผลิตที่ได้ รับในด้ านมาตรฐาน

-

กากับดูแลให้ มีการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาบุคลากรของ
บริ ษัทให้ มีคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่ได้ รับมอบหมายจนบรรลุวตั ถุประสงค์ ที่
กาหนด

-

กากับดูแลให้ การดาเนินการของบริ ษัทสอดคล้ องเป็ นไปตามระเบียบนโยบายที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและสอดคล้ องเป็ นไปตามกฎหมาย

-

จัด สรรทรั พ ยากรภายในองค์ก รอย่า งมีป ระสิ ท ธิ ภาพและสร้ างสรรค์ให้ เกิดความ
สามัคคีภายในองค์กร ซึง่ รวมถึงการวางระบบให้ รางวัลและการลงโทษ

-

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

8) คณะกรรมการจัดให้ มีเลขานุการบริษัท
โดยผู้ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริษัท 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 สิ ง หาคม 2551 ด้ ว ยความ
รั บผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ สุจริ ต รวมทัง้ ต้ องปฏิบัติให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับบริ ษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้ นี ้ หน้ าที่ตาม
กฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดงั นี ้
(1.1)

จัดทาและเก็บเอกสารดังต่อไปนี ้
-

ทะเบียนกรรมการ

-

หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจาปี

-

หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(1.2)

เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หาร และจัดส่งสาเนา
รายงานการมี ส่ว นได้ เ สี ย ตามมาตรา 89/14 ให้ ป ระธานคณะกรรมการ และประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่บริษัทได้ รับรายงานนัน้

(1.3)

ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศ

(2) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามที่บริษัท (หรื อคณะกรรมการบริษัท) มอบหมายดังนี ้
(2.1)

ให้ คาแนะนาด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง และข้ อพึงปฏิบตั ิด้านการกากับ
ดูแลในการดาเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย

(2.2)

ทาหน้ าที่ในการดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
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(2.3)

ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ ก ากั บ ดู แ ล เช่ น ส านัก งานคณะกรรมการก ากั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และดูแลการเปิ ดเผยข้ อมูล และรายงานสารสนเทศต่อ
หน่วยงานที่กากับดูแลสาธารณะชน ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนตามกฎหมาย

(2.4)

จัดให้ มีการปฐมนิเทศ ให้ คาแนะนาแก่กรรมการที่ได้ รับการแต่งตั ้งใหม่

(2.5)

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

9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท ทัง้ นี ้ ได้
กาหนดให้ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้ รับการแต่งตั ้งใหม่ได้ 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 บริษัท

(1.3)

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

(1.4)

พิจารณาและให้ ความเห็นประกอบการพิจารณางบประมาณและอัตรากาลังของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน

(1.5)

สอบทานและอนุ มั ติ ก ฎบั ต รของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบ และ
งบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

(1.6)

จัดหาที่ปรึ กษาจากภายนอก หรื อผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้ คาแนะนาหรื อช่วยในการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบ โดยใช้ ค่าใช้ จ่ายของบริษัท

(1.7)

ขอข้ อมูลและความร่วมมือจากพนักงานที่เกี่ยวข้ อง และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้ อง

(1.8)

ประชุมร่ วมกับ ผู้บริ 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 รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ดังต่อไปนี ้
(2.1)

สอบทานให้ บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ

(2.2)

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

(2.3)

สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท

(2.4)

พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั ้ง เลิกจ้ าง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

(2.5)

พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน

(2.6)

จัดทารายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงาน
ประจาปี ของบริษัท 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
นายพูนสุข โตชนาการ
2
3
4
5

นายนาชัย
นายศรศักดิ์
นายสุนนั ท์
นายกฤษฎา

หล่อวัฒนตระกูล
แสนสมบัติ
กีรติวฒ
ั นพิศาล
หุตะเศรณี

6

นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม

ข้ อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

วาระการดารงตาแหน่ ง
14/5/2562 - ปั จจุบนั
3/11/2560 - ปั จจุบนั
10/11/2560 - ปั จจุบนั
14/5/2562 - 2/9/2562
13/7/2559 – 27/4/2562
12/12/2560 - 18/1/2562

ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ:
- กรรมการตรวจสอบลาดับที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยสอดคล้ องกับวาระการดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัท

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
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กรรมการแต่ละคนในด้ านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้ านที่เ กี่ยวข้ องกับธุรกิจ
หรื ออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดาเนินกิจการอยู่
(1.2)

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

(1.3)

ก าหนดหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสรรหาบุค คลเพื่ อ ด ารงต าแหน่ ง กรรมการ ให้ เ หมาะสมกับ
ลักษณะเฉพาะของบริษัท

(1.4)

พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทที่ครบ
วาระ และ/หรื อ มีตาแหน่งว่างลง และ/หรื อ แต่งตั ้งเพิ่ม

(1.5)

ดูแลให้ บริ ษัทจัดให้ มีการปฐมนิเทศ และแจกเอกสารและข้ อ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ของกรรมการ

(1.6)

จัดทาและทบทวนแผนการพัฒนากรรมการผู้จัดการและผู้บริ หารระดับสูง เพื่อเตรี ยมความ
พร้ อมเป็ นแผนต่อเนื่องให้ มีผ้ ูสืบทอดงานในกรณีที่กรรมการผู้จดั การหรื อผู้บริ หารระดับสูงใน
ตาแหน่งนัน้ ๆ เกษี ยณอายุหรื อไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ เพื่อให้ การบริ ห ารงานของบริ ษัท
สามารถดาเนินไปได้ อย่างต่อเนื่อง

(2) การปฏิบตั ิหน้ าที่ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
(2.1)

พิ จ ารณาทบทวนนโยบาย รู ป แบบ และหลัก เกณฑ์ เ กี่ ย วกับ การก าหนดค่ า ตอบแทนและ
ผลประโยชน์ของกรรมการบริ ษัท ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริ ห าร
ระดับสูงของบริษัทให้ เหมาะสม

(2.2)

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

รายชื่อคณะกรรมการทรั พยากรบุคคลและกาหนดค่ าตอบแทน
ลาดับ
รายชื่อ
1
นายนาชัย หล่อวัฒนตระกูล
2
3
4

พล.ต.ต.ประยนต์ ลาเสือ
นายประจวบ อุชชิน
นายสุนนั ท์ กีรติวฒ
ั นพิศาล

5

นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม

ข้ อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

วาระการดารงตาแหน่ ง
ตาแหน่ ง
10/11/2559 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลฯ
23/8/2560 - ปั จจุบนั
กรรมการ และกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ
4/10/2562 - ปั จจุบนั
กรรมการ และกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ
14/5/2562 - 2/9/2562 กรรมการอิสระ และกรรมการทรัพยากร
บุคคลฯ
12/12/2560 - 18/1/2562 กรรมการอิสระ และกรรมการทรัพยากร
บุคคลฯ
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3. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่ อสังคม:
ประกอบด้ วยกรรมการ 3 คน มีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ได้ แก่
(1) เสนอแนวปฏิบตั ิด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท
(2) ให้ คาแนะนาแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่ องเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี
(3) ดูแลการปฏิบตั ิงานของกรรมการ และฝ่ ายจัดการ เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
(4) ทบทวนแนวทางหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท โดยเปรี ยบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบตั ิ
และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
(5) มอบนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้ คณะทางานกากับดูแลกิจการที่ดี
(6) มอบนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ นการด าเนิ น งานด้ า นการบริ ห ารจั ด การความยั่ ง ยื น ( Sustainability
Management : SM) ซึง่ รวมถึงการดาเนินงานด้ านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้ อม (Corporate Social
Responsibility : CSR)
(7) กาหนดนโยบายให้ บริ ษัท เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุ คคลเข้ ารั บการสรรหาเป็ นกรรมการ
บริษัท และการเสนอวาระสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
(8) ติดตามการดาเนินงานด้ าน SM และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
(9) วางกรอบแนวทางการกากับดูแลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับการต่อต้ านการทุจริตของบริษัท
รายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่ อสังคม
ลาดับ
1
2
3

รายชื่อ
นายนาชัย หล่อวัฒนตระกูล
นายประจวบ อุชชิน
นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ

ข้ อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 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 าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ แก่
(1) กาหนดนโยบายและโครงสร้ างการบริ หารความเสี่ยง ในเรื่ องของการบริ หารความเสี่ยงโดยรวมของบริ ษัท
ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สาคัญ เช่น ความเสี่ยงด้ านการเงิน ความเสี่ยงด้ านการลงทุน
ความเสี่ยงด้ านการตลาด ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้ านปฏิบัติการ และ ความเสี่ยงที่ มี
ผลกระทบต่อ ชื่อเสี ยงของกิ จการ เป็ น ต้ น เพื่ อ น าเสนอคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ความเห็ นชอบ โดยให้
สอดคล้ องและเป็ นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2) กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางในการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับนโยบายการบริ หาร
ความเสี่ยง เพื่อให้ สามารถประเมิน ติดตาม และ ควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทของบริษัท ให้ อยู่ในระดับ
ทีเ่ หมาะสม โดยให้ หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง
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(3) ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริ หารความเสี่ยงภายใต้ แนวทางและนโยบายที่ได้ รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริษัท
(4) กาหนดเกณฑ์วดั ความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทจะยอมรับได้
(5) กาหนดมาตรการที่จะใช้ ในการจัดการความเสี่ยงให้ เหมาะสมต่อสภาวการณ์
(6) ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์ กร และกาหนดวิธีการบริ หารความเสี่ยงนัน้ ให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กาหนดไว้
(7) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ
และการปฏิบตั ิตามนโยบายที่กาหนด
(8) มีอานาจในการเรี ยกบุคคลที่เกี่ยวข้ องมาชี ้แจง หรื อแต่งตั ้งและกาหนดบทบาทให้ ผ้ ูปฏิบัติงานทุกระดับมี
หน้ าที่บริ หารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้ รายงานต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงเพื่อให้ การ
บริหารความเสี่ยงบรรลุวตั ถุประสงค์
(9) รายงานผลเกี่ยวกับการบริหาร การดาเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
รวมถึงให้ ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไขต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ
(10) จัดทาคู่มือการบริหารความเสี่ยง
(11) ระบุความเสี่ยงด้ านต่างๆ พร้ อมทัง้ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ รวมทัง้ แนวโน้ มซึ่งมี
ผลกระทบบริษัท
(12) จัดทาแผนงานเพื่อป้องกัน หรื อลดความเสี่ยง
(13) ประเมินผล และจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
(14) ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร และให้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงรับผิดชอบ
ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ลาดับ
รายชื่อ
1
นายประจวบ อุชชิน
2
3

พล.ต.ต.ประยนต์ ลาเสือ
นาย ธนรัฐ ธนาวุฒวิ ฒ
ั นา
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วาระการดารงตาแหน่ ง
ตาแหน่ ง
10/11/2560 - ปั จจุบนั
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
23/8/2560 – ปั จจุบนั
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
1/7/2561 - ปั จจุบนั
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

5. คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน:
ประกอบด้ วยกรรมการ 3 คน
มีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ได้ แก่
(1) กาหนดกลยุทธ์ เป้าหมายของแผนการลงทุน งบประมาณการลงทุน และผลตอบแทนการลงทุน
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(2) พิจารณากลั่นกรองการลงทุน ให้ มีความเชื่อมโยงและสอดคล้ องกับนโยบายและเป้าหมายตามแผนการ
ลงทุนของบริ ษัท โดยคานึงถึงผลตอบแทนที่ค้ ุมค่าต่อการลงทุน ตลอดจนวิเคราะห์ ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
(3) ติดตามสถานะ และความคืบหน้ าของโครงการที่ได้ รับอนุมตั ิให้ เข้ าลงทุน และรายงานคณะกรรมการบริษัท
เพื่อรับทราบและประเมินผล
รายชื่อคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
ลาดับ
รายชื่อ
1
นายประจวบ อุชชิน
2

นายโชติพนั ธุ์ เตียวิวฒ
ั น์

3

นายชลพรรณ วงษ์ สิงห์
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วาระการดารงตาแหน่ ง
ตาแหน่ ง
10/11/2560 – ปั จจุบนั
กรรมการ และประธานกรรมการกลัน่ กรอง
การลงทุน
1/7/2561 - ปั จจุบนั
กรรมการ และกรรมการกลัน่ กรองการ
ลงทุน
10/11/2560 - ปั จจุบนั
กรรมการกลัน่ กรองการลงทุน

6. คณะกรรมการจัดการ:
อนึ่ง เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริ หารจัดการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามทิศทาง นโยบาย และเป้าหมายที่
คณะกรรมการบริษัทกาหนดและมอบหมาย รวมทังสร้
้ างความมัน่ คงและยัง่ ยืนในการดาเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทได้
อนุมตั ิจดั ตั ้งคณะกรรมการจัดการ ซึ่งมีคุณสมบัติตามพระราชบั ญญัติบริ ษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อควบคุมดูแลและรับผิดชอบในกิจการต่างๆ
ตามขอบเขตที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
รายชื่อคณะกรรมการจัดการ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รายชื่อ
นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช
นายชลพรรณ
วงษ์ สิงห์
นายถาวร
พรพนัสศรี
นางสาวมนธิรา เกียรติสนุ ทร
นายเอกวิทย์
แก้ ววิเชียร
นายประจวบ
อุชชิน
นางสาวกุลธิดา วีระถาวร
นายสรกฤต
ลัทธิธรรม
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ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการจัดการ
กรรมการจัดการ
กรรมการจัดการ
กรรมการจัดการ
กรรมการจัดการ
ประธานกรรมการจัดการ (ดารงตาแหน่งถึงวันที่ 1/8/2562)
กรรมการจัดการ (ดารงตาแหน่งถึงวันที่ 15/9/2562)
กรรมการจัดการ (ดารงตาแหน่งถึงวันที่ 1/6/2562)

บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
(1) คณะกรรมการบริ ษัท มีบทบาทหน้ าที่ในการกากับดูแลให้ การดาเนินงานของบริ ษัทเป็ นไปโดยถูกต้ องตาม
กฎหมายและระเบียบต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท และกากับ
ดูแลให้ การบริ หารจัดการ เป็ นไปตามนโยบายแนวทางและเป้ าหมาย ที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ื อ
หุ้น อยู่ในกรอบการมีจริยธรรมที่ดีและคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย
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(2) หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นไปตามที่ได้ กาหนดไว้ โดยกฎหมาย วัตถุประสงค์
ของบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ รวมถึงการดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
(2.1)

ก าหนดนโยบาย กลยุท ธ์ และเป้ า หมายทางการเงิน 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 โดยคานึงถึงผู้มีส่วน
ได้ เสียทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง

(2.2)

วางโครงสร้ างและกาหนดกระบวนการเพื่อให้ มั่นใจว่ามีการดาเนินการที่เป็ นไปตามระเบียบ
ข้ อบังคับมติของคณะกรรมการ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมาตรฐานจริ ยธรรม ด้ วยความ
สุจริต และด้ วยความระมัดระวัง

(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 ิจากคณะกรรมการบริษัท

(2.5)

วางบรรทัดฐานและประเมินการปฏิบัติหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ผู้บริ หารระดับสูง
อย่างน้ อยปี ละหนึ่งครัง้

(2.6)

ดูแลให้ มีการจัดทาบัญชีและการเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการ เปิ ดเผย
ข้ อมูลที่เหมาะสมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น

(2.7)

พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตาแหน่งของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ผู้บริ หารระดับสูง โดย
สม่าเสมอและต่อเนื่อง

(2.8)

ตรวจตราและดาเนินการให้ เป็ นที่แน่ใจว่าได้ มีการปฏิบตั ิตามจริยธรรมของกรรมการ

(2.9)

กาหนดนโยบายด้ านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

(3) กาหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ ของบริษัท โดยกาหนดให้ มีการทบทวนปี ละ 1 ครัง้
(4) จัดให้ มีการทบทวนขอบเขต บทบาท และอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย อย่างน้ อยปี
ละ 1 ครัง้
(5) จัดทานโยบายการกากับดูแลกิจ การของบริ ษัท เป็ นลายลักษณ์ อักษร มีการประเมินผลการปฏิบัติตาม
นโยบาย และทบทวนนโยบาย ดังกล่าว อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
(6) จัดทาคู่มือจริยธรรมธุรกิจไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ เป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั ิงาน พร้ อมทังก
้ าหนดโทษทางวินยั ในกรณีที่มีการฝ่ าฝื น และทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้ อย
ปี ละ 1 ครัง้
(7) รายการที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยผู้มีส่วนได้
เสียไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ พร้ อมทัง้ กากับดูแล ให้ มีการปฏิบัติตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับขัน้ ตอนการ
ดาเนินการและการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
(8) จัดให้ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่มีความอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมด้ านการดาเนินงาน รายงานทางการเงิน และการ
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ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ โดยคณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
(9) จัดให้ มีการบริ หารความเสี่ยงครอบคลุมทัง้ องค์กร โดยมีการรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัท ทราบเป็ น
ประจา ตลอดจนมีการทบทวนและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงปี ละ 1 ครัง้
(10) จัดให้ บริษัทเข้ าร่วมเป็ นแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริต
อนึ่ง บริษัทได้ มีการจัดทาคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ตามเอกสารแนบ 9
การประชุมของคณะกรรมการบริษัท
1) บริ ษัทจัดให้ มีการกาหนดการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ าทังปี
้ และแจ้ งให้ คณะกรรมการ
แต่ละคนทราบ
2) คณะกรรมการบริษัท จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท มากกว่า 6 ครัง้ ต่อปี ทังนี
้ ้ กรรมการแต่ละคน
ต้ องเข้ าร่ วมการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ทังหมด
้
รวมทังการประชุ
้
มของคณะกรรมการชุดย่อย
3) กาหนดจานวนองค์ประชุมขันต
้ ่า ณ ขณะที่ คณะกรรมการบริ ษัท จะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
โดยต้ องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
4) ประธานกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้พิจารณาเลือกเรื่ องเข้ าวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ทังนี
้ ้ กรรมการแต่ละคน มีอิสระที่จะเสนอเรื่ องเข้ าสู่วาระการประชุมก็ได้
5) การประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครัง้ มีกาหนดวาระการประชุมที่ชดั เจน มีเอกสารประกอบการประชุม
ที่ครบถ้ วน เพียงพอ และจัดส่งให้ กบั คณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้ า 7 วันทาการ เพื่อให้ คณะกรรมการได้ มี
เวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่วมประชุม
6) ประธานกรรมการบริษัทจะจัดสรรเวลาในการประชุมให้ เพียงพอที่ฝ่ายบริ หารจะเสนอเรื่ อง และกรรมการจะ
อภิปรายปั ญหาสาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัว่ กัน โดยมีการจัดทาบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และจัดเก็บไว้ สาหรับกรรมการและผู้เกี่ยวข้ อง ตรวจสอบได้
7) กรรมการทุกคนสามารถเข้ าถึงสารสนเทศที่จาเป็ น เพิ่มเติมได้ จากประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เลขานุการ
บริษัท หรื อฝ่ ายบริหารอื่น
8) บริ ษัทมีนโยบายให้ กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง เพื่ออภิปรายปั ญหาต่างๆ
เกี่ ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่ วมด้ วย อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั ง้ และแจ้ งให้
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม
9) คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีเลขานุการบริ ษัท ทาหน้ าที่ให้ การสนับสนุนการจัดเตรี ยมระเบีย บวาระการ
ประชุม ทาหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ ยวกับการประชุม และจัดทา
รายงานการประชุม เสนอขอความเห็ น ชอบต่ อ ประธานกรรมการบริ ษั ท ก่ อ นที่ จ ะน าเสนอให้ ที่ ป ระชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม
10) คณะกรรมการสนับสนุนให้ ผ้ บู ริหารระดับสูงของบริษัท เข้ าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ
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การประเมินตนเองของกรรมการ
1) คณะกรรมการบริ ษัท กาหนดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการเป็ นประจาทุกปี โดยแบ่งการ
ประเมินออกเป็ น 3 แบบดังนี ้
(1)
การประเมินตนเองของคณะกรรมการทังคณะ
้
(2)
การประเมินตนเองของกรรมการเป็ นรายบุคคล
(3)
การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
2) หลักเกณฑ์ และกระบวนการ ในการประเมินตนเอง
(1)
หลักเกณฑ์การประเมินตนเอง : ประกอบด้ วยโครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ /
บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ / การประชุมคณะกรรมการ / การปฏิบตั ิ
หน้ าที่ของกรรมการและการแสดงความคิดเห็นอื่นๆ ที่เป็ นประโยชน์ ต่อการบริ หารจัดการ /
ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายบริหาร / การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
(2)

กระบวนการประเมินตนเอง : (1) คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้อนุมัติแบบประเมินตนเอง (2)
กรรมการประเมินตนเอง เพื่อแสดงความเห็น และ (3) เลขานุการบริษัท เป็ นผู้สรุปและวิเคราะห์
ผลการประเมินตนเอง พร้ อมทังจั
้ ดทาแผนการปรับปรุง เสนอคณะกรรมการบริษัท ทราบ

ค่ าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
1) บริ ษัทมีการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารในระดับที่เหมาะสม และอยู่ในระดับที่สามารถ
เทียบเคียงได้ กบั บริ ษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ปั จจัยที่จะนามาพิจารณา ประกอบด้ วย ประสบการณ์
ภาระหน้ าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทังนี
้ ้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้ องผ่าน
การพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2) ค่าตอบแทนผู้บริ หารจะเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด ซึ่งจะพิจารณาจาก
ภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารแต่ละท่านประกอบกับผลการดาเนินงาน
ของบริ ษัท นอกจากนี ้ บริ ษัท มีนโยบายการให้ สิทธิแก่ผ้ ูบริ 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 ของบริษัท
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
1) คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้ มีการฝึ กอบรมและให้ ความรู้แก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องใน
ระบบการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท ซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริ หาร และเลขานุการบริ ษัท เพื่อให้ มีการ
ปรับปรุ งการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริ มสถาบั นกรรมการ
บริ ษั ท ไทย (The Institute of Directors Association : IOD) โดยสนับ สนุ น ให้ ก รรมการเข้ า ร่ ว มในการ
ฝึ ก อบรมที่ จัด ขึ น้ สาหรั บกรรมการมากกว่า ร้ อยละ 75 ของจ านวนกรรมการทัง้ คณะ และสนับ สนุน ให้
กรรมการอย่างน้ อย 1 คน เข้ าอบรมในรอบปี ที่ผ่านมา
2) คณะกรรมการได้ มอบหมายให้ ฝ่ายบริ หารทาหน้ าที่แนะนากรรมการใหม่ให้ ร้ ูจกั บริ ษัท โดยเชิญมาประชุม
ร่วมกัน และรับฟั งการบรรยายสรุปลักษณะธุรกิจและแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย
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3) คณะกรรมการส่งเสริ มให้ มีการพบปะระหว่างกรรมการกับผู้บริ หารระดับสูง โดยการจัดสัมมนาหัวข้ อต่างๆ
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่ กันและกัน
4) กรรมการบริ ษัท มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยได้ เข้ าร่ วมการสัมนา/อบรม/ประชุมกับสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันบริ ษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย คณะกรรมการบรรษัทภิบ าลแห่งชาติ สถาบันพระปกเกล้ า และ
สถาบันอื่นๆ เพื่อให้ มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและนาความรู้ที่ได้ มาใช้ ประโยชน์กบั กิจการ
ต่อไป และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริ ษัท ได้ จัดปฐมนิเทศและจัดทาคู่มือการมอบให้ แ ก่
กรรมการใหม่ประกอบด้ วย ข้ อมูลเอกสารที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ และการบรรยาย
เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท
ทังนี
้ ้ บริษัทได้ จดั กิจกรรมอบรมและสัมนาให้ กบั กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้ มคี วามรู้ ความเข้ าใจใน
การมีส่วนร่วมผลักดัน และการปฏิบตั ิเพื่อเกิดความร่วมมือกันในการทางานให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น รวมถึงให้ ความรู้
เกี่ยวกับแนวทางการบริหารและการสร้ างทีมงานให้ เข้ มแข็งภายใต้ การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทลั รวมถึงการบริหารธุรกิจ
ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้ างองค์กรสู่ความยัง่ ยืน
บริษัทได้ จดั ปฐมนิเทศให้ กรรมการที่เข้ ารับตาแหน่งใหม่ เพื่อสร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั
รวมทังข้
้ อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้ อง เช่น โครงสร้ างทุน โครงสร้ างบริ ษัท โครงสร้ างผู้ถือหุ้น ผลการดาเนินงาน และข้ อมูลอื่นๆที่
เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท รวมทัง้ กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ ตลอดจนบทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ เพื่อ
เตรี ยมความพร้ อมในการปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นกรรมการ และได้ รับมอบคู่มือกรรมการ ซึง่ ประกอบด้ วย
1) โครงสร้ างองค์กร
2) คู่มือคณะกรรมการ (กฎหมาย ข้ อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้ อง)
1) ข้ อบังคับของบริษัท
2) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ 2535
3) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ 2535
4) คู่มือบริษัทจดทะเบียน
5) คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน
6) กฏบัตรคณะกรรมการ
7) นโยบายการกากับดูแลกิจการ
8) นโยบายข้ อพึงปฎิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
9) หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555
10) หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560
3) คู่มือบริหารความเสี่ยง
4) คู่มือการควบคุมภายใน
5) คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี
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6) รายงานประจาปี
7) แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี
9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหากรรมการ ดังนี ้
1) บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้ นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการ หรื อ
พิจารณาบุคคลจากทาเนียบกรรมการอาชีพ (Director Pool) หรื อพิจารณากรรมการเดิม เพื่อเสนอให้ ดารง
ตาแหน่งต่อ หรื อให้ กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมได้
2) คัดเลือกและกลัน่ กรองบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการ โดยพิจารณาความเหมาะสมของความรู้
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้ านที่สอดคล้ องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท ซึง่ เป็ นไปตาม
คุณสมบัติด้านทักษะที่จาเป็ นต่อการสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix)
3) ตรวจสอบประวัติรายชื่อบุค คลที่ถูกเสนอชื่อว่ามีคุณสมบัติเป็ นไปตามตามกฎหมายและข้ อกาหนดของ
หน่วยงานกากับดูแล เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็ นต้ น
4) การอุทิศเวลาของกรรมการ การมีส่วนได้ เสียหรื อความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริ ษัท กรณีเป็ น
กรรมการเดิมที่จะกลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระ พิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานในช่วงการดารงตาแหน่ง
การให้ ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ การเข้ าร่ วมกิจการต่างๆ ของกรรมการ รวมถึงจานวน
บริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดารงตาแหน่ง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าประสิทธิภาพการทางานจะไม่ลดลง
5) กรณีแต่งตั ้งกรรมการอิสระ มีการพิจารณาคุ ณสมบัติของบุคคลที่ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ ให้ มี
ความเป็ นอิสระเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต.กาหนด
6) จัดทารายชื่อที่คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาคัดกรองแล้ ว พร้ อม
คุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือก เรี ยงตามลาดับเสนอคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อเสนอชื่ อต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั ้งเป็ นรายบุคคลโดยคานึงถึงผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการเดิม
กาหนดกระบวนการในการแต่งตั ้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้
1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ
2) ผู้ถื อ หุ้น แต่ ล ะรายจะใช้ ค ะแนนเสี ย งที่ มี อ ยู่ทัง้ หมดตาม (1) เลื อ กตัง้ บุค คลคนเดี ย วหรื อ หลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
3) บุ ค คลซึ่ ง ได้ รั บ คะแนนเสี ย งสูง สุด ตามล าดับ ลงมาเป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ การเลื อ กตัง้ เป็ น กรรมการเท่ า จ านวน
กรรมการที่จะพึง มีหรื อจะพึงเลือกตั ้งในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตั ้งในลาดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั ้งในครัง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธานในที่ประชุม
นันเป็
้ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
4) ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั ้ง
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กาหนดในข้ อบังคับนี ้ โดยคณะกรรมการทรัพยากร
บุคคลและกาหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผู้พิจารณาเบือ้ งต้ น เพื่อให้ มีความหลากหลายในโครงสร้ างของ
คณะกรรมการ เช่น ด้ านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้ าน เพศ เป็ นต้ น เข้ าเป็ นกรรมการแทนใน
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ตาแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปก็ได้ เว้ นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งจะ
เหลือน้ อยกว่าสอง (2) เดือน ทังนี
้ ้ บุคคลซึง่ เข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้ เพียง
เท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
5) มติของการแต่งตั ้งคณะกรรมการดังกล่าวต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
การสรรหาผู้บริหารระดับสูง
ในการสรรหาผู้มาดารงตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาหนดค่าตอบแทนจะเป็ น
ผู้พิจารณาเบื ้องต้ น ในการกลัน่ กรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ์ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่อ การดาเนิน งานของบริ ษัท และเข้ า ใจในธุร กิ จของบริ ษัท เป็ น อย่างดี และสามารถ
บริ หารงานให้ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริ ษั ทกาหนดไว้ ได้ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
คณะกรรมการกาหนดให้ มีแผนพัฒนาศักยภาพของผู้บริ หารระดับ ประธานเจ้ า หน้ า ที่บ ริ หาร และผู้บริ ห าร
ระดับสูง โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาหนดค่าตอบแทนจัดทาแผนสืบทอดงาน และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท
9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และเงินลงทุนทั่วไป
9.4.1 ความเกี่ยวข้ องในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และเงินลงทุนทั่วไป
ความเกี่ยวข้ องของฝ่ ายบริหารในคณะกรรมการบริษัทย่ อย
บริษัท
บริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จากัด

บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จากัด

ลาดับ
1
2
3
1
2
3
4
1
2

บริษัท ฮิโนกิ วู้ด เวิร์ค จากัด

3
4
5

ข้ อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2563

รายชื่อ
นายชลพรรณ วงษ์ สิงห์
นายถาวร พรพนัสศรี
นางสาวกุลธิดา วีระถาวร
(ลาออก15/9/2562)
นายชลพรรณ วงษ์ สิงห์
นายถาวร พรพนัสศรี
นายธนรัฐ ธนาวุฒวิ ฒ
ั นา
นายสรกฤต ลัทธิธรรม
(ลาออก 1/6/2562)
นายชลพรรณ วงษ์ สิงห์
นายถาวร พรพนัสศรี

ตาแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายเอกวิทย์ แก้ ววิเชียร
นายสรกฤต ลัทธิธรรม
(ลาออก 1/6/2562)
นางสาวพิชญา รักตพงศ์ไพศาล
(ลาออก 31/5/2562)

กรรมการ
กรรมการ
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

ความเกี่ยวข้ องของฝ่ ายบริหารในคณะกรรมการบริษัทร่ วม
บริษัท

บริษัท บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตลั จากัด

บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์ พเี รียนซ์ จากัด

ข้ อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562

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

นายสุรศักดิ์ อารี ย์สว่างกิจ

4
5
6
7
8
1

นายสรกฤต ลัทธิธรรม
นายอภิวิชญ์ ปั ญญ์ศิริโภคกุล
นายนิธิภทั ร์ พาณิชชัยวิวฒ
ั น์
นายสมยศ ชัยรัตน์
นายเอกวิทย์ แก้ ววิเชียร
นายสุรเกียรติ เทียนทอง

2

นายนพปฎล เจสัน จิรสันติ์

3
4
5
6
7
8
9

นายวิชญ์ ไวฑูรเกียรติ
นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช
นางสาวสุณฎั ฐา บดินทร์ ภกั ดีกลุ
นางสาวมนธิรา เกียรติสนุ ทร
นายปวีณ สกุณี
นายชลพรรณ วงษ์ สิงห์
นาย อนุรักษ์ วิศววงศ์

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

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

ความเกี่ยวข้ องของฝ่ ายบริหารในกิจการเงินลงทุนทั่วไป
-ไม่มีข้ อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

บริษัท
บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืช
หมุนเวียน จากัด

ลาดับ
1
2

รายชื่อ
นางณิญา ธนญาธรณ์
นางสาวภคนัท ธนญาธรณ์

ตาแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ

9.4.2 การประเมินผลงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
1) การประเมินผลงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
บริ ษัทได้ ดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานของคณะกรรมการ ตามหลักการและแนวทางการกากับดูแล
กิจการที่ดี ที่กาหนดให้ มีการประเมินผลการดาเนินงานของคณะกรรมการ รวมทัง้ หลักการกากับดูแ ลกิจการที่ดีสาหรับ
บริ ษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกาหนดให้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
ควรประเมิ น ผลการด าเนิ น งานด้ ว ยตนเองอย่ า งน้ อ ยปี ละ 1 ครั ง้ โดยให้ ค ณะกรรมการท าแบบประเมิ น ตนเองของ
- 78 -

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. ความเอาใจใส่ต่อหน้ าที่และความรับผิดชอบ (Practices as a Director)
5. การปฏิบตั ิหน้ าทีใ่ นคณะกรรมการ (Committee Activities)
6. การมีวิสยั ทัศน์ในการสร้ างมูลค่าเพิม่ แก่กจิ การในระยะยาว (Vision to Create Long-Term Value)
• แบบประเมินรายคณะ
1. โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการกับฝ่ ายบริหาร
4. การทาหน้ าที่ของกรรมการ
5. การประชุมคณะกรรมการ
6. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
• การประมวลผลคะแนน (ทัง้ 2 แบบ)
ร้ อยละ 90 ขึ ้นไป มีประสิทธิภาพการทางานอยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
ร้ อยละ 80 ขึ ้นไป มีประสิทธิภาพการทางานอยู่ในเกณฑ์ ดี
ร้ อยละ 70 ขึ ้นไป มีประสิทธิภาพการทางานอยู่ในเกณฑ์ ปกติ
ต่ากว่าร้ อยละ 70 มีประสิทธิภาพการทางานอยู่ในเกณฑ์ ต่ากว่าเกณฑ์ปกติ
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการฯ ได้ กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อใช้ เป็ นกรอบในการตรวจสอบ
การปฏิบตั ิงานของกรรมการเป็ นระยะๆ และนาผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบตั ิ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 ท่หี น่ วยงานกากับกาหนด
โดยสรุปผลการประเมินผลการดาเนินงานของคณะกรรมการ ในปี 2562 ได้ ดงั นี ้
การประเมิน
1. การประเมินรายบุคคล
2. การประเมินรายคณะ

ร้ อยละ (เฉลี่ย)
95.45
87.67

ประสิทธิภาพการทางาน
ดีเยี่ยม
ดี

สาหรับผลการประเมินผลการดาเนินงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง รวม 4 คณะ สรุปผลการประเมินได้ ดงั นี ้
การประเมิน

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาหนดค่าตอบแทน
3. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม
4. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

การประเมินรายบุคคล
ร้ อยละ ประสิทธิภาพ
(เฉลี่ย) การทางาน
95.45
ดีเยี่ยม
93.18
ดีเยี่ยม
93.18
ดีเยี่ยม
95.45
ดีเยี่ยม

การประเมินรายคณะ
ร้ อยละ ประสิทธิภาพ
(เฉลี่ย)
การทางาน
98.75
ดีเยี่ยม
94.74
ดีเยี่ยม
93.75
ดีเยี่ยม
94.44
ดีเยี่ยม

ผลการประเมินจะเป็ นประโยชน์ต่อกรรมการทุกท่านที่จะได้ รับทราบหน้ าที่ของตนและผลของการปฏิบตั ิงานเป็ น
ทีม รวมทังจะได้
้
ดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขจุดที่ยงั ไม่สมบูรณ์
2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
ในการพิจารณากาหนดเกณฑ์ที่ใช้ ใ นการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร โดยเกณฑ์
ดังกล่าวจะต้ องสอดคล้ องกับเป้าหมายของบริษัท ทังในระยะสั
้
้นและระยะยาว
9.4.3 การติดต่ อสื่อสารกับฝ่ ายบริหาร
คณะกรรมการบริ ษัท สนับสนุนให้ ผ้ ูบริ หารระดับประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และผู้บริ หารระดับสู ง เข้ าร่ วมการ
ประชุ ม กับ คณะกรรมการบริ ษั ท โดยเป็ น ผู้ น าเสนอวาระที่ ต นรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ให้
คณะกรรมการบริษัท ได้ รับทราบข้ อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาส
ได้ เรี ยนรู้และทาความเข้ าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้ มีการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ในโอกาสอื่น นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ กรรมการได้ มีโอกาสทาความรู้จกั คุ้นเคยกับผู้บริ หาร
ระดับสูงของบริษัท
กรรมการสามารถติดต่อสื่อสารกับฝ่ ายบริ หารแต่ละคนได้ โดยตรง โดยไม่เป็ นการก้ าวล่วงหรื อสอดแทรกการ
ปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริหาร แต่ควรแจ้ งให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารทราบล่วงหน้ า
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9.4.4 การดูแลให้ มีการปฏิบัติตามและการทบทวน
คณะกรรมการบริ ษัทจะดูแลให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ที่ดีของคู่มือ “นโยบาย
การกากับดูแลกิจการ” อย่างเคร่งครัด เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการกากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
สร้ างความมัน่ คงและยัง่ ยืนให้ กบั องค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม
คณะกรรมการบริษัท กาหนดให้ มีการทบทวนคู่มือ “นโยบายการกากับดูแลกิจการ” เป็ นประจาทุกปี
9.4.5 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษัท มุ่งมั่นที่จะดูแลให้ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการ
เปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด ดังนี ้
1) เผยแพร่ ข้อมูลต่างๆ ของบริ ษัท ตามหลัก การกากับดูแลกิจการที่ดี ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) รวมทัง้
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ทังที
้ ่เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2) กาหนดระยะเวลาในการจัดทาและเผยแพร่ แบบแสดงรายการข้ อมู ลประจาปี (แบบ 56-1) ภายใน 3 เดือน
นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบ
ระยะเวลาบัญชี
3) คณะกรรมการบริ ษัท รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่กาหนด 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 อตรวจสอบจากผู้สอบบัญ ชีว่า
ถูก ต้ อ งตามมาตรฐานการบัญ ชีซึ่งเป็ น ที่ยอมรั บ โดยทั่ว ไป และผ่ า นความเห็น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัท ก่อนการเผยแพร่ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทุกไตรมาส
5) เปิ ดเผยข้ อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงทังทางตรงและทางอ้
้
อม รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
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 ดเผยจานวนเงินและประเภทของค่าตอบแทนที่
กรรมการแต่ละคนได้ รับ เป็ นรายบุคคลแสดงไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อ มูลประจาปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจาปี (แบบ 56-2)
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8) เปิ ดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์ การจ่ ายค่าตอบแทนให้ 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 มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของ
ผู้สอบบัญชี และจัดให้ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดไว้ ในแบบแสดง
รายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
10) เปิ ดเผยถึงระบบควบคุมภายในและระบบบริ หารความเสี่ยงที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ และ
เปิ ด เผยความคิ ดเห็ น ที่ มีต่ อ ความเพี ย งพอของระบบควบคุม ภายในและระบบบริ ห ารความเสี่ ยงจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงเปิ ดเผยถึงแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงหลัก ไว้ ในแบบแสดง
รายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
11) จัดให้ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์หรื อมอบหมายให้ มีบคุ คลที่ทาหน้ าที่นักลงทุนสัมพันธ์โดยเฉพาะ เพื่อทา
หน้ าที่ติดต่อและให้ ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น พบปะนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบัน การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
รวมถึงการจัดทาจดหมายข่าวที่นาเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทให้ ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งต่อการใช้ ข้อมูลของบริ ษัท โดยปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและ
สอดคล้ องกับกฏระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัทได้ กาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานให้ ความสาคัญต่อการเก็บ
รักษาข้ อมูลความลับของบริษัท เช่น ข้ อมูลภายในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรื อข้ อมูลที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
หรื อราคาหุ้น เป็ นต้ น ซึง่ มีแนวทางปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
1) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้ องไม่ใช้ ข้อมูลภายในของบริษัทในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรื่ องการ
ทาธุรกิจแข่งขันกับบริษัทหรื อทาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้ องไม่ใช้ ข้อมูลที่มิได้ เปิ ดเผยให้ ทราบโดยทัว่ ไป ซึง่ อาจมีผลกระทบกับราคา
หุ้น (ข้ อมูลภายใน) และต้ องละเว้ นการทาธุรกรรมเกี่ยวกับหุ้นของบริ ษัท ในช่วงเวลาที่จะมีการประกาศ
ข้ อมูลที่สาคัญตามนโยบายที่ถูกกาหนดไว้ นอกจากนี ้ ข้ อมูลภายในของบริ ษัท ไม่ควรถูกเผยแพร่ ให้ แก่
บุคคลอื่นๆเพื่อประโยชน์ในการซื ้อขายหุ้นของบริษัท
3) กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลความลับทางธุรกิจของบริ ษัทต่อบุคคลภายนอก
โดยเฉพาะคู่แข่งของบริษัท แม้ หลังพ้ นสภาพการเป็ นกรรมการผู้บริหารหรื อพนักงานของบริษัทไปแล้ ว
9.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริษัทมีผ้ สู อบบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ดังนี ้
ลาดับ
1
2
3

รายชื่อผู้สอบบัญชี
นายเจษฎา หังสพฤกษ์
นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
นายจิโรจ ศิริโรโรจน์

หมายเลขรับอนุญาต

ชื่อสานักงาน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113

บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด
บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด
บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด
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ค่าตอบแทนที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ แก่ บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด มีรายละเอียด ตามเอกสารแนบ 7
9.7 นโยบายการต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย บริ หารจัดการโดยยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และกาหนดนโยบายต่อต้ านการทุจริต
คอร์ รัปชั่นทุกรู ปแบบที่อาจเกิดขึน้ จากการปฏิบัติงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้ เสีย ซึ่งบริ ษัท กาหนดให้ กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ยึดถือปฏิบตั ิโดยเคร่งครัด
คานิยามตามนโยบายการต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
คอร์ รัปชัน่ (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ 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 บุคคลดังกล่าวกระทาหรื 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 ษัท ดาเนินการหรื อยอมรับการคอร์ รัปชัน่ ในทุกรูปแบบทังทางตรง
้
หรื อทางอ้ อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และให้ มีการสอบทานการปฏิบตั ิตาม
นโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชั่นนีอ้ ย่างสม่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้ 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 ายบริหารได้ ตระหนักและให้ ความสาคัญกับ
การต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ และปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี
ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้ องกับมาตรการต่อต้ านการ
คอร์ รัปชัน่ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าเป็ นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
(3) ผู้บริหาร มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดให้ มีระบบและให้ การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการ
ต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย จัดให้ มีการฝึ กอบรมแก่พนักงานเพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้ านทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ รวมทัง้ ทบทวนความเหมาะสมของ
ระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับและข้ อกาหนด
ของกฎหมาย
(4) หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานการประเมินความเสี่ยงจากการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และสอบทานการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปอย่ างถูกต้ อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ อานาจ
ดาเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้ อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแล เพื่อให้ มั่นใจว่ามีระบบ
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ควบคุ ม ที่ มี ค วามเหมาะสมและเพี ย งพอต่ อ ความเสี่ ย งด้ า นคอร์ รั ป ชั่น ที่ อ าจเกิ ด ขึ น้ และรายงานต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
การดาเนินการต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
(1) กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร พนักงานบริ ษัท ทุกระดับ ต้ องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชั่นและ
จรรยาบรรณบริษัท โดยต้ องไม่เข้ าไปเกี่ยวกับเรื่ องคอร์ รัปชัน่ ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
(2) พนักงานบริ ษัท ไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้ าข่ายคอร์ รั ปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับ บริ ษัท
ต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูบังคับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง
ต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรื อข้ อซักถามให้ ปรึกษากับผู้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลที่กาหนดให้ ทาหน้ าที่รับผิดชอบ
ผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัท กาหนดไว้
(3) บริ ษัทจะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิ เสธการคอร์ รัปชัน่ หรื อแจ้ งเรื่ องคอร์ รัปชัน่ ที่่เกี่ยวข้ อง
กับบริ ษัท โดยใช้ มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ความร่ วมมือในการรายงานการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
ตามที่บริษัท กาหนดไว้ ใน Whistle blower policy
(4) ผู้ที่กระทาคอร์ รัปชัน่ เป็ นการกระทาผิดจรรยาบรรณบริ ษัท ซึ่งจะต้ องได้ รับการพิจารณาโทษทางวินยั ตาม
ระเบียบทีบ่ ริษัท กาหนดไว้ นอกจากนี ้ อาจจะได้ รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทานัน้ ผิดกฎหมาย
(5) บริษัทตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแพร่ ให้ ความรู้ และทาความเข้ าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิ บตั ิหน้ าที่
ที่เกี่ ยวข้ องกับบริ ษัท หรื ออาจเกิ ดผลกระทบต่อบริ ษัท ในเรื่ องที่ต้องปฏิบัติให้ เป็ นไปตามนโยบายการ
ต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ นี ้
(6) บริ ษัทมุ่งมัน่ ที่จะสร้ างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมัน่ ว่าคอร์ รัปชัน่ เป็ นสิ่งที่ผิดและยอมรับไม่ได้ ทังการ
้
ทาธุรกรรมกับภาครัฐและ/หรื อภาคเอกชน
ข้ อกาหนดในการดาเนินการ
(1) นโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ นี ้ ให้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั ้งแต่การสรรหาหรื อการ
คัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตาแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้
ผลตอบแทนและการลงโทษพนักงาน โดยกาหนดให้ ผ้ ู บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทาความเข้ าใจกับ
พนักงานเพื่อใช้ ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้ เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(2) เพื่อความชัดเจนในการดาเนินการในเรื่ องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์ รัปชัน่ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร
และพนักงานบริษัท ทุกระดับต้ องปฏิบตั ิด้วยความระมัดระวังในเรื่ องดังต่อไปนี ้
-

ของกานัล การเลี ้ยงรับรองและค่าใช้ จ่ายในการให้ มอบ หรื อรับของกานัล การเลี ้ยงรับรอง ให้ เป็ นไป
ตามที่กาหนดในระเบียบปฏิบตั ิของบริษัท

-

เงินบริ จาคเพื่อการกุศล หรื อเงินสนับสนุน การให้ หรื อรับเงินบริ จ าค หรื อเงินสนับสนุนต้ องเป็ นไปอย่าง
โปร่ งใสและถูกต้ องตามกฎหมาย โดยต้ องมัน่ ใจว่าเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุนไม่ได้ ถูกนาไปใช้ เพื่อ
เป็ นข้ ออ้ างในการติดสินบน
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ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจและการจัดซื ้อจัดจ้ างกับภาครัฐ ห้ ามให้ หรื อรับสินบนในการดาเนินธุรกิจทุกชนิด การ
ดาเนินงานของบริ ษัท และการติดต่องานกับภาครัฐจะต้ องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ซื่อสัตย์ และต้ องดาเนินการให้
เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
บริ ษัท ให้ ความสาคัญด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ โดยมุ่งมั่นดาเนินกิจกรรมและโครงการ
ต่างๆ เพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคมโดยรวม ทังนี
้ ้ มีนโยบายจัดทาโครงการ
ต่างๆ ที่ให้ ความช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
ที่ผ่านมา บริษัทได้ ดาเนินงานด้ านกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้ านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
อีกทัง้ บริษัทได้ ให้ การสนับสนุนและบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในท้ องถิ่นทุรกันดาร และทางบริษัทได้ ให้
ความสาคัญในการรณรงค์ปลูกฝั งค่านิยมที่ดีงามให้ กับพนักงานได้ มีจิตอาสาที่จะมีความรับผิดชอบต่อสั งคมขององค์กร
ธุรกิจ โดยบริ ษัทได้ ส่งเสริ มให้ พนักงานได้ มีส่วนร่ วมต่อกิจกรรม CSR และเป็ นการประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ ที่ดีของ
องค์กรต่อสาธารณชน
ทังนี
้ ้ การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ทังภายในและภายนอกตามนโยบายของบริ
้
ษัทจาเป็ นที่จะต้ องอาศัยพนักงานของ
บริ ษัทให้ มีส่วนร่ วมกับกิจกรรมต่างๆ มากที่สุด เพราะพนักงานของบริ ษัทคือหัวใจสาคัญขององค์กรที่จะทาให้ โครงการ
ต่างๆ ได้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ตั ้งไว้
กิจกรรมเพื่อสังคมในปี 2562 ทางบริษัทได้ จัดให้ มีกิจกรรม ดังต่ อไปนี ้
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสาคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ซึ่งในปั จจุบัน ปั ญหาสิ่งแวดล้ อมนับวันจะทวี
ความรุ นแรงมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นทัง้ ด้ านมลพิษ ด้ านพลังงาน หรื อด้ านทรัพยากรธรรมชาติ เป็ นต้ น จึงเป็ นหน้ าที่ความ
รับผิดชอบของทุกคน ทุกภาคส่วน ที่จะต้ องช่วยกันลดปั ญหาสิ่งแวดล้ อมดังกล่าว รวมถึงอนุรักษ์ พลังงานและดูแลรักษา
สิ่งแวดล้ อมให้ ได้ มากที่สดุ
ในการนี ้ บริ ษัทจึงจัดกิจกรรม “ดีคอร์ ปรวมใจรักษ์ ร่ วมพิทกั ษ์ สิ่งแวดล้ อม” เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 โดยได้
จัดดาเนินกิจกรรมตามแนวพระราชดาริ ในโครงการนักอนุรักษ์ สองมือหนึ่งใจ คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ ซึง่ ในกิจกรรมฯ ดังกล่าว
ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัท ได้ เข้ ารับการอบรมการอนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้ อม ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้ อม
อุทยานสิ่งแวดล้ อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี ซึง่ ศูนย์ดงั กล่าวเป็ นศูนย์การเรี ยนรู้และ
ฝึ กอบรมด้ านการฟื ้นฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม รวมทัง้ การอนุรักษ์ พลังงาน สร้ างสรรค์นวัตกรรม
เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้ องถิ่น ไปสู่เป้าหมายด้ านการฟื น้ ฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน
ในโอกาสเดียวกันนี ้ ผู้บริ หารและพนักงานของบริษัท ได้ ทาการปล่อยพันธุ์สตั ว์น ้า ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรมฯ
ณ อุทยานสิ่งแวดล้ อมนานาชาติสิรินธร เพื่อเป็ นการช่วยเพิ่มปริ มาณสัตว์น ้าในธรรมชาติและคืนชีวิตสู่ทะเล อันเป็ นการ
ช่วยปลุกจิตสานึกให้ ตระหนักถึงความสาคัญและคุณประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติที่ควรค่าแก่การดูแลและอนุรักษ์ ไว้
ความรับผิดชอบต่ อสังคม - ต่ อพนักงาน CSR in Employee’ Perspective
ทางบริ ษัทยังได้ ตระหนักว่า พนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สดุ ของบริ ษัท จึงให้ ความสาคัญกับการ
พัฒนาทางศักยภาพ ผลตอบแทนและโอกาสในการก้ าวหน้ าของพนักงาน โดยสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท
บริษัทได้ เล็งเห็นและตระหนักถึงความสาคัญของระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยได้ มี
การจัดทาระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานไว้ เป็ นลายลักษณ์อักษร นอกจากนันคณะกรรมการของบริ
้
ษั ทได้ 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 รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ 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) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3) การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities)
4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล (Information & Communication) และ
5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
ทัง้ นี ้ ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ได้ มีมติแต่งตั ้งห้ างหุ้นส่วน
จากัด เดอะเบสท์ โซลูชั่น เป็ นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริ ษัทในปี 2562 โดยห้ างหุ้นส่วนจากัด เดอะเบสท์
โซลูชั่น ได้ ประเมินและตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท ทัง้ ในด้ านการตรวจสอบและประเมินระบบการ
ควบคุมภายในระดับองค์กร และการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในระดับปฏิบัติการ ซึ่งครอบคลุมถึง
ธุรกรรมหลักขององค์กร เช่น ธุรกรรมการซื ้อ ธุรกรรมการขาย ธุรกรรมการรับเงิน และการจ่ายเงิน เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ บริษัทเห็นว่าในอนาคตหากบริษัทมีการขยายธุรกิจ หรื อเติบโตในลักษณะเดียวกันกับธุรกิจในปั จจุบนั
ระบบและการควบคุมภายในปั จจุบนั ยังมีประสิทธิภาพเพียงพอ เนื่องจาก ธุรกรรมการรายงานทางธุรกิจของบริ ษัทไม่มี
ความซับซ้ อน กอปรกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัททาหน้ าที่ในการสอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม โดยมีการแบ่งแยกหน้ าที่โดยเด็ดขาดระหว่างฝ่ ายบัญชีและการเงินอย่างชัดเจนไม่
ซ ้าซ้ อนกัน
การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท
บริษัทได้ มีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีกรอบแนวทางปฏิบตั ิด้านการบริหารความเสี่ยงของ The
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO ซึง่ กาหนดองค์ประกอบหลักที่จาเป็ น
ในการบริหารความเสี่ยงครอบคลุม 4 ด้ าน ได้ แก่
1) ด้ านกลยุทธ์ (Strategic)
2) ด้ านการปฏิบตั ิงาน (Operation)
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3) ด้ านการเงิน (Financial) และ
4) ด้ านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ (Compliance)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ จดั ทาคู่มือบริ หารความเสี่ยงองค์กรแล้ ว และได้ มีการปฏิบตั ิในระหว่างปี เป็ นจานวน 2 ครัง้ เพื่อ
ติดตามความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นแล้ ว และความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นใหม่ โดยมีเป้าหมายให้ ความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นในองค์กร อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
12. รายการระหว่ างกัน
12.1 บริ ษั ท ไม่ มี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ต ามหลั ก เกณฑ์ ท่ี ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากั บ
ตลาดทุน
รายการระหว่ า งกัน ของบริ ษั ท ได้ ก ระท าอย่ า งยุติ ธ รรม ตามราคาตลาดและเป็ น ไปตามปกติ ธุ ร กิ จ การค้ า
(Fair and at arm’s length) ทังนี
้ ้ บริษัทมีรายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกันสาหรับงวดบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 ดังนี ้
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สรุ ปรายการระหว่ างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ท่เี กิดขึน้ ในงวดบัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี ้

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น เป็ นบริษัทย่อย โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้น
จากัด (D Innovation)

ของบริษัท และกรรมการบริษัทบางท่าน
ร่วมกันดังนี ้
1. บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่
ถือหุ้นจานวน
คิดเป็ นร้ อยละ

479,998 หุ้น
99.9996

ขนาดของ
รายการ
ปี 2561 (บาท)

ลักษณะ
รายการ

ขนาดของ
รายการ
ปี 2562 (บาท)

ความสมเหตุสมผลและความจาเป็ น

เงินให้ ก้ ยู ืม
ระยะสัน้
และดอกเบีย้
ค้ างรับ
- ต้ นเงิน
- ดอกเบี ้ยค้ าง
รับ
รายได้ ดอกเบีย้
รับ

2. นางสาวกุลธิดา วีระถาวร
ถือหุ้นจานวน
1 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0002
3. นางสาวพิชญา รักตพงศ์ไพศาล
ถือหุ้นจานวน
1 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0002
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74,370,000

61,000,000 รอบระยะเวลาสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

829,786

- มีการชาระเงินต้ นเป็ นจานวน 13,370,000 บาท

829,786

1,040,670 สัญญาลงวันที่ 3/5/2560
ยอดเงินกู้จานวน 74,370,000 บาท
โดยทังสองสั
้
ญญามีอตั ราดอกเบี ้ยร้ อยละ 2.25
ต่อปี
สัญญาสิ ้นสุดวันที่ 2/5/2563

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

บริษัท อัครวัฒน์
พลังงานพืชหมุนเวียน
จากัด

ลักษณะความสัมพันธ์

เป็ นบริษัทย่อย โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้น
ของบริษัท และกรรมการบริษัทบางท่าน
ร่วมกันดังนี ้
1. บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่
ถือหุ้นจานวน
คิดเป็ นร้ อยละ

16,819 หุ้น
33.638

2. นายทิษณุ ธนญาธรณ์
ถือหุ้นจานวน
17,500 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ
35.000

ขนาดของ
รายการ
ปี 2561 (บาท)

ลักษณะ
รายการ

ขนาดของ
รายการ
ปี 2562 (บาท)

ความสมเหตุสมผลและความจาเป็ น

เงินให้ ก้ ยู ืม
ระยะสัน้
และดอกเบีย้
ค้ างรับ
- ต้ นเงิน
- ดอกเบี ้ยค้ าง
รับ
รายได้ ดอกเบีย้
รับ

3. นางสาวณิญา ธนญาธรณ์
ถือหุ้นจานวน
2,500 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ
5.000
4. นางสาวภคนัท ธนญาธรณ์
ถือหุ้นจานวน
2,500 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ
5.000
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450,000

450,000

20,885

20,885

12,917

- ดอกเบี ้ยรับจากเงินกู้ยืมของสัญญาลงวันที่
24/7/60 ยอดเงินกู้รวมเป็ นจานวนเงินไม่เกิน
2,000,000 บาท โดยกู้เป็ นงวดๆ มีอตั ราดอกเบี ้ย
ร้ อยละ 7 ต่อปี ณ.วันที่ 31/12/62
มียอดเงินกู้จานวน 450,000 บาท

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะความสัมพันธ์

ขนาดของ
รายการ
ปี 2561 (บาท)

ลักษณะ
รายการ

ขนาดของ
รายการ
ปี 2562 (บาท)

ความสมเหตุสมผลและความจาเป็ น

5. นายธนภณ ธนญาธรณ์
ถือหุ้นจานวน
2,500 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ
5.000
6. โรงไฟฟ้า ธนญาธรณ์ จากัด
ถือหุ้นจานวน
8,181 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ
16.362
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบได้ พิจารณารายงานรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้ ให้ ความเห็นว่า
รายการระหว่างกันเป็ นรายการทางธุรกิจทั่วไป โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัทกับบริ ษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้ องซึ่งอาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์
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12.2 แนวทางการดาเนินการของบริษัทในกรณีท่มี ีรายการระหว่ างกันในอนาคต
ปั จจุบนั บริ ษัทไม่มีนโยบายเกี่ยวกับการเข้ าทารายการระหว่างกันในอนาคตที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร แต่อย่างไร
ก็ตาม บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนด
ของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติ ตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการ
เปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการเกี่ ยวโยงของบริ ษัทตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
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
ผู้ เ ชี่ ย วชาญอิ ส ระเป็ น ผู้ ใ ห้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกับ รายการระหว่ า งกัน ดัง ก ล่ า ว เพื่ อ น าไปใช้ ป ระกอบการตัด สิ น ใจของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการหรื อผู้บริ หารที่มีส่วนได้
ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว
ทังนี
้ ้ บริษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี รายงานประจาปี และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรื อสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

- 91 -

ส่ วนที่ 3
ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ปี 2560 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ตรวจสอบโดย “บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จำกัด ” ซึ่งมีนำยเจษฎำ หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญ ชีรั บอนุญ ำตเลขที่ 3759
ได้ ปฎิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทเห็นว่ำ งบกำรเงินของบริษัทได้ แสดงฐำนะ
กำรเงินรวมและแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และผลกำรด ำเนิน งำนรวมและผลกำร
ดำเนินงำนเฉพำะกิจกำร สำหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ท่เี น้ น
โดยไม่ได้ เป็ นกำรเปลี่ยนแปลงควำมเห็นดังกล่ำวข้ ำงต้ น ขอให้ สงั เกต
(1) หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้ อ 10 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษัทอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำมูลค่ำ ยุติธรรมของ
ธุรกิจ โดยผู้บริหำรได้ แต่งตั ้งผู้ประเมินรำคำอิสระ เพื่อประเมินมูลค่ำยุติธรรมดังกล่ำว อย่ำงไรก็ดี ณ วันที่งบกำรเงิน
นี ้ได้ รับกำรอนุมัติ บริ ษัทยังอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำข้ อมูลดังกล่ำว ดังนัน้ มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้ มำและ
หนีส้ ินที่รับมำเป็ นมูลค่ำประมำณกำร ณ วันที่ซือ้ ธุรกิจ อำจมีกำรปรับปรุ ง และตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบับที่ 3 ผู้บริหำรต้ องประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของธุรกิจที่ซื ้อมำ ณ วันที่ซื ้อ ในระหว่ำงช่วงระยะเวลำใน
กำรวัดมูลค่ำซึ่งต้ องไม่เกินกว่ำหนึ่งปี นับจำกวันที่ซื ้อ ผู้ซื ้อต้ องปรับย้ อนหลังประมำณกำรที่เคยรับรู้ไว้ ณ วันที่ซื ้อ
เพื่อสะท้ อนผลของข้ อมูลเพิ่มเติมที่ได้ รับเกี่ยวกับข้ อเท็จจริ งและสถำนกำรณ์ แวดล้ อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซื ้อ ทัง้ นีก้ ำร
กำหนดมูลค่ำยุติธรรมที่สดุ ของธุรกิจที่ซื ้อมำในระหว่ำงปี 2560 นันขึ
้ ้นอยู่กับกำรกำหนดรำคำซื ้อขันสุ
้ ดท้ ำย และผล
ของกำรปั นส่วนรำคำซื ้อ
(2) ตำมที่กล่ำวไว้ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้ อ 11.1 กลุ่มบริ ษัทได้ ว่ำจ้ ำงบริ ษัทผู้ประเมินรำคำอิสระแห่งหนึ่ง
เพื่อทำกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของมูลค่ำธุรกิจของโรงผลิตไฟฟ้ำของบริ ษัทย่อยแห่งหนึ่ง โดยใช้ วิธีประมำณกำร
รำยได้ (Income Approach) และค ำนวณคิ ด ลดกระแสเงิน สดมำเป็ น มูลค่ ำปั จจุบัน ตำมรำยงำนของบริ ษั ท ผู้
ประเมินรำคำอิสระดังกล่ำวลงวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2561 มูลค่ำธุรกิจของโครงกำรดังกล่ำวมีมลู ค่ำยุติธรรมจำนวน
เงิน 161.20 ล้ ำ นบำท ทัง้ นี ้ ผู้ประเมิ น รำคำอิสระได้ ตัง้ ข้ อสมมติ ฐ ำนพิ เศษในกำรก ำหนดมูลค่ ำที่ สำคัญ ได้ แ ก่
ระยะเวลำโครงกำรทังหมดระยะเวลำ
้
20 ปี ระยะเวลำกำรก่อสร้ ำงประมำณ 1 ปี นับจำกวันที่ทำกำรประเมิน และ
ระยะเวลำในกำรผลิตไฟฟ้ำ 19 ปี นับจำกวันที่โครงกำรก่อสร้ ำงเสร็ จ 100% เงินลงทุนจำนวน 260.6 ล้ ำนบำท มี
ควำมเพียงพอในกำรก่อสร้ ำงระบบไบโอแก็ส ระบบท่อส่ง ระบบกรองแก็ส ระบบผลิตไฟฟ้ำ เป็ นต้ น และกลุ่มบริ ษัท
รับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำของค่ำควำมนิยม จำนวน 20.73 ล้ ำนบำท ในงบกำรเงินรวม และรับรู้ผลขำดทุนจำก
กำรด้ อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 29.18 ล้ ำนบำทในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรประจำปี 2560 ตำมรำคำ
ประเมินมูลค่ำธุรกิจโรงไฟฟ้ำของบริ ษัทย่อยดังกล่ำว นอกจำกนี ้ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2561

- 92 -

เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2561 คณะกรรมกำรมีมติให้ ยกเลิกกำรลงทุน หรื อกำรจำหน่ำยกำรลงทุนโดยบริ ษัทจะ
ดำเนินกำรหำผู้ลงทุนที่สนใจโครงกำรต่อไป
(3) หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้ อ 10 ข้ อ 11 ข้ อ 16 และข้ อ 28 กลุ่มบริษัทและบริษัทลงทุนในโครงกำรต่ำง ๆ และได้
รำยงำนควำมคืบหน้ ำของแต่ละโครงกำรที่สำคัญ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ปี 2561 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ตรวจสอบโดย “บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จำกัด ” ซึ่งมีนำยเจษฎำ หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ ำตเลขที่ 3759
ได้ ปฎิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัทไม่สำมำรถแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน
รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของกลุ่มบริ ษัทและบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เนื่องจำกเรื่ องที่กล่ำวไว้ ในวรรค
เกณฑ์ในกำรไม่แสดงควำมเห็นมีนยั สำคัญ เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษัทร่ วม ผู้สอบบัญชีไม่สำมำรถหำหลักฐำนกำร
สอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเพื่อเป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ดังกล่ำว
เกณฑ์ ในการไม่ แสดงความเห็น
การไม่ สามารถหาหลักฐานการตรวจสอบที่เพียงพอ
ตำมที่กล่ำวไว้ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้ อ 11 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้ เสีย
จำนวน 124.21 ล้ ำนบำท และในปี 2561 บริ ษัทรับรู้รำยกำรส่วนแบ่งผลขำดทุนของบริ 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 บันทึกเงินลงทุนและส่วน
แบ่งกำไรจำกเงินลงทุนดังกล่ำวโดยใช้ งบกำรเงินของฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษัท ร่ วม ทังนี
้ ้ ตำมข้ อมูลที่ได้ รับทรำบจำกผู้สอบ
บัญชีของบริษัทร่วม ทรำบว่ำ มีเจ้ ำหนี ้ของบริษัทร่วมจำนวนหลำยรำย มูลค่ำรวม 59.50 ล้ ำนบำท ได้ ฟ้องร้ องและ/หรื อส่ง
หนังสือแจ้ งให้ ชำระหนี ้สินคงค้ ำงพร้ อมดอกเบี ้ย รวมถึงค่ำปรับล่ำช้ ำ ซึง่ ตำมข้ อมูลทำงกำรเงินที่ได้ รับจำกบริ ษัทร่วมที่ใช้ ใน
กำรรั บ รู้ ส่ ว นแบ่ ง ผลขำดทุ น ข้ ำ งต้ น ยัง ไม่ ได้ รวมบั น ทึ ก ส่ ว นของดอกเบี ย้ และค่ ำ ปรั บ ล่ ำ ช้ ำ นัน้ และในวัน ที่ 14-15
กุมภำพันธ์ 2562 บริ ษัทร่ วมได้ ประชุมไกล่เกลี่ยและชีแ้ จงแผนกำรชำระหนี ้บำงส่วนทรำบแล้ ว โดยบริ ษัท ร่ วมคำดว่ำจะ
สำมำรถชำระหนีไ้ ด้ ภำยหลังเดือนเมษำยน 2562 และในเดือนมกรำคมและกุมภำพันธ์ 2562 บริ ษัทร่ วมมีกำรเลิกจ้ ำง
พนักงำนบำงส่วน ทำให้ บริ ษัท ร่วมต้ องจ่ำยค่ำเสียหำยจำกกำรเลิกจ้ ำงเป็ นจำนวน 1.20 ล้ ำนบำท เมื่อวันที่ 21 มกรำคม
2562 บริษัทร่วมได้ จดั ให้ มีกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562 โดยเสนอวำระกำรพิจำรณำเกี่ยวกับกำรหยุดดำเนิน
โครงกำรของบริ ษัทร่ วมเนื่องจำกบริ ษัทร่ วมได้ ประสบปั ญหำขำดสภำพคล่องทำงกำรเงิน และกำรดำเนินโครงกำรที่ไม่
เป็ นไปตำมแผนกำร โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทร่วมมีมติให้ 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 บริษัทในฐำนะผู้ถือหุ้นร้ อยละ 37.50 ของ
บริ ษัทร่วมจะร่วมพิจำรณำกับกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่เกี่ยวกับกำรบริ หำรจัดกำรทรัพย์สินของบริษัทร่ วมอย่ำงรอบคอบเพื่อ
จำกัดผลกระทบในทำงลบต่อบริษัท นอกจำกนี ้ ภำยใต้ สญ
ั ญำเงินกู้ยืมระหว่ำงธนำคำรแห่งหนึ่งกับบริ ษัท ร่ วมลงวันที่ 23
พฤษภำคม 2561 บริ ษัทได้ มีหลักประกันสัญญำเพื่อประกันกำรชำระหนี ้ เป็ นเงินฝำกประจำของบริ ษัทจำนวน 90 ล้ ำน
บำทให้ แก่บริ ษัทร่ วม และในที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562 ของบริ ษัทร่ วมมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ ใช้ หลักประกัน
ดังกล่ำวในกำรชำระเงินกู้ที่ค้ำงชำระกับธนำคำร โดยยินยอมให้ ธนำคำรดำเนินกำรหักหลักประกันในอัตรำเดือนละ 3
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ล้ ำนบำท ปั จจุบนั บริษัทร่วมอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่และกำรจัดทำประมำณกำรของ
ผลกำรประกอบกำรของกำรดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ ซึ่งต้ องรอควำมชัดเจนในแผนดำเนินงำน และข้ อสรุ ปในคดีควำม
ฟ้องร้ อง ดังนัน้ มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้ รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินฝำกประจำที่ติดภำระค ้ำประกัน จึงขึ ้นอยู่กับ
ควำมสำเร็ จของแนวทำงดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ของบริ ษัทร่ วมดังกล่ำว และผู้สอบบัญชีไม่สำมำรถใช้ วิธีกำรตรวจสอบ
อื่นให้ เป็ นที่พอใจในรำยกำรดังกล่ำวได้ ดังนัน้ ผู้สอบบัญชีไม่สำมำรถระบุได้ ว่ำอำจมีรำยกำรปรับปรุงใดที่จำเป็ นหรื อไม่
เนื่องจำกผลกระทบของเหตุกำรณ์ ตำมที่อธิบำยข้ ำงต้ น ผู้สอบบัญ ชี ถูกจำกัดขอบเขตโดยสถำนกำรณ์ จึงไม่
สำมำรถสรุปได้ ว่ำ อำจมีรำยกำรปรับปรุงใด ๆ ที่จำเป็ นต่อบัญชีดงั กล่ำวข้ ำงต้ น
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ท่เี น้ น
โดยมิได้ เป็ นกำรเปลี่ยนแปลงควำมเห็น ผู้สอบบัญชีขอให้ สงั เกต หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้ อ 11 ข้ อ 12 ข้ อ
20 และข้ อ 30 กลุ่มบริษัทและบริษัทลงทุนในโครงกำรต่ำง ๆ และได้ รำยงำนควำมคืบหน้ ำของแต่ละโครงกำรที่สำคัญ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ตรวจสอบโดย “บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จำกัด ” ซึ่งมีนำยจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5113 ได้
ปฎิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเห็นว่ำ งบกำรเงินของบริ ษัทได้ แสดงฐำนะ
กำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และผลกำรดำเนินงำนรวมและผลกำรดำเนินงำน
เฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรสำหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตำมที่ควรใน
สำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ท่เี น้ น
(1) ตำมที่กล่ำวไว้ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้ อ 10.3 ข ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทรับรู้รำยกำรส่วนแบ่งผล
ขำดทุนของบริ ษัทร่วมสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 จำนวน 107.17 ล้ ำนบำท ตำมที่ปรำกฏในงบกำรเงิน
รวม และบริ ษั ทมี เงินลงทุน ในบริ ษั ท ร่ วมตำมวิธีรำคำทุน สุทธิ บัน ทึก ค่ำเผื่ อกำรด้ อยค่ ำเงิน ลงทุน ในบริ ษั ท ร่ ว ม
107.17 ล้ ำนบำท ตำมที่ปรำกฏในงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท
เมื่ อวัน ที่ 21 มกรำคม 2562 บริ ษั ท ร่ วมได้ จัด ให้ มีก ำรประชุม วิสำมัญ ผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2562 โดยเสนอวำระกำร
พิจำรณำเกี่ยวกับกำรหยุดดำเนินโครงกำรของบริ ษัทร่ วมเนื่องจำกบริ ษัทร่วมได้ ประสบปั ญหำขำดสภำพคล่องทำง
กำรเงิน และกำรดำเนินโครงกำรที่ไม่เป็ นไปตำมแผนกำร โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริ ษัทร่ วมมีมติให้ หยุดโครงกำร
ด้ วยคะแนนเสียงเห็นด้ วยร้ อยละ 62.50 และคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วย ร้ อยละ 37.50 ทังนี
้ ้ ฝ่ ำยบริหำรของบริษัทร่วมมี
กำหนดหยุดดำเนินโครงกำรในวันที่ 29 มกรำคม 2562 โดยโครงกำรจะให้ บริกำร รอบ 18.00 น. ของวันดังกล่ำวเป็ น
รอบสุดท้ ำย และในเดือนมกรำคม และกุมภำพันธ์ 2562 บริษัทร่วมมีกำรเลิกจ้ ำงพนักงำนบำงส่วนทำให้ บริษัทร่วม
ต้ องจ่ำยค่ำเสียหำยจำกกำรเลิกจ้ ำงเป็ นจำนวน 1.20 ล้ ำนบำท
นอกจำกนีภ้ ำยใต้ สญ
ั ญำเงินกู้ยืมระหว่ำงธนำคำรแห่งหนึ่งกับบริ ษัทร่ วมลงวันที่ 23 พฤษภำคม 2561 บริ ษัทได้ มี
หลักประกันสัญญำ เพื่อประกันกำรชำระหนี ้ เป็ นเงินฝำกประจำของบริ ษัท จำนวน 90 ล้ ำนบำทให้ แก่บริ ษัทร่ วม
และในที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562 ของบริษัทร่วมมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ ใช้ หลักประกันดังกล่ำวในกำรชำระ
เงินกู้ที่ค้ำงชำระกับธนำคำร โดยยินยอมให้ ธนำคำรดำเนินกำรหักหลักประกันในอัตรำเดือนละ 3 ล้ ำนบำท ต่อมำมี
กำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรชำระเงินกู้เพื่อให้ ธนำคำรหักกำรชำระเงินกู้จำกบัญชีเงินฝำกประจำดังกล่ำวได้ ตำม
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เงื่อนไขใหม่ ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 ทำงธนำคำรได้ หกั ชำระเงินกู้จำกบัญชีเงินฝำกดังกล่ำ วไปแล้ วรวม 72
ล้ ำนบำท ทำให้ บริษัทร่วมมีหน้ ำที่ต้องชำระคืนบริ ษัทตำมจำนวนที่ธนำคำรได้ หกั ไปแล้ วจำกบัญชีเงินฝำกดังกล่ำว
ของบริษัท
อย่ำงไรก็ตำมบริษัทร่วมดังกล่ำวได้ หยุดดำเนินงำนและขำดสภำพคล่อง บริษัทจึงพิจำรณำตั ้งค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ทังจ
้ ำนวน
ณ วันที่ 28 มกรำคม 2563 ทำงฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษัทร่ วม ได้ รำยงำนข้ อมูลเกี่ยวกับคดีควำม ซึ่งระบุว่ำ ณ วันที่
ดังกล่ำวบริษัทร่วมถูกฟ้องร้ องจำกเจ้ ำหนี ้ 21 รำย (22 คดี) มูลหนี ้เป็ นจำนวนรวม 77,266,805.19 บำท ซึ่งแบ่งเป็ น
เงินต้ นจำนวน 73,737,034.58 บำท และดอกเบี ้ยจำนวน 3,529,770.61 บำท อย่ำงไรก็ตำม เจ้ ำหนี ้จำนวน 3 รำย
ได้ ถอนฟ้องคดีควำมและยินยอมลดหนีใ้ ห้ กับบริ ษัทร่ วม ซึ่งบริ ษัทร่ วมได้ ชำระหนีเ้ สร็ จสิ ้นแล้ ว นอกจำกนี ้ เจ้ ำหนี ้
จำนวน 15 รำย ยินยอมให้ บริ ษัทร่ วมผ่อนชำระได้ โดยเป็ นไปตำมเงื่อนไขที่เจ้ ำหนี ้กำหนด และคดีควำมกับเจ้ ำหนี ้
จำนวน 3 รำย บริ ษัทร่วมยังอยู่ในขันตอนกำรเตรี
้
ยมข้ อมูลเพื่อใช้ ในกำรพิจำรณำคดีสำหรับยื่นคำให้ กำร เพื่อขอนัด
สืบพยำนและไกล่เกลี่ยต่อไป
ทังนี
้ ้ ฝ่ ำยบริหำรของบริษัทร่ วม ได้ ดำเดินกำรบริ หำรจัดกำรแนวทำงในกำรชำระหนี ้สินให้ กบั เจ้ ำหนี ้รำยต่ำง ๆ ดังนี ้
เนื่องจำกบริ ษัทร่ วม อยู่ระหว่ำงกำรวำงแผนกำรดำเนินงำนโครงกำรใหม่ ซึง่ จำกกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2562 ของบริ ษัทร่ วม เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2562 ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษัท ร่ วม ได้ รำยงำนแผนงำนเพื่อดำเนินกำร
เจรจำกับ นักลงทุนรำยใหม่ โดยแผนกำรดำเนินงำนจะเป็ นในรู ปแบบกำรให้ เช่ำพืน้ ที่ เพื่อขำยสิ นค้ ำและบริ กำร
รวมถึงส่วนแบ่งรำยได้ จำกยอดขำยของผู้เช่ำรำยต่ำง ๆ และกำรให้ เช่ำพืน้ ที่เพื่อจัดกิจกรรมสำหรับกลุ่มลูกค้ ำที่
ต้ องกำรจัดงำนขนำดเล็กถึงขนำดกลำง โดยบริษัท ร่ วม ทำกำรจัดสรรพื ้นที่เพื่อรองรับกำรดำเนินงำนดังกล่ำวเป็ นที่
เรี ยบร้ อยแล้ ว
ปั จจุบนั ทำงบริ ษัทร่ วมได้ มีกำรลงนำมสัญญำเช่ำพื ้นที่กับผู้เช่ำรำยใหญ่ที่มีกำรเช่ำพื ้นที่ ที่มีปริ มำณเนื ้อที่เป็ นส่วน
ใหญ่ของโครงกำร และอยู่ในขันตอนกำรท
้
ำสัญญำกับผู้เช่ำบำงรำย รวมทังได้
้ มีกำรเจรจำกับผู้เช่ำรำยใหม่ๆ เพื่อให้
สอดคล้ องกับรู ปแบบธุรกิจของผู้เช่ำแต่ละรำย ซึ่ง บริ ษัทร่ วม จะทำกำรติดต่อเจ้ ำหนี ้ เพื่ อแจ้ งควำมคืบหน้ ำของ
แผนกำรดำเนินงำนดังกล่ำว และแผนกำรชำระหนี ้ โดยหำกเป็ นไปตำมแผนงำนที่วำงไว้ ทำงบริษัท ร่วม จะสำมำรถ
แบ่งเงินสดที่ได้ รับจำกกำรดำเนินงำนในแต่ละเดือนส่วนหนึ่งมำชำระหนีใ้ ห้ กับเจ้ ำหนี ้ และส่วนหนึ่งใช้ สำหรับเป็ น
กระแสเงินสดในกำรดำเนินงำน
(2) โดยมิได้ เป็ นกำรเปลี่ยนแปลงควำมเห็น ผู้สอบบัญชีขอให้ สงั เกต หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้ อ 10 ข้ อ 11 ข้ อ 19
และข้ อ 29 กลุ่มบริษัทและบริษัทลงทุนในโครงกำรต่ำง ๆ และได้ รำยงำนควำมคืบหน้ ำของแต่ละโครงกำรที่สำคัญ
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ตารางสรุ ปงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2560-2562
และงบกระแสเงินสดของบริษทั ปี 2561-2562
บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ว
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562

(ปรั บปรุ งใหม่ )
ล้านบาท

ร้ อยละ

ล้านบาท

ร้ อยละ

ล้านบาท

ร้ อยละ

สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

9.55

1.18

12.96

3.21

7.86

1.47

184.16

22.75

23.20

5.75

393.39

73.81

60.43

7.47

62.62

15.53

94.38

17.71

สินค้ าคงเหลือ

-

-

12.96

3.21

12.23

2.29

เงินให้ ก้ ูยืมระยะสัน้ แก่บริ ษัทที่เกี่ ยวข้ องกัน

-

-

-

-

-

-

เงินให้ ก้ ูยืมระยะสัน้

10.76

1.33

-

-

-

-

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน่

13.49

1.67

-

-

-

-

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบนั

1.32

0.16

0.24

0.06

0.29

0.05

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่

0.61

0.08

1.23

0.30

1.11

0.21

รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน

280.31

34.63

113.20

28.07

509.26

95.55

เงินฝากที่ติดภาระค ้าประกัน

-

-

90.00

22.32

-

-

เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม

321.04

39.67

107.17

26.58

-

-

เงินลงทุนระยะยาวอืน่

-

-

45.46

11.27

-

-

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีไ้ ม่หมุนเวียนอืน่

-

-

-

-

-

-

ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์

34.52

4.26

19.32

4.79

14.75

2.77

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

21.63

2.67

19.07

4.73

-

-

ค่าความนิยม

51.20

6.33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน่

73.03

9.02

-

-

-

-

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่

27.63

3.41

9.04

2.24

8.97

1.68

529.05
809.36

65.37
100.00

290.07
403.27

71.93
100.00

23.72
532.98

4.45
100.00

เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอืน่

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ว
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562

(ปรั บปรุ งใหม่ )
ล้านบาท

ร้ อยละ

ล้านบาท

ร้ อยละ

ล้านบาท

ร้ อยละ

หนีส้ นิ และส่วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอืน่

15.68

1.94

10.80

2.68

10.15

1.90

ส่วนของหนี ้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

1.89

0.23

0.95

0.24

0.25

0.05

เงินกู้ยืมระยะสัน้

4.88

0.60

47.96

11.89

2.17

0.41

หนี ้สินหมุนเวียนอืน่

-

-

0.07

0.02

29.04

5.45

22.44

2.77

59.78

14.82

41.61

7.81

เงินกู้ยืมระยะยาว

1.05

0.13

0.11

0.03

0.56

0.11

ประมาณการหนี ้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน

2.65

0.33

2.06

0.51

0.95

0.18

หนี ้สินไม่หมุนเวียนอืน่

2.83

0.35

2.83

0.70

2.83

0.53

6.54
28.98

0.81
3.58

5.00
64.78

1.24
16.06

4.34
45.95

0.81
8.62

1,430.42

268.38

รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน

รวมหนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
ส่วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
หุ้นสามัญ 1,430,416,192 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
หุ้นสามัญ 587,407,772 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนตา่ กว่ามูลค่าหุ้น
ส่วนลดมูลค่าหุ้นสาหรับหนี ้แปลงสภาพเป็นทุน

587.41

72.58

587.41

145.66

1,487.41

183.78

1,487.41

368.84

1,487.41

279.07

(39.60)

(4.89)

(39.60)

(9.82)

(461.10)

(86.51)

(6.60)

(0.82)

(6.60)

(1.64)

(6.60)

(1.24)

13.00

1.61

13.00

3.22

13.00

2.44

(1,269.38)

(156.84)

(1,703.13)

(422.33)

(1,976.10)

(370.76)

1.79

0.22

-

-

-

-

774.02

95.63

338.49

83.94

487.03

91.38

6.35

0.78

-

-

-

-

780.38

96.42

338.49

83.94

487.03

91.38

809.36

100.00

403.27

100.00

532.98

100.00

กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถอื หุ้น
ส่วนได้ เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ นิ และส่วนของผู้ถอื หุ้น
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ว
งบกาไรเบ็ดเสร็ จ

สิน้ สุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560

สิน้ สุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561

สิน้ สุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562

(ปรั บปรุ งใหม่ )
ล้านบาท

ร้ อยละ

ล้านบาท

ร้ อยละ

ล้านบาท

ร้ อยละ

รายได้ คา่ ร่ วมผลิตรายการ

27.00

61.76

0.61

100.00

-

-

รายได้ คา่ สิทธิแพร่ ภาพรายการ

16.71

38.22

-

-

-

-

รายได้ จากการจัดคอนเสิร์ต

-

-

-

-

38.84

94.92

รายได้ จากการขาย

0.01

0.01

-

-

2.08

5.08

รวมรายได้

43.71

100.00

0.61

100.00

40.92

100.00

ต้ นทุนค่าสิทธิร่วมผลิตรายการ

(7.20)

(16.47)

-

-

-

-

ต้ นทุนค่าสิทธิแพร่ ภาพรายการ

(15.19)

(34.75)

-

-

-

-

ต้ นทุนจากการจัดคอนเสิร์ต

-

-

-

-

(41.40)

(101.17)

ต้ นทุนขาย

-

-

-

-

(1.35)

(3.30)

รวมต้ นทุน

(22.39)

(51.22)

-

-

(42.75)

(104.47)

กาไร (ขาดทุน) ขัน้ ต้ น

21.32

48.78

0.61

100.00

(1.83)

(4.47)

รายได้ อนื่

15.34

35.08

13.14

2,154.10

14.13

34.53

กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่ าใช้ จ่าย

36.66

83.86

13.75

2,254.10

12.30

30.06

(105.23)

(240.72)

(47.78) (7,832.79)

(40.45)

(98.85)

(16.87)

(38.59)

-

-

ค่าเผื่อการด้ อยค่าเงินร่ วมทุน

-

-

(29.81) (4,886.89)

-

-

หนี ้สงสัยจะสูญ

-

-

(88.23) (14,463.93)

(90.99)

(222.36)

(20.73)

(47.43)

(51.20) (8,393.44)

-

-

ค่าใช้ จา่ ยในภาระหนี ้จากการฟ้องร้ อง

-

-

-

-

(29.04)

(70.97)

ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนทัว่ ไป

-

-

-

-

(2.86)

(6.99)

ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม

(65.33)

(149.45)

(107.79) (17,670.49)

(0.08)

(0.20)

ค่าตอบแทนผู้บริ หาร

(24.06)

(55.05)

(18.68) (3,062.30)

(14.54)

(35.53)

ต้ นทุนทางการเงิน

(0.41)

(0.94)

(113.11)

(0.14)

(0.34)

(13.00)

(29.73)

(89.50) (14,672.13)

(107.17)

(261.90)

รวมค่ าใช้ จ่าย

(245.63)

(561.92)

(433.68) (71,095.08)

(285.27)

(697.14)

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้

(208.97)

(478.05)

(419.93) (68,840.98)

(272.97)

(667.08)

-

-

-

-

(208.97)

(478.05)

(272.97)

(667.08)

-

-

-

-

(208.97)

(478.05)

(272.97)

(667.08)

ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของค่าความนิยม

ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริ ษัทร่ วม

ภาษีเงินได้
ขาดทุนสุทธิสาหรั บปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรั บปี
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรั บปี
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-

(0.69)

-

-

-

(419.93) (68,840.98)
1.11

181.97

(418.82) (68,659.02)

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ว
งบกระแสเงินสด

สิน้ สุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 สิน้ สุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
ล้านบาท

ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
(419.93)

(272.97)

ดอกเบี ้ยจ่าย

0.66

0.12

ดอกเบี ้ยรับ

(3.41)

(8.46)

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอืน่ (เพิ่มขึ ้น) ลดลง

0.86

(118.96)

(12.96)

0.73

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ (เพิ่มขึ ้น) ลดลง

(0.61)

0.12

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ (เพิ่มขึ ้น) ลดลง

(0.21)

1.01

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอืน่ ลดลง

(3.37)

(1.65)

หนี ้สินหมุนเวียนอืน่ เพิ่มขึ ้น

0.07

28.97

ค่าเสื่อมราคา

8.10

5.99

กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม

(1.24)

(5.09)

ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ตัดจาหน่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน

83.46
0.21
0.82

84.59
0.43
0.10

(กาไร) ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายและขายสินทรัพย์ถาวร

(0.00)

0.77

(โอนกลับ) ค่าเผื่อด้ อยค่าเงินร่ วมทุน

29.81

(0.57)

ขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนทัว่ ไป

-

2.86

ขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย

-

-

(0.39)

-

ขาดทุนสุทธิก่อนภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
ปรั บรายการที่กระทบกาไร(ขาดทุน)เป็ นเงินสดรั บ(จ่ าย)
กระแสเงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน) การดาเนินงาน

สินค้ าคงเหลือ (เพิ่มขึ ้น) ลดลง

กาไรจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้ เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของค่าความนิยม
ขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริ ษัทร่ วม

51.20
107.78
89.50

0.08
107.17

รวมรายการปรั บปรุ งจากการกระทบยอดขาดทุน

(69.67)

(174.75)
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ว
งบกระแสเงินสด

สิน้ สุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561

สิน้ สุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562

ล้านบาท

ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)การดาเนินงาน
เงินสดจ่ายดอกเบี ้ย

(0.15)

(0.12)

เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน

(0.29)

(1.21)

จ่ายภาษีเงินได้

(0.24)

(0.29)

(70.35)

(176.37)

(90.00)

90.00

เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้ มา

(0.45)

-

เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อส่วนได้ เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม

-

(0.08)

กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากที่มขี ้ อจากัดในการใช้ (เพิ่มขึ ้น) ลดลง

เงินลงทุนชัว่ คราว (เพิ่มขึ ้น) ลดลง

162.20

(365.10)

เงินสดรับจากการให้ ก้ ยู มื ระยะสัน้ บริษัทอืน่

10.00

-

เงินสดจ่ายจากการให้ ก้ ยู มื ระยะสัน้ บริษัทอืน่

-

-

(10.00)

-

เงินสดรับจากดอกเบี ้ย

4.17

8.46

เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(0.12)

(0.03)

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

0.01

0.01

เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

17.66

75.81

(249.08)

-

421.50

เงินสดจ่ายจากการร่วมลงทุน

กระแสเงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
เงินสดที่ผ้ ูเช่าจ่ายเพื่อลดจานวนหนี ้สินซึง่ เกิดขึ ้นจากสัญญาเช่าการเงิน

(1.89)

(1.16)

กระแสเงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(1.89)

420.35

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ

3.57

(5.10)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี

9.55

12.96

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริ ษทั ย่ อย ณ วันเปลี่ยนอานาจควบคุม

(0.16)

-

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ ปี

12.96

7.86
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อัตราส่ วนทางการเงิน
งบการเงินรวม / ตรวจสอบแล้ ว
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

12.49

1.89

12.24

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)

11.93

1.65

11.91

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า(เท่า)

0.45

0.42

5.57

ระยะเวลาเก็ บหนี ้เฉลี่ย (วัน)

792

853

65

31.99

-

-

11

-

-

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้ (เท่า)
ระยะเวลาชาระหนี ้(วัน)
อัตรากาไร(ขาดทุน)ขั ้นต้ น (ร้ อยละ)

48.78

100.00

(4.48)

อัตรากาไร(ขาดทุน)สุทธิ (ร้ อยละ)

(478.05)

(686.59)

(667.08)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้ อยละ)

(24.60)

(73.74)

(66.13)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรั พย์ (ร้ อยละ)

(25.82)

(99.65)

(51.22)

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า)

0.04

0.18

0.09
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14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
14.1 ฐานะทางการเงิน
14.1.1 สินทรัพย์
ปี 2560 2561 และ 2562 บริ ษั ท มี สิ น ทรั พ ย์ ร วมทั ง้ สิ น้ 809.36 ล้ ำนบำท 403.27 ล้ ำนบำทและ 532.98
ล้ ำนบำท
ณ สิ ้นปี 2560 บริ ษัทมีสินทรัพย์ รวมลดลงจำกสิน้ ปี 2559 จำนวน 167.11 ล้ ำนบำท หรื อลดลงร้ อยละ 17.11
โดยส่วนใหญ่เป็ นกำรลดลงของรำยกำร ดังนี ้
(1) กำรลดลงของเงินลงทุนชั่วครำว 398.24 ล้ ำนบำท เกิดจำกบริ ษัทจำหน่ำยเงินลงทุนไปในระหว่ำงปี
ส่วนหนึ่งเพื่อนำไปลงทุน ในบริ ษั ท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จำกัด จำนวนเงิน 325.0 ล้ ำนบำท เงินลงทุน
ดังกล่ำวคิดเป็ นสัดส่วนลงทุนร้ อยละ 37.5 ของทุนจดทะเบียน แสดงเป็ นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
(2) กำรลดลงของสิ น ทรัพ ย์ ไม่ มี ตัวตนสุท ธิ 38.94 ล้ ำนบำท เกิ ด จำกกำรตัด จ ำหน่ ำยระหว่ำงปี 2560
จำนวน 15.19 ล้ ำนบำท และบันทึกค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำ ค่ำสิทธิแพร่ ภำพแพร่ เสียงในรำยกำรภำพยนตร์
จำนวน 23.75 ล้ ำนบำท
อย่ำงไรก็ดี บริษัทมีสินทรัพย์เพิ่มขึ ้น ดังนี ้
(1) กำรเพิ่มขึ ้นของเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั ้น 10.76 ล้ ำนบำท เป็ นกำรให้ ก้ ยู ืมแก่บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้ องกันแห่งหนึ่ง
จำนวน 10.00 ล้ ำนบำท พร้ อมดอกเบี ้ยค้ ำงรับ 0.76 ล้ ำนบำท อัตรำดอกเบี ้ยร้ อยละ 15 มีระยะเวลำ 7
เดือน
(2) กำรเพิ่มขึน้ ของเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม โดย บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) ลงทุนใน
บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จำกัด จำนวน 325.0 ล้ ำนบำท เงินลงทุนดังกล่ำวคิดเป็ นสัดส่วนลงทุนร้ อยละ
37.5 ของทุนจดทะเบียน และบริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จำกัด (บริษัทย่อย) ลงทุนในบริษัท บลู ฟี นิกซ์
ดิจิตัล จำกัด จำนวน 74.37 ล้ ำนบำท เงินลงทุนดังกล่ำวคิดเป็ นสัดส่วนลงทุนร้ อยละ 30.0 ของทุนจด
ทะเบียน เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงในงบกำรเงินรวมตำมวิธีส่วนได้ เสียรวมจำนวน 321.04 ล้ ำนบำท
ณ สิ ้นปี 2561 บริ ษัทมีสินทรัพย์ รวมลดลงจำกสิน้ ปี 2560 จำนวน 406.09 ล้ ำนบำท หรื อลดลงร้ อยละ 50.17
โดยส่วนใหญ่เป็ นกำรลดลงของรำยกำร ดังนี ้
(1) กำรลดลงของเงิน ลงทุน ชั่วครำวจ ำนวน 160.96 ล้ ำนบำท เกิด จำกบริ ษั ทจ ำหน่ำยเงิน ลงทุน ไปใน
ระหว่ ำ งปี ส่ ว นหนึ่ งเพื่ อ น ำไปฝำกธนำคำรเพื่ อ ใช้ ค ำ้ ประกัน เงิน กู้ข องบริ ษั ท ร่ ว มได้ แก่ บริ ษั ท ฮี โร่
เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จำกัด จำนวน 90.0 ล้ ำนบำท และส่วนหนึ่งเพื่อใช้ ในกำรดำเนินงำนของบริษัท
(2) กำรลดลงของเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมจำนวน 213.87 ล้ ำนบำท เกิดจำกบริ ษัทมีกำรลงทุนเพิ่ม 0.46
ล้ ำนบำท เกิดจำกรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำเงินลงทุน จำกมูลค่ำตำมบัญชีของบริ ษัทร่ วมจำนวน
107.79 ล้ ำนบำท เกิดจำกรับรู้ส่วนแบ่งผลขำดทุนจำกผลกำรดำเนินงำนของบริษัทร่ วมตำมวิธีส่วนได้
เสียจำนวน 89.50 ล้ ำนบำท และมีรำยกำรปรับปรุ งย้ อนหลังของงบกำรเงินปี 2561 เพื่อรับรู้ส่วนแบ่ง
ผลขำดทุนจำกผลกำรดำเนินงำนของบริษัทร่วมตำมวิธีส่วนได้ เสียเพิ่มขึ ้นจำนวน 17.04 ล้ ำนบำท
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(3) กำรลดลงของค่ำควำมนิยมจำนวน 51.20 ล้ ำนบำท เกิดจำกบริษัทรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำของ
ค่ำควำมนิยมของเงินลงทุนในบริษัท อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด
อย่ำงไรก็ดี บริษัทมีสินทรัพย์เพิ่มขึ ้น ดังนี ้
(1) กำรเพิ่ มขึน้ ของสินค้ ำคงเหลือ จำนวน 12.96 ล้ ำนบำท เพิ่ มขึน้ จำกสิน ค้ ำคงเหลือของบริ ษั ท ฮิโนกิ
วู้ด เวิร์ค จำกัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจประกอบธุรกิจจ้ ำงแปรรูปและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกไม้
บริษัทดังกล่ำวจดทะเบียนจัดตั ้งในปี 2561
(2) กำรเพิ่มขึ ้นของเงินฝำกที่ติดภำระค ้ำประกัน จำนวน 90.0 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำกกำรเปิ ดบัญชีเงินฝำก
ประจำเพื่อนำไปค ้ำประกันเงินกู้ของบริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จำกัด ซึง่ เป็ นบริษัทร่วม
ณ สิ ้นปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้นจำกสิ ้นปี 2561 จำนวน 129.71 ล้ ำนบำท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 32.16
โดยส่วนใหญ่เป็ นกำรเพิ่มขึ ้นของรำยกำร ดังนี ้
(1) กำรเพิ่มขึ ้นของเงินลงทุนชั่วครำวจำนวน 370.19 ล้ ำนบำท ซึ่งเป็ นเงินคงเหลือที่ได้ รับจำกกำรจัดสรร
หุ้ นสำมั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ในระหว่ ำ งปี 2562 โดยบริ ษั ท น ำไปลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น เพื่ อ หำ
ผลตอบแทนระยะสัน้ ที่ สูงกว่ำเงิน ฝำกธนำคำรและมี ควำมเสี่ย งต่ำ ในช่วงที่ รอพิ จำรณำลงทุน ใน
โครงกำรใหม่ๆ
(2) กำรเพิ่มขึ ้นของลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น จำนวน 31.76 ล้ ำนบำท เกิดจำกบริ ษัทมีลกู หนี ้
ที่เกิดจำกรำยได้ จำกกำรจัดคอนเสิร์ตที่ค้ำงชำระ
อย่ำงไรก็ดี บริษัทมีสินทรัพย์ลดลง ดังนี ้
(1) กำรลดลงของเงินฝำกที่ตดิ ภำระค ้ำประกันจำนวน 90.0 ล้ ำนบำท ลดลงเนื่องจำกธนำคำรได้ หกั เงินฝำก
ที่ติดภำระค ้ำประกันเพื่อชำระหนี ้เงินกู้ของของบริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จำกัด ซึง่ เป็ นบริษัทร่วม
(2) กำรลดลงของเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมจำนวน 107.17 ล้ ำนบำท เกิดจำกบริ ษัทรับรู้ส่วนแบ่งผลขำดทุน
จำกผลกำรดำเนินงำนของบริ ษั ท ฮีโร่ เอ็กซ์พี เรี ยนซ์ จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทร่ วมตำมวิธีส่วนได้ เสีย ทัง้
จำนวน
(3) กำรลดลงของเงินลงทุนระยะยำวอื่นจำนวน 45.46 ล้ ำนบำท เกิดจำกบริษัทรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้ อย
ค่ำเงินลงทุนทั่วไปจำนวน 2.86 ล้ ำนบำท และบริ ษัทได้ ยกเลิกกำรซื ้อขำยหุ้น ในบริ ษัทแห่งหนึ่งซึ่งจัด
ประเภทเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไปจำนวน 42.60 ล้ ำนบำท
(4) กำรลดลงของอสังหำริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อ กำรลงทุน จำนวน 19.07 ล้ ำนบำท เกิ ด จำกบริ ษั ท ได้ จ ำหน่ ำ ย
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนของบริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จำกัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยทังจ
้ ำนวน
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14.1.2 หนีส้ ิน
ปี 2560 2561 และ 2562 บริ ษั ท มี ห นี ส้ ิ น รวมทั ง้ สิ น้ จ ำนวน 28.98 ล้ ำนบำท 64.78 ล้ ำ นบำทและ 45.95
ล้ ำนบำท
ณ สิ ้นปี 2560 บริษัทมีหนี ้สินรวมลดลงจำกสิ ้นปี 2559 จำนวน 28.60 ล้ ำนบำทหรื อลดลงร้ อยละ 49.67 โดยเป็ น
กำรลดลงของรำยได้ รับล่วงหน้ ำจำนวน 21.78 ล้ ำนบำท ในระหว่ำงปี มีกำรชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั ้นของบริษัท อัครวัฒน์
พลังงำน พืชหมุนเวียน จำกัด (บริษัทย่อย) จำนวน 0.30 ล้ ำนบำท และจ่ำยชำระเงินกู้ยืมระยะยำวจำนวน 1.92 ล้ ำนบำท
ณ สิ ้นปี 2561 บริ ษัทมีหนีส้ ินรวมเพิ่มขึน้ จำกสิน้ ปี 2560 จำนวน 35.80 ล้ ำนบำท หรื อ เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 123.53
โดยเป็ นกำรเพิ่มขึ ้นของเงินกู้ยืมระยะสั ้นจำนวน 42.60 ล้ ำนบำท เพื่อนำไปลงทุนในเงินลงทุนระยะยำวอื่น
ณ สิ น้ ปี 2562 บริ ษั ท มี ห นี ส้ ิ น รวมลดลงจำกสิ น้ ปี 2561 จ ำนวน 18.83 ล้ ำ นบำท หรื อ ลดลงร้ อยละ 29.07
โดยเป็ นกำรลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั ้นจำนวน 45.46 ล้ ำนบำท เกิดจำกบริษัทได้ ยกเลิกกำรซื ้อขำยหุ้นในบริษัทแห่งหนึ่งซึง่
จัดประเภทเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไปและยกเลิกกำรกู้ยืมระยะสั ้นจำนวน 42.60 ล้ ำนบำท
อย่ำงไรก็ ตำมในปี 2562 บริ ษั ท ได้ มี กำรตัง้ ประมำณกำรค่ำใช้ จ่ำยในภำระหนีต้ ำมคำพิ พ ำกษำจำกกำรถูก
ฟ้องร้ องของเจ้ ำหนี ้รำยหนึ่งจำนวน 29.04 ล้ ำนบำท
14.1.3 ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ปี 2560 2561 และ 2562 บริ ษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทัง้ สิ ้นจำนวน 780.38 ล้ ำนบำท 338.49 ล้ ำนบำท และ
487.03 ล้ ำนบำท
ณ สิ ้นปี 2560 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมลดลงจำกปี 2559 จำนวน 138.51 ล้ ำนบำท หรื อลดลงร้ อยละ 15.07
จำกกำรเพิ่มทุนชำระแล้ ว 2 ครัง้ เป็ นจำนวนเงินรวม 70.46 ล้ ำนบำท อย่ำงไรก็ดี บริษัทมีขำดทุนสะสมรวมเพิ่มขึ ้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 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมลดลงจำกปี 2560 จำนวน 441.89 ล้ ำนบำท หรื อลดลงร้ อยละ 56.62
บริ ษัทมีขำดทุนสะสมรวมเพิ่มขึ ้นจำกสิ ้นปี 2560 จำนวน 433.75 ล้ ำนบำท หรื อเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 32.83 จำกผลขำดทุนรวม
สำหรับปี 2561 จำนวน 419.93 ล้ ำนบำท
ณ สิ ้นปี 2562 บริ ษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึน้ จำกปี 2561 จำนวน 148.54 ล้ ำนบำท หรื อเพิ่มขึน้ ร้ อยละ
43.88 เกิดจำกบริษัทมีกำรเพิ่มทุนจำนวน 843.00 ล้ ำนบำท และเสนอขำยหุ้นรำคำพำร์ 1 บำทในรำคำ .50 บำทต่อหุ้นทำ
ให้ มีส่วนต่ำกว่ำมูลค่ ำหุ้น เพิ่ ม ขึน้ 421.50 ล้ ำนบำท รวมทัง้ บริ ษั ท มี ขำดทุน สะสมรวมเพิ่ ม ขึน้ จำกสิ น้ ปี 2561 จ ำนวน
272.97 ล้ ำนบำท จำกผลขำดทุนรวมสำหรับปี 2562
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14.2 การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน
14.2.1 รายได้
รำยได้ รวมจำกกำรดำเนินงำนของบริษัท สำหรับปี 2560 2561 และ 2562 จำนวนเท่ำกับ 43.71 ล้ ำนบำท 0.61
ล้ ำนบำท และ 40.92 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
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 ค่ำสิทธิแพร่ ภำพรำยกำรจำนวน 43.10 ล้ ำนบำท เนื่องจำกบริ ษัทได้ ทยอย
ยกเลิกสัญญำมำตั ้งแต่ปี 2559 จนกระทัง่ ได้ ยกเลิกสัญญำร่วมรำยกำรทังหมดในปี
้
2561
ปี 2562 บริ ษัทมีรำยได้ รวมเพิ่มขึ ้นจำกปี 2561 จำนวน 40.31 ล้ ำนบำท หรื อเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 6,608.20 โดยเป็ น
กำรเพิ่มขึ ้นของรำยได้ จำกกำรดำเนินธุรกิจที่เพิ่มขึ ้นในปี 2562 ประกอบด้ วยรำยได้ จำกกำรจัดคอนเสิร์ตจำนวน 38.84
ล้ ำนบำท และรำยได้ จำกกำรขำย 2.08 ล้ ำนบำท
14.2.2 ต้ นทุนและกาไรขัน้ ต้ น
ต้ นทุนรวมของบริ ษัท สำหรับปี 2560 2561 และ 2562 จำนวนเท่ำกับ 22.39 ล้ ำนบำท - ล้ ำนบำท และ 42.75
ล้ ำนบำท ตำมลำดับ คิ ด เป็ นสัด ส่ว นร้ อยละ 51.22 ร้ อยละ - และร้ อยละ 104.47 ของรำยได้ รวมจำกกำรด ำเนิ น งำน
ตำมลำดับ
ปี 2560 บริ ษัทมีต้นทุนรวมลดลงจำกปี 2559 จำนวน 122.02 ล้ ำนบำท หรื อลดลงร้ อยละ 84.50 โดยเป็ นกำร
ลดลงของต้ นทุนค่ำร่ วมผลิตรำยกำรและค่ำสิทธิแพร่ ภำพรำยกำร 44.94 ล้ ำนบำท และกำรลดลงของต้ นทุนขำยระบบ
ไฟฟ้ำแสงสว่ำงและระบบปรับอำกำศจำนวน 77.08 ล้ ำนบำท
ปี 2561 เนื่องจำกบริ ษัทได้ ทยอยยกเลิกสัญญำมำตั ้งแต่ปี 2559 จนกระทัง่ ได้ ยกเลิกสัญญำร่วมรำยกำรทังหมด
้
และบริษัทได้ ตั ้งค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนแล้ วทังจ
้ ำนวน ทำให้ ยอดที่ต้องทยอยตัดจ่ำยเป็ นต้ นทุนหมดไป
ปี 2562 บริ ษัทมีต้นทุนรวมเพิ่มขึน้ จำกปี 2561 จำนวน 42.75 ล้ ำนบำท หรื อเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 100 โดยเป็ นกำร
เพิ่มขึ ้นของต้ นทุนจำกกำรดำเนินธุรกิจที่เพิ่มขึ ้นในปี 2562 ประกอบด้ วยต้ นทุนจำกกำรจัดคอนเสิร์ตจำนวน 41.40 ล้ ำน
บำท และต้ นทุนจำกกำรขำย 1.35 ล้ ำนบำท
กาไรขัน้ ต้ น
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 ร วมจำกกำร
ดำเนินงำน โดยเป็ นกำไรขัน้ ต้ นที่เกิดจำกค่ำร่ วมผลิตรำยกำรจำนวน 19.80 ล้ ำนบำท ค่ำสิทธิแพร่ 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 ร วมจำกกำร
ดำเนินงำน โดยเป็ นกำไรขัน้ ต้ นที่เกิดจำกค่ำร่ วมผลิตรำยกำร และไม่มีต้นทุนค่ำสิทธิร่วมผลิตรำยกำรตัดจ่ำย เนื่องจำก
บริษัทได้ ตั ้งค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่ำวแล้ วทังจ
้ ำนวน
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ปี 2562 บริ ษัทมีกำไร(ขำดทุน)ขันต้
้ นจำนวน (1.83) ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ (4.47) ของรำยได้ รวมจำกกำร
ดำเนินงำน โดยเป็ นกำไร(ขำดทุน)ขันต้
้ นที่เกิดจำกรำยได้ จำกกำรจัดคอนเสิร์ตจำนวน (2.56) ล้ ำนบำท และรำยได้ จำกกำร
ขำย 0.73 ล้ ำนบำท
14.2.3 ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ปี 2560 2561 และ 2562 บริ ษั ท มี ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยจ ำนวนรวม 245.63 ล้ ำ นบำท 433.68 ล้ ำ นบำท และ 285.27
ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
ปี 2560 บริ ษัทมีค่ำใช้ 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 ค่ำเสื่อม
รำคำและค่ำตัดจำหน่ำยจำนวน 24.41 ล้ ำนบำท ค่ำบริกำรวิชำชีพจำนวน 10.81 ล้ ำนบำท ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรสำนักงำน
จำนวน 4.31 ล้ ำนบำท
และมีค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ประกอบด้ วย
(1) กำรบันทึกด้ อยค่ำสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจำนวน 16.87 ล้ ำนบำท จำกกำรยกเลิกสัญญำ
(2) กำรบันทึกผลขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำควำมนิยมจำนวน 20.73 ล้ ำนบำท ซึ่งเป็ นผลจำกกำรประเมิน
มูลค่ำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนก๊ ำซชีวภำพที่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งดำเนินกำรโดยบริ ษัท อัครวัฒ น์
พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด (บริษัทย่อย)
(3) กำรบันทึกผลขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมจำกกำรแสดงตำมวิธีส่วนได้ เสีย จำนวน
65.33 ล้ ำนบำท จำกเงินลงทุนในบริษัทร่ วม โดย บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) ลงทุน
ในบริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จำกัด และบริ ษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จำกัด (บริ ษัทย่อย) ลงทุนในบริ ษัท
บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตลั จำกัด
(4) ค่ำตอบแทนผู้บริหำรจำนวน 24.06 ล้ ำนบำท
ปี 2561 บริ ษัทมีค่ำใช้ 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 ค่ำเสื่อม
รำคำจำนวน 5.26 ล้ ำนบำท ค่ำบริกำรวิชำชีพจำนวน 9.01 ล้ ำนบำท ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรสำนักงำนจำนวน 3.76ล้ ำนบำท
และมีค่ำใช้ 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 อยค่ำเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 107.79 ล้ ำนบำท จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
โดย บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) บันทึกผลขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำเงินลงทุนในบริษัท
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ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จำกัด จำนวน 105.70 ล้ ำนบำทและบริ ษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จำกัด (บริ ษัทย่อย)
บันทึกผลขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำเงินลงทุนในบริษัท บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตลั จำกัดจำนวน 2.09 ล้ ำนบำท
(5) ค่ำตอบแทนผู้บริหำรจำนวน 18.68 ล้ ำนบำท
(6) ต้ นทุนทำงกำรเงินจำนวน 0.69 ล้ ำนบำท
(7) ส่วนแบ่งผลขำดทุนในบริ ษัทร่ วมจำกกำรบันทึกส่วนแบ่งผลขำดทุนในบริ ษัทร่ วมตำมวิธีส่วนได้ เสีย
จำนวน 89.50 ล้ ำนบำท จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม โดย บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
บัน ทึ ก ส่ วนแบ่ งผลขำดทุน ในบริ ษั ท ฮี โร่ เอ็ ก ซ์ พี เรี ย นซ์ จำกัด จ ำนวน 86.90 ล้ ำนบำทและบริ ษั ท
ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จำกัด (บริ ษัทย่อย) บันทึกส่วนแบ่งผลขำดทุน ในบริ ษัท บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตัล จำกัด
จำนวน 2.60 ล้ ำนบำท
ปี 2562 บริ ษัทมีค่ำใช้ จ่ำยรวมในกำรบริ หำรจำนวน 40.45 ล้ ำนบำท ลดลงจำกปี 2561 จำนวน 7.33 ล้ ำนบำท
คิดเป็ นร้ อยละ 15.34 ค่ำใช้ จ่ำยที่สำคัญประกอบด้ วยเงินเดือนและผลประโยชน์พนักงำนจำนวน 10.23 ล้ ำนบำท ค่ำเสื่อม
รำคำจำนวน 5.34 ล้ ำนบำท ค่ำบริ กำรวิชำชีพจำนวน 7.22 ล้ ำนบำท ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรสำนักงำนจำนวน 3.99 ล้ ำน
บำท ค่ำโฆษณำและส่งเสริมกำรขำย 1.69 ล้ ำนบำท
และมีค่ำใช้ จ่ำยอื่น ๆประกอบด้ วย
(1) หนีส้ งสัยจะสูญจำนวน 90.99 ล้ ำนบำท เป็ นค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดจำกกำรตั ้งค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญลูกหนี ้
และดอกเบี ้ยค้ ำงรับของบริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จำกัด ซึง่ เป็ นบริษัทร่วม
(2) ค่ำใช้ จ่ำยในภำระหนี ้จำกกำรฟ้องร้ องจำนวน 29.04 ล้ ำนบำท เป็ นค่ำใช้ จ่ำยที่ตั ้งประมำณกำรในภำระ
หนี ้ตำมคำพิพำกษำจำกกำรถูกฟ้องร้ องของบริษัทแห่งหนึ่ง
(3) ผลขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำเงินลงทุนทั่วไปจำนวน 2.86 ล้ ำนบำท จำกกำรบันทึกผลขำดทุ นจำกกำร
ด้ อยค่ำเงินลงทุนในของบริษัท อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด
(4) ผลขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 0.08 ล้ ำนบำท จำกกำรบันทึกผลขำดทุนจำก
กำรด้ อยค่ำเงินลงทุนในบริษัท บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตลั จำกัด ซึง่ เป็ นบริษัทร่วม
(5) ค่ำตอบแทนผู้บริหำรจำนวน 14.54 ล้ ำนบำท
(6) ต้ นทุนทำงกำรเงินจำนวน 0.14 ล้ ำนบำท
(7) ส่วนแบ่งผลขำดทุนในบริ ษัทร่ วมจำกกำรบันทึกส่วนแบ่งผลขำดทุนในบริ ษัทร่ วมตำมวิธีส่วนได้ เสีย
จำนวน 107.17 ล้ ำนบำท จำกเงินลงทุนในบริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จำกัด ซึง่ เป็ นบริษัทร่วม
14.2.4 กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
ปี 2560 บริ ษัทมีผลขำดทุนสุทธิจำนวน 208.97 ล้ ำนบำท สำเหตุหลักเกิดจำกบริษัทมีกำไรขันต้
้ นจำนวน 21.32
ล้ ำนบำท และมีค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรจำนวน 105.23 ล้ ำนบำท กำรตั ้งค่ำเผื่อด้ อยค่ำสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจำนวน 16.87
ล้ ำนบำท ขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำควำมนิยมจำนวน 20.73 ล้ ำนบำท ขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน
65.33 ล้ ำนบำท ค่ำตอบแทนผู้บริหำรจำนวน 24.06 ล้ ำนบำท และรับรู้ส่วนแบ่งขำดทุนในบริษัทร่วมจำนวน 13 ล้ ำนบำท
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ปี 2561 บริษัทมีผลขำดทุนสุทธิจำนวน 419.93 ล้ ำนบำท สำเหตุหลักเกิดจำกบริษัทมีกำไรก่อนค่ำใช้ จ่ำยจำนวน
13.75 ล้ ำนบำท และมีค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำรจำนวน 47.78 ล้ ำนบำท ผลขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำเงินร่วมทุนจำนวน 29.81
ล้ ำนบำท หนีส้ งสัยจะสูญ จำนวน 88.23 ล้ ำนบำท ผลขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำของค่ำควำมนิยมจำนวน 51.20 ล้ ำนบำท
ผลขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมจำนวน 107.79 ล้ ำนบำท ค่ำตอบแทนผู้บริ หำรจำนวน 18.68 ล้ ำนบำท
ต้ นทุนทำงกำรเงินจำนวน 0.69 ล้ ำนบำท และรับรู้ส่วนแบ่งผลขำดทุนในบริษัทร่วมจำนวน 89.50 ล้ ำนบำท
ปี 2562 บริษัทมีผลขำดทุนสุทธิจำนวน 272.97 ล้ ำนบำท สำเหตุหลักเกิดจำกบริษัทมีกำไรก่อนค่ำใช้ จ่ำยจำนวน
12.30 ล้ ำนบำท และมีค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรจำนวน 40.45 ล้ ำนบำท หนี ้สงสัยจะสูญจำนวน 90.99 ล้ ำนบำท ค่ำใช้ จ่ำย
ในภำระหนีจ้ ำกกำรฟ้องร้ องจำนวน 29.04 ล้ ำนบำท ผลขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำเงินลงทุนทั่วไปจำนวน 2.86 ล้ ำนบำท
ผลขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำเงิน ลงทุนในบริ ษัทร่ วมจำนวน 0.08 ล้ ำนบำท ค่ำตอบแทนผู้บริ หำรจำนวน 14.54 ล้ ำนบำท
ต้ นทุนทำงกำรเงินจำนวน 0.14 ล้ ำนบำท และรับรู้ส่วนแบ่งผลขำดทุนในบริษัทร่วมจำนวน 107.17 ล้ ำนบำท
14.2.5 การวิเคราะห์ สภาพคล่ อง
ณ สิ ้นปี 2560 บริ ษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิ จำนวน 8.31 ล้ ำนบำท เป็ นกระแสเงินสด
ได้ มำจำกกิจกรรมจัดหำเงินจำนวน 68.54 ล้ ำนบำท โดยเป็ นเงินสดรับจำกกำรเพิ่มทุน จำนวน 70.46 ล้ ำนบำท และเป็ น
เงินสดจ่ำยหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจำนวน 1.92 ล้ ำนบำท
อย่ำงไรก็ดี บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดำเนินงำนจำนวน 33.50 ล้ ำนบำท โดยกระแสเงินสดจำก
กิจกรรมดำเนินงำนที่ลดลงเป็ นผลมำจำกผลขำดทุนสุทธิ และรำยกำรปรับกระทบยอดต่ำง ๆ ที่ไม่กระทบเงินสด ได้ แก่
ค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำ
นอกจำกนี ้บริษัทมีกระแสเงินสดได้ มำจำกกิจกรรมลงทุน มียอดลดลงจำนวน 43.35 ล้ ำนบำท โดยกระแสเงินสด
จำกกิจกรรมลงทุนที่ลดลงเป็ นผลสุทธิมำจำกกำรจ่ำยเงินเพื่อซื ้อเงินลงทุนในบริษัท 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 ืมระยะสั ้นแก่บริ ษัทอื่น จำนวน 10.76 ล้ ำน
บำท และเงินรับจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนชัว่ ครำวจำนวน 398.70 ล้ ำนบำท
ณ สิ ้นปี 2561 บริ ษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ สุทธิจำนวน 3.57 ล้ ำนบำท โดยเป็ นผลสุทธิ
จำกกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงินจำนวน 1.89 ล้ ำนบำท โดยเป็ นเงินสดจ่ำยหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
นอกจำกนี ้ บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดำเนินงำนจำนวน 70.35 ล้ ำนบำท โดยกระแสเงินสดจำก
กิจกรรมดำเนินงำนที่ลดลงเป็ นผลมำจำกผลขำดทุนสุทธิ และรำยกำรปรับกระทบยอดต่ำง ๆ ที่ไม่กระทบเงินสด ได้ แก่
ค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำ
อย่ำงไรก็ดี บริษัทมีกระแสเงินสดได้ มำจำกกิจกรรมลงทุน มียอดเพิ่มขึ ้นจำนวน 75.81 ล้ ำนบำท โดยกระแสเงิน
สดจำกกิจกรรมลงทุนที่เพิ่มขึ ้นเป็ นผลสุทธิมำจำกกำรลดลงของกำรใช้ ไปของเงินฝำกที่มีข้อจำกัดในกำรใช้ จำนวน 90.0
ล้ ำนบำท เงินสดจ่ำยเงินร่ วมลงทุนเพิ่ม จำนวน 10.0 ล้ ำนบำท สุทธิ กับ เงินรั บจำกจำหน่ำยเงินลงทุน ชั่วครำวจำนวน
162.20 ล้ ำนบำท และเงินรับจำกกำรให้ ก้ ยู ืมระยะสั ้นบริษัทอื่นจำนวน 10.0 ล้ ำนบำท
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ณ สิ ้นปี 2562 บริ ษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิจำนวน 5.10 ล้ ำนบำท โดยเป็ นผลสุทธิจำก
กระแสเงินสดได้ มำจำกจำกกิจกรรมจัดหำเงินจำนวน 420.35 ล้ ำนบำท โดยเป็ นเงินสดรับจำกกำรเพิ่มทุนจำนวน 421.50
ล้ ำนบำท และเป็ นเงินสดจ่ำยหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจำนวน 1.16 ล้ ำนบำท
บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดำเนินงำนจำนวน 176.37 ล้ ำนบำท โดยกระแสเงินสดจำกกิจกรรม
ดำเนินงำนที่ลดลงเป็ นผลมำจำกผลขำดทุนสุทธิ และรำยกำรปรับกระทบยอดต่ำง ๆ ที่ไม่กระทบเงินสด ได้ แก่ ค่ำเสื่อม
รำคำ ค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ ส่วนแบ่งผลขำดทุนในบริษัทร่ วม
และบริ ษัทมีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 249.08 ล้ ำนบำท โดยกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรม
ลงทุนที่ลดลงเป็ นผลสุทธิมำจำกกำรลดลงของกำรใช้ ไปของเงินฝำกที่มีข้อจำกัดในกำรใช้ จำนวน 90.0 ล้ ำนบำท เงินสดใช้
ไปในเงินลงทุนชัว่ ครำวจำนวน 365.10 ล้ ำนบำท เงินสดรับจำกดอกเบี ้ย 8.46 ล้ ำนบำท และเงินสดรับจำกกำรจำหน่ำย
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 17.66 ล้ ำนบำท
14.2.6 อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตรำส่วนสภำพคล่องของบริ ษัท ปี 2560 2561 และ 2562 ซึง่ อยู่ที่ 12.49 เท่ำ 1.89 เท่ำ และ 12.24 เท่ำ บริ ษัทมี
อัตรำส่วนสภำพคล่องอยู่ในเกณฑ์อตั รำทีเ่ พิ่มขึ ้น เป็ นผลมำจำกในปี 2560 บริษัทมีเงินลงทุนชัว่ ครำวจำนวน 184.16 ล้ ำน
บำทจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนชั่วครำวบำงส่วน ในขณะที่หนีส้ ินหมุนเวียนลดลงเนื่องจำกเจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้
หมุนเวียนอื่นลดลงจำกปี 2559 ซึง่ ส่งผลให้ อตั รำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2560 ลดลงจำก 0.06 เท่ำในปี 2559
มำอยู่ที่ 0.04 เท่ำ และในปี 2561 บริ ษัทมีเงินลงทุนชัว่ ครำวจำนวน 23.20 ล้ ำนบำทจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนชั่วครำว
บำงส่วนในปี 2561 ในขณะที่หนี ้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ ้นเนื่องจำกเงินกู้ยืมระยะสั ้นเพิ่มขึ ้นจำกปี 2560 ซึง่ ส่งผลให้ อตั รำส่วน
หนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2560 เพิ่มขึ ้นจำก 0.04 เท่ำในปี 2560 มำอยู่ที่ 0.18 เท่ำในปี 2561 และในปี 2562 บริษัทมี
เงินลงทุนชัว่ ครำวจำนวน 393.39 ล้ ำนบำทจำกกำรลงทุนในเงินลงทุนชัว่ ครำวเพิ่มในปี 2562 ในขณะที่หนีส้ ินหมุนเวียน
ลดลงจำกเงินกู้ยืมระยะสั ้นลดลงจำกปี 2561 ซึ่งส่งผลให้ อตั รำส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลงจำก 0.18 เท่ำในปี
2561 มำอยู่ที่ 0.09 เท่ำในปี 2562
บริ ษั ทมี อัตรำส่ วนหมุ นเวียนลูกหนี ก้ ำรค้ ำ ระหว่ำงปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 อยู่ที่ 0.45 เท่ ำ 0.42 เท่ ำ และ
5.57 เท่ำ ตำมลำดับ ปี 2561 อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้กำรค้ ำลดลงมำโดยตลอด เนื่องจำกลูกค้ ำของบริ ษัทได้ รับผลกระทบ
จำกช่องดิจิตอลทีวีและกำรแข่งขันที่สงู ในธุรกิจโทรทัศน์ ส่งผลกระทบทำให้ ระยะเวลำเก็บหนี ้เฉลี่ยเพิ่มขึน้ เป็ น 792 วัน และ
853 วัน ตำมลำดับ ซึ่งบริ ษัทได้ พิจำรณำตั ้งค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญในส่วนที่ค้ำงนำนแล้ ว อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2562 บริ ษัทมี
กำรดำเนินธุรกิจกำรจัดคอนเสิร์ต และกำรขำยผลิตภัณฑ์จำกไม้ ฮิโนกิทำให้ ระยะเวลำเก็บหนี ้เฉลี่ยลดลงเหลือเพียง 65 วัน
ปี 2560 บริ ษั ทมี อั ต รำก ำไรขั น้ ต้ นเพิ่ มขึ น้ จำกปี 2559 ซึ่ ง อยู่ ที่ ร้ อยละ 25.31 มำอยู่ ที่ ร้ อยละ 48.78
สำเหตุหลักเนื่องจำก บริ ษัทได้ ยกเลิกธุรกิจโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมโดยกำรยกเลิกสัญญำให้ สิทธิร่วมผลิตรำยกำรก่อนครบ
กำหนด ทำให้ มีรำยได้ และต้ นทุนที่ลดลง อย่ำงไรก็ตำม ยังคงมีกำไรขันต้
้ นที่เพิ่มขึ ้นจำกปี 2559
ปี 2561 บริ ษั ทมีอัตรำกำไรขัน้ ต้ นเพิ่มขึน้ จำกปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ ร้อยละ 48.78 มำอยู่ที่ ร้อยละ 100.00 สำเหตุหลัก
เนื่องจำกบริษัทได้ ยกเลิกธุรกิจโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมโดยกำรยกเลิกสัญญำให้ สิทธิร่วมผลิตรำยกำรก่อนครบกำหนด ทำให้ มี
รำยได้ ทลี่ ดลง อย่ำงไรก็ตำม บริษัทไม่มีต้นทุนค่ำสิทธิร่วมตัดจ่ำยเนื่องจำกบริษัทได้ ตั ้งค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำทังจ
้ ำนวน
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ปี 2562 บริ ษัทมีอัตรำกำไร(ขำดทุน)ขันต้
้ นลดลงจำกปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 100.00 มำอยู่ที่ร้อยละ (4.48) สำเหตุ
หลักเนื่องจำกบริษัทมีกำรประกอบธุรกิจจำกกำรจัดคอนเสิร์ต แต่มีผลขำดทุนจำกกำรจัดคอนเสิร์ต
14.2.7 ผลการดาเนินงานของบริษัทย่ อย
ผลกำรดำเนินงำนของบริษัทย่อย 3 บริษัท สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 สรุปได้ ดงั นี ้
งบการเงิน

รายการ
(หน่ วย : ล้ านบาท)

ดีมีเตอร์ พาวเวอร์

ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น

ฮิโนกิ วู้ด เวิร์ค

รำยได้

-

-

1.67

ต้ นทุน

-

-

(1.35)

กำไรขันต้
้ น

-

-

0.32

รำยได้ อื่น

0.45

2.76

-

(23.00)

(7.89)

(0.85)

-

(1.99)

(0.35)

(22.55)

(7.12)

(0.88)

ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรบริหำร
ต้ นทุนทำงกำรเงิน
กำไร (ขำดทุน) สุทธิสำหรับปี

หมำยเหตุ:
(1) เนื่องจำกบริ ษัทและบริ ษัทย่อยด ำเนิ นธุรกิจในส่วนภูมิศำสตร์ เดี ยวคื อในประเทศไทย ส่วนธุรกิจอื่นบริ ษัทยังมีรำยได้ จำกธุรกิจ
ดังกล่ำวไม่เกินร้ อยละ 10 ของรำยได้ รวม ดังนัน้ จึงไม่ได้ มีกำรเสนอข้ อมูลทำงกำรเงิน จำแนกตำมส่วนงำนดังที่ ได้ เปิ ดเผยไว้ ใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้ อ 27

บริษัทย่ อยประกอบด้ วย
(1) บริษัท ดีมีเตอร์ พำวเวอร์ จดทะเบียนจัดตั ้งเป็ นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2558 ถือหุ้นร้ อยละ
100 โดย บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) บริษัทประกอบธุรกิจหลักด้ ำนกำรร่วมทุน กำร
ผลิต กำรส่ง กำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ กำรสร้ ำงสิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ หรื อ
พลังงำนทดแทนอื่นๆ รวมถึงกำรติดตั ้งระบบส่งกระแสไฟฟ้ำ
(2) บริ ษั ท ดี มี เตอร์ อิ น โนเวชั่ น จ ำกั ด (เดิ ม ชื่ อ บริ ษั ท ดี มี เตอร์ มี เดี ย จ ำกั ด ) ถื อ หุ้ นร้ อยละ 100
โดย บริ ษั ท ดี มี เตอร์ คอร์ ป อเรชั่น จำกัด (มหำชน) ตัง้ แต่ วันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2558 บริ ษั ทประกอบ
กิจกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม
(3) บริ ษัท ฮิโนกิ วู้ด เวิร์ค จำกัด ถือหุ้นโดย บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จำกัด (บริ ษัทย่อย) ร้ อยละ 99.98
ได้ จดทะเบียนจัดตั ้งบริ ษัทกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2561 บริ ษัทประกอบธุรกิจจ้ ำง
แปรรูปและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกไม้
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14.2.8 ภาระผูกพันและภาระนอกงบดุล
(1) ภำระผู ก พั น และหนี ส้ ิ น ตำมสั ญ 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 2562 คงเหลือจำนวน 299.45
ล้ ำนบำท ซึง่ ประกอบด้ วยรำยกำร ดังต่อไปนี ้
ก. ลูกหนีต้ ำมสัญญำปรับปรุงโครงสร้ ำงหนีค้ งเหลือ ณ 31 ธันวำคม 2562 จำนวน 72.01 ล้ ำน
บำท (รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม) มีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
รำยละเอียด
ลูกหนี ้ตำมสัญญำปรับโครงสร้ ำงหนี ้
หัก เงินรับชำระ
ลูกหนี ้ตำมสัญญำปรับโครงสร้ ำงหนี ้ ณ 31 ธันวำคม 2562

(หน่วย : ล้ ำนบำท)
98.16
(26.15)
72.01

ข. มูลค่ ำ ตำมสัญ ญำก ำหนดวิธี ก ำรช ำระหนี ภ้ ำยใต้ สัญ ญำซื อ้ สิ ท ธิ บ ริ ห ำรเวลำออกอำกำศ
จำนวน 227.44 ล้ ำนบำท (ไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม) มีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
รำยละเอียด
มูลค่ำยุติธรรมสิทธิในกำรขำยโฆษณำยูโรเปี ยนทัวร์ ที่ประเมินโดยที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
หัก เงินรับชำระ
มูลค่ำตำมสัญญำกำหนดวิธีกำรชำระหนีฯ้ ณ 31 ธันวำคม 2562

(หน่วย : ล้ ำนบำท)
254.79
(27.35)
227.44

บริษัทพิจำรณำแล้ วเห็นควรที่จะไม่ให้ มีกำรรับรู้รำยได้ ที่เกิดขึ ้นแล้ วตำมสัญญำไว้ ในงบกำรเงิน โดยบริษัทจะรับรู้
รำยได้ ทำง ด้ ำนบัญชีเมื่อบริษัทได้ รับชำระเงินตำมสัญญำดังกล่ำวข้ ำงต้ นแล้ ว (บันทึกบัญชีเป็ นเกณฑ์เงินสด)
(2) บริ ษัทได้ ทำสัญญำเช่ำพื ้นที่อำคำรกับบริ ษัทที่ไม่เกี่ยวข้ องกันแห่ งหนึ่ง กำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 3 ปี
สิ ้นสุดสัญญำวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563 ในอัตรำค่ำเช่ำ เดือนละ 174,250 บำท
บริ ษัทได้ ทำสัญญำบริ กำรกับบริ ษัทที่ไม่เกี่ยวข้ องกันแห่งหนึ่ง กำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 3 ปี สิ ้นสุด
สัญ ญำวัน ที่ 30 พฤศจิ กำยน 2563 ในอัต รำค่ ำบริ ก ำร ปี ที่ 1 จำนวน 139,400 บำท ปี ที่ 2 จ ำนวน
156,825 บำท และปี ที่ 3 จำนวน 174,250 บำท
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14.3 สรุ ปภาพรวมการดาเนินงานและปั จจัยที่ทาให้ มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
ฝ่ ำยบริหำรพิจำรณำแล้ วเห็นว่ำ กำรประกอบธุรกิจด้ ำนโทรทัศน์ดำวเทียม อำจไม่ใช่ธุรกิจที่สำมำรถสร้ ำงผลกำไร
ได้ เหมือนในอดีตที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกประสบกับภำวะกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็วในปั จจุบนั ที่ส่งผลกระทบ
ให้ เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงโครงสร้ ำงกำรทำธุรกิจ กระทบต่อกำรเพิ่มขึน้ ของต้ นทุนอย่ำงมีนัยยะสำคัญ ฝ่ ำยบริ หำรจึง
จำเป็ นต้ องหำแนวทำงเพื่อลดควำมเสียหำยที่จะเกิดขึน้ ในอนำคต โดยแนวทำงที่จะทำให้ บริษัทมีภำระค่ำใช้ 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 เกิดรำยได้ อย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้ หำโอกำสทำงธุรกิจใหม่ๆ โดยบริ ษั ทมุ่งหวังว่ำจะสร้ ำงมูลค่ำเพิ่มให้ กับองค์กรและ
ประโยชน์สงู สุดให้ กับผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเล็งเห็นโอกำสในกำรเติบโตทำงทำงด้ ำนธุรกิจนวัตกรรมและธุรกิจพลังงำนทดแทน
เนื่องจำกควำมต้ องกำรใช้ ไฟฟ้ำภำยในประเทศมีแนวโน้ มเพิ่มขึน้ ทุกปี ภำครัฐจึงมีนโยบำยส่งเสริ มกำรผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำนทดแทนมำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรพึ่งพำเชือ้ เพลิ งฟอสซิลและลดมลพิษจำกกำรผลิตไฟฟ้ำลง
พลังงำนไฟฟ้ำถือ เป็ นสำธำรณู ปโภคพืน้ ฐำนที่สำคัญ ต่อกำรดำเนินชี วิต และกำรพัฒ นำเศรษฐกิจ เพื่อตอบสนองกำร
ขยำยตัวของจำนวนประชำกร รวมทัง้ ลักษณะกำรดำเนินธุรกิจนี ้มีรำยได้ คงที่ ควำมเสี่ยงต่ำ เนื่องจำกมีกำรทำสัญญำกำร
รับซื ้อไฟจำกภำครัฐ และมีเทคโนโลยีที่ชดั เจน อย่ำงไรก็ตำม ในยุคที่กำรเปลี่ยนแปลงและกำรปรับตัวของเทคโนโลยีมีกำร
ปรับตัวอย่ำงแรงและเร็ วอย่ำ งต่อเนื่อง บริ ษัทเล็งห็นว่ำ กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทในภำพรวมจำเป็ นต้ องมีกำรบริ หำร
ควำมเสี่ยงโดยกำรลงทุนในธุรกิจที่หลำกหลำยเพิ่มขึ ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในธุรกิจนวัตกรรมใหม่ที่คำดว่ำ จะก่อให้ เกิดกำร
เติบโตอย่ำงก้ ำวกระโดดให้ กบั บริษัท ดังนัน้ ในปี 2561 บริษัทจึงมีเป้ำหมำยในกำรมุ่งเน้ นพัฒนำและรุกเข้ ำสู่ธุรกิจนวัตกรรม
โดยมุ่งเน้ นในโครงกำรที่ยงั่ ยืน ไม่ก่อให้ เกิดผลเสียกับสิ่งแวดล้ อมและให้ ผลตอบแทนสูง เพื่อสร้ ำงควำมมัน่ คงและยัง่ ยืนให้ กับ
บริษัทและผู้ถือหุ้น
ปี 2561 จึงเป็ นปี ที่บริษัทมุ่งเน้ นกำรลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมทีส่ ืบเนื่องมำจำกทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ 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”) ในฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี 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 ว่ำจ้ ำงผู้ประเมินรำคำอิสระ ได้ แก่ บริ ษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ ตี ้ คอนซัลแทนท์ จำกัด (“บริษัท ซิมส์”)
เพื่อตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงิน และประเมินมูลค่ำสินทรัพย์ของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ซึง่ บริ ษทั ซิมส์ ใช้ วิธีคิดมูลค่ำปั จจุบนั
สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach : DCF) ในกำรประเมินมูลค่ำ โดยใช้ สมมติฐำนว่ ำ โครงกำร
ดำเนินกิจกำรทัง้ หมด 9 ปี ซึ่งเป็ นระยะเวลำจำกสัญญำเช่ำที่ของโครงกำร ตำมระยะเวลำของสิทธิที่ ได้ รับในกำรดำเนิน
โครงกำรคือ 3 ปี และต่ออำยุสัญ ญำทุก 3 ปี ทัง้ นี ้ ขึน้ กับผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร โดยใช้ สมมติฐำนว่ำมีจำนวน
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ผู้ใช้ บริ กำรวันละประมำณ 3,000 คน หรื อ ปี ละประมำณ 1.2 ล้ ำนคน จึงคำดว่ำจะสำมำรถสร้ ำงรำยได้ ปีละไม่ต่ำกว่ำ
1,000,000,000 บำท ในส่ วนของสถำนที่ ตัง้ อยู่ในพื น้ ที่ 12,935 ตำรำงเมตร สำมำรถรองรับ นัก ท่อ งเที่ ยวได้ เต็ ม ที่ถึ ง
10,950 คนต่อวันในบริเวณห้ ำงสรรพสินค้ ำเมกำบำงนำ (Mega Bangna) ซึง่ เป็ นศูนย์กำรค้ ำขนำดใหญ่ที่สดุ ในเขตบำงนำ
โดยปั จจุบัน มีผ้ ูเข้ 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 จะช่วยส่งเสริมโครงกำรให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ครบวงจรมำกขึ ้น
ธุรกรรมกำรซื ้อหุ้นดังกล่ำว เป็ นกำรทำธุรกรรมในรำคำที่เหมำะสมซึ่งจะทำให้ บริ ษัทได้ รับผลตอบแทนจำกกำร
ลงทุนที่คำดหวัง และส่วนเกินมูลค่ำหุ้นที่เกิดขึ ้นเป็ นสินทรัพย์อยู่ใน ฮี โร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ เพื่อใช้ เป็ นค่ำใช้ จ่ำยกำรก่อสร้ ำง
และเป็ นเงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อ ดำเนิ นโครงกำร โดยค่ ำใช้ จ่ำยหลักๆแบ่ งเป็ น 1) ค่ำก่ อสร้ ำงอำคำร อุป กรณ์ ในกำร
ดำเนิ น งำน และระบบซอฟต์ แวร์ ประมำณ 500,000,000 บำท 2) ค่ ำใช้ จ่ ำ ยอื่น ๆ ระหว่ำ งกำรด ำเนิ น งำน 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) และกำรแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของ (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 ำสั ญ ญำกู้ ยื ม เงิ น กั บ ธนำคำรไทยพำณิ ช ย์ จ ำกั ด (มหำชน) เป็ น จ ำนวนรวม 240,000,000 บำท
ประกอบด้ วยวงเงินกู้ระยะยำว 2 ส่วนคือ 150,000,000 บำท และ 90,000,000 บำท โดยบริ ษัทได้ เข้ ำคำ้ ประกันวงเงิน
สิน เชื่อให้ แก่ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ โดยกำรจดทะเบียนหลักประกั นทำงธุรกิจประเภทเงินฝำกในนำมของบริ ษั ท จำนวน
90,000,000 ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นใน ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ที่ร้อยละ 37.5 โครงกำรจึงกำหนดพิธีเปิ ดอย่ำงเป็ นทำงกำรใน
วัน ที่ 27 มิ ถุน ำยน 2561 และกำหนดเปิ ด ให้ บ ริ กำรในเชิ งพำณิ ช ย์ ในวัน ที่ 29 มิ ถุน ำยน 2561 ซึ่ง ฝ่ ำยบริ ห ำรของฮีโร่
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
บริหำรของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ มีกำหนดหยุดดำเนินโครงกำรในวันที่ 29 มกรำคม 2562
บริ ษัทในฐำนะผู้ถือหุ้น ร้ อยละ 37.5 ของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จะร่ วมพิจำรณำกับกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่เกี่ยวกับ
กำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ให้ ได้ รับประโยชน์สงู สุดเพื่อจำกัดผลกระทบในทำงลบต่อบริษัท
บริ ษัทได้ ดำเนินกำรสอบถำมฝ่ ำ ยบริ หำรของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ต่อสถำนะเจ้ ำหนีแ้ ละแนวทำงกำรชำระหนีส้ ิน
ดังกล่ำว ฝ่ ำยบริหำรของบริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ได้ รำยงำนควำมคืบหน้ ำว่ำ ณ วันที่ 5 เมษำยน 2562 ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์
มีเจ้ ำหนี ้รวมทังสิ
้ ้น 10 รำย ที่ได้ ดำเนินกำรฟ้องร้ องฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ และแจ้ งให้ ชำระหนี ้สินพร้ อมดอกเบี ้ยรวมถึงค่ำปรับ
ล่ำช้ ำ โดยแบ่งเป็ นเงินต้ นจำนวน 32.36 ล้ ำนบำท และค่ำปรับกำรชำระหนีล้ ่ำช้ ำจำนวน 1.24 ล้ ำนบำท รวมเป็ นจำนวน
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ทังสิ
้ ้น 33.60 ล้ ำนบำท พร้ อมดอกเบี ้ยในอัตรำร้ อยละ 7.5 – 15.0 ต่อปี ของยอดเงินดังกล่ำวนับแต่วนั ถัด จำกวันฟ้องเป็ น
ต้ นไปจนกว่ำจะชำระหนีเ้ สร็ จสิ ้น ซึ่งทำงฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ได้ บันทึกรำยกำรหนีส้ ินที่มีต่อเจ้ ำหนีค้ รบถ้ วนในงบกำรเงิน
ยกเว้ นค่ำปรับกำรชำระหนี ้ล่ำช้ ำและดอกเบี ้ยในอัตรำร้ อยละ 7.5 – 15.0 ต่อปี ตำมที่ได้ กล่ำวข้ ำงต้ น โดยในเบื ้องต้ น ฮีโร่
เอ็ก ซ์พีเรี ย นซ์ ได้ ทำกำรแต่งตัง้ ทนำยควำมผู้รับ มอบอำนำจ เพื่อรั บผิ ดชอบในคดีควำมเหล่ำนี ้ และได้ ม อบหมำยให้
ทนำยควำมดำเนินกำรเจรจำกับเจ้ ำหนี ้ทัง้ 10 รำย ซึ่งเจรจำแล้ วเสร็จแล้ วจำนวน 10 รำยและแจ้ งนโยบำยกำรดำเนินงำน
ในอนำคต รวมถึงแผนกำรชำระเงินของบริษัท และทนำยควำมทังสองฝ่
้
ำยได้ นดั หมำยเพื่อไกล่เกลี่ยและประนอมหนี ้ตำม
นโยบำยที่ได้ ชี ้แจงกับเจ้ ำหนี ้ไปอีกครัง้ หนึ่งตำมวันที่ที่กำหนดไว้ ในหมำยเรี ยก
ทังนี
้ ้ ฝ่ ำยบริ หำรของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ได้ ดำเดินกำรบริ หำรจัดกำรแนวทำงในกำรชำระหนี ้สินให้ กับเจ้ ำหนี ้รำย
ต่ ำ งๆ ดั ง นี ้ เนื่ อ งจำกฮี โร่ เอ็ ก ซ์ พี เรี ย นซ์ อยู่ ร ะหว่ ำ งกำรวำงแผนกำรด ำเนิ น งำนโครงกำรใหม่ ซึ่ ง จำกกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ครัง้ ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 19 เมษำยน 2562 ฝ่ ำยบริ หำรของ ฮี โร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ได้
รำยงำนแผนงำนเพื่อดำเนินกำรเจรจำกับนักลงทุนรำยใหม่ โดยแผนกำรดำเนินงำนจะเป็ นในรูปแบบกำรให้ เช่ำพื ้นที่เพื่อ
ขำยสินค้ ำและบริ กำร รวมถึงส่วนแบ่งรำยได้ จำกยอดขำยของผู้เช่ำรำยต่ำงๆ และกำรให้ เช่ำพื น้ ที่เพื่อจัดกิจกรรมสำหรับ
กลุ่มลูกค้ ำที่ต้องกำรจัดงำนขนำดเล็กถึงขนำดกลำง โดยฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ได้ ทำกำรจัดสรรพื ้นที่เพื่อรองรับกำรดำเนิ นงำน
ดังกล่ำวเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว และในส่วนของแผนกำรปรับปรุงพื ้นที่ ทำงฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ยงั อยู่ในขันตอนกำรเจรจำกั
้
บ ผู้
เช่ำรำยต่ำงๆ เพื่อให้ สอดคล้ องกับรูปแบบธุรกิจของผู้เช่ำแต่ละรำย ซึ่ง ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์จะทำกำรติดต่อเจ้ ำหนี ้ เพื่อแจ้ ง
ควำมคืบหน้ ำของแผนกำรดำเนินงำนดังกล่ำว และแผนกำรชำระหนี ้ โดยหำกเป็ นไปตำมแผนงำนที่วำงไว้ กำรปรับปรุ ง
โครงกำรคำดว่ำจะแล้ วเสร็ จ และสำมำรถเปิ ดดำเนินโครงกำรใหม่ในเดือนตุลำคม 2562 ซึ่งทำงฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์จะแบ่ง
เงินสดที่ได้ รับจำกกำรดำเนินงำนในแต่ละเดือนส่วนหนึ่งมำชำระหนี ้ให้ กบั เจ้ ำหนี ้ และส่วนหนึ่งใช้ สำหรับเป็ นกระแสเงินสด
ในกำรดำเนินงำน โดยคำดว่ำจะสำมำรถชำระหนี ้ให้ กบั เจ้ ำหนี ้ทุกรำยเสร็จสิ ้นภำยในไม่เกินไตรมำสที่ 4 ของปี 2563
แต่อย่ำงไรก็ดี คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำควรหำธุรกิจใหม่ โดยให้ ฝ่ำยจัดกำรได้ ดำเนินกำรหำแนวทำง
เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงกำรดำเนินธุรกิจและได้ มีกำรจำหน่ำยทรัพย์สินในธุรกิจเดิมที่มิได้ ใช้ ประโยชน์แล้ วออกไป ซึง่ ปั จจุบนั
บริษัทฯ ได้ เปลี่ยนธุรกิจหลักเป็ นกำรให้ เช่ำ ให้ เช่ำช่วงซึง่ อสังหำริมทรัพย์ต่ำงๆ เช่น ที่ดิน อำคำร พื ้นที่อำคำร สิ่งปลูกสร้ ำง
พื ้นที่จอดรถ รวมทังส่
้ วนควบของอสังหำริ มทรัพย์ดงั กล่ำว เพื่อเป็ นสถำนประกอบกำรค้ ำ สถำนที่ทำกำรพำณิชย์ สถำนที่
ทำกำรรำชกำรหรื อเพื่อกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้ องที่
ณ ปั จ จุ บัน บริ ษั ท ฯ แห่ ง หนึ่ งได้ เข้ ำ มำเช่ ำ พื น้ ที่ อ ำคำรส่ ว นหนึ่ ง เพื่ อ ประกอบธุ รกิ จ เกี่ ย วกั บ กำร
ให้ บริกำรศูนย์กำรเรี ยนรู้ทำงวิทยำศำตร์
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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

66

- 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. คู่สมรส
ไม่มี
3. บุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

ช่ วงเวลา

บริษัทจดทะเบียน
13 พ.ย. 2558- ประธานกรรมการ
ปัจจุบนั
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

64

- 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. คู่สมรส
ไม่มี
3. บุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ไม่มี

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ที่ปรึกษา
ปลัดกระทรวง
ผู้อานวยการสานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน

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

ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รองผู้ว่าการวางแผนและ
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 )
(ลาออกเมื่อ 26 เมษายน 2562)

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร

ช่ วงเวลา

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

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

65

- 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. คู่สมรส
ไม่มี
3. บุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ไม่มี

บริษัทจดทะเบียน
13 ก.ค. 2559กรรมการอิสระ และ
26 เม.ย. 2562
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
2552-2557
ประธานกรรมการ
2538-2544

บริษัทจากัดหรือ
หน่วยงานอื่น
ปัจจุบนั

- 118 -

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั 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

70

- 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
ผู้บริหาร

1.ตนเอง
0.56
2. คู่สมรส
ไม่มี
3. บุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ไม่มี
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ช่ วงเวลา

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

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

2559 – ปัจจุบนั
2555 – ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

2553 – ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่

บมจ. ไทคอน อินดัสเตรียล คอน
เน็คชัน่
ประเภทธุรกิจ พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงาน
และคลังสินค้ าให้ เช่า
บมจ. ทิปโก้ แอสฟั ลท์
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
ผู้บริหาร

ช่ วงเวลา
บริษัทจากัดหรือ
หน่วยงานอื่น
2559 – ปัจจุบนั
2558 – ปัจจุบนั

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

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

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

63

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

1.ตนเอง
0.04
2. คู่สมรส
ไม่มี
3. บุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ไม่มี

บริษัทจดทะเบียน
10 พ.ย. 2560- กรรมการอิสระ กรรมการ
ปัจจุบนั
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 ากลุ่มภารกิจด้ 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. นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช
- ดารงตาแหน่งกรรมการและ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
วันที่ 1 ส.ค. 2562
(กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)

36

- มัธยมศึกษาโรงเรียนราชินีบน
- ปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์
บริหารธุกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1.ตนเอง
ไม่มี
2. คู่สมรส
ไม่มี
3. บุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

ช่ วงเวลา

บริษัทจดทะเบียน
1 ส.ค.2562ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
ปัจจุบนั
1 ส.ค.2562กรรมการ
ปัจจุบนั
บริษัทจากัดหรือ
หน่วยงานอื่น
2560-2562
2547-2560

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

69

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
University of MissouriColumbia ประเทศ
สหรัฐอเมริกา พ.ศ.2519
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2516

1.ตนเอง
ไม่มี
2. คู่สมรส
ไม่มี
3. บุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ไม่มี

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
ผู้จดั การฝ่ ายการตลาด,
ผู้จดั การฝ่ ายบุคคล,
ผู้จดั การทัว่ ไป,
ผู้อานวยการ,
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร

บริษัทจดทะเบียน
1 ก.ค.2561-1
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
ส.ค.2562
2560-ปัจจุบนั
กรรมการ
2557-2558
กรรมการ

บริษัทจากัดหรือ
หน่วยงานอื่น
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ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท
ตาแหน่ ง
ธุรกิจ
บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่
บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่

บริษัท ไลฟ์ อะ คาร์ เซอร์ วิส
จากัด
บริษัท ที เอส แอล ออโต้ คอร์
ปอเรชัน่ จากัด

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

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
(วันที่ลาออก)
บริ หารความเสี่ยง วันที่ 15 พ.ค.
2560
- ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ
กลัน่ กรองการลงทุน วันที่ 23 ส.ค.
2560
- ดารงตาแหน่งกรรมการธรรมา
ภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม
วันที่ 10 พ.ย. 2560

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 เมื่อวันที่ 23 ส.ค.

อายุ

66

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ประกาศนียบัตร Advanced
Management Program,
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
ผู้บริหาร

ช่ วงเวลา
2557-2559
2556-2557
2555

1.ตนเอง
0.07
2. คู่สมรส
ไม่มี
3. บุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ไม่มี

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

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

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

บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่

สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานตารวจแห่งชาติ

สานักงานตารวจแห่งชาติ

ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
(วันที่ลาออก)
2560
(กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)
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

34

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

1.ตนเอง
3.406
2. คู่สมรส
ไม่มี
3. บุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

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

1.ตนเอง
ไม่มี
2. คู่สมรส
ไม่มี
3. บุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

32

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี
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ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท
ตาแหน่ ง
ธุรกิจ
กองปราบปราม

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

บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่

กรรมการ
ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษา Online
ที่ปรึกษาฝ่ ายการตลาด

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

กรรมการ

บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่

รองประธานกรรมการ
บริษัท

บมจ.ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่

บริษัทจากัดหรือ
หน่วยงานอื่น
2555-2559

ผู้อานวยการฝ่ ายการเงิน

2553-2557

ผู้ช่วยผู้จดั 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.นายพูนสุข โตชนาการ
- กรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ
- ดารงตาแหน่งกรรมการ เมื่อ
วันที่ 14 พ.ค. 2562

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

66

- ปริญญาตรี บัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Certification
Program
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- นักบริหารการคลัง สถาบัน
วิทยาการเศรษฐกิจและการ
คลัง
- หลักสูตรวิทยากรประกันภัย
ระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 3
- CFO Certification Program
จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระ
บรมราชูปถัมภ์

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

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
ธุรกิจ
ก.พ. 2562-ปัจจุบนั กรรมการผู้จดั การใหญ่
สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้า
ฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย จากัด
2559-2562
ที่ปรึกษา สหกรณ์ออม
สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้า
ฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย จากัด

2556-2558

2557

2556
2555-2557
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ประธานคณะกรรมการ
บริหารเงินสหกรณ์ออม
รองประธานกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ออม
ทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทย จากัด
เหรัญญิก และกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์การ
ไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย จากัด
กรรมการบริษัทผลิตไฟฟ้า
ราชบุรีโฮลดิ ้ง จากัด
(มหาชน)
กรรมการบริษัท กฟผ.
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
ประธานกองทุนสารอง
เลี ้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้า
ฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้า
ฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย จากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้า
ฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย จากัด

หกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ าย
ผลิตแห่งประเทศไทย จากัด
บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ ้ง
จากัด (มหาชน)

บริษัท กฟผ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จากัด
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย

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

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร

ช่ วงเวลา
2555-2557

2554-2555
2551-2553

12. นายสุนนั ท์ กีรติวฒ
ั นพิศาล
(พิพฒ
ั น์สมบัติ) (เดิม)
- กรรมการอิสระ
- ดารงตาแหน่งกรรมการ เมื่อ
วันที่ 14 พ.ค. 2562

2551- ถึง
ปัจจุบนั

2552ถึง2561

2549-2553
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ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท
ตาแหน่ ง
ธุรกิจ
รองผู้ว่าการบัญชีและ
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศ
การเงิน ทาหน้ าที่ผ้ บู ริหาร ไทย จากัด
ใหญ่ด้านการเงิน (CFO)
ผู้ช่วยผู้วา่ การบัญชี กฟผ.
ผู้ช่วยผู้วา่ การสานัก
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศ
ตรวจสอบภายใน
ไทย จากัด
เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ กฟผ.
ด้ านสังคม
อาจารย์พิเศษผู้รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชากฎหมายและ
สิ่งแวดล้ อมทางธุรกิจ คณะ
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตังแต่
้ ปีการศึกษา
อดีตอาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้รับผิดชอบวิชากฎหมาย
และสิ่งแวดล้ อมทางธุรกิจ
ระดับปริญญาโท คณะ
วิศวกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อดีตกรรมการ
องค์การส่งเสริมโคนมแห่ง
คณะกรรมการองค์การ
ประเทศไทย (ไทย-เดนมารก์)

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

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร

ช่ วงเวลา

2549
2549

2537-ปัจจุบนั
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ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท
ตาแหน่ ง
ธุรกิจ
ส่งเสริมโคนมแห่งประเทศ
ไทย (ไทย-เดนมารก์)
อดีตสมาชิกสมัชชา
สมัชชาแห่งชาติ
แห่งชาติ
รองประธานสภา
สภาอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
กรรมการสภาอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมด้ านกฎหมาย
ด้ านกฎหมายคุ้มครอง
คุ้มครองผู้บริโภค
ผู้บริโภค
อดีตอนุกรรมการมรรยาท
ทนายความ
อดีตเลขาธิการสภา
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
อุตสาหกรรมสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด
นนทบุรี ๔ สมัย
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาบริษัท เจริญ
กฤษณ์เอ็นเตอร์ ไพรส์
จากัด
ที่ปรึกษาบริษัท เจ.บี.พี.
อินเตอร์ เนชัน่ แนลเพ็นท์
จากัด

อุตสาหกรรมด้ านกฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค
บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชัน่ จากัด
(มหาชน)

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

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร

ช่ วงเวลา
2560-ปัจจุบนั

2555 -ปัจจุบนั
2549 -ปัจจุบนั
2550
2563
2549

2555
2555
2549
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ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท
ตาแหน่ ง
ธุรกิจ
ที่ปรึกษาบริษัท อักษร เอ็ด
ดูเคชัน่ จากัด (มหาชน)
(ผลิตและจาหน่ายหนังสือ
นักเรียนทัว่ ไป)
บริษัท บอสเวลล์ คอนเนคชัน่
ที่ปรึกษา บริษัท บอสเวลล์ กรุ๊ป จากัด
คอนเนคชัน่ กรุ๊ป จากัด
บริษัท ทัสค์ อินทีเรีย จากัด
ที่ปรึกษาบริษัท ทัสค์ อินที
เรีย จากัด
บริษัท มิสลิลลี่ จากัด
ปรึกษาบริษัท มิสลิลลี่
จากัด
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
บริษัท เอ็ม ที เอสโกลด์ สมิท
ที่ปรึกษาบริษัท เอ็ม ที เอส จากัด
โกลด์ สมิท จากัด
การประกอบธุรกิจ
กรรมการบริหารบริษัท เอ
ลีท เดคคอเรชัน่ จากัด
กรรมการบริหาร บริษัท กู๊
ดวิล คอร์ เปอเรชัน่ จากัด
กรรมการ บริษัท เอ็ม ที
เอสโกลด์ จากัด

บริษัท เอลีท เดคคอเรชัน่ จากัด
บริษัท กู๊ดวิล คอร์ เปอเรชัน่
จากัด
บริษัท เอ็ม ที เอสโกลด์ จากัด

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

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร

ช่ วงเวลา
2546-ปัจจุบนั

2536

2549
13. นางสาวกุลธิดา วีระถาวร
- ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
และเลขานุการบริษัท
- ดารงตาแหน่งเลขานุการบริษัท
เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2559
- ดารงตาแหน่งผู้อานวยการฝ่ าย
พัฒนาธุรกิจ เมื่อวันที่ 10 พ.ย.
2559
(ลาออก เมื่อ 15 กันยายน 2562)

36

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

1.ตนเอง
ไม่มี
2. คู่สมรส
ไม่มี
3. บุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ไม่มี
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ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท
ตาแหน่ ง
ธุรกิจ
กรรมการ ผู้จดั การบริษัท
บริษัท กีรติ แอนด์เอธโซซิเอธ
กีรติ แอนด์เอธโซซิเอธ
จากัด
จากัด
กรรมการผู้จดั การ บริษัท
บริษัท มาเธอร์ บอสแพคเก็จจิ ้ง
มาเธอร์ บอสแพคเก็จจิ ้ง
จากัด
จากัด
กรรมการบริหาร บริษัท
บริษัท บางกอกสตีลไวร์ จากัด
บางกอกสตีลไวร์ จากัด

บริษัทจดทะเบียน
2559-15 ก.ย.
ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนา
2562
ธุรกิจ และเลขานุการบริษัท
2550-2559
ผู้ประสานงานโครงการ
โครงการร่วมทุนประเทศ
เมียนมาร์
เลขานุการและคณะทางาน
ประธานกรรมการบริษัท
ปตท. จากัด (มหาชน)
(ดร.ปานปรีย์ พหิทธานุกร)
ฝ่ ายวางแผนการผลิต (ฝ่ าย
พัฒนาธุรกิจน ้ามันหล่อลื่น)
บริษัทจากัดหรือ
หน่วยงานอื่น
2561-15 ก.ย.
กรรมการ
2562

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

บมจ. ปตท.

บจ. ดีมีเตอร์ พาวเวอร์

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

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร

ช่ วงเวลา
2561-ปัจจุบนั
2557-2558

2555-2557

2551-2554
14. นางสาวมนธิรา เกียรติสนุ ทร
- ดารงตาแหน่งผู้อานวยการฝ่ าย
กฎหมายและเลขานุการบริษัท
เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2562

39

- ปริญญาตรีนติ ิศาสตร์ (LL.B.)
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ใบรับรองการเสร็จสิ ้นโครงการ
ฝึ กอบรมผู้ให้ การสนับสนุนการ
ทดลองใช้
สภาทนายความแห่งประเทศไทย
กรุงเทพฯ
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.
ในกฎหมายการค้ าระหว่าง
ประเทศ) University of Essex,
UK

1.ตนเอง
ไม่มี
2. คู่สมรส
ไม่มี
3. บุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ไม่มี
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ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท
ตาแหน่ ง
ธุรกิจ
กรรมการ
บจ. ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์
คณะทางาน
กระทรวงพลังงาน
ดร.ณรงค์ชยั อัครเศรณี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน
เลขานุการ และ
กระทรวงพลังงาน
คณะทางาน
นายพงษ์ ศกั ดิ์ รักตพงศ์
ไพศาล รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
บจ. พีทีที อินเตอร์ เนชัน่ แนล
(บริษัทในเครือปตท.)

บริษัทจดทะเบียน
ก.ย. 2561 - ก.ค. หัวหน้ าฝ่ ายกฎหมายและ
2562
กากับและเลขานุการ
บริษัท
ส.ค. 2559 - ก.ค เลขานุการ บริษัท
2561
หัวหน้ าฝ่ ายกากับ
ทนายความ บริษัท
มี.ค. 2558 – ส.ค. ผู้จดั การ - ผู้จดั การตลาด
2559
หลักทรัพย์และ ก.ล.ต.
ก.ค. 2556 – มี.ค. ผู้อานวยการฝ่ ายกฎหมาย
2558:
และกากับ

บริษัท คิงไวกรุ๊ป (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน)
บริษัท ทีโอเอเพ้ นท์ (ประเทศ
ไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)
บริษัท เพซดีเวลลอปเม้ นท์คอร์
ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

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

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
ธุรกิจ
ต.ค. 2554 – มิ.ย. หัวหน้ าสานักงานเลขานุการ บริษัท อนันดาดีเวลลอปเม้ นท์
2556:
บริษัท - เลขานุการ บริษทั
จากัด (มหาชน)
หัวหน้ าฝ่ ายกากับ
ทนายความ บริษัท

* ข้ อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
* หมายเหตุ: บริษัทเสนอชื่อนายถาวร พรพนัสศรี รับตาแหน่งแทนนายธีรวิทย์ จารุวฒ
ั น์ซงึ่ ลาออกเนื่องจากต้ องไปปฏิบตั ิภารกิจอื่น แต่ฝ่ายบริหารของบริษัท บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตลั จากัด ยังไม่ได้ ดาเนินการยื่นเปลี่ ยนรายชื่อ
กรรมการดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์
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หน้ าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขานุการของบริษัทจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่กาหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้ วยความรับผิดชอบ
ความระมัด ระวัง และความซื่อ สัต ย์ สุจริ ต รวมทัง้ ต้ อ งปฏิ บัติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย วัต ถุป ระสงค์ ข้ อ บัง คับ บริ ษัท
มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ หน้ าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดงั นี ้
1) จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี ้
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หาร และจัดส่งสาเนารายงานการมี
ส่วนได้ เสียตามมาตรา 89/14 ให้ ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน
7 วันทาการนับแต่วนั ที่บริษัทได้ รับรายงานนัน้
3) ดาเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
นอกจากนี ้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้ าที่อื่นตามที่บริษัท (หรื อคณะกรรมการบริษัท) มอบหมายดังนี ้
• ให้ คาแนะนาด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้ อง และข้ อพึงปฏิบตั ิด้านการกากับดูแลในการ
ดาเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
• ทาหน้ าที่ในการดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กากับดูแล เช่น สานักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิ ดเผย
ข้ อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กากับดูแลและสาธารณะชน ให้ ถูกต้ องครบถ้ วนตาม
กฎหมาย
• จัดให้ มีการปฐมนิเทศ ให้ คาแนะนาแก่กรรมการที่ได้ รับการแต่งตั ้งใหม่
• หน้ าที่อื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากบริษัท
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เอกสารแนบ 2
2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และเงินลงทุนทั่วไป
อานาจในการจัดการบริษทั บริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และบริษัทที่เกี่ยวข้ อง

ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัทย่ อย
ชื่อ

เงินลงทุนทั่วไป

บริษัท

นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผล
วณิช
นายประจวบ อุชชิน
นายชลพรรณ วงษ์ สิงห์
นางสาวกุลธิดา วีระถาวร
นายถาวร พรพนัสศรี
นายเอกวิทย์ แก้ ววิเชียร
นางสาวมนธิรา เกียรติสนุ ทร
หมายเหตุ :

บริษัทร่ วม

1 = ประธานกรรมการ

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

2,3
2,3
2,3
-

2,3
2,3
2
-

2 = กรรมการ

2
2
2
-

2*
2
-

2
2

อัครวัฒน์ ฯ
-

3 = กรรมการบริหาร

* บริษัทเสนอชื่อนายถาวร พรพนัสศรี รับตาแหน่งแทนนายธีรวิทย์ จารุวฒ
ั น์ซงึ่ ลาออกเนื่องจากต้ องไปปฏิบตั ิภารกิจอื่น แต่ฝ่ายบริหารของบริษัท บลู ฟี นิกซ์
ดิจิตลั จากัด ยังไม่ได้ ดาเนินการยื่นเปลี่ยนรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์
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เอกสารแนบ 3
3. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายใน และกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
หัวหน้ าหน่ วยงานผู้ตรวจสอบ
นิติบุคคล
: ห้ างหุ้นส่วนจากัด เดอะเบสท์ โซลูชนั่
ชื่อ
: นางชินานันท์ สุขจิต
ตาแหน่ ง
: ผู้จดั การตรวจสอบภายในอาวุโส
คุณวุฒิทางการศึกษา / การทางาน : ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประสบการณ์

:

 ผู้จดั การห้ างหุ้นส่วนจากัด เดอะเบสท์ โซลูชนั่
(กุมภาพันธ์ 2557 - ปั จจุบนั )
 ผู้จดั การตรวจสอบภายในอาวุโส บริษัท ควอนตั ้ม พอยท์ คอนซัลติ ้ง จากัด
(มิถนุ ายน 2554 – มกราคม 2557)
 ผู้จดั การตรวจสอบภายในอาวุโส บริษัท อาร์ พีเจเอ็ม โค้ ชชิ ้ง จากัด
(สิงหาคม 2548 – พฤษภาคม 2554)
 ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จากัด
(พฤศจิกายน 2546 – กรกฎาคม 2548)
 เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชี บริษัท จาฟรา อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ไทยแลนด์) จากัด
(สิงหาคม 2543 – ตุลาคม 2546)
 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จากัด
(สิงหาคม 2541 – กรกฎาคม 2543)
การฝึ กอบรม
: ได้ รับการฝึ กอบรมภายนอกองค์กรเกี่ยวกับเรื่ องต่อไปนี ้
➢ สมาคมนักภาษี อากรไทย
หลักสูตร มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
➢ สภาวิ ชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตร การปฎิบตั ิงานตรวจสอบภายใน หลักสูตร 2
➢ บริ ษัท ยูนิค เซมิ นาแอนด์เทรนนิ่ งจากัด
หลักสูตร การระงับข้ อพิพาทกับกรมสรรพากร : เสริมจุดแข็ง สยบจุดอ่อนนักบัญชีไทย
: ได้ รับการฝึ กอบรมภายในองค์กรเกี่ยวกับเรื่ องต่อไปนี ้
• มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
• มาตรฐานระบบการควบคุมภายใน
• เทคนิคและเครื่ องมือในการตรวจสอบเบื ้องต้ น
• การจัดทากระดาษทาการและเอกสารประกอบ
• การบริหารการตรวจสอบและเทคนิคการเป็ นหัวหน้ าทีมตรวจสอบ
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• การพัฒนาแนวทางการตรวจสอบธุรกรรมต่างๆ
• เทคนิคและเครื่ องมือในการตรวจสอบสาหรับผู้จดั การ
• การประเมินคุณภาพการตรวจสอบภายใน
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เอกสารแนบ 4
4. รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์ สิน
- ไม่มี -
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เอกสารแนบ 5
5. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2562
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เอกสารแนบ 6

6. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจาปี 2560-2562
ผูส้ อบบัญชี และรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งผลการดาเนินงานในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา
- ผูส้ อบบัญชี : นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5113
นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3759
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด เลขที่ 138 อาคารบุญมิตร ชั้น 6 ห้องบี 1
ถนนสี สม แขวงสุ ริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
- รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต 3 ปี และการแสดงความเห็นของผูส้ อบบัญชี
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เอกสารแนบ 6.1

6.1 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจาปี 2560-2561
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
การไม่ แสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้รับการว่าจ้างให้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) และของเฉพาะบริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ตามลาดับ ซึ่ ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้นรวมและงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจ การ สาหรับปี สิ้นสุ ด
วันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซ่ ึงประกอบด้วยสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและเรื่ องอื่น ๆ
ข้าพเจ้าไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ที่กล่าวข้างต้นได้
เนื่องจากเรื่ องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่ แสดงความเห็นมีนยั สาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั ร่ วม ข้าพเจ้า
ไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่ เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าว
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เกณฑ์ ในการไม่ แสดงความเห็น
การไม่ สามารถหาหลักฐานการตรวจสอบที่เพียงพอ
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 11 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย จานวน
124.21 ล้านบาท และในปี 2561 บริ ษทั รั บรู ้ รายการส่ วนแบ่งผลขาดทุนของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว จานวน 86.90 ล้านบาท
ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม และบริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตามวิธีราคาทุน จานวน 325 ล้านบาท และค่าเผื่อการ
ด้อยค่า 200.80 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั โดย บริ ษทั ได้บนั ทึกเงินลงทุนและส่วนแบ่งกาไรจาก
เงินลงทุนดังกล่าวโดยใช้งบการเงินของฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ร่ วม ทั้งนี้ ตามข้อมูลที่ได้รับทราบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
ร่ วม ทราบว่ามีเจ้าหนี้ ของบริ ษทั ร่ วมจานวนหลายราย มูลค่ารวม 59.50 ล้านบาท ได้ฟ้องร้องและ/หรื อส่ งหนังสื อแจ้งให้
ชาระหนี้สินคงค้างพร้อมดอกเบี้ย รวมถึงค่าปรับล่าช้า ซึ่ งตามข้อมูลทางการเงินที่ได้รับจากบริ ษทั ร่ วมที่ใช้ในการรับรู ้ส่วน
แบ่ งผลขาดทุน ข้างต้น ยังไม่ได้รวมบันทึ กส่ วนของดอกเบี้ ยและค่าปรั บล่าช้านั้น และในวัน ที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562
บริ ษทั ร่ วมได้ประชุมไกล่เกลี่ยและชี้แจงแผนการชาระหนี้บางส่ วนทราบแล้ว โดยบริ ษทั ร่ วมคาดว่าจะสามารถชาระหนี้ได้
ภายหลังเดือนเมษายน 2562 และในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ 2562 บริ ษทั ร่ วมมีการเลิกจ้างพนักงานบางส่ วน ทาให้
บริ ษทั ร่ วมต้องจ่ายค่าเสี ยหายจากการเลิกจ้างเป็ นจานวน 1.20 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 บริ ษทั ร่ วมได้จดั ให้มีการ
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2562โดยเสนอวาระการพิจารณาเกี่ยวกับการหยุดดาเนินโครงการของบริ ษทั ร่ วมเนื่องจาก
บริ ษทั ร่ วมได้ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน และการดาเนินโครงการที่ไม่เป็ นไปตามแผนการ โดยที่ประชุมผู ้
ถือหุ้น ของบริ ษทั ร่ วมมีมติให้หยุดโครงการ ด้วยคะแนนเสี ยงเห็นด้วยร้อยละ 62.50 และคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วย ร้อยละ
37.50 ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ร่ วมมีกาหนดหยุดดาเนิ นโครงการในวันที่ 29 มกราคม 2562 โดยโครงการจะให้บริ การ
รอบ 18.00 น. ของวันดังกล่าวเป็ นรอบสุ ดท้าย บริ ษทั ฯ ในฐานะผูถ้ ือหุ้น ร้อยละ 37.50 ของบริ ษทั ร่ วมจะร่ วมพิจารณากับ
กลุ่มผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่เกี่ยวกับการ บริ หารจัดการทรัพย์สินของบริ ษทั ร่ วมอย่างรอบคอบเพื่อจากัดผลกระทบในทางลบต่อ
บริ ษทั ฯ นอกจากนี้ ภายใต้สัญญาเงินกูย้ ืม ระหว่างธนาคารแห่งหนึ่ง กับ บริ ษทั ร่ วมลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 บริ ษทั ได้มี
หลักประกันสัญญา เพื่อประกันการชาระหนี้ เป็ นเงินฝากประจาของบริ ษทั จานวน 90 ล้านบาทให้แก่บริ ษทั ร่ วม และในที่
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ของบริ ษทั ร่ วมมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ใช้หลักประกันดังกล่าวในการชาระเงินกู้ที่คา้ ง
ชาระกับธนาคาร โดยยินยอมให้ธนาคารดาเนิ นการหักหลักประกันในอัตราเดือนละ 3 ล้านบาท ปั จจุบัน บริ ษทั ร่ วมอยู่
ระหว่างการพิจารณาแนวทางการดาเนิ นธุรกิจรู ปแบบใหม่ และการจัดทาประมาณการของผลการประกอบการของการ
ดาเนินธุรกิจรู ปแบบใหม่ ซึ่ งต้องรอความชัดเจนในแผนดาเนินงาน และข้อสรุ ปในคดีความฟ้องร้อง ดังนั้น มูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและเงินฝากประจาที่ติดภาระค้ าประกัน จึงขึ้นอยูก่ บั ความสาเร็ จของแนวทางดาเนิน
ธุรกิจรู ปแบบใหม่ของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว และข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นให้เป็ นที่พอใจในรายการดังกล่าว
ได้ ดังนั้น ข้าพเจ้าไม่สามารถระบุได้ว่าอาจมีรายการปรับปรุ งใดที่จาเป็ นหรื อไม่
เนื่องจากผลกระทบของเหตุการณ์ตามที่อธิบายข้างต้น ข้าพเจ้าถูกจากัดขอบเขตโดยสถานการณ์จึงไม่สามารถสรุ ปได้ว่าอาจ
มีรายการปรับปรุ งใด ๆ ที่จาเป็ นต่อบัญชีดงั กล่าวข้างต้น
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ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
โดยมิได้เป็ นการเปลี่ยนแปลงความเห็น ข้าพเจ้าขอให้สังเกต หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 20 และข้อ 30
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ลงทุนในโครงการต่าง ๆ และได้รายงานความคืบหน้าของแต่ละโครงการที่สาคัญ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่ าจาเป็ นเพื่อให้
สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่ จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดาเนิ นงาน
หรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จากการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี อย่างไรก็ตามเนื่ องจากเรื่ องที่ กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็ น ข้าพเจ้าไม่
สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่ อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวได้
ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชี ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตาม
ความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้
ผูส้ อบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้คือนายเจษฎา หังสพฤกษ์

(นายเจษฎา หังสพฤกษ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3759
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด
กรุ งเทพมหานคร
26 กุมภาพันธ์ 2562
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บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
สินค้าคงเหลือ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
เงินฝากทีต่ ดิ ภาระค้าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ ไม่หมุนเวียนอื่น
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค่าความนิ ยม
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

6
7
5.2
8
18
9

10
11
12
13
14
15
16
12
17
18
20

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2561

2560

12,955,131
23,199,296
62,619,714
12,960,460
239,035
1,227,486
113,201,122

9,547,608
184,161,127
60,431,182
10,756,164
13,485,848
1,317,329
612,696
280,311,954

7,801,254
17,189,048
61,276,070
8,909,127
42,233
1,227,486
96,445,218

8,358,711
174,619,538
57,942,853
74,677,968
13,485,848
869,563
612,696
330,567,177

90,000,000
124,205,303
45,463,955
19,322,998
19,074,348
9,038,826
307,105,430
420,306,552

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

90,000,000
124,205,303
32,865,737
2,863,955
19,322,998
8,801,044
278,059,037
374,504,255

324,999,632
87,093,417
24,468,622
73,027,645
27,518,075
537,107,391
867,674,568
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บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถื อหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
ส่วนของหนี้ สินระยะยาวทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

22
21

22
23
24

ส่ วนของผู้ถื อหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 590,547,570 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

2561

2560

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

10,803,022
948,524
47,962,345
65,200
59,779,091

15,675,318
1,890,208
4,879,121
22,444,647

9,974,409
948,524
65,200
10,988,133

14,296,956
1,890,208
16,187,164

106,376
2,062,980
2,830,050
4,999,406
64,778,497

1,054,869
2,653,946
2,830,050
6,538,865
28,983,512

106,376
2,062,980
2,830,050
4,999,406
15,987,539

1,054,869
2,645,069
2,830,050
6,529,988
22,717,152

590,547,570

590,547,570

590,547,570

590,547,570

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

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

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

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

13,000,000
(1,686,091,552)
355,528,055
355,528,055
420,306,552

13,000,000
(1,269,381,805)
1,787,011
774,024,813
6,351,327
780,376,140
809,359,652

13,000,000
(1,683,102,891)
358,516,716
358,516,716
374,504,255

13,000,000
(1,196,662,191)
844,957,416
844,957,416
867,674,568

ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 587,407,772 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนลดมูลค่าหุ้นสาหรับหนี้ แปลงสภาพเป็ นทุน
ส่วนลดมูลค่าหุ้น
กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมส่ วนของผู้ถื อหุ้น
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถื อหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถื อหุ้น

27
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บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

2561

2560

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

612,000
612,000
612,000
13,133,028
13,745,028
(47,781,227)
(29,810,506)
(88,234,704)
(51,202,950)
(107,783,688)
(18,680,551)
(684,385)
(89,497,899)
(433,675,910)
(419,930,882)
(419,930,882)
1,111,826
(418,819,056)

26,999,046
16,708,723
5,376
43,713,145
(7,200,000)
(15,189,748)
(22,389,748)
21,323,397
15,335,043
36,658,440
(105,226,906)
(16,869,981)
(20,731,191)
(65,330,845)
(24,063,543)
(411,337)
(12,997,397)
(245,631,200)
(208,972,760)
(208,972,760)
(208,972,760)

612,000
612,000
612,000
10,526,557
11,138,557
(43,346,682)
(29,810,506)
(154,525,362)
(51,363,725)
(200,794,329)
(18,680,551)
(169,928)
(498,691,083)
(487,552,526)
(487,552,526)
1,111,826
(486,440,700)

19,559,046
16,708,723
36,267,769
(15,189,748)
(15,189,748)
21,078,021
11,350,914
32,428,935
(101,172,930)
(16,869,981)
(42,560,511)
(21,899,948)
(404,570)
(182,907,940)
(150,479,005)
(150,479,005)
(150,479,005)

กำรแบ่งปันกำไร (ขำดทุน)
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
รวมขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

(419,608,584)
(322,298)
(419,930,882)

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

(487,552,526)
(487,552,526)

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

กำรแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จ (ขำดทุน)
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

(418,496,758)
(322,298)
(418,819,056)

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

(486,440,700)
(486,440,700)

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

(0.714)

(0.360)

(0.830)

(0.262)

587,407,772

573,445,768

587,407,772

573,445,768

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้คา่ ร่ วมผลิตรายการ
รายได้คา่ สิทธิแพร่ ภาพรายการ
รายได้จากการขาย
รวมรำยได้
ต้นทุนค่าสิทธิร่วมผลิตรายการ
ต้นทุนค่าสิทธิแพร่ ภาพรายการ
รวมต้ นทุน
กำไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
กำไรก่อนค่ ำใช้ จ่ำย
ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินร่ วมทุน
หนี้ สงสัยจะสูญ
ผลขาดทุนการด้อยค่าของค่าความนิ ยม
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนทัว่ ไป
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริ ษทั ร่ วม
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
ขำดทุนก่อนภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ขำดทุนสุ ทธิสำหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
รวมขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี

ขำดทุนต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน (บำทต่ อหุ้น)
จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่ วงนำ้ หนัก (หุ้น)

5.1

26
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บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงกำรเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผู้ถื อหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
หน่ วย : บาท
งบการเงิ นรวม
กาไร(ขาดทุน)สะสม

ทุนเรื อนหุ ้นที่
หมายเหตุ ออกและชาระแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เพิ่มทุนจดทะเบียน
ส่วนได้เสี ยทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ย่อย ซึ่งส่วนได้เสี ยทีม่ ี
อานาจควบคุม โดยอานาจควบคุมเปลี่ยนแปลง
โอนไปกาไรสะสม
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

25

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ ้น

ส่วนลดมูลค่าหุ ้น
สาหรับหนี้ แปลง
สภาพเป็ นทุน

ส่วนลด
มูลค่าหุ ้น

จัดสรรแล้ว

ยังไม่ได้จดั สรร

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
ส่วนเกินทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือ
หุ ้นในบริ ษทั ย่อย

549,749,896
37,657,876
587,407,772

1,454,611,780
32,800,055
1,487,411,835

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

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

13,000,000
13,000,000

(1,062,801,547)
(206,580,258)
(1,269,381,805)

1,787,011
1,787,011

587,407,772

1,487,411,835

(6,600,000)

(39,600,000)

13,000,000

1,787,011
1,111,826
(419,608,584)
(1,686,091,552)

(1,787,011)
-

ผลกาไร (ขาดทุน) จากการ
วัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานที่
กาหนดไว้
-

รวมองค์ประกอบ
อื่นส่วนของผูถ้ ือหุ ้น

รวมส่วนของ
บริ ษทั ใหญ่

ส่วนของส่วนได้
เสี ยทีไ่ ม่มอี านาจ
ควบคุม

รวม

1,787,011
1,787,011

908,360,129
70,457,931
1,787,011
(206,580,258)
774,024,813

10,530,840
(1,787,011)
(2,392,502)
6,351,327

918,890,969
70,457,931
(208,972,760)
780,376,140

(1,787,011)
(1,111,826)
1,111,826
-

(418,496,758)
355,528,055

(6,029,029)
(322,298)
-

(6,029,029)
(418,819,056)
355,528,055

12
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(1,111,826)
1,111,826
-

บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงกำรเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผู้ถื อหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
หน่ วย : บาท
งบการเงิ นเฉพาะกิจการ
กาไร(ขาดทุน)สะสม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เพิ่มทุนจดทะเบียน
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
โอนไปกาไรสะสม
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

25

ทุนเรื อนหุ ้นทีอ่ อก
และชาระแล้ว
549,749,896
37,657,876
587,407,772
587,407,772

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ ้น
1,454,611,780
32,800,055
1,487,411,835
1,487,411,835

ส่วนลดมูลค่าหุ ้น
สาหรับหนี้ แปลง
สภาพเป็ นทุน

ส่วนลด
มูลค่าหุ ้น

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

(39,600,000)
(39,600,000)
(39,600,000)
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จัดสรรแล้ว
13,000,000
13,000,000
13,000,000

ยังไม่ได้จดั สรร
(1,046,183,186)
(150,479,005)
(1,196,662,191)
1,111,826
(487,552,526)
(1,683,102,891)

ระกอบอื
ผลกองค์
าไรป(ขาดทุ
น) ่นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
จากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์
รวมองค์ประกอบอื่น
พนักงานทีก่ าหนดไว้
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
(1,111,826)
1,111,826
-

(1,111,826)
1,111,826
-

รวม
924,978,490
70,457,931
(150,479,005)
844,957,416
(486,440,700)
358,516,716

บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
ขาดทุนสุทธิกอ่ นภาษีเงินได้นิตบิ คุ คล
ปรับรำยกำรทีก่ ระทบกำไร(ขำดทุน)เป็ นเงินสดรับ(จ่ ำย)
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มำจำก(ใช้ ไปใน) กำรดำเนินงำน
ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยรับ
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น) ลดลง
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่นลดลง
หนี้ สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจาหน่ ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ค่าตัดจาหน่ ายเงินมัดจาทีจ่ ะไม่สามารถเรี ยกคืน
กาไรจากการปรับมูลค่ายุตธิ รรม
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทีย่ งั ไม่เกิดขึ้น
ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)

2560

(419,930,882)

(208,972,760)

(487,552,526)

(150,479,005)

656,191
(3,414,259)
855,679
(12,960,460)
(614,790)
(209,914)
(3,368,562)
65,200
8,095,585
(1,242,126)
83,456,469

294,626
(6,486,288)
15,841,667
(42,289)
1,447,447
(27,606,653)
9,657,226
15,189,748
8,631,185
(467,198)
4,514,566
(963,517)

145,994
(4,050,268)
(276,193)
(614,790)
(223,914)
(4,322,543)
65,200
5,256,593
(1,054,096)
83,456,469

290,342
(8,017,115)
14,288,723
(28,976)
1,447,447
(26,105,001)
5,218,140
15,189,748
8,631,185
(307,606)
4,514,566
(895,096)

ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญเงินให้กยู้ มื ระยะสั้น

-

ค่าเผือ่ เงินมัดจาทีจ่ ะไม่สามารถเรี ยกคืน

-

-

66,740,659

-

29,587,619

-

29,587,619

ตัดจาหน่ ายภาษีเงินได้

207,608

665,484

-

665,484

ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน

824,425

1,155,821

824,425

1,146,944

(372)

(2,245)

4,140

-

-

(กาไร) ขาดทุนจากการตัดจาหน่ ายและขายสินทรัพย์ถาวร
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนทัว่ ไป
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ค่าเผือ่ ด้อยค่าเงินร่ วมทุน
ค่าเผือ่ การด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยม
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริ ษทั ร่ วม

51,363,725

-

29,810,506
(387,182)
51,202,950
107,783,688
89,497,899

23,751,986
20,731,191
65,330,845
12,997,397

29,810,506
200,794,329
-

42,560,511
23,751,986
-

(69,672,347)

(34,744,142)

(59,632,290)

(38,540,104)

เงินสดจ่ายดอกเบี้ย

(145,574)

(294,626)

(145,994)

(290,342)

เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน

(294,688)

-

(294,688)

-

รายการปรับปรุ งจากการกระทบยอดขาดทุน
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดาเนิ นงาน

รับคืนภาษีเงินได้
จ่ายภาษีเงินได้
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดำเนินงำน
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-

2,800,117

-

2,800,117

(239,035)

(1,257,469)

(42,233)

(869,703)

(70,351,644)

(33,496,120)

(60,115,205)

(36,900,032)

บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

งบการเงินรวม
2561
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินฝากทีม่ ขี อ้ จากัดในการใช้
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริ ษทั ย่อยสุทธิจากเงินสดทีไ่ ด้มา
เงินสดรับจากการลดทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
เงินลงทุนชัว่ คราวลดลง
เงินสดจ่ายเพื่อให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการให้กยู้ มื ระยะสั้นบริ ษทั อื่น
เงินสดจ่ายเพื่อให้กยู้ มื ระยะสั้นบริ ษทั อื่น
เงินสดจ่ายจากการร่ วมลงทุน
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

2560

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

(90,000,000)
(445,500)
162,203,957
10,000,000
(10,000,000)
4,170,423
(120,389)
5,279
75,813,770

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

(90,000,000)
158,484,586
(150,000)
(10,000,000)
3,228,450
(120,389)
5,279
61,447,926

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

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
เงินสดทีผ่ เู้ ช่ าจ่ายเพื่อลดจานวนหนี้ สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่ าการเงิน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน

(1,890,178)
(1,890,178)

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

(1,890,178)
(1,890,178)

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

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดของบริษทั ย่ อย ณ วันเปลี่ยนอำนำจควบคุม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิ้นปี

3,571,948
9,547,608
(164,425)
12,955,131

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

(557,457)
8,358,711
7,801,254

(6,698,343)
15,057,054
8,358,711
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ข้ อมูล เพิม่ เติมประกอบกระแสเงินสด
1 ผลต่างสุทธิ จากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึ้นของ-เงิ นมัดจาทีไ่ ม่สามารถเรี ยกคืน 1,706,359 บาท
2 ในระหว่างปี 2561 บริ ษทั ใหญ่สญู เสียอานาจการควบคุมของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง โดยมีรายละเอียด ที่กระทบงบกระแสเงินสดดังนี้
ลูกหนี้ อนื่
(12,813)
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
(9,740,589)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
(102,378)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อนื่
1,505,528
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
8,877
ส่วนได้เสี ยทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
8,176,950
(164,425)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
1.

ข้ อมูลทั่วไป

1.1

ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท
บริ ษทั ดี มีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) ซึ่ งจดทะเบี ยนจัดตั้งและมี ภูมิลำเนำในประเทศไทย และได้จดทะเบี ยนใน
ตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย โดยมี ที่ อยู่ตำมที่ จดทะเบี ยนตั้งอยู่เลขที่ 191/43 อำคำรซี ที ไอ ทำวเวอร์ ชั้น 21 ถนน
รัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหำนคร
บริ ษทั ประกอบธุรกิจหลักโดยเป็ นผูจ้ ดั หำ ผลิต และ/หรื อร่ วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียมและเป็ นนำยหน้ำตัวแทน

1.2

ข้ อสมมติฐำนทำงกำรบัญชี
กลุ่มบริ ษทั มีผลขำดทุนเป็ นจำนวนมำกติดต่อกันหลำยปี โดยในปี 2561 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพำะกิจกำรแสดงขำดทุนสำหรับปี จำนวน 418.82 ล้ำนบำท และ 486.44 ล้ำนบำท ตำมลำดับ งบ
กระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรแสดงกระแสเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมดำเนิ นงำนจำนวน
70.35 ล้ำนบำท และ 60.12 ล้ำนบำท ตำมลำดับ งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ
วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2561 แสดงผลขำดทุ น สะสมจ ำนวน 1,686.09 ล้ำนบำท และ 1,683.10 ล้ำ นบำท ตำมล ำดับ
สถำนกำรณ์ดงั กล่ำวข้ำงต้นทำให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยสำคัญเกี่ยวกับควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั ที่จะดำเนิ นงำน
อย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริ ษทั เชื่อว่ำกลุ่มบริ ษทั จะสำมำรถดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องได้ เนื่องจำกกลุ่มบริ ษทั
ได้ประเมินสถำนะทำงกำรเงินและกำรจัดกำรวำงแผนทำงกำรเงินในช่วง 12 เดือนถัดไปนับจำกวันสิ้ นรอบระยะเวลำ
บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 โดยวำงแผนประมำณกำรกระแสเงินสดรับจ่ำยและวำงแผนจัดกำรกำรจัดหำ
แหล่งเงินทุน ดังต่อไปนี้
1. บริ ษทั มีแผนเรี ยกชำระคืนเงินให้กยู้ ืมและดอกเบี้ยค้ำงรับจำกบริ ษทั ย่อย เพื่อนำมำใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
2. บริ ษทั ดำเนินกำรจำหน่ำยทรัพย์สินในบริ ษทั ย่อย
3. บริ ษทั มีแผนดำเนินธุรกิจในรู ปแบบกำรจัดคอนเสิ ร์ต เพื่อนำผลกำไรมำใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
4. บริ ษทั ย่อยมีกำรดำเนินธุรกิจแปรรู ป ผลิต และจำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกไม้ฮิโนกิ
จำกเหตุผลดังกล่ำวงบกำรเงินนี้จึงยังคงจัดทำขึ้นภำยใต้ขอ้ สมมติฐำนกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องของกิจกำร
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
2.
2.1

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
งบกำรเงินรวมได้รวมงบกำรเงินบริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย ดังนี้
สัดส่วนกำรลงทุน (ร้อยละ)
ที่ต้งั
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
ชื่อบริ ษทั
ประเภทกิจกำร
สำนักงำนใหญ่
2561
2560
บริ ษทั ย่อยทำงตรง:
บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จำกัด จัดหำ ผลิตและ/หรื อร่ วมผลิต
กรุ งเทพฯ
100.00
100.00
รำยกำรโทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียม
บริ ษทั ดีมีเตอร์ พำวเวอร์ จำกัด
ประกอบธุรกิจด้ำนพลังงำน
กรุ งเทพฯ
99.99
99.99
บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงำนพืช
ผลิตและจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ
สุพรรณบุรี
33.64 **
33.64 *
หมุนเวียน จำกัด
บริ ษทั ย่อยทำงอ้อม :
บริ ษทั ฮิโนกิ วูด้ เวิร์ค จำกัด
ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกไม้
ปทุมธำนี
100.00
(ถือหุ้นโดย บริ ษทั ดีมีเตอร์ อิน หรื อที่มีส่วนประกอบของไม้
โนเวชัน่ จำกัด) (หมำยเหตุ 12.2)
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จำกัด
ประกอบกิจกำรสวนน้ ำ
37.50
37.50
สวนสนุก สถำนที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
บริ ษทั ร่ วมที่ถือหุ้นทำงอ้อมโดย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตลั จำกัด *** ให้บริ กำรแอพพลิเคชัน่ ผ่ำนระบบ
30.03
30.03
อินเตอร์เน็ต
*

บริ ษทั จัดทำงบกำรเงินรวมโดยรวมงบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยดังกล่ำว แม้บริ ษทั ถือหุ้นในสัดส่ วนไม่ถึงร้อยละ
50 เนื่องจำกบริ ษทั สำมำรถควบคุมบริ ษทั ดังกล่ำว

** บริ ษทั ได้สูญเสี ยอำนำจกำรควบคุมแล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2561 บริ ษทั จึงไม่ได้รวมงบกำรเงินของบริ ษทั
ดังกล่ำวในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมนับตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภำคม 2561โดยเงินลงทุนดังกล่ำวได้ถูกจัดประเภท
เป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป แสดงอยูใ่ นเงินลงทุนระยะยำวอื่น (หมำยเหตุ 13)
*** บริ ษทั ได้จดทะเบียนเลิกบริ ษทั ต่อกรมพัฒนำธุ รกิ จกำรค้ำเมื่ อวันที่ 19 ธันวำคม 2561 และอยู่ในขั้นตอนกำร
ชำระบัญชี และจ่ำยคืนทุนให้แก่บริ ษทั
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2.2

ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม ถือหลักเกณฑ์กำรรวมเฉพำะบริ ษทั ย่อยซึ่ งบริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
มีอำนำจในกำรควบคุมหลังจำกได้ตดั ยอดคงเหลือและรำยกำรระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญแล้ว

3.

หลักเกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงินและสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ

3.1

เกณฑ์ ในกำรจัดทำข้ อมูลทำงกำรเงิน
งบกำรเงิ น ได้จัดท ำขึ้ น ตำมหลัก กำรบัญ ชี ที่ รับรองทั่วไปภำยใต้พ ระรำชบัญ ญัติ กำรบัญ ชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมำยถึ ง
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ที่ อ อกภำยใต้พ ระรำชบัญ ญั ติ วิ ช ำชี พ บั ญ ชี พ.ศ. 2547 และข้อ ก ำหนดของ
คณะกรรมกำรกำกับ หลักทรั พ ย์แ ละตลำดหลักทรั พ ย์ว่ำด้วยกำรจัด ท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงิ น ภำยใต้
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
งบกำรเงินได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิน ยกเว้นเรื่ องที่อธิ บำย
ในนโยบำยกำรบัญชีในลำดับต่อไป
กำรจัดทำงบกำรเงินให้สอดคล้องกับหลักกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย กำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบัญชี
ที่สำคัญและกำรใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หำรซึ่ งจัดทำขึ้นตำมกระบวนกำรในกำรนำนโยบำยกำรบัญชี ของบริ ษทั ไปถือ
ปฏิบตั ิ กิจกำรเปิ ดเผยเรื่ องกำรใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หำร หรื อควำมซับซ้อน หรื อเกี่ยวกับข้อสมมติฐำนและประมำณ
กำรที่มีนยั สำคัญต่องบกำรเงินในหมำยเหตุ 4
งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษจัดทำขึ้นจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยที่เป็ นภำษำไทย ในกรณี ที่มีเนื้อควำมขัดแย้งกันหรื อ
มีกำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกันให้ใช้งบกำรเงินตำมกฎหมำยฉบับภำษำไทยเป็ นหลัก

3.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่

3.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) รวมถึงแนวปฏิบตั ิทำงบัญชีฉบับใหม่ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบ
ระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิบตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำร
ปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ นึ เพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่
เป็ นกำรปรับปรุ งและอธิบำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน กำรนำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อย
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3.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2562
ในระหว่ำงปี ปั จจุบนั สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบตั ิทำงบัญชีจำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมี
ผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรอธิ บำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี และกำรให้ แนวปฏิบตั ิทำง
บัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ งดังกล่ำวส่วนใหญ่จะไม่มี
ผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินเมื่อนำมำถือปฏิบตั ิ อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับ
ใหม่ซ่ ึงได้มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญ สำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รำยได้ จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง สัญญำก่อสร้ำง
เรื่ อง รำยได้
เรื่ อง รำยได้ - รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ กำร
โฆษณำ
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ
เรื่ อง สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริ มทรัพย์
เรื่ อง กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ

กิจกำรต้องใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญำที่ทำกับลูกค้ำทุกสัญญำ ยกเว้นสัญญำที่อยู่ใน
ขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับอื่น มำตรฐำนฉบับนี้ ได้กำหนดหลักกำร 5 ขั้นตอนสำหรับกำรรับรู ้รำยได้ที่
เกิดขึ้นจำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ โดยกิจกำรจะรับรู ้รำยได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กิจกำรคำดว่ำจะมี
สิ ทธิ ได้รับจำกกำรแลกเปลี่ยนสิ นค้ำหรื อบริ กำรที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ และกำหนดให้กิจกำรต้องใช้ดุลยพินิจและ
พิจำรณำข้อเท็จจริ งและเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลักกำรในแต่ละขั้นตอน
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ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ำมำตรฐำนฉบับดังกล่ำว จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบ
กำรเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
3.2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2563
ในระหว่ำงปี ปั จจุบนั สภำวิช ำชี พบัญชี ได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7 กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9 เครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32 กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16 กำรป้องกันควำมเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19 กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น กำหนดหลักกำรเกี่ ยวกับ กำรจัดประเภทและกำรวัดมู ลค่ำ
เครื่ องมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรื อรำคำทุนตัดจำหน่ ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน
ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุ รกิจของกิจกำร (Business Model) หลักกำรเกี่ยวกับวิธีกำรคำนวณ
กำรด้อยค่ำของเครื่ องมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลักกำรเกี่ยวกับ
กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน และเมื่อมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้ จะทำให้มำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญ ชี และแนว
ปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีบำงฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุบนั ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินในปี ที่เริ่ มนำ
มำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ
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3.3

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญของบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้

3.3.1 การรับรู้รายได้ และค่าใช้ จ่าย
รำยได้ค่ำร่ วมผลิตรำยกำรรับรู ้ตำมตำมเกณฑ์คงค้ำงซึ่งเป็ นไปตำมเนื้อหำทำงเศรษฐกิจของข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั รับรู ้รำยได้จำกกำรขำยเมื่อส่งมอบสิ นค้ำ และลูกค้ำยอมรับสิ นค้ำนั้น
รำยได้อื่นและค่ำใช้จ่ำยรับรู ้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
ต้นทุนค่ำสิ ทธิร่วมผลิตรำยกำรรับรู ้ตำมข้อ 3.3.8
3.3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม เงินลงทุน
ระยะสั้นอื่นที่มีสภำพคล่องในกำรเปลี่ยนมือสู งซึ่งมีอำยุไม่เกินสำมเดือนนับจำกวันที่ได้มำและปรำศจำกภำระผูกพัน
3.3.3 สินค้าคงเหลือ
กำรตีรำคำสิ นค้ำคงเหลือ บริ ษทั ตีรำคำสิ นค้ำคงเหลือดังต่อไปนี้
- สิ นค้ำสำเร็ จรู ป บันทึกตำมต้นทุนกำรผลิตถัวเฉลี่ยรวมหรื อมูลค่ำสุ ทธิที่จะได้รับรวมแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ
- งำนระหว่ำงทำ บันทึกตำมวิธีรำคำทุน
- วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง บันทึกตำมวิธีรำคำทุน (วิธีเข้ำก่อน - ออกก่อน)
3.3.4 ลูกหนีก้ ารค้า
ลูกหนี้ กำรค้ำแสดงในมูลค่ำที่ จะได้รับ ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ ประมำณจำกหนี้ ที่คำดว่ำจะเก็บเงินไม่ได้โดยอำศัย
ประสบกำรณ์กำรชำระเงินในอดีตและกำรสอบทำนสถำนะของลูกหนี้ ที่คงค้ำงอยู่ ณ วันสิ้ นงวด หนี้ สูญที่เกิดขึ้นใน
ระหว่ำงงวดตัดเป็ นค่ำใช้จ่ำยทันทีที่เกิดขึ้น
3.3.5 ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าการเงิน
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินแสดงด้วยมูลค่ำแรกเริ่ มตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน หักด้วยเงินรับจำกค่ำงวดผ่อนชำระ
หักด้วยดอกเบี้ยรับรอกำรรับรู ้ และค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
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ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญประเมินโดยกำรวิเครำะห์ประวัติกำรชำระหนี้ และกำรคำดกำรณ์เกี่ยวกับกำรชำระหนี้ในอนำคต
ของลูกค้ำรำยตัว ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญจะคำนวณในอัตรำร้อยละของกำรค้ำงชำระดังนี้
ร้อยละ
ค้ำงชำระ
3 - 6 เดือน
25
6 - 9 เดือน
35
9 - 12 เดือน
50
มำกกว่ำ 12 เดือน
100
3.3.6 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั บันทึกตำมวิธีรำคำทุน และปรับลดด้วยค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงิน
ลงทุน โดยมูลค่ำที่ลดลงดังกล่ำวแสดงเป็ นขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ของเงินลงทุนในงบกำไรขำดทุน
เงินลงทุนทัว่ ไป แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยรำคำทุนปรับลดด้วยค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนโดยมูลค่ำที่
ลดลงดังกล่ำวแสดงเป็ นขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในงบกำไรขำดทุน
3.3.7 ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
ที่ดิน แสดงตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ของบริ ษทั ย่อย “บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จำกัด” (เดิมชื่อ “บริ ษทั ดีมีเตอร์ มีเดีย จำกัด ”)
ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม เนื่องจำกเป็ นกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้
เพื่อกำรซื้อ
ค่ำเสื่ อมรำคำคำนวณโดยวิธีเส้นตรงเพื่อลดรำคำตำมบัญชีของทรัพย์สินแต่ละชนิดตำมอำยุกำรใช้งำนโดยประมำณ
ของสิ นทรัพย์น้ นั ๆ ดังนี้
อำคำรและส่วนปรับปรุ งอำคำร
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ

จำนวนปี
20
5
5

ในกรณี ที่รำคำตำมบัญชีสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน ซึ่ งคำนวณจำกมูลค่ำปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะ
เกิดในอนำคตจำกกำรใช้สินทรัพย์อย่ำงต่อเนื่ องหรื อจำนวนที่จะได้รับจำกกำรขำยสิ นทรัพย์หักด้วยต้ นทุนจำกกำร
จำหน่ำยสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จำนวนใดจะสู งกว่ำ รำคำตำมบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ำกับมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน
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กำไรขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์จะคำนวณจำกมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์และบันทึกเป็ นกำไรขำดทุนจำก
กำรดำเนินงำน
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรต่อเติม กำรต่ออำยุ หรื อกำรปรับปรุ งสิ นทรัพย์ให้ดีข้ ึน ซึ่ งทำให้รำคำเปลี่ยนแทนในปั จจุบนั ของ
สิ นทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่ำงเป็ นสำระสำคัญจะ รวมเป็ นรำคำทุนของสิ นทรัพย์ ส่ วนค่ำซ่อมแซมและค่ำบำรุ งรักษำรับรู ้เป็ น
ค่ำใช้จ่ำยในรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดขึ้น
3.3.8 สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ได้แก่ ค่ำสิ ทธิ ในกำรบริ หำรจัดกำรช่องสถำนีโทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียมสำหรับระยะเวลำ 10 ปี และ
ค่ำสิ ทธิ แพร่ ภำพแพร่ เสี ยงในรำยกำรภำพยนตร์ โดยมี ระยะเวลำสิ ทธิ 3 ปี โดยบริ ษทั ตัดจำหน่ ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยโดยวิธี
เส้นตรงตำมระยะเวลำที่ระบุในสัญญำและบันทึกเป็ น “ต้นทุนค่ำสิ ทธิร่วมผลิตรำยกำร” ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
3.3.9 ค่าความนิยม
ค่ำควำมนิยมแสดงถึงส่วนของต้นทุนกำรได้มำที่มีมูลค่ำสู งกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนที่กลุ่มบริ ษทั มีในส่วนแบ่ง
ในสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ซ้ื อบริ ษทั ย่อย ค่ำควำมนิยมที่เกิดจำกกำรซื้อบริ ษทั ย่อยแสดงเป็ นรำยกำรแยก
ต่ำงหำกในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
ค่ำควำมนิ ยมที่รับรู ้จะต้องถูกทดสอบกำรด้อยค่ำทุกปี และแสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม ค่ำเผื่อกำร
ด้อยค่ำของค่ำควำมนิ ยมที่รับรู ้แล้วจะไม่มีกำรกลับรำยกำร ทั้งนี้ มูลค่ำคงเหลือตำมบัญชีของค่ำควำมนิยมจะถูกรวม
คำนวณในกำไรหรื อขำดทุนเมื่อมีกำรขำยบริ ษทั ย่อย
ในกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิ ยม ค่ำควำมนิ ยมจะถูกปั นส่ วนไปยังหน่ วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยที่
หน่ วยนั้นอำจจะเป็ นหน่วยเดียวหรื อหลำยหน่ วยรวมกันซึ่ งคำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกค่ำควำมนิยมที่เกิดจำกกำร
รวมธุรกิจ
3.3.10 สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนจะถูกจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำยเมื่อมูลค่ำตำมบัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มำจำก
กำรขำย และกำรขำยนั้นต้องมี ควำมเป็ นไปได้สูงมำก สิ น ทรั พย์ไม่ หมุน เวียนนั้น จะวัดมูลค่ำด้วยจำนวนที่ ต่ ำกว่ำ
ระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีกบั มูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย หำกมูลค่ำตำมบัญชีที่จะได้รับคืนส่ วนใหญ่มำจำกกำร
ขำยมำกกว่ำที่จะได้รับคืนจำกกำรใช้สินทรัพย์น้ นั ต่อไป
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3.3.11 การด้ อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน บริ ษทั จะทำกำรประเมินว่ำมีขอ้ บ่งชี้ซ่ ึ งแสดงว่ำสิ นทรัพย์ดอ้ ยค่ำลงหรื อไม่ หำกมี
ข้อบ่งชี้ของกำรด้อยค่ำ บริ ษทั จะทำกำรประมำณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ และหำกพบว่ำรำคำตำมบัญชี
ของสิ นทรัพย์น้ นั มีมูลค่ำสู งกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน บริ ษทั จะลดมูลค่ำของสิ นทรัพย์ลงให้เท่ำกับมูลค่ำที่คำดว่ำ
จะได้รับคืน และรั บรู ้ ผลขำดทุน จำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรั พย์ในงบกำไรขำดทุ น (มูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับ คืน ของ
สิ นทรัพย์หมำยถึงรำคำขำยสุ ทธิหรื อมูลค่ำจำกกำรใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จำนวนใดจะสู งกว่ำ)
หลังจำกนั้น หำกมีขอ้ บ่งชี้ว่ำกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ได้หมดไปหรื อลดลง บริ ษทั จะประมำณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับ
คืนของสิ นทรัพย์น้ นั ใหม่ เพื่อเปรี ยบเทียบกับมูลค่ำตำมบัญชีและโอนกลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
ที่เคยรับรู ้ในงวดก่อน เพื่อสะท้อนถึงประมำณกำรมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนที่เปลี่ยนแปลงไป
3.3.12 การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงินได้ปัจจุบนั และ
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีรับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุนเว้นแต่ในส่ วนที่ เกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวข้องในกำรรวมธุ รกิจ หรื อ
รำยกำรที่รับรู ้โดยตรงในส่วนของผูถ้ ือหุ้นหรื อกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภำษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ภำษีที่คำดว่ำจะจ่ำยชำระหรื อได้รับชำระ โดยคำนวณจำกกำไรหรื อขำดทุนประจำปี ที่ตอ้ งเสี ย
ภำษี โดยใช้อตั รำภำษีที่ประกำศใช้หรื อที่คำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รำยงำน ตลอดจนกำรปรับปรุ งทำงภำษีที่เกี่ยวกับ
รำยกำรในปี ก่อนๆ
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีบนั ทึกโดยคำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่เกิดขึ้นระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์และ
หนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อควำมมุ่งหมำยทำงภำษีภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู ้เมื่อเกิดจำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ต่อไปนี้ กำรรับรู ้ค่ำควำมนิยมในครั้งแรก กำรรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี้สินในครั้งแรก ซึ่ งเป็ นรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ
และรำยกำรนั้น ไม่มีผลกระทบต่อกำไรขำดทุนทำงบัญชีหรื อทำงภำษีและผลแตกต่ำงที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั
ย่อยและกิจกำรร่ วมค้ำ หำกเป็ นไปได้ว่ำจะไม่มีกำรกลับรำยกำรในอนำคตอันใกล้
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี วดั มูลค่ำโดยใช้อตั รำภำษีที่คำดว่ำจะใช้กบั ผลแตกต่ำงชั่วครำวเมื่อมีกำรกลับรำยกำรโดยใช้
อัตรำภำษีที่ประกำศใช้หรื อที่คำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รำยงำน
ในกำรก ำหนดมู ล ค่ ำของภำษี เงิ น ได้ปั จ จุ บัน และภำษี เงิ น ได้ร อกำรตัด บัญ ชี บริ ษ ัท ต้อ งค ำนึ งถึ งผลกระทบของ
สถำนกำรณ์ทำงภำษีที่ไม่แน่นอนและอำจทำให้จำนวนภำษีที่ตอ้ งจ่ำยเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตอ้ งชำระบริ ษทั เชื่อว่ำได้
ตั้งภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำยเพียงพอสำหรับภำษีเงินได้ที่จะจ่ำยในอนำคต ซึ่ งเกิดจำกกำรประเมิน ผลกระทบจำกหลำยปั จจัย
รวมถึง กำรตีควำมทำงกฎหมำยภำษี และจำกประสบกำรณ์ในอดีต กำรประเมินนี้อยู่บนพื้นฐำนกำรประมำณกำรและข้อ
สมมติฐำน และอำจจะเกี่ยวข้องกับกำรตัดสิ นใจเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ในอนำคต ข้อมูลใหม่ๆอำจจะทำให้ บริ ษทั เปลี่ยนกำร
ตัดสิ นใจโดยขึ้นอยู่กบั ควำมเพียงพอของภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำยที่มีอยู่ กำรเปลี่ยนแปลงในภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำยจะกระทบต่อ
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ในงวดที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
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สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี สำมำรถหักกลบได้เมื่ อกิ จกำรมี สิทธิ ตำม
กฎหมำยที่จะนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มำหักกลบกับหนี้สินภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภำษีเงินได้น้ ี
ประเมินโดยหน่ วยงำนจัดเก็บภำษีหน่ วยงำนเดียวกันสำหรับหน่ วยภำษีเดียวกันหรื อหน่ วยภำษีต่ำงกัน สำหรับหน่ วย
ภำษีต่ำงกันนั้นกิจกำรมีควำมตั้งใจจะจ่ำยชำระหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิหรื อตั้งใจ
จะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ำยชำระหนี้ สิน ในเวลำเดียวกัน สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี จะบันทึ กต่อเมื่อมีควำม
เป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ นอนว่ำกำไรเพื่ อเสี ยภำษี ในอนำคตจะมี จำนวนเพี ยงพอกับกำรใช้ประโยชน์ จำกผลแตกต่ำง
ชั่วครำวดังกล่ำว สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี จะถูกทบทวน ณ ทุ กวันที่ รำยงำนและจะถู กปรั บลดลงเท่ ำที่
ประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใช้จริ ง
3.3.13 การบัญชีสาหรับสัญญาเช่ า - กรณีที่บริษัทเป็ นผู้เช่ า
สัญญำเช่ำสิ นทรัพย์ที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ตกอยู่กบั ผูใ้ ห้เช่ำจะถูกจัดเป็ นสัญญำ
เช่ำดำเนินงำน เงินที่ตอ้ งจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำดำเนินงำนจะบันทึกในงบกำไรขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำ
เช่ำ
บริ ษทั บันทึ กทรัพย์สินที่ เช่ำตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน/สัญญำเช่ำซื้ อเป็ นสิ นทรัพย์และหนี้ สินด้วยรำคำยุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ที่เช่ำ หรื อมูลค่ำปัจจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำส่วนดอกเบี้ยจ่ำยที่เกิดขึ้นจะบันทึกตำม
ระยะเวลำของสัญญำเช่ำ
3.3.14 ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และพนักงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วย
เงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมและเงินที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยง
ชีพได้แยกออกจำกสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เงินที่ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชี พ
บันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เกิดรำยกำร
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โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภำระสำหรับเงินชดเชยที่ ตอ้ งจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่ ง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชำญอิสระได้ทำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำว
ตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย สำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำก
งำนของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
3.3.15 ประมาณการหนีส้ ินและค่าใช้ จ่าย
บริ ษทั จะบันทึกประมำณกำรหนี้ สินและค่ำใช้จ่ำยไว้ในงบกำรเงินเมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ที่บริ ษทั ได้เกิด
ภำระที่จะต้องจ่ำยเงินตำมข้อผูกพันทำงกฎหมำยอันเป็ นผลสื บเนื่ องมำจำกเหตุกำรณ์ ในอดีตและจำนวนที่ตอ้ งจ่ำย
สำมำรถประมำณกำรได้อย่ำงมีเหตุผล
3.3.16 รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั หมำยถึงบุคคลหรื อกิจกำรที่มีอำนำจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุม โดยบริ ษ ทั
ไม่ว่ำจะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที่ทำหน้ำที่ถือหุ้น
บริ ษทั ย่อย และกิจกำรที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจำกนี้ บุคคลหรื อกิจกำรที่ เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึง
บริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถือหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้อมและมีอิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญกับ
บริ ษทั
ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำรหรื อพนักงำนของบริ ษทั ตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่ำวและกิจกำร
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่ำนั้น
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรำยกำร บริ ษทั คำนึงถึงเนื้ อหำ
ของควำมสัมพันธ์มำกกว่ำรู ปแบบทำงกฎหมำย
3.3.17 กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไร (ขำดทุน) สุ ทธิ สำหรับปี ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
ของหุ้นสำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงปี
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3.3.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสิ นทรัพย์หรื อเป็ นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอนหนี้ สินให้ผอู ้ ื่นโดย
รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ ้ื อและผูข้ ำย (ผูร้ ่ วมในตลำด) ณ วันที่ วดั มูลค่ำ บริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยใช้รำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินซึ่ งมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับ
สิ นทรั พย์หรื อหนี้ สิ นที่ มีลกั ษณะเดี ยวกันหรื อไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่ มีสภำพคล่องได้ บริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้ มูล
ที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่ำและเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินในงบกำรเงินแบ่งออกเป็ นสำม
ระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
- ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้อขำยของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่ว่ำจะเป็ นข้อมูลทำงตรงหรื อ ทำงอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของ
มูลค่ำยุติธรรมสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมแบบเกิดขึ้น
ประจำ
4.

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ และกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในส่ วนของทุน
การใช้ ประมาณการทางบัญชี
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ในบำงกรณี ฝ่ำยบริ หำรอำจต้องใช้กำรประมำณกำรรำยกำรบัญชี
บำงรำยกำร ซึ่ งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินด้วยเหตุน้ ีผลที่เกิดขึ้นจริ ง
ในภำยหลังจึงอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณไว้
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ได้ประเมินและทบทวนอย่ำงต่อเนื่องในเรื่ องของกำรประมำณกำร ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดุลยพินิจ
โดยกำรประเมิ นอยู่บนพื้นฐำนของประสบกำรณ์ ในอดี ตและปั จจัยอื่นๆ ซึ่ งรวมถึ งกำรคำดกำรณ์ เหตุกำรณ์ ในอนำคตที่
ผูบ้ ริ หำรเชื่อว่ำกระทำอย่ำงมีเหตุผลภำยใต้สถำนกำรณ์ในขณะนั้น
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สัญญาเช่ าการเงิน
สัญญำเช่ำทรัพย์สินที่ได้โอนควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนในควำมเป็ นเจ้ำของในทรัพย์สินให้กบั บริ ษทั และบริ ษทั มีควำม
ตั้งใจที่จะใช้สิทธิในกำรซื้อทรัพย์สินเมื่อถึงวันที่ครบกำหนดของสัญญำเช่ำ ถูกบันทึกเป็ นสัญญำเช่ำกำรเงิน
ณ วันเริ่ มต้นสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ต้นทุนของทรัพย์สินถูกบันทึกไว้พร้อมกับภำระผูกพันสำหรับกำรจ่ำยค่ำเช่ำในอนำคต
โดยไม่รวมจำนวนดอกเบี้ย ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงวดปี ปัจจุบนั ตำมวิธีอตั รำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
สัญญาเช่ าดาเนินงาน
บริ ษทั ได้เข้ำทำสัญญำเช่ำอำคำรและอุปกรณ์ ซึ่ งบริ ษทั ได้พิจำรณำและประเมินขอบเขตของควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ผู ้
เป็ นเจ้ำของพึงได้รับจำกสิ นทรัพย์ที่เช่ำตำมสัญญำแล้วพบว่ำ ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรื อเกือบทั้งหมดเป็ นของ
ผูใ้ ห้เช่ำ สัญญำเช่ำดังกล่ำวจัดเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำน
ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
บริ ษทั ได้กำหนดค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเพื่อให้สะท้อนถึ งกำรด้อยค่ำลงของลูกหนี้ กำรค้ำซึ่ งเกี่ยวพันกับประมำณกำรผล
ขำดทุนอันเป็ นผลมำจำกกำรที่ลูกค้ำไม่มีควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญนั้นเป็ นผลมำจำกกำรที่บริ ษทั
ได้ประเมินกระแสเงินสดไหลเข้ำในอนำคต ซึ่ งกำรประเมินนั้นอยู่บนพื้นฐำนเกี่ยวกับประสบกำรณ์ในอดีตของกำรติดตำม
ทวงถำม ควำมมีชื่อเสี ยง และกำรผิดชำระหนี้ และกำรพิจำรณำแนวโน้มของตลำด
อาคารและอุปกรณ์
ฝ่ ำยบริ หำรเป็ นผูป้ ระมำณกำรอำยุกำรใช้งำนและมูลค่ำซำก สำหรับอำคำรและอุปกรณ์ของบริ ษทั โดยฝ่ ำยบริ หำรจะทบทวน
ค่ำเสื่ อมรำคำเมื่ออำยุกำรใช้งำนมีควำมแตกต่ำงไปจำกประมำณกำรเดิม หรื อตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ที่เสื่ อมสภำพหรื อไม่ได้ใช้
งำนโดยกำรขำยหรื อเลิกใช้
สิ นทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจะตัดจำหน่ำยโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำนโดยประมำณ และจะพิจำรณำกำรด้อยค่ำหำกมีขอ้ บ่งชี้
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ในกำรบริ หำรทุนของบริ ษทั นั้นเพื่อดำรงไว้ซ่ ึ งควำมสำมำรถในกำรดำเนิ นงำนอย่ำงต่อเนื่ องของ
บริ ษทั เพื่อสร้ำงผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่น และเพื่อดำรงไว้ซ่ ึ งโครงสร้ำงของทุนที่
เหมำะสมเพื่อลดต้นทุนทำงกำรเงินของทุน
ในกำรดำรงไว้หรื อปรับโครงสร้ำงของทุน บริ ษทั อำจปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ้น กำรคืนทุนให้แก่ผถู ้ ือ
หุ้น กำรออกหุ้นใหม่หรื อกำรขำยทรัพย์สินเพื่อลดภำระหนี้
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5.

รำยกำรกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั มีรำยกำรทำงบัญชีจำนวนหนึ่งซึ่ งเกิดกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผถู ้ ือหุ้นกลุ่มเดียวกันหรื อมีกรรมกำรร่ วมกัน
สิ นทรัพย์ หนี้สิน รำยได้และค่ำใช้จ่ำยส่วนหนึ่งเกิดจำกรำยกำรที่มีกบั บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันดังกล่ำว
ชื่อบริ ษทั
ลักษณะควำมสัมพันธ์
บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จำกัด
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ดีมีเตอร์ พำวเวอร์ จำกัด
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด * บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (ถือหุ้นร่ วมกัน)
บริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จำกัด
บริ ษทั ร่ วม (บริ ษทั ถือหุ้นร้อยละ 37.5)
บริ ษทั บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตลั จำกัด
บริ ษทั ร่ วม (ถือหุ้นโดยบริ ษทั ย่อยร้อยละ 30.03)
บริ ษทั จีซีที มีเดีย จำกัด**
กรรมกำรร่ วมกัน
บริ ษทั ฮิโนกิ วูด้ เวิร์ค จำกัด
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ ทำงอ้อมผ่ำนบริ ษทั ย่อย และมีกรรมกำรร่ วมกัน)
บริ ษทั กลอรี่ อินทิเรี ยร์ จำกัด
มีกรรมกำรเป็ นญำติใกล้ชิดกับกรรมกำรบริ ษทั ฮิโนกิ วูด้ เวิร์ค จำกัด
* ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภำคม 2561 มีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะของบริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด จำก
บริ ษ ัท ย่อ ยเป็ นบริ ษ ัท ที่ เกี่ ยวข้อ งกั น โดยเป็ นผลมำจำกกรรมกำรที่ เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ได้ สิ้ น สภำพควำมเป็ น
กรรมกำรบริ ษทั ในบริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด ทำให้สิ้นสุ ดควำมมีอิทธิพลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ
** ตั้งแต่วนั ที่ 12 ตุลำคม 2560 กรรมกำรที่มีควำมเกี่ยวข้องได้ลำออกจำกกำรเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ทำให้สิ้นสุ ดควำม
เกี่ยวข้องตั้งแต่วนั ดังกล่ำว
นโยบำยกำรกำหนดรำคำสำหรับรำยกำรแต่ละประเภท มีดงั นี้
รำยกำร
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
รำยได้ร่วมผลิตรำยกำร
ตำมที่ตกลงร่ วมกันตำมสัญญำ
รำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริ กำร
ตำมที่ตกลงร่ วมกันตำมสัญญำ
ต้นทุนร่ วมผลิตรำยกำร
ตำมที่ตกลงร่ วมกันตำมสัญญำ
ค่ำเช่ำและบริ กำร
ตำมที่ตกลงร่ วมกันตำมสัญญำ
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร
ได้แก่ ค่ำเบี้ยประชุม และค่ำตอบแทนอื่นๆ เป็ นไปตำมที่
ได้รับอนุมตั ิโดยกรรมกำรและที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ค่ำที่ปรึ กษำ
ตำมที่ตกลงร่ วมกันตำมสัญญำ
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5.1

รำยกำรบัญชีกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกันสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2561
2560

ดอกเบีย้ รับ
บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จำกัด
บริ ษทั ดีมีเตอร์ พำวเวอร์ จำกัด
บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
ค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ค่ำที่ปรึ กษำ
5.2

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

-

-

829,786
12,917
842,703

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

18,680,551

24,063,543

18,680,551

21,899,948

573,000

1,530,667

573,000

1,530,667

ยอดคงเหลือในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

งบกำรเงินรวม
2561
2560
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้นและดอกเบีย้ ค้ำงรับ
บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จำกัด
บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด

470,885
(470,885)
-

หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
รวม

-

75,199,786
470,885
75,670,671
(66,761,544)
8,909,127

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

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญเงินให้กยู้ ืมระยะสั้น มีกำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงปี ดังนี้
งบกำรเงินรวม
2561
2560
470,885
470,885

ยกมำ
เพิ่มขึ้น
ยอดยกไป
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-

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
260
66,761,544
66,761,544
-

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ในระหว่ำงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้ำงรับ มีกำรเคลื่อนไหว ดังต่อไปนี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
1 มกรำคม
31 ธันวำคม
2561
เพิ่มขึ้น
ลดลง
2561
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้นและดอกเบีย้ ค้ำงรับ
เงินต้น
450,000
450,000
20,885
20,885
ดอกเบี้ยค้ำงรับ
470,885
470,885
รวม
เงินให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันคิดดอกเบี้ยอัตรำคงที่ในอัตรำร้อยละ 2 - 7 ต่อปี
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
1 มกรำคม
2561
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้นและดอกเบีย้ ค้ำงรับ
บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จำกัด
เงินต้น
ดอกเบี้ยค้ำงรับ
รวม
บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด
เงินต้น
ดอกเบี้ยค้ำงรับ
รวม

เพิ่มขึ้น

31 ธันวำคม
2561

ลดลง

74,370,000
74,370,000

829,786
829,786

-

74,370,000
829,786
75,199,786

300,000
7,968
307,968

150,000
12,917
162,917

-

450,000
20,885
470,885

เงินให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันทั้งจำนวนมีกำรคิดดอกเบี้ยอัตรำคงที่ในอัตรำร้อยละ 2 - 7 ต่อปี
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
6.

เงินลงทุนชั่วครำว
เงินลงทุนชัว่ ครำว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ด
บวก ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุน
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ดสุ ทธิ
7.

งบกำรเงินรวม
2561
2560
22,894,328
183,693,929
304,968
467,198
23,199,296
184,161,127

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
16,894,328
174,311,932
294,720
307,606
17,189,048
174,619,538

ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
งบกำรเงินรวม
2561
2560
ลูกหนีก้ ำรค้ำ
ลูกหนี้กำรค้ำ
76,613,862 94,905,958
(75,043,862) (91,749,572)
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
1,570,000
3,156,386
รวมลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ลูกหนี้กิจกำรที่เคยเกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ (หมำยเหตุ 7.1)
ภำษีมูลค่ำเพิ่มรอเรี ยกคืน
56,664,043 55,527,815
ลูกหนี้อื่น
9,131,064
5,109,782
(4,745,393) (3,362,801)
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
61,049,714 57,274,796
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
62,619,714 60,431,182
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
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(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
74,022,965 91,078,579
(72,702,965) (89,284,993)
1,320,000
1,793,586
55,659,954
9,041,509
(4,745,393)
59,956,070
61,276,070

54,458,664
5,053,404
(3,362,801)
56,149,267
57,942,853

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ลูกหนี้กำรค้ำจำแนกตำมอำยุหนี้ที่คำ้ งชำระ ได้ดงั นี้

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระ
มำกกว่ำ 12 เดือนขึ้นไป
รวม

งบกำรเงินรวม
2561
2560
250,000
697,865
76,363,862
76,613,862

94,208,093
94,905,958

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
447,865
74,022,965
74,022,965

90,630,714
91,078,579

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญลูกหนี้กำรค้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงปี ดังนี้

ยกมำ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
รับโอน (โอนออก)
ยอดยกไป

งบกำรเงินรวม
2561
2560
91,749,572
92,713,089
(379,163)
(16,326,547)
(963,517)
75,043,862
91,749,572

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
89,284,993
90,180,089
(255,481)
(16,326,547)
(895,096)
72,702,965
89,284,993

ภำยหลังวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนจนถึงวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2562 บริ ษทั ได้รับชำระเงินจำกลูกหนี้กำรค้ำดังต่อไปนี้
ส่วนที่เกินกำหนดชำระมำกกว่ำ 12 เดือน รับชำระจำนวน 51,153.84 บำท
บริ ษทั บันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญจำกลูกหนี้กำรค้ำรำยหนึ่งทั้งจำนวน 61.21 ล้ำนบำท ซึ่ งเป็ นลูกหนี้กำรค้ำที่ผิดนัด
ชำระคืนเงินสนับสนุ นจำกกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำที่บริ ษทั เป็ นผูล้ งทุนทำงด้ำนกำรเงินจำนวน 86.43 ล้ำนบำท ตำม
สัญญำว่ำจ้ำงดำเนินโครงกำรรำยกำรกำรแข่งขันกอล์ฟ Thailand Classic บริ ษทั ได้ยื่นฟ้องกับศำลแพ่งแล้วเมื่อวันที่ 15
กรกฎำคม 2559 และได้เข้ำสู่ กระบวนกำรไกล่เกลี่ยรวม 2 ครั้ง แต่ไม่สำมำรถตกลงกันได้ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน
2560 ศำลพิพำกษำให้ลูกหนี้ชำระหนี้ 18,253,248.40 บำท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2561
บริ ษ ัท ได้ยื่น อุท ธรณ์ ค ำพิ พ ำกษำศำลชั้น ต้น ซึ่ งศำลนัด ฟั งค ำพิ พ ำกษำชั้น อุ ท ธรณ์ วนั ที่ 30 มกรำคม 2562 และใน
วันดังกล่ำวศำลได้เลื่อนอ่ำนคำพิพำกษำชั้นอุทธรณ์ เนื่องจำกคำพิพำกษำยังไม่แล้วเสร็ จเป็ นวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
7.1

ลูกหนีจ้ ำกกิจกำรที่เคยเกี่ยวข้ องกัน - สุ ทธิ
งบกำรเงินรวม
2561
2560
ลูกหนี้จำกกิจกำรที่เคยเกี่ยวข้องกัน บริ ษทั สยำมหินประดับ จำกัด
ลูกหนี้เงินให้กยู้ ืม
รำยได้ค่ำบริ กำรค้ำงรับ
รวม
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้จำกกิจกำรทีเ่ คยเกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ

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

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

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

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

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

บริ ษ ัท ได้ยื่ น ฟ้ อ งร้ อ งลู ก หนี้ ดังกล่ ำวกับ ศำลแพ่ งแล้วเมื่ อวัน ที่ 15 ตุ ล ำคม 2555 และเมื่ อ วัน ที่ 17 ธั น วำคม 2555
ศำลพิพำกษำให้ลูกหนี้ชำระเงินจำนวน 73.54 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี เมื่อวันที่ 11 ธันวำคม 2558
บริ ษทั ยื่นฟ้องต่อศำลล้มละลำยกลำงให้ลูกหนี้ดงั กล่ำวเป็ นบุคคลล้มละลำย และเมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2559 ศำลล้มละลำย
กลำงมีคำสั่งให้พิทกั ษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขำด ขณะนี้อยูร่ ะหว่ำงกำรรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้โดยจะมีนดั ประชุม
เจ้ำหนี้อีกครั้งในวันที่ 23 สิ งหำคม 2560 ซึ่ งเลื่อนมำจำกวันที่ 14 มิถุนำยน 2560 ศำลล้มละลำยกลำงมีคำพิพำกษำให้
ลูกหนี้ลม้ ละลำยเมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2560 โดยประกำศคำสั่งเมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2560
วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2560 ซึ่ งเป็ นวันนัดไต่สวนลูกหนี้ กรรมกำรผูม้ ีอำนำจของลูกหนี้ไม่มำศำล ศำลล้มละลำยกลำงจึง
ออกหมำยจับกรรมกำรผูม้ ีอำนำจของลูกหนี้ โดยศำลจะแจ้งวันนัดไต่สวนให้เจ้ำหนี้ทรำบอีกครั้ง อนึ่ง บริ ษทั ได้นำยึด
เครื่ องจักรเก่ ำของลูกหนี้ แล้ว อยู่ระหว่ำงรอประกำศขำยทอดตลำดจำกเจ้ำพนักงำนบังคับคดี นอกจำกนี้ ยงั มี อำคำร
โรงงำนที่กำลังตรวจสอบด้ำนเอกสำรเพื่อให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดียึดเพิ่มเติม ต่อมำเจ้ำพนักงำนบังคับคดีออกประกำศ
ขำยทอดตลำดเครื่ องจักรที่ยึดแล้ว โดยนัดขำยทอดตลำดครั้งแรกวันที่ 29 มกรำคม 2562 (งดกำรขำยเนื่องจำกยังไม่ได้ลง
ประกำศในเวปไซด์รำชกิจจำนุเบกษำ) ครั้งที่สองวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562, ครั้งที่สำมวันที่ 12 มีนำคม 2562 และครั้งที่
สี่ วนั ที่ 2 เมษำยน 2562
8.

เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้น

เงินต้น
ดอกเบี้ยค้ำงรับ
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น

งบกำรเงินรวม
2561
2560
10,000,000
756,164
10,756,164
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(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
-

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ในระหว่ำงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้ำงรับ มีกำรเคลื่อนไหว ดังต่อไปนี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
1 มกรำคม
31 ธันวำคม
2561
เพิ่มขึ้น
ลดลง
2561
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้นและดอกเบีย้ ค้ำงรับ
เงินต้น
10,000,000
- (10,000,000)
756,164
161,260
(917,424)
ดอกเบี้ยค้ำงรับ
10,756,164
161,260 (10,917,424)
เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2560 บริ ษทั ย่อยได้ทำสัญญำให้กูย้ ืมกับบริ ษทั ที่ ไม่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง เป็ นจำนวนเงินรวม 10
ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ย 15% มีระยะเวลำ 7 เดือน บริ ษทั ได้รับชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2561
9.

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

เงินมัดจำ
10.

งบกำรเงินรวม
2561
2560
1,227,486
612,696

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
1,227,486
612,696

เงินฝำกที่ติดภำระคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั มีเงินฝำกประจำ จำนวน 90 ล้ำนบำท นำไปเป็ นหลักทรัพย์ค้ ำประกันวงเงินกูย้ ืม
บริ ษทั ร่ วมแห่งหนึ่ง (หมำยเหตุ 11) ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 18 พฤษภำคม 2561
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
11.

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม

11.1 รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
วิธีส่วนได้เสี ย
321,041,390
445,500
(89,497,899)
(107,783,688)
124,205,303

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561 (มูลค่ำสุทธิ)
ซื้อ/ลงทุนเพิ่ม
ส่วนแบ่งขำดทุนในบริ ษทั ร่ วม
ด้อยค่ำเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
วิธีรำคำทุน
324,999,632
(200,794,329)
124,205,303

11.2 รำยละเอียดเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ประกอบด้วย

บริ ษทั ร่ วม
ประเภทกิจกำร
บริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ประกอบกิจกำรสวนน้ ำ สวนสนุก
จำกัด
สถำนที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
บริ ษทั บลู ฟี นิกซ์
ให้บริ กำรแอพพลิเคชัน่ ผ่ำน
ดิจิตลั จำกัด
ระบบอินเตอร์เน็ต
รวม

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
วิธีรำคำทุน

ทุนเรี ยกชำระ
แล้ว (บำท)

สัดส่วน
เงินลงทุน
(ร้อยละ)

268,421,200

37.50

124,205,303

124,205,303

16,350,000

30.03

124,205,303

124,205,303

งบกำรเงินรวม
วิธีส่วนได้เสีย

11.3 ข้อมูลทำงกำรเงินของบริ ษทั ร่ วมที่สำคัญ
ข้อมูลทำงกำรเงินตำมที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินของบริ ษทั ร่ วม โดยสรุ ปมีดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จำกัด
บริ ษทั บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตลั จำกัด

ก.

ทุนเรี ยกชำระ
ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561
268,421
16,350

สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561
860,601
14,758

หนี้สินรวม
ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561
529,387
7,449

รำยได้รวมสำหรับ
ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวำคม 2561
139,076
1.27

กำไร(ขำดทุน)สำหรับ
ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวำคม 2561
(231,745)
(10.66)

ในที่ประชุมกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม 2560 มีมติอนุมตั ิให้เข้ำทำสัญญำซื้ อขำยหุ้นแบบมี
เงื่อนไข ระหว่ำง บริ ษทั ดีมีเตอร์ มีเดีย จำกัด (“DMedia”) และ บริ ษทั ไทยเทรด คอมมูนิเคชัน่ จำกัด (“ไทยเทรด”) เพื่อ
กำหนดข้อตกลงและเงื่ อนไขกำรเข้ำลงทุ นในธุ รกิ จกำรพัฒ นำแอพพลิ เคชั่น และเว็บ ไซต์ เพื่ อกำรทำธุ รกรรมบน
อินเตอร์ เน็ต ซึ่ งดำเนิ นกำรโดยบริ ษทั บลู ฟี นิ กซ์ ดิจิตลั จำกัด (“บลู ฟี นิ กซ์ ”) โดย เข้ำซื้ อหุ้นจำกไทยเทรด จำนวน
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28,600 หุ้น คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของบลู ฟี นิกซ์ ในรำคำหุ้นละไม่เกิน 1,726.22 บำท คิดเป็ น
มูลค่ำรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 49,370,000 บำท และ เข้ำซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบลู ฟี นิกซ์ โดยบลู ฟี นิกซ์ จะดำเนินกำรเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนบริ ษทั จำกทุนจดทะเบียนเดิม 14,300,000 บำท เป็ นทุนจดทะเบียน 16,350,000 บำท โดยกำรออกหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนจำนวน 20,500 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท โดยเป็ นกำรซื้อหุ้นเพิ่มทุนในรำคำสู งกว่ำมูลค่ำหุ้นที่
ตรำไว้ โดยจะซื้ อหุ้นเพิ่ มทุนในรำคำหุ้นละไม่เกิ น 1,219.51 บำท คิดเป็ นมูลค่ำรวมทั้งสิ้ นไม่เกิ น 25,000,000 บำท
รวมเป็ นมูลค่ำกำรเข้ำทำธุรกรรมกำรซื้อหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 74,370,000 บำท
เมื่อวันที่ 8 มิถุนำยน 2560 DMedia ได้รับโอนหุ้นจำนวน 28,600 หุ้น คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน
ของบลู ฟี นิ กซ์ และเมื่อวันที่ 17 มิถุนำยน 2560 DMedia ได้รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบลู ฟี นิ กซ์ จำนวน
20,500 หุ้น รวมคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนของบลู ฟี นิ กซ์ โดย DMedia ได้ชำระรำคำซื้ อขำยหุ้น
สำหรั บกำรโอนหุ้นดังกล่ำวให้ กบั ไทยเทรด รวมเป็ นเงิน ทั้งสิ้ น 49,370,000 บำท และรำคำซื้ อขำยหุ้นสำหรับ กำร
เพิ่มทุนให้แก่บลู ฟี นิกซ์ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 25,000,000 บำท เรี ยบร้อยแล้ว
ในกำรพิ จำรณำเข้ำลงทุ น ในบลู ฟิ นิ กซ์ คณะกรรมกำรได้ศึ กษำควำมเป็ นไปได้ท ำงธุ รกิ จ ของธุ รกิ จถ่ ำยทอดสด
ออนไลน์ (Online Live Streaming) ที่ เห็ น ว่ ำเติ บ โตอย่ำงมำกในช่ วงหลำยปี ที่ ผ่ ำนมำ ซึ่ งจำกข้อ มู ล ปี 2559 ธุ ร กิ จ
ถ่ำยทอดสดออนไลน์มีมูลค่ำกำรตลำดประมำณ 3,400 ล้ำนบำท และโดยเห็นว่ำ บลู ฟิ นิกซ์ มีจุดแข็งมำกกว่ำคู่แข่งอื่นๆ
ในธุรกิจเดียวกัน เนื่องจำก
1. ได้รับควำมร่ วมมือทำงธุรกิจจำก ผูผ้ ลิตรำยกำรมืออำชีพ (Professional Content) ซึ่งเหนือกว่ำคู่แข่งรำยอื่น
2. มีกลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสี ยงใน Social Network จำนวนกว่ำ 350 รำย ทำสัญญำเข้ำมำถ่ำยทอดรำยกำรซึ่ งจัดโดยบุคคล
ดังกล่ำวเองใน FINIX TV ตั้งแต่ก่อนเปิ ดใช้บริ กำร ซึ่งคำดว่ำกลุ่มบุคคลเหล่ำนี้จะช่วยดึงดูดโฆษณำ FINIX TV ใน
Social Network และดึงผูใ้ ช้บริ กำรมำได้ทนั ที ตั้งแต่เปิ ดให้บริ กำร
3. ระบบ FINIX TV เป็ นระบบที่เขียนขึ้นเองโดยบริ ษทั ไม่ใช่ระบบที่ซ้ือมำจำกต่ำงประเทศเหมือนคู่แข่งอื่นๆ ทำให้
สำมำรถปรับเปลี่ยนได้รวดเร็ วและเข้ำใจควำมนิยมของผูบ้ ริ โภคในไทยมำกกว่ำ
ซึ่ งบริ ษทั ได้ว่ำจ้ำงผูป้ ระเมินรำคำอิสระ คือ บริ ษทั เดอะ แวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด ซึ่ งเป็ น ผูป้ ระเมิน
อิสระที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อประเมิน
มูลค่ำของ บลู ฟิ นิกซ์ ซึ่ งผลกำรประเมิน บลู ฟิ นิกซ์ มีมูลค่ำเท่ำกับ 719.57 ล้ำนบำท และบริ ษทั ซื้ อหุ้นร้อยละ 30 ของ
บลู ฟิ นิกซ์ ในรำคำ 74.37 ล้ำนบำท
แต่อย่ำงไรก็ตำม เนื่ องจำกธุ รกิ จถ่ำยทอดสดออนไลน์น้ ันมี กำรแข่งขันสู ง และมี คู่แข่งรำยใหม่ๆ เข้ำมำตลอดเวลำ
ประกอบกับ บลู ฟิ นิ กซ์ ยังไม่สำมำรถปรับตัวได้ทันตำมกำรแข่งขันที่เพิ่มสู งมำกขึ้น จึงทำให้ผลกำรดำเนิ นงำนไม่
เป็ นไปตำมที่คำดไว้
จำกที่ บริ ษทั ลงทุนในธุ รกิจของ บลู ฟี นิ กซ์ ในสัดส่ วนร้อยละ 30 รวม 74.37 ล้ำนบำท ปั จจุบันได้รับรู ้รำยได้เป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้ว โดยเริ่ มรับรู ้รำยได้ต้ งั แต่เดือนมิถุนำยน 2560 จำกงบกำรเงินประจำปี 2560 ของ บลู ฟี นิกซ์ มีรำยได้แล้ว
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กว่ำ 11.18 ล้ำนบำท โดยรำยได้หลักมำจำกกำรจำหน่ำย Gift ให้แก่ Angel on Duty และ Finix TV (ปั จจุบนั Angel on
Duty และ Finix TV ได้รวมเป็ น Platform เดียวกัน) ส่วนรำยได้จำก Social Portal Media Platform ยังไม่เกิดขึ้น
หลังจำกที่ บลู ฟี นิกซ์ ประสบควำมสำเร็ จในเดือนสิ งหำคม 2560 จำกกำรจัดงำนแถลงข่ำวเปิ ดตัวอย่ำงเป็ นทำงกำร มี
บุคคลที่มีชื่อเสี ยงเข้ำร่ วม เช่น อำจำรย์คฑำ ชิ นบัญชร, เสกสรรค์ ศุขพิมำย, ทีมงำนก่ อนบ่ำยคลำยเครี ยด และ Miss
Supranational ซึ่ งบริ ษทั ได้สนับสนุ นควำมช่วยเหลือ ติดต่อประสำนงำนให้ ต่อมำผูบ้ ริ หำรของ บลู ฟี นิ กซ์ มองเห็น
โอกำสในกำรเข้ำร่ วมเป็ นพันธมิตร กับ บริ ษทั อิเลคทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรี ม จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั นำเข้ำเกมส์ออนไลน์ เพื่อ
ใช้ทรัพยำกรร่ วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดทำงธุรกิจ รวมถึงได้มีกำรนำเสนอแผนขยำยงำนกับกลุ่มธุรกิจมีเดียชั้นนำที่
สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม ในช่วงเดือนตุลำคม 2560
อย่ำงไรก็ตำม บลู ฟี นิกซ์ ยังไม่สำมำรถกระตุน้ จำนวนลูกค้ำ ให้มีรำยได้ตำมเป้ำหมำยที่ได้วำงไว้ บริ ษทั พิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำ อำจเกิดจำกกำรขำดกำรวำงกลยุทธ์และกำรปฏิบตั ิกำรทำงกำรตลำดที่ชดั เจน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ในเรื่ องของกำร
จัดสรรงบประมำณและกำรจัดลำดับควำมสำคัญ ซึ่ งส่ งผลต่อกำรกำหนดสัดส่ วนกำรใช้งบประมำณในเครื่ องมือทำง
กำรตลำดต่ำง ๆ อีกทั้ง สภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั ไม่ส่งผลในทำงบวกเท่ำที่คำดกำรณ์ไว้ บริ ษทั จึงเสนอในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษทั บลู ฟิ นิ กซ์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2560 ให้ทีมผูบ้ ริ หำรของ บลู ฟิ นิ กซ์ จัดทำแผนกำรทำงำน
แผนกำรใช้จ่ำยเงิน และแผนกำรใช้งบประมำณประจำไตรมำส ให้ชดั เจน นำเสนอร่ ำงให้คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำ
ภำยในวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2560 ซึ่งบริ ษทั ยังไม่ได้รับแผนดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม เมื่อเดือนมกรำคม 2561 ทีมผูบ้ ริ หำร
ของ บลู ฟี นิกซ์ ได้นำเสนอแผนที่เป็ นโอกำสทำงธุรกิจของ บลู ฟี นิกซ์ ใหม่ให้แก่บริ ษทั ดังนี้
1.

โอกำสทำงธุรกิจในประเทศ คือ แผนควำมร่ วมมือระหว่ำง บลู ฟี นิกซ์ และช่อง ONE HD ซึ่ งมีเนื้อหำ (Content)
ที่ มี จำนวนผูต้ ิ ดตำมเป็ นจ ำนวนมำก และมี แ อปพลิ เคชัน ของช่ อ ง (“ONE HD Application”) ซึ่ งเป็ นบริ กำร
รู ปแบบ OTT (Over-the-Top) อยูใ่ น App Store มำนำนกว่ำ 2 ปี และมีจำนวนผูด้ ำวน์โหลดแล้วกว่ำ 2 ล้ำนคน แต่
มีปัญหำในกำรบริ หำรอยู่ ณ ปั จจุบัน ซึ่ งส่ งผลให้ ONE HD Application ไม่มีกำรปรับปรุ งและยอดกำรใช้งำน
ลดลง ซึ่ งในควำมร่ วมมือนี้ บลู ฟี นิกซ์ มีหน้ำที่ที่จะต้องช่วยบริ หำร ONE HD Application ให้ กลับมำใช้งำนได้
และมี ผู ้กลับ มำใช้ง ำน (Active) โดย ONE HD Application มี ค วำมได้เปรี ย บแอปพลิ เคชั่น อื่ น ในท้อ งตลำด
เนื่องจำกมีเนื้อหำของตนเองที่สำมำรถนำมำให้บริ กำรในรู ปแบบ VOD (Video on Demand)
แผนกำรดำเนินธุรกิจ ถูกแบ่งเป็ น 2 ช่วง คือ (1) ช่วงกำรขำยโฆษณำ ซึ่งคำดกำรณ์ว่ำจะจัดหำผูส้ นับสนุนให้แล้ว
เสร็ จภำยในเดือนพฤษภำคม 2561 โดยส่ วนแบ่งรำยได้จะเป็ นไปตำมข้อตกลง และ (2) ช่วงที่ บลู ฟี นิ กซ์ จะใช้
Live Streaming Platform Engine ที่มีอยู่แล้วเชื่ อมต่อกับ ONE HD Application ทำให้นักแสดงของช่องสำมำรถ
ถ่ ำยทอดสดออนไลน์ ร ะหว่ ำงกำรถ่ ำยท ำรำยกำร (Sneak Peak Exclusive Content) ซึ่ งคำดกำรณ์ ว่ ำ จะเริ่ ม
ดำเนินกำรได้ในเดือนมิถุนำยน 2561 โดยส่ วนแบ่งรำยได้จะใช้ตำมรู ปแบบกำรถ่ำยทอดสดออนไลน์เดิมของ บลู
ฟิ นิกซ์
อย่ำงไรก็ตำม บลู ฟิ นิ กซ์ ประสบปั ญหำในกำรดำเนิ นธุรกิจทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ซึ่ งอำจส่ งผลให้กำร
ดำเนิ นธุ รกิจไม่เป็ นไปตำมแผนที่ได้วำงไว้ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ได้ขอให้ บลู ฟี นิ กซ์ นำเสนอแผนกำรดำเนิ น
ธุ รกิ จเพื่ อแก้ไขปั ญ หำสภำพคล่อ งของ บลู ฟี นิ กซ์ รวมทั้งดำเนิ น กำรเจรจำกับ ผูร้ ่ วมทุ น รำยอื่น เพื่ อ ร่ วมกัน
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พิจำรณำ และกำหนดแผนกำรดำเนินธุ รกิจที่ชัดเจน และสอดคล้องกับสภำวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั อันเป็ นกำร
กำหนดทิศทำงกำรดำเนินธุรกิจของ บลู ฟี นิกซ์ ต่อไป
2.

โอกำสทำงธุ รกิจในต่ำงประเทศ คือ แผนควำมร่ วมมือระหว่ำง บลู ฟี นิ กซ์ กับ ช่อง Cat Thien Sa ของประเทศ
เวียดนำม ซึ่งเป็ นช่องที่มีเนื้อหำซึ่งเป็ นที่นิยม เช่น The Face, The Voice ฯลฯ โดยในปัจจุบนั ช่อง Cat Thien Sa มี
รำยได้ต่อปี ประมำณ 5,000 ล้ำนบำท โดยรำยได้ในภำคธุรกิจออนไลน์มีสัดส่ ว นประมำณ 1,000 ล้ำนบำทต่อปี
ซึ่ งรู ปแบบควำมร่ วมมือทำงธุรกิจคือ บลู ฟี นิกซ์ จะเป็ นผูด้ ำเนินกำรจัดหำและผลิตระบบปฏิบตั ิกำร (“Viva TV
Application”) ซึ่ งเป็ นบริ กำรรู ปแบบ OTT และ Cat thien sa จะเป็ นผูด้ ำเนิ นกำรจัดหำและผลิตรู ปแบบเนื้ อหำ
รำยกำร รวมทั้งจัดจำหน่ำยเครื อข่ำยกำรลงทะเบียนเข้ำใช้ Viva TV Application เป็ นรำยเดือน ซึ่งทีมผูบ้ ริ หำร บลู
ฟี นิ กซ์ ได้พิจำรณำว่ำ Mobile OTT อยู่ในช่วงที่กำลังเติบโตในประเทศเวียดนำมเนื่ องจำกมีจำนวนผูใ้ ช้บริ กำร
โทรศัพท์มือถือมำกขึ้น จึงประมำณกำรรำยได้อยูท่ ี่ 80 ล้ำนบำทต่อปี
ณ ปั จจุบนั บลู ฟี นิ กซ์ และ Cat Thien Sa ได้ลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจแล้ว และอยู่ในระหว่ำงกำรเจรจำร่ ำง
สัญญำ ซึ่ งคำดว่ำหลังจำกลงนำมสัญญำเรี ยบร้อยแล้ว โครงกำรจะใช้เวลำ 4 เดือนในกำรเริ่ มเปิ ดดำเนิ นกำรและ
รับรู ้รำยได้ทนั ที ทั้งนี้ บันทึกควำมเข้ำใจดังกล่ำวมีสำระสำคัญ ดังนี้
-

บันทึ กควำมเข้ำใจมีวตั ถุประสงค์ในกำรร่ วมกันจัดตั้งบริ ษทั เพื่อให้บริ กำร Live Streaming Platform ชื่ อ
บริ ษทั VIVATV

-

ในกำรจัดตั้งบริ ษทั ช่วงระยะเริ่ มแรก Cat Thien Sa จะลงทุนเป็ นเงินสด 700,000 ดอลลำร์ สหรัฐ (คิดเป็ น
สัดส่ วนหุ้น ร้อยละ 75) และ บลู ฟี นิ กซ์จะลงทุ นด้วยค่ำสิ ท ธิ ของ Live Streaming Platform Engine เป็ น
มูลค่ำประมำณ 250,000 ดอลลำร์สหรัฐ (คิดเป็ นสัดส่วนหุ้นร้อยละ 25)

-

บริ ษทั VIVATV ตกลงที่ จะจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ บลู ฟี นิ กซ์ เป็ นจำนวน 10,000 ดอลลำร์ สหรั ฐ ต่อ 4
เดือน สำหรับกำรดำเนินกำรจัดทำระบบปฏิบตั ิกำร

-

เมื่อเปิ ดให้บริ กำรระบบปฏิบตั ิกำรแล้ว บริ ษทั VIVATV ตกลงที่จะจ่ำยค่ำบำรุ งรักษำระบบประมำณร้อยละ
8 ของรำยได้ต่อเดือน

-

Cat Thien Sa มี สิทธิ ในกำรซื้ อแพลตฟอร์ มและรหัสต้นฉบับ (Source Code) ในรำคำ 700,000 ดอลลำร์
สหรัฐ และบลู ฟี นิกซ์ มีสิทธิในกำรขำยหุ้นส่วนของตนแก่บุคคลภำยนอกตำมรำคำตลำด หลังจำก 1 ปี นับ
จำกเปิ ดให้บริ กำรแก่สำธำรณะ

จำกกำรประเมินมูลค่ำโครงกำรดังกล่ำวข้ำงต้น มีผลทำในงบกำรเงินรวม บริ ษทั ได้พิจำรณำด้อยค่ำเงินลงทุนในบริ ษทั
ร่ วม (บริ ษทั บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตลั จำกัด) เนื่องจำกมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำมูลค่ำตำมบัญชี โดยบันทึกค่ำเผื่อ
กำรด้อยค่ำในในปี 2560 และ 2561 เป็ นจำนวน 65.33 ล้ำนบำท และ 2.08 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และพิจำรณำด้อยค่ำเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จำกัด) ซึ่ งถือหุ้นในบริ ษทั บลู ฟี นิกซ์ ดิ
จิตลั จำกัด เนื่องจำกมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำมูลค่ำตำมบัญชี โดยบันทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำในปี 2560 เป็ น
จำนวน 7.94 ล้ำนบำท
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ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตลั จำกัด ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2561 มีมติดงั นี้

ข.

-

อนุมตั ิให้ผชู ้ ำระบัญชีของบริ ษทั ออกหนังสื อทวงหนี้ให้ผถู ้ ือหุ้นที่ยงั ชำระค่ำหุ้นไม่ครบ โดยบริ ษทั ได้ปฎิบตั ิ
ตำมมติที่ประชุมด้วยกำรชำระค่ำหุ้นที่ยงั ค้ำงชำระเพิ่มเติมจำนวน 0.45 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
บริ ษทั ยังคงมียอดค้ำงชำระจำนวน 0.18 ล้ำนบำท

-

อนุ มัติให้ดำเนิ น กำรเลิกบริ ษทั โดยบริ ษทั ได้จดทะเบียนเลิกบริ ษทั ต่อกรมพัฒนำธุ รกิจกำรค้ำเมื่อวันที่ 19
ธันวำคม 2561 และอยูใ่ นขั้นตอนกำรชำระบัญชี และจ่ำยคืนทุนให้แก่บริ ษทั

ในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 15 กันยำยน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั มีมติ อนุมตั ิ
กำรลงทุนในธุรกิจพัฒนำแหล่งให้ควำมบันเทิงในรู ปแบบดิจิทลั ไฮเปอร์ เรี ยลลิต้ ี โครงกำรเดอะมำร์ เวลเอ็กซ์พีเรี ยนซ์
ไทยแลนด์ : ธีมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ แอ็ทแทรคชัน่ (TMX) ในบริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จำกัด (ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์) โดย
จะเข้ำซื้ อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ร้อยละ 32.5 รวม 280 ล้ำนบำท และต่อมำวันที่ 12 ธันวำคม 2560 ที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั มีมติอนุมตั ิซ้ื อหุ้นเพิ่มทุนในฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ เพิ่มเติมอีกร้อยละ 5 คิดเป็ นเงิน 45 ล้ำน
บำท รวมลงทุนในฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ร้อยละ 37.5 รวมทั้งสิ้ น 325 ล้ำนบำท โดยคำดว่ำจะได้รับอัตรำผลตอบแทนจำก
กำรลงทุนไม่ต่ำกว่ำร่ อยละ 20 โดยโครงกำร TMX ได้รับใบอนุญำตก่อสร้ำงและเริ่ มก่อสร้ำงแล้วตั้งแต่เดือนกันยำยน
2560 และจะรับรู ้รำยได้ภำยในเดือนพฤษภำคม 2561 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 ธันวำคม 2560 บริ ษทั แจ้งว่ำ ธุรกรรมกำรลงทุน
เสร็ จสมบูรณ์แล้ว โดยจ่ำยชำระเงินลงทุนรวม 325 ล้ำนบำท สรุ ปสำระสำคัญของสัญญำควำมร่ วมมือ (Joint Venture)
ระหว่ำง ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ และบริ ษทั ฮีโร่ เวนเจอร์ จำกัด จำกประเทศสหรัฐอเมริ กำ ซึ่ง ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ได้ชำระ
เงินค่ำสิ ทธิในเดือนสิ งหำคม 2560 โดยระบุถึงอำยุสัญญำ มูลค่ำตอบแทน เงื่อนไขกำรชำระค่ำสิ ทธิ มีดงั นี้
- HVI เป็ นผูไ้ ด้รับอนุญำตให้ใช้ ลิขสิ ทธิ์ เครื่ องหมำยกำรค้ำ Character ตัวละครของ Marvel ที่ บริ ษทั Marvel
Characters B.V. (Marvel) เป็ นเจ้ำของ
- HVI อนุญำตให้ Hero ใช้ลิขสิ ทธิ์ เครื่ องหมำยกำรค้ำ Character ตัวละครของ Marvel เนื้ อ เรื่ อ งของนิ ย ำย/
กำร์ตูน Marvel และกำรสร้ำงสรรค์อื่นๆ (“ทรัพย์สินทำงปัญญำ”) ในโครงกำร
- สัญญำมีอำยุ 3 ปี และต่ออำยุได้อีก 3 ปี โดยต้องได้รับอนุญำตจำก HVI และ Marvel
- Hero ต้องชำระค่ำ License fee สำหรับระยะเวลำ 3 ปี จำนวนเงินไม่ขอเปิ ดเผยและแบ่ง ชำระออกเป็ น 3 งวด ซึ่ ง
ปัจจุบนั Hero ได้ชำระแล้ว 2 งวด
- Hero ต้อ งชำระค่ ำ Royalty fees ตำมสั ด ส่ ว นของรำยได้ ให้ แ ก่ Marvel และ HVI ทุ ก ปี ทั้ง นี้ บริ ษ ัท ไม่
สำมำรถเปิ ดเผยค่ำสิ ทธิที่เกี่ยวข้องได้เนื่องจำกเป็ นควำมลับทำงกำรค้ำของบริ ษทั และคู่สัญญำ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิจำรณำถึงข้อได้เปรี ยบของโครงกำร TMX ไว้ ดังนี้
1. แบรนด์ Marvel เป็ นแบรนด์ที่เป็ นสำกล มีชื่อเสี ยงทัว่ โลก
บริ ษทั Marvel Entertainment, LLC ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภำคม 2482 จนถึงปั จจุบนั เป็ นเวลำ 78 ปี โดย
ช่วงแรกขำยหนังสื อ กำร์ ตูน และได้สร้ำงสรรค์ตวั ละครที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังทัว่ โลกมำกมำย เช่น Captain
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America, Ironman, Spider-Man ฯลฯ ต่อมำในปี 2551 Marvel ได้สร้ำงภำพยนตร์ เรื่ องแรก คือ Iron man
และสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้ Marvel กว่ำ 585 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐ เรื่ องที่ 2 คือ The Incredible Hulk สำมำรถ
สร้ ำงรำยได้อี ก กว่ ำ 263 ล้ำนเหรี ยญสหรั ฐ ในปี เดี ย วกัน ส่ ง ผลให้ บ ริ ษ ัท The Walt Disney Company
(Disney) ได้เห็ น ถึ งศักยภำพใน Marvel และเข้ำซื้ อ Marvel ในวัน ที่ 31 ธัน วำคม 2552 เป็ นจำนวนเงิ น
4,300 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐ หลังจำกนั้น Marvel ได้สร้ำงภำพยนตร์ อีกหลำยเรื่ องซึ่ งประสบควำมสำเร็ จอย่ำง
ต่อเนื่อง
2. กำรได้ รั บ กำรสนั บ สนุ น อย่ ำ งเป็ นทำงกำรจำกกระทรวงกำรท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ ำ และส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรส่งเสริ มกำรลงทุน
เมื่ อ วัน ที่ 21 สิ ง หำคม 2560 Hero ได้ป ระชุ ม ร่ วมกับ นำงกอบกำญจน์ วัฒ นวรำงกู ร รั ฐ มนตรี ว่ำกำร
กระทรวงกำรท่องเที่ ยวและกี ฬ ำ และนำยพงษ์ภำณุ เศวตรุ น ทร์ ปลัดกระทรวงกำรท่ องเที่ ยวและกี ฬ ำ
โดยกำรท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย (ททท.) ในฐำนะภำครัฐเห็นชอบที่จะส่ งเสริ มภำคเอกชนที่ร่วมลงทุน
ในโครงกำร TMX นี้ เนื่ องจำกเป็ นโครงกำรที่สร้ำงและส่ งเสริ มควำมสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว (Family
Attraction) โดยมี เป้ ำหมำยให้ TMX เป็ นหนึ่ งในสิ่ งดึ งดูดใจทำงกำรท่องเที่ ยว (Tourist Attraction) ของ
กรุ งเทพมหำนคร และยังมี สิท ธิ ที่ ได้รับกำรสนับสนุ นจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุ น
(BOI) โดยได้ยกเว้นภำษีนำเข้ำเครื่ องจักรและอุปกรณ์ และยกเว้นภำษีรำยได้เป็ นระยะเวลำ 5 ปี อีกด้วย
3. สถำนที่ต้งั (Mega บำงนำ) มีศกั ยภำพที่จะส่งเสริ มกำรเจริ ญเติบโตของรำยได้
Mega บำงนำ เป็ นศูนย์กำรค้ำขนำดใหญ่ที่สุดในเขตบำงนำ ปั จจุบนั มีผูเ้ ข้ำมำใช้บริ กำรที่ศูนย์ฯ มำกถึง
120,000 คนต่ อ วัน หรื อ กว่ ำ 40 ล้ำนคนต่ อ ปี โดยประกอบด้วยคนไทยร้ อ ยละ 98 และนัก ท่ อ งเที่ ย ว
ประมำณร้อยละ 2 ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี ปัจจุบนั มีที่จอดรถประมำณ 8,000 คัน (ใน
อำคำร 5,000 คัน, นอกอำคำร 3,000 คัน) Mega บำงนำ ได้มีแผนกำรพัฒ นำศูนย์กำรค้ำเพิ่มเป็ น “Mega
City” โดยเพิ่มลำนจอดรถ, โซน Entertainment, Leisure, Sport, Education และโรงแรม ซึ่งจะช่วยส่งเสริ ม
TMX ให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ครบวงจรมำกขึ้น
4. กำรเติบโตของนักท่องเที่ยวต่ำงชำติในประเทศไทย
ตำมสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ จำกกรมกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในปี 2559 มีนกั ท่องเที่ยว
ชำวต่ำงชำติ มำเที่ ยวประเทศไทยจำนวนทั้งสิ้ นกว่ำ 32 ล้ำนคน ซึ่ งเติบโตขึ้นกว่ำร้อยละ 45 หรื อกว่ำ 10
ล้ำนคนในระยะเวลำ 5 ปี ที่ผ่ำนมำ และยังมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง ซึ่ งกว่ำร้อยละ 60 ของกำร
เติบโตนี้มำจำกนักท่องเที่ยวชำวจีน ซึ่งในปี 2559 มีนกั ท่องเที่ยวชำวจีนมำประเทศไทยประมำณ 9 ล้ำนคน
ต่อปี หรื อประมำณ 24,000 คนต่อวัน และประมำณร้อยละ 60 หรื อประมำณ 14,400 คนต่อวัน นั้น มำเที่ยว
กรุ ง เทพ หำก TMX เป็ นหนึ่ งในสิ่ งดึ ง ดู ด ใจทำงกำรท่ อ งเที่ ย ว (Tourist Attraction) บริ ษั ท คำดว่ ำ
นักท่องเที่ยวกว่ำร้อยละ 30 จะมำใช้บริ กำรและสร้ำงรำยได้ให้กบั TMX
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โดยรู ปแบบของสถำนที่ ท่องเที่ ยวเป็ นสวนสนุ กแบบดิ จิทัล ไฮเปอร์ เรี ยลลิ ต้ ี ใช้พ้ื น ที่ ท้ ังหมด 12,935
ตำรำงเมตร ซึ่งสำมำรถรองรับนักท่องเที่ยวได้เต็มที่ถึง 10,950 คนต่อวัน ปัจจุบนั กำรก่อสร้ำงโดยรวมแล้ว
เสร็ จไปกว่ำร้อยละ 70 ของโครงกำรแล้ว และได้พ้ืนที่เพิ่มเป็ น 16,500 ตำรำงเมตร
5.

ผลจำกกำรประมำณกำรรำยได้ที่บริ ษทั ได้ทำกำรศึกษำ
บริ ษทั ได้ประเมินรำยได้ที่บริ ษทั จะได้จำกโครงกำร TMX โดยพิจำรณำจำกสัดส่ วนนักท่องเที่ยวที่คำดว่ำ
จะมำเที่ยววันละประมำณ 3,000 คน หรื อ ปี ละประมำณ 1.2 ล้ำนคน ซึ่ งพบว่ำจะมี รำยได้จำกโครงกำร
ประมำณ 1,000,000,000 บำทต่อปี ซึ่ งเป็ นผลตอบแทนของโครงกำรที่ สมเหตุสมผลและอยู่ในเกณฑ์ที่
ยอมรับได้
ทั้งนี้ ในกำรดำเนินธุรกิจ TMX รำยได้หลักมำจำก 4 ด้ำน ได้แก่
1) รำยได้จำกกำรจำหน่ำยบัตรผ่ำนเข้ำชม
2) รำยได้จำกกำรขำยของเล่นและของที่ระลึก
3) รำยได้จำกกำรขำยอำหำรและเครื่ องดื่ม
4) รำยได้จำกผูส้ นับสนุน (Sponsorship) และ Barter System ต่ำงๆ
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ได้พยำยำมลดควำมเสี่ ยงที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรลงทุนให้น้อยที่สุด โดยเพิ่มเงื่อนไข
ต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรจัดกำร Hero ต่ำง ๆ ลงในสัญญำที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.

กรรมกำรของ Hero ต้องมีกรรมกำรที่เสนอโดยบริ ษทั จำนวน 3 คน จำกคณะกรรมกำรทั้งหมด 9 คน
เพื่อทำหน้ำที่แทนบริ ษทั ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้น

2.

Hero ต้องทำประกันภัยเพื่อคุม้ ครองทรัพย์สินจำกควำมเสี ยหำยซึ่ งเกิดจำกเหตุกำรณ์ ต่ำง ๆ เช่น ไฟ
ไหม้ น้ ำท่วม หรื อควำมไม่สงบทำงกำรเมืองต่ำง ๆ

3.

ให้กรรมกำรซึ่ งเสนอชื่อบริ ษทั ลงลำยมือชื่ อร่ วมกับกรรมกำรของผูถ้ ือหุ้นรำยอื่น พร้อมประทับตรำ
สำคัญของ HERO ในกรณี ที่มีกำรทำธุรกรรมใดที่มีมูลค่ำเกินกว่ำ 10,000,000 บำท

4.

กำรพิ จ ำรณำเรื่ อ งนโยบำยกำรเงิ น และกำรบัญ ชี และเรื่ อ งที่ เกี่ ย วข้อ งจะต้อ งเสนอให้ ที่ ป ระ ชุ ม
คณะกรรมกำรรับทรำบ และ/หรื อ พิจำรณำอนุมตั ิเสมอ

5.

องค์ประชุมคณะกรรมกำร ต้องมีกรรมกำรซึ่ งเป็ นตัวแทนของบริ ษทั เข้ำร่ วมประชุมด้วย อย่ำงน้อย 1
คน จึงจะครบองค์ประชุม และเริ่ มประชุมได้

6.

องค์ประชุมผูถ้ ือหุ้น ต้องมีบริ ษทั เข้ำร่ วมประชุมด้วยทุกครั้ง จึงจะครบ องค์ประชุม และเริ่ มประชุมได้

7.

ระบุขอ้ สงวนสิ ทธิ สำหรับประชุ มผูถ้ ือหุ้น ซึ่ งจะต้องให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจำรณำและอนุ มตั ิ โดย
จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงข้ำงมำกไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มำ
ประชุม ซึ่งมีหวั ข้อที่สำคัญ ดังนี้
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1) กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั หรื อหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั
2) กำรเพิ่มทุน และกำรลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
3) กำรออกตรำสำร พันธบัตร หุ้นกู้ หรื อตรำสำรหนี้ใด ๆ ของบริ ษทั
4) กำรออกหุ้นชนิดอื่น นอกเหนือจำกหุ้นสำมัญ
5) กำรเพิ่มหรื อลดสิ ทธิในหุ้น
6) กำรกู้ยืมเงิน กำรเข้ำทำสัญ ญำใดๆ รวมถึ งสัญญำจ้ำงจัดหำวัตถุดิบ สัญ ญำจ้ำงบริ หำรจัดกำร
สัญญำจ้ำงพัฒนำโครงกำร หรื อกำรก่อภำระผูกพัน หรื อค่ำใช้จ่ำยในกำรได้มำซึ่งสิ นทรัพย์ถำวร
ของบริ ษทั ซึ่งมีมูลค่ำมำกกว่ำ 10,000,000 บำท (สิ บล้ำนบำท)
7) กำรเข้ำค้ ำประกัน กำรเข้ำจดจำนอง กำรออกหนังสื อค้ ำประกัน กำรออกหุ้นกู้ กำรก่อให้เกิ ด
ควำมเป็ นหนี้สิน หรื อกำรดำเนินกิจกำรใดในนำมของบริ ษทั ซึ่ งทำให้สินทรัพย์ถำวร (รวมถึง
ที่ดิน) ของบริ ษทั มีมูลค่ำลดลง
8) กำรแต่งตั้ง หรื อถอดถอนประธำนบริ ษทั กรรมกำร กรรมกำรผูจ้ ดั กำร กรรมกำรอำนวยฝ่ ำย
บริ หำร กรรมกำรอำนวยกำรฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร กรรมกำรอำนวยฝ่ ำยกำรเงิน ผูซ้ ่ ึ งได้รับมอบหมำย
ให้บริ หำรจัดกำรบริ ษทั รวมถึงกำรกำหนดสิ ทธิพิเศษสำหรับกรรมกำรและพนักงำน รวมถึงกำร
กำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำร
9) จัดสรรเงินทุนของบริ ษทั ตำมกฎหมำยไว้สำหรับเป็ นเงินปันผล เงินสำรอง หรื อเงินสะสมอื่นใด
เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตำมควำมเหมำะสม หรื อกำรยกเลิกกำรสำรองหรื อเงินสะสมดังกล่ำว
อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย
10) ค่ำใช้จ่ำย และ/หรื อ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใด ๆ ให้ แก่ กรรมกำรบริ ษ ัท ทั้งทำงตรงและทำงอ้อ มที่
ก่อให้เกิดผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนื อจำกที่ระบุไว้ในแผนธุ รกิจ งบประมำณประจำปี และ
ข้อกำหนด
11) กำรแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และกำรกำหนดค่ำตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
12) กำรอนุมตั ิงบดุล งบกระแสเงินสด และบัญชีกำไรขำดทุนของบริ ษทั
13) กำรเข้ำทำสัญญำ หรื อกำรก่อให้เกิดภำระผูกพันต่อบริ ษทั หรื อกำรได้มำซึ่ งสิ นทรัพย์ (รวมถึง
ที่ดิน) ของบริ ษทั ซึ่งมีมูลค่ำมำกกว่ำ 10,000,000 บำท (สิ บล้ำนบำท)
14) กำรเข้ำไปมีส่วนในสัญญำที่ก่อให้เกิดข้อผูกพัน กำรควบรวมกิจกำร กำรร่ วมลงทุน และกำร
ลงทุนในบริ ษทั ลูก
15) กำรเปลี่ ย นแปลงข้อ ก ำหนดในเรื่ อ งองค์ป ระชุ ม ของกำรประชุ ม ผู ้ถื อ หุ้ น หรื อ กำรประชุ ม
คณะกรรมกำรของบริ ษทั
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16) กำรประกำศจ่ำยเงินปั นผล และเงื่อนไขกำรจ่ำยเงินให้แก่ผถู ้ ือหุ้นแต่ละประเภทที่มีสิทธิ ได้รับ
เงินปันผล รวมทั้ง กำรประกำศเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินปันผลที่จะจ่ำยให้แก่ผถู ้ ือหุ้น
17) กำรเปลี่ ย นแปลงลัก ษณะกำรประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท หรื อ กำรลงทุ น ในบริ ษ ัท ใดอัน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั นั้นไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรดำเนินกิจกำรตำมปกติของบริ ษทั
18) กำรพิจำรณำเรื่ องอื่นใดตำมที่ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์กำหนดให้ตอ้ งทำโดยมติพิเศษ
เจ้ำหนี้ของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จำนวนหลำยรำย มูลค่ำรวม 59.50 ล้ำนบำท ได้ฟ้องร้องและ/หรื อส่งหนังสื อแจ้งให้ชำระ
หนี้สินคงค้ำงพร้อมดอกเบี้ย รวมถึงค่ำปรับล่ำช้ำ ซึ่งตำมข้อมูลทำงกำรเงินที่ได้รับจำกบริ ษทั ร่ วมที่ใช้ในกำรรับรู ้ส่วน
แบ่งผลขำดทุนข้ำงต้น ยังไม่ได้รวมบันทึกส่วนของดอกเบี้ยและค่ำปรับล่ำช้ำนั้น และในวันที่ 14-15 กุมภำพันธ์ 2562
ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ได้ประชุมไกล่เกลี่ยและชี้แจงแผนกำรชำระหนี้ บำงส่ วนทรำบแล้ว โดยบริ ษทั คำดว่ำจะสำมำรถ
ชำระหนี้ ได้ภำยหลังเดือนเมษำยน 2562 และในเดือนมกรำคม และกุมภำพันธ์ 2562 ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ มีกำรเลิกจ้ำง
พนักงำนบำงส่วน ทำให้บริ ษทั ต้องจ่ำยค่ำเสี ยหำยจำกกำรเลิกจ้ำงเป็ นจำนวน 1.20 ล้ำนบำท
เมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2562 ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ได้จดั ให้มีกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2562โดยเสนอวำระกำร
พิจำรณำเกี่ยวกับกำรหยุดดำเนินโครงกำรของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ เนื่องจำก ฮีโร่ เอ็กซ์พี เรี ยนซ์ ได้ประสบปั ญหำขำด
สภำพคล่องทำงกำรเงิน และกำรดำเนิ นโครงกำรที่ไม่ เป็ นไปตำมแผนกำร โดยที่ ประชุมผูถ้ ือหุ้น ของ ฮีโร่ เอ็กซ์พี
เรี ยนซ์ มีมติให้หยุดโครงกำร ด้วยคะแนนเสี ยงเห็นด้วยร้อยละ 62.50 และคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วย ร้อยละ 37.50 ทั้งนี้
ฝ่ ำยบริ หำรของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ มีกำหนดหยุดดำเนินโครงกำรในวันที่ 29 มกรำคม 2562 โดยโครงกำรจะให้บริ กำร
รอบ 18.00 น. ของวันดังกล่ำวเป็ นรอบสุ ดท้ำย บริ ษทั ฯ ในฐำนะผูถ้ ือหุ้น ร้อยละ 37.50 ของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์จะร่ วม
พิจำรณำกับกลุ่มผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่เกี่ยวกับกำร บริ หำรจัดกำรทรัพย์สินของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ อย่ำงรอบคอบเพื่อจำกัด
ผลกระทบในทำงลบต่อบริ ษทั ฯ
นอกจำกนี้ ภำยใต้สัญญำเงินกูย้ ืมระหว่ำงธนำคำร ไทยพำณิ ชย์ กับ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ลงวันที่ 23 พฤษภำคม 2561
บริ ษทั ได้มีหลักประกันสัญญำ เพื่อประกันกำรชำระหนี้ เป็ นเงินฝำกประจำของบริ ษทั จำนวน 90 ล้ำนบำท และในที่
ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ใช้หลักประกันดังกล่ำวในกำรชำระ
เงินกูท้ ี่คำ้ งชำระกับธนำคำร โดยยินยอมให้ธนำคำรดำเนินกำรหักหลักประกันในอัตรำเดือนละ 3 ล้ำนบำท
ปั จจุบนั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำแนวทำงกำรดำเนิ นธุ รกิจรู ปแบบใหม่ ซึ่ งต้องรอควำมชัดเจนใน
แผนดำเนินงำน และข้อสรุ ปในคดีควำมฟ้องร้อง
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12.

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตำมวิธีรำคำทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เงินปันผลรับสำหรับปี
ทุนชำระแล้ว
ชื่อบริ ษทั

2561

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)

2560

2561

2560

สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม

รำคำทุน
2561

2560

2561

2560

บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จำกัด

48,000

48,000

100.00

100.00

73,862

73,862

-

-

บริ ษทั ดีมีเตอร์ พำวเวอร์ จำกัด
บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงำนพืช
หมุนเวียน จำกัด

35,000

35,000

99.99

99.99

35,000

35,000

-

-

5,000

5,000

33.64

33.64

-

83,346

-

-

(75,996)

(105,115)

-

-

32,866

87,093

-

-

หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

12.1 ที่ ประชุ มกรรมกำรบริ ษทั ครั้ งที่ 10/2559 เมื่ อวันที่ 16 ธันวำคม 2559 มี มติ อนุ มัติ กำรเข้ำลงทุ นในโครงกำรโรงไฟฟ้ ำ
พลังงำนก๊ำซชี วภำพที่ จังหวัดสุ พรรณบุ รี ซ่ ึ งด ำเนิ นกำรโดยบริ ษ ัท อัครวัฒน์ พลังงำนพื ชหมุ นเวียน จำกัด โดยแบ่ ง
โครงสร้ำงกำรลงทุนเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้ ส่ วนที่ 1 กำรซื้ อหุ้นสำมัญจำกผูถ้ ื อหุ้นเดิ มจำนวน 25,000 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 50
ของทุนจดทะเบียนในบริ ษทั ดังกล่ำว ในรำคำหุ้นละ 4,400 บำท คิดเป็ นมูลค่ำรวม 110 ล้ำนบำท ทั้งนี้ กำรซื้ อขำยหุ้นจะ
เสร็ จสิ้นทั้งหมดภำยในเดือนกรกฎำคม 2560 โดยกำรเข้ำซื้อหุ้นจะแบ่งออกเป็ น 3 ครั้ง คือ
1. ครั้งที่ 1 ภำยในเดือนธันวำคม 2559 จำนวน 8,200 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 16.40 ของหุ้นทั้งหมดของอัครวัฒน์, ครั้งที่
2 ภำยในเดือนมกรำคม 2560 จำนวน 8,619 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 17.24 ของหุ้นทั้งหมดของอัครวัฒน์ และครั้งที่ 3
ภำยในเดือนกรกฎำคม 2560 จำนวน 8,181 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 16.36 ของหุ้นทั้งหมดของอัครวัฒน์
2. กำหนดงบลงทุนในกำรเข้ำดำเนิ นกำรปรั บปรุ งพื้นที่ โรงไฟฟ้ ำ จัดหำ และติ ดตั้งเครื่ องจักรในโครงกำรฯใน
กรอบวงเงินรวมไม่เกิน 180 ล้ำนบำท
เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2559 บริ ษทั ได้เข้ำทำสัญญำกับผูถ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด
เพื่อแก้ไขข้อตกลงภำยใต้สัญญำซื้ อขำยหุ้น โดยมีรำยละเอียดกำรแก้ไขที่ สำคัญ ได้แก่ ผูถ้ ื อหุ้นเดิมดำเนิ นกำรปรั บ
โครงสร้ ำงกำรถื อ หุ้ น ในอัค รวัฒ น์ ฯ และจะด ำเนิ น กำรให้ บ ริ ษ ัท โรงไฟฟ้ ำ ธนญำธรณ์ จ ำกัด ซึ่ งรั บ โอนหุ้ น ใน
อัครวัฒน์ฯ บำงส่วนจำกผูถ้ ือหุ้นเดิม เป็ นผูโ้ อนหุ้นให้กบั บริ ษทั ภำยใต้เงื่อนไขของสัญญำซื้อขำยหุ้น
เมื่อวันที่ 30 ธันวำคม 2559 บริ ษทั ได้ชำระเงินจำนวน 74 ล้ำนบำท เพื่อเป็ นกำรชำระหุ้นส่วนแรก (จำนวน 8,200 หุ้น)
จำนวนเงิน 36.08 ล้ำนบำทโดยจำนวนหุ้นส่ วนแรกได้โอนให้บริ ษทั แล้วในวันนั้น สำหรับจำนวนเงินส่ วนที่ เหลื อ
37.92 ล้ำนบำท ถื อเป็ นกำรชำระเงินค่ ำหุ้นครั้ งที่ 2 ล่วงหน้ำ (จำนวน 8,619 หุ้น) ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ถูก
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บันทึกเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ซึ่ งต่อมำภำยหลังจำนวนหุ้นส่ วนที่สองนี้ได้โอนให้บริ ษทั เมื่อวันที่ 12 มกรำคม
2560
นอกจำกนี้ บริ ษ ัทได้ชำระค่ำนำยหน้ำจำนวน 9.34 ล้ำนบำท เพื่อให้ ได้มำซึ่ งเงิน ลงทุนดังกล่ำว ดังนั้น ณ วันที่ 31
ธัน วำคม 2560 มูลค่ำของเงิ นลงทุน จึ งแสดงเท่ ำกับ 83.35 ล้ำนบำท (ในกรณี ที่กำรซื้ อขำยหุ้น ครั้งที่ 3 มิ ได้เกิ ดขึ้ น
บริ ษทั สำมำรถเรี ยกเงินจำนวนดังกล่ำวคืนจำกนำยหน้ำตำมเงื่อนไขที่ระบุในสัญญำนำยหน้ำ ซึ่ งในเบื้องต้น บริ ษทั
ดำเนินกำรออกหนังสื อ ลงวันที่ 26 มกรำคม 2561 ถึงนำยหน้ำรำยดังกล่ำวเพื่อบอกกล่ำวเกี่ยวกับกำรเรี ยกคืนเงินมัดจำ
เนื่องจำกเลยกำหนดเวลำวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2560 อย่ำงไรก็ดี หำกกำรซื้อขำยหุ้นครั้งที่ 3 เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ บริ ษทั
ไม่สำมำรถเรี ยกเงินมัดจำดังกล่ำวคืนได้ แม้บริ ษทั จะได้รับควำมเสี ยหำยจำกกำรลงทุนใน อัครวัฒน์ เนื่องจำกภำยใต้
สัญญำนำยหน้ำ มิได้มีกำรรับประกันเกี่ยวกับผลลัพธ์จำกกำรเข้ำลงทุนแต่ประกำรใด)
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่สำมำรถเรี ยกคืนค่ำนำยหน้ำได้ หรื อได้รับควำมเสี ยหำยจำกกำรจ่ำยค่ำนำยหน้ำ
ดังกล่ำวไม่ว่ำกรณี ใด คณะกรรมกำรเห็นว่ำบริ ษทั จะต้องใช้มำตรกำรทำงกฎหมำยถึงที่สุดแก่คู่สัญญำนำยหน้ำ และ
บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงผูบ้ ริ หำรที่พิจำรณำอนุมตั ิจ่ำยค่ำนำยหน้ำ เพื่อรักษำผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ้น
เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2560 บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด (“บริ ษทั ย่อย”) ได้แจ้งขอหยุดจำหน่ำยไฟฟ้ำ
ให้กบั PEA เพื่อปรับปรุ งโรงไฟฟ้ำ เครื่ องจักร และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ให้มีประสิ ทธิ ภำพดีข้ ึน และเมื่อวันที่ 14 กรกฎำคม
2560 ทำง PEA ได้มีหนังสื อรับทรำบและแจ้งให้บริ ษทั ย่อยดำเนิ นกำรได้ โดยจะต้องจัดส่ งรำยละเอียดกำรปรับปรุ ง
แบบกำรเชื่ อมต่ออุปกรณ์ ซึ่ งหำกมี กำรเพิ่มกำลังกำรผลิ ตจะต้องได้รับควำมเห็ นชอบจำก PEA โดยส่ งรำยละเอียด
แผนกำรเพิ่มกำลังกำรผลิตหรื อขยำยระบบไฟฟ้ำให้ PEA พิจำรณำก่อนเริ่ มดำเนินงำนไม่นอ้ ยกว่ำ 3 เดือน
ในระหว่ำงที่ อัครวัฒน์ ดำเนินกำรปรับปรุ งพื้นที่โครงกำร บริ ษทั พบข้อเท็จจริ งว่ำ ชุมชนในบริ เวณโดยรอบโครงกำร
มำรับน้ ำเสี ยจำกโครงกำรในปริ มำณที่ น้อยลงอย่ำงมีนัยสำคัญ จึงสำรวจเพิ่มเติมและพบว่ำ (1) ในบริ เวณชุมชนซึ่ ง
สำมำรถรับ น้ ำเสี ยจำกโครงกำรของ อัครวัฒ น์ นั้น มี โครงกำรโรงไฟฟ้ ำใหม่ซ่ ึ งชุ มชนอำจพิจำรณำรับ น้ ำเสี ยจำก
โครงกำรใหม่ดังกล่ำวได้ หำกใช้ระยะทำงในกำรเดิ นทำงที่ น้อยกว่ำ และ (2) ชุ มชนได้รับน้ ำจำกโรงไฟฟ้ ำอื่นที่ มี
ลักษณะเดียวกันซึ่ งอยู่ในละแวกเดียวกันโดยโครงกำรโรงไฟฟ้ำอื่นบำงส่ วนขนส่ งน้ ำเสี ยของตนเองไปให้กบั ชุมชน
ดังนั้น ชุมชนจึงไม่มีควำมจำเป็ นต้องมำรับน้ ำเสี ยจำกโครงกำรโดยตรง
จำกเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว คณะกรรมกำรได้รับทรำบข้อมูลเกี่ยวกับโครงกำรที่เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิมจึงมอบหมำยให้ฝ่ำย
บริ หำรของบริ ษทั ศึกษำผลกระทบและแนวทำงแก้ไขผลกระทบดังกล่ำว ต่อมำคณะกรรมกำรได้รับผลกำรศึกษำจำก
ฝ่ ำยบริ หำรเกี่ ยวกับผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงของกำรรั บน้ ำเสี ยของชุมชน รวมถึ งควำมเป็ นไปได้อื่นในกำร
บำบัดน้ ำเสี ย ซึ่งรวมถึง กำรขนส่งน้ ำเสี ยดังกล่ำวไปยังพื้นที่ของชุมชนแทน กำรติดตั้งระบบบำบัดน้ ำเสี ย และกำรเพิ่ม
พื้นที่พกั น้ ำเสี ย พบว่ำ ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวส่งผลให้โครงกำรต้องมีตน้ ทุนเพิ่มขึ้น ซึ่ งจำกกำรศึกษำ
ข้อมูลต้นทุนที่เพิ่มขึ้น วิธีกำรที่มีควำมเป็ นไปได้และกระทบต้นทุนโครงกำรน้อยที่สุดได้แก่กำรขนส่งน้ ำเสี ยออกจำก
ตัวโครงกำรแต่จะทำให้ค่ำใช้จ่ำยของโครงกำรเพิม่ ขึ้นอย่ำงมีนยั สำคัญประมำณร้อยละ 30
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ทั้งนี้ คณะกรรมกำรได้พิจำรณำข้อเท็จจริ งเพิ่มเติมและผลกำรศึกษำโครงสร้ำงต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว พบว่ำ กำร
ดำเนินโครงกำรต่อไปโดยอำศัยแนวทำงเดิมอำจส่งผลให้บริ ษทั ไม่ได้รับผลประโยชน์ต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุ้นตำมที่ได้
อนุมตั ิให้เข้ำลงทุน จำกกรณี น้ ีจึงมีควำมเห็นให้ฝ่ำยบริ หำรทำกำรศึกษำหำแนวทำงแก้ไขให้บริ ษทั ได้รับผลกระทบจำก
โครงกำรนี้ น้อยที่สุด เช่น กำรเคลื่อนย้ำยโรงไฟฟ้ำ กำรลดต้นทุนด้ำนอื่น หรื อ กำรเจรจำเพิ่มเติมกับ ผูถ้ ือหุ้นอีกฝ่ ำย
หนึ่งเพื่อแก้ไขกำรร่ วมลงทุนในโครงกำร ควำมเป็ นไปได้ในกำรยกเลิกกำรลงทุน หรื อกำรจำหน่ำยกำรลงทุน เป็ นต้น
ซึ่งคณะกรรมกำรจะพิจำรณำแนวทำงกำรแก้ไขดังกล่ำว
ด้วยเหตุผลที่ได้กล่ำวแล้วข้ำงต้นทำงบริ ษทั ได้ชะลอกำรดำเนิ นงำนเกี่ยวกับกำรปรับปรุ งพื้นที่ กำรจัดหำ และติดตั้ง
เครื่ อ งจักรทั้งหมด โดยในขณะนี้ บริ ษ ัท ยังไม่มี กำรชำระเงิ น ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรั บ ปรุ งพื้ น ที่ กำรจัด หำและติ ดตั้ง
เครื่ องจักร แต่อย่ำงใด มีเพียงค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ ำยกับทำงผูข้ ำยที่ ได้ดำเนิ นกำรปรับปรุ งพื้นที่ โรงงำนในเบื้ องต้น เป็ น
จำนวนเงินประมำณ 2 แสนบำท
ตำมรำยงำนของผูป้ ระเมินรำคำ (บริ ษทั ซิ มส์ พร็ อพเพอร์ ต้ ี คอนซัลแทนท์ จำกัด) ฉบับลงวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2561
โดยใช้วิธีประมำณกำรรำยได้ (Income Approach) ผูป้ ระเมินรำคำได้ดำเนินกำรตรวจสอบสภำพทรัพย์ของโครงกำร
โรงไฟฟ้ ำพลังงำนก๊ำซชีวภำพขนำดกำลังกำรผลิต 4.9 เมกะวัตต์ ภำยใต้ระยะเวลำกำรดำเนินกิจกำร 20 ปี ของบริ ษทั
อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด ผูป้ ระเมินราคาได้ประเมินมูลค่าธุ รกิจโรงไฟฟ้ าดังกล่าวควรมีมูลค่า 161.20
ล้ำนบำท ทั้งนี้ ในการประมาณมูลค่าดังกล่าวข้างต้น ผูป้ ระเมิ นราคาได้ต้ งั ข้อสมมติ ฐานพิเศษในการกาหนดมูลค่า
ดังต่อไปนี้
ก) โรงงานผลิตไฟฟ้ าได้ทาการผลิตจากน้ าเสี ยจากกากน้ าตาลที่มีค่าน้ าเสี ย COD ไม่ต่ากว่า 150,000 mg/l ของบริ ษทั
แห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยูห่ ่างจากโรงไฟฟ้าที่ทาการประเมินประมาณ 43 กิโลเมตร
ข) ระยะเวลาโครงการทั้งหมดระยะเวลา 20 ปี ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 1 ปี นับจากวันที่ทาการประเมิน และ
ระยะเวลาในการผลิตไฟฟ้า 19 ปี นับจากวันที่โครงการก่อสร้างเสร็ จ 100% เงินลงทุนจานวน 260.60 ล้านบาท มีความ
เพียงพอในการก่อสร้างระบบไบโอแก็ส ระบบท่อส่ง ระบบกรองแก็ส ระบบผลิตไฟฟ้า เป็ นต้น
ค) เอกสารประกอบต่างๆ ที่ได้รับจากบริ ษทั มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ประกอบกับกิจการมีสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ากับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ง) ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินครั้งนี้ได้นาสัญญาเช่าที่ดินกาหนดระยะเวลา 10 ปี และสามารถต่อสัญญาเช่าได้อีก
10 ปี โดยมีค่าเช่าปี แรก 1.2 ล้านบาท โดยมีอตั ราการปรับค่าเช่าปี ละ 2%
จ) ในการกาหนดมูลค่าธุ รกิ จครั้ งนี้ มิได้นากระแสเงินสดของบริ ษทั อัครวัฒ น์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด ได้แก่
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ นทรัพย์หมุนเวียน ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ตลอดจนภาระต่างๆ ก่อนวันที่ทาการประเมิน
มูลค่าประกอบการพิจารณามูลค่าธุรกิจครั้งนี้
จำกกำรประเมิ นมูลค่ำโครงกำรดังกล่ำวข้ำงต้น มี ผลทำให้ บริ ษ ัทต้องรับรู ้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิ ยม
จำนวน 20.73 ล้ำนบำทในงบกำรเงินรวม และรับรู ้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย จำนวน 29.18 ล้ำน
บำทในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรประจำปี 2560
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เมื่อวันที่ 4 สิ งหำคม 2560 บริ ษทั ได้ทำสัญญำแก้ไขเพิ่มเติมสัญญำซื้ อขำยหุ้น (ครั้งที่ 3) ซึ่ งได้มีกำรขยำยเวลำสำหรับกำร
ซื้ อขำยหุ้ นครั้ งที่ 3 ให้ เสร็ จสิ้ นภำยในวันที่ 31 ตุ ลำคม 2560 และเมื่ อวันที่ 20 ตุ ลำคม 2560 บริ ษ ัทได้มี กำรท ำบันทึ ก
ข้อตกลงขอขยำยระยะเวลำซื้ อขำยหุ้นครั้งที่ 3 ดังกล่ำว ออกไปอีกเป็ นระยะเวลำ 30 วัน โดยจะครบกำหนดในวันที่ 30
พฤศจิ กำยน 2560 โดยบริ ษทั และผูถ้ ื อหุ้ นรำยอื่นในอัครวัฒน์ ยงั อยู่ในระหว่ำงกำรเจรจำตกลงในประเด็นทำงธุ รกิ จที่
จะต้องกำหนดในสัญญำระหว่ำงผูถ้ ือหุ้น ซึ่ งเป็ นเงื่อนไขบังคับก่อนของกำรรับโอนดังกล่ำว ข้อตกลงที่อยู่ในระหว่ำงกำร
เจรจำ เช่น สิ ทธิ และหน้ำที่ของผูถ้ ือหุ้นแต่ละฝ่ ำย และรำยละเอียดกำรบริ หำรจัดกำรบริ ษทั โดยคณะกรรมกำรบริ ษทั และผู ้
ถือหุ้น เป็ นต้น โดยคำดว่ำจะใช้เวลำในกำรเจรจำตกลงในประเด็นดังกล่ำวและเสร็ จและสำมำรถเข้ำทำธุรกรรมกำรซื้ อหุ้น
ได้ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2560 เพื่อทำควำมตกลงเกี่ ยวกับกำรบริ หำรจัดกำร อัครวัฒ น์ กับ ทำงผูข้ ำยหุ้ น โดย
ในขณะนี้ ด้วยเหตุว่ำบริ ษทั และผูข้ ำยหุ้นยังไม่สำมำรถดำเนิ นกำรตำมเงื่อนไขบังคับก่อนของกำรซื้ อขำยหุ้นครั้งที่ 3
เนื่องจำกยังไม่สำมำรถเจรจำตกลงในสำระสำคัญอื่นของกำรเข้ำลงทุนในโครงกำรได้ ดังนั้น บริ ษทั จึงยังไม่ได้เข้ำทำ
รำยกำรซื้ อ ขำยหุ้ น ครั้ งที่ 3 แต่ อ ย่ ำงใด นอกจำกนั้ น หำกคู่ สั ญ ญำไม่ ส ำมำรถท ำกำรซื้ อ ขำยหุ้ น ครั้ งที่ 3 ได้ อัน
เนื่ องมำจำกเงื่อนไขบังคับก่อนเกิดขึ้นไม่ครบถ้วน คู่สัญญำอำจพิจำรณำเลิกสัญญำและเรี ยกให้คู่สัญญำอีกฝ่ ำยหนึ่ ง
ชำระค่ำเสี ยหำย (ถ้ำมี) ระหว่ำงกันได้ตำมกฎหมำย
ตำมมติคณะกรรมกำรบริ ษทั เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2561 คณะกรรมกำรมีมติพิ จำรณำเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริ ษทั
อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด ดังนี้
ตำมที่ บริ ษ ัทได้แจ้งควำมเห็ นของคณะกรรมกำรต่อผลกำรศึกษำโครงสร้ำงต้น ทุนในเชิ งลึ กของกำรเข้ำลงทุนใน
โครงกำรโรงไฟฟ้ ำพลังงำนก๊ำซชี ว ภำพ ของอัค รวัฒ น์ ซึ่ งคณะกรรมกำรได้พิ จ ำรณำข้อ เท็จ จริ งเพิ่ ม เติ ม และผล
กำรศึกษำโครงสร้ำงต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว พบว่ำกำรดำเนินโครงกำรต่อไปโดยอำศัยแนวทำงเดิมอำจส่ งผลให้
ไม่เกิ ดผลประโยชน์ต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุ้นตำมที่ได้รับอนุ มตั ิให้เข้ำลงทุน จึงได้ให้ฝ่ำยบริ หำรทำกำรศึกษำหำแนว
ทำงแก้ไขให้บริ ษทั ได้รับผลกระทบจำกโครงกำรนี้น้อยที่สุด ซึ่งคณะกรรมกำรได้พิจำรณำแนวทำงกำรแก้ไขดังกล่ำว
ในเดือนกุมภำพันธ์ 2561 ควำมละเอียดตำมหนังสื อชี้แจงที่อำ้ งถึงนั้น
บริ ษทั ขอเรี ยนชี้ แจงว่ำ บริ ษทั ได้เสนอแนวทำงแก้ไขและพบประเด็นสำคัญจำกกำรศึกษำแนวทำงแก้ไขดังกล่ำว ดัง
รำยละเอียดต่อไปนี้
(1) กำรศึกษำต้นทุนกำรจัดกำรน้ ำเสี ยที่เกิดจำกกำรหมักก๊ำซชีวภำพ
สื บเนื่องจำกกำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ในกำรลงทุนก่อนที่บริ ษทั จะตัดสิ นใจเข้ำลงทุน บริ ษทั ได้รับข้อมูลว่ำ ตำมปกติ
ชุมชนในบริ เวณโดยรอบโครงกำร (ในรัศมีประมำณ 20 กิโลเมตร) จะขอรับน้ ำเสี ยดังกล่ำวจำกโครงกำรเพื่อนำไปรด
พื้นที่กำรเกษตรของชุมชน แต่ในระหว่ำงที่อคั รวัฒน์ดำเนินกำรปรับปรุ งพื้นที่โครงกำร ก็ได้รับข้อเท็จจริ งว่ำ ชุมชนใน
บริ เวณโดยรอบโครงกำรมำรับน้ ำเสี ยจำกโครงกำรในปริ มำณที่น้อยลงอย่ำงมีนยั สำคัญ เนื่องจำก (1) ในบริ เวณชุมชน
ซึ่ งสำมำรถรับน้ ำเสี ยจำกโครงกำรของอัครวัฒน์น้ นั มีโครงกำรโรงไฟฟ้ ำใหม่ซ่ ึ งชุมชนอำจพิจำรณำรับน้ ำเสี ยจำก
โครงกำรใหม่ดงั กล่ำวได้ หำกใช้ระยะเวลำในกำรเดิ นทำงที่น้อยกว่ำ และ (2) ชุ มชนได้รับน้ ำจำกโรงไฟฟ้ ำอื่นที่ มี
ลักษณะเดียวกันซึ่ งอยู่ในละแวกเดียวกันโดยโครงกำรโรงไฟฟ้ำอื่นบำงส่ วนขนส่ งน้ ำเสี ยของตนเองไปให้กบั ชุมชน
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ดังนั้น ชุมชนจึงไม่มีควำมจำเป็ นต้องมำรับน้ ำเสี ยจำกโครงกำรโดยตรง บริ ษทั จึงดำเนินกำรศึกษำต้นทุนที่จะเกิดขึ้น
จำกกำรขนส่งน้ ำเสี ยดังกล่ำวไปยังพื้นที่ของชุมชน
จำกกำรศึกษำพบว่ำ หำกอัครวัฒน์ตอ้ งรองรับต้นทุนกำรขนส่ งน้ ำเสี ยดังกล่ำวไปยังพื้นที่ ของชุมชน โครงกำรจะมี
ควำมเป็ นไปได้ในเชิงพำณิ ชย์ลดลงอย่ำงมีนัยสำคัญ เนื่ องจำกอัครวัฒน์ยงั ต้องรองรับค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่ งวัตถุดิบ
(น้ ำวีแนส) จำกโรงงำนไบโอฟูเอล มิตรผล ที่อำเภอด่ำนช้ำง ที่ในปั จจุบนั มีระยะทำงประมำณ 45 กิโลเมตร และกำร
ขนส่งน้ ำเสี ยไปยังพื้นที่ของชุมชนยังทำให้ค่ำใช้จ่ำยของโครงกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนยั สำคัญประมำณร้อยละ 30
(2) กำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ของกำรย้ำยตำแหน่งที่ต้ งั ของโครงกำร เพื่อลดระยะในกำรขนวัตถุดิบ (น้ ำวีแนส) จำก
โรงงำนไบโอฟูเอล มิตรผล ที่อำเภอด่ำนช้ำง
จำกผลกำรศึกษำตัวเลขโครงสร้ำงต้นทุนกำรขนส่งเชิงลึกในข้อ (1) และ (2) บริ ษทั พบว่ำ ยังคงมีขอ้ จำกัดในทำงปฏิบตั ิ
ค่อนข้ำงสู ง บริ ษทั จึงดำเนินกำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ของกำรย้ำยตำแหน่งที่ต้ งั ของอัครวัฒน์ เพื่อลดระยะทำงในกำร
ขนวัตถุดิบซึ่งเป็ นค่ำใช้จ่ำยคงที่
ปัจจุบนั ระยะทำงที่ใช้ขนส่งวัตถุดิบ อยูท่ ี่ประมำณ 45 กิโลเมตร จำกกำรสำรวจพื้นที่ที่สำมำรถเพิ่มควำมเป็ นไปได้ใน
เชิงพำณิ ชย์ โดยพิจำรณำจำกพื้นที่ต้งั ของโครงกำรในปัจจุบนั พบว่ำ มีพ้นื ที่ที่มีควำมเป็ นไปได้ในเชิงพำณิ ชย์สูงที่สุด 2
แห่ง ตั้งอยูท่ ำงทิศเหนือของที่ต้งั ปัจจุบนั เป็ นส่ วนที่ติดกับอำเภอหนองหญ้ำไซ ซึ่งเป็ นพื้นที่ที่มีระยะทำงใกล้กบั แหล่ง
วัตถุดิบมำกที่สุด ห่ำงจำกชุมชนที่อยูอ่ ำศัย (เป็ นไร่ ออ้ ยและสวนผัก)
บริ ษทั ได้ดำเนินกำรสำรวจพื้นที่ที่น่ำจะมีศกั ยภำพในกำรย้ำยที่ต้ งั โรงงำน 2 พื้นที่ ที่มีระยะทำงโดยรวม ประมำณ 28.7
กิโลเมตร และได้สำรวจเส้นทำงลัดซึ่งมีระยะทำงโดยรวมประมำณ 23.9 กิโลเมตร ผลกำรสำรวจพบว่ำ
(ก) พื้นที่ 1 เป็ นพื้นที่ที่มีสำยส่ งระบบไฟฟ้ ำแล้ว แต่ขนำดสำยส่ งยังมีขนำดเล็ก (สำมำรถเปลี่ยนเป็ นสำยส่ งขนำด
ใหญ่ได้) พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นไร่ ออ้ ยและสวนผัก ห่ ำงจำกชุมชน (มีบำ้ นเรื อนเล็กน้อย) จึงเป็ นพื้นที่ที่มีศกั ยภำพในกำร
ตั้งโรงไฟฟ้ำได้
(ข) พื้นที่ 2 เป็ นพื้นที่ที่ยงั ไม่มีสำยส่ งไฟฟ้ ำเข้ำในพื้นที่ แต่เป็ นพื้นที่ตรวจสอบด้วยตำเปล่ำโล่ง พิจำรณำแล้วถือว่ำ
อำจพอมีศกั ยภำพในกำรตั้งโรงไฟฟ้ำ แต่ตอ้ งลงทุนดำเนินกำรก่อสร้ำงสำยส่ งเพิ่มเติมจำกที่มีอยู่และปรับปรุ งทำงเข้ำ
พื้นที่เพื่อให้รถบรรทุกขนำดใหญ่สำมำรถเข้ำพื้นที่ได้
(ค) เส้นทำงลัดไม่น่ำจะใช้งำนได้จริ ง เพรำะมีส่วนตรงกลำงบำงส่ วนที่เป็ นทำงลูกรังและมีสภำพเป็ นหลุมบ่อ ซึ่งจะ
ส่งผลให้น้ ำเสี ยให้กระเด็นออกมำจำกตัวรถขนส่ง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในฤดูฝน เส้นทำงน่ำจะมีหลุมบ่อมำกขึ้น
ดังนั้น แนวทำงที่มีควำมเป็ นไปได้มำกที่สุดจำกกำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ของกำรย้ำยตำแหน่งที่ต้งั ของอัครวัฒน์ เพื่อ
ลดระยะทำงในกำรขนวัตถุดิบคือ ย้ำยที่ต้ งั โครงกำรไปอยู่ที่พ้ืนที่ 1 หรื อ 2 ซึ่ งจำกผลกำรประเมินระยะทำงกำรขนส่ ง
น้ ำ เสี ย จำกโรงงำนวัต ถุ ดิ บ (น้ ำวี แ นส) จำกโรงงำนไบโอฟู เอล มิ ต รผล ที่ อ ำเภอด่ ำนช้ำง จะอยู่ที่ ป ระมำณ 28.7
กิโลเมตร
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(3) กำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ในกำรติดตั้งระบบบำบัดน้ ำเสี ย
ผลกำรวิเครำะห์ตน้ ทุนกำรติดตั้งระบบบำบัดน้ ำเสี ยอยูท่ ี่ 40-60 บำทต่อตันน้ ำเสี ย โดยจะกระทบโครงสร้ำงต้นทุนและ
ผลตอบแทนของโครงกำร
(4) กำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ในกำรบอกเลิกสัญญำ
เงื่อนไขหรื อข้อตกลงกับคู่สัญญำ และกำรปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขในกำรชำระเงินค่ำหุ้นในส่วนที่เหลือ หรื อกำรซื้ อขำยหุ้น
ครั้งที่ 3 หรื อในสัดส่ วนประมำณร้อยละ 16.36 ของหุ้นทั้งหมด หรื อประมำณ 36 ล้ำนบำท บริ ษทั ได้ดำเนิ นกำรขอ
ควำมเห็นจำกที่ปรึ กษำด้ำนกฎหมำย บริ ษทั กุดนั่ แอนด์ พำร์ทเนอร์ส จำกัด ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
ตำมสัญญำซื้ อขำยหุ้นระหว่ำงบริ ษทั และอัครวัฒน์ มีขอ้ ตกลงเกี่ยวกับกำรชำระรำคำซื้อขำยหุ้น เงื่อนไขกำรชำระรำคำ
และกำรยกเลิกสัญญำ ดังนี้
เงื่อนไขบังคับก่อน เฉพำะกรณี สำหรับกำรซื้อขำยเสร็ จสมบูรณ์ครั้งที่ 3
-

ผูซ้ ้ือและผูข้ ำยได้เข้ำทำสัญญำระหว่ำงผูถ้ ือหุ้น ตำมเงื่อนไขที่คู่สัญญำตกลงกัน

กำรผิดข้อตกลงอันเป็ นเหตุให้บอกเลิกสัญญำ
คู่สัญญำอำจใช้สิทธิหำกคู่สัญญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่ งไม่ได้ปฏิบตั ิหน้ำที่ใด ๆ ของตนในเรื่ องที่เป็ นสำระสำคัญในวันที่ทำ
กำรซื้ อขำยเสร็ จสมบูรณ์ (ครั้งที่ 1 หรื อ ครั้งที่ 2 หรื อ ครั้งที่ 3 แล้วแต่กรณี ) คู่สัญญำอีกฝ่ ำยหนึ่งมีสิทธิ ดำเนินกำรอย่ำง
ใดอย่ำงหนึ่ง ดังนี้
(1) อำจใช้สิทธิ เลิกสัญญำฉบับนี้ ทนั ที โดยไม่เป็ นกำรเสื่ อมเสี ยสิ ทธิ เรี ยกร้องค่ำเสี ยหำยที่ตนมีต่อคู่สัญญำอีกฝ่ ำย
หนึ่ง
(2) อำจใช้สิทธิ หรื อสละสิ ทธิ ใด ๆ เพื่อให้กำรซื้อขำยเสร็ จสมบูรณ์ สำมำรถดำเนินกำรต่อไปได้จนเสร็ จสิ้ นในวันที่
ทำกำรซื้อขำยเสร็ จสมบูรณ์ หรื อ
(3) อำจกำหนดวันที่จะทำกำรซื้ อขำยเสร็ จสมบูรณ์ใหม่ ซึ่ งต้องไม่เกินกว่ำ 5 วันทำกำรนับจำกวันที่ทำกำรซื้ อขำย
เสร็ จสมบูรณ์ ที่กำหนดไว้เดิม ทั้งนี้ คู่สัญญำแต่ละฝ่ ำยต่ำงมีหน้ำที่ตอ้ งปฏิบตั ิ ในวันที่ทำกำรซื้อขำยเสร็ จสมบูรณ์
ที่ ได้เลื่ อ นไปนั้น และกำรเลื่ อ นวัน ที่ ทำกำรซื้ อ ขำยเสร็ จสมบูรณ์ นั้นสำมำรถเลื่ อนได้เพี ยงครั้ งเดี ยว เว้นแต่
คู่สัญญำจะตกลงกันเป็ นอย่ำงอื่น
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มีกำรตกลงเพื่อขยำยระยะเวลำกำรเข้ำทำรำยกำรซื้ อขำยหุ้นครั้งที่ 3 มำเป็ นภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน
2560 เพื่อทำควำมตกลงเกี่ยวกับกำรบริ หำรจัดกำร อัครวัฒน์ กับทำงผูข้ ำยหุ้น โดยในขณะนี้ ด้วยเหตุว่ำบริ ษทั และ
ผูข้ ำยหุ้นยังไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมเงื่อนไขบังคับก่อนของกำรซื้อขำยหุ้นครั้งที่ 3 เนื่องจำกยังไม่สำมำรถเจรจำตกลง
ในสำระสำคัญอื่นของกำรเข้ำลงทุนในโครงกำรได้ ดังนั้น บริ ษทั จึงยังไม่ได้เข้ำทำรำยกำรซื้ อขำยหุ้นครั้งที่ 3 แต่อย่ำง
ใด นอกจำกนั้น หำกคู่สัญญำไม่สำมำรถทำกำรซื้ อขำยหุ้นครั้งที่ 3 ได้ อันเนื่ องมำจำกเงื่อนไขบังคับก่อนเกิดขึ้นไม่
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ครบถ้วน คู่สัญญำอำจพิจำรณำเลิกสัญญำและเรี ยกให้คู่สัญญำอีกฝ่ ำยหนึ่ งชำระค่ำเสี ยหำย (ถ้ำมี) ระหว่ำงกันได้ตำม
กฎหมำย
ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิจำรณำแล้ว จึงมีควำมเห็นว่ำ กำรดำเนินโครงกำรต่อไปไม่ว่ำจะโดยอำศัย
แนวทำงเดิม หรื อตำมแนวทำงแก้ไขปัญหำตำมข้อ (1) ถึง (3) อำจส่งผลให้บริ ษทั ไม่ได้รับผลประโยชน์ต่อบริ ษทั และผู ้
ถื อหุ้ น ตำมที่ ได้อนุ มัติ ให้ เข้ำลงทุ น จึ งมี ควำมเห็ น ให้ ยกเลิ กกำรลงทุ น หรื อ กำรจำหน่ ำยกำรลงทุน โดยบริ ษ ัท จะ
ดำเนิ น กำรหำผูล้ งทุนที่ สนใจโครงกำรต่อไปอย่ำงไรก็ตำม เพื่อรักษำประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ื อหุ้น บริ ษทั อยู่
ระหว่ำงกำรพิจำรณำเพื่อดำเนินกำรตำมกฎหมำยและเรี ยกร้องค่ำเสี ยหำยตำมที่บริ ษทั จะพึงเรี ยกได้ตำมสัญญำต่อไป
จำกมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของ บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด เมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2561 กรรมกำรที่
เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ได้สิ้นสภำพกำรเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ในบริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด และวันที่
7 มิถุนำยน 2561 บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัดได้ดำเนินกำรจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมกรรมกำร ส่งผล
ให้บริ ษทั สิ้ นสุ ดอำนำจควบคุมในวันดังกล่ำว ดังนั้นในงบกำรเงินจึงเปลี่ยนแปลงสถำนะของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป มีผลทำให้บริ ษทั ต้องรับรู ้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิ ยม จำนวน 51.20 ล้ำนบำทในงบ
กำรเงินรวม และโอนเปลี่ยนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไปด้วยมูลค่ำตำมบัญชี ณ วันที่โอนเปลี่ยน เป็ นเงิน
ลงทุนระยะยำว จำนวน 54.23 ล้ำนบำท
รำยกำรเคลื่อนไหวของค่ำควำมนิ ยมโครงกำรโรงไฟฟ้ ำพลังงำนก๊ำซชี วภำพที่จงั หวัดสุ พรรณบุรีซ่ ึ งดำเนิ นกำรโดย
บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2561
ค่ำควำมนิยม
ต้นงวด
หัก กำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม
สุ ทธิ

51,202,950
(51,202,950)
-

12.2 เมื่อวันที่ 3 กันยำยน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรของบริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จำกัด (“บริ ษทั ย่อย”) มีมติ
ให้บริ ษทั ลงทุนในบริ ษทั จัดตั้งใหม่ภำยใต้ชื่อ “บริ ษทั ฮิโนกิ วูด้ เวิร์ค จำกัด” ในอัตรำร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
รวมเป็ นเงิน 1 ล้ำนบำท บริ ษทั ดังกล่ำวจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั เมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2561
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13.

เงินลงทุนระยะยำวอื่น
(หน่วย : พันบำท)
ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ว

ประเทศ

ชื่อบริ ษทั
รำคำทุน
ไทย 1) บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน
จำกัด (หมำยเหตุ 2.1)
อังกฤษ 2) DNANUDGE LIMITED *

สกุลเงิน

บำท
ยูโร

จำนวนเงิน

5,000,000
21,504,058

สัดส่วน
เงินลงทุน
ร้อยละ

33.64
0.67

31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร

หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนทัว่ ไป

2,864
42,600
-

54,228
(51,364)

เงินลงทุนระยะยำวอื่น - สุทธิ

45,464

2,864

* ตำมงบกำรเงิน ณ วันที่ 31 กรกฏำคม 2561
เป็ นเงินลงทุนในตรำสำรทุนถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ประกอบด้วย
13.1 จำกมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของ บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด เมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2561 กรรมกำรที่
เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ได้สิ้นสภำพกำรเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ในบริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด และวันที่
7 มิถุนำยน 2561 บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัดได้ดำเนินกำรจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมกรรมกำร ส่งผล
ให้บริ ษทั สิ้ นสุ ดอำนำจควบคุมในวันดังกล่ำว ดังนั้นในงบกำรเงินของบริ ษทั จึงเปลี่ยนแปลงสถำนะของเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อย เป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป และโอนเปลี่ยนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไปด้วยมูลค่ำตำมบัญชี ณ วันที่
โอนเปลี่ยน เป็ นเงินลงทุนระยะยำว จำนวน 54.23 ล้ำนบำท
ผูถ้ ือหุ้นใหญ่กลุ่มบริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด มีหนังสื อลงวันที่ 14 กันยำยน 2561 เพื่อเรี ยกให้บริ ษทั
ชำระค่ำเสี ยหำยตำมสัญญำ จำนวนเงิน 36 ล้ำนบำท กรณี บริ ษทั ไม่เข้ำซื้ อหุ้นที่เหลือ อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ ำยบริ หำรได้หำรื อกัน
ในประเด็นกำรเรี ยกร้องค่ำเสี ยหำยดังกล่ำว ว่ำยังมีประเด็นที่ทำงบริ ษทั มีขอ้ โต้แย้ง ซึ่งปัจจุบนั ยังไม่มีขอ้ ยุติ ซึ่งอำจจะต้อง
นำสู่กระบวนกำรทำงศำลเพื่อหำข้อยุติต่อไป
13.2 บริ ษทั ย่อยซื้ อเงินลงทุน จำนวน 1,000 หุ้น (มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 0.001 ปอนด์สเตอร์ ลิง) ในรำคำซื้ อขำยหุ้นละ
1,000 ปอนด์สเตอร์ลิง รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 1,000,000 ปอนด์สเตอร์ลิง (รำคำ 42,600,000 บำท) ในบริ ษทั DNANUDGE
LIMITED ซึ่งเป็ นบริ ษทั จำกัดจดทะเบียนภำยใต้กฎหมำยของประเทศอังกฤษ และเวลส์
บริ ษทั ย่อยจำนำหุ้นดังกล่ำวทั้งจำนวนเพื่อเป็ นประกันหนี้สินใดๆ ตำมสัญญำ เงินกูย้ ืมและสัญญำจำนำหุ้นกับบุคคลอื่น
(เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั ) (ตำมหมำยเหตุ 21) และเมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2562 คู่สัญญำตกลงยกเลิกกำรซื้อขำยหุ้น และ
กำรกูย้ ืมที่เกี่ยวข้องดังกล่ำวข้ำงต้น
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
14.

ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีไ้ ม่ หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้ปรับโครงสร้ำงหนี้
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
รวม

งบกำรเงินรวม
2561
2560
53,830,547
39,304,000
(53,830,547) (39,304,000)
-

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
53,830,547
39,304,000
(53,830,547) (39,304,000)
-

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอืน่ มีกำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงปี ดังนี้

ยกมำ
เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
รับโอน (โอนออก)
ยอดยกไป

งบกำรเงินรวม
2561
2560
39,304,000
39,304,000
(1,800,000)
16,326,547
53,830,547
39,304,000

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
39,304,000
39,304,000
(1,800,000)
16,326,547
53,830,547
39,304,000

14.1 เมื่อวันที่ 15 กรกฎำคม 2558 บริ ษทั ได้ลงนำมในบันทึกข้อตกลงปรับปรุ งโครงสร้ำงหนี้ และรับสภำพหนี้ ของลูกหนี้
รำยหนึ่ ง ภำยใต้เงื่อนไขของสัญญำดังกล่ำว ลูกหนี้ ขอผ่อนชำระหนี้ ให้แล้วเสร็ จภำยใน 36 งวด ครบกำหนดภำยใน
เดือนกรกฎำคม 2561 โดยเริ่ มผ่อน
งวดเดือนที่ 1-งวดเดือนที่ 12 ชำระไม่นอ้ ยกว่ำงวดละ 500,000 บำท
งวดเดือนที่ 13-งวดเดือนที่ 33 ชำระไม่นอ้ ยกว่ำงวดละ 1,500,000 บำท
งวดเดือนที่ 34-งวดเดือนที่ 35 ชำระไม่นอ้ ยกว่ำงวดละ 2,000,000 บำท
ลูกหนี้ตกลงชำระหนี้ส่วนที่เหลือทั้งหมดให้เสร็ จสิ้นครบถ้วนภำยในงวดที่ 36 (เดือนกรกฎำคม 2561)
บริ ษทั บันทึกค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญจำกลูกหนี้ปรับโครงสร้ำงหนี้ดงั กล่ำวเต็มจำนวน เนื่องจำกลูกหนี้ผิดนัดชำระคืน
เงิ น ตำมบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงปรั บ ปรุ ง โครงสร้ ำ งหนี้ และรั บ สภำพหนี้ บริ ษั ท ได้ ยื่ น ฟ้ อ งร้ อ งลู ก หนี้ ต่ อ ศำลแพ่ ง
และศำลแพ่งได้มีคำพิพำกษำเมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2560 ให้จำเลยชำระหนี้ให้เป็ นไปตำมคำพิพำกษำ โดยผ่อนชำระ
งวดแรกภำยในวัน ที่ 10 สิ งหำคม 2560 ลูก หนี้ ผิด นัดช ำระหนี้ ตำมคำพิ พ ำกษำ บริ ษ ัท ได้อ อกหมำยบังคับ คดี แล้ว
ขั้นตอนอยูร่ ะหว่ำงสื บทรัพย์
14.2 เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2561 บริ ษทั ได้ลงนำมในสัญญำประนี ประนอมยอมควำมกับบริ ษทั เอ็มไอซี บรอดแคส จำกัด
โดยสัญญำประนีประนอมยอมควำมแบ่งเป็ น
สัญญำฉบับที่ 1 มูลหนี้จำนวนเงิน 20.58 ล้ำนบำท กำหนดชำระเป็ นรำยเดือน งวดละไม่นอ้ ยกว่ำ 0.30 ล้ำนบำท จำนวน
29 งวด และจำนวนเงิน 11.76 ล้ำนบำทชำระภำยในสิ้นเดือนธันวำคม 2563
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
สัญญำฉบับที่ 2 มูลหนี้ จำนวนเงิน 44.22 ล้ำนบำท กำหนดชำระจำนวน 2 งวด งวดแรกภำยในเดื อนธันวำคม 2561
จำนวนเงิน 22.11 ล้ำนบำท และงวดที่สองภำยในเดือนมิถุนำยน 2562 จำนวนเงิน 22.11 ล้ำนบำท
บริ ษทั บันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญจำกลูกหนี้สัญญำประนีประนอมยอมควำมดังกล่ำวเต็มจำนวน
อย่ำงไรก็ต ำม สัญ ญำฉบับ ที่ 2 ลู กหนี้ ได้ผิดนัดชำระ บริ ษ ัท ได้ขอให้ ศำลออกหมำยบังคับ คดี เรี ยบร้ อยแล้ว ซึ่ งจะ
ดำเนินกำรสื บทรัพย์และบังคับคดีตำมขั้นตอนต่อไป
15.

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
รำยกำรเคลื่อนไหวของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 1
มกรำคม 2561
รำคำทุน
อำคำร
ส่วนปรับปรุ งอำคำร
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และ
เครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
รวม
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
อำคำร
ส่วนปรับปรุ งอำคำร
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และ
เครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
รวม
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำทรัพย์สิน
สุทธิ

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ลดลงเนื่องจำกสูญเสีย
อำนำจควบคุม

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561

24,172,337
16,255,360

-

-

(24,172,337)
-

16,255,360

10,816,538
11,696,383
3,909,519
66,850,137

120,389
120,389

(94,924)
(94,924)

(3,909,519)
(28,081,856)

10,842,003
11,696,383
38,793,746

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

(235,482)
(812,768)

-

6,440,694
-

(2,865,492)

(5,388,541)
(6,858,394)
(2,491,285)
(22,996,156)
(9,338,028)
34,515,953

(2,104,550)
(2,339,276)
(71,260)
(5,563,336)
(9,740,589)

85,505
85,505
-

2,562,545
9,003,239
19,078,617

(7,407,586)
(9,197,670)
(19,470,748)
19,322,998

ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม 2561

5,563,336

วันที่ 31 ธันวำคม 2560

6,822,697
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 1
มกรำคม 2561
รำคำทุน
ส่วนปรับปรุ งอำคำร
เครื่ อ งตกแต่ ง ติ ด ตั้ง และ
เครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวม
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ส่วนปรับปรุ งอำคำร
เครื่ อ งตกแต่ ง ติ ด ตั้ง และ
เครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวม
สุ ทธิ

เพิ่มขึ้น

รับเข้ำ
(โอนออก)

ลดลง

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561

16,255,360

-

-

-

16,255,360

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

120,389
120,389

(94,924)
(94,924)

-

10,842,003
11,696,383
38,793,746

(2,052,724)

(812,767)

-

-

(2,865,491)

(5,388,541)
(6,858,394)
(14,299,659)
24,468,622

(2,104,550)
(2,339,276)
(5,256,593)

85,504
85,504

-

(7,407,587)
(9,197,670)
(19,470,748)
19,322,998

ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
วันที่ 31 ธันวำคม 2560

5,256,593
5,218,140

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีทรัพย์สินที่คำนวณค่ำเสื่ อมรำคำหมดแล้วแต่ยงั ใช้งำนอยู่ โดยมีรำคำ
ทุน 0.26 ล้ำนบำท (เฉพำะกิจกำร 0.26 ล้ำนบำท)
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
16.

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 1
มกรำคม 2561
รำคำทุน
ที่ดิน
อำคำร
เครื่ องมือและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และ
เครื่ องใช้สำนักงำน
รวม
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
อำคำร
เครื่ องมือและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และ
เครื่ องใช้สำนักงำน
รวม
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำทรัพย์สิน
สุ ทธิ

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561

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

-

(61,055)

13,356,941
16,713,059
10,879,343

875,951
41,886,349

-

(14,178)
(75,233)

861,773
41,811,116

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

(243,200)
(2,166,033)

42,359

(1,719,006)
(9,303,136)

(743,743)
(9,399,011)
(10,859,653)
21,627,685

(123,016)
(2,532,249)

11,786
54,145

(854,973)
(11,877,115)
(10,859,653)
19,074,348

ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
วันที่ 31 ธันวำคม 2560

2,532,249
2,706,325
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
17.

สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน
รำยกำรเคลื่อนไหวสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2561
2560
รำคำทุน
ยอดยกมำ
เพิ่มขึ้น
จำหน่ำย/โอนออก
ยอดยกไป

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

618,867,737
618,867,737

618,867,737
618,867,737

618,867,737
618,867,737

618,867,737
618,867,737

ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
ยอดยกมำ
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับงวด
จำหน่ำย/โอนออก
ยอดยกไป

(241,228,065)
(241,228,065)

(226,038,317)
(15,189,748)
(241,228,065)

(241,228,065)
(241,228,065)

(226,038,317)
(15,189,748)
(241,228,065)

ยอดคงเหลือ
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
สุ ทธิ

377,639,672
(377,639,672)
-

377,639,672
(377,639,672)
-

377,639,672
(377,639,672)
-

377,639,672
(377,639,672)
-

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน มีกำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงปี ดังนี้

ยกมำ
เพิ่มขึ้นสุ ทธิ
ยอดยกไป

งบกำรเงินรวม
2561
2560
377,639,672
353,887,686
23,751,986
377,639,672
377,639,672
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(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
377,639,672 353,887,686
23,751,986
377,639,672 377,639,672

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุ ทธิของบริ ษทั ประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้
17.1 เมื่อวันที่ 30 มกรำคม 2558 บริ ษทั ได้เข้ำทำสัญญำซื้ อสิ ทธิ บริ หำรเวลำออกอำกำศ กับ บริ ษทั มีเดีย เอเจนซี ไทย จำกัด
(“มีเดีย เอเจนซี”) เพื่อรับสิ ทธิ เด็ดขำดในกำรแต่งตั้งจำกมีเดีย เอเจนซีให้เป็ นผูร้ ่ วมบริ หำรจัดกำรเวลำออกอำกำศ กำร
ซื้ อขำยเวลำ เช่ำ ให้เช่ำเวลำกำรออกอำกำศ กำรโฆษณำสิ นค้ำ ธุรกิจและบริ กำร กำรดำเนิ นรำยกำร กำรหำผูร้ ่ วมผลิต
รำยกำรในรำยกำรโทรทัศน์ดำวเทีย ม 5 ช่อง (“สิ ทธิบริหำรเวลำออกอำกำศ”)โดยมีกำหนดระยะเวลำ 3 ปี ตั้งแต่ วันที่
30 มกรำคม 2558 ถึง 29 มกรำคม 2561 โดยบริ ษทั ตกลงชำระค่ำตอบแทนกำรให้สิทธิบริ หำรเวลำออกอำกำศงวดเดียว
เป็ นจำนวนเงินทั้งสิ้น 369,200,000 บำท ภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่ทำสัญญำ และ ตกลงชำระค่ำตอบแทนเป็ นรำยเดือน
เป็ นจำนวนเงินทั้งสิ้ น 10,300,000 บำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) ต่อเดือน ตลอดอำยุสัญญำ ทั้งนี้ ตำมสัญญำดังกล่ำว
มีเดีย เอเจนซี ตกลงรับประกันรำยได้ข้นั ต่ำให้บริ ษทั จำกกำรเข้ำทำสัญญำซื้ อสิ ทธิบริ หำรเวลำออกอำกำศ เป็ นจำนวน
เงินรวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 24,000,000 บำท ต่อเดือนในปี แรก 19,000,000 บำท ต่อเดือนในปี ที่สอง และ 12,900,000 บำท
ต่อเดือนในปี ที่สำม และหำกบริ ษทั ได้รับ รำยได้ต่ำกว่ำจำนวนเงินที่รับประกัน มีเดีย เอเจนซี ตกลงชำระค่ำตอบแทน
ให้ บ ริ ษ ัท ตำมจ ำนวนที่ รับ ประกัน เต็ม จำนวนภำยในวัน ที่ 25 ของแต่ล ะเดื อ น โดยมี กำหนดชำระงวดแรกเดื อ น
กุมภำพันธ์ 2558
นับแต่เดือนกุมภำพันธ์ 2558 จนถึง 30 กันยำยน 2558 มีเดีย เอเจนซี มียอดเงินค้ำงชำระซึ่ งเกิดจำกกำรประกันรำยได้ข้นั ต่ำ
ทั้งสิ้น 93,543,538.46 บำท และดอกเบี้ยผิดนัดจำกกำรชำระเงินดังกล่ำวจำนวน 1,703,493.75 บำท (“หนี้เงินค้ำงชำระ”)
บริ ษทั และ มีเดีย เอเจนซี ได้หำรื อตกลงวิธีกำรชำระหนี้ตำมสัญญำซื้ อสิ ทธิ บริ หำรเวลำออกอำกำศ โดยแบ่งกำรชำระ
หนี้ตำมประเภทของหนี้ที่เกิดหรื อจะเกิดขึ้นตำมสัญญำซื้อสิ ทธิบริ หำรเวลำออกอำกำศ ดังนี้
1.

หนีเ้ งินค้ำงชำระ

เมื่ อ วัน ที่ 11 พฤศจิ ก ำยน 2558 บริ ษ ัท และ มี เดี ย เอเจนซี ได้เข้ำท ำสั ญ ญำปรั บ ปรุ ง โครงสร้ ำงหนี้ เพื่ อ ก ำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรชำระหนี้เงินค้ำงชำระ (เงินประกันรำยได้ข้ นั ต่ำ 93,543,538.46 บำท และดอกเบี้ยผิดนัดจำก
กำรชำระเงินดังกล่ำวจำนวน 1,703,493.75 บำท) โดยบริ ษทั ตกลงผ่อนเวลำกำรชำระหนี้เงินค้ำงชำระให้ มีเดีย เอเจนซี
โดยให้ มีเดีย เอเจนซี แบ่งชำระหนี้ เงินค้ำงชำระ เป็ น 36 งวด โดยเริ่ มชำระเงินงวดแรก ภำยในวันทำกำรสุ ดท้ำยของ
เดื อนธันวำคม 2558 และ ชำระเงินงวดถัดไป ภำยในวันทำกำรสุ ดท้ำยของเดือนถัดไป และชำระดอกเบี้ยค้ำงชำระ
พร้อมกำรชำระหนี้เงินค้ำงชำระงวดสุ ดท้ำย
2.

หนีใ้ นอนำคตที่จะเกิดขึน้ ตำมสัญญำซื้อสิทธิบริหำรเวลำออกอำกำศ

สำหรับหนี้ อื่นใดที่จะเกิดขึ้นต่อไปตำมสัญญำซื้ อสิ ทธิ บริ หำรเวลำออกอำกำศ (รวมถึงหนี้ ประกันรำยได้ข้ นั ต่ำ) นั้น
มีเดีย เอเจนซี ได้แจ้งให้บริ ษทั ทรำบว่ำ มีเดีย เอเจนซี ได้รับสิ ทธิ ในกำรถ่ำยทอดสด กำรแข่งขันฟุตบอลลีกประเทศ
สเปน โกปำเดลเรย์ ในประเทศไทย สำหรับฤดูกำล 2015/16 2016/17 และ 2017/18 และได้รับสิ ทธิในกำรถ่ำยทอดสด
กำรแข่งขันกอล์ฟยูโรเปี ยนทัวร์ ในประเทศไทย สำหรับฤดูกำลปี 2559 2560 และ 2561 (“สิ ทธิในกำรถ่ ำยทอดสด”)
และ มีเดีย เอเจนซี จะเจรจำเพื่อให้สิทธิในกำรถ่ำยทอดสดกับผูใ้ ห้บริ กำรช่องสัญญำณ ซึ่งหำกกำรเจรจำของ
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
มีเดีย เอเจนซี ประสบควำมสำเร็ จ มีเดีย เอเจนซี จะได้รับสิ ทธิ ในกำรขำยและรับรำยได้จำกกำรโฆษณำออกอำกำศใน
ระหว่ำงกำรถ่ำยทอดสดกำรแข่งขันทั้งสองรำยกำร
เมื่ อวัน ที่ 1 กัน ยำยน 2558 มี เดี ย เอเจนซี ได้ท ำสัญ ญำเช่ ำช่ วงช่ อ งสั ญ ญำณ เพื่ อถ่ำยทอดสดรำยกำรแข่ งขัน กอล์ฟ
ยูโรเปี ยนทัวร์ กับ บริ ษทั จีซีที มีเดีย จำกัด เป็ นที่เรี ยบร้อย และ มีเดีย เอเจนซี มีสิทธิ ในกำรขำยโฆษณำและรับรำยได้
จำกกำรโฆษณำออกอำกำศในระหว่ำงกำรถ่ำยทอดสดกำรแข่งขันกอล์ฟยูโรเปี ยนทัวร์ (สิ ทธิ ในกำรขำยโฆษณำใน
ระหว่ำงกำรถ่ำยทอดสดกำรแข่งขันฟุตบอลลี กประเทศสเปน โกปำเดลเรย์ ในประเทศไทย และ สิ ทธิ ในกำรขำย
โฆษณำตำมสัญญำเช่ำช่วงช่องสัญญำณ รวมเรี ยกว่ำ “สิทธิในกำรขำยโฆษณำ”)
มีเดีย เอเจนซี หำรื อร่ วมกับบริ ษทั ว่ำ มีเดีย เอเจนซี สำมำรถนำรำยได้จำกกำรโฆษณำออกอำกำศดังกล่ำวมำชำระหนี้
เงินค้ำงชำระ และหนี้อื่นใดตำมสัญญำซื้อสิ ทธิ บริ หำรเวลำออกอำกำศกับบริ ษทั ได้ แต่บริ ษทั เล็งเห็นว่ำ มีเดีย เอเจนซี
อำจไม่ประสบควำมสำเร็ จในกำรบริ หำรสิ ทธิ ในกำรขำยโฆษณำหรื ออำจผิดนัดชำระหนี้ต่อบริ ษทั ดังนั้น บริ ษทั และ
มีเดีย เอเจนซี จึงตกลงให้บริ ษทั รับโอนสิ ทธิ ในกำรขำยโฆษณำออกอำกำศมำบริ หำรโดยบริ ษทั ยังคงมีสิทธิ ในกำร
ได้รับค่ำตอบแทนภำยใต้สัญญำบริ หำรเวลำออกอำกำศ โดยมีสิทธิที่จ ะนำเอำรำยได้จำกกำรขำยโฆษณำออกอำกำศมำ
หักชำระกับค่ำตอบแทนค้ำงชำระดังกล่ำว
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2558 บริ ษทั จึงได้เข้ำทำสัญญำกำหนดวิธีกำรชำระหนี้ ภำยใต้สัญญำซื้ อสิ ทธิ บริ หำรเวลำ
ออกอำกำศ (“สั ญญำกำหนดวิธีกำรชำระหนี้”) กับมีเดีย เอเจนซี โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่ อเป็ นกำหนดวิธีกำรชำระ
หนี้ระหว่ำงบริ ษทั และ มีเดีย เอเจนซี ตำมสัญญำซื้ อสิ ทธิ บริ หำรเวลำออกอำกำศและเพื่อเป็ นกำรรับรองว่ำบริ ษทั จะ
ได้รับชำระหนี้จำกรำยได้อนั เกิดจำกสิ ทธิในกำรโฆษณำของ มีเดีย เอเจนซี สัญญำดังกล่ำวได้กำหนดให้มีเดีย เอเจนซี
โอนสิ ทธิในกำรบริ หำรสิ ทธิในกำรขำยโฆษณำให้บริ ษทั ฯ โดยเด็ดขำดอีกด้วย
สัญญำกำหนดวิธีกำรชำระหนี้ระบุให้ มีเดีย เอเจนซี โอนสิ ทธิในกำรขำยโฆษณำให้บริ ษทั บริ หำร โดยบริ ษทั มีสิทธิใน
กำรจัดสรร บริ หำร ขำย จำหน่ำย นำออกให้เช่ำ เพื่อหำรำยได้จำกสิ ทธิ ในกำรขำยโฆษณำ (เนื่องจำกสิ ทธิ ดงั กล่ำวเป็ น
สิ ทธิ ในกำรบริ หำร หำกบริ ษทั มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรสิ ทธิ เกิดขึ้น บริ ษทั สำมำรถหักค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ที่เกิดขึ้นและ
เกี่ยวกับกำรบริ หำรสิ ทธิ ในกำรขำยโฆษณำออกจำกรำยรับจำกสิ ทธิ ในกำรขำยโฆษณำ) โดยเมื่อบริ ษทั ได้รับรำยได้
สุ ทธิ หลังหักค่ำใช้จ่ำยแล้ว ตำมสัญญำกำหนดวิธีกำรชำระหนี้ ให้บริ ษทั หักกลบลบหนี้ รำยได้จำกสิ ทธิ ในกำรขำย
โฆษณำดังกล่ำวกับหนี้ใด ๆ ระหว่ำงบริ ษทั และมีเดีย เอเจนซี ตำมสัญญำซื้อสิ ทธิบริ หำรเวลำออกอำกำศ
บริ ษทั มิได้มีกำรบันทึกมูลค่ำยุติธรรรมของสิ ทธิ ในกำรขำยโฆษณำออกอำกำศในระหว่ำงกำรถ่ำยทอดสดกำรแข่งขัน
กอล์ฟยูโรเปี ยนทัวร์เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนในงบกำรเงิน เนื่องจำกสิ ทธิที่ได้มำไม่ถือเป็ นกำรแปลงหนี้ใหม่ เนื่องจำก
ภำระผูกพันและหน้ำที่ตำมสัญญำซื้ อสิ ทธิ บริ หำรเวลำออกอำกำศของคู่สัญญำยังไม่ระงับลง โดยบริ ษทั และ มีเดีย เอ
เจนซี มีเจตนำเพียงตกลงให้มีกำรผ่อนชำระหนี้ตำมสัญญำซื้ อสิ ทธิ บริ หำรเวลำออกอำกำศ และหักรำยได้จำกสิ ทธิ ใน
กำรขำยโฆษณำกับหนี้ตำมสัญญำซื้อสิ ทธิบริ หำรเวลำออกอำกำศ บริ ษทั ยังมีสิทธิตำมกฎหมำยในกำรฟ้องร้องเพื่อเรี ยก
ให้ มีเดีย เอเจนซี ชำระหนี้เงินประกันรำยได้ข้นั ต่ำตำมสัญญำซื้อสิ ทธิบริ หำรเวลำออกอำกำศ
สำหรับภำระผูกพันและหนี้ สินที่มีระหว่ำงกันตำมสัญญำดังกล่ำว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 คงเหลือจำนวน 299.45
ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วยรำยกำร ดังต่อไปนี้
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ก. ลูกหนี้ตำมสัญญำปรับปรุ งโครงสร้ำงหนี้คงเหลือ ณ 31 ธันวำคม 2561 จำนวน 72.01 ล้ำนบำท (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)
มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
รำยละเอียด
(หน่วย : ล้ำนบำท)
ลูกหนี้ตำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้
98.16
หัก เงินรับชำระ
(26.15)
ลูกหนี้ตำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้ ณ 31 ธันวำคม 2561
72.01
ข. มูลค่ำตำมสัญญำกำหนดวิธีกำรชำระหนี้ภำยใต้สัญญำซื้อสิ ทธิบริ หำรเวลำออกอำกำศ จำนวน 227.44 ล้ำนบำท (ไม่
รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
รำยละเอียด
(หน่วย : ล้ำนบำท)
มูลค่ำยุติธรรมสิ ทธิในกำรขำยโฆษณำยูโรเปี ยนทัวร์ที่ประเมินโดยที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน
254.79
หัก เงินรับชำระ
(27.35)
มูลค่ำตำมสัญญำกำหนดวิธีกำรชำระหนี้ฯ ณ 31 ธันวำคม 2561
227.44
จำกเหตุกำรณ์ ที่เกิ ดขึ้น บริ ษทั พิจำรณำแล้วเห็ น ควรที่ จะไม่ให้มี กำรรับ รู ้รำยได้ที่เกิ ดขึ้นแล้วตำมสัญญำ ไว้ในงบ
กำรเงินนี้ โดยบริ ษทั จะรับรู ้รำยได้ทำงด้ำนบัญชีเมื่อบริ ษทั ได้รับชำระเงินตำมสัญญำดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว (บันทึกบัญชี
เป็ นเกณฑ์เงินสด)
บริ ษทั ได้พิจำรณำตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของค่ำสิ ทธิน้ ี ทั้งจำนวน
เมื่อวันที่ 7 กันยำยน 2560 มีเดีย เอเจนซี มีหนังสื อแจ้งกำรไม่ได้รับสิ ทธิ กำรถ่ำยทอดสดกำรแข่งขันกอล์ฟยูโรเปี้ ยน
ทัวร์ฤดูกำล 2017 และ 2018 บริ ษทั จึงได้ยื่นฟ้อง มีเดีย เอเจนซีต่อศำลแพ่งธนบุรีเมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2560 ซึ่งศำลนัด
ไกล่เกลี่ย/สื บพยำนโจทก์ในวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2560 ต่อมำโจทก์ขอเลื่อนนัดไกล่เกลี่ยเป็ นวันที่ 19 มกรำคม 2561
โดยภำยหลังไม่สำมำรถไกล่เกลี่ยกันได้ ศำลจึง นัดสื บพยำนโจทย์วนั ที่ 17 พฤษภำคม 2561 และนัดสื บพยำนจำเลย
วัน ที่ 18 พฤษภำคม 2561 และเมื่ อ วัน ที่ 16 กรกฎำคม 2561 ศำลมี ค ำพิ พ ำกษำให้ มี เดี ย เอเจนซี่ ช ำระเงิ น 314.99
ล้ำนบำทพร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 12 ต่อปี ของต้นเงิน 243.36 ล้ำนบำทนับตั้งแต่วนั ที่ 30 มิถุนำยน 2560 และให้
ชำระดอกเบี้ ยในอัตรำร้ อยละ 7.5 ต่อ ปี ของต้น เงิ น 68.76 ล้ำนบำทนับ จำกวัน ฟ้ อ ง (ฟ้ องวัน ที่ 21 กัน ยำยน 2560)
เป็ นต้นไปจนกว่ำจะชำระเสร็ จสิ้นแก่บริ ษทั
17.2 ค่ ำสิ ท ธิ ใ นกำรบริ ห ำรจัด กำรช่ อ งสถำนี โ ทรทัศ น์ ผ่ ำนดำวเที ย มจ ำนวน 16 สถำนี โ ดยมี ร ำคำทุ น 82 ล้ำนบำท
ประกอบด้ว ยค่ ำ สิ ท ธิ ส ำหรั บ ระยะเวลำตั้งแต่ ธัน วำคม 2553 ถึ งพฤศจิ ก ำยน 2563 จ ำนวน 8 สถำนี และสำหรั บ
ระยะเวลำตั้งแต่มิถุนำยน 2556 ถึงพฤษภำคม 2566 จำนวน 8 สถำนี
เมื่อวันที่ 26 สิ งหำคม 2558 บริ ษทั ได้ทำบันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญำให้สิทธิ ร่วมผลิตรำยกำรก่อนครบกำหนด กับ
บริ ษทั เอ็ม วี เทเลวิชนั่ (ไทยแลนด์) จำกัด สำหรับช่องสถำนีโทรทัศน์ดำวเทียม จำนวน 8 ช่องสถำนี สำหรับระยะเวลำ
ตั้งแต่มิถุนำยน 2556 ถึง พฤษภำคม 2566 และได้ตดั จำหน่ำยทรัพย์สินดังกล่ำวจำนวน 31.62 ล้ำนบำท
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2558 บริ ษทั ได้ทำบันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญำให้สิทธิร่วมผลิตรำยกำรก่อนครบกำหนดกับ
บริ ษทั เอ็ม วี เทเลวิชนั่ (ไทยแลนด์) จำกัด สำหรับช่องสถำนี 8 ช่องสถำนี สำหรับระยะเวลำตั้งแต่ธันวำคม 2553 ถึง
พฤศจิกำยน 2563 โดยทยอยยกเลิกสัญญำ ทั้งนี้บริ ษทั ได้ตดั จำหน่ำยทรัพย์สินดังกล่ำว จำนวน 20.26 ล้ำนบำท
17.3 ค่ำสิ ทธิแพร่ ภำพแพร่ เสี ยงในรำยกำรภำพยนตร์ รำคำทุน 117.44 ล้ำนบำท บริ ษทั บันทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ จำนวน 22.49
ล้ำนบำท ในปี 2558 และจำนวน 23.75 ล้ำนบำท ในปี 2560
ค่ำสิ ทธิ แพร่ ภำพแพร่ เสี ยงเนื้ อหำรำยกำรช่องกีฬำ EDGE SPORT รำคำทุน 67.84 ล้ำนบำท บริ ษทั บันทึกค่ำเผื่อกำร
ด้อยค่ำ จำนวน 41.44 ล้ำนบำท ในปี 2559
17.4

ค่ำสิ ทธิ กำรถ่ำยทอดสดกำรแข่งขันฟุตบอล โดยมี รำคำทุน 48 ล้ำนบำท บริ ษ ทั ได้บ ัน ทึ ก ค่ำ เผื่อ กำรด้อ ยค่ำ จำนวน
43.66 ล้ำนบำท
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 จำนวนเงิน 15.19 ล้ำนบำท ตำมลำดับ บันทึกภำยใต้ “ต้นทุนค่ำ
สิ ทธิแพร่ ภำพรำยกำร” และ “ต้นทุนค่ำสิ ทธิร่วมผลิตรำยกำร” ตำมลำดับ ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรับแต่ละปี

18.

สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่ หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หัก รำยได้ดอกเบี้ยรับรอกำรรับรู ้
สุ ทธิ
หัก ส่วนของสิ นทรัพย์ระยะยำว
ที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

งบกำรเงินรวม
2561
2560
102,959,690
104,433,064
(17,447,740) (17,919,571)
85,511,950
86,513,493

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
102,959,690
104,433,064
(17,447,740) (17,919,571)
85,511,950
86,513,493

(85,511,950)
-

(85,511,950)
-

(13,485,848)
73,027,645

(13,485,848)
73,027,645

18.1 ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินสุ ทธิเกิดจำก บริ ษทั ได้ลงนำมในหนังสื อสัญญำซื้อขำยระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงและระบบปรับ
อำกำศกับบริ ษทั ที่ ไม่เกี่ ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งกำรส่ งมอบงำนและกำรตรวจรับงำนได้ดำเนิ นกำรแล้วเสร็ จในเดือน
สิ งหำคม 2559 โดยบริ ษทั จะได้รับชำระรำคำตำมสัญญำซื้ อขำยเป็ นงวดรำยเดือน รวมทั้งสิ้ น 84 งวด ๆ ละ 1,000,000
บำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) โดยเริ่ มงวดแรกในเดือนกันยำยน 2559 และเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2559 ได้ลงนำมใน
หนังสื อสัญญำซื้ อขำยระบบไฟฟ้ ำแสงสว่ำงและระบบปรับอำกำศ เฟส 2-1 โดยบริ ษทั ฯ จะได้รับชำระตำมสัญญำเป็ น
งวดรำยเดือนรวมทั้งสิ้น 84 งวด ๆ ละ 407,853 บำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) โดยเริ่ มงวดแรกในเดือน มกรำคม 2560
ในปี 2561 ลูกหนี้ประสบปั ญหำสภำพคล่อง จึงขอเจรจำเพื่อขอขยำยระยะเวลำกำรชำระ และจำนวนเงินที่ตอ้ งชำระใน
แต่ละงวด อย่ำงไรก็ตำม อยู่ในระหว่ำงกำรเจรจำลงนำมในหนังสื อขอขยำยระยะเวลำดังกล่ำว บริ ษทั พิจำรณำตั้งค่ำเผื่อ
หนี้สงสัยจะสู ญทั้งจำนวน
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ตำมมติ ที่ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ครั้งที่ 8/2561 เมื่ อ วัน ที่ 24 กรกฎำคม 2561 ได้มีม ติ ให้ ฟ้อ งร้ องบริ ษ ัท ไอที
สแควร์ จำกัด โดยเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2561 บริ ษทั ได้มอบหมำยให้สำนักงำนกฏหมำยแห่งหนึ่งดำเนินกำรฟ้องร้อง
ลูกหนี้ดงั กล่ำวแล้ว ซึ่งศำลนัดไกล่เกลี่ยวันที่ 20 มีนำคม 2562
19.

สินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี สำหรับ
รำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ ใช้หักภำษี จำนวน 329.02 ล้ำนบำท และ 242.98 ล้ำนบำท ตำมลำดับ (เฉพำะบริ ษ ัท
296.95 ล้ำนบำท และ 212.98 ล้ำนบำท ตำมลำดับ) เนื่ องจำกฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั พิจำรณำแล้วเห็นว่ำยังมีควำมไม่
แน่นอนว่ำบริ ษทั จะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกรำยกำรดังกล่ ำว และหรื อว่ำอำจไม่ได้ใช้
เป็ นรำยกำรหักทำงภำษีในอนำคต

20.

สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียนอื่น

เงินมัดจำ - อื่นๆ
หัก ค่ำเผื่อเงินมัดจำที่จะไม่สำมำรถเรี ยกคืน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยเงินมัดจำที่จะไม่สำมำรถ
เรี ยกคืน
เงินมัดจำ - สุ ทธิ
เงินร่ วมลงทุน
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินร่ วมลงทุน
เงินร่ วมลงทุน - สุ ทธิ
ภำษีถูกหัก ณ ที่จ่ำย - สะสม
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ ขำย
อื่น ๆ
รวม
ก.

งบกำรเงินรวม
2561
2560
29,011,668
39,035,804
(27,881,260) (29,587,619)

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
29,011,668
38,935,804
(27,881,260) (29,587,619)

1,130,408
29,810,506
(29,810,506)
7,908,418
9,038,826

1,130,408
29,810,506
(29,810,506)
7,670,636
8,801,044

(8,631,185)
817,000
20,000,000
20,000,000
6,801,075
14,000
27,632,075

(8,631,185)
717,000
20,000,000
20,000,000
6,801,075
27,518,075

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยเป็ นทรัพย์สินที่ มิได้ใช้ดำเนิ นงำนซึ่ งเป็ น
ทรัพย์สินของเหมืองหิ นอุตสำหกรรมเพื่อกำรก่อสร้ำง ซึ่ งหยุดดำเนิ นงำนแล้วในปั จจุบนั รำคำทุนจำนวน 17.02 ล้ำน
บำท ซึ่งบริ ษทั ได้ต้งั ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำทั้งจำนวน
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ข.

เงินร่ วมลงทุน
ในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรของบริ ษทั ครั้งที่ 18/2560 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2560 มีมติอนุมตั ิกำรเข้ำร่ วมลงทุน
กับ Triple Ch Holdings Company Limited (Triple CH) ซึ่ งเป็ นผู ้ไ ด้รั บ สิ ท ธิ ก ำรถ่ ำ ยทอดสดฟุ ต บอลในประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์ ในสัดส่ วนกำรร่ วมลงทุนร้อยละ 35 คิดเป็ นเงิน 30 ล้ำนบำท เพื่อประกอบธุ รกิจกำรถ่ำยทอดสดรำยกำร
ฟุตบอลในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ โดย Triple CH มีขอ้ ตกลงกำรรับประกันกำรดำเนิ นงำนในช่วงเวลำ 18 เดือน นับจำก
วันที่ 1 ธันวำคม 2560 ว่ำ ผลประโยชน์ รำยได้ที่บริ ษทั จะได้รับต้องไม่ต่ำกว่ำเงินลงทุนที่บริ ษทั ให้กำรสนับสนุ นแก่
ธุ รกิ จกำรถ่ำยทอดสดรำยกำรแข่งขัน ฟุตบอล และบริ ษทั มี เงื่อนไขในกำรชำระเงินร่ วมลงทุนคือ อยู่ภำยใต้กำรให้
ควำมเห็ นของที่ปรึ กษำกฎหมำยของบริ ษทั เกี่ ยวกับสถำนะทำงกฎหมำยของ Triple CH และกำรได้รับอนุ ญำตและ
ได้รับสิ ทธิอย่ำงถูกต้องให้ดำเนินธุรกิจกำรถ่ำยทอดสดรำยกำรฟุตบอล
ต่อมำบริ ษทั ได้ชำระเงินจำนวน 20 ล้ำนบำท แล้ว ในเดือนพฤศจิกำยน 2560 และในเดือนมีนำคม 2561 ได้ชำระเงินอีก
จำนวน 10 ล้ำนบำท เนื่องจำก Triple CH ได้ต่อสัญญำอนุญำตให้ใช้สิทธิกบั beIN
ทั้ง นี้ บริ ษ ัท ได้ว่ ำจ้ำง LEUNG WAI LAW FIRM ผ่ ำน บริ ษ ัท นอร์ ตัน โรส ฟุ ล ไบรท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ให้
ควำมเห็นเกี่ยวกับสถำนะของ Triple CH ซึ่งสำมำรถสรุ ปสำระสำคัญ ได้ดงั นี้
- Triple CH เป็ นบริ ษ ัท ข้ำมชำติ ที่ จดทะเบี ยนในประเทศซำมัวตำม International Company Act 1988 เมื่ อ วัน ที่ 14
กันยำยน 2557 และจะสิ้นอำยุเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2560 เว้นแต่จะดำเนินกำรต่ออำยุ
- Triple CH เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งถูกต้องตำมกฎหมำยและไม่เคยปฏิบตั ิผิดกฎหมำยของประเทศซำมัว
- ณ วันที่ทำกำรตรวจสอบสถำนะ Triple CH มีผถู ้ ือหุ้น 1 รำยคือ Bernard Camacho Sumayao
- Triple CH มี ทุนจดทะเบี ยน 1,000,000 เหรี ยญสหรัฐ ฯ ซึ่ งถูกแบ่งออกเป็ น 1,000,000 หุ้น มูลค่ำ หุ้นละ 1 เหรี ยญ
สหรัฐฯ ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ว่ำจ้ำงบริ ษทั อภิสิทธิ์ แอนด์ อัลลำยแอนซ์ จำกัด ตรวจสอบสิ ทธิ ตำมสัญญำอนุ ญำตให้ใช้
สิ ท ธิ ระหว่ ำง beIN Sports Asia Pte Limited (“beIN”) และ Triple CH ลงวัน ที่ 1 ธัน วำคม 2560 ซึ่ งสำมำรถสรุ ป
สำระสำคัญของกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิ ได้ดงั นี้
- beIN และ Triple CH ตกลงว่ำค่ำสิ ทธิประกอบไปด้วย (แล้วแต่ว่ำอย่ำงใดจะสู งกว่ำ)
▪ เงิ น จำนวนหนึ่ งที่ ไม่ข อเปิ ดเผย เนื่ องจำกเป็ นควำมลับ ทำงธุ รกิ จ ต่ อช่ วงระยะเวลำ 12 เดื อน ซึ่ งจะถู ก
คำนวณตำมสัดส่วน (prorated basis) หรื อ
▪ ร้อยละ 20 ของรำยได้ท้ งั หมด (gross revenue) และเพิ่มอีกร้อยละ 15 ของรำยได้ส่วนที่เกินเงินจำนวนหนึ่ง
ที่ไม่ขอเปิ ดเผย เนื่องจำกเป็ นควำมลับทำงธุรกิจ
- Triple CH ตกลงที่จะจ่ำยค่ำสิ ทธิ ดังนี้
▪ ร้อยละ 50 ของกำรรับประกันขั้นต่ำ นับแต่วนั ที่เข้ำทำสัญญำ
▪ ร้อยละ 50 ของกำรรับประกันขั้นต่ำ ภำยในวันที่ 1 มีนำคม 2561
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▪ ค่ำสิ ทธิ ส่ วนเพิ่ มใด ๆ ให้ ชำระภำยใน 30 วัน นับ แต่ได้รับ รำยงำนที่ เกี่ ยวข้อ งกัน ในแต่ ละเดื อน ตำมที่
กำหนดในสัญญำ
- beIN ตกลงให้ สิทธิ แก่ Triple CH ในกำรอนุ ญ ำตช่ วงแก่ ABS-CBN Corporation (“ABS-CBN”) ถ่ำยทอดสดกำร
แข่งขันฟุตบอลรำยกำรพรี เมียร์ ลีก (Premier League) ยูฟ่ำ แชมเปี ยนส์ ลีก (UEFA Champions League) และ ลำ ลีกำ
(La Liga) ฤดูกำล 2017-2018 (“กำรถ่ ำยทอด”) ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์
- beIN ตกลงให้ สิ ทธิ แ ก่ Triple CH ในกำรอนุ ญ ำตช่ ว งแก่ ABS-CBN เพื่ อ ใช้ โ ลโก้ ข องสโมสรฟุ ต บอลและ
เครื่ องหมำยกำรค้ำ ที่ ได้จัดหำมำและได้รับ อนุ ญำตโดยผูม้ ี อำนำจของแต่ละสโมสรที่ เกี่ ยวกับกำรถ่ำยทอด และ
กิจกรรมส่งเสริ มกำรขำยที่เกี่ยวกับกำรถ่ำยทอด
- สิ ทธิ ในกำรถ่ำยทอดเป็ นสิ ทธิ ของ Triple CH แต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ อย่ำงไรก็ตำม Triple CH ได้รับ
อนุ ญำตให้ใช้สิทธิ เฉพำะกรณี ของกำรถ่ำยทอดสดและถ่ำยทอดย้อนหลังผ่ำนระบบฟรี ทีวี (FTA TV transmissions)
เท่ำนั้น
บริ ษทั ได้พิจำรณำควำมเห็ นที่ ปรึ กษำกฎหมำยอันเกี่ ยวกับสถำนะของ Triple CH และกำรได้รับอนุ ญำตให้ใช้สิทธิ
ประกอบกับรู ปแบบธุรกิจแล้วจึงเข้ำร่ วมลงทุน
แต่อย่ำงไรก็ตำม ผลกำรดำเนินงำนธุรกิจดังกล่ำวไม่เป็ นไปตำมแผนงำนที่วำงไว้ บริ ษทั จึงพิจำรณำตั้งค่ำเผื่อทั้งจำนวน
21.

เงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินกูย้ ืมจำกบุคคลอื่น ซึ่งเป็ นกลุ่มผูถ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งจำนวน 5.36 ล้ำนบำท และ
เงินกูย้ ืมบุคคลอื่น (เป็ นผูถ้ ือหุ้นในบริ ษทั ) ที่บริ ษทั ย่อยทำสัญญำกูย้ ืมเงิน จำนวน 42,600,000 บำท (เทียบเท่ำ 1,000,000
ปอนด์สเตอร์ลิง) อัตรำดอกเบี้ย MLR โดยบริ ษทั ย่อยตกลงชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ณ วันที่ชำระคืนเงินกูท้ ้งั หมด
มีเงื่อนไขกำรชำระคืนเงินกู้ ดังนี้
1) รำคำหุ้นที่ซ้ือขำย มีรำคำซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เกินกว่ำ 50,000 บำท (คำนวณตำมอัตรำแลกเปลี่ยน
เฉลี่ยของธนำคำรพำณิ ชย์ในกรุ งเทพมหำนคร (อัตรำกลำง) ณ วันใช้สิทธิ หรื อ
2) เมื่อพ้นวันที่ 31 ธันวำคม 2562 แล้วแต่เหตุกำรณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
บริ ษทั ย่อยตกลงจำนำหุ้น (ตำมหมำยเหตุ 13.2) เพื่อเป็ นประกันหนี้สินใดๆ ซึ่งบริ ษทั ย่อยจะถืออยูใ่ นขณะเข้ำซื้อซื้อหุ้น
ทั้งนี้ บ ริ ษทั ตกลงท ำส ญญำจำน ำหุ้ น กับผูใ้ ห้กู้ให้ แล้วเสร็ จภำยใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ ก ำรซื้ อขำยหุ้ น ในบริ ษทั เสร็ จ
สมบูรณ์ โดยบริ ษทั ตกลงจะไม่จำหน่ำย จ่ำย โอน หรื อก่อให้เกิดภำระผูกพันใดๆแก่หุ้นที่จำนำ
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22.

เงินกู้ยืมระยะยำว

เงินกูย้ ืมระยะยำว
หัก ดอกเบี้ยเช่ำกำรเงินรอตัดบัญชี
สุ ทธิ
หัก ส่ วนของหนี้ สินระยะยำวที่ถึงกำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี
สุ ทธิ
23.

งบกำรเงินรวม
2561
2560
1,108,068
3,144,240
(53,168)
(199,163)
1,054,900
2,945,077

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
1,108,068
3,144,240
(53,168)
(199,163)
1,054,900
2,945,077

(948,524)
106,376

(948,524)
106,376

(1,890,208)
1,054,869

(1,890,208)
1,054,869

ประมำณกำรหนีส้ ินไม่ หมุนเวียนผลประโยชน์ พนักงำน
ผูเ้ ชี่ยวชำญอิสระรำยหนึ่งได้ทำกำรประเมินภำระหนี้สินที่ตอ้ งจ่ำยสำหรับผลประโยชน์ระยะยำวอื่นๆ ของพนักงำนโดย
ใช้วิธีกำร Projected unit credit ซึ่งบริ ษทั ได้ต้งั สำรองผลประโยชน์ระยะยำวอื่นๆ ของพนักงำน ดังนี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
2561
2560
ผลประโยชน์พนักงำน ณ วันที่ตน้ ปี
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน
ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั
ดอกเบี้ยของภำระผูกพัน
(กำไร) ขำดทุนตำมหลักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัย
หัก หนี้สินลดลงจำกกำรลำออกของพนักงำน
ลดลงเนื่องจำกกำรสู ญเสี ยอำนำจควบคุม
ผลประโยชน์พนักงำน ณ วันที่สิ้นปี

2,653,946

1,498,125

2,645,069

1,498,125

751,950
72,475

1,114,769
41,052

751,950
72,475

1,105,892
41,052

(1,111,826)
(294,688)
(8,877)
2,062,980

2,653,946

(1,111,826)
(294,688)
2,062,980

2,645,069

ข้อสมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยที่ใช้ในกำรคำนวณประมำณกำรหนี้ สิน
ผลประโยชน์ของพนักงำนมีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
2561
2560
อัตรำคิดลด (ร้อยละต่อปี )
2.10
2.74
2.10
2.74
อัตรำขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ย (ร้อยละต่อปี )
5.00
5.00
5.00
5.00
อำยุครบเกษียณ (ปี )
60
60
60
60
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ผลกระทบของกำรเปลี่ย นแปลงสมมติฐำนที่สำคัญ ต่อ มูล ค่ำปั จจุบ นั ของภำระผูกพัน ผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
อัตรำเพิม่ ขึ้น
อัตรำลดลง
อัตรำเพิม่ ขึ้น
อัตรำลดลง
(90,235)
104,864
(90,235)
104,864
อัตรำคิดลด (ร้อยละ 1.00)
87,095
(76,178)
87,095
(76,178)
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต (ร้อยละ 1.00)
(93,843)
40,960
(93,843)
40,960
อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำน (ร้อยละ 1.00)
(หน่วย : บำท)

อัตรำคิดลด (ร้อยละ 1.00)
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต (ร้อยละ 1.00)
อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำน (ร้อยละ 1.00)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
อัตรำเพิ่มขึ้น
อัตรำลดลง
อัตรำเพิ่มขึ้น
อัตรำลดลง
(274,857)
330,671
(274,857)
330,671
361,411
(304,979)
361,411
(304,979)
(287,247)
159,680
(287,247)
159,680

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้น อาจไม่ได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริ งในภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน เนื่ องจากเป็ นการยากที่การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานต่างๆที่เกิดขึ้นแยกต่างหากจากข้อสมมติฐานอื่นซึ่ ง
อาจมีความสัมพันธ์กนั
24.

หนีส้ ินไม่ หมุนเวียนอื่น

เงินประกันรับ - ค่ำสิ ทธิร่วมผลิตรำยกำร

งบกำรเงินรวม
2561
2560
2,830,050
2,830,050
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(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
2,830,050
2,830,050

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
25.

ใบสำคัญแสดงสิทธิ
เมื่ อวันที่ 26 พฤษภำคม 2557 บริ ษทั ได้จดทะเบียนหลักทรัพย์ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ กำรซื้ อหุ้นสำมัญของบริ ษทั กับตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (เริ่ มทำกำรซื้อขำยวันที่ 26 พฤษภำคม 2557) - DCORP-W1 โดยมีสำระสำคัญดังนี้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ :

ไม่เกิน 100,000,000 หน่วย

จำนวนหุ้นที่รองรับกำรใช้สิทธิ :

ไม่เกิน 100,000,000 หุ้น

สิ ทธิของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ :

ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญของบริ ษทั ได้ 1 หุ้น โดยมี
รำคำกำรใช้สิทธิ 3 บำทต่อ 1 หุ้นสำมัญ (เว้นแต่จะมี กำรปรับรำคำกำรใช้
สิ ทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ) **

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ :

ระบุชื่อผูถ้ ือและสำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้

อำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ :

3 ปี นับจำกวันที่ออก ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

** ที่ประชุมกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 16 มีนำคม 2558 มีมติเปลี่ยนแปลงอัตรำกำรใช้สิทธิ ใหม่และรำคำ
กำรใช้สิทธิ ใหม่ โดยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญได้ 1.60 หุ้น รำคำกำรใช้สิทธิ ใหม่ 1.87 บำท
ต่อหุ้น โดยบริ ษทั จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จำนวน 160,059,924 หุ้น
เมื่ อ วัน ที่ 8 พฤษภำคม 2560 ซึ่ งเป็ นวัน ใช้สิ ท ธิ ค รั้ งสุ ด ท้ำย ผู ้ถื อ ใบส ำคัญ สิ ท ธิ DCORP-W1 ได้ม ำใช้สิ ท ธิ จ ำนวน
21,433,003 หน่วย บริ ษทั ได้รับเงินค่ำหุ้นเพิ่มทุน จำนวนรวม 64,271,642 บำท จำกกำรออกหุ้นสำมัญจำนวน 34,351,469
หุ้น ให้กบั ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ บริ ษทั ได้จดทะเบียนกำรเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพำณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่
23 พฤษภำคม 2560 โดยมีทุนเรี ยกชำระแล้วจำนวน 587,407,772 บำท
โดยใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ ย งั ไม่ ไ ด้ใ ช้ สิ ท ธิ (DCORP-W1) มี จ ำนวน 1,958,934 หน่ ว ย ได้พ ้น สภำพจำกกำรเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนแล้วเมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม 2560
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
26.

กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้น
กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไร(ขำดทุน)สุ ทธิที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นสำมัญด้วยจำนวนหุ้นสำมัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักซึ่งออกและเรี ยกชำระในระหว่ำงปี
กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้นปรับลด
กำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยกำรหำรกำไร(ขำดทุน)สุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นสำมัญด้วยจำนวนหุ้น
สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักซึ่งออกจำหน่ำยและเรี ยกชำระในระหว่ำงงวดปรับปรุ งด้วยผลกระทบจำกสิ ทธิ ที่จะเลือกซื้ อ
หุ้น

ขำดทุนต่อหุน้ ปรับลด (บำท)
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (พันหุน้ )

สำหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวำคม
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
2561
2560
(0.714)
(0.359)
(0.830)
(0.262)
587,408
574,830
587,408
574,830

27. สำรองตำมกฎหมำย
ตำมมำตรำ 116 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั หำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั จะต้องจัดสรรกำไรสุ ทธิประจำปี ส่ วนหนึ่งไว้
เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิ ประจำปี หักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำ
ทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเป็ น
เงินปันผลได้
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
28. กำรเสนอข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดำเนินธุรกิจในส่ วนภูมิศำสตร์ เดียวคือในประเทศไทย ส่ วนธุ รกิจอื่นบริ ษทั ยังมีรำยได้จำกธุรกิจ
ดังกล่ำวไม่เกินร้อยละ 10 ของรำยได้รวม ดังนั้นจึงไม่ได้มีกำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่วนงำนดังกล่ำวในงบ
กำรเงินนี้
ข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำนทำงธุรกิจและส่ วนงำนทำงภูมิศำสตร์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สำหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ค่ำร่ วมผลิต
รำยได้ค่ำสิ ทธิ
รำยได้จำก
รำยกำร
แพร่ ภำพรำยกำร
กำรขำย
รวม
รำยได้
612
612
ต้นทุน
กำไรขั้นต้น
612
612
13,133
รำยได้อื่น
กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย
13,745
ค่ำใช้จ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
(47,781)
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินร่ วมทุน
(29,810)
หนี้สงสัยจะสู ญ
(88,235)
ผลขำดทุนกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม
(51,203)
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วม
(107,784)
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร
(18,681)
ต้นทุนทำงกำรเงิน
(684)
(89,498)
ส่วนแบ่งผลขำดทุนในบริ ษทั ร่ วม
(433,676)
รวมค่ำใช้จ่ำย
ขำดทุนก่อนภำษีเงินได้
(419,931)
ภำษีเงินได้
(419,931)
ขำดทุนสุ ทธิ
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย : พันบำท)

รำยได้
ต้นทุน
กำไรขั้นต้น
รำยได้อื่น
กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย
ค่ำใช้จ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ค่ำเผื่อด้อยค่ำสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วม
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ส่วนแบ่งผลขำดทุนในบริ ษทั ร่ วม
รวมค่ำใช้จ่ำย
ขำดทุนก่อนภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้
ขำดทุนสุ ทธิ

ค่ำร่ วมผลิต
รำยกำร
26,999
(7,200)
19,799

งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
รำยได้ค่ำสิ ทธิ
รำยได้จำก
แพร่ ภำพรำยกำร
กำรขำย
16,709
5
(15,190)
1,519
5

รวม
43,713
(22,390)
21,323
15,335
36,658
(105,227)
(16,870)
(20,731)
(65,331)
(24,064)
(411)
(12,997)
(245,631)
(208,973)
(208,973)
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
29.

เครื่ องมือทำงกำรเงิน

29.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง
เครื่ องมือทำงกำรเงินที่ สำคัญของบริ ษทั ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้ กำรค้ำ เงินลงทุน และ
เงินกูย้ ืมระยะสั้น บริ ษทั มีควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทำงกำรเงิ นดังกล่ำว และมีนโยบำยในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ดังนี้
ควำมเสี่ยงด้ ำนกำรให้ สินเชื่ อ
บริ ษทั มี ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่ อ ซึ่ งส่ วนใหญ่เกี่ ยวเนื่ องกับลูกหนี้ ที่เกิ ดจำกค่ำร่ วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ผ่ำน
ดำวเทียมและค่ำสิ ทธิ์ แพร่ ภำพรำยกำร อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกบริ ษทั มีนโยบำยในกำรให้สินเชื่อที่ระมัดระวัง และกำร
ติดตำมกำรรับชำระหนี้อย่ำงใกล้ชิด ดังนั้นบริ ษทั จึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสี ยหำยที่เป็ นสำระสำคัญจำกกำรเก็บหนี้
จำกลูกหนี้เหล่ำนี้นอกเหนือจำกส่วนที่ได้ต้ งั ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญไว้แล้วและลูกหนี้กำรค้ำร่ วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์
ผ่ำนดำวเทียมได้มีกำรวำงเงินประกัน
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบีย้
บริ ษทั มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกสิ นทรัพย์
และหนี้สินทำงกำรเงินส่ วนใหญ่มีอตั รำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรื อมีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับ
อัตรำตลำดในปัจจุบนั ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของบริ ษทั จึงอยูใ่ นระดับต่ำ
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ไม่มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน เนื่องจำกบริ ษทั ไม่มีรำยกำรค้ำที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศที่เป็ นสำระสำคัญ
29.2 กำรกำหนดมูลค่ำยุติธรรม
นโยบำยกำรบัญ ชี และกำรเปิ ดเผยของกลุ่มบริ ษทั กำหนดให้มี กำรกำหนดมูล ค่ำยุติธรรมทั้งสิ น ทรั พ ย์และหนี้ สิ น
ทำงกำรเงินและไม่ใช่ทำงกำรเงิน มูลค่ำยุติธรรมหมำยถึง รำคำที่จะได้รับจำกกำรขำยสิ นทรัพย์ หรื อจะจ่ำยเพื่อโอน
หนี้สินในรำยกำรที่เกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูร้ ่ วมตลำด ณ วันที่วดั มูลค่ำ วัตถุประสงค์ของกำรวัดมูลค่ำและ/หรื อ
กำรเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมถูกกำหนดโดยวิธีต่อไปนี้
มูลค่ำยุติธรรมของเงินสดและรำยกำรเที ยบเท่ำเงิน สด ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น และหนี้สินหมุนเวียนอื่นเป็ นมูลค่ำที่ใกล้เคียงกับรำคำที่
บันทึกไว้ในบัญชี
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
สำหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินอื่นนอกเหนือจำกที่กล่ำวข้ำงต้นมีมูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำยุติธรรมดังต่อไปนี้
(หน่วย : ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
ณ 31 ธันวำคม 2561
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินลงทุนชัว่ ครำวอื่น
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ด **
23.20
23.20
ณ 31 ธันวำคม 2560
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินลงทุนชัว่ ครำวอื่น
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ด **

-

184.16

-

184.16

(หน่วย : ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

ณ 31 ธันวำคม 2561
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินลงทุนชัว่ ครำวอื่น
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ด **

-

17.19

-

17.19

ณ 31 ธันวำคม 2560
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินลงทุนชัว่ ครำวอื่น
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ด **

-

174.62

-

174.62

** ระดับ 2 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้รำคำมูลค่ำหน่วยลงทุนที่ประกำศโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน
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30.

สัญญำ
เมื่อวันที่ 19 พฤษภำคม 2559 บริ ษทั ได้ลงนำมในบันทึกข้อตกลงจำนวน 2 ฉบับ กับผูล้ งทุนประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เพื่อเข้ำทำ
รำยกำรตรวจสอบสถำนะในบริ ษทั จำนวน 2 บริ ษทั ซึ่ งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ โดยประกอบธุรกิจพลังงำน
ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เพื่อเข้ำซื้ อหุ้นจำนวนร้อยละ 40 ของหุ้นของบริ ษทั ทั้ง 2 บริ ษทั และเมื่ อวันที่ 11 สิ งหำคม 2559
บริ ษทั ได้ชำระเงินมัดจำกำรเช่ำที่ดิน เพื่อก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำแสงอำทิตย์ดงั กล่ำวจำนวน 22.40 ล้ำนบำท ให้แก่ผแู ้ ทนหรื อ
ผูร้ ับมอบอำนำจจำกเจ้ำของที่ดินทั้ง 2 บริ ษทั โดยหำกโครงกำรไม่ได้รับอนุมตั ิจำกผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ผูใ้ ห้เช่ำที่ดินจะต้อง
คืนเงินมัดจำดังกล่ำวเต็มจำนวน ภำยในระยะเวลำที่บริ ษทั กำหนด กำรชำระเงินมัดจำดังกล่ำวได้รับอนุมตั ิกรอบวงเงินไม่
เกิน 50 ล้ำนบำท จำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั เมื่อวันที่ 13 กรกฎำคม 2559
เมื่ อวันที่ 26 มกรำคม 2560 ที่ ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษ ัทมี มติ อนุ มัติ กำรเข้ำลงทุ นในโครงกำรโรงไฟฟ้ ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ของ Negros PH Solar Inc (NPSI) ขนำดกำลังกำรผลิตตำมสัญญำ Solar Energy Contract 50 เมกะวัตต์ ซึ่ งตั้งอยู่
ที่ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ โดยซื้ อหุ้นสำมัญใน NPSI ร้อยละ 40 ของทุนที่ออกแล้วทั้งหมด คิดเป็ นมูลค่ำรวม 600,000 ดอลล่ำร์
สหรัฐ โดยจะต้องได้รับอนุ มตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ื อหุ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสี ยงทั้งหมด บริ ษทั
คำดว่ำโครงกำรโรงไฟฟ้ ำนี้ จะสำมำรถก่ อสร้ ำงแล้วเสร็ จและจำหน่ ำยไฟฟ้ ำในเชิ งพำณิ ชย์ได้ภำยในปี 2560 โดยจะมี
ผลตอบแทนโครงกำรไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 15 ซึ่ งคณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำมีควำมสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์
ต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุ้น และภำยหลังจำกที่คู่สัญญำปฏิบัติตำมเงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนดไว้ในสัญญำซื้ อขำยหุ้นหรื อ
ได้รับยกเว้นตำมวิธีกำรที่กำหนดในสัญญำฯ ภำยในเดือนตุลำคม 2560 (แก้ไขเพิ่มเติมวันที่ 19 พฤษภำคม 2560) บริ ษทั ได้
ชำระเงินจำนวนดังกล่ำวแล้ว
อย่ำงไรก็ดี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2560 ไม่สำมำรถดำเนินกำรเพื่อให้ได้มำซึ่ งใบอนุญำตก่อสร้ำงของโครงกำรและยังไม่
สำมำรถสรุ ปควำมคืบหน้ำใดๆ ได้ เนื่องจำกมีกำรปรับเปลี่ยนนโยบำยเรื่ องกระบวนกำรและขั้นตอนกำรอนุมตั ิใบอนุญำต
ของหน่ วยงำนคือกรมพลังงำน กระทรวงพลังงำน ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ บริ ษทั จึงมี ควำมจำเป็ นต้องยกเลิกกำรลงทุนใน
โครงกำร และบริ ษทั ได้ต้ งั ค่ำเผื่อเงินมัดจำที่ จะไม่สำมำรถเรี ยกคืน 34.10 ล้ำนบำท (ประกอบด้วยเงินมัดจำค่ำเช่ำที่ ดิน
22.40 ล้ำนบำท ค่ำดำเนินกำรเพื่อให้ได้มำซึ่ งใบอนุ ญำตก่อสร้ำงโครงกำร 11.70 ล้ำนบำท) และตัดจำหน่ำยเงินมัดจำที่ไม่
สำมำรถเรี ยกคืน (ค่ำใช้จ่ำยจัดจ้ำงที่ปรึ กษำกฎหมำย ที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน และที่ปรึ กษำทำงเทคนิ ควิศวกรรม) 8.63 ล้ำน
บำท อย่ำงไรก็ดี บริ ษทั ได้ดำเนิ นกำรส่ งหนังสื อทวงถำมเงินมัดจำค่ำเช่ำที่ดินอย่ำงเป็ นทำงกำรไปยังผูใ้ ห้เช่ำที่ดินแล้ว 2
ครั้ง และจะดำเนินกำรตำมขั้นตอนทำงกฎหมำยต่อไป
ต่อมำเมื่อวันที่ 8 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ได้รับเงินมัดจำค่ำหุ้น 21.23 ล้ำนบำท คืนแล้วจำกผูร้ ักษำทรัพย์สิน (Escrow Agent)
สำหรับเงินมัดจำค่ำเช่ำที่ดิน 22.40 ล้ำนบำท และค่ำดำเนินกำรเพื่อให้ได้มำซึ่งใบอนุญำตก่อสร้ำงโครงกำร 11.70 ล้ำนบำท
รวม 34.10 ล้ำนบำท ยังไม่สำมำรถเรี ยกคืนได้
ทั้งนี้ กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสำหรับกำรเข้ำลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของ Negros PH
Solar Inc (NPSI) เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2560 คณะกรรมกำรได้มีมติเห็นชอบว่ำ กำรลงทุนในโรงไฟฟ้ำ NPSI มีควำม
สมเหตุสมผล โดยพิจำรณำจำกข้อมูลกำรตรวจสอบทำงเทคนิค ข้อมูลเชิงพำณิ ชย์ และข้อมูลกำรตรวจสอบสถำนะทำง
กฎหมำย

- 210 -

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
กำรพิจำรณำข้อมูลทำงเทคนิค บริ ษทั ได้ว่ำจ้ำง บริ ษทั อินฟรำเทค เอ เอสทีเอ็ม จำกัด เพื่อดำเนินกำรสำรวจพื้นที่และ
ประเมินควำมเหมำะสมของสถำนที่ เพื่อใช้ในกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ไม่ว่ำจะเป็ นกำรทดสอบควำม
แข็งแรงของดิน ควำมสู งของพื้นที่จำกระดับน้ ำทะเล สถิติภยั พิบตั ิ เช่น กำรเกิดน้ ำท่วมและลมพำยุยอ้ นหลัง รวมถึง
บริ ษทั ยังได้เตรี ยมกำรว่ำจ้ำงบริ ษทั รับเหมำก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ได้รับกำรจัดอันดับอยู่ในรำยชื่อบริ ษทั
ชั้นนำ 500 อันดับของโลก (Fortune Global 500) ให้เป็ นผูอ้ อกแบบและก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ
กำรพิจำรณำควำมเป็ นไปได้เชิงพำณิ ชย์ เนื่องจำกกำรแข่งขันที่สูงในธุรกิจก่อสร้ำงของประเทศฟิ ลิปปิ นส์ NPSI ได้รับ
ข้อเสนอจำกบริ ษ ัท รั บ เหมำก่ อสร้ ำงหนึ่ ง ในกำรจัดหำเงิ น ทุ น ค่ ำก่ อสร้ ำงโครงกำรให้ ในอัตรำร้ อยละ 85 ของค่ ำ
ก่อสร้ำงทั้งหมด โดย NPSI มีภำระผูกพันในกำรรับผิดชอบค่ำก่อสร้ำงเบื้องต้นเพียงร้อยละ 15 เท่ำนั้น โดยบริ ษทั ได้
ศึกษำข้อเท็จจริ งเพิ่มเติมแล้วพบว่ำโครงกำรอื่นในบริ เวณใกล้เคียงกันได้รับข้อเสนอจำกบริ ษทั ก่อสร้ำงเช่นเดียวกัน ซึ่ง
จำกข้อได้เปรี ยบดังกล่ำว ส่งผลให้ผลตอบแทนโครงกำร ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 15 ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ว่ำจ้ำง บริ ษทั ซิมส์ พร็ อพ
เพอร์ต้ ี คอนซัลแทนท์ จำกัด เพื่อประเมินมูลค่ำของ NPSI ซึ่งผลกำรประเมินมูลค่ำของ NPSI มีมูลค่ำหุ้น ร้อยละ 40 อยู่
ที่ 757.20 ล้ำนบำท ทั้งนี้ กำรประเมินมูลค่ำดังกล่ำวเป็ นกำรประเมินมูลค่ำของ NPSI เมื่อสำมำรถดำเนินโครงกำรได้
เต็มรู ปแบบแล้ว โดยมีสมมติฐำนกำรประเมินมูลค่ำ ประกอบด้วย เงินลงทุนเริ่ มกิจกำรเท่ำกับ2,353.95 ล้ำนบำท โดย
โครงกำรสำมำรถดำเนินกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำได้ทนั ที มีอำยุเวลำโครงกำร 25 ปี และได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนจำก
รัฐบำลฟิ ลิปปิ นส์โดยได้รับกำรยกเว้นภำษีใน 7 ปี แรก และปี ที่ 8-13 เสี ยภำษีนิติบุคคลในอัตรำร้อยละ 10 และปี ที่ 1425 เสี ยภำษีนิติบุคคลในอัตรำร้อยละ 30 และอัตรำค่ำไฟฟ้ำที่ 5.70 บำทต่อหน่วย ทั้งนี้ บริ ษทั ซิมส์ฯ ประเมินมูลค่ำโดย
วิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตทั้งหมดภำยใต้เงื่อนไขว่ำ NPSI มีกำลังกำรผลิตเต็มจำนวนที่ 50 เมกะวัตต์ เป็ นเวลำ
25 ปี ในกำรคำนวณโดยใช้อตั รำคิดลด (Discount Rate) ที่ร้อยละ 8
แต่เนื่ องจำกกำรเข้ำลงทุน ของบริ ษ ัท อยู่ในขั้นตอนของกำรเริ่ ม ดำเนิ นขอรั บใบอนุ ญ ำตที่ เกี่ ยวข้องในกำรดำเนิ น
โครงกำร บริ ษทั จึงสำมำรถเจรจำในกำรเข้ำซื้ อหุ้นร้อยละ 40 ในรำคำ 600,000 เหรี ยญสหรัฐ หรื อประมำณ 21 ล้ำน
บำท เมื่อเปรี ยบเทียบกับมูลค่ำของ NPSI ซึ่ งเมื่อสำมำรถดำเนินโครงกำรได้เต็มรู ปแบบถือว่ำเป็ นอัตรำค่ำตอบแทนที่
สมเหตุสมผล
ในส่ วนของกำรศึ กษำควำมเป็ นไปได้ในทำงกฏหมำย บริ ษ ัท ได้ว่ำจ้ำง DFDL (Thailand) Ltd. ซึ่ งท ำงำนร่ วมกับ
สำนักงำนกฎหมำยในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เพื่อตรวจสอบเอกสำรทำงกฎหมำยและใบอนุ ญำตต่ำง ๆ ของ NPSI ซึ่ งผล
กำรประเมิ น นั้น NPSI อยู่ในขั้นตอนกำรดำเนิ นกำรขอเอกสำรหลัก คือ ใบอนุ ญ ำตก่ อสร้ำงสำหรั บโครงกำร โดย
บริ ษทั ได้กำหนดเงื่อนไขกำรชำระเงิน ของสัญ ญำ ในรู ป แบบของเงิ นมัดจำ ซึ่ งมี เงื่อนไขในกำรคืนเงิน มัดจำหำก
เงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญำไม่เกิดขึ้น ซึ่งรวมถึง กำรที่ NPSI ได้รับใบอนุญำตก่อสร้ำงดังกล่ำว
ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ได้มีกำรพิจำรณำเงื่อนไขและขั้นตอนกำรขอรับใบอนุญำตก่อสร้ำง โดย NPSI จะได้รับ
ใบอนุญำตก่อสร้ำงได้ เมื่อกระทรวงพลังงำน ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ได้พิจำรณำคำขอและเงื่อนไขของใบอนุญำตต่ำง ๆ ที่
NPSI ได้ปฏิบตั ิและยื่นต่อกระทรวงพลังงำน ซึ่ งทำงกระทรวงพลังงำนดังกล่ำว จะประกำศผลกำรอนุมตั ิโครงกำรที่
ได้รับอนุญำตให้พฒั นำและก่อสร้ำงโครงกำรหน้ำเว็บไซต์ของกระทรวงพลังงำน
อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรเปลี่ยนรัฐบำลของประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ส่ งผลให้มีกำรปรับเปลี่ยนนโยบำยในส่วนของกำรอนุมตั ิ
โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน ส่งผลให้โครงกำรของ NPSI ยังอยูใ่ นระหว่ำงรอกำรอนุมตั ิ ซึ่งส่งผลให้กำร
ได้รับใบอนุญำตก่อสร้ำงของโครงกำรล่ำช้ำออกไปอย่ำงไม่มีกำหนด
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ทั้งนี้คณะกรรมกำรจึงอนุมตั ิให้จ่ำยเงินมัดจำ 34.10 ล้ำนบำท ก่อนที่จะได้รับอนุมตั ิจำกผูถ้ ือหุ้นให้ลงทุนในโครงกำร
โดยคณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นว่ำ กำรชำระเงินมัดจำจำนวน 34,102,184.62 บำท เนื่องจำกบริ ษทั ถือเป็ นนักลงทุนรำย
ใหม่ของธุรกิจพลังงำนในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ดังนั้น หำกบริ ษทั เข้ำซื้ อหุ้นของโครงกำรโรงไฟฟ้ำในลักษณะดังกล่ำว
ในช่วงเวลำที่โครงกำรเข้ำสู่ ระยะที่ใกล้จะได้รับผลตอบแทนในเชิงพำณิ ชย์ หรื อโครงกำรได้รับใบอนุญำตที่เกี่ยวข้อง
ต่ำง ๆ เรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั คำดกำรณ์ว่ำรำคำของโครงกำรจะขึ้นไปสู่ ระดับรำคำที่สูงขึ้น หรื อตำมระดับรำคำตลำดที่
ประมำณ 700 กว่ำล้ำนบำท ซึ่ งประเมินได้โดยผูป้ ระเมินรำคำอิสระ ซึ่ งหำกเปรี ยบเทียบในแง่ของควำมเชื่อมัน่ ของ
เจ้ำของโครงกำรที่มีต่อนักลงทุนรำยต่ำง ๆ ในขณะนั้น บริ ษทั อำจมีควำมเสี ยเปรี ยบบริ ษทั อื่น ๆ ที่เป็ นคู่แข่งในตลำด
ดังนั้น บริ ษทั จึงตัดสิ นใจเข้ำลงทุนในโครงกำรนี้ต้ งั แต่ระยะเริ่ มต้น โดยอำจร่ วมบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงที่อำจเกิดขึ้น
จำกกำรจำกกำรเข้ำลงทุนในโครงกำรตั้งแต่ระยะแรก (Very greenfield stage) บริ ษทั จึงเจรจำต่อรองในกำรเข้ำซื้ อหุ้น
ร้ อ ยละ 40 ในรำคำ 600,000 เหรี ย ญสหรั ฐ หรื อ ประมำณ 21 ล้ำนบำท แต่ บ ริ ษ ัท ต้อ งรั บ หน้ำที่ ในกำรสำรองจ่ ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจองที่ดินโครงกำร
อย่ำงไรก็ตำม กำรชำระเงินดังกล่ำวเป็ นกำรชำระเงินมัดจำซึ่งอยูภ่ ำยใต้เงื่อนไขในกำรชำระคืนในกรณี ต่ำง ๆ ซึ่งรวมถึง
กำรได้รับอนุมตั ิจำกผูถ้ ือหุ้นให้ดำเนินโครงกำร ประกอบกับ เงินค่ำมัดจำดังกล่ำวเป็ นจำนวนซึ่ งมีควำมเหมำะสมเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับมูลค่ำของ NPSI หำกดำเนินโครงกำรได้เต็มรู ปแบบ นอกจำกนั้น เงินมัดจำทั้งในส่ วนค่ำเช่ำที่ดิน และ
ค่ำดำเนินกำรเพื่อให้ได้มำซึ่งใบอนุญำตก่อสร้ำง มีควำมจำเป็ นดังนี้
1)

เงินมัดจำค่ำเช่ำที่ดิน จำนวน 22,398,461.41 บำท ที่ได้ชำระภำยหลังจำกกำรพิจำรณำผลตรวจสอบสถำนะขั้นต้น
ของ NPSI
บริ ษทั พิจำรณำชำระเงินส่ วนนี้ก่อนได้รับอนุมตั ิจำกผูถ้ ือหุ้น เนื่องจำก โครงกำรโรงไฟฟ้ำในประเทศฟิ ลิปปิ นส์
นั้น ที่ดินที่ต้งั ของโรงไฟฟ้ำเป็ นส่วนสำคัญในกำรได้รับอนุมตั ิโครงกำร เนื่องจำกที่ดินเป็ นเงื่อนไขหนึ่งของกำร
ได้รับใบอนุ ญำตให้เข้ำศึกษำและสำรวจโครงกำรโรงไฟฟ้ำ (“Service Contract”) ซึ่ งจะต้องไม่มีบริ เวณพื้นที่
ทับซ้อนกับโครงกำรอื่นที่ ได้รับ Service Contract ไปก่อนหน้ำ ดังนั้น NPSI จึงมี ควำมจำเป็ นต้องจัดหำที่ดิน
เพื่อที่จะเข้ำสู่ ข้ นั ตอนกำรขอใบอนุญำต Service Contract นอกจำกนี้ กำรเช่ำที่ดินในระยะเวลำเริ่ มต้นโครงกำร
จะช่วยบริ หำรจัดกำรรำคำค่ำเช่ำให้อยู่ในระดับรำคำตลำด ไม่ก่อให้เกิดกำรฉวยโอกำสขึ้นรำคำหำกโครงกำร
ได้รับใบอนุ ญำต Service Contract ที่ระบุพ้ืนที่โครงกำรมำก่อน นอกจำกนี้ กำรจัดหำที่ดินถือว่ำเป็ นควำมเสี่ ยง
ระดับสู ง เนื่องจำก หำกไม่สำมำรถทำสัญญำเช่ำที่ดินให้ครบถ้วนตำมพื้นที่โครงกำรที่ระบุไว้ในขั้นตอนกำรขอ
ใบอนุ ญำต Service Contract จะส่ งผลให้เกิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึ้นจำกกำรที่ ตอ้ งดำเนิ นกำรขอใบอนุ ญำต Service
Contract ใหม่ตำมพื้นที่ที่ดินที่โครงกำรสำมำรถทำสัญญำเช่ำที่ดินได้จริ ง บริ ษทั จึงตัดสิ นใจตกลงเข้ำทำสัญญำ
เพื่อให้มีสิทธิ ครอบครองที่ดินเพื่อให้ NPSI ขอรับสิ ทธิ ในกำรพัฒนำโครงกำรได้โดยไม่มีควำมเสี่ ยงเรื่ องกำร
จัดหำที่ดิน และมีสภำพคล่องในกำรดำเนินโครงกำรในระยะเริ่ มต้นที่มีกำรแข่งขันสู ง ทั้งนี้ บริ ษทั ชำระเงินส่วน
นี้โดยไม่เป็ นไปตำมสัดส่ วนกำรถือหุ้น เนื่ องจำก ผูถ้ ือหุ้นฝ่ ำยฟิ ลิปปิ นส์ตกลงเป็ นผูด้ ำเนินกำรเพื่อให้ได้มำซึ่ ง
สิ ทธิกำรเช่ำที่ดิน และบริ ษทั ตกลงเป็ นผูช้ ำระค่ำมัดจำ โดยในท้ำยที่สุดเมื่อสำมำรถดำเนินโครงกำรได้ ค่ำมัดจำ
นี้จะถือว่ำเป็ นค่ำใช้จ่ำยของโครงกำร โดย NPSI มีหน้ำที่จะต้องคืนให้กบั บริ ษทั ในส่วนที่บริ ษทั ชำระเกินไปตำม
สัดส่วนกำรถือหุ้น
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2)

เงินค่ำดำเนินกำรเพื่อให้ได้มำซึ่ งใบอนุญ ำตก่อสร้ำงโครงกำร จำนวน 11,703,723.21 บำท ได้ชำระเงินภำยหลัง
จำกกำรพิจำรณำผลตรวจสอบสถำนะของ NPSI แล้ว
บริ ษทั พิจำรณำชำระเงินส่วนนี้ก่อนได้รับอนุมตั ิจำกผูถ้ ือหุ้น เนื่องจำก โครงกำรโรงไฟฟ้ำในประเทศฟิ ลิปปิ นส์
นั้น NPSI จะต้องได้รับใบอนุญำตก่อสร้ำงโครงกำร บริ ษทั ชำระเงินส่ วนนี้ โดยไม่เป็ นไปตำมสัดส่ วนกำรถื อ
หุ้น เนื่ องจำก ผูถ้ ือหุ้นฝ่ ำยฟิ ลิปปิ นส์ตกลงเป็ นผูด้ ำเนิ นกำรเพื่อให้ได้มำซึ่ งใบอนุ ญำตก่อสร้ำงโครงกำร และ
บริ ษทั ตกลงเป็ นผูช้ ำระค่ำดำเนิ นกำร โดยในท้ำยที่สุดเมื่อสำมำรถดำเนิ นโครงกำรได้ ค่ำมัดจำนี้ จะถือว่ำเป็ น
ค่ำใช้จ่ำยของโครงกำร โดย NPSI มีหน้ำที่จะต้องคืนให้กบั บริ ษทั ในส่ วนที่บริ ษทั ชำระเกินไปตำมสัดส่ วนกำร
ถือหุ้น
นอกจำกนั้น เงิน ลงทุ นทั้งสองรำยกำรรวมจำนวน 34,102,184.62 บำท นั้น บริ ษทั ได้ชำระโดยมี เงื่อนไขว่ำ
บริ ษทั จะสำมำรถเรี ยกคืนเงินลงทุนสองรำยกำรนี้คืนจำกผูถ้ ือหุ้นของ NPSI ไม่สำมำรถดำเนินโครงกำรได้ และ
หำกผูถ้ ือหุ้นของ NPSI มีกำรบ่ำยเบี่ยงกำรชำระเงินมัดจำดังกล่ำวคืน บริ ษทั สำมำรถดำเนินคดีกบั ผู ้ถือหุ้นของ
NPSI ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญำ
ชื่ อผูถ้ ือหุ้นของ NPSI และชื่ อผูใ้ ห้เช่ำที่ ดิน คือ MS. MARIA CELIA RAMONA S. MONFORT เป็ นพลเมือง
ประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ ซึ่ งไม่มีควำมสัมพันธ์กบั บริ ษทั ทั้งในด้ำนกำรมี ผูถ้ ือหุ้น กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร รวมถึ งผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง
อย่ำงไรก็ตำม กำรที่ผถู ้ ือหุ้นฝ่ ำยฟิ ลิปปิ นส์เป็ นผูใ้ ห้เช่ำที่ดินนั้น เนื่องจำก บริ ษทั ได้ขอให้ผถู ้ ือหุ้นฝ่ ำยฟิ ลิปปิ นส์
ช่วยเจรจำและรวบรวมที่ดินจำกเจ้ำของที่ดินที่แท้จริ งให้แก่บริ ษทั ซึ่ งผูถ้ ือหุ้นฝ่ ำยฟิ ลิปปิ นส์ไม่ได้เป็ นเจ้ำของ
ที่ดินแต่อย่ำงใด แต่มีหน้ำที่ที่ ตอ้ งดำเนินกำรจัดหำที่ดินมำให้เช่ำ เพื่อให้โครงกำรสำมำรถเข้ำสู่ ข้ นั ตอนกำรขอ
ใบอนุญำตต่ำง ๆ เช่น ใบอนุญำต Service Contract หรื อใบอนุญำตก่อสร้ำง เป็ นต้น
1. เงินมัดจำค่ำเช่ำที่ดิน จำนวน 22,398,461.41 บำท เป็ นสัญญำที่บริ ษทั วำงเงินมัดจำจองที่ดินไว้ เพื่อให้ NPSI
เช่ำที่ดินโครงกำรในภำยหลัง โดยเงื่อนไขที่บริ ษทั จะได้รับเงินคืนมี ดังนี้
(1) เมื่อเงื่อนไขกำรเข้ำทำสัญญำเช่ำที่ดินโครงกำรได้ถูกดำเนิ นกำรโดยครบถ้วน หรื อได้รับกำรสละสิ ทธิ
โดยคู่สัญญำที่เกี่ยวข้อง
(2) เมื่อ NPSI ไม่สำมำรถเข้ำทำสัญญำเช่ำที่ดินโครงกำรกับเจ้ำของที่ดิน
(3) เมื่อบริ ษทั ไม่ได้รับกำรอนุมตั ิให้เช่ำที่ดินโครงกำร
ดังนั้น กำรที่บริ ษทั ยกเลิกกำรลงทุนใน NPSI ถือว่ำไม่ได้รับกำรอนุมตั ิให้บริ ษทั เช่ำที่ดิน จึงส่ งผลให้บริ ษทั
ได้รับเงินลงทุนที่เป็ นเงินมัดจำค่ำเช่ำที่ดินคืน ซึ่ ง ณ ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่ำงกำรเจรจำกำหนดเวลำชำระเงิน ซึ่ ง
บริ ษทั คำดว่ำจะได้รับเงินคืนภำยในไตรมำสที่ 3/2561
2. ส่วนสัญญำมัดจำค่ำดำเนินกำรเพื่อให้ได้มำซึ่งใบอนุญำตก่อสร้ำง มีเงื่อนไขที่บริ ษทั จะได้รับเงินคืน ดังนี้
(1) เมื่อคู่สัญญำไม่สำมำรถดำเนินกำรให้ NPSI ได้รับใบอนุญำตก่อสร้ำง
- 213 -

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
(2) เมื่อบริ ษทั ไม่ได้รับอนุมตั ิให้ดำเนินกำรโครงกำร
กำรที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ยกเลิกกำรลงทุนใน NPSI ส่ งผลให้บริ ษทั ต้องได้รับเงินมัดจำทั้งหมดนี้ คืนเต็ม
จำนวน ขณะนี้ บริ ษทั กำลังดำเนินกำรเจรจำให้คู่สัญญำคืนเงินมัดจำ โดยคู่สัญญำตกลงเข้ำทำสัญญำคืนเงิน
มัดจำกับบริ ษทั โดยมีกำหนดกำรชำระเงินมัดจำทั้งหมดภำยในวันที่ 15 สิ งหำคม 2561 ณ ปั จจุบนั ยังไม่ได้
รับชำระเงินมัดจำดังกล่ำว ปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่ำงกำรพิจำรณำฟ้องคดี
ทั้งนี้ หำกบริ ษทั ได้รับเงินคืนดังกล่ำวแล้วจริ ง บริ ษทั จะรับรู ้เป็ นค่ำเผื่อผลเสี ยหำยโอนกลับ และรับรู ้เป็ น
รำยได้อื่นในงบกำไรขำดทุนในงวดที่ได้รับเงินคืนแล้ว
31.

ภำระผูกพัน
บริ ษทั ได้ทำสัญญำเช่ำพื้นที่อำคำรกับบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง กำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 3 ปี สิ้ นสุ ดสัญญำ
วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563 ในอัตรำค่ำเช่ำ เดือนละ 174,250 บำท
บริ ษทั ได้ทำสัญญำบริ กำรกับบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง กำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 3 ปี สิ้ นสุ ดสัญญำวันที่ 30
พฤศจิ กำยน 2563 ในอัต รำค่ ำบริ กำร ปี ที่ 1 จ ำนวน 139,400 บำท ปี ที่ 2 จ ำนวน 156,825 บำท และปี ที่ 3 จ ำนวน
174,250 บำท

32.

ค่ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะที่สำคัญสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้

ค่ำตอบแทนแก่ผใู ้ ห้สิทธิร่วมผลิตรำยกำร
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน
ค่ำบริ กำรทำงวิชำชีพ
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรสำนักงำน
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่ำควำมนิยม
เงินลงทุนทัว่ ไป
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินร่ วมทุน
หนี้สงสัยจะสู ญ
ส่วนแบ่งผลขำดทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร

งบกำรเงินรวม
2561
2560
7,200,000
7,788,843
24,410,303
11,624,516
11,127,675
9,938,788
10,812,111
3,972,600
4,310,823
51,202,950
107,783,188
29,810,506
88,234,704
89,497,899
18,680,551
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16,869,981
20,731,191
65,330,845
12,997,397
24,063,542

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
5,256,593
20,407,888
11,624,516
10,203,444
9,010,388
9,566,894
3,763,800
3,380,450
51,363,725
200,794,329
29,810,506
154,525,362
18,680,551

16,869,981
42,560,511
21,899,948

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
33.

กำรบริหำรกำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ในกำรบริ หำรทำงกำรเงิน คือ กำรดำรงไว้ซ่ ึงควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง และ
กำรดำรงไว้ซ่ ึงโครงสร้ำงของทุนที่เหมำะสม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 งบกำรเงินรวมแสดงอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเป็ น 0.18:1 (เฉพำะกิจกำร: 0.04:1)

34.

กำรจัดประเภทรำยกำรบัญชีใหม่
รำยกำรบัญชีบำงรำยกำรในงบกำรเงินสำหรับปี สิ้นสุ ด 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จดั ประเภทบัญชีใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับกำรจัดประเภทรำยกำรบัญชีของงวดปั จจุบนั ซึ่ งไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุ ทธิ หรื อส่ วนของผู ้ถือ
หุ้น

35.

กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรของบริ ษทั เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2562
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เอกสารแนบ 6.2

6.2 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจาปี 2560-2562
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด )มหาชน(
ความเห็น
ข้า พเจ้า ได้ต รวจสอบงบการเงินของบริ ษทั ดีมีเ ตอร์ คอร์ ป อเรชั่น จากัด )มหาชน( และบริ ษ ทั ย่อ ย ซึ่ ง ประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รวม และงบกาไรขาดทุน เบ็ด เสร็ จ เฉพาะกิจ การ งบแสดงการเปลี่ย นแปลงส่ ว นของผูถ้ ือ หุ ้น รวมและงบแสดงการ
เปลี่ย นแปลงส่ วนของผูถ้ ือ หุ ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชี ที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้า งต้น นี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจ การของบริ ษ ทั ดีมีเ ตอร์ คอร์ ป อเรชั่น จ ากัด )มหาชน( และบริ ษ ทั ย่อ ย ณ วัน ที ่ 31 ธัน วาคม 2562 และผลการ
ดาเนินงานรวมและผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ป ฏิ บัติ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บ ผิ ด ชอบของข้าพเจ้าได้กล่ าวไว้ใ น วรรคความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆซึ่งเป็ นไป
ตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า
****/2
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เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ อ งสาคัญในการตรวจสอบคือ เรื่ อ งต่าง ๆที่ มี นัยสาคัญที่ สุดตามดุ ล ยพิ นิจเยี่ ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ความเสี่ยง
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึกสิ นทรั พย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี สาหรั บรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้หักภาษี
จานวน 569 ล้านบาท )เฉพาะบริ ษทั 515 ล้านบาท( ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 เนื่องจากการรับรู ้สินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีน้ ีตอ้ งอยูบ่ นพื้นฐานของโอกาสในการนาไปใช้จริ งที่ตอ้ งอาศัยดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร ความคาดหวังที่
จะได้ใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์น้ นั ขึ้นอยู่กบั หลายปั จจัยรวมถึงความเหมาะสมของผลแตกต่างชัว่ คราวทางภาษีและความ
เพียงพอของกาไรทางภาษีในอนาคตเพื่อรองรับการรับรู ้ดงั กล่าว
การตอบสนองความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่ องดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ใช้วิธีดงั ต่อไปนี้
- ข้าพเจ้าพิจารณาการประเมินของผูบ้ ริ หารถึงความเพียงพอของกาไรทางภาษีในอนาคตเพื่อรองรับเพื่อที่จะ
บัน ทึ กสิ นทรั พย์ภาษีเงิ นได้ร อการตัดบัญชี โดยได้พิ จารณาประมาณการกระแสเงิ นสดในอนาคตและ
กระบวนการจัดทาประมาณการของผูบ้ ริ หาร
- ทดสอบความน่ า เชื่ อ ถื อ ของการค านวณและเปรี ยบเที ย บกับ งบประมาณล่ า สุ ด ที่ ไ ด้รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษทั และ
- สอบถามผูบ้ ริ ห ารเกี่ ย วกับ สมมติ ฐ านสาคัญ เรื่ อ งการประมาณการอัต ราการเจริ ญ เติ บโตระยะยาวโดย
เปรี ยบเทียบกับผลการดาเนินงานในอดีต ภาวะเศรษฐกิจ และการคาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรม
จากผลการทดสอบข้างต้น ทาให้ขา้ พเจ้ามัน่ ใจว่าบริ ษทั ยังไม่ควรทาการรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เหตุเพราะ
ยังไม่เห็นโอกาสของบริ ษทั ที่จะได้ใช้ประโยชน์ทางภาษีในอนาคตอย่างชัดแจ้ง
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ น
(1) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 10.3ข ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั รับรู ้รายการส่ วนแบ่งผล
ขาดทุนของบริ ษทั ร่ วมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 107.17 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในงบการเงิน
รวม และบริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตามวิธีราคาทุนสุ ทธิ บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม 107.17
ล้านบาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั

****/3
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เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 บริ ษทั ร่ วมได้จดั ให้มีการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2562 โดยเสนอวาระการพิจารณา
เกี่ยวกับการหยุดดาเนินโครงการของบริ ษทั ร่ วมเนื่องจากบริ ษทั ร่ วมได้ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน และ
การดาเนินโครงการที่ไม่เป็ นไปตามแผนการ โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ของบริ ษทั ร่ วมมีมติให้หยุดโครงการ ด้วยคะแนน
เสี ยงเห็นด้วยร้อยละ 62.50 และคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วย ร้อยละ 37.50 ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ร่ วมมีกาหนดหยุด
ดาเนินโครงการในวันที่ 29 มกราคม 2562 โดยโครงการจะให้บริ การ รอบ 18.00 น. ของวันดังกล่าวเป็ นรอบสุ ดท้าย
และในเดื อนมกราคม และกุมภาพันธ์ 2562 บริ ษทั ร่ วมมี การเลิ กจ้างพนักงานบางส่ วนท าให้บริ ษทั ร่ วมต้องจ่ าย
ค่าเสี ยหายจากการเลิกจ้างเป็ นจานวน 1.20 ล้านบาท
นอกจากนี้ ภายใต้สัญญาเงิ นกู้ยืมระหว่างธนาคารแห่ งหนึ่ ง กับบริ ษทั ร่ วมลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 บริ ษทั ได้มี
หลักประกันสัญญา เพื่อประกันการชาระหนี้ เป็ นเงินฝากประจาของบริ ษทั จานวน 90 ล้านบาทให้แก่บริ ษทั ร่ วม และ
ในที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ของบริ ษทั ร่ วมมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ใช้หลักประกันดังกล่าวในการชาระ
เงินกูท้ ี่คา้ งชาระกับธนาคาร โดยยินยอมให้ธนาคารดาเนินการหักหลักประกันในอัตราเดือนละ 3 ล้านบาท ต่อมามี
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชาระเงินกูเ้ พื่อให้ธนาคารหักการชาระเงินกูจ้ ากบัญชี เงินฝากประจาดังกล่าวได้ต าม
เงื่อนไขใหม่ ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ทางธนาคารได้หกั ชาระเงินกูจ้ ากบัญชีเงินฝากดังกล่าวไปแล้วรวม 72 ล้าน
บาท ทาให้บริ ษทั ร่ วมมีหน้าที่ตอ้ งชาระคืนบริ ษทั ตามจานวนที่ธนาคารได้หักไปแล้วจากบัญชี เงินฝากดังกล่าวของ
บริ ษทั
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวได้หยุดดาเนินงานและขาดสภาพคล่อง บริ ษทั จึงพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้ง
จานวน
ณ วันที่ 28 มกราคม 2563 ทางฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ร่ วม ได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับคดีความ ซึ่งระบุว่า ณ วันที่ดงั กล่าว
บริ ษทั ร่ วมถูกฟ้ องร้ องจากเจ้าหนี้ 21 ราย (22 คดี ( มูลหนี้ เป็ นจานวนรวม 77,266,805.19 บาท ซึ่ งแบ่งเป็ นเงินต้น
จานวน 73,737,034.58 บาท และดอกเบี้ยจานวน 3,529,770.61 บาท อย่างไรก็ตาม เจ้าหนี้จานวน 3 ราย ได้ถอนฟ้อง
คดีความและยินยอมลดหนี้ให้กบั บริ ษทั ร่ วม ซึ่ งบริ ษทั ร่ วมได้ชาระหนี้เสร็ จสิ้ นแล้ว นอกจากนี้ เจ้าหนี้จานวน 15 ราย
ยินยอมให้บริ ษทั ร่ วมผ่อนชาระได้โดยเป็ นไปตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี้ กาหนด และคดี ความกับเจ้าหนี้ จานวน 3 ราย
บริ ษทั ร่ วมยังอยู่ในขั้นตอนการเตรี ยมข้อมูลเพื่อใช้ในการพิจารณาคดีสาหรับยื่นคาให้การ เพื่อขอนัดสื บพยานและ
ไกล่เกลี่ยต่อไป
ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ร่ วม ได้ดาเดินการบริ หารจัดการแนวทางในการชาระหนี้สินให้กบั เจ้าหนี้รายต่าง ๆ ดังนี้
เนื่องจากบริ ษทั ร่ วม อยู่ระหว่างการวางแผนการดาเนินงานโครงการใหม่ ซึ่ งจากการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี
2562 ของบริ ษทั ร่ วม เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ร่ วม ได้รายงานแผนงานเพื่อดาเนินการเจรจา
กับนักลงทุนรายใหม่ โดยแผนการดาเนินงานจะเป็ นในรู ปแบบการให้เช่าพื้นที่เพื่อขายสิ นค้าและบริ การ รวมถึงส่วน
แบ่งรายได้จากยอดขายของผูเ้ ช่ารายต่าง ๆ และการให้เช่าพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมสาหรับกลุ่มลูกค้าที่ตอ้ งการจัดงาน
ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง โดยบริ ษทั ร่ วม ทาการจัดสรรพื้นที่เพื่อรองรับการดาเนินงานดังกล่าวเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
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ปัจจุบนั ทางบริ ษทั ร่ วมได้มีการลงนามสัญญาเช่าพื้นที่กบั ผูเ้ ช่ารายใหญ่ที่มีการเช่าพื้นที่ ที่มีปริ มาณเนื้อที่เป็ นส่วนใหญ่
ของโครงการ และอยู่ในขั้นตอนการทาสัญญากับ ผูเ้ ช่ าบางราย รวมทั้งได้มีการเจรจากับผูเ้ ช่ ารายใหม่ๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับรู ปแบบธุ รกิ จของผูเ้ ช่ าแต่ละราย ซึ่ งบริ ษทั ร่ วม จะทาการติ ดต่อเจ้าหนี้ เพื่อแจ้งความคืบหน้าของ
แผนการดาเนินงานดังกล่าว และแผนการชาระหนี้ โดยหากเป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้ ทางบริ ษทั ร่ วม จะสามารถ
แบ่งเงินสดที่ได้รับจากการดาเนินงานในแต่ละเดือนส่ วนหนึ่งมาชาระหนี้ให้กบั เจ้าหนี้ และส่ วนหนึ่งใช้สาหรับเป็ น
กระแสเงินสดในการดาเนินงาน
(2) โดยมิได้เป็ นการเปลี่ยนแปลงความเห็น ข้าพเจ้าขอให้สังเกต หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ 19 และ
ข้อ 29 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ลงทุนในโครงการต่าง ๆ และได้รายงานความคืบหน้าของแต่ละโครงการที่สาคัญ
เรื่ องอื่น
งบการเงินของ บริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด )มหาชน( ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม )ก่อนปรับปรุ ง(
และงบแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้นรวม)ก่อนปรับปรุ ง( และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วน
ของผูถ้ ือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่นที่อยู่ในสานักงานเดียวกัน ซึ่ งไม่แสดงความเห็น และมีขอ้ มูลและเหตุการณ์ที่เน้น เรื่ องกลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั ลงทุนในโครงการต่าง ๆ และได้รายงานความคืบหน้าของแต่ละโครงการที่สาคัญ ตามรายงานลงวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2562
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูส้ อบบัญชี ที่อยู่ในรายงานประจาปี นั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจาปี ภายหลังวันที่ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น ความรับผิดชอบ
ของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับ
งบการเงินหรื อความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฎว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอัน
เป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้า
ต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเพื่อให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลดาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัด
ต่อข้อเท็จจริ ง
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้
สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ใน
การดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง )ตามความเหมาะสม( และการใช้เกณฑ์การบัญชี
ส าหรั บ การดาเนิ น งานต่อ เนื่ อ ง เว้น แต่ ผูบ้ ริ หารมี ความตั้ง ใจที่ จะเลิ ก กลุ่ มบริ ษทั หรื อ หยุดดาเนิ นงานหรื อไม่ สามารถ
ดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิ จการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ยความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผล คือความ
เชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบ
ข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็จ จริ ง อัน เป็ นสาระสาคัญ ที่ มี อ ยู่ไ ด้เ สมอไป ข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็จ จริ ง อาจเ กิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ ยงเหล่านั้นและได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้าความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยง
ที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตั้งใจละเว้น
การแสดงข้อมูลการแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
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•

•
•

•

•

ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริ ษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับสรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ ที่อาจเป็ นเหตุให้
เกิ ดข้อสงสัยอย่างมี นัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้
สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ขอ้ สังเกต
ถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้องหรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไปข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึงวันที่ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้อง
หยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอ
ข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรม
ทางธุ รกิ จภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารั บผิดชอบต่อการกาหนดแนวทางการ
ควบคุมดูแลและการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆที่สาคัญซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ ได้วางแผนไว้ประเด็นที่ มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึ งข้อบกพร่ องที่มีนัยสาคัญ ในระบบการควบคุม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

****/7
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ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ น
อิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผล
ที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้า
ขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ อง
เหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวหรื อใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้นข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการ
สื่ อสารดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้คือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์

)นายจิโรจ ศิริโรโรจน์(
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5113
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด
กรุ งเทพมหานคร
25 กุมภาพันธ์ 2563
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บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

งบการเงินรวม
2562
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
สินค้าคงเหลือ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
เงินฝากทีต่ ดิ ภาระค้าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ ไม่หมุนเวียนอื่น
ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่ าและอุปกรณ์
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค่าความนิ ยม
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

6
7
5.2
17
8

9
10
11
12
13
14
15
11
16
17
19

2561
(ปรับปรุ งใหม่)

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(ปรับปรุ งใหม่)

7,857,084
393,390,014
94,382,735
12,234,135
286,350
1,109,141
509,259,459

12,955,131
23,199,296
62,619,714
12,960,460
239,035
1,227,486
113,201,122

5,008,205
384,405,726
93,826,453
86,356
1,109,141
484,435,881

7,801,254
17,189,048
61,276,070
8,909,127
42,233
1,227,486
96,445,218

14,755,697
8,966,177
23,721,874
532,981,333

90,000,000
107,169,020
45,463,955
19,322,998
19,074,348
9,038,826
290,069,147
403,270,269

10,455,384
14,755,697
8,966,177
34,177,258
518,613,139

90,000,000
107,169,020
32,865,737
2,863,955
19,322,998
8,801,044
261,022,754
357,467,972
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บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
2562
หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถื อหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
ส่วนของหนี้ สินระยะยาวทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถื อหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 1,762,223,316 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

2561
(ปรับปรุ งใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(ปรับปรุ งใหม่)

10,150,271
255,846
2,166,030
29,037,508
41,609,655

10,803,022
948,524
47,962,345
65,200
59,779,091

9,629,120
255,846
29,037,508
38,922,474

9,974,409
948,524
65,200
10,988,133

21
22
23

562,190
954,489
2,830,050
4,346,729
45,956,384

106,376
2,062,980
2,830,050
4,999,406
64,778,497

562,190
954,489
2,830,050
4,346,729
43,269,203

106,376
2,062,980
2,830,050
4,999,406
15,987,539

24

1,762,223,316

21
20
33

หุ้นสามัญ 590,547,570 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

1,762,223,316
590,547,570

590,547,570

ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 1,430,416,192 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
หุ้นสามัญ 587,407,772 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนต่ากว่ามูลค่าหุ้น
ส่วนลดมูลค่าหุ้นสาหรับหนี้ แปลงสภาพเป็ นทุน
กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมส่ วนของผู้ถื อหุ้น
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถื อหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถื อหุ้น

1,430,416,192

1,430,416,192

1,487,411,835
(461,104,210)
(6,600,000)

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

1,487,411,835
(461,104,210)
(6,600,000)

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

13,000,000
(1,976,098,868)
487,024,949
487,024,949
532,981,333

13,000,000
(1,703,127,835)
338,491,772
338,491,772
403,270,269

13,000,000
(1,987,779,881)
475,343,936
475,343,936
518,613,139

13,000,000
(1,700,139,174)
341,480,433
341,480,433
357,467,972

- 226 -

บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

งบการเงิ นรวม
2562

2561
(ปรับปรุ งใหม่)

หมายเหตุ
รายได้คา่ ร่ วมผลิตรายการ
รายได้จากการจัดคอนเสิ ร์ต
รายได้จากการขาย
รวมรำยได้
ต้นทุนค่าสิ ทธิ ร่วมผลิตรายการ
ต้นทุนจากการจัดคอนเสิ ร์ต
ต้นทุนขาย
รวมต้ นทุน
กำไร (ขำดทุน) ขั้นต้ น
รายได้อื่น
กำไร (ขำดทุน) ก่ อนค่ ำใช้ จ่ำย
ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร
ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงิ นร่ วมทุน
หนี้ สงสัยจะสูญ
ผลขาดทุนการด้อยค่าของค่าความนิ ยม
ค่าใช้จา่ ยในภาระหนี้ จากการฟ้ องร้อง
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงิ นลงทุนทัว่ ไป
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ต้นทุนทางการเงิ น
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริ ษทั ร่ วม
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
ขำดทุนก่ อนภำษีเงินได้
ภาษีเงิ นได้
ขำดทุนสุ ทธิสำหรับปี
กาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
รวมขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี

หน่ วย : บาท
งบการเงิ นเฉพาะกิจการ
2562
2561
(ปรับปรุ งใหม่)

38,835,991
2,085,476
40,921,467
(41,403,232)
(1,353,375)
(42,756,607)
(1,835,140)
14,129,861
12,294,721
(40,448,905)
(90,990,310)
(29,037,508)
(2,863,955)
(76,860)
(14,535,360)
(143,836)
(107,169,020)
(285,265,754)
(272,971,033)
(272,971,033)
(272,971,033)

612,000
612,000
612,000
13,133,028
13,745,028
(47,781,227)
(29,810,506)
(88,234,704)
(51,202,950)
(107,783,688)
(18,680,551)
(684,385)
(89,497,899)
(433,675,910)
(419,930,882)
(419,930,882)
1,111,826
(418,819,056)

38,835,991
2,085,476
40,921,467
(41,403,232)
(1,471,740)
(42,874,972)
(1,953,505)
25,763,883
23,810,378
(36,227,791)
(99,069,651)
(29,037,508)
(2,863,955)
(22,410,352)
(107,169,022)
(14,535,360)
(137,446)
(311,451,085)
(287,640,707)
(287,640,707)
(287,640,707)

612,000
612,000
612,000
10,526,557
11,138,557
(43,346,682)
(29,810,506)
(154,525,362)
(51,363,725)
(200,794,329)
(18,680,551)
(169,928)
(498,691,083)
(487,552,526)
(487,552,526)
1,111,826
(486,440,700)

กำรแบ่ งปันกำไร (ขำดทุน)
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสี ยทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
รวมขำดทุนสำหรับปี

(272,971,033)
(272,971,033)

(419,608,584)
(322,298)
(419,930,882)

(287,640,707)
(287,640,707)

(487,552,526)
(487,552,526)

กำรแบ่ งปันกำไรเบ็ดเสร็จ (ขำดทุน)
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสี ยทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
รวมขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

(272,971,033)
(272,971,033)

(418,496,758)
(322,298)
(418,819,056)

(287,640,707)
(287,640,707)

(486,440,700)
(486,440,700)

(0.260)

(0.714)

(0.274)

(0.830)

1,051,639,806

587,407,772

1,051,639,806

587,407,772

ขำดทุนต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน (บำทต่ อหุ้น)
จำนวนหุ้นสำมัญถั วเฉลี่ ยถ่ วงนำ้ หนัก (หุ้น)

33

5.1

25
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บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงกำรเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผู้ถื อหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
หน่ วย : บาท
งบการเงิ นรวม
กาไร(ขาดทุน)สะสม

หมายเหตุ
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ย่อย ซึ่งส่วนได้เสี ยทีม่ ี
อานาจควบคุม โดยอานาจควบคุมเปลี่ยนแปลง
โอนไปกาไรสะสม
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ตามทีร่ ายงานไว้เดิม)
ผลกระทบจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี
ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ตามทีป่ รับปรุ งใหม่)
เพิ่มทุนจดทะเบียน
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

32
24.1

ทุนเรื อนหุ ้นทีอ่ อก
และชาระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ ้น

ส่วนต่ากว่า
มูลค่าหุ ้น

ส่วนลดมูลค่าหุ ้น
สาหรับหนี้ แปลง
สภาพเป็ นทุน

จัดสรรแล้ว

ยังไม่ได้จดั สรร

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
ส่วนเกินทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือ
หุ ้นในบริ ษทั ย่อย

587,407,772

1,487,411,835

(39,600,000)

(6,600,000)

13,000,000

(1,269,381,805)

1,787,011

587,407,772
587,407,772
843,008,420
1,430,416,192

1,487,411,835
1,487,411,835
1,487,411,835

(39,600,000)
(39,600,000)
(421,504,210)
(461,104,210)

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

13,000,000
13,000,000
13,000,000

1,787,011
1,111,826
(419,608,584)
(1,686,091,552)
(17,036,283)
(1,703,127,835)
(272,971,033)
(1,976,098,868)

(1,787,011)
-
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ผลกาไร (ขาดทุน) จาก
การวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานที่
กาหนดไว้
(1,111,826)
1,111,826
-

รวมองค์ประกอบ
อื่นส่วนของผูถ้ ือหุ ้น

รวมส่วนของ
บริ ษทั ใหญ่

ส่วนของส่วนได้
เสี ยทีไ่ ม่มอี านาจ
ควบคุม

รวม

1,787,011

774,024,813

6,351,327

780,376,140

(1,787,011)
(1,111,826)
1,111,826
-

(418,496,758)
355,528,055
(17,036,283)
338,491,772
421,504,210
(272,971,033)
487,024,949

(6,029,029)
(322,298)
-

(6,029,029)
(418,819,056)
355,528,055
(17,036,283)
338,491,772
421,504,210
(272,971,033)
487,024,949

บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงกำรเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผู้ถื อหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
หน่ วย : บาท
งบการเงิ นเฉพาะกิจการ
กาไร(ขาดทุน)สะสม

หมายเหตุ

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
โอนไปกาไรสะสม
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ตามทีร่ ายงานไว้เดิม)
ผลกระทบจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี
ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ตามทีป่ รับปรุ งใหม่)
เพิ่มทุนจดทะเบียน
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

32
24.1

ทุนเรื อนหุ ้นทีอ่ อก
และชาระแล้ว
587,407,772
587,407,772
587,407,772
843,008,420
1,430,416,192

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ ้น
1,487,411,835
1,487,411,835
1,487,411,835
1,487,411,835

ส่วนต่ากว่า
มูลค่าหุ ้น
(39,600,000)
(39,600,000)
(39,600,000)
(421,504,210)
(461,104,210)
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ส่วนลดมูลค่าหุ ้น
สาหรับหนี้ แปลง
สภาพเป็ นทุน
(6,600,000)
(6,600,000)
(6,600,000)
(6,600,000)

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

ยังไม่ได้จดั สรร
(1,196,662,191)
1,111,826
(487,552,526)
(1,683,102,891)
(17,036,283)
(1,700,139,174)
(287,640,707)
(1,987,779,881)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการ
วัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานที่
กาหนดไว้
(1,111,826)
1,111,826
-

รวมองค์ประกอบอื่น
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
(1,111,826)
1,111,826
-

รวม
844,957,416
(486,440,700)
358,516,716
(17,036,283)
341,480,433
421,504,210
(287,640,707)
475,343,936

บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

งบการเงิ นรวม
2562
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
ขาดทุนสุทธิ กอ่ นภาษีเงิ นได้นิตบิ คุ คล
ปรับรำยกำรทีก่ ระทบกำไร(ขำดทุน)เป็ นเงินสดรับ(จ่ ำย)
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มำจำก(ใช้ ไปใน) กำรดำเนินงำน
ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยรับ
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
สิ นค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่นลดลง
หนี้ สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
ค่าเสื่อมราคา
กาไรจากการปรับมูลค่ายุตธิ รรม
ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญ
(โอนกลับ) ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญเงิ นให้กยู้ มื

2561
(ปรับปรุ งใหม่)

หน่ วย : บาท
งบการเงิ นเฉพาะกิจการ
2562
2561
(ปรับปรุ งใหม่)

(272,971,033)

(419,930,882)

(287,640,707)

(487,552,526)

118,261
(8,456,711)
(118,957,139)
726,325
118,345
1,014,067
(1,646,505)
28,972,308
5,985,150
(5,090,718)
84,592,634

656,191
(3,414,259)
855,679
(12,960,460)
(614,790)
(209,914)
(3,368,562)
65,200
8,095,585
(1,242,126)
83,456,469

118,261
(6,559,739)
(119,836,606)
118,345
1,014,067
(175,731)
28,972,308
5,339,233
(4,916,678)
86,717,740

145,994
(4,050,268)
(276,193)
(614,790)
(223,914)
(4,322,543)
65,200
5,256,593
(1,054,096)
83,456,469

(5,290,659)

66,740,659

-

-

ตัดจาหน่ ายภาษีเงิ นได้

434,576

207,608

-

-

ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน

101,109

824,425

101,109

824,425

(กาไร) ขาดทุนจากการตัดจาหน่ ายและขายสิ นทรัพย์ถาวร

766,235

(372)

(4,060)

4,140

(โอนกลับ) ค่าเผือ่ ด้อยค่าเงิ นร่ วมทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงิ นลงทุนทัว่ ไป
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสี ยทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยม
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริ ษทั ร่ วม

(568,483)
2,863,955
76,860
107,169,020

29,810,506
(387,182)
51,202,950
107,783,688
89,497,899

(568,483)
2,863,955
22,410,352
107,169,022
-

29,810,506
51,363,725
200,794,329
-

(174,751,744)

(69,672,347)

(170,168,271)

(59,632,290)

(118,261)

(145,574)

(118,261)

(145,994)

(1,209,600)

(294,688)

(1,209,600)

(294,688)

(286,343)

(239,035)

(86,356)

(42,233)

(176,365,948)

(70,351,644)

(171,582,488)

(60,115,205)

รวมรายการปรับปรุ งจากการกระทบยอดขาดทุน
กระแสเงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดาเนิ นงาน
เงิ นสดจ่ายดอกเบี้ย
เงิ นสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายภาษีเงิ นได้
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดำเนินงำน
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บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

2562

2561

หน่ วย : บาท
งบการเงิ นเฉพาะกิจการ
2562
2561

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงิ นฝากทีม่ ขี อ้ จากัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงิ นสดจ่ายเพื่อซื้อบริ ษทั ย่อยสุทธิ จากเงิ นสดทีไ่ ด้มา
เงิ นสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสี ยทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
เงิ นลงทุนชัว่ คราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงิ นสดรับจากเงิ นให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
เงิ นสดรับจากการให้กยู้ มื ระยะสั้นบริ ษทั อื่น
เงิ นสดจ่ายจากการให้กยู้ มื ระยะสั้นบริ ษทั อื่น
เงิ นสดจ่ายจากการร่ วมลงทุน
เงิ นสดรับจากดอกเบี้ย
เงิ นสดจ่ายเพื่อซื้อทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
เงิ นสดรับจากการขายทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
เงิ นสดรับจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

90,000,000
(76,860)
(365,100,000)
8,456,711
(26,125)
7,435
17,658,136
(249,080,703)

(90,000,000)
(445,500)
162,203,957
10,000,000
(10,000,000)
4,170,423
(120,389)
5,279
75,813,770

90,000,000
(362,300,000)
13,370,000
7,389,525
(26,125)
7,435
(251,559,165)

(90,000,000)
158,484,586
(150,000)
(10,000,000)
3,228,450
(120,389)
5,279
61,447,926

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงิ นสดรับจากการออกหุ ้นทุน
เงิ นสดทีผ่ เู ้ ช่ าจ่ายเพื่อลดจานวนหนี้ สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่ าการเงิ น
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน

421,504,210
(1,155,606)
420,348,604

(1,890,178)
(1,890,178)

421,504,210
(1,155,606)
420,348,604

(1,890,178)
(1,890,178)

(5,098,047)
12,955,131
7,857,084

3,571,948
9,547,608
(164,425)
12,955,131

(2,793,049)
7,801,254
5,008,205

(557,457)
8,358,711
7,801,254

งบการเงิ นรวม

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดของบริษทั ย่ อย ณ วันเปลี่ ยนอำนำจควบคุ ม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิ้นปี
ข้ อมูล เพิม่ เติมประกอบกระแสเงินสด
1 ผลต่างสุทธิ จากอัตราแลกเปลี่ยนทีย่ งั ไม่เกิดขึ้นของเงิ นมัดจาทีไ่ ม่สามารถเรี ยกคืน 1,048,652 บาท
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
1.

ข้ อมูลทั่วไป

1.1

ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท
บริ ษทั ดี มีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) ซึ่ งจดทะเบี ยนจัดตั้งและมี ภูมิลำเนำในประเทศไทย และได้จดทะเบี ยนใน
ตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย โดยมี ที่ อยู่ตำมที่ จดทะเบี ยนตั้งอยู่เลขที่ 191/43 อำคำรซี ที ไอ ทำวเวอร์ ชั้น 21 ถนน
รัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหำนคร
บริ ษทั ประกอบธุรกิจหลักโดยเป็ นผูจ้ ดั หำ ผลิต และ/หรื อร่ วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียมและเป็ นนำยหน้ำตัวแทน

1.2

ข้ อสมมติฐำนทำงกำรบัญชี
กลุ่มบริ ษทั มีผลขำดทุนเป็ นจำนวนมำกติดต่อกันหลำยปี โดยในปี 2562 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกำไร
ขำดทุ น เบ็ด เสร็ จ เฉพำะกิ จ กำรแสดงขำดทุ น สำหรั บ ปี จำนวน 272.97 ล้ำนบำท และ 287.64 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรแสดงกระแสเงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงำนจำนวน
176.37 ล้ำนบำท และ 171.58 ล้ำนบำท ตำมลำดับ งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2562 แสดงผลขำดทุ น สะสมจ ำนวน 1,976.10 ล้ำนบำท และ 1,987.78 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ
สถำนกำรณ์ดงั กล่ำวข้ำงต้นทำให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยสำคัญเกี่ยวกับควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั ที่จะดำเนิ นงำน
อย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริ ษทั เชื่อว่ำกลุ่มบริ ษทั จะสำมำรถดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องได้ เนื่องจำกกลุ่มบริ ษทั
ได้ประเมินสถำนะทำงกำรเงินและกำรจัดกำรวำงแผนทำงกำรเงินในช่วง 12 เดือนถัดไปนับจำกวันสิ้ นรอบระยะเวลำ
บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 โดยวำงแผนประมำณกำรกระแสเงินสดรับจ่ำยและวำงแผนจัดกำรกำรจัดหำ
แหล่งเงินทุน ดังต่อไปนี้
1. บริ ษทั มีแผนดำเนินธุรกิจในรู ปแบบกำรจัดคอนเสิ ร์ต เพื่อนำผลกำไรมำใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
2. บริ ษทั ย่อยมีกำรดำเนินธุรกิจแปรรู ป ผลิต และจำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกไม้ฮิโนกิ
จำกเหตุผลดังกล่ำวงบกำรเงินนี้จึงยังคงจัดทำขึ้นภำยใต้ขอ้ สมมติฐำนกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องของกิจกำร
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2.
2.1

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
งบกำรเงินรวมได้รวมงบกำรเงินบริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย ดังนี้
สัดส่วนกำรลงทุน (ร้อยละ)
ที่ต้งั
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
ชื่อบริ ษทั
ประเภทกิจกำร
สำนักงำนใหญ่
2562
2561
บริ ษทั ย่อยทำงตรง :
บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จำกัด จัดหำ ผลิตและ/หรื อร่ วมผลิต
กรุ งเทพฯ
100.00
100.00
รำยกำรโทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียม
บริ ษทั ดีมีเตอร์ พำวเวอร์ จำกัด
ประกอบธุรกิจด้ำนพลังงำน
กรุ งเทพฯ
99.99
99.99
บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงำนพืช
ผลิตและจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ
สุพรรณบุรี
33.64 **
33.64 *
หมุนเวียน จำกัด
บริ ษทั ย่อยทำงอ้อม :
บริ ษทั ฮิโนกิ วูด้ เวิร์ค จำกัด
ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกไม้
ปทุมธำนี
100.00
100.00
(ถือหุ้นโดย บริ ษทั ดีมีเตอร์ อิน หรื อที่มีส่วนประกอบของไม้
โนเวชัน่ จำกัด) (หมำยเหตุ 11.2)
บริ ษทั ร่ วม :
บริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จำกัด
ประกอบกิจกำรสวนน้ ำ
37.50
37.50
สวนสนุก สถำนที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
บริ ษทั ร่ วมที่ถือหุ้นทำงอ้อมโดย
บริ ษทั ย่อย :
บริ ษทั บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตลั จำกัด *** ให้บริ กำรแอพพลิเคชัน่ ผ่ำนระบบ
30.03
30.03
อินเตอร์เน็ต
*

บริ ษทั จัดทำงบกำรเงินรวมโดยรวมงบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยดังกล่ำว แม้บริ ษทั ถือหุ้นในสัดส่ วนไม่ถึงร้อยละ
50 เนื่องจำกบริ ษทั สำมำรถควบคุมบริ ษทั ดังกล่ำว

** บริ ษทั ได้สูญเสี ยอำนำจกำรควบคุมแล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2561 บริ ษทั จึงไม่ได้รวมงบกำรเงินของบริ ษทั
ดังกล่ำวในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมนับตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภำคม 2561โดยเงินลงทุนดังกล่ำวได้ถูกจัดประเภท
เป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป แสดงอยูใ่ นเงินลงทุนระยะยำวอื่น (หมำยเหตุ 12)
*** บริ ษทั ได้จดทะเบียนเลิกบริ ษทั ต่อกรมพัฒนำธุ รกิ จกำรค้ำเมื่ อวันที่ 19 ธันวำคม 2561 และอยู่ในขั้นตอนกำร
ชำระบัญชี และจ่ำยคืนทุนให้แก่บริ ษทั
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2.2

งบกำรเงินรวมนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีเช่นเดียวกับที่ใช้สำหรับรำยกำรบัญชีที่เหมือนกันหรื อเหตุกำรณ์
ทำงบัญชีที่คล้ำยคลึงกันสำหรับกำรจัดทำงบกำรเงินเฉพำะของบริ ษทั

3.

หลักเกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงินและสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ

3.1

เกณฑ์ ในกำรจัดทำข้ อมูลทำงกำรเงิน
งบกำรเงิ น ได้จัดท ำขึ้ น ตำมหลัก กำรบัญ ชี ที่ รับรองทั่วไปภำยใต้พ ระรำชบัญ ญัติ กำรบัญ ชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมำยถึ ง
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ที่ อ อกภำยใต้พ ระรำชบัญ ญั ติ วิ ช ำชี พ บั ญ ชี พ.ศ. 2547 และข้อ ก ำหนดของ
คณะกรรมกำรกำกับ หลักทรั พ ย์แ ละตลำดหลักทรั พ ย์ว่ำด้วยกำรจัด ท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงิ น ภำยใต้
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
งบกำรเงินได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิน ยกเว้นเรื่ องที่อธิ บำย
ในนโยบำยกำรบัญชีในลำดับต่อไป
กำรจัดทำงบกำรเงินให้สอดคล้องกับหลักกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย กำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบัญชี
ที่สำคัญและกำรใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หำรซึ่ งจัดทำขึ้นตำมกระบวนกำรในกำรนำนโยบำยกำรบัญชี ของบริ ษทั ไปถือ
ปฏิบตั ิ กิจกำรเปิ ดเผยเรื่ องกำรใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หำร หรื อควำมซับซ้อน หรื อเกี่ยวกับข้อสมมติฐำนและประมำณ
กำรที่มีนยั สำคัญต่องบกำรเงินในหมำยเหตุ 4
งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษจัดทำขึ้นจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยที่เป็ นภำษำไทย ในกรณี ที่มีเนื้อควำมขัดแย้งกันหรื อ
มีกำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกันให้ใช้งบกำรเงินตำมกฎหมำยฉบับภำษำไทยเป็ นหลัก

3.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่

3.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
ในระหว่ำงปี กลุ่มบริ ษทั ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับ
ปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ จำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อ
จัดให้มีข้ นึ เพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นกำรอธิบำย
ให้ชัดเจนเกี่ ยวกับ วิธีปฏิบัติทำงกำรบัญ ชี และกำรให้แนวปฏิ บัติทำงกำรบัญชี กบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน กำรนำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถื อปฏิ บัติน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ ต่องบกำรเงิน ของกลุ่ม บริ ษ ัท
อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ซ่ ึงได้มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญ สำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รำยได้ จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตี ควำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560)
กำรตี ค วำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบั บ ที่ 13
(ปรับปรุ ง 2560)
กำรตี ค วำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบั บ ที่ 15
(ปรับปรุ ง 2560)
กำรตี ค วำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบั บ ที่ 18
(ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง สัญญำก่อสร้ำง
เรื่ อง รำยได้
เรื่ อง รำยได้ - รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ กำร
โฆษณำ
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ
เรื่ อง สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริ มทรัพย์
เรื่ อง กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ

กิจกำรต้องใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญำที่ทำกับลูกค้ำทุกสัญญำ ยกเว้นสัญญำที่ อยู่ใน
ขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับอื่น มำตรฐำนฉบับนี้ ได้กำหนดหลักกำร 5 ขั้นตอนสำหรับกำรรับรู ้รำยได้ที่
เกิดขึ้นจำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ โดยกิจกำรจะรับรู ้รำยได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กิจกำรคำดว่ำจะมี
สิ ทธิ ได้รับจำกกำรแลกเปลี่ยนสิ นค้ำหรื อบริ กำรที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ และกำหนดให้กิจกำรต้องใช้ดุลยพินิจและ
พิจำรณำข้อเท็จจริ งและเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลักกำรในแต่ละขั้นตอน
มำตรฐำนฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญต่องบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั
3.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1
มกรำคม 2563
สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับ
ใหม่และฉบับปรับปรุ ง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม
2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ดัง กล่ ำวได้รับ กำรปรั บ ปรุ ง หรื อ จัด ให้ มี ข้ ึ น เพื่ อ ให้ มี เนื้ อ หำเท่ ำเที ย มกับ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรอธิ บำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทำงกำร
บัญชีและกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน ยกเว้นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ดงั ต่อไปนี้ที่
มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญซึ่ งสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จำนวน
5 ฉบับ ได้แก่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
ฉบับที่ 9

กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
เครื่ องมือทำงกำรเงิน

มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32

กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
ฉบับที่ 19

กำรป้องกันควำมเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่ มดังกล่ำวข้ำงต้น กำหนดหลักกำรเกี่ ยวกับกำรจัดประเภทและกำรวัด มูลค่ ำ
เครื่ องมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรื อรำคำทุนตัดจำหน่ ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน
ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลักกำรเกี่ยวกับวิธีกำรคำนวณกำร
ด้อยค่ำของเครื่ องมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุน ด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลักกำรเกี่ยวกับกำร
บัญชี ป้องกันควำมเสี่ ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน และเมื่อมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้ จะทำให้มำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และแนวปฏิบตั ิ
ทำงกำรบัญชีบำงฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปัจจุบนั ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินในปี ที่เริ่ มนำมำตรฐำนกลุ่ม
ดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญำเช่ ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญำเช่ำ และกำรตีควำม
มำตรฐำนบัญชีที่เกี่ยวข้อง มำตรฐำนฉบับนี้ ได้กำหนดหลักกำรของกำรรับรู ้รำยกำร กำรวัดมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำร
และกำรเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญำเช่ำ และกำหนดให้ผเู ้ ช่ำรับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินสำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรที่มี
ระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อำ้ งอิงนั้นมีมูลค่ำต่ำ
กำรบัญชีสำหรับผูใ้ ห้เช่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระสำคัญจำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ำยังคงต้อง
จัดประเภทสัญญำเช่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนหรื อสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใช้หลักกำรเช่นเดียวกันกับมำตรฐำนกำร
บัญชีฉบับที่ 17
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กลุ่มบริ ษทั คำดว่ำจะนำมำตรฐำนทำงกำรเงินฉบับนี้มำถือปฏิบตั ิโดยรับรู ้ผลกระทบสะสมของกำรนำมำตรฐำนรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบับนี้ มำถื อปฏิ บัติใช้ครั้งแรกโดยกำรปรับ ปรุ งกับกำไรสะสม ณ วัน ที่ 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรั บ
ย้อนหลังงบกำรเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั คำดว่ำกำรนำมำตรฐำนกำรบัญชีดงั กล่ำวมำใช้ จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ
วันที่ 1 มกรำคม 2563 คือ สิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั มีจำนวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้ นประมำณ 19.20 ล้ำนบำท และเฉพำะ
ของบริ ษทั ฯประมำณ 19.20 ล้ำนบำท และหนี้สินของกลุ่มบริ ษทั มีจำนวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้ นประมำณ 19.20 ล้ำนบำท
และเฉพำะของบริ ษทั ฯประมำณ 19.20 ล้ำนบำท
3.3

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญของบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้

3.3.1 การรับรู้รายได้ และค่าใช้ จ่าย
รำยได้จำกกำรให้บริ กำร รับรู ้เมื่อมีกำรให้บริ กำรแก่ลูกค้ำแล้ว โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมสำเร็ จของงำน ในกำรพิจำรณำ
จังหวะในกำรส่งมอบกำรควบคุมเพื่อประเมินว่ำจะรับรู ้รำยได้ ณ เวลำใดเวลำหนึ่งหรื อรับรู ้ตลอดช่วงเวลำหนึ่ง
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำ บริ ษทั รับรู ้รำยได้เมื่อโอนอำนำจกำรควบคุมในสิ นค้ำให้แก่ลูกค้ำแล้ว โดยกิจกำรจะรับรู ้
รำยได้ ในจำนวนที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิได้รับจำกกำรแลกเปลี่ยนสิ นค้ำ รำยได้จำกกำรขำย
แสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบกำกับสิ นค้ำ โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม สำหรับสิ นค้ำที่ได้ส่งมอบหลังจำกหักส่วนลดแล้ว
ดอกเบี้ยรับ รับรู ้ตำมเกณฑ์สัดส่วนของเวลำโดยคำนึงถึงอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ งของช่วงเวลำจนถึงวันครบกำหนดอำยุ
และคำนึงถึงจำนวนเงินต้นที่เป็ นยอดคงเหลือในบัญชีสำหรับกำรบันทึกดอกเบี้ยค้ำงรับของบริ ษทั
รำยได้อื่น รับรู ้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
ค่ำใช้จ่ำยบันทึกตำมเกณฑ์คงค้ำง
3.3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม เงินลงทุน
ระยะสั้นอื่นที่มีสภำพคล่องในกำรเปลี่ยนมือสู งซึ่งมีอำยุไม่เกินสำมเดือนนับจำกวันที่ได้มำและปรำศจำกภำระผูกพัน
3.3.3 สินค้าคงเหลือ
กำรตีรำคำสิ นค้ำคงเหลือ บริ ษทั ตีรำคำสิ นค้ำคงเหลือดังต่อไปนี้
- สิ นค้ำสำเร็ จรู ป บันทึกตำมต้นทุนกำรผลิตถัวเฉลี่ยรวมหรื อมูลค่ำสุ ทธิที่จะได้รับรวมแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ
- งำนระหว่ำงทำ บันทึกตำมวิธีรำคำทุน
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- วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง บันทึกตำมวิธีรำคำทุน (วิธีเข้ำก่อน - ออกก่อน)
3.3.4 ลูกหนีก้ ารค้า
ลูกหนี้ กำรค้ำแสดงในมูลค่ำที่ จะได้รับ ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ ประมำณจำกหนี้ ที่คำดว่ำจะเก็บเงินไม่ได้โดยอำศัย
ประสบกำรณ์กำรชำระเงินในอดีตและกำรสอบทำนสถำนะของลูกหนี้ ที่คงค้ำงอยู่ ณ วันสิ้ นงวด หนี้ สูญที่เกิดขึ้นใน
ระหว่ำงงวดตัดเป็ นค่ำใช้จ่ำยทันทีที่เกิดขึ้น
3.3.5 ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าการเงิน
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินแสดงด้วยมูลค่ำแรกเริ่ มตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน หักด้วยเงินรับจำกค่ำงวดผ่อนชำระ
หักด้วยดอกเบี้ยรับรอกำรรับรู ้ และค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญประเมินโดยกำรวิเครำะห์ประวัติกำรชำระหนี้ และกำรคำดกำรณ์เกี่ยวกับกำรชำระหนี้ในอนำคต
ของลูกค้ำรำยตัว ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญจะคำนวณในอัตรำร้อยละของกำรค้ำงชำระดังนี้
ร้อยละ
ค้ำงชำระ
3 - 6 เดือน
25
6 - 9 เดือน
35
9 - 12 เดือน
50
มำกกว่ำ 12 เดือน
100
3.3.6 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั บันทึกตำมวิธีรำคำทุน และปรับลดด้วยค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงิน
ลงทุน โดยมูลค่ำที่ลดลงดังกล่ำวแสดงเป็ นขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ของเงินลงทุนในงบกำไรขำดทุน
เงินลงทุนทัว่ ไป แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยรำคำทุนปรับลดด้วยค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนโดยมูลค่ำที่
ลดลงดังกล่ำวแสดงเป็ นขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในงบกำไรขำดทุน
3.3.7 ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
ที่ดิน แสดงตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ของบริ ษทั ย่อย “บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จำกัด” (เดิมชื่อ “บริ ษทั ดีมีเตอร์ มีเดีย จำกัด ”)
ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม เนื่องจำกเป็ นกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้
เพื่อกำรซื้อ
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ค่ำเสื่ อมรำคำคำนวณโดยวิธีเส้นตรงเพื่อลดรำคำตำมบัญชีของทรัพย์สินแต่ละชนิดตำมอำยุกำรใช้งำนโดยประมำณ
ของสิ นทรัพย์น้ นั ๆ ดังนี้
ส่วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำ
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ

จำนวนปี
20
5
5

ในกรณี ที่รำคำตำมบัญชีสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน ซึ่ งคำนวณจำกมูลค่ำปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะ
เกิดในอนำคตจำกกำรใช้สินทรัพย์อย่ำงต่อเนื่ องหรื อจำนวนที่จะได้รับจำกกำรขำยสิ นทรัพย์หักด้วยต้ นทุนจำกกำร
จำหน่ำยสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จำนวนใดจะสู งกว่ำ รำคำตำมบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ำกับมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน
กำไรขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์จะคำนวณจำกมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์และบันทึกเป็ นกำไรขำดทุนจำก
กำรดำเนินงำน
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรต่อเติม กำรต่ออำยุ หรื อกำรปรับปรุ งสิ นทรัพย์ให้ดีข้ ึน ซึ่ งทำให้รำคำเปลี่ยนแทนในปั จจุบนั ของ
สิ นทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่ำงเป็ นสำระสำคัญจะ รวมเป็ นรำคำทุนของสิ นทรัพย์ ส่ วนค่ำซ่อมแซมและค่ำบำรุ งรักษำรับรู ้เป็ น
ค่ำใช้จ่ำยในรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดขึ้น
3.3.8 สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ได้แก่ ค่ำสิ ทธิ ในกำรบริ หำรจัดกำรช่องสถำนีโทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียมสำหรับระยะเวลำ 10 ปี และ
ค่ำสิ ทธิ แพร่ ภำพแพร่ เสี ยงในรำยกำรภำพยนตร์ โดยมี ระยะเวลำสิ ทธิ 3 ปี โดยบริ ษทั ตัดจำหน่ ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยโดยวิธี
เส้นตรงตำมระยะเวลำที่ระบุในสัญญำและบันทึกเป็ น “ต้นทุนค่ำสิ ทธิร่วมผลิตรำยกำร” ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
3.3.9 ค่าความนิยม
ค่ำควำมนิยมแสดงถึงส่วนของต้นทุนกำรได้มำที่มีมูลค่ำสู งกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนที่กลุ่มบริ ษทั มีในส่วนแบ่ง
ในสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ซ้ื อบริ ษทั ย่อย ค่ำควำมนิยมที่เกิดจำกกำรซื้อบริ ษทั ย่อยแสดงเป็ นรำยกำรแยก
ต่ำงหำกในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
ค่ำควำมนิ ยมที่รับรู ้จะต้องถูกทดสอบกำรด้อยค่ำทุกปี และแสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม ค่ำเผื่อกำร
ด้อยค่ำของค่ำควำมนิ ยมที่รับรู ้แล้วจะไม่มีกำรกลับรำยกำร ทั้งนี้ มูลค่ำคงเหลือตำมบัญชีของค่ำควำมนิยมจะถูกรวม
คำนวณในกำไรหรื อขำดทุนเมื่อมีกำรขำยบริ ษทั ย่อย
ในกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิ ยม ค่ำควำมนิ ยมจะถูกปั นส่ วนไปยังหน่ วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยที่
หน่ วยนั้นอำจจะเป็ นหน่วยเดียวหรื อหลำยหน่ วยรวมกันซึ่ งคำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกค่ำควำมนิยมที่เกิดจำกกำร
รวมธุรกิจ
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3.3.10 สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนจะถูกจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำยเมื่อมูลค่ำตำมบัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มำจำก
กำรขำย และกำรขำยนั้นต้องมี ควำมเป็ นไปได้สูงมำก สิ น ทรั พย์ไม่ หมุน เวียนนั้น จะวัดมูลค่ำด้วยจำนวนที่ ต่ ำกว่ำ
ระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีกบั มูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย หำกมูลค่ำตำมบัญชีที่จะได้รับคืนส่ วนใหญ่มำจำกกำร
ขำยมำกกว่ำที่จะได้รับคืนจำกกำรใช้สินทรัพย์น้ นั ต่อไป
3.3.11 การด้ อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน บริ ษทั จะทำกำรประเมินว่ำมีขอ้ บ่งชี้ซ่ ึ งแสดงว่ำสิ นทรัพย์ดอ้ ยค่ำลงหรื อไม่ หำกมี
ข้อบ่งชี้ของกำรด้อยค่ำ บริ ษทั จะทำกำรประมำณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ และหำกพบว่ำรำคำตำมบัญชี
ของสิ นทรัพย์น้ นั มีมูลค่ำสู งกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน บริ ษทั จะลดมูลค่ำของสิ นทรัพย์ลงให้เท่ำกับมูลค่ำที่คำดว่ำ
จะได้รับคืน และรั บรู ้ ผลขำดทุน จำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรั พย์ในงบกำไรขำดทุ น (มูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับ คืน ของ
สิ นทรัพย์หมำยถึงรำคำขำยสุ ทธิหรื อมูลค่ำจำกกำรใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จำนวนใดจะสู งกว่ำ)
หลังจำกนั้น หำกมีขอ้ บ่งชี้ว่ำกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ได้หมดไปหรื อลดลง บริ ษทั จะประมำณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับ
คืนของสิ นทรัพย์น้ นั ใหม่ เพื่อเปรี ยบเทียบกับมูลค่ำตำมบัญชีและโอนกลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
ที่เคยรับรู ้ในงวดก่อน เพื่อสะท้อนถึงประมำณกำรมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนที่เปลี่ยนแปลงไป
3.3.12 การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงินได้ปัจจุบนั และ
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีรับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุนเว้นแต่ในส่ วนที่ เกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวข้องในกำรรวมธุ รกิจ หรื อ
รำยกำรที่รับรู ้โดยตรงในส่วนของผูถ้ ือหุ้นหรื อกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภำษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ภำษีที่คำดว่ำจะจ่ำยชำระหรื อได้รับชำระ โดยคำนวณจำกกำไรหรื อขำดทุนประจำปี ที่ตอ้ งเสี ย
ภำษี โดยใช้อตั รำภำษีที่ประกำศใช้หรื อที่คำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รำยงำน ตลอดจนกำรปรับปรุ งทำงภำษีที่เกี่ยวกับ
รำยกำรในปี ก่อนๆ
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีบนั ทึกโดยคำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่เกิดขึ้นระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์และ
หนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อควำมมุ่งหมำยทำงภำษีภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู ้เมื่อเกิดจำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ต่อไปนี้ กำรรับรู ้ค่ำควำมนิยมในครั้งแรก กำรรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี้สินในครั้งแรก ซึ่ งเป็ นรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ
และรำยกำรนั้น ไม่มีผลกระทบต่อกำไรขำดทุนทำงบัญชีหรื อทำงภำษีและผลแตกต่ำงที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั
ย่อยและกิจกำรร่ วมค้ำ หำกเป็ นไปได้ว่ำจะไม่มีกำรกลับรำยกำรในอนำคตอันใกล้
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี วดั มูลค่ำโดยใช้อตั รำภำษีที่คำดว่ำจะใช้กบั ผลแตกต่ำงชั่วครำวเมื่อมีกำรกลับรำยกำรโดยใช้
อัตรำภำษีที่ประกำศใช้หรื อที่คำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รำยงำน
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ในกำรก ำหนดมู ล ค่ ำของภำษี เงิ น ได้ปั จ จุ บัน และภำษี เงิ น ได้ร อกำรตัด บัญ ชี บริ ษ ัท ต้อ งค ำนึ งถึ งผลกระทบของ
สถำนกำรณ์ทำงภำษีที่ไม่แน่นอนและอำจทำให้จำนวนภำษีที่ตอ้ งจ่ำยเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตอ้ งชำระบริ ษทั เชื่อว่ำได้
ตั้งภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำยเพียงพอสำหรับภำษีเงินได้ที่จะจ่ำยในอนำคต ซึ่ งเกิดจำกกำรประเมิน ผลกระทบจำกหลำยปั จจัย
รวมถึง กำรตีควำมทำงกฎหมำยภำษี และจำกประสบกำรณ์ในอดีต กำรประเมินนี้อยู่บนพื้นฐำนกำรประมำณกำรและข้อ
สมมติฐำน และอำจจะเกี่ยวข้องกับกำรตัดสิ นใจเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ในอนำคต ข้อมูลใหม่ๆอำจจะทำให้ บริ ษทั เปลี่ยนกำร
ตัดสิ นใจโดยขึ้นอยู่กบั ควำมเพียงพอของภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำยที่มีอยู่ กำรเปลี่ยนแปลงในภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำยจะกระทบต่อ
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ในงวดที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี สำมำรถหักกลบได้เมื่ อกิ จกำรมี สิทธิ ตำม
กฎหมำยที่จะนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มำหักกลบกับหนี้สินภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภำษีเงินได้น้ ี
ประเมินโดยหน่ วยงำนจัดเก็บภำษีหน่ วยงำนเดียวกันสำหรับหน่ วยภำษีเดียวกันหรื อหน่ วยภำษีต่ำงกัน สำหรับหน่ วย
ภำษีต่ำงกันนั้นกิจกำรมีควำมตั้งใจจะจ่ำยชำระหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิหรื อตั้งใจ
จะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ำยชำระหนี้ สิน ในเวลำเดียวกัน สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี จะบันทึ กต่อเมื่อมีควำม
เป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ นอนว่ำกำไรเพื่ อเสี ยภำษี ในอนำคตจะมี จำนวนเพี ยงพอกับกำรใช้ประโยชน์ จำกผลแตกต่ำง
ชั่วครำวดังกล่ำว สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี จะถูกทบทวน ณ ทุ กวันที่ รำยงำนและจะถูกปรั บลดลงเท่ ำที่
ประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใช้จริ ง
3.3.13 การบัญชีสาหรับสัญญาเช่ า - กรณีที่บริษัทเป็ นผู้เช่ า
สัญญำเช่ำสิ นทรัพย์ที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ตกอยู่กบั ผูใ้ ห้เช่ำจะถูกจัดเป็ นสัญญำ
เช่ำดำเนินงำน เงินที่ตอ้ งจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำดำเนินงำนจะบันทึกในงบกำไรขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำ
เช่ำ
บริ ษทั บันทึ กทรัพย์สินที่ เช่ำตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน/สัญญำเช่ำซื้ อเป็ นสิ นทรัพย์และหนี้ สินด้วยรำคำยุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ที่เช่ำ หรื อมูลค่ำปัจจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำส่วนดอกเบี้ยจ่ำยที่เกิดขึ้นจะบันทึกตำม
ระยะเวลำของสัญญำเช่ำ
3.3.14 ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และพนักงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วย
เงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมและเงินที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยง
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ชีพได้แยกออกจำกสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เงินที่ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชี พ
บันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เกิดรำยกำร
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภำระสำหรับเงินชดเชยที่ ตอ้ งจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่ ง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชำญอิสระได้ทำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำว
ตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย สำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำก
งำนของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
3.3.15 ประมาณการหนีส้ ินและค่าใช้ จ่าย
บริ ษทั จะบันทึกประมำณกำรหนี้ สินและค่ำใช้จ่ำยไว้ในงบกำรเงินเมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ที่บริ ษทั ได้เกิด
ภำระที่จะต้องจ่ำยเงินตำมข้อผูกพันทำงกฎหมำยอันเป็ นผลสื บเนื่ องมำจำกเหตุกำรณ์ ในอดีตและจำนวนที่ตอ้ งจ่ำย
สำมำรถประมำณกำรได้อย่ำงมีเหตุผล
3.3.16 รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษ ทั หมำยถึงบุคคลหรื อกิจกำรที่มีอำนำจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุม โดยบริ ษ ทั
ไม่ว่ำจะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที่ทำหน้ำที่ถือหุ้น
บริ ษทั ย่อย และกิจกำรที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจำกนี้ บุคคลหรื อกิจกำรที่ เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึง
บริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถือหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้อมและมีอิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญกับ
บริ ษทั ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำรหรื อพนักงำนของบริ ษทั ตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่ำวและ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่ำนั้น
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรำยกำร บริ ษทั คำนึงถึงเนื้ อหำ
ของควำมสัมพันธ์มำกกว่ำรู ปแบบทำงกฎหมำย
3.3.17 กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไร (ขำดทุน) สุ ทธิ สำหรับปี ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
ของหุ้นสำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงปี
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3.3.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสิ นทรัพย์หรื อเป็ นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอนหนี้ สินให้ผอู ้ ื่นโดย
รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ ้ื อและผูข้ ำย (ผูร้ ่ วมในตลำด) ณ วันที่ วดั มูลค่ำ บริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยใช้รำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินซึ่ งมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่ มีตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับ
สิ นทรั พย์หรื อหนี้ สิ นที่ มีลกั ษณะเดี ยวกันหรื อไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่ มีสภำพคล่องได้ บริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้ มูล
ที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่ำและเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินในงบกำรเงินแบ่งออกเป็ นสำม
ระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
- ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้อขำยของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่ว่ำจะเป็ นข้อมูลทำงตรงหรื อ ทำงอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของ
มูลค่ำยุติธรรมสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนที่ มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมแบบเกิดขึ้น
ประจำ
4.

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ และกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในส่ วนของทุน
การใช้ ประมาณการทางบัญชี
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ในบำงกรณี ฝ่ำยบริ หำรอำจต้องใช้กำรประมำณกำรรำยกำรบัญชี
บำงรำยกำร ซึ่ งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินด้วยเหตุน้ ีผลที่เกิดขึ้นจริ ง
ในภำยหลังจึงอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณไว้
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ได้ประเมินและทบทวนอย่ำงต่อเนื่องในเรื่ องของกำรประมำณกำร ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดุลยพินิจ
โดยกำรประเมิ นอยู่บนพื้นฐำนของประสบกำรณ์ ในอดี ตและปั จจัยอื่นๆ ซึ่ งรวมถึ งกำรคำดกำรณ์ เหตุกำรณ์ ในอนำคตที่
ผูบ้ ริ หำรเชื่อว่ำกระทำอย่ำงมีเหตุผลภำยใต้สถำนกำรณ์ในขณะนั้น
สัญญาเช่ าการเงิน
สัญญำเช่ำทรัพย์สินที่ได้โอนควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนในควำมเป็ นเจ้ำของในทรัพย์สินให้กบั บริ ษทั และบริ ษทั มีควำม
ตั้งใจที่จะใช้สิทธิในกำรซื้อทรัพย์สินเมื่อถึงวันที่ครบกำหนดของสัญญำเช่ำ ถูกบันทึกเป็ นสัญญำเช่ำกำรเงิน
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ณ วันเริ่ มต้นสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ต้นทุนของทรัพย์สินถูกบันทึกไว้พร้อมกับภำระผูกพันสำหรับกำรจ่ำยค่ำเช่ำในอนำคต
โดยไม่รวมจำนวนดอกเบี้ย ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงวดปี ปัจจุบนั ตำมวิธีอตั รำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
สัญญาเช่ าดาเนินงาน
บริ ษทั ได้เข้ำทำสัญญำเช่ำอำคำรและอุปกรณ์ ซึ่ งบริ ษทั ได้พิจำรณำและประเมินขอบเขตของควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ผู ้
เป็ นเจ้ำของพึงได้รับจำกสิ นทรัพย์ที่เช่ำตำมสัญญำแล้วพบว่ำ ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรื อเกือบทั้งหมดเป็ นของ
ผูใ้ ห้เช่ำ สัญญำเช่ำดังกล่ำวจัดเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำน
ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
บริ ษทั ได้กำหนดค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเพื่อให้สะท้อนถึ งกำรด้อยค่ำลงของลูกหนี้ กำรค้ำซึ่ งเกี่ยวพันกับประมำณกำรผล
ขำดทุนอันเป็ นผลมำจำกกำรที่ลูกค้ำไม่มีควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญนั้นเป็ นผลมำจำกกำรที่บริ ษทั
ได้ประเมินกระแสเงินสดไหลเข้ำในอนำคต ซึ่ งกำรประเมินนั้นอยู่บนพื้นฐำนเกี่ยวกับประสบกำรณ์ในอดีตของกำรติดตำม
ทวงถำม ควำมมีชื่อเสี ยง และกำรผิดชำระหนี้ และกำรพิจำรณำแนวโน้มของตลำด
อาคารและอุปกรณ์
ฝ่ ำยบริ หำรเป็ นผูป้ ระมำณกำรอำยุกำรใช้งำนและมูลค่ำซำก สำหรับอำคำรและอุปกรณ์ของบริ ษทั โดยฝ่ ำยบริ หำรจะทบทวน
ค่ำเสื่ อมรำคำเมื่ออำยุกำรใช้งำนมีควำมแตกต่ำงไปจำกประมำณกำรเดิม หรื อตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ที่เสื่ อมสภำพหรื อไม่ได้ใช้
งำนโดยกำรขำยหรื อเลิกใช้
สิ นทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจะตัดจำหน่ำยโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำนโดยประมำณ และจะพิจำรณำกำรด้อยค่ำหำกมีขอ้ บ่งชี้
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ในกำรบริ หำรทุนของบริ ษทั นั้นเพื่อดำรงไว้ซ่ ึ งควำมสำมำรถในกำรดำเนิ นงำนอย่ำงต่อเนื่ องของ
บริ ษทั เพื่อสร้ำงผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่น และเพื่อดำรงไว้ซ่ ึ งโครงสร้ำงของทุนที่
เหมำะสมเพื่อลดต้นทุนทำงกำรเงินของทุน
ในกำรดำรงไว้หรื อปรับโครงสร้ำงของทุน บริ ษทั อำจปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ้น กำรคืนทุนให้แก่ผถู ้ ือ
หุ้น กำรออกหุ้นใหม่หรื อกำรขำยทรัพย์สินเพื่อลดภำระหนี้
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
5.

รำยกำรกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั มีรำยกำรทำงบัญชีจำนวนหนึ่งซึ่ งเกิดกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผถู ้ ือหุ้นกลุ่มเดียวกันหรื อมีกรรมกำรร่ วมกัน
สิ นทรัพย์ หนี้สิน รำยได้และค่ำใช้จ่ำยส่วนหนึ่งเกิดจำกรำยกำรที่มีกบั บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันดังกล่ำว
ชื่อบริ ษทั
ลักษณะควำมสัมพันธ์
บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จำกัด
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ดีมีเตอร์ พำวเวอร์ จำกัด
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด * บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (ถือหุ้นร่ วมกัน)
บริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จำกัด
บริ ษทั ร่ วม (บริ ษทั ถือหุ้นร้อยละ 37.5)
บริ ษทั บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตลั จำกัด
บริ ษทั ร่ วม (ถือหุ้นโดยบริ ษทั ย่อยร้อยละ 30.03)
บริ ษทั ฮิโนกิ วูด้ เวิร์ค จำกัด
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ ทำงอ้อมผ่ำนบริ ษทั ย่อย และมีกรรมกำรร่ วมกัน)
บริ ษทั กลอรี่ อินทิเรี ยร์ จำกัด
มีกรรมกำรเป็ นญำติใกล้ชิดกับกรรมกำรบริ ษทั ฮิโนกิ วูด้ เวิร์ค จำกัด
สิ้นสุ ดควำมเกี่ยวข้อง ณ วันที่ 14 มิถุนำยน 2562
* ตั้งแต่วนั ที่ 25 พฤษภำคม 2561 มีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะของบริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด จำก
บริ ษ ัท ย่อ ยเป็ นบริ ษ ัท ที่ เกี่ ยวข้อ งกัน โดยเป็ นผลมำจำกกรรมกำรที่ เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ได้ สิ้ น สภำพควำมเป็ น
กรรมกำรบริ ษทั ในบริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด ทำให้สิ้นสุ ดควำมมีอิทธิพลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ
นโยบำยกำรกำหนดรำคำสำหรับรำยกำรแต่ละประเภท มีดงั นี้
รำยกำร
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
รำยได้ร่วมผลิตรำยกำร
ตำมที่ตกลงร่ วมกันตำมสัญญำ
รำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริ กำร
ตำมที่ตกลงร่ วมกันตำมสัญญำ
ต้นทุนร่ วมผลิตรำยกำร
ตำมที่ตกลงร่ วมกันตำมสัญญำ
ค่ำเช่ำและบริ กำร
ตำมที่ตกลงร่ วมกันตำมสัญญำ
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร
ได้แก่ ค่ำเบี้ยประชุม และค่ำตอบแทนอื่นๆ เป็ นไปตำมที่
ได้รับอนุมตั ิโดยกรรมกำรและที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ค่ำที่ปรึ กษำ
ตำมที่ตกลงร่ วมกันตำมสัญญำ
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
5.1

รำยกำรบัญชีกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกันสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

งบกำรเงินรวม
2562
2561
ดอกเบีย้ รับ
บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จำกัด
บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด

-

-

1,040,670
1,040,670

829,786
12,917
842,703

ค่ำใช้ จ่ำย
ต้ นทุนขำย
บริ ษทั ฮิโนกิ วูด๊ เวิร์ค จำกัด

-

-

1,471,740

-

ค่ำใช้ จ่ำยส่ งเสริมกำรขำย
บริ ษทั ฮิโนกิ วูด๊ เวิร์ค จำกัด

-

-

200,000

-

14,535,360

18,680,551

14,535,360

18,680,551

-

573,000

-

573,000

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
ค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ค่ำที่ปรึกษำ
5.2

ยอดคงเหลือในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

งบกำรเงินรวม
2562
2561
ลูกหนีอ้ ื่นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฮิโนกิ วูด๊ เวิร์ค จำกัด
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้นและดอกเบีย้ ค้ำงรับ
บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จำกัด
บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
รวม
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-

-

303,067

16,050

470,885
470,885
(470,885)
-

470,885
470,885
(470,885)
-

61,000,000
470,885
61,470,885
(61,470,885)
-

75,199,786
470,885
75,670,671
(66,761,544)
8,909,127

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญเงินให้กยู้ ืมระยะสั้น มีกำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงปี ดังนี้
งบกำรเงินรวม
2562
2561
470,885
470,885
470,885
470,885

ยกมำ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดยกไป

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
66,761,544
66,761,544
(5,290,659)
61,470,885
66,761,544

ในระหว่ำงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้ำงรับ มีกำรเคลื่อนไหว ดังต่อไปนี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
1 มกรำคม
31 ธันวำคม
2562
เพิ่มขึ้น
ลดลง
2562
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้นและดอกเบีย้ ค้ำงรับ
เงินต้น
450,000
450,000
20,885
20,885
ดอกเบี้ยค้ำงรับ
470,885
470,885
รวม
เงินให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันคิดดอกเบี้ยอัตรำคงที่ในอัตรำร้อยละ 2 - 7 ต่อปี
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
1 มกรำคม
2562
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้นและดอกเบีย้ ค้ำงรับ
บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จำกัด
เงินต้น
ดอกเบี้ยค้ำงรับ
รวม
บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด
เงินต้น
ดอกเบี้ยค้ำงรับ
รวม

เพิ่มขึ้น

31 ธันวำคม
2562

ลดลง

74,370,000
829,786
75,199,786

-

(13,370,000)
(829,786)
(14,199,786)

61,000,000
61,000,000

450,000
20,885
470,885

-

-

450,000
20,885
470,885

เงินให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันทั้งจำนวนมีกำรคิดดอกเบี้ยอัตรำคงที่ในอัตรำร้อยละ 2 - 7 ต่อปี
- 247 -

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
6.

เงินลงทุนชั่วครำว
เงินลงทุนชัว่ ครำว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ด
บวก ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุน
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ดสุ ทธิ

7.

2562
388,682,233
4,707,781
393,390,014

2561
22,894,328
304,968
23,199,296

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
379,882,233
4,523,493
384,405,726

2561
16,894,328
294,720
17,189,048

ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
งบกำรเงินรวม
2562
2561
ลูกหนีก้ ำรค้ำ
ลูกหนี้กำรค้ำ
85,628,220 76,613,862
(72,514,670) (75,043,862)
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
13,113,550
1,570,000
รวมลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
90,000,000
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ – กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
(90,000,000)
ลูกหนี้กิจกำรที่เคยเกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ (หมำยเหตุ 7.1)
ภำษีมูลค่ำเพิ่มรอเรี ยกคืน
58,125,893 56,664,043
ลูกหนี้อื่น
28,878,995
9,131,064
(5,735,703) (4,745,393)
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
81,269,185 61,049,714
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
94,382,735 62,619,714
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
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(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
85,715,495 74,022,965
(72,298,878) (72,702,965)
13,416,617
1,320,000
90,000,000
(90,000,000)
57,299,173
28,846,366
(5,735,703)
80,409,836
93,826,453

55,659,954
9,041,509
(4,745,393)
59,956,070
61,276,070

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ลูกหนี้กำรค้ำจำแนกตำมอำยุหนี้ที่คำ้ งชำระ ได้ดงั นี้

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือนขึ้นไป
รวม

งบกำรเงินรวม
2562
2561
3,500
250,000
11,790,050
73,834,670
85,628,220

76,363,862
76,613,862

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
306,567
11,790,050
73,618,878
85,715,495

74,022,965
74,022,965

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญลูกหนี้กำรค้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงปี ดังนี้

ยกมำ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
รับโอน (โอนออก)
ยอดยกไป

งบกำรเงินรวม
2562
2561
75,043,862
91,749,572
(2,529,192)
(379,163)
- (16,326,547)
72,514,670
75,043,862

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
72,702,965
89,284,993
(404,087)
(255,481)
- (16,326,547)
72,298,878
72,702,965

ภำยหลังวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนจนถึงวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2563 บริ ษทั ได้รับชำระเงินจำกลูกหนี้กำรค้ำดังต่อไปนี้
ส่วนที่ยงั ไม่ถึงกำหนดชำระ รับชำระจำนวน 3,500 บำท
ส่วนที่เกินกำหนดชำระ 1 เดือน ถึง 3 เดือน รับชำระจำนวน 3,230,050 บำท
ส่วนที่เกินกำหนดชำระมำกกว่ำ 12 เดือน รับชำระจำนวน 50,865 บำท
บริ ษทั บันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญจำกลูกหนี้กำรค้ำรำยหนึ่งทั้งจำนวน 61.21 ล้ำนบำท ซึ่ งเป็ นลูกหนี้กำรค้ำที่ผิดนัด
ชำระคืนเงินสนับสนุ นจำกกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำที่บริ ษทั เป็ นผูล้ งทุนทำงด้ำนกำรเงินจำนวน 86.43 ล้ำนบำท ตำม
สัญญำว่ำจ้ำงดำเนินโครงกำรรำยกำรกำรแข่งขันกอล์ฟ Thailand Classic บริ ษทั ได้ยื่นฟ้องกับศำลแพ่งแล้วเมื่อวันที่ 15
กรกฎำคม 2559 และได้เข้ำสู่ กระบวนกำรไกล่เกลี่ยรวม 2 ครั้ง แต่ไม่สำมำรถตกลงกันได้ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน
2560 ศำลพิพำกษำให้ลูกหนี้ชำระหนี้ 18,253,248.40 บำท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2561
บริ ษทั ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพำกษำศำลชั้นต้น ซึ่ งศำลนัดฟังคำพิพำกษำชั้นอุทธรณ์วนั ที่ 30 มกรำคม 2562 และเมื่อวันที่
25 มีนำคม 2562 ศำลแพ่งกรุ งเทพใต้ได้อ่ำนคำพิพำกษำชั้นอุทธรณ์ พิพำกษำให้จำเลยชำระเงิน 57.20 ล้ำนบำท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วนั ที่ 14 กรกฎำคม 2559 เป็ นต้นไป จนกว่ำจะชำระเสร็ จแก่โจทย์ ค่ำฤชำธรรม
เนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็ นพับ ต่อมำเมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม 2562 จำเลยได้ขอขยำยฎีกำเป็ นครั้งที่ 3 โดยศำลอนุญำต
ให้ถึงวันที่ 26 กรกฎำคม 2562 ต่อมำวันที่ 26 กรกฎำคม 2562 จำเลยยื่นฎีกำ และยื่นคำร้องขอทุเลำกำรบังคับคดีต่อศำล
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ขณะนี้ อยู่ระหว่ำงกำรนำส่ งหมำยฎี กำ และคำร้องขอทุเลำกำรบังคับคดี ของจำเลย และเมื่ อวันที่ 12 กันยำยน 2562
บริ ษทั ยื่นคัดค้ำนคำร้องขออนุญำตฎีกำของจำเลย และยื่นแก้ฎีกำต่อศำลแพ่งกรุ งเทพใต้
บริ ษทั บันทึกค่ำเผื่ อหนี้ สงสัยจะสู ญจำกลูกหนี้ ซ่ ึ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมรำยหนึ่ งจำกกำรที่บริ ษทั ได้นำเงินฝำกประจำเป็ น
หลักทรัพย์ค้ ำประกันวงเงินกูย้ ืมของบริ ษทั ร่ วมดังกล่ำว ต่อมำทำงธนำคำรได้หกั ชำระต้นเงินกูท้ ี่คำ้ งชำระจำกบัญชีเงิน
ฝำกดังกล่ำวแล้ว 90 ล้ำนบำท ดังนั้นบริ ษทั ร่ วมจึงมีหน้ำที่ตอ้ งชำระเงินคืนแก่บริ ษทั ตำมจำนวนเงินที่ธนำคำรหักชำระ
จำกบัญชีเงินฝำก อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ร่ วมดังกล่ำวได้หยุดดำเนินงำนและขำดสภำพคล่อง บริ ษทั จึงพิจำรณำตั้งค่ำเผื่อ
หนี้สงสัยจะสู ญทั้งจำนวน (ดูหมำยเหตุ 9)
7.1

ลูกหนีจ้ ำกกิจกำรที่เคยเกี่ยวข้ องกัน - สุ ทธิ
งบกำรเงินรวม
2562
2561
ลูกหนี้จำกกิจกำรที่เคยเกี่ยวข้องกัน บริ ษทั สยำมหินประดับ จำกัด
ลูกหนี้เงินให้กยู้ ืม
รำยได้ค่ำบริ กำรค้ำงรับ
รวม
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้จำกกิจกำรที่เคยเกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ

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

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

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

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

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

บริ ษ ัท ได้ยื่ น ฟ้ อ งร้ อ งลู ก หนี้ ดังกล่ ำวกับ ศำลแพ่ งแล้วเมื่ อวัน ที่ 15 ตุ ล ำคม 2555 และเมื่ อ วัน ที่ 17 ธั น วำคม 2555
ศำลพิพำกษำให้ลูกหนี้ชำระเงินจำนวน 73.54 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี เมื่อวันที่ 11 ธันวำคม 2558
บริ ษทั ยื่นฟ้องต่อศำลล้มละลำยกลำงให้ลูกหนี้ดงั กล่ำวเป็ นบุคคลล้มละลำย และเมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2559 ศำลล้มละลำย
กลำงมีคำสั่งให้พิทกั ษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขำด ขณะนี้อยูร่ ะหว่ำงกำรรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้โดยจะมีนดั ประชุม
เจ้ำหนี้อีกครั้งในวันที่ 23 สิ งหำคม 2560 ซึ่ งเลื่อนมำจำกวันที่ 14 มิถุนำยน 2560 ศำลล้มละลำยกลำงมีคำพิพำกษำให้
ลูกหนี้ลม้ ละลำยเมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2560 โดยประกำศคำสั่งเมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2560
วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2560 ซึ่ งเป็ นวันนัดไต่สวนลูกหนี้ กรรมกำรผูม้ ีอำนำจของลูกหนี้ไม่มำศำล ศำลล้มละลำยกลำงจึง
ออกหมำยจับกรรมกำรผูม้ ีอำนำจของลูกหนี้ โดยศำลจะแจ้งวันนัดไต่สวนให้เจ้ำหนี้ทรำบอีกครั้ง อนึ่ง บริ ษทั ได้นำยึด
เครื่ องจักรเก่ ำของลูกหนี้ แล้ว อยู่ระหว่ำงรอประกำศขำยทอดตลำดจำกเจ้ำพนักงำนบังคับคดี นอกจำกนี้ ยงั มี อำคำร
โรงงำนที่กำลังตรวจสอบด้ำนเอกสำรเพื่อให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดียึดเพิ่มเติม ต่อมำเจ้ำพนักงำนบังคับคดีออกประกำศ
ขำยทอดตลำดเครื่ องจักรที่ยึดแล้ว โดยนัดขำยทอดตลำดครั้งแรกวันที่ 29 มกรำคม 2562 (งดกำรขำยเนื่องจำกยังไม่ได้ลง
ประกำศในเวปไซด์รำชกิจจำนุ เบกษำ) ครั้งที่สองวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562 (เจ้ำหน้ำที่ งดกำรขำย), ครั้งที่สำมวันที่ 12
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
มีนำคม 2562 (งดกำรขำยเนื่องจำกไม่มีผเู ้ สนอรำคำ) และครั้งที่สี่วนั ที่ 2 เมษำยน 2562 (มีผเู ้ ข้ำแข่งขันรำคำ โดยเสนอซื้ อ
เครื่ องจักรเก่ ำสู งสุ ด 0.35 ล้ำนบำท) ปั จจุบันเครื่ องจักรเก่ำที่ ประมูลได้อยู่ระหว่ำงกำรขนย้ำย สำหรับอำคำรโรงงำน
ขณะนี้อยูร่ ะหว่ำงกำรประเมินรำคำเพื่อรอขำยทอดตลำด
8.

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
งบกำรเงินรวม
2562
2561
1,109,141
1,227,486

เงินมัดจำ
9.

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
1,109,141
1,227,486

เงินฝำกที่ติดภำระคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั มีเงินฝำกประจำ จำนวน 90 ล้ำนบำท นำไปเป็ นหลักทรัพย์ค้ ำประกันวงเงินกูย้ ืม
บริ ษทั ร่ วมแห่งหนึ่ง (หมำยเหตุ 10.3ข) ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 18 พฤษภำคม 2561
อย่ำงไรก็ตำม เนื่ องจำกกำรหยุดดำเนิ นงำนและกำรขำดสภำพคล่องของบริ ษทั ร่ วม ส่ งผลให้บริ ษทั ร่ วมไม่สำมำรถ
ชำระคืนเงินต้นได้ตำมสัญญำ ดังนั้น จึงได้ดำเนินกำรเจรจำกับธนำคำร โดยธนำคำรยินยอมที่จะใช้เงินฝำกในบัญชีเงิน
ฝำกประจำที่เป็ นหลักประกันทำงธุรกิจเพื่อหักชำระต้นเงินกูท้ ี่คำ้ งชำระจำนวนรวมเดือนละ 3 ล้ำนบำท ต่อมำมีกำร
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรชำระเงินกูเ้ พื่อให้ธนำคำรหักกำรชำระเงินกูจ้ ำกบัญชีเงินฝำกประจำดังกล่ำวได้ตำมเงื่อนไข
ใหม่ ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ทำงธนำคำรได้หกั ชำระเงินกูจ้ ำกบัญชีเงินฝำกดังกล่ำวไปแล้วรวม 90 ล้ำนบำท ทำ
ให้บริ ษทั ร่ วมมีหน้ำที่ตอ้ งชำระคืนบริ ษทั ตำมจำนวนที่ธนำคำรได้หกั ไปแล้วจำกบัญชีเงินฝำกดังกล่ำวของบริ ษทั

10.

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม

10.1 รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีดงั นี้

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 (มูลค่ำสุทธิ) - ปรับปรุ งใหม่
ซื้อ/ลงทุนเพิ่ม
ส่วนแบ่งขำดทุนในบริ ษทั ร่ วม
ด้อยค่ำเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
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งบกำรเงินรวม
วิธีส่วนได้เสี ย
107,169,020
76,860
(107,169,020)
(76,860)
-

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
วิธีรำคำทุน
107,169,020
(107,169,020)
-

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
10.2 รำยละเอียดเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ประกอบด้วย

บริ ษทั ร่ วม
ประเภทกิจกำร
บริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ประกอบกิจกำรสวนน้ ำ สวนสนุก
จำกัด
สถำนที่พกั ผ่อนหย่อนใจ

ทุนเรี ยกชำระ
แล้ว (บำท)

สัดส่วน
เงินลงทุน
(ร้อยละ)

งบกำรเงินรวม
วิธีส่วนได้เสีย

268,421,200
37.50
หัก ส่วนแบ่งขำดทุนในบริ ษทั ร่ วม
หัก ด้อยค่ำเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รวม

บริ ษทั บลู ฟี นิกซ์
ดิจิตลั จำกัด

ให้บริ กำรแอพพลิเคชัน่ ผ่ำน
ระบบอินเตอร์เน็ต

16,350,000

30.03
ซื้อ/ลงทุนเพิ่ม
หัก ส่วนแบ่งขำดทุนในบริ ษทั ร่ วม
รวม

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
วิธีรำคำทุน

324,999,632
(324,999,632)
-

324,999,632
(324,999,632)
-

74,370,000
522,360
(74,892,360)
-

-

10.3 ข้อมูลทำงกำรเงินของบริ ษทั ร่ วมที่สำคัญ
ข้อมูลทำงกำรเงินตำมที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินของบริ ษทั ร่ วม โดยสรุ ปมีดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จำกัด

ก.

ทุนเรี ยกชำระ
ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562
268,421

สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562
465,259

หนี้สินรวม
ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562
481,039

รำยได้รวมสำหรับ
ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวำคม 2562
20,008

กำไร(ขำดทุน)สำหรับ
ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวำคม 2562
(301,563)

ในที่ประชุมกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม 2560 มีมติอนุมตั ิให้เข้ำทำสัญญำซื้ อขำยหุ้นแบบมี
เงื่ อ นไข ระหว่ ำง บริ ษ ัท ดี มี เตอร์ อิ น โนเวชั่ น จ ำกัด (“DInno”) และ บริ ษ ั ท ไทยเทรด คอมมู นิ เคชั่ น จ ำกั ด
(“ไทยเทรด”) เพื่อกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขกำรเข้ำลงทุนในธุรกิจกำรพัฒนำแอพพลิเคชัน่ และเว็บไซต์ เพื่อกำรทำ
ธุรกรรมบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งดำเนินกำรโดยบริ ษทั บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตลั จำกัด (“บลู ฟี นิกซ์”) โดย เข้ำซื้อหุ้นจำกไทยเทรด
จำนวน 28,600 หุ้น คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของบลู ฟี นิกซ์ ในรำคำหุ้นละไม่เกิน 1,726.22 บำท
คิด เป็ นมู ล ค่ำรวมทั้งสิ้ น ไม่เกิ น 49,370,000 บำท และ เข้ำซื้ อ หุ้ น สำมัญ เพิ่ มทุ น ของบลู ฟี นิ กซ์ โดยบลู ฟี นิ กซ์ จะ
ดำเนินกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนบริ ษทั จำกทุนจดทะเบียนเดิม 14,300,000 บำท เป็ นทุนจดทะเบียน 16,350,000 บำท โดย
กำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 20,500 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท โดยเป็ นกำรซื้อหุ้นเพิ่มทุนในรำคำสู งกว่ำ
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ โดยจะซื้อหุ้นเพิม่ ทุนในรำคำหุ้นละไม่เกิน 1,219.51 บำท คิดเป็ นมูลค่ำรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 25,000,000
บำท รวมเป็ นมูลค่ำกำรเข้ำทำธุรกรรมกำรซื้อหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 74,370,000 บำท
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เมื่ อวันที่ 8 มิ ถุนำยน 2560 DInno ได้รับโอนหุ้น จำนวน 28,600 หุ้น คิดเป็ นสั ดส่ วนร้ อยละ 20 ของทุนจดทะเบี ยน
ของบลู ฟี นิ กซ์ และเมื่ อวัน ที่ 17 มิ ถุนำยน 2560 DInno ได้รับ กำรจัดสรรหุ้ นสำมัญ เพิ่ มทุน ของบลู ฟี นิ กซ์ จำนวน
20,500 หุ้น รวมคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 30 ของทุน จดทะเบี ยนของบลู ฟี นิ กซ์ โดย DInno ได้ชำระรำคำซื้ อขำยหุ้ น
สำหรั บกำรโอนหุ้ นดังกล่ำวให้ กบั ไทยเทรด รวมเป็ นเงิน ทั้งสิ้ น 49,370,000 บำท และรำคำซื้ อขำยหุ้นสำหรับ กำร
เพิ่มทุนให้แก่บลู ฟี นิกซ์ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 25,000,000 บำท เรี ยบร้อยแล้ว
ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตลั จำกัด ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2561 มีมติดงั นี้
-

อนุมตั ิให้ผชู ้ ำระบัญชีของบริ ษทั ออกหนังสื อทวงหนี้ให้ผถู ้ ือหุ้นที่ยงั ชำระค่ำหุ้นไม่ครบ โดยบริ ษทั ได้ปฎิบตั ิ
ตำมมติ ที่ประชุมด้วยกำรชำระค่ำหุ้นที่ยงั ค้ำงชำระเพิ่มเติ มจำนวน 0.45 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 มี นำคม 2562
บริ ษทั ยังคงมียอดค้ำงชำระจำนวน 0.18 ล้ำนบำท

-

อนุ มัติให้ดำเนิ นกำรเลิ กบริ ษทั โดยบริ ษทั ได้จดทะเบี ยนเลิ กบริ ษทั ต่อกรมพัฒนำธุ รกิ จกำรค้ำเมื่ อวันที่ 19
ธันวำคม 2561 และอยูใ่ นขั้นตอนกำรชำระบัญชี และจ่ำยคืนทุนให้แก่บริ ษทั

บริ ษทั จึงได้พิจำรณำด้อยค่ำเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (บริ ษทั บลู ฟี นิ กซ์ ดิจิตลั จำกัด) ทั้งจำนวนในงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร เนื่องจำกมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนเมื่อกำรชำระบัญชีเสร็ จสิ้นมีมูลค่ำน้อยมำก
ข.

ในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 15 กันยำยน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั มีมติอนุมตั ิ
กำรลงทุนในธุรกิจพัฒนำแหล่งให้ควำมบันเทิงในรู ปแบบดิจิทลั ไฮเปอร์ เรี ยลลิต้ ี โครงกำรเดอะมำร์ เวลเอ็กซ์พีเรี ยนซ์
ไทยแลนด์ : ธีมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ แอ็ทแทรคชัน่ (TMX) ในบริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จำกัด (ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์) โดย
จะเข้ำซื้ อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ร้อยละ 32.5 รวม 280 ล้ำนบำท และต่อมำวันที่ 12 ธันวำคม 2560 ที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั มีมติอนุมตั ิซ้ื อหุ้นเพิ่มทุนในฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ เพิ่มเติมอีกร้อยละ 5 คิดเป็ นเงิน 45 ล้ำน
บำท รวมลงทุนในฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ร้อยละ 37.5 รวมทั้งสิ้ น 325 ล้ำนบำท โดยคำดว่ำจะได้รับอัตรำผลตอบแทนจำก
กำรลงทุนไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 20 โดยโครงกำร TMX ได้รับใบอนุญำตก่อสร้ำงและเริ่ มก่อสร้ำงแล้วตั้งแต่เดือนกันยำยน
2560 และจะรับรู ้รำยได้ภำยในเดือนพฤษภำคม 2561 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 ธันวำคม 2560 บริ ษทั แจ้งว่ำ ธุรกรรมกำรลงทุน
เสร็ จสมบูรณ์แล้ว โดยจ่ำยชำระเงินลงทุนรวม 325 ล้ำนบำท สรุ ปสำระสำคัญของสัญญำควำมร่ วมมือ (Joint Venture)
ระหว่ำง ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ และบริ ษทั ฮีโร่ เวนเจอร์ จำกัด จำกประเทศสหรัฐอเมริ กำ ซึ่ง ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ได้ชำระ
เงินค่ำสิ ทธิในเดือนสิ งหำคม 2560
เมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2562 ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ได้จดั ให้มีกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2562โดยเสนอวำระกำร
พิจำรณำเกี่ยวกับกำรหยุดดำเนินโครงกำรของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ เนื่องจำก ฮีโร่ เอ็กซ์พี เรี ยนซ์ ได้ประสบปั ญหำขำด
สภำพคล่องทำงกำรเงิน และกำรดำเนิ นโครงกำรที่ไม่เ ป็ นไปตำมแผนกำร โดยที่ ประชุมผูถ้ ือหุ้น ของ ฮีโร่ เอ็กซ์พี
เรี ยนซ์ มีมติให้หยุดโครงกำร ด้วยคะแนนเสี ยงเห็นด้วยร้อยละ 62.50 และคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วย ร้อยละ 37.50 ทั้งนี้
ฝ่ ำยบริ หำรของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ มีกำหนดหยุดดำเนินโครงกำรในวันที่ 29 มกรำคม 2562 โดยโครงกำรจะให้บริ กำร
รอบ 18.00 น. ของวันดังกล่ำวเป็ นรอบสุ ดท้ำย บริ ษทั ฯ ในฐำนะผูถ้ ือหุ้น ร้อยละ 37.50 ของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์จะร่ วม
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พิจำรณำกับกลุ่มผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่เกี่ยวกับกำร บริ หำรจัดกำรทรัพย์สินของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ อย่ำงรอบคอบเพื่อจำกัด
ผลกระทบในทำงลบต่อบริ ษทั ฯ
เจ้ำหนี้ของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จำนวนหลำยรำย มูลค่ำรวม 59.50 ล้ำนบำท ได้ฟ้องร้องและ/หรื อส่งหนังสื อแจ้งให้ชำระ
หนี้สินคงค้ำงพร้อมดอกเบี้ย รวมถึงค่ำปรับล่ำช้ำ ซึ่งตำมข้อมูลทำงกำรเงินที่ได้รับจำกบริ ษทั ร่ วมที่ใช้ในกำรรับรู ้ส่วน
แบ่งผลขำดทุนข้ำงต้น ยังไม่ได้รวมบันทึกส่วนของดอกเบี้ยและค่ำปรับล่ำช้ำนั้น และในวันที่ 14-15 กุมภำพันธ์ 2562
ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ได้ประชุมไกล่เกลี่ยและชี้แจงแผนกำรชำระหนี้ บำงส่ วนทรำบแล้ว โดยบริ ษทั คำดว่ำจะสำมำรถ
ชำระหนี้ ได้ภำยหลังเดือนเมษำยน 2562 และในเดือนมกรำคม และกุมภำพันธ์ 2562 ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ มีกำรเลิกจ้ำง
พนักงำนบำงส่วน ทำให้บริ ษทั ต้องจ่ำยค่ำเสี ยหำยจำกกำรเลิกจ้ำงเป็ นจำนวน 1.20 ล้ำนบำท
นอกจำกนี้ ภำยใต้สัญญำเงินกูย้ ืมระหว่ำงธนำคำร ไทยพำณิ ชย์ กับ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ลงวันที่ 23 พฤษภำคม 2561
บริ ษทั ได้มีหลักประกันสัญญำ เพื่อประกันกำรชำระหนี้ เป็ นเงินฝำกประจำของบริ ษทั จำนวน 90 ล้ำนบำท และในที่
ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ใช้หลักประกันดังกล่ำวในกำรชำระ
เงินกูท้ ี่คำ้ งชำระกับธนำคำร โดยยินยอมให้ธนำคำรดำเนินกำรหักหลักประกันในอัตรำเดือนละ 3 ล้ำนบำท
ณ วันที่ 28 มกรำคม 2563 ทำงฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ได้รำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับคดีควำม ซึ่ งระบุว่ำ
ณ วันที่ดงั กล่ำวฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ถูกฟ้องร้องจำกเจ้ำหนี้ 21 รำย (22 คดี) มูลหนี้เป็ นจำนวนรวม 77,266,805.19 บำท
ซึ่งแบ่งเป็ นเงินต้นจำนวน 73,737,034.58 บำท และดอกเบี้ยจำนวน 3,529,770.61 บำท อย่ำงไรก็ตำม เจ้ำหนี้จำนวน 3
รำย ได้ถอนฟ้องคดีควำมและยินยอมลดหนี้ให้กบั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ซึ่ งฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ได้ชำระหนี้ เสร็ จสิ้ นแล้ว
นอกจำกนี้ เจ้ำหนี้จำนวน 15 รำย ยินยอมให้ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ผ่อนชำระได้โดยเป็ นไปตำมเงื่อนไขที่เจ้ำหนี้กำหนด
และคดีควำมกับเจ้ำหนี้ จำนวน 3 รำย ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ยงั อยู่ในขั้นตอนกำรเตรี ยมข้อมูลเพื่อใช้ในกำรพิจำรณำคดี
สำหรับยื่นคำให้กำร เพื่อขอนัดสื บพยำนและไกล่เกลี่ยต่อไป
คณะกรรมกำรบริ ษทั รับทรำบสถำนะกำรดำเนินกำรโครงกำรเดอะมำร์ เวลเอ็กซ์พีเรี ยนซ์ไทยแลนด์ และมีควำมกังวล
จึงได้มอบหมำยให้ฝ่ำยบริ หำรของบริ ษทั ที่ เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ที่เข้ำดำรงตำแหน่ งเป็ นกรรมกำรในฮีโร่ เอ็กซ์พี
เรี ยนซ์ เพื่อดำเนินกำรให้ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ดำเนินกำรแก้ไขสภำวะปัจจุบนั เป็ นกำรด่วน โดยต้องรำยงำนแผนและผล
กำรดำเนินงำนให้บริ ษทั รับทรำบ ผ่ำนตัวแทนที่เป็ นคณะกรรมกำรของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังขอให้
ฝ่ ำยบริ หำรของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์นำแผนกำรแก้ไขปั ญหำระยะยำวมำนำเสนอให้ที่ประชุมรับทรำบ ซึ่ งบริ ษทั ใน
ฐำนะผูถ้ ื อหุ้นส่ วนน้อยในสัดส่ วนร้ อยละ 37.5 จึงใช้สิทธิ ผ่ำนตัวแทนของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นกรรมกำรในฮี โร่ เอ็กซ์พี
เรี ยนซ์ ดำเนิ นกำรสอบถำมและให้ควำมเห็นต่อฝ่ ำยบริ หำรของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั
ของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ มำโดยตลอด
ทั้งนี้ ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ร่ วม ได้ดำเดินกำรบริ หำรจัดกำรแนวทำงในกำรชำระหนี้สินให้กบั เจ้ำหนี้รำยต่ำง ๆ ดังนี้
เนื่ องจำกบริ ษทั ร่ วม อยู่ระหว่ำงกำรวำงแผนกำรดำเนิ นงำนโครงกำรใหม่ ซึ่ งจำกกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี
2562 ของบริ ษทั ร่ วม เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2562 ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ร่ วม ได้รำยงำนแผนงำนเพื่อดำเนินกำรเจรจำกับ
นักลงทุนรำยใหม่ โดยแผนกำรดำเนินงำนจะเป็ นในรู ปแบบกำรให้เช่ำพื้นที่เพื่อขำยสิ นค้ำและบริ กำร รวมถึงส่ วนแบ่ง
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รำยได้จำกยอดขำยของผูเ้ ช่ำรำยต่ำง ๆ และกำรให้เช่ำพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมสำหรับกลุ่มลูกค้ำที่ตอ้ งกำรจัดงำนขนำดเล็ก
ถึงขนำดกลำง โดยบริ ษทั ร่ วม ทำกำรจัดสรรพื้นที่เพื่อรองรับกำรดำเนินงำนดังกล่ำวเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ปัจจุบนั ทำงบริ ษทั ร่ วมได้มีกำรลงนำมสัญญำเช่ำพื้นที่กบั ผูเ้ ช่ำรำยใหญ่ที่มีกำรเช่ำพื้นที่ ที่มีปริ มำณเนื้อที่เป็ นส่วนใหญ่
ของโครงกำร และอยู่ในขั้น ตอนกำรท ำสั ญ ญำกับ ผูเ้ ช่ ำบำงรำย รวมทั้งได้มีกำรเจรจำกับ ผูเ้ ช่ ำรำยใหม่ ๆ เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับรู ปแบบธุรกิจของผูเ้ ช่ำแต่ละรำย ซึ่งบริ ษทั ร่ วม จะทำกำรติดต่อเจ้ำหนี้ เพื่อแจ้งควำมคืบหน้ำของแผนกำร
ดำเนินงำนดังกล่ำว และแผนกำรชำระหนี้ โดยหำกเป็ นไปตำมแผนงำนที่วำงไว้ ทำงบริ ษทั ร่ วม จะสำมำรถแบ่งเงินสด
ที่ได้รับจำกกำรดำเนินงำนในแต่ละเดือนส่วนหนึ่งมำชำระหนี้ให้กบั เจ้ำหนี้ และส่วนหนึ่งใช้สำหรับเป็ นกระแสเงินสด
ในกำรดำเนินงำน
11.

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตำมวิธีรำคำทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เงินปันผลรับสำหรับปี
ทุนชำระแล้ว
ชื่อบริ ษทั

2562

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)

2561

2562

2561

สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม

รำคำทุน
2562

2561

2562

2561

บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จำกัด

48,000

48,000

100.00

100.00

73,862

73,862

-

-

บริ ษทั ดีมีเตอร์ พำวเวอร์ จำกัด
บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงำนพืช
หมุนเวียน จำกัด

35,000

35,000

99.99

99.99

35,000

35,000

-

-

5,000

5,000

33.64

33.64

-

-

-

-

(98,407)

(75,996)

-

-

10,455

32,866

-

-

หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

11.1 ที่ ประชุ มกรรมกำรบริ ษ ัท ครั้ งที่ 10/2559 เมื่ อวันที่ 16 ธันวำคม 2559 มี มติ อนุ มัติ กำรเข้ำลงทุ นในโครงกำรโรงไฟฟ้ ำ
พลังงำนก๊ำซชี วภำพที่ จังหวัดสุ พรรณบุ รี ซ่ ึ งด ำเนิ นกำรโดยบริ ษ ัท อัครวัฒน์ พลังงำนพื ชหมุ นเวียน จำกัด โดยแบ่ ง
โครงสร้ำงกำรลงทุนเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้ ส่ วนที่ 1 กำรซื้ อหุ้นสำมัญจำกผูถ้ ื อหุ้นเดิ มจำนวน 25,000 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 50
ของทุนจดทะเบียนในบริ ษทั ดังกล่ำว ในรำคำหุ้นละ 4,400 บำท คิดเป็ นมูลค่ำรวม 110 ล้ำนบำท ทั้งนี้ กำรซื้ อขำยหุ้นจะ
เสร็ จสิ้นทั้งหมดภำยในเดือนกรกฎำคม 2560 โดยกำรเข้ำซื้อหุ้นจะแบ่งออกเป็ น 3 ครั้ง คือ
1. ครั้งที่ 1 ภำยในเดือนธันวำคม 2559 จำนวน 8,200 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 16.40 ของหุ้นทั้งหมดของอัครวัฒน์, ครั้งที่
2 ภำยในเดือนมกรำคม 2560 จำนวน 8,619 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 17.24 ของหุ้นทั้งหมดของอัครวัฒน์ และครั้งที่ 3
ภำยในเดือนกรกฎำคม 2560 จำนวน 8,181 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 16.36 ของหุ้นทั้งหมดของอัครวัฒน์
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2. กำหนดงบลงทุนในกำรเข้ำดำเนิ นกำรปรั บปรุ งพื้นที่ โรงไฟฟ้ ำ จัดหำ และติ ดตั้งเครื่ องจักรในโครงกำรฯใน
กรอบวงเงินรวมไม่เกิน 180 ล้ำนบำท
เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2559 บริ ษทั ได้เข้ำทำสัญญำกับผูถ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวี ยน จำกัด
เพื่อแก้ไขข้อตกลงภำยใต้สัญญำซื้ อขำยหุ้น โดยมีรำยละเอียดกำรแก้ไขที่ สำคัญ ได้แก่ ผูถ้ ื อหุ้นเดิมดำเนิ นกำรปรั บ
โครงสร้ำงกำรถือหุ้นในอัครวัฒน์ และจะดำเนินกำรให้บริ ษทั โรงไฟฟ้ำ ธนญำธรณ์ จำกัด ซึ่งรับโอนหุ้นในอัครวัฒน์
บำงส่วนจำกผูถ้ ือหุ้นเดิม เป็ นผูโ้ อนหุ้นให้กบั บริ ษทั ภำยใต้เงื่อนไขของสัญญำซื้อขำยหุ้น
เมื่อวันที่ 30 ธันวำคม 2559 บริ ษทั ได้ชำระเงินจำนวน 74 ล้ำนบำท เพื่อเป็ นกำรชำระหุ้นส่วนแรก (จำนวน 8,200 หุ้น)
จำนวนเงิน 36.08 ล้ำนบำทโดยจำนวนหุ้นส่ วนแรกได้โอนให้บริ ษทั แล้วในวันนั้น สำหรับจำนวนเงินส่ วนที่ เหลื อ
37.92 ล้ำนบำท ถือเป็ นกำรชำระเงินค่ำหุ้นครั้งที่ 2 ล่วงหน้ำ (จำนวน 8,619 หุ้น) ซึ่ ง ณ โดยโอนหุ้นส่วนที่ 2 เมื่อวันที่
12 มกรำคม 2560
นอกจำกนี้ บริ ษ ัทได้ชำระค่ำนำยหน้ำจำนวน 9.34 ล้ำนบำท เพื่อให้ ได้มำซึ่ งเงิน ลงทุนดังกล่ำว ดังนั้น ณ วันที่ 31
ธัน วำคม 2560 มูลค่ำของเงิ นลงทุน จึ งแสดงเท่ ำกับ 83.35 ล้ำนบำท (ในกรณี ที่กำรซื้ อขำยหุ้น ครั้งที่ 3 มิ ได้เกิ ดขึ้ น
บริ ษทั สำมำรถเรี ยกเงินจำนวนดังกล่ำวคืนจำกนำยหน้ำตำมเงื่อนไขที่ระบุในสัญญำนำยหน้ำ ซึ่ งในเบื้องต้น บริ ษทั
ดำเนินกำรออกหนังสื อ ลงวันที่ 26 มกรำคม 2561 ถึงนำยหน้ำรำยดังกล่ำวเพื่อบอกกล่ำวเกี่ยวกับกำรเรี ยกคืนเงินมัดจำ
เนื่องจำกเลยกำหนดเวลำวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2560 อย่ำงไรก็ดี หำกกำรซื้อขำยหุ้นครั้งที่ 3 เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ บริ ษทั
ไม่สำมำรถเรี ยกเงินมัดจำดังกล่ำวคืนได้ แม้บริ ษทั จะได้รับควำมเสี ยหำยจำกกำรลงทุนใน อัครวัฒน์ เนื่องจำกภำยใต้
สัญญำนำยหน้ำ มิได้มีกำรรับประกันเกี่ยวกับผลลัพธ์จำกกำรเข้ำลงทุนแต่ประกำรใด)
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่สำมำรถเรี ยกคืนค่ำนำยหน้ำได้ หรื อได้รับควำมเสี ยหำยจำกกำรจ่ำยค่ำนำยหน้ำ
ดังกล่ำวไม่ว่ำกรณี ใด คณะกรรมกำรเห็นว่ำบริ ษทั จะต้องใช้มำตรกำรทำงกฎหมำยถึงที่สุ ดแก่คู่สัญญำนำยหน้ำ และ
บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงผูบ้ ริ หำรที่พิจำรณำอนุมตั ิจ่ำยค่ำนำยหน้ำ เพื่อรักษำผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ้น
เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2560 บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด (“บริ ษทั ย่อย”) ได้แจ้งขอหยุดจำหน่ำยไฟฟ้ำ
ให้กบั PEA เพื่อปรับปรุ งโรงไฟฟ้ำ เครื่ องจักร และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ให้มีประสิ ทธิ ภำพดีข้ ึน และเมื่อวันที่ 14 กรกฎำคม
2560 ทำง PEA ได้มีหนังสื อรับทรำบและแจ้งให้บริ ษทั ย่อยดำเนิ นกำรได้ โดยจะต้องจัดส่ งรำยละเอียดกำรปรับปรุ ง
แบบกำรเชื่ อมต่ออุปกรณ์ ซึ่ งหำกมี กำรเพิ่มกำลังกำรผลิ ตจะต้องได้รับควำมเห็ นชอบจำก PEA โดยส่ งรำยละเอียด
แผนกำรเพิ่มกำลังกำรผลิตหรื อขยำยระบบไฟฟ้ำให้ PEA พิจำรณำก่อนเริ่ มดำเนินงำนไม่นอ้ ยกว่ำ 3 เดือน
ในระหว่ำงที่ อัครวัฒน์ ดำเนินกำรปรับปรุ งพื้นที่โครงกำร บริ ษทั พบข้อเท็จจริ งว่ำ ชุมชนในบริ เวณโดยรอบโครงกำร
มำรับน้ ำเสี ยจำกโครงกำรในปริ มำณที่ น้อยลงอย่ำงมีนัยสำคัญ จึงสำรวจเพิ่มเติมและพบว่ำ (1) ในบริ เวณชุมชนซึ่ ง
สำมำรถรับ น้ ำเสี ยจำกโครงกำรของ อัครวัฒ น์ นั้น มี โครงกำรโรงไฟฟ้ ำใหม่ซ่ ึ งชุ มชนอำจพิจำรณำรับ น้ ำเสี ยจำก
โครงกำรใหม่ดังกล่ำวได้ หำกใช้ระยะทำงในกำรเดิ นทำงที่ น้อยกว่ำ และ (2) ชุ มชนได้รับน้ ำจำกโรงไฟฟ้ ำอื่นที่ มี
ลักษณะเดียวกันซึ่ งอยู่ในละแวกเดียวกันโดยโครงกำรโรงไฟฟ้ำอื่นบำงส่ วนขนส่ งน้ ำเสี ยของตนเองไปให้กบั ชุมชน
ดังนั้น ชุมชนจึงไม่มีควำมจำเป็ นต้องมำรับน้ ำเสี ยจำกโครงกำรโดยตรง
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จำกเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว คณะกรรมกำรได้รับทรำบข้อมูลเกี่ยวกับโครงกำรที่เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิมจึงมอบหมำยให้ฝ่ำย
บริ หำรของบริ ษทั ศึกษำผลกระทบและแนวทำงแก้ไขผลกระทบดังกล่ำว ต่อมำคณะกรรมกำรได้รับผลกำรศึกษำจำก
ฝ่ ำยบริ หำรเกี่ ยวกับผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงของกำรรับน้ ำเสี ยของชุมชน รวมถึ งควำมเป็ นไปได้อื่นในกำร
บำบัดน้ ำเสี ย ซึ่งรวมถึง กำรขนส่งน้ ำเสี ยดังกล่ำวไปยังพื้นที่ของชุมชนแทน กำรติดตั้งระบบบำบัดน้ ำเสี ย และกำรเพิ่ม
พื้นที่พกั น้ ำเสี ย พบว่ำ ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวส่งผลให้โครงกำรต้องมีตน้ ทุนเพิ่มขึ้น ซึ่ งจำกกำรศึกษำ
ข้อมูลต้นทุนที่เพิ่มขึ้น วิธีกำรที่มีควำมเป็ นไปได้และกระทบต้นทุนโครงกำรน้อยที่สุดได้แก่กำรขนส่งน้ ำเสี ยออกจำก
ตัวโครงกำรแต่จะทำให้ค่ำใช้จ่ำยของโครงกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนยั สำคัญประมำณร้อยละ 30
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรได้พิจำรณำข้อเท็จจริ งเพิม่ เติมและผลกำรศึกษำโครงสร้ำงต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว พบว่ำ กำร
ดำเนินโครงกำรต่อไปโดยอำศัยแนวทำงเดิมอำจส่งผลให้บริ ษทั ไม่ได้รับผลประโยชน์ต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุ้นตำมที่ได้
อนุมตั ิให้เข้ำลงทุน จำกกรณี น้ ีจึงมีควำมเห็นให้ฝ่ำยบริ หำรทำกำรศึกษำหำแนวทำงแก้ไขให้บริ ษทั ได้รับผลกระทบจำก
โครงกำรนี้ น้อยที่สุด เช่น กำรเคลื่อนย้ำยโรงไฟฟ้ำ กำรลดต้นทุนด้ำนอื่น หรื อ กำรเจรจำเพิ่มเติมกับ ผูถ้ ือหุ้นอีกฝ่ ำย
หนึ่งเพื่อแก้ไขกำรร่ วมลงทุนในโครงกำร ควำมเป็ นไปได้ในกำรยกเลิกกำรลงทุน หรื อกำรจำหน่ำยกำรลงทุน เป็ นต้น
ซึ่งคณะกรรมกำรจะพิจำรณำแนวทำงกำรแก้ไขดังกล่ำว
ด้วยเหตุผลที่ได้กล่ำวแล้วข้ำงต้นทำงบริ ษทั ได้ชะลอกำรดำเนิ นงำนเกี่ ยวกับกำรปรับปรุ งพื้นที่ กำรจัดหำ และติดตั้ง
เครื่ อ งจักรทั้งหมด โดยในขณะนี้ บริ ษ ัท ยังไม่มี กำรชำระเงิ น ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรั บ ปรุ งพื้ น ที่ กำรจัด หำและติ ดตั้ง
เครื่ องจักร แต่อย่ำงใด มีเพียงค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยกับทำงผูข้ ำยที่ ได้ดำเนิ นกำรปรับปรุ งพื้นที่ โรงงำนในเบื้ องต้น เป็ น
จำนวนเงินประมำณ 0.2 ล้ำนบำท
เมื่อวันที่ 4 สิ งหำคม 2560 บริ ษทั ได้ทำสัญญำแก้ไขเพิ่มเติมสัญญำซื้ อขำยหุ้น (ครั้งที่ 3) ซึ่ งได้มีกำรขยำยเวลำสำหรับ
กำรซื้อขำยหุ้นครั้งที่ 3 ให้เสร็ จสิ้นภำยในวันที่ 31 ตุลำคม 2560 และเมื่อวันที่ 20 ตุลำคม 2560 บริ ษทั ได้มีกำรทำบันทึก
ข้อตกลงขอขยำยระยะเวลำซื้อขำยหุ้นครั้งที่ 3 ดังกล่ำว ออกไปอีกเป็ นระยะเวลำ 30 วัน โดยจะครบกำหนดในวันที่ 30
พฤศจิกำยน 2560 โดยบริ ษทั และผูถ้ ือหุ้นรำยอื่นในอัครวัฒน์ยงั อยู่ในระหว่ำงกำรเจรจำตกลงในประเด็นทำงธุรกิจที่
จะต้องกำหนดในสัญญำระหว่ำงผูถ้ ือหุ้น ซึ่งเป็ นเงื่อนไขบังคับก่อนของกำรรับโอนดังกล่ำว ข้อตกลงที่อยู่ในระหว่ำง
กำรเจรจำ เช่ น สิ ทธิ และหน้ำที่ ของผูถ้ ือหุ้นแต่ละฝ่ ำย และรำยละเอียดกำรบริ หำรจัดกำรบริ ษทั โดยคณะกรรมกำร
บริ ษทั และผูถ้ ือหุ้น เป็ นต้น โดยคำดว่ำจะใช้เวลำในกำรเจรจำตกลงในประเด็นดังกล่ำวและเสร็ จและสำมำรถเข้ำทำ
ธุรกรรมกำรซื้ อหุ้นได้ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2560 เพื่อทำควำมตกลงเกี่ยวกับกำรบริ หำรจัดกำร อัครวัฒน์ กับ
ทำงผูข้ ำยหุ้น โดยในขณะนี้ ด้วยเหตุว่ำบริ ษทั และผูข้ ำยหุ้นยังไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมเงื่อนไขบังคับก่อนของกำรซื้ อ
ขำยหุ้นครั้งที่ 3 เนื่องจำกยังไม่สำมำรถเจรจำตกลงในสำระสำคัญอื่นของกำรเข้ำลงทุนในโครงกำรได้ ดังนั้น บริ ษทั จึง
ยังไม่ได้เข้ำทำรำยกำรซื้อขำยหุ้นครั้งที่ 3 แต่อย่ำงใด นอกจำกนั้น หำกคู่สัญญำไม่สำมำรถทำกำรซื้อขำยหุ้นครั้งที่ 3 ได้
อันเนื่องมำจำกเงื่อนไขบังคับก่อนเกิดขึ้นไม่ครบถ้วน คู่สัญญำอำจพิจำรณำเลิกสัญญำและเรี ยกให้คู่สัญญำอีกฝ่ ำยหนึ่ง
ชำระค่ำเสี ยหำย (ถ้ำมี) ระหว่ำงกันได้ตำมกฎหมำย

- 257 -

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ตำมรำยงำนของผูป้ ระเมินรำคำ (บริ ษทั ซิ มส์ พร็ อพเพอร์ ต้ ี คอนซัลแทนท์ จำกัด) ฉบับลงวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2561
โดยใช้วิธีประมำณกำรรำยได้ (Income Approach) ผูป้ ระเมินรำคำได้ดำเนิ นกำรตรวจสอบสภำพทรัพย์ของโครงกำร
โรงไฟฟ้ ำพลังงำนก๊ำซชี วภำพขนำดกำลังกำรผลิต 4.9 เมกะวัตต์ ภำยใต้ระยะเวลำกำรดำเนิ นกิจกำร 20 ปี ของบริ ษทั
อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด ผูป้ ระเมินราคาได้ประเมินมูลค่าธุ รกิจโรงไฟฟ้ าดังกล่าวควรมีมูลค่า 161.20
ล้ำนบำท ทั้งนี้ ในการประมาณมูลค่าดังกล่าวข้างต้น ผูป้ ระเมิ นราคาได้ต้ งั ข้อสมมติ ฐานพิเศษในการกาหนดมูลค่า
ดังต่อไปนี้
ก) โรงงานผลิตไฟฟ้ าได้ทาการผลิตจากน้ าเสี ยจากกากน้ าตาลที่มีค่าน้ าเสี ย COD ไม่ต่ากว่า 150,000 mg/l ของบริ ษทั
แห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยูห่ ่างจากโรงไฟฟ้าที่ทาการประเมินประมาณ 43 กิโลเมตร
ข) ระยะเวลาโครงการทั้งหมดระยะเวลา 20 ปี ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 1 ปี นับจากวันที่ทาการประเมิน และ
ระยะเวลาในการผลิตไฟฟ้า 19 ปี นับจากวันที่โครงการก่อสร้างเสร็ จ 100% เงินลงทุนจานวน 260.60 ล้านบาท มีความ
เพียงพอในการก่อสร้างระบบไบโอแก็ส ระบบท่อส่ง ระบบกรองแก็ส ระบบผลิตไฟฟ้า เป็ นต้น
ค) เอกสารประกอบต่างๆ ที่ได้รับจากบริ ษทั มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ประกอบกับกิจการมีสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ากับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ง) ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินครั้งนี้ได้นาสัญญาเช่าที่ดินกาหนดระยะเวลา 10 ปี และสามารถต่อสัญญาเช่าได้อีก
10 ปี โดยมีค่าเช่าปี แรก 1.2 ล้านบาท โดยมีอตั ราการปรับค่าเช่าปี ละ 2%
จ) ในการกาหนดมูลค่าธุ รกิ จครั้ งนี้ มิได้นากระแสเงินสดของบริ ษทั อัครวัฒ น์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด ได้แก่
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ นทรัพย์หมุนเวียน ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ตลอดจนภาระต่างๆ ก่อนวันที่ทาการประเมิน
มูลค่าประกอบการพิจารณามูลค่าธุรกิจครั้งนี้
จำกกำรประเมิ นมูลค่ำโครงกำรดังกล่ำวข้ำงต้น มี ผลทำให้ บริ ษ ัทต้องรับรู ้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิ ยม
จำนวน 20.73 ล้ำนบำทในงบกำรเงินรวม และรับรู ้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย จำนวน 29.18 ล้ำน
บำทในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรประจำปี 2560
ตำมมติคณะกรรมกำรบริ ษทั เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2561 คณะกรรมกำรมีมติพิ จำรณำเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริ ษทั
อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด ดังนี้
ตำมที่ บริ ษ ัทได้แจ้งควำมเห็ นของคณะกรรมกำรต่อผลกำรศึกษำโครงสร้ำงต้น ทุนในเชิ งลึ กของกำรเข้ำลงทุนใน
โครงกำรโรงไฟฟ้ ำพลังงำนก๊ำซชี ว ภำพ ของอัค รวัฒ น์ ซึ่ งคณะกรรมกำรได้พิ จ ำรณำข้อ เท็จ จริ งเพิ่ ม เติ ม และผล
กำรศึกษำโครงสร้ำงต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว พบว่ำกำรดำเนินโครงกำรต่อไปโดยอำศัยแนวทำงเดิมอำจส่ งผลให้
ไม่เกิ ดผลประโยชน์ต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุ้นตำมที่ได้รับอนุ มตั ิให้เข้ำลงทุน จึงได้ให้ฝ่ำยบริ หำรทำกำรศึกษำหำแนว
ทำงแก้ไขให้บริ ษทั ได้รับผลกระทบจำกโครงกำรนี้น้อยที่สุด ซึ่งคณะกรรมกำรได้พิจำรณำแนวทำงกำรแก้ไขดังกล่ำว
ในเดือนกุมภำพันธ์ 2561
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ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
(1) กำรศึกษำต้นทุนกำรจัดกำรน้ ำเสี ยที่เกิดจำกกำรหมักก๊ำซชีวภำพ
จำกกำรศึกษำพบว่ำ หำกอัครวัฒน์ตอ้ งรองรับต้นทุนกำรขนส่ งน้ ำเสี ยดังกล่ำวไปยังพื้นที่ ของชุมชน โครงกำรจะมี
ควำมเป็ นไปได้ในเชิงพำณิ ชย์ลดลงอย่ำงมีนัยสำคัญ เนื่ องจำกอัครวัฒน์ยงั ต้องรองรับค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่ งวั ตถุดิบ
(น้ ำวีแนส) จำกโรงงำนไบโอฟูเอล มิตรผล ที่อำเภอด่ำนช้ำง ที่ในปั จจุบนั มีระยะทำงประมำณ 45 กิโลเมตร และกำร
ขนส่งน้ ำเสี ยไปยังพื้นที่ของชุมชนยังทำให้ค่ำใช้จ่ำยของโครงกำรเพิม่ ขึ้นอย่ำงมีนยั สำคัญประมำณร้อยละ 30
(2) กำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ของกำรย้ำยตำแหน่งที่ต้ งั ของโครงกำร เพื่อลดระยะในกำรขนวัตถุดิบ (น้ ำวีแนส) จำก
โรงงำนไบโอฟูเอล มิตรผล ที่อำเภอด่ำนช้ำง
(3) กำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ในกำรติดตั้งระบบบำบัดน้ ำเสี ย
ผลกำรวิเครำะห์ตน้ ทุนกำรติดตั้งระบบบำบัดน้ ำเสี ยอยูท่ ี่ 40-60 บำทต่อตันน้ ำเสี ย โดยจะกระทบโครงสร้ำงต้นทุนและ
ผลตอบแทนของโครงกำร
(4) กำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ในกำรบอกเลิกสัญญำ
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิจำรณำแล้ว จึงมีควำมเห็ นว่ำ กำรดำเนิ นโครงกำรต่อไปไม่ว่ำจะโดยอำศัย
แนวทำงเดิม หรื อตำมแนวทำงแก้ไขปัญหำตำมข้อ (1) ถึง (3) อำจส่งผลให้บริ ษทั ไม่ได้รับผลประโยชน์ต่อบริ ษทั และผู ้
ถื อหุ้ น ตำมที่ ได้อนุ มัติ ให้ เข้ำลงทุ น จึ งมี ควำมเห็ น ให้ ยกเลิ กกำรลงทุ น หรื อ กำรจำหน่ ำยกำรลงทุน โดยบริ ษ ัท จะ
ดำเนิ น กำรหำผูล้ งทุนที่ สนใจโครงกำรต่อไปอย่ำงไรก็ตำม เพื่อรักษำประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ื อหุ้น บริ ษทั อยู่
ระหว่ำงกำรพิจำรณำเพื่อดำเนินกำรตำมกฎหมำยและเรี ยกร้องค่ำเสี ยหำยตำมที่บริ ษทั จะพึงเรี ยกได้ตำมสัญญำต่อไป
จำกมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของ บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด เมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2561 กรรมกำรที่
เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ได้สิ้นสภำพกำรเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ในบริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด และวันที่
7 มิถุนำยน 2561 บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัดได้ดำเนินกำรจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมกรรมกำร ส่งผล
ให้บริ ษทั สิ้ นสุ ดอำนำจควบคุมในวันดังกล่ำว ดังนั้นในงบกำรเงินจึงเปลี่ยนแปลงสถำนะของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป มีผลทำให้ในปี 2561 บริ ษทั ต้องรับรู ้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิ ยม จำนวน 51.20 ล้ำน
บำทในงบกำรเงินรวม และโอนเปลี่ยนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไปด้วยมูลค่ำตำมบัญชี ณ วันที่โอนเปลี่ยน
เป็ นเงินลงทุนระยะยำว จำนวน 54.23 ล้ำนบำท ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่ำงเจรจำเพื่อหำข้อยุติ (หมำยเหตุ 12)
11.2 เมื่อวันที่ 3 กันยำยน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรของบริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จำกัด (“บริ ษทั ย่อย”) มีมติ
ให้บริ ษทั ลงทุนในบริ ษทั จัดตั้งใหม่ภำยใต้ชื่อ “บริ ษทั ฮิโนกิ วูด้ เวิร์ค จำกัด” ในอัตรำร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
รวมเป็ นเงิน 1 ล้ำนบำท บริ ษทั ดังกล่ำวจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั เมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2561
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วันที่ 31 ธันวำคม 2562
12.

เงินลงทุนระยะยำวอื่น
(หน่วย : พันบำท)
ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ว

ประเทศ
ไทย

ชื่อบริ ษทั
รำคำทุน
บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด
(หมำยเหตุ 2.1)

สกุลเงิน

บำท

จำนวนเงิน

5,000,000

สัดส่วน
เงินลงทุน
ร้อยละ

33.64

หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนทัว่ ไป
เงินลงทุนระยะยำวอื่น - สุทธิ

31 ธันวำคม 2562
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม

2,864
(2,864)

54,228
(54,228)

-

-

เป็ นเงินลงทุนในตรำสำรทุนถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ประกอบด้วย
จำกมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของ บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด เมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2561 กรรมกำรที่
เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ได้สิ้นสภำพกำรเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ในบริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด และวันที่
7 มิถุนำยน 2561 บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัดได้ดำเนินกำรจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมกรรมกำร ส่งผล
ให้บริ ษทั สิ้ นสุ ดอำนำจควบคุมในวันดังกล่ำว ดังนั้นในงบกำรเงินของบริ ษทั จึงเปลี่ยนแปลงสถำนะของเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อย เป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป และโอนเปลี่ยนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไปด้วยมูลค่ำตำมบัญชี ณ วันที่
โอนเปลี่ยน เป็ นเงินลงทุนระยะยำว จำนวน 54.23 ล้ำนบำท
ผูถ้ ือหุ้นใหญ่กลุ่มบริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด มีหนังสื อลงวันที่ 14 กันยำยน 2561 เพื่อเรี ยกให้บริ ษทั
ชำระค่ำเสี ยหำยตำมสัญญำ จำนวนเงิน 36 ล้ำนบำท กรณี บริ ษทั ไม่เข้ำซื้ อหุ้นที่เหลือ อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ ำยบริ หำรได้หำรื อกัน
ในประเด็นกำรเรี ยกร้องค่ำเสี ยหำยดังกล่ำว ว่ำยังมีประเด็นที่ทำงบริ ษทั มีขอ้ โต้แย้ง ซึ่งปัจจุบนั ยังไม่มีขอ้ ยุติ ซึ่งอำจจะต้อง
นำสู่กระบวนกำรทำงศำลเพื่อหำข้อยุติต่อไป ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่ำงเจรจำเพื่อหำข้อยุติ
ที่ ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษ ัท เมื่ อวันที่ 4 ธันวำคม 2562 พิจำรณำให้ควำมเห็ นชอบอนุ มัติให้ ลงนำมในสัญญำจะซื้ อ
จะขำยหุ้นของบริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงำนพืชหมุนเวียน จำกัด ให้แก่บริ ษทั แห่งหนึ่งในรำคำ 14 ล้ำนบำท
เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2563 บริ ษทั ได้รับชำระค่ำหุ้นดังกล่ำวแล้วรวมจำนวน 14 ล้ำนบำท
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วันที่ 31 ธันวำคม 2562
13.

ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีไ้ ม่ หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้ปรับโครงสร้ำงหนี้
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
รวม

งบกำรเงินรวม
2562
2561
50,530,547
53,830,547
(50,530,547) (53,830,547)
-

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
50,530,547
53,830,547
(50,530,547) (53,830,547)
-

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอืน่ มีกำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงปี ดังนี้

ยกมำ
เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
รับโอน (โอนออก)
ยอดยกไป

งบกำรเงินรวม
2562
2561
53,830,547
39,304,000
(3,300,000)
(1,800,000)
16,326,547
50,530,547
53,830,547

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
53,830,547
39,304,000
(3,300,000)
(1,800,000)
16,326,547
50,530,547
53,830,547

13.1 เมื่อวันที่ 15 กรกฎำคม 2558 บริ ษทั ได้ลงนำมในบันทึกข้อตกลงปรับปรุ งโครงสร้ำงหนี้ และรับสภำพหนี้ ของลูกหนี้
รำยหนึ่ ง ภำยใต้เงื่อนไขของสัญญำดังกล่ำว ลูกหนี้ ขอผ่อนชำระหนี้ ให้แล้วเสร็ จภำยใน 36 งวด ครบกำหนดภำยใน
เดือนกรกฎำคม 2561 โดยเริ่ มผ่อน
งวดเดือนที่ 1-งวดเดือนที่ 12 ชำระไม่นอ้ ยกว่ำงวดละ 500,000 บำท
งวดเดือนที่ 13-งวดเดือนที่ 33 ชำระไม่นอ้ ยกว่ำงวดละ 1,500,000 บำท
งวดเดือนที่ 34-งวดเดือนที่ 35 ชำระไม่นอ้ ยกว่ำงวดละ 2,000,000 บำท
ลูกหนี้ตกลงชำระหนี้ส่วนที่เหลือทั้งหมดให้เสร็ จสิ้นครบถ้วนภำยในงวดที่ 36 (เดือนกรกฎำคม 2561)
บริ ษทั บันทึกค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญจำกลูกหนี้ปรับโครงสร้ำงหนี้ดงั กล่ำวเต็มจำนวน เนื่องจำกลูกหนี้ผิดนัดชำระคืน
เงิ น ตำมบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงปรั บ ปรุ ง โครงสร้ ำ งหนี้ และรั บ สภำพหนี้ บริ ษั ท ได้ ยื่ น ฟ้ อ งร้ อ งลู ก หนี้ ต่ อ ศำลแพ่ ง
และศำลแพ่งได้มีคำพิพำกษำเมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2560 ให้จำเลยชำระหนี้ให้เป็ นไปตำมคำพิพำกษำ โดยผ่อนชำระ
งวดแรกภำยในวัน ที่ 10 สิ งหำคม 2560 ลูก หนี้ ผิด นัดช ำระหนี้ ตำมคำพิ พ ำกษำ บริ ษ ัท ได้อ อกหมำยบังคับ คดี แล้ว
ขั้นตอนอยู่ระหว่ำงสื บทรัพย์ ปั จจุบนั ได้มีกำรสื บทรัพย์แล้ว แต่ไม่พบทรัพย์สินใด ๆ ของลูกหนี้ ฝ่ ำยกฎหมำยได้รับ
อนุ มตั ิให้ดำเนิ นกำรฟ้ องลู กหนี้ รำยนี้ เป็ นคดีลม้ ละลำยต่อไป โดยคำดว่ำสำมำรถยื่นฟ้ องได้ภำยในเดือนกุมภำพันธ์
2563
13.2 เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2561 บริ ษทั ได้ลงนำมในสัญญำประนี ประนอมยอมควำมกับบริ ษทั เอ็มไอซี บรอดแคส จำกัด
โดยสัญญำประนีประนอมยอมควำมแบ่งเป็ น
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
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วันที่ 31 ธันวำคม 2562
สัญญำฉบับที่ 1 มูลหนี้จำนวนเงิน 20.58 ล้ำนบำท กำหนดชำระเป็ นรำยเดือน งวดละไม่นอ้ ยกว่ำ 0.30 ล้ำนบำท จำนวน
29 งวด และจำนวนเงิน 11.76 ล้ำนบำทชำระภำยในสิ้นเดือนธันวำคม 2563
สัญญำฉบับที่ 2 มูลหนี้ จำนวนเงิน 44.22 ล้ำนบำท กำหนดชำระจำนวน 2 งวด งวดแรกภำยในเดื อนธันวำคม 2561
จำนวนเงิน 22.11 ล้ำนบำท และงวดที่สองภำยในเดือนมิถุนำยน 2562 จำนวนเงิน 22.11 ล้ำนบำท
บริ ษทั บันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญจำกลูกหนี้สัญญำประนีประนอมยอมควำมดังกล่ำวเต็มจำนวน
อย่ำงไรก็ต ำม สัญ ญำฉบับ ที่ 2 ลู กหนี้ ได้ผิดนัดชำระ บริ ษ ัท ได้ขอให้ ศำลออกหมำยบังคับ คดี เรี ยบร้ อยแล้ว ซึ่ งจะ
ดำเนินกำรสื บทรัพย์และบังคับคดีตำมขั้นตอนต่อไป ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรฟ้องลูกหนี้รำยนี้เป็ นคดีลม้ ละลำย
แล้ว โดยคำดว่ำสำมำรถยื่นฟ้องได้ภำยในเดือนกุมภำพันธ์ 2563
14.

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
รำยกำรเคลื่อนไหวของส่วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บำท)
ณ วันที่ 1
มกรำคม 2562
รำคำทุน
ส่วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำ
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง
และเครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวม
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ส่วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำ
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง
และเครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวม
สุทธิ

งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รับเข้ำ
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
(โอนออก)

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

16,255,360

-

-

-

16,255,360

10,842,003
11,696,383
38,793,746

775,308
775,308

(73,027)
(73,027)

-

11,544,284
11,696,383
39,496,027

(2,865,492)

(812,767)

-

-

(3,678,259)

(7,407,586)
(9,197,670)
(19,470,748)
19,322,998

(2,187,190)
(2,339,276)
(5,339,233)

69,651
69,651

-

(9,525,125)
(11,536,946)
(24,740,330)
14,755,697

ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2562

5,339,233
5,563,336

วันที่ 31 ธันวำคม 2561
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีทรัพย์สินที่คำนวณค่ำเสื่ อมรำคำหมดแล้วแต่ยงั ใช้งำนอยู่ โดยมีรำคำ
ทุน 7 ล้ำนบำท (เฉพำะกิจกำร 7 ล้ำนบำท)
15.

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 1
มกรำคม 2562
รำคำทุน
ที่ดิน
อำคำร
เครื่ องมือและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และ
เครื่ องใช้สำนักงำน
รวม
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
อำคำร
เครื่ องมือและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และ
เครื่ องใช้สำนักงำน
รวม
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำทรัพย์สิน
สุ ทธิ

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

13,356,941
16,713,059
10,879,343

-

(13,356,941)
(16,713,059)
(10,879,343)

-

861,773
41,811,116

-

(861,773)
(41,811,116)

-

(1,719,006)
(9,303,136)

(9,995)
(629,817)

1,729,001
9,932,953

-

(854,973)
(11,877,115)
(10,859,653)
19,074,348

(6,105)
(645,917)

861,078
12,523,032
10,859,653

-

ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
วันที่ 31 ธันวำคม 2561

645,917
2,532,249

ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2561 ของบริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จำกัด
(บริ ษทั ย่อย) ได้มีมติอนุมตั ิให้ขำยทรัพย์สินของบริ ษทั
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
16.

สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน
รำยกำรเคลื่อนไหวสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2562
2561
รำคำทุน
ยอดยกมำ
เพิ่มขึ้น
จำหน่ำย/โอนออก
ยอดยกไป

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

618,867,737
618,867,737

618,867,737
618,867,737

618,867,737
618,867,737

618,867,737
618,867,737

ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
ยอดยกมำ
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับงวด
จำหน่ำย/โอนออก
ยอดยกไป

(241,228,065)
(241,228,065)

(241,228,065)
(241,228,065)

(241,228,065)
(241,228,065)

(241,228,065)
(241,228,065)

ยอดคงเหลือ
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
สุ ทธิ

377,639,672
(377,639,672)
-

377,639,672
(377,639,672)
-

377,639,672
(377,639,672)
-

377,639,672
(377,639,672)
-

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน มีกำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงปี ดังนี้

ยกมำ
เพิ่มขึ้นสุ ทธิ
ยอดยกไป

งบกำรเงินรวม
2562
2561
377,639,672
377,639,672
377,639,672
377,639,672

- 264 -

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
377,639,672 377,639,672
377,639,672 377,639,672

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุ ทธิของบริ ษทั ประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้
16.1 เมื่อวันที่ 30 มกรำคม 2558 บริ ษทั ได้เข้ำทำสัญญำซื้ อสิ ทธิ บริ หำรเวลำออกอำกำศ กับ บริ ษทั มีเดีย เอเจนซี ไทย จำกัด
(“มีเดีย เอเจนซี”) เพื่อรับสิ ทธิ เด็ดขำดในกำรแต่งตั้งจำกมีเดีย เอเจนซีให้เป็ นผูร้ ่ วมบริ หำรจัดกำรเวลำออกอำกำศ กำร
ซื้ อขำยเวลำ เช่ำ ให้เช่ำเวลำกำรออกอำกำศ กำรโฆษณำสิ นค้ำ ธุรกิจและบริ กำร กำรดำเนิ นรำยกำร กำรหำผูร้ ่ วมผลิ ต
รำยกำรในรำยกำรโทรทัศน์ดำวเทีย ม 5 ช่อง (“สิ ทธิบริหำรเวลำออกอำกำศ”)โดยมีกำหนดระยะเวลำ 3 ปี ตั้งแต่ วันที่
30 มกรำคม 2558 ถึง 29 มกรำคม 2561 โดยบริ ษทั ตกลงชำระค่ำตอบแทนกำรให้สิทธิบริ หำรเวลำออกอำกำศงวดเดียว
เป็ นจำนวนเงินทั้งสิ้น 369,200,000 บำท ภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่ทำสัญญำ และ ตกลงชำระค่ำตอบแทนเป็ นรำยเดือน
เป็ นจำนวนเงินทั้งสิ้ น 10,300,000 บำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) ต่อเดือน ตลอดอำยุสัญญำ ทั้งนี้ ตำมสัญญำดังกล่ำว
มีเดีย เอเจนซี ตกลงรับประกันรำยได้ข้นั ต่ำให้บริ ษทั จำกกำรเข้ำทำสัญญำซื้ อสิ ทธิบริ หำรเวลำออกอำกำศ เป็ นจำนวน
เงินรวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 24,000,000 บำท ต่อเดือนในปี แรก 19,000,000 บำท ต่อเดือนในปี ที่สอง และ 12,900,000 บำท
ต่อเดือนในปี ที่สำม และหำกบริ ษทั ได้รับรำยได้ต่ำกว่ำจำนวนเงินที่รับประกัน มีเดีย เอเจนซี ตกลงชำระค่ำตอบแทน
ให้ บ ริ ษ ัท ตำมจ ำนวนที่ รับ ประกัน เต็ม จำนวนภำยในวัน ที่ 25 ของแต่ล ะเดื อ น โดยมี กำหนดชำระงวดแรกเดื อ น
กุมภำพันธ์ 2558
นับแต่เดือนกุมภำพันธ์ 2558 จนถึง 30 กันยำยน 2558 มีเดีย เอเจนซี มียอดเงินค้ำงชำระซึ่ งเกิดจำกกำรประกันรำยได้ข้นั ต่ำ
ทั้งสิ้น 93,543,538.46 บำท และดอกเบี้ยผิดนัดจำกกำรชำระเงินดังกล่ำวจำนวน 1,703,493.75 บำท (“หนี้เงินค้ำงชำระ”)
บริ ษทั และ มีเดีย เอเจนซี ได้หำรื อตกลงวิธีกำรชำระหนี้ตำมสัญญำซื้ อสิ ทธิ บริ หำรเวลำออกอำกำศ โดยแบ่งกำรชำระ
หนี้ตำมประเภทของหนี้ที่เกิดหรื อจะเกิดขึ้นตำมสัญญำซื้อสิ ทธิบริ หำรเวลำออกอำกำศ ดังนี้
1.

หนีเ้ งินค้ำงชำระ

เมื่ อ วัน ที่ 11 พฤศจิ ก ำยน 2558 บริ ษ ัท และ มี เดี ย เอเจนซี ได้เข้ำท ำสั ญ ญำปรั บ ปรุ ง โครงสร้ ำงหนี้ เพื่ อ ก ำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรชำระหนี้เงินค้ำงชำระ (เงินประกันรำยได้ข้ นั ต่ำ 93,543,538.46 บำท และดอกเบี้ยผิดนัดจำก
กำรชำระเงินดังกล่ำวจำนวน 1,703,493.75 บำท) โดยบริ ษทั ตกลงผ่อนเวลำกำรชำระหนี้เงินค้ำงชำระให้ มีเดีย เอเจนซี
โดยให้ มีเดีย เอเจนซี แบ่งชำระหนี้ เงินค้ำงชำระ เป็ น 36 งวด โดยเริ่ มชำระเงินงวดแรก ภำยในวันทำกำรสุ ดท้ำยของ
เดื อนธันวำคม 2558 และ ชำระเงินงวดถัดไป ภำยในวันทำกำรสุ ดท้ำยของเดือนถัดไป และชำระดอกเบี้ยค้ำงชำระ
พร้อมกำรชำระหนี้เงินค้ำงชำระงวดสุ ดท้ำย
2.

หนีใ้ นอนำคตที่จะเกิดขึน้ ตำมสัญญำซื้อสิทธิบริหำรเวลำออกอำกำศ

สำหรับหนี้ อื่นใดที่จะเกิดขึ้นต่อไปตำมสัญญำซื้ อสิ ทธิ บริ หำรเวลำออกอำกำศ (รวมถึงหนี้ ประกันรำยได้ข้ นั ต่ำ) นั้น
มีเดีย เอเจนซี ได้แจ้งให้บริ ษทั ทรำบว่ำ มีเดีย เอเจนซี ได้รับสิ ทธิ ในกำรถ่ำยทอดสด กำรแข่งขันฟุตบอลลีกประเทศ
สเปน โกปำเดลเรย์ ในประเทศไทย สำหรับฤดูกำล 2015/16 2016/17 และ 2017/18 และได้รับสิ ทธิในกำรถ่ำยทอดสด
กำรแข่งขันกอล์ฟยูโรเปี ยนทัวร์ ในประเทศไทย สำหรับฤดูกำลปี 2559 2560 และ 2561 (“สิ ทธิในกำรถ่ ำยทอดสด”)
และ มี เดี ย เอเจนซี จะเจรจำเพื่ อ ให้ สิ ท ธิ ใ นกำรถ่ ำยทอดสดกับ ผู ้ให้ บ ริ กำรช่ อ งสั ญ ญำณ ซึ่ งหำกกำรเจรจำของ
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
มีเดีย เอเจนซี ประสบควำมสำเร็ จ มีเดีย เอเจนซี จะได้รับสิ ทธิ ในกำรขำยและรับรำยได้จำกกำรโฆษณำออกอำกำศใน
ระหว่ำงกำรถ่ำยทอดสดกำรแข่งขันทั้งสองรำยกำร
เมื่ อวัน ที่ 1 กัน ยำยน 2558 มี เดี ย เอเจนซี ได้ท ำสัญ ญำเช่ ำช่ วงช่ อ งสั ญ ญำณ เพื่ อถ่ำยทอดสดรำยกำรแข่ งขัน กอล์ฟ
ยูโรเปี ยนทัวร์ กับ บริ ษทั จีซีที มีเดีย จำกัด เป็ นที่เรี ยบร้อย และ มีเดีย เอเจนซี มีสิทธิ ในกำรขำยโฆษณำและรับรำยได้
จำกกำรโฆษณำออกอำกำศในระหว่ำงกำรถ่ำยทอดสดกำรแข่ งขันกอล์ฟยูโรเปี ยนทัวร์ (สิ ทธิ ในกำรขำยโฆษณำใน
ระหว่ำงกำรถ่ำยทอดสดกำรแข่งขันฟุตบอลลี กประเทศสเปน โกปำเดลเรย์ ในประเทศไทย และ สิ ทธิ ในกำรขำย
โฆษณำตำมสัญญำเช่ำช่วงช่องสัญญำณ รวมเรี ยกว่ำ “สิทธิในกำรขำยโฆษณำ”)
มีเดีย เอเจนซี หำรื อร่ วมกับบริ ษทั ว่ำ มีเดีย เอเจนซี สำมำรถนำรำยได้จำกกำรโฆษณำออกอำกำศดังกล่ำวมำชำระหนี้
เงินค้ำงชำระ และหนี้อื่นใดตำมสัญญำซื้อสิ ทธิ บริ หำรเวลำออกอำกำศกับบริ ษทั ได้ แต่บริ ษทั เล็งเห็นว่ำ มีเดีย เอเจนซี
อำจไม่ประสบควำมสำเร็ จในกำรบริ หำรสิ ทธิ ในกำรขำยโฆษณำหรื ออำจผิดนัดชำระหนี้ต่อบริ ษทั ดังนั้น บริ ษทั และ
มีเดีย เอเจนซี จึงตกลงให้บริ ษทั รับโอนสิ ทธิ ในกำรขำยโฆษณำออกอำกำศมำบริ หำรโดยบริ ษทั ยังคงมีสิทธิ ในกำร
ได้รับค่ำตอบแทนภำยใต้สัญญำบริ หำรเวลำออกอำกำศ โดยมีสิทธิที่จะนำเอำรำยได้จำกกำรขำยโฆษณำออกอำกำศมำ
หักชำระกับค่ำตอบแทนค้ำงชำระดังกล่ำว
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2558 บริ ษทั จึงได้เข้ำทำสัญญำกำหนดวิธีกำรชำระหนี้ ภำยใต้สัญญำซื้ อสิ ทธิ บริ หำรเวลำ
ออกอำกำศ (“สั ญญำกำหนดวิธีกำรชำระหนี้”) กับมีเดีย เอเจนซี โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อเป็ นกำหนดวิธีกำรชำระ
หนี้ระหว่ำงบริ ษทั และ มีเดีย เอเจนซี ตำมสัญญำซื้ อสิ ทธิ บริ หำรเวลำออกอำกำศและเพื่อเป็ นกำรรับรองว่ำบริ ษทั จะ
ได้รับชำระหนี้จำกรำยได้อนั เกิดจำกสิ ทธิในกำรโฆษณำของ มีเดีย เอเจนซี สัญญำดังกล่ำวได้กำหนดให้มีเดีย เอเจนซี
โอนสิ ทธิในกำรบริ หำรสิ ทธิในกำรขำยโฆษณำให้บริ ษทั ฯ โดยเด็ดขำดอีกด้วย
สัญญำกำหนดวิธีกำรชำระหนี้ระบุให้ มีเดีย เอเจนซี โอนสิ ทธิในกำรขำยโฆษณำให้บริ ษทั บริ หำร โดยบริ ษทั มีสิทธิใน
กำรจัดสรร บริ หำร ขำย จำหน่ำย นำออกให้เช่ำ เพื่อหำรำยได้จำกสิ ทธิ ในกำรขำยโฆษณำ (เนื่องจำกสิ ทธิ ดงั กล่ำวเป็ น
สิ ทธิ ในกำรบริ หำร หำกบริ ษทั มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรสิ ทธิ เกิดขึ้น บริ ษทั สำมำรถหักค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ที่เกิดขึ้นและ
เกี่ยวกับกำรบริ หำรสิ ทธิ ในกำรขำยโฆษณำออกจำกรำยรับจำกสิ ทธิ ในกำรขำยโฆษณำ) โดยเมื่อบริ ษทั ได้รับรำยได้
สุ ทธิ หลังหักค่ำใช้จ่ำยแล้ว ตำมสัญญำกำหนดวิธีกำรชำระหนี้ ให้บริ ษทั หักกลบลบหนี้ รำยได้จำกสิ ทธิ ในกำรขำย
โฆษณำดังกล่ำวกับหนี้ใด ๆ ระหว่ำงบริ ษทั และมีเดีย เอเจนซี ตำมสัญญำซื้อสิ ทธิบริ หำรเวลำออกอำกำศ
บริ ษทั มิได้มีกำรบันทึกมูลค่ำยุติธรรรมของสิ ทธิ ในกำรขำยโฆษณำออกอำกำศในระหว่ำงกำรถ่ำยทอดสดกำรแข่งขัน
กอล์ฟยูโรเปี ยนทัวร์เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนในงบกำรเงิน เนื่องจำกสิ ทธิที่ได้มำไม่ถือเป็ นกำรแปลงหนี้ใหม่ เนื่องจำก
ภำระผูกพันและหน้ำที่ตำมสัญญำซื้ อสิ ทธิ บริ หำรเวลำออกอำกำศของคู่สัญญำยังไม่ระงับลง โดยบริ ษทั และ มีเดีย เอ
เจนซี มีเจตนำเพียงตกลงให้มีกำรผ่อนชำระหนี้ตำมสัญญำซื้ อสิ ทธิ บริ หำรเวลำออกอำกำศ และหักรำยได้จำกสิ ทธิ ใน
กำรขำยโฆษณำกับหนี้ตำมสัญญำซื้อสิ ทธิบริ หำรเวลำออกอำกำศ บริ ษทั ยังมีสิทธิตำมกฎหมำยในกำรฟ้องร้องเพื่อเรี ยก
ให้ มีเดีย เอเจนซี ชำระหนี้เงินประกันรำยได้ข้นั ต่ำตำมสัญญำซื้อสิ ทธิบริ หำรเวลำออกอำกำศ
สำหรับภำระผูกพันและหนี้ สินที่มีระหว่ำงกันตำมสัญญำดังกล่ำว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 คงเหลือจำนวน 299.45
ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วยรำยกำร ดังต่อไปนี้
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ก. ลู ก หนี้ ตำมสั ญ ญำปรั บ ปรุ ง โครงสร้ ำงหนี้ คงเหลื อ ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2562 จ ำนวน 72.01 ล้ำนบำท (รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม) มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
รำยละเอียด
(หน่วย : ล้ำนบำท)
ลูกหนี้ตำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้
98.16
หัก เงินรับชำระ
(26.15)
ลูกหนี้ตำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้ ณ 31 ธันวำคม 2562
72.01
ข. มูลค่ำตำมสัญญำกำหนดวิธีกำรชำระหนี้ภำยใต้สัญญำซื้อสิ ทธิบริ หำรเวลำออกอำกำศ จำนวน 227.44 ล้ำนบำท (ไม่
รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
รำยละเอียด
(หน่วย : ล้ำนบำท)
มูลค่ำยุติธรรมสิ ทธิในกำรขำยโฆษณำยูโรเปี ยนทัวร์ที่ประเมินโดยที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน
254.79
หัก เงินรับชำระ
(27.35)
มูลค่ำตำมสัญญำกำหนดวิธีกำรชำระหนี้ฯ ณ 31 ธันวำคม 2562
227.44
จำกเหตุกำรณ์ ที่เกิ ดขึ้น บริ ษทั พิจำรณำแล้วเห็ น ควรที่ จะไม่ให้มี กำรรับ รู ้รำยได้ที่เกิ ดขึ้นแล้วตำมสัญญำ ไว้ในงบ
กำรเงินนี้ โดยบริ ษทั จะรับรู ้รำยได้ทำงด้ำนบัญชีเมื่อบริ ษทั ได้รับชำระเงินตำมสัญญำดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว (บันทึกบัญชี
เป็ นเกณฑ์เงินสด)
บริ ษทั ได้พิจำรณำตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของค่ำสิ ทธิน้ ี ทั้งจำนวน
เมื่อวันที่ 7 กันยำยน 2560 มีเดีย เอเจนซี มีหนังสื อแจ้งกำรไม่ได้รับสิ ทธิ กำรถ่ำยทอดสดกำรแข่งขันกอล์ฟยูโรเปี้ ยน
ทัวร์ฤดูกำล 2017 และ 2018 บริ ษทั จึงได้ยื่นฟ้อง มีเดีย เอเจนซีต่อศำลแพ่งธนบุรีเมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2560 ซึ่งศำลนัด
ไกล่เกลี่ย/สื บพยำนโจทก์ในวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2560 ต่อมำโจทก์ขอเลื่อนนัดไกล่เกลี่ยเป็ นวันที่ 19 มกรำคม 2561
โดยภำยหลังไม่สำมำรถไกล่เกลี่ยกันได้ ศำลจึงนัดสื บพยำนโจทย์วนั ที่ 17 พฤษภำคม 2561 และนัดสื บพยำนจำเลย
วัน ที่ 18 พฤษภำคม 2561 และเมื่ อ วัน ที่ 16 กรกฎำคม 2561 ศำลมี ค ำพิ พ ำกษำให้ มี เดี ย เอเจนซี่ ช ำระเงิ น 314.99
ล้ำนบำทพร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 12 ต่อปี ของต้นเงิน 243.36 ล้ำนบำทนับตั้งแต่วนั ที่ 30 มิถุนำยน 2560 และให้
ชำระดอกเบี้ ยในอัตรำร้ อยละ 7.5 ต่อ ปี ของต้น เงิ น 68.76 ล้ำนบำทนับ จำกวัน ฟ้ อ ง (ฟ้ องวัน ที่ 21 กัน ยำยน 2560)
เป็ นต้นไปจนกว่ำจะชำระเสร็ จสิ้ นแก่บริ ษทั คดีน้ ี จำเลยไม่ยื่นอุทธรณ์ คดีถึงที่สุดแล้ว ปั จจุบนั อยู่ระหว่ำงกำรออกคำ
บังคับเพื่อให้จำเลยปฎิบตั ิตำมคำพิพำกษำ ปั จจุบนั บริ ษทั ได้สืบทรัพย์ลูกหนี้รำยนี้ เบื้องต้น พบว่ำไม่ได้ดำเนินกิจกำร
แล้ว และลูกหนี้ ไม่ได้ส่งงบกำรเงินติดต่อกันหลำยปี ฝ่ ำยกฎหมำยได้รับอนุมตั ิให้ฟ้องลูกหนี้ เป็ นคดีลม้ ละลำยต่อไป
คำดว่ำสำมำรถยื่นฟ้องได้ภำยในเดือนกุมภำพันธ์ 2563
16.2 ค่ ำสิ ท ธิ ใ นกำรบริ ห ำรจัด กำรช่ อ งสถำนี โ ทรทัศ น์ ผ่ ำนดำวเที ย มจ ำนวน 16 สถำนี โ ดยมี ร ำคำทุ น 82 ล้ำนบำท
ประกอบด้ว ยค่ ำ สิ ท ธิ ส ำหรั บ ระยะเวลำตั้งแต่ ธัน วำคม 2553 ถึ งพฤศจิ ก ำยน 2563 จ ำนวน 8 สถำนี และสำหรั บ
ระยะเวลำตั้งแต่มิถุนำยน 2556 ถึงพฤษภำคม 2566 จำนวน 8 สถำนี
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เมื่อวันที่ 26 สิ งหำคม 2558 บริ ษทั ได้ทำบันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญำให้สิทธิ ร่วมผลิตรำยกำรก่อนครบกำหนด กับ
บริ ษทั เอ็ม วี เทเลวิชนั่ (ไทยแลนด์) จำกัด สำหรับช่องสถำนีโทรทัศน์ดำวเทียม จำนวน 8 ช่องสถำนี สำหรับระยะเวลำ
ตั้งแต่มิถุนำยน 2556 ถึง พฤษภำคม 2566 และได้ตดั จำหน่ำยทรัพย์สินดังกล่ำวจำนวน 31.62 ล้ำนบำท
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2558 บริ ษทั ได้ทำบันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญำให้สิทธิร่วมผลิตรำยกำรก่อนครบกำหนดกับ
บริ ษทั เอ็ม วี เทเลวิชนั่ (ไทยแลนด์) จำกัด สำหรับช่องสถำนี 8 ช่องสถำนี สำหรับระยะเวลำตั้งแต่ธันวำคม 2553 ถึง
พฤศจิกำยน 2563 โดยทยอยยกเลิกสัญญำ ทั้งนี้บริ ษทั ได้ตดั จำหน่ำยทรัพย์สินดังกล่ำว จำนวน 20.26 ล้ำนบำท
16.3 ค่ำสิ ทธิแพร่ ภำพแพร่ เสี ยงในรำยกำรภำพยนตร์ รำคำทุน 117.44 ล้ำนบำท บริ ษทั บันทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ จำนวน 22.49
ล้ำนบำท ในปี 2558 และจำนวน 23.75 ล้ำนบำท ในปี 2560
ค่ำสิ ทธิ แพร่ ภำพแพร่ เสี ยงเนื้ อหำรำยกำรช่องกีฬำ EDGE SPORT รำคำทุน 67.84 ล้ำนบำท บริ ษทั บันทึกค่ำเผื่อกำร
ด้อยค่ำ จำนวน 41.44 ล้ำนบำท ในปี 2559
16.4

ค่ำสิ ทธิ กำรถ่ำยทอดสดกำรแข่งขันฟุตบอล โดยมี รำคำทุน 48 ล้ำนบำท บริ ษ ทั ได้บ ัน ทึ ก ค่ำ เผื่อ กำรด้อ ยค่ำ จำนวน
43.66 ล้ำนบำท

17.

สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่ หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หัก รำยได้ดอกเบี้ยรับรอกำรรับรู ้
สุ ทธิ
หัก ส่วนของสิ นทรัพย์ระยะยำว
ที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

งบกำรเงินรวม
2562
2561
102,959,690
102,959,690
(17,447,740) (17,447,740)
85,511,950
85,511,950

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
102,959,690
102,959,690
(17,447,740) (17,447,740)
85,511,950
85,511,950

(85,511,950)
-

(85,511,950)
-

(85,511,950)
-

(85,511,950)
-

17.1 ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินสุ ทธิเกิดจำก บริ ษทั ได้ลงนำมในหนังสื อสัญญำซื้อขำยระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงและระบบปรับ
อำกำศกับบริ ษทั ที่ ไม่เกี่ ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งกำรส่ งมอบงำนและกำรตรวจรับงำนได้ดำเนิ นกำรแล้วเสร็ จในเดือน
สิ งหำคม 2559 โดยบริ ษทั จะได้รับชำระรำคำตำมสัญญำซื้ อขำยเป็ นงวดรำยเดือน รวมทั้งสิ้ น 84 งวด ๆ ละ 1,000,000
บำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) โดยเริ่ มงวดแรกในเดือนกันยำยน 2559 และเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2559 ได้ลงนำมใน
หนังสื อสัญญำซื้ อขำยระบบไฟฟ้ ำแสงสว่ำงและระบบปรับอำกำศ เฟส 2-1 โดยบริ ษทั ฯ จะได้รับชำระตำมสัญญำเป็ น
งวดรำยเดือนรวมทั้งสิ้น 84 งวด ๆ ละ 407,853 บำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) โดยเริ่ มงวดแรกในเดือน มกรำคม 2560
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ในปี 2561 ลูกหนี้ประสบปั ญหำสภำพคล่อง จึงขอเจรจำเพื่อขอขยำยระยะเวลำกำรชำระ และจำนวนเงินที่ตอ้ งชำระใน
แต่ละงวด อย่ำงไรก็ตำม อยู่ในระหว่ำงกำรเจรจำลงนำมในหนังสื อขอขยำยระยะเวลำดังกล่ำว บริ ษทั พิจำรณำตั้งค่ำเผื่อ
หนี้สงสัยจะสู ญทั้งจำนวน
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2561 ได้มีมติ ให้สำนักงำนกฏหมำยแห่ ง
หนึ่งดำเนินกำรฟ้องร้องลูกหนี้ดงั กล่ำวแล้ว ซึ่งเมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2562 ไกล่เกลี่ยครั้งที่ 1 ไม่ได้ขอ้ สรุ ป ศำลจึงเลื่อน
ไปนัดไกล่เกลี่ยครั้งที่ 2 วันที่ 22 พฤษภำคม 2562 ต่อมำเมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 2562 คู่ควำมไม่สำมำรถไกล่เกลี่ยกัน
ได้ ศำลนัดสื บพยำนโจทก์และจำเลยในวันที่ 23 และ 24 มกรำคม 2563 โดยแบ่งเป็ น 2 คดี
คดีที่ 1 ทุนทรัพย์ฟ้องรวม 27.09 ล้ำนบำท(รวมดอกเบี้ย) คดีน้ ี สืบพยำนโจทก์และจำเลยเสร็ จสิ้ นแล้ว ศำลนัดฟั งคำ
พิพำกษำเดือนมีนำคม 2563
คดีที่ 2 ทุนทรัพย์ฟ้องรวม 63.41 ล้ำนบำท(รวมดอกเบี้ย) เมื่อวันที่ 27 ธันวำคม 2562 ศำลแพ่งมีคำพิพำกษำให้จำเลย
ชำระเงิน 59.91 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่ำว นับแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2561 เป็ น
ต้นไปจนกว่ำจะชำระเสร็ จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องให้ไม่เกิน 3.49 ล้ำนบำท ตำมที่โจทก์ขอ กับให้จำเลยชดใช้
ค่ำฤชำธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่ำทนำยควำม 0.15 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยดำเนินคดี 0.01 ล้ำนบำท
18.

สินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกิดจำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่มิได้รับรู ้ในงบกำรเงินมีรำยละเอียดดังนี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
2562
2561
568,889,158
259,825,609 514,952,372
234,296,354
ขำดทุนสะสมยกมำไม่เกิน 5 ปี
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุ ทธิ
568,889,158
259,825,609 514,952,372
234,296,354
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี สำหรับ
รำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ ใช้หักภำษี จำนวน 409.77 ล้ำนบำท และ 321.08 ล้ำนบำท ตำมลำดับ (เฉพำะบริ ษ ัท
377.94 ล้ำนบำท และ 296.95 ล้ำนบำท ตำมลำดับ) เนื่ องจำกฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั พิจำรณำแล้วเห็นว่ำยังมีควำมไม่
แน่นอนว่ำบริ ษทั จะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกรำยกำรดังกล่ำว และหรื อว่ำอำจไม่ได้ใช้
เป็ นรำยกำรหักทำงภำษีในอนำคต
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19.

สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียนอื่น

เงินมัดจำ - อื่นๆ
หัก ค่ำเผื่อเงินมัดจำที่จะไม่สำมำรถเรี ยกคืน
เงินมัดจำ - สุ ทธิ
เงินร่ วมลงทุน
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินร่ วมลงทุน
เงินร่ วมลงทุน - สุ ทธิ
ภำษีถูกหัก ณ ที่จ่ำย - สะสม
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ ขำย
รวม

งบกำรเงินรวม
2562
2561
28,085,916
29,011,668
(26,832,608) (27,881,260)
1,253,308
1,130,408
29,242,022
29,810,506
(29,242,022) (29,810,506)
7,712,869
7,908,418
8,966,177
9,038,826

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
28,085,916
29,011,668
(26,832,608) (27,881,260)
1,253,308
1,130,408
29,242,022
29,810,506
(29,242,022) (29,810,506)
7,712,869
7,670,636
8,966,177
8,801,044

ก.

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยเป็ นทรัพย์สินที่มิได้ใช้ดำเนินงำนซึ่ งเป็ น
ทรัพย์สินของเหมืองหิ นอุตสำหกรรมเพื่อกำรก่อสร้ำง ซึ่ งหยุดดำเนินงำนแล้วในปั จจุบนั รำคำทุนจำนวน 17.02 ล้ำน
บำท ซึ่ งบริ ษทั ได้ต้ งั ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำทั้งจำนวน

ข.

เงินร่ วมลงทุน
ในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรของบริ ษทั ครั้งที่ 18/2560 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2560 มีมติอนุมตั ิกำรเข้ำร่ วมลงทุน
กับ Triple Ch Holdings Company Limited (Triple CH) ซึ่ งเป็ นผู ้ไ ด้รั บ สิ ท ธิ ก ำรถ่ ำ ยทอดสดฟุ ต บอลในประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์ ในสัดส่ วนกำรร่ วมลงทุนร้อยละ 35 คิดเป็ นเงิน 30 ล้ำนบำท เพื่อประกอบธุ รกิจกำรถ่ำยทอดสดรำยกำร
ฟุตบอลในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ โดย Triple CH มีขอ้ ตกลงกำรรับประกันกำรดำเนิ นงำนในช่วงเวลำ 18 เดือน นับจำก
วันที่ 1 ธันวำคม 2560 ว่ำ ผลประโยชน์รำยได้ที่บริ ษทั จะได้รับต้องไม่ต่ำกว่ำเงินลงทุนที่บริ ษทั ให้กำรสนับสนุ น แก่
ธุ รกิ จกำรถ่ำยทอดสดรำยกำรแข่งขัน ฟุตบอล และบริ ษทั มี เงื่อนไขในกำรชำระเงินร่ วมลงทุนคือ อยู่ภำยใต้กำรให้
ควำมเห็ นของที่ปรึ กษำกฎหมำยของบริ ษทั เกี่ ยวกับสถำนะทำงกฎหมำยของ Triple CH และกำรได้รับอนุ ญำตและ
ได้รับสิ ทธิอย่ำงถูกต้องให้ดำเนินธุรกิจกำรถ่ำยทอดสดรำยกำรฟุตบอล
ต่อมำบริ ษทั ได้ชำระเงินจำนวน 20 ล้ำนบำท แล้ว ในเดือนพฤศจิกำยน 2560 และในเดือนมีนำคม 2561 ได้ชำระเงินอีก
จำนวน 10 ล้ำนบำท เนื่องจำก Triple CH ได้ต่อสัญญำอนุญำตให้ใช้สิทธิกบั beIN
ทั้ง นี้ บริ ษ ัท ได้ว่ ำจ้ำง LEUNG WAI LAW FIRM ผ่ ำน บริ ษ ัท นอร์ ตัน โรส ฟุ ล ไบรท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ให้
ควำมเห็นเกี่ยวกับสถำนะของ Triple CH ซึ่งสำมำรถสรุ ปสำระสำคัญ ได้ดงั นี้
- Triple CH เป็ นบริ ษ ัท ข้ำมชำติ ที่ จดทะเบี ยนในประเทศซำมัวตำม International Company Act 1988 เมื่ อ วัน ที่ 14
กันยำยน 2557 และจะสิ้นอำยุเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2560 เว้นแต่จะดำเนินกำรต่ออำยุ
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- Triple CH เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งถูกต้องตำมกฎหมำยและไม่เคยปฏิบตั ิผิดกฎหมำยของประเทศซำมัว
- ณ วันที่ทำกำรตรวจสอบสถำนะ Triple CH มีผถู ้ ือหุ้น 1 รำยคือ Bernard Camacho Sumayao
- Triple CH มี ทุนจดทะเบี ยน 1,000,000 เหรี ยญสหรัฐ ฯ ซึ่ งถูกแบ่งออกเป็ น 1,000,000 หุ้น มูลค่ำ หุ้นละ 1 เหรี ยญ
สหรัฐฯ ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ว่ำจ้ำงบริ ษทั อภิสิทธิ์ แอนด์ อัลลำยแอนซ์ จำกัด ตรวจสอบสิ ทธิ ตำมสัญญำอนุ ญำตให้ใช้
สิ ท ธิ ระหว่ ำง beIN Sports Asia Pte Limited (“beIN”) และ Triple CH ลงวัน ที่ 1 ธัน วำคม 2560 ซึ่ งสำมำรถสรุ ป
สำระสำคัญของกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิ ได้ดงั นี้
- beIN และ Triple CH ตกลงว่ำค่ำสิ ทธิประกอบไปด้วย (แล้วแต่ว่ำอย่ำงใดจะสู งกว่ำ)
▪ เงิ น จำนวนหนึ่ งที่ ไม่ข อเปิ ดเผย เนื่ องจำกเป็ นควำมลับ ทำงธุ รกิ จ ต่ อช่ วงระยะเวลำ 12 เดื อน ซึ่ งจะถู ก
คำนวณตำมสัดส่วน (prorated basis) หรื อ
▪ ร้อยละ 20 ของรำยได้ท้ งั หมด (gross revenue) และเพิ่มอีกร้อยละ 15 ของรำยได้ส่วนที่เกินเงินจำนวนหนึ่ง
ที่ไม่ขอเปิ ดเผย เนื่องจำกเป็ นควำมลับทำงธุรกิจ
- Triple CH ตกลงที่จะจ่ำยค่ำสิ ทธิ ดังนี้
▪ ร้อยละ 50 ของกำรรับประกันขั้นต่ำ นับแต่วนั ที่เข้ำทำสัญญำ
▪ ร้อยละ 50 ของกำรรับประกันขั้นต่ำ ภำยในวันที่ 1 มีนำคม 2561
▪ ค่ำสิ ทธิ ส่ วนเพิ่ มใด ๆ ให้ ชำระภำยใน 30 วัน นับ แต่ได้รับ รำยงำนที่ เกี่ ยวข้อ งกัน ในแต่ ละเดื อน ตำมที่
กำหนดในสัญญำ
- beIN ตกลงให้ สิทธิ แก่ Triple CH ในกำรอนุ ญ ำตช่ วงแก่ ABS-CBN Corporation (“ABS-CBN”) ถ่ำยทอดสดกำร
แข่งขันฟุตบอลรำยกำรพรี เมียร์ ลีก (Premier League) ยูฟ่ำ แชมเปี ยนส์ ลีก (UEFA Champions League) และ ลำ ลีกำ
(La Liga) ฤดูกำล 2560-2561 (“กำรถ่ ำยทอด”) ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์
- beIN ตกลงให้ สิ ทธิ แ ก่ Triple CH ในกำรอนุ ญ ำตช่ ว งแก่ ABS-CBN เพื่ อ ใช้ โ ลโก้ ข องสโมสรฟุ ต บอลและ
เครื่ องหมำยกำรค้ำ ที่ ได้จัดหำมำและได้รับ อนุ ญำตโดยผูม้ ี อำนำจของแต่ละสโมสรที่ เกี่ ยวกับกำรถ่ำยทอด และ
กิจกรรมส่งเสริ มกำรขำยที่เกี่ยวกับกำรถ่ำยทอด
- สิ ทธิ ในกำรถ่ำยทอดเป็ นสิ ทธิ ของ Triple CH แต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ อย่ำงไรก็ตำม Triple CH ได้รับ
อนุ ญำตให้ใช้สิทธิ เฉพำะกรณี ของกำรถ่ำยทอดสดและถ่ำยทอดย้อนหลังผ่ำนระบบฟรี ทีวี (FTA TV transmissions)
เท่ำนั้น
บริ ษทั ได้พิจำรณำควำมเห็ นที่ ปรึ กษำกฎหมำยอันเกี่ ยวกับสถำนะของ Triple CH และกำรได้รับอนุ ญำตให้ใช้สิทธิ
ประกอบกับรู ปแบบธุรกิจแล้วจึงเข้ำร่ วมลงทุน
แต่อย่ำงไรก็ตำม ผลกำรดำเนินงำนธุรกิจดังกล่ำวไม่เป็ นไปตำมแผนงำนที่วำงไว้ บริ ษทั จึงพิจำรณำตั้งค่ำเผื่อทั้งจำนวน
ปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่ำงติดตำมทวงถำมเงินร่ วมลงทุนดังกล่ำว
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20.

เงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินกูย้ ืมจำกบุคคลอื่น ซึ่งเป็ นกลุ่มผูถ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งจำนวน 5.36 ล้ำนบำท และ
เงินกูย้ ืมบุคคลอื่น (เป็ นผูถ้ ือหุ้นในบริ ษทั ) ที่บริ ษทั ย่อยทำสัญญำกูย้ ืมเงิน จำนวน 42,600,000 บำท (เทียบเท่ำ 1,000,000
ปอนด์สเตอร์ลิง) อัตรำดอกเบี้ย MLR โดยบริ ษทั ย่อยตกลงชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ณ วันที่ชำระคืนเงินกูท้ ้งั หมด
มีเงื่อนไขกำรชำระคืนเงินกู้ ดังนี้
1) รำคำหุ้นที่ซ้ือขำย มีรำคำซื้ อขำยในตลำดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เกินกว่ำ 50,000 บำท คำนวณตำมอัตรำแลกเปลี่ยน
เฉลี่ยของธนำคำรพำณิ ชย์ในกรุ งเทพมหำนคร (อัตรำกลำง) ณ วันใช้สิทธิ หรื อ
2) เมื่อพ้นวันที่ 31 ธันวำคม 2562 แล้วแต่เหตุกำรณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
บริ ษทั ย่อยตกลงจำนำหุ้น เพื่อเป็ นประกันหนี้ สินใดๆ ซึ่ งบริ ษทั ย่อยจะถืออยู่ในขณะเข้ำซื้ อหุ้น ทั้งนี้ บริ ษทั ตกลงทำ
สัญญำจำนำหุ้นกับผูใ้ ห้กูใ้ ห้แล้วเสร็ จภำยใน 30 วันนับแต่วนั ที่กำรซื้อขำยหุ้นในบริ ษทั เสร็ จสมบูรณ์ โดยบริ ษทั ตกลง
จะไม่จำหน่ำย จ่ำย โอน หรื อก่อให้เกิดภำระผูกพันใด ๆ แก่หุ้นที่จำนำ และเมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2562 คู่สัญญำตกลง
ยกเลิกกำรซื้ อขำยหุ้น และกำรกูย้ ืมที่เกี่ยวข้องดังกล่ำวข้ำงต้น เนื่องจำกเมื่อพิจำรณำเกี่ยวกับรำยละเอียดกำรคำดกำรณ์
ผลประกอบกำร คำดว่ำ อำจมีควำมเสี่ ยงในอนำคตเนื่ องจำกเป็ นบริ ษทั ใหม่ (Startup) จึงอำจจะเกิดควำมเสี่ ยงในผล
ประกอบกำรในอนำคต หำกผลประกอบกำรไม่เป็ นไปตำมคำดกำรณ์ จึงมีควำมเห็นให้ยกเลิกกำรลงทุนในโครงกำร
ทั้งนี้บริ ษทั ย่อยไม่มีภำระต้องชำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ระหว่ำงกัน

21.

เงินกู้ยืมระยะยำว

เงินกูย้ ืมระยะยำว
หัก ดอกเบี้ยเช่ำกำรเงินรอตัดบัญชี
สุ ทธิ
หัก ส่ วนของหนี้ สินระยะยำวที่ถึงกำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี
สุ ทธิ

งบกำรเงินรวม
2562
2561
1,011,761
1,108,068
(193,725)
(53,168)
818,036
1,054,900

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
1,011,761
1,108,068
(193,725)
(53,168)
818,036
1,054,900

(255,846)
562,190

(255,846)
562,190
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106,376
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22.

ประมำณกำรหนีส้ ินไม่ หมุนเวียนผลประโยชน์ พนักงำน
ผูเ้ ชี่ยวชำญอิสระรำยหนึ่งได้ทำกำรประเมินภำระหนี้สินที่ตอ้ งจ่ำยสำหรับผลประโยชน์ระยะยำวอื่นๆ ของพนักงำนโดย
ใช้วิธีกำร Projected unit credit ซึ่งบริ ษทั ได้ต้งั สำรองผลประโยชน์ระยะยำวอื่นๆ ของพนักงำน ดังนี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
2562
2561
ผลประโยชน์พนักงำน ณ วันที่ตน้ ปี
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน
ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั
ดอกเบี้ยของภำระผูกพัน
กำไรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
หัก หนี้สินลดลงจำกกำรลำออกของพนักงำน
ลดลงเนื่องจำกกำรสู ญเสี ยอำนำจควบคุม
ผลประโยชน์พนักงำน ณ วันที่สิ้นปี

2,062,980

2,653,946

2,062,980

2,645,069

1,123,197
29,412
(2,261,100)
954,489

751,950
72,475
(1,111,826)
(294,688)
(8,877)
2,062,980

1,123,197
29,412
(2,261,100)
954,489

751,950
72,475
(1,111,826)
(294,688)
2,062,980

ข้อสมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยที่ใช้ในกำรคำนวณประมำณกำรหนี้ สิน
ผลประโยชน์ของพนักงำนมีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
2562
2561
อัตรำคิดลด (ร้อยละต่อปี )
2.10
2.10
2.10
2.10
อัตรำขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ย (ร้อยละต่อปี )
5.00
5.00
5.00
5.00
อำยุครบเกษียณ (ปี )
60
60
60
60
ผลกระทบของกำรเปลี่ย นแปลงสมมติฐำนที่สำคัญ ต่อ มูล ค่ำปั จจุบ นั ของภำระผูกพัน ผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำน
อัตรำเพิม่ ขึ้น
อัตรำลดลง
อัตรำเพิม่ ขึ้น
อัตรำลดลง
(145,527)
168,535
(145,527)
168,535
อัตรำคิดลด (ร้อยละ 1.00)
164,604
(145,082)
164,604
(145,082)
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต (ร้อยละ 1.00)
(159,075)
56,597
(159,075)
56,597
อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำน (ร้อยละ 1.00)
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(หน่วย : บำท)

กำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำน
อัตรำคิดลด (ร้อยละ 1.00)
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต (ร้อยละ 1.00)
อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำน (ร้อยละ 1.00)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
อัตรำเพิ่มขึ้น
อัตรำลดลง
อัตรำเพิ่มขึ้น
อัตรำลดลง
(90,235)
104,864
(90,235)
104,864
87,095
(76,178)
87,095
(76,178)
(93,843)
40,960
(93,843)
40,960

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้น อาจไม่ได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริ งในภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน เนื่ องจากเป็ นการยากที่การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานต่างๆที่เกิดขึ้นแยกต่างหากจากข้อสมมติฐานอื่นซึ่ ง
อาจมีความสัมพันธ์กนั
การวิเคราะห์การครบกาหนดของจานวนเงิน ผลประโยชน์ที่ตอ้ งจ่า ยในอนาคตก่อนคิด ลด ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม
2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
2562
2561
ภายใน 1 ปี
ภายใน 2-5 ปี
ภายใน 6-10 ปี
ภายใน 10-15 ปี
23.

4,024,509
-

1,221,600
1,984,500
4,119,508
328,735

4,024,509
-

1,221,600
1,984,500
4,119,508
328,735

หนีส้ ินไม่ หมุนเวียนอื่น

เงินประกันรับ - ค่ำสิ ทธิร่วมผลิตรำยกำร

งบกำรเงินรวม
2562
2561
2,830,050
2,830,050
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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วันที่ 31 ธันวำคม 2562
24.

ทุนเรื อนหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ

24.1 ทุนเรื อนหุ้น
ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2562 ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิดงั ต่อไปนี้
1. อนุมตั ิกำรลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จำก 590,547,570 บำท เป็ น 587,407,772 บำท โดยกำรตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั
มิได้จำหน่ำยจำนวน 3,139,798 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท
2. อนุ มตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั อีกจำนวน 1,174,815,544 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 587,407,772 บำท เป็ น
จำนวน 1,762,223,316 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 1,174,815,544 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เพื่อ
รองรั บกำรจัดสรรหุ้ นเพิ่ มทุ นให้ แก่ ผูถ้ ื อหุ้ นเดิ มของบริ ษ ัทตำมสั ดส่ วนจำนวนหุ้ นที่ ผูถ้ ื อหุ้ นแต่ ละรำยถื ออยู่ (Right
Offering)
3. อนุ มตั ิกำรจดทะเบียนโดยกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมตำมสัดส่ วนจำนวนหุ้นที่ผถู ้ ือหุ้น
แต่ละรำยถืออยู่ (Right Offering) ในอัตรำจัดสรร 1 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ ในรำคำเสนอขำย 0.50 บำทต่อหุ้น
บริ ษทั ได้จดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนกับกระทรวงพำณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม 2562 และ 14 มิถุนำยน 2562
ตำมลำดับ
25.

กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้น
กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไร(ขำดทุน)สุ ทธิที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นสำมัญด้วยจำนวนหุ้นสำมัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักซึ่งออกและเรี ยกชำระในระหว่ำงปี
กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้นปรับลด
กำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยกำรหำรกำไร(ขำดทุน)สุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นสำมั ญด้วยจำนวนหุ้น
สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักซึ่งออกจำหน่ำยและเรี ยกชำระในระหว่ำงงวดปรับปรุ งด้วยผลกระทบจำกสิ ทธิ ที่จะเลือกซื้ อ
หุ้น
บริ ษทั ไม่ได้คำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 เนื่องจำกมูลค่ำยุติธรรมของหุ้นสำมัญ
มีรำคำต่ำกว่ำรำคำใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญ

26. สำรองตำมกฎหมำย
ตำมมำตรำ 116 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั หำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั จะต้องจัดสรรกำไรสุ ทธิ ประจำปี ส่ วนหนึ่งไว้
เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิ ประจำปี หักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำ
ทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเป็ น
เงินปันผลได้
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27. กำรเสนอข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดำเนิ นธุรกิจในส่ วนภูมิศำสตร์ เดียวคือในประเทศไทย ส่ วนธุรกิจอื่นบริ ษทั ยังมีรำยได้จำกธุรกิจ
ดังกล่ำวไม่เกินร้อยละ 10 ของรำยได้รวม ดังนั้นจึงไม่ได้มีกำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่วนงำนดังกล่ำวในงบ
กำรเงินนี้
ข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำนทำงธุรกิจและส่ วนงำนทำงภูมิศำสตร์ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สำหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ค่ำร่ วมผลิต
รำยได้จำกกำร
รำยได้จำก
รำยกำร
จัดคอนเสิ ร์ต
กำรขำย
รวม
รำยได้
38,836
2,085
40,921
(41,403)
(1,353)
(42,756)
ต้นทุน
กำไรขั้นต้น
(2,567)
732
(1,835)
14,130
รำยได้อื่น
กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย
12,295
ค่ำใช้จ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
(40,449)
หนี้สงสัยจะสู ญ
(90,990)
ค่ำใช้จ่ำยภำระหนี้จำกกำรฟ้องร้อง
(29,038)
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุนทัว่ ไป
(2,864)
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วม
(77)
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร
(14,535)
ต้นทุนทำงกำรเงิน
(144)
(107,169)
ส่วนแบ่งผลขำดทุนในบริ ษทั ร่ วม
(285,266)
รวมค่ำใช้จ่ำย
ขำดทุนก่อนภำษีเงินได้
(272,971)
ภำษีเงินได้
(272,971)
ขำดทุนสุ ทธิ
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รำยได้
ต้นทุน
กำไรขั้นต้น
รำยได้อื่น
กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย
ค่ำใช้จ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินร่ วมทุน
หนี้สงสัยจะสู ญ
ผลขำดทุนกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วม
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ส่วนแบ่งผลขำดทุนในบริ ษทั ร่ วม
รวมค่ำใช้จ่ำย
ขำดทุนก่อนภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้
ขำดทุนสุ ทธิ

ค่ำร่ วมผลิต
รำยกำร
612
612

งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
รำยได้ค่ำสิ ทธิ
รำยได้จำก
แพร่ ภำพรำยกำร
กำรขำย
-

รวม
612
612
13,133
13,745
(47,781)
(29,810)
(88,235)
(51,203)
(107,784)
(18,681)
(684)
(89,498)
(433,676)
(419,931)
(419,931)
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28.

เครื่ องมือทำงกำรเงิน

28.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง
เครื่ องมือทำงกำรเงินที่ สำคัญของบริ ษทั ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้ กำรค้ำ เงินลงทุน และ
เงินกูย้ ืมระยะสั้น บริ ษทั มีควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ดังนี้
ควำมเสี่ยงด้ ำนกำรให้ สินเชื่ อ
บริ ษทั มี ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่ อ ซึ่ งส่ วนใหญ่เกี่ ยวเนื่ องกับลูกหนี้ ที่เกิ ดจำกค่ำร่ วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์ผ่ำน
ดำวเทียมและค่ำสิ ทธิ์ แพร่ ภำพรำยกำร อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกบริ ษทั มีนโยบำยในกำรให้สินเชื่อที่ระมัดระวัง และกำร
ติดตำมกำรรับชำระหนี้อย่ำงใกล้ชิด ดังนั้นบริ ษทั จึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสี ยหำยที่เป็ นสำระสำคัญจำกกำรเก็บหนี้
จำกลูกหนี้เหล่ำนี้นอกเหนือจำกส่วนที่ได้ต้ งั ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญไว้แล้วและลูกหนี้กำรค้ำร่ วมผลิตรำยกำรโทรทัศน์
ผ่ำนดำวเทียมได้มีกำรวำงเงินประกัน
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบีย้
บริ ษทั มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกสิ นทรัพย์
และหนี้สินทำงกำรเงินส่ วนใหญ่มีอตั รำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรื อมีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับ
อัตรำตลำดในปัจจุบนั ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของบริ ษทั จึงอยูใ่ นระดับต่ำ
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ไม่มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน เนื่องจำกบริ ษทั ไม่มีรำยกำรค้ำที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศที่เป็ นสำระสำคัญ
28.2 กำรกำหนดมูลค่ำยุติธรรม
นโยบำยกำรบัญ ชี และกำรเปิ ดเผยของกลุ่มบริ ษทั กำหนดให้มี กำรกำหนดมูล ค่ำยุติธรรมทั้งสิ น ทรั พ ย์และหนี้ สิ น
ทำงกำรเงินและไม่ใช่ทำงกำรเงิน มูลค่ำยุติธรรมหมำยถึง รำคำที่จะได้รับจำกกำรขำยสิ นทรัพย์ หรื อจะจ่ำยเพื่อโอน
หนี้สินในรำยกำรที่เกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูร้ ่ วมตลำด ณ วันที่วดั มูลค่ำ วัตถุประสงค์ของกำรวัดมูลค่ำและ/หรื อ
กำรเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมถูกกำหนดโดยวิธีต่อไปนี้
มูลค่ำยุติธรรมของเงินสดและรำยกำรเที ยบเท่ำเงิน สด ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น และหนี้สินหมุนเวียนอื่นเป็ นมูลค่ำที่ใกล้เคียงกับรำคำที่
บันทึกไว้ในบัญชี
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สำหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินอื่นนอกเหนือจำกที่กล่ำวข้ำงต้นมีมูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำยุติธรรมดังต่อไปนี้
(หน่วย : ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
ณ 31 ธันวำคม 2562
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินลงทุนชัว่ ครำวอื่น
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ด **
393.39
393.39
ณ 31 ธันวำคม 2561
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินลงทุนชัว่ ครำวอื่น
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ด **

-

23.20

-

23.20

(หน่วย : ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1

รวม

ณ 31 ธันวำคม 2562
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินลงทุนชัว่ ครำวอื่น
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ด **

-

384.41

-

384.41

ณ 31 ธันวำคม 2561
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินลงทุนชัว่ ครำวอื่น
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ด **

-

17.19

-

17.19

** ระดับ 2 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้รำคำมูลค่ำหน่วยลงทุนที่ประกำศโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
29.

สัญญำ
เมื่อวันที่ 19 พฤษภำคม 2559 บริ ษทั ได้ลงนำมในบันทึกข้อตกลงจำนวน 2 ฉบับ กับผูล้ งทุนประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เพื่อเข้ำทำ
รำยกำรตรวจสอบสถำนะในบริ ษทั จำนวน 2 บริ ษทั ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ โดยประกอบธุรกิจพลังงำน
ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เพื่อเข้ำซื้ อหุ้นจำนวนร้อยละ 40 ของหุ้นของบริ ษทั ทั้ง 2 บริ ษทั และเมื่ อวันที่ 11 สิ งหำคม 2559
บริ ษทั ได้ชำระเงินมัดจำกำรเช่ำที่ดิน เพื่อก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำแสงอำทิตย์ดงั กล่ำวจำนวน 22.40 ล้ำนบำท ให้แก่ผแู ้ ทนหรื อ
ผูร้ ับมอบอำนำจจำกเจ้ำของที่ดินทั้ง 2 บริ ษทั โดยหำกโครงกำรไม่ได้รับอนุมตั ิจำกผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ผูใ้ ห้เช่ำที่ดินจะต้อง
คืนเงินมัดจำดังกล่ำวเต็มจำนวน ภำยในระยะเวลำที่บริ ษทั กำหนด กำรชำระเงินมัดจำดังกล่ำวได้รับอนุมตั ิกรอบวงเงินไม่
เกิน 50 ล้ำนบำท จำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั เมื่อวันที่ 13 กรกฎำคม 2559
เมื่ อวันที่ 26 มกรำคม 2560 ที่ ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษ ัทมี มติ อนุ มัติ กำรเข้ำลงทุ นในโครงกำรโรงไฟฟ้ ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ของ Negros PH Solar Inc (NPSI) ขนำดกำลังกำรผลิตตำมสัญญำ Solar Energy Contract 50 เมกะวัตต์ ซึ่ งตั้งอยู่
ที่ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ โดยซื้ อหุ้นสำมัญใน NPSI ร้อยละ 40 ของทุนที่ออกแล้วทั้งหมด คิดเป็ นมูลค่ำรวม 600,000 ดอลล่ำร์
สหรัฐ โดยจะต้องได้รับอนุ มตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ื อหุ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสี ยงทั้งหมด บริ ษทั
คำดว่ำโครงกำรโรงไฟฟ้ ำนี้ จะสำมำรถก่ อสร้ ำงแล้วเสร็ จและจำหน่ ำยไฟฟ้ ำในเชิ งพำณิ ชย์ได้ภำยในปี 2560 โดยจะมี
ผลตอบแทนโครงกำรไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 15 ซึ่ งคณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำมีควำมสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์
ต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุ้น และภำยหลังจำกที่คู่สัญญำปฏิบัติตำมเงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนดไว้ในสัญญำซื้ อขำยหุ้นหรื อ
ได้รับยกเว้นตำมวิธีกำรที่กำหนดในสัญญำฯ ภำยในเดือนตุลำคม 2560 (แก้ไขเพิ่มเติมวันที่ 19 พฤษภำคม 2560) บริ ษทั ได้
ชำระเงินจำนวนดังกล่ำวแล้ว
อย่ำงไรก็ดี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2560 ไม่สำมำรถดำเนินกำรเพื่อให้ได้มำซึ่ งใบอนุญำตก่อสร้ำงของโครงกำรและยังไม่
สำมำรถสรุ ปควำมคืบหน้ำใดๆ ได้ เนื่องจำกมีกำรปรับเปลี่ยนนโยบำยเรื่ องกระบวนกำรและขั้นตอนกำรอนุมตั ิใบอนุญำต
ของหน่ วยงำนคือกรมพลังงำน กระทรวงพลังงำน ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ บริ ษทั จึงมี ควำมจำเป็ นต้องยกเลิกกำรลงทุนใน
โครงกำร และบริ ษทั ได้ต้ งั ค่ำเผื่อเงินมัดจำที่ จะไม่สำมำรถเรี ยกคืน 34.10 ล้ำนบำท (ประกอบด้วยเงินมัดจำค่ำเช่ำที่ ดิน
22.40 ล้ำนบำท ค่ำดำเนินกำรเพื่อให้ได้มำซึ่ งใบอนุ ญำตก่อสร้ำงโครงกำร 11.70 ล้ำนบำท) และตัดจำหน่ำยเงินมัดจำที่ไม่
สำมำรถเรี ยกคืน (ค่ำใช้จ่ำยจัดจ้ำงที่ปรึ กษำกฎหมำย ที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน และที่ปรึ กษำทำงเทคนิ ควิศวกรรม) 8.63 ล้ำน
บำท อย่ำงไรก็ดี บริ ษทั ได้ดำเนิ นกำรส่ งหนังสื อทวงถำมเงินมัดจำค่ำเช่ำที่ดินอย่ำงเป็ นทำงกำรไปยังผูใ้ ห้เช่ำที่ดินแล้ว 2
ครั้ง และจะดำเนินกำรตำมขั้นตอนทำงกฎหมำยต่อไป
ต่อมำเมื่อวันที่ 8 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ได้รับเงินมัดจำค่ำหุ้น 21.23 ล้ำนบำท คืนแล้วจำกผูร้ ักษำทรัพย์สิน (Escrow Agent)
สำหรับเงินมัดจำค่ำเช่ำที่ดิน 22.40 ล้ำนบำท และค่ำดำเนินกำรเพื่อให้ได้มำซึ่งใบอนุญำตก่อสร้ำงโครงกำร 11.70 ล้ำนบำท
รวม 34.10 ล้ำนบำท ยังไม่สำมำรถเรี ยกคืนได้
ทั้งนี้ กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสำหรับกำรเข้ำลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของ Negros PH
Solar Inc (NPSI) เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2560 คณะกรรมกำรได้มีมติเห็นชอบว่ำ กำรลงทุนในโรงไฟฟ้ำ NPSI มีควำม
สมเหตุสมผล โดยพิจำรณำจำกข้อมูลกำรตรวจสอบทำงเทคนิค ข้อมูลเชิงพำณิ ชย์ และข้อมูลกำรตรวจสอบสถำนะทำง
กฎหมำย
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กำรพิจำรณำข้อมูลทำงเทคนิค บริ ษทั ได้ว่ำจ้ำง บริ ษทั อินฟรำเทค เอ เอสทีเอ็ม จำกัด เพื่อดำเนินกำรสำรวจพื้นที่และ
ประเมินควำมเหมำะสมของสถำนที่ เพื่อใช้ในกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ไม่ว่ำจะเป็ นกำรทดสอบควำม
แข็งแรงของดิน ควำมสู งของพื้นที่จำกระดับน้ ำทะเล สถิติภยั พิบตั ิ เช่น กำรเกิดน้ ำท่วมและลมพำยุยอ้ นหลัง รวมถึง
บริ ษทั ยังได้เตรี ยมกำรว่ำจ้ำงบริ ษทั รับเหมำก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ได้รับกำรจัดอันดับอยู่ในรำยชื่อบริ ษทั
ชั้นนำ 500 อันดับของโลก (Fortune Global 500) ให้เป็ นผูอ้ อกแบบและก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ
กำรพิจำรณำควำมเป็ นไปได้เชิงพำณิ ชย์ เนื่องจำกกำรแข่งขันที่สูงในธุรกิจก่อสร้ำงของประเทศฟิ ลิปปิ นส์ NPSI ได้รับ
ข้อเสนอจำกบริ ษ ัท รั บ เหมำก่ อสร้ ำงหนึ่ ง ในกำรจัดหำเงิ น ทุ น ค่ ำก่ อสร้ ำงโครงกำรให้ ในอัตรำร้ อยละ 85 ของค่ ำ
ก่อสร้ำงทั้งหมด โดย NPSI มีภำระผูกพันในกำรรับผิดชอบค่ำก่อสร้ำงเบื้องต้นเพียงร้อยละ 15 เท่ำนั้น โดยบริ ษทั ได้
ศึกษำข้อเท็จจริ งเพิ่มเติมแล้วพบว่ำโครงกำรอื่นในบริ เวณใกล้เคียงกันได้รับข้อเสนอจำกบริ ษทั ก่อสร้ำงเช่นเดียวกัน ซึ่ง
จำกข้อได้เปรี ยบดังกล่ำว ส่งผลให้ผลตอบแทนโครงกำร ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 15 ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ว่ำจ้ำง บริ ษทั ซิมส์ พร็ อพ
เพอร์ต้ ี คอนซัลแทนท์ จำกัด เพื่อประเมินมูลค่ำของ NPSI ซึ่งผลกำรประเมินมูลค่ำของ NPSI มีมูลค่ำหุ้น ร้อยละ 40 อยู่
ที่ 757.20 ล้ำนบำท ทั้งนี้ กำรประเมินมูลค่ำดังกล่ำวเป็ นกำรประเมินมูลค่ำของ NPSI เมื่อสำมำรถดำเนินโครงกำรได้
เต็มรู ปแบบแล้ว โดยมีสมมติฐำนกำรประเมินมูลค่ำ ประกอบด้วย เงินลงทุนเริ่ มกิจกำรเท่ำกับ 2,353.95 ล้ำนบำท โดย
โครงกำรสำมำรถดำเนินกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำได้ทนั ที มีอำยุเวลำโครงกำร 25 ปี และได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนจำก
รัฐบำลฟิ ลิปปิ นส์โดยได้รับกำรยกเว้นภำษีใน 7 ปี แรก และปี ที่ 8-13 เสี ยภำษีนิติบุคคลในอัตรำร้อยละ 10 และปี ที่ 1425 เสี ยภำษีนิติบุคคลในอัตรำร้อยละ 30 และอัตรำค่ำไฟฟ้ำที่ 5.70 บำทต่อหน่วย ทั้งนี้ บริ ษทั ซิมส์ฯ ประเมินมูลค่ำโดย
วิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตทั้งหมดภำยใต้เงื่อนไขว่ำ NPSI มีกำลังกำรผลิตเต็มจำนวนที่ 50 เมกะวัตต์ เป็ นเวลำ
25 ปี ในกำรคำนวณโดยใช้อตั รำคิดลด (Discount Rate) ที่ร้อยละ 8
แต่เนื่ องจำกกำรเข้ำลงทุน ของบริ ษ ัท อยู่ในขั้นตอนของกำรเริ่ ม ดำเนิ นขอรั บใบอนุ ญ ำตที่ เกี่ ยวข้องในกำรดำเนิ น
โครงกำร บริ ษทั จึงสำมำรถเจรจำในกำรเข้ำซื้ อหุ้นร้อยละ 40 ในรำคำ 600,000 เหรี ยญสหรัฐ หรื อประมำณ 21 ล้ำน
บำท เมื่อเปรี ยบเทียบกับมูลค่ำของ NPSI ซึ่ งเมื่อสำมำรถดำเนินโครงกำรได้เต็มรู ปแบบถือว่ำเป็ นอัตรำค่ำตอบแทนที่
สมเหตุสมผล
ในส่ วนของกำรศึ กษำควำมเป็ นไปได้ในทำงกฏหมำย บริ ษ ัท ได้ว่ำจ้ำง DFDL (Thailand) Ltd. ซึ่ งท ำงำนร่ วมกับ
สำนักงำนกฎหมำยในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เพื่อตรวจสอบเอกสำรทำงกฎหมำยและใบอนุ ญำตต่ำง ๆ ของ NPSI ซึ่ งผล
กำรประเมิ น นั้น NPSI อยู่ในขั้นตอนกำรดำเนิ นกำรขอเอกสำรหลัก คือ ใบอนุ ญ ำตก่ อสร้ำงสำหรั บโครงกำร โดย
บริ ษทั ได้กำหนดเงื่อนไขกำรชำระเงิน ของสัญ ญำ ในรู ป แบบของเงิ นมัดจำ ซึ่ งมี เงื่อนไขในกำรคืนเงิน มัดจำหำก
เงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญำไม่เกิดขึ้น ซึ่งรวมถึง กำรที่ NPSI ได้รับใบอนุญำตก่อสร้ำงดังกล่ำว
ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ได้มีกำรพิจำรณำเงื่อนไขและขั้นตอนกำรขอรับใบอนุญำตก่อสร้ำง โดย NPSI จะได้รับ
ใบอนุญำตก่อสร้ำงได้ เมื่อกระทรวงพลังงำน ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ได้พิจำรณำคำขอและเงื่อนไขของใบอนุญำตต่ำง ๆ ที่
NPSI ได้ปฏิบตั ิและยื่นต่อกระทรวงพลังงำน ซึ่ งทำงกระทรวงพลังงำนดังกล่ำว จะประกำศผลกำรอนุมตั ิโครงกำรที่
ได้รับอนุญำตให้พฒั นำและก่อสร้ำงโครงกำรหน้ำเว็บไซต์ของกระทรวงพลังงำน
อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรเปลี่ยนรัฐบำลของประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ส่ งผลให้มีกำรปรับเปลี่ยนนโยบำยในส่วนของกำรอนุมตั ิ
โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน ส่งผลให้โครงกำรของ NPSI ยังอยูใ่ นระหว่ำงรอกำรอนุมตั ิ ซึ่งส่งผลให้กำร
ได้รับใบอนุญำตก่อสร้ำงของโครงกำรล่ำช้ำออกไปอย่ำงไม่มีกำหนด
- 281 -

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ทั้งนี้คณะกรรมกำรจึงอนุมตั ิให้จ่ำยเงินมัดจำ 34.10 ล้ำนบำท ก่อนที่จะได้รับอนุมตั ิจำกผูถ้ ือหุ้นให้ลงทุนในโครงกำร
โดยคณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นว่ำ กำรชำระเงินมัดจำจำนวน 34,102,184.62 บำท เนื่องจำกบริ ษทั ถือเป็ นนักลงทุนรำย
ใหม่ของธุรกิจพลังงำนในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ดังนั้น หำกบริ ษทั เข้ำซื้ อหุ้นของโครงกำรโรงไฟฟ้ำในลักษณะดังกล่ำว
ในช่วงเวลำที่โครงกำรเข้ำสู่ ระยะที่ใกล้จะได้รับผลตอบแทนในเชิงพำณิ ชย์ หรื อโครงกำรได้รับใบอนุญำตที่เกี่ยวข้อง
ต่ำง ๆ เรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั คำดกำรณ์ว่ำรำคำของโครงกำรจะขึ้นไปสู่ ระดับรำคำที่สูงขึ้น หรื อตำมระดับรำคำตลำดที่
ประมำณ 700 กว่ำล้ำนบำท ซึ่ งประเมินได้โดยผูป้ ระเมินรำคำอิสระ ซึ่ งหำกเปรี ยบเทียบในแง่ของควำมเชื่อมัน่ ของ
เจ้ำของโครงกำรที่มีต่อนักลงทุนรำยต่ำง ๆ ในขณะนั้น บริ ษทั อำจมีควำมเสี ยเปรี ยบบริ ษทั อื่น ๆ ที่เป็ นคู่แข่งในตลำด
ดังนั้น บริ ษทั จึงตัดสิ นใจเข้ำลงทุนในโครงกำรนี้ต้ งั แต่ระยะเริ่ มต้น โดยอำจร่ วมบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงที่อำจเกิดขึ้น
จำกกำรจำกกำรเข้ำลงทุนในโครงกำรตั้งแต่ระยะแรก (Very greenfield stage) บริ ษทั จึงเจรจำต่อรองในกำรเข้ำซื้ อหุ้น
ร้ อ ยละ 40 ในรำคำ 600,000 เหรี ย ญสหรั ฐ หรื อ ประมำณ 21 ล้ำนบำท แต่ บ ริ ษ ัท ต้อ งรั บ หน้ำที่ ในกำรสำรองจ่ ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจองที่ดินโครงกำร
อย่ำงไรก็ตำม กำรชำระเงินดังกล่ำวเป็ นกำรชำระเงินมัดจำซึ่งอยูภ่ ำยใต้เงื่อนไขในกำรชำระคืนในกรณี ต่ำง ๆ ซึ่งรวมถึง
กำรได้รับอนุมตั ิจำกผูถ้ ือหุ้นให้ดำเนินโครงกำร ประกอบกับเงินค่ำมัดจำดังกล่ำวเป็ นจำนวนซึ่ งมีควำมเหมำะสมเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับมูลค่ำของ NPSI หำกดำเนินโครงกำรได้เต็มรู ปแบบ นอกจำกนั้น เงินมัดจำทั้งในส่ วนค่ำเช่ำที่ดิน และ
ค่ำดำเนินกำรเพื่อให้ได้มำซึ่งใบอนุญำตก่อสร้ำง มีควำมจำเป็ นดังนี้
1)

เงินมัดจำค่ำเช่ำที่ดิน จำนวน 22,398,461.41 บำท ที่ได้ชำระภำยหลังจำกกำรพิจำรณำผลตรวจสอบสถำนะขั้นต้น
ของ NPSI
บริ ษทั พิจำรณำชำระเงินส่ วนนี้ก่อนได้รับอนุมตั ิจำกผูถ้ ือหุ้น เนื่องจำก โครงกำรโรงไฟฟ้ำในประเทศฟิ ลิปปิ นส์
นั้น ที่ดินที่ต้งั ของโรงไฟฟ้ำเป็ นส่วนสำคัญในกำรได้รับอนุมตั ิโครงกำร เนื่องจำกที่ดินเป็ นเงื่อนไขหนึ่งของกำร
ได้รับใบอนุ ญำตให้เข้ำศึกษำและสำรวจโครงกำรโรงไฟฟ้ำ (“Service Contract”) ซึ่ งจะต้องไม่มีบริ เวณพื้นที่
ทับซ้อนกับโครงกำรอื่นที่ ได้รับ Service Contract ไปก่อนหน้ำ ดังนั้น NPSI จึงมี ควำมจำเป็ นต้องจัดหำที่ดิน
เพื่อที่จะเข้ำสู่ ข้ นั ตอนกำรขอใบอนุญำต Service Contract นอกจำกนี้ กำรเช่ำที่ดินในระยะเวลำเริ่ มต้นโครงกำร
จะช่วยบริ หำรจัดกำรรำคำค่ำเช่ำให้อยู่ในระดับรำคำตลำด ไม่ก่อให้เกิดกำรฉวยโอกำสขึ้นรำคำหำกโครงกำร
ได้รับใบอนุ ญำต Service Contract ที่ระบุพ้ืนที่โครงกำรมำก่อน นอกจำกนี้ กำรจัดหำที่ดินถือว่ำเป็ นควำมเสี่ ยง
ระดับสู ง เนื่องจำก หำกไม่สำมำรถทำสัญญำเช่ำที่ดินให้ครบถ้วนตำมพื้นที่โครงกำรที่ระบุไว้ในขั้นตอนกำรขอ
ใบอนุ ญำต Service Contract จะส่ งผลให้เกิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึ้นจำกกำรที่ ตอ้ งดำเนิ นกำรขอใบอนุ ญำต Service
Contract ใหม่ตำมพื้นที่ที่ดินที่โครงกำรสำมำรถทำสัญญำเช่ำที่ดินได้จริ ง บริ ษทั จึงตัดสิ นใจตกลงเข้ำทำสัญญำ
เพื่อให้มีสิทธิ ครอบครองที่ดินเพื่อให้ NPSI ขอรับสิ ทธิ ในกำรพัฒนำโครงกำรได้โดยไม่มีควำมเสี่ ยงเรื่ องกำร
จัดหำที่ดิน และมีสภำพคล่องในกำรดำเนินโครงกำรในระยะเริ่ มต้นที่มีกำรแข่งขันสู ง ทั้งนี้ บริ ษทั ชำระเงินส่วน
นี้โดยไม่เป็ นไปตำมสัดส่ วนกำรถือหุ้น เนื่ องจำก ผูถ้ ือหุ้นฝ่ ำยฟิ ลิปปิ นส์ตกลงเป็ นผูด้ ำเนินกำรเพื่อให้ได้มำซึ่ ง
สิ ทธิกำรเช่ำที่ดิน และบริ ษทั ตกลงเป็ นผูช้ ำระค่ำมัดจำ โดยในท้ำยที่สุดเมื่อสำมำรถดำเนินโครงกำรได้ ค่ำมัดจำ
นี้จะถือว่ำเป็ นค่ำใช้จ่ำยของโครงกำร โดย NPSI มีหน้ำที่จะต้องคืนให้กบั บริ ษทั ในส่วนที่บริ ษทั ชำระเกินไปตำม
สัดส่วนกำรถือหุ้น
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2)

เงินค่ำดำเนินกำรเพื่อให้ได้มำซึ่ งใบอนุญ ำตก่อสร้ำงโครงกำร จำนวน 11,703,723.21 บำท ได้ชำระเงินภำยหลัง
จำกกำรพิจำรณำผลตรวจสอบสถำนะของ NPSI แล้ว
บริ ษทั พิจำรณำชำระเงินส่วนนี้ก่อนได้รับอนุมตั ิจำกผูถ้ ือหุ้น เนื่องจำก โครงกำรโรงไฟฟ้ำในประเทศฟิ ลิปปิ นส์
นั้น NPSI จะต้องได้รับใบอนุญำตก่อสร้ำงโครงกำร บริ ษทั ชำระเงินส่ วนนี้ โดยไม่เป็ นไปตำมสัดส่ วนกำรถื อ
หุ้น เนื่ องจำก ผูถ้ ือหุ้นฝ่ ำยฟิ ลิปปิ นส์ตกลงเป็ นผูด้ ำเนิ นกำรเพื่อให้ได้มำซึ่ งใบอนุ ญำตก่อสร้ำงโครงกำร และ
บริ ษทั ตกลงเป็ นผูช้ ำระค่ำดำเนิ นกำร โดยในท้ำยที่สุดเมื่อสำมำรถดำเนิ นโครงกำรได้ ค่ำมัดจำนี้ จะถือว่ำเป็ น
ค่ำใช้จ่ำยของโครงกำร โดย NPSI มีหน้ำที่จะต้องคืนให้กบั บริ ษทั ในส่ วนที่บริ ษทั ชำระเกินไปตำมสัดส่ วนกำร
ถือหุ้น
นอกจำกนั้น เงิน ลงทุ นทั้งสองรำยกำรรวมจำนวน 34,102,184.62 บำท นั้น บริ ษทั ได้ชำระโดยมี เงื่อนไขว่ำ
บริ ษทั จะสำมำรถเรี ยกคืนเงินลงทุนสองรำยกำรนี้คืนจำกผูถ้ ือหุ้นของ NPSI ไม่สำมำรถดำเนินโครงกำรได้ และ
หำกผูถ้ ือหุ้นของ NPSI มีกำรบ่ำยเบี่ยงกำรชำระเงินมัดจำดังกล่ำวคืน บริ ษทั สำมำรถดำเนินคดีกบั ผูถ้ ือหุ้นของ
NPSI ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญำ
ชื่ อผูถ้ ือหุ้นของ NPSI และชื่ อผูใ้ ห้เช่ำที่ ดิน คือ MS. MARIA CELIA RAMONA S. MONFORT เป็ นพลเมือง
ประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ ซึ่ งไม่มีควำมสัมพันธ์กบั บริ ษทั ทั้งในด้ำนกำรมี ผูถ้ ือหุ้น กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร รวมถึ งผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง
อย่ำงไรก็ตำม กำรที่ผถู ้ ือหุ้นฝ่ ำยฟิ ลิปปิ นส์เป็ นผูใ้ ห้เช่ำที่ดินนั้น เนื่องจำก บริ ษทั ได้ขอให้ผถู ้ ือหุ้นฝ่ ำยฟิ ลิปปิ นส์
ช่วยเจรจำและรวบรวมที่ดินจำกเจ้ำของที่ดินที่แท้จริ งให้แก่บริ ษทั ซึ่ งผูถ้ ือหุ้นฝ่ ำยฟิ ลิปปิ นส์ไม่ได้เป็ นเจ้ำของ
ที่ดินแต่อย่ำงใด แต่มีหน้ำที่ที่ตอ้ งดำเนินกำรจัดหำที่ดินมำให้ เช่ำ เพื่อให้โครงกำรสำมำรถเข้ำสู่ ข้ นั ตอนกำรขอ
ใบอนุญำตต่ำง ๆ เช่น ใบอนุญำต Service Contract หรื อใบอนุญำตก่อสร้ำง เป็ นต้น
1. เงินมัดจำค่ำเช่ำที่ดิน จำนวน 22,398,461.41 บำท เป็ นสัญญำที่บริ ษทั วำงเงินมัดจำจองที่ดินไว้ เพื่อให้ NPSI
เช่ำที่ดินโครงกำรในภำยหลัง โดยเงื่อนไขที่บริ ษทั จะได้รับเงินคืนมี ดังนี้
(1) เมื่อเงื่อนไขกำรเข้ำทำสัญญำเช่ำที่ดินโครงกำรได้ถูกดำเนิ นกำรโดยครบถ้วน หรื อได้รับกำรสละสิ ทธิ
โดยคู่สัญญำที่เกี่ยวข้อง
(2) เมื่อ NPSI ไม่สำมำรถเข้ำทำสัญญำเช่ำที่ดินโครงกำรกับเจ้ำของที่ดิน
(3) เมื่อบริ ษทั ไม่ได้รับกำรอนุมตั ิให้เช่ำที่ดินโครงกำร
ดังนั้น กำรที่บริ ษทั ยกเลิกกำรลงทุนใน NPSI ถือว่ำไม่ได้รับกำรอนุมตั ิให้บริ ษทั เช่ำที่ดิน จึงส่ งผลให้บริ ษทั
ได้รับเงินลงทุนที่เป็ นเงินมัดจำค่ำเช่ำที่ดินคืน ซึ่ ง ณ ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่ำงกำรเจรจำกำหนดเวลำชำระเงิน ซึ่ ง
บริ ษทั คำดว่ำจะได้รับเงินคืนภำยในไตรมำสที่ 3/2561
2. ส่วนสัญญำมัดจำค่ำดำเนินกำรเพื่อให้ได้มำซึ่งใบอนุญำตก่อสร้ำง มีเงื่อนไขที่บริ ษทั จะได้รับเงินคืน ดังนี้
(1) เมื่อคู่สัญญำไม่สำมำรถดำเนินกำรให้ NPSI ได้รับใบอนุญำตก่อสร้ำง
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(2) เมื่อบริ ษทั ไม่ได้รับอนุมตั ิให้ดำเนินกำรโครงกำร
กำรที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ยกเลิกกำรลงทุนใน NPSI ส่ งผลให้บริ ษทั ต้องได้รับเงินมัดจำทั้งหมดนี้ คืนเต็ม
จำนวน ขณะนี้ บริ ษทั กำลังดำเนินกำรเจรจำให้คู่สัญญำคืนเงินมัดจำ โดยคู่สัญญำตกลงเข้ำทำสัญญำคืนเงิน
มัดจำกับบริ ษทั โดยมีกำหนดกำรชำระเงินมัดจำทั้งหมดภำยในวันที่ 15 สิ งหำคม 2561 ณ ปั จจุบนั ยังไม่ได้
รับชำระเงินมัดจำดังกล่ำว ปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่ำงกำรพิจำรณำฟ้องคดี
ทั้งนี้ หำกบริ ษทั ได้รับเงินคืนดังกล่ำวแล้วจริ ง บริ ษทั จะรับรู ้เป็ นค่ำเผื่อผลเสี ยหำยโอนกลับ และรับรู ้เป็ น
รำยได้อื่นในงบกำไรขำดทุนในงวดที่ได้รับเงินคืนแล้ว
30.

ภำระผูกพัน
บริ ษทั ได้ทำสัญญำเช่ำพื้นที่อำคำรกับบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง กำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 3 ปี สิ้ นสุ ดสัญญำ
วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563 ในอัตรำค่ำเช่ำ เดือนละ 174,250 บำท
บริ ษทั ได้ทำสัญญำบริ กำรกับบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง กำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 3 ปี สิ้ นสุ ดสัญญำวันที่ 30
พฤศจิ กำยน 2563 ในอัต รำค่ ำบริ กำร ปี ที่ 1 จ ำนวน 139,400 บำท ปี ที่ 2 จ ำนวน 156,825 บำท และปี ที่ 3 จ ำนวน
174,250 บำท

31.

ค่ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะที่สำคัญสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้

ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน
ค่ำบริ กำรทำงวิชำชีพ
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรสำนักงำน
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
ค่ำควำมนิยม
เงินลงทุนทัว่ ไป
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินร่ วมทุน
หนี้สงสัยจะสู ญ
ภำระหนี้จำกกำรฟ้องร้อง
ส่วนแบ่งผลขำดทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร

งบกำรเงินรวม
2562
2561
5,985,150
7,788,843
10,225,439
11,624,516
8,511,314
9,938,788
3,990,325
3,972,600
2,863,955
76,860
90,990,310
29,037,508
107,169,020
14,535,360
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51,202,950
107,783,188
29,810,506
88,234,704
89,497,899
18,680,551

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
5,339,233
5,256,593
10,225,439
11,624,516
7,216,014
9,010,388
3,990,325
3,763,800
2,863,955
22,410,352
107,169,022
99,069,651
29,037,508
14,535,360

51,363,725
200,794,329
29,810,506
154,525,362
18,680,551
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32.

กำรแก้ไขข้ อผิดพลำด
บริ ษทั มีกำรปรับปรุ งย้อนหลังงบกำรเงินปี ก่อน เกี่ยวกับ กำรรับรู ้ส่วนแบ่งกำไรขำดทุนในบริ ษทั ร่ วม เนื่องจำก บริ ษทั
ร่ วมมีกำรปรับปรุ งรำยกำรของปี 2561 ใหม่
ผลกระทบจำกกำรแก้ไขข้อผิดพลำด โดยกำรปรับปรุ งย้อนหลังงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ที่
นำมำแสดงเปรี ยบเทียบ มีดงั นี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินที่ผสู ้ อบ
แก้ไขข้อผิดพลำด
งบกำรเงินที่ผสู ้ อบรำยงำน
รำยงำนไว้เดิม
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
ไว้หลังปรับปรุ งใหม่
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
124,205,303
(17,036,283)
107,169,020
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
กำไรสะสม
ยังไม่ได้จดั สรร

(1,686,091,552)

(17,036,283)

(1,703,127,835)
(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินที่ผสู ้ อบ
รำยงำนไว้เดิม
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
แก้ไขข้อผิดพลำด
งบกำรเงินที่ผสู ้ อบรำยงำน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
ไว้หลังปรับปรุ งใหม่

124,205,303

(17,036,283)

107,169,020

(1,683,102,891)

(17,036,283)

(1,700,139,174)

ส่วนของผูถ้ ือหุน้
กำไรสะสม
ยังไม่ได้จดั สรร
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33.

ข้ อพิพำททำงกฎหมำย
บริ ษทั แห่ งหนึ่งได้ยื่นฟ้องบริ ษทั ต่อศำลแพ่งกรุ งเทพใต้เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2561 ในฐำนผิดข้อตกลงซื้อขำย และเรี ยก
ค่ำเสี ยหำยจำกบริ ษ ัท โดยมี ทุ นทรั พ ย์ฟ้องรวม 20.26 ล้ำนบำท จำกกรณี บริ ษ ัท ดังกล่ ำวไม่ได้รับสิ ท ธิ เวลำในกำร
โฆษณำในรำยกำรแข่งขันกอล์ฟ ยูโรเปี่ ยน ฤดู กำลปี 2017 และ 2018 และเมื่ อวันที่ 22 พฤษภำคม 2561 บริ ษ ัทยื่น
คำให้กำรและฟ้องแย้งเรี ยกค่ำสิ ทธิ โฆษณำที่บริ ษทั ดังกล่ำวยังเป็ นหนี้ โดยมีทุนทรัพย์รวม 3.93 ล้ำนบำท โดยวันที่ 10
ตุลำคม 2562 สื บพยำนจำเลยเสร็ จสิ้ น ศำลได้นดั ฟังคำพิพำกษำในวันที่ 19 ธันวำคม 2562 พิพำกษำให้จำเลยชำระเงิน
25,653,371.51 บำท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่ำว นับแต่วนั ฟ้ อง (ฟ้ องวันที่ 30 มีนำคม
2561) เป็ นต้นไปจนกว่ำจะชำระเสร็ จแก่โจทย์ และให้จำเลยใช้ค่ำฤชำธรรมเนียมแทนโจทย์ โดยกำหนดค่ำทนำยควำม
10,000 บำท ปัจจุบนั คดีน้ ีอยูร่ ะหว่ำงขอขยำยระยะเวลำกำรยื่นอุทธรณ์
ทั้งนี้บริ ษทั ได้บนั ทึกสำรองค่ำเผื่อควำมเสี ยหำยจำกคดีฟ้องร้องพร้อมดอกเบี้ยรวมเป็ นเงินจำนวน 29.04 ล้ำนบำท ใน
งบกำรเงิน

34.

กำรบริหำรกำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ในกำรบริ หำรทำงกำรเงิน คือ กำรดำรงไว้ซ่ ึงควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง และ
กำรดำรงไว้ซ่ ึงโครงสร้ำงของทุนที่เหมำะสม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 งบกำรเงินรวมแสดงอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเป็ น 0.09:1 (เฉพำะกิจกำร : 0.09:1)

35.

เหตุกำรณ์ ภำยหลังวันที่ในงบกำรเงิน
ในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุ มตั ิกำรเข้ำทำรำยกำรซื้ อขำย
ทรัพย์สินของบริ ษทั เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที จำกัด (“NEXT”) โดยกำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำว บริ ษทั จะจ่ำยชำระเงินสดมูลค่ำ
40,000,000 บำท (“รำคำซื้ อขำย”) ให้แก่ NEXT เพื่อเข้ำซื้ อทรัพย์สิน และสิ ทธิ ในกำรดำเนิ นธุ รกิ จสื่ อโฆษณำ และ
อุปกรณ์ ที่ เกี่ ยวข้องกับกำรทำธุ รกิจสื่ อโฆษณำ สิ ทธิ บัตรในกำรดำเนิ น ธุ รกิ จสื่ อโฆษณำ ผูด้ ู แลโครงกำรหลัก และ
บุคลำกรหลักในกำรทำธุรกิจ (“กำรทำธุรกรรม”)
ทั้งนี้ กำรทำธุรกรรมข้ำงต้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญตำมที่ระบุไว้ในสัญญำซื้ อขำยทรัพย์สินสำเร็ จ
ครบถ้วนสมบูรณ์ และในกรณี ที่ กำรทำธุ รกรรมเป็ นผลสำเร็ จ บริ ษทั จะได้รับสิ ท ธิ ในกำรดำเนิ นธุ รกิจสื่ อโฆษณำ
จำนวน 6 สัญญำ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรทำธุรกิจสื่ อโฆษณำ 249 รำยกำร สิ ทธิ บตั รในกำรดำเนินธุรกิจสื่ อโฆษณำ
ผูด้ ูแลโครงกำรหลัก และบุคลำกรหลักในกำรทำธุรกิจ ซึ่ งคำดว่ำกำรเข้ำทำธุรกรรมดังกล่ำวจะแล้วเสร็ จภำยในเดือน
มีนำคม 2563 ทั้งนี้ บริ ษทั ไม่มีภำระผูกพันหรื อหน้ำที่ในกำรดำเนิ นกำรใด ๆ ก่อนกำรดำเนิ นกำรตำมเงื่อนไขบังคับ
ก่อนโดย NEXT ทั้งนี้ สัญญำซื้อขำยทรัพย์สินมีสำระสำคัญโดยสรุ ป ดังนี้
เงื่อนไขบังคับก่อน
1. กำรตรวจสอบสถำนะของกิจ กำรและทรัพย์สิน (Due Diligence) เสร็ จสิ้ น และไม่มีผลกระทบทำงลบอย่ำงเป็ น
นัยสำคัญต่อกำรเข้ำทำรำยกำร
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2. NEXT ดำเนินกำรให้ ผูด้ ูแลโครงกำรหลักซึ่งเป็ นบุคคลที่บริ ษทั กำหนดเข้ำทำสัญญำว่ำจ้ำงบริ หำรจัดกำรกับบริ ษทั
โดยมีเนื้อหำและระยะเวลำเป็ นไปตำมที่บริ ษทั กำหนด ทั้งนี้ เป็ นระยะเวลำไม่ต่ำกว่ำ 4 ปี
3. NEXT ดำเนินกำรให้พนักงำนที่บริ ษทั กำหนด เข้ำทำสัญญำจ้ำงแรงงำนกับบริ ษทั เพื่อให้พนักงำนดังกล่ำวทำงำน
เป็ นพนักงำนของบริ ษทั ตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริ ษทั กำหนด
4. NEXT ดำเนินกำรกำรเปลี่ยนแปลงคู่สัญญำที่เกี่ยวกับสิ ทธิในกำรดำเนิ นธุรกิจสื่ อโฆษณำ โดยมีมูลค่ำรวมตั้งแต่ก่ ึง
หนึ่งของสัญญำที่เกี่ยวกับสิ ทธิในกำรดำเนินธุรกิจสื่ อโฆษณำรวมกันทุกฉบับ
เงื่อนไขบังคับหลัง
1. NEXT ตกลงดำเนินกำรกำรเปลี่ยนแปลงคู่สัญญำที่เกี่ยวกับสิ ทธิ ในกำรดำเนินธุรกิจสื่ อโฆษณำ ฉบับที่ยงั ไม่เสร็ จ
สิ้น ภำยใน 60 วันนับแต่วนั ที่กำรซื้อขำยเสร็ จสมบูรณ์
2. NEXT ตกลงรับ ประกัน สภำพกำรใช้งำนทรั พ ย์สิ นที่ ซ้ื อ ขำยเป็ นระยะเวลำ 90 วัน นับ แต่วนั ที่ กำรซื้ อขำยเสร็ จ
สมบูรณ์
3. NEXT ดำเนินกำรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในสิ ทธิบตั รกำรประดิษฐ์ ที่อยู่ในระหว่ำงกำรดำเนินกำรจดทะเบียน
ขอสิ ทธิบตั รกำรประดิษฐ์แก่บริ ษทั
4. NEXT ตกลงที่จะดำเนิ นกำรต่อ ติดตำม และ/หรื อให้ควำมร่ วมมือแก่บริ ษทั จนกว่ำกำรจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องจะ
เสร็ จสิ้ น รวมถึ งแต่ไม่จำกัดเฉพำะ กำรน ำสั ญ ญำอนุ ญ ำตให้ ใช้สิท ธิ ไปจดทะเบี ยนเมื่ อค ำขอจดสิ ทธิ บัตรกำร
ประดิษฐ์ได้รับกำรจดทะเบียนเรี ยบร้อยแล้ว
กำรชำระรำคำซื้อขำย
ในวัน ที่ ก ำรซื้ อขำยเสร็ จ สมบู ร ณ์ บริ ษ ัท จะช ำระรำคำซื้ อขำยให้ แ ก่ NEXT ทั้ง นี้ ในกรณี ที่ NEXT ด ำเนิ น กำร
เปลี่ยนแปลงคู่สัญญำได้ไม่ครบ 6 ฉบับ ตำมที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขบังคับก่อน NEXT ตกลงให้บริ ษทั หักรำคำซื้ อขำย
จำนวนเที ย บเท่ ำกับ มู ล ค่ ำประเมิ น ของสั ญ ญำที่ เกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ใ นกำรด ำเนิ น ธุ รกิ จ สื่ อ โฆษณำที่ ย งั ด ำเนิ น กำรกำร
เปลี่ยนแปลงคู่สัญญำไม่แล้วเสร็ จ โดยบริ ษทั จะชำระรำคำซื้อขำยที่หกั ไว้ให้แก่ NEXT เป็ นรำยสัญญำภำยใน 60 วันนับ
แต่วนั ที่ NEXT ดำเนินกำรกำรเปลี่ยนแปลงคู่สัญญำฉบับนั้น ๆ เสร็ จสิ้น อย่ำงไรก็ดี หำก NEXT ไม่สำมำรถดำเนินกำร
กำรเปลี่ยนแปลงคู่สัญญำได้ภำยในระยะเวลำตำมที่กำหนด NEXT ตกลงลดรำคำซื้อขำยเป็ นจำนวนเทียบเท่ำกับมูลค่ำ
ประเมินของสัญญำที่ดำเนินกำรกำรเปลี่ยนแปลงคู่สัญญำไม่แล้วเสร็ จภำยในระยะเวลำตำมที่กำหนด
นอกจำกนี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรต่ำง ๆ เป็ นไปอย่ำงคล่องตัว ให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร หรื อบุคคลที่คณะกรรมกำร
ของบริ ษทั มอบหมำยเป็ นผูเ้ จรจำ ทำควำมตกลง กำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงรำยละเอียดเงื่อนไขและดำเนินกำรใด ๆ ที่
จำเป็ น ตั้งแต่กำรลงนำมในสัญญำ บันทึ กข้อตกลง และเอกสำรต่ำง ๆ รวมทั้งกำรติดต่อกับหน่ วยงำนรำชกำรหรื อ
หน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมที่จำเป็ นและสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั
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บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
36.

กำรจัดประเภทรำยกำรบัญชีใหม่
รำยกำรบัญชีบำงรำยกำรในงบกำรเงินสำหรับปี สิ้นสุ ด 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จดั ประเภทบัญชีใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับกำรจัดประเภทรำยกำรบัญชีของงวดปัจจุบนั ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุ ทธิหรื อส่วนของผูถ้ ือหุน้

37.

กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรของบริ ษทั เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2563
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เอกสารแนบ 7

7. ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
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เอกสารแนบ 8
8. นโยบายที่เกี่ยวข้ องกับการกากับดูแลกิจการ
8.1 นโยบายและแนวปฏิบัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อมในการทางาน
บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อชีวิต สุขภาพของพนักงานทุกคน รวมทังสิ
้ ่งแวดล้ อมและชุมชน ดังนัน้ เพื่อให้ เกิดความ
ชัดเจนในการนาไปปฏิบตั ิ และใช้ เป็ นแนวทางในการดาเนินงานด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้
เกิดประโยชน์สงู สุด จึงกาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อมในการทางาน ดังนี ้
1. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม ถือเป็ นหน้ าที่รับผิดชอบของพนักงานทุกระดับที่ต้องปฏิบตั ิตาม
อย่างจริงจัง
2. สื่อสารและเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร สนับสนุนการดาเนินงานด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม
เพื่อสร้ างความเข้ าใจที่ถกู ต้ องต่อผู้ปฏิบตั ิงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง และสาธารณชน
3. ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับ ด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อมอย่างเคร่งครัด โดยให้
ถือเป็ นส่วนหนึ่งของการทางาน และเป็ นหน้ าที่ของทุกคน โดยมีส่วนร่วมในการดาเนินงานด้ านความปลอดภัย
4. ดาเนินการเพื่อให้ มั่นใจว่าการปฏิบัติงานทัง้ หมด มีความปลอดภัย มีสภาพแวดล้ อมในการทางานที่ดี และ
เหมาะสมสาหรับพนักงาน คู่ค้า และชุมชน
5. เสริมสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีต่อชุมชน และผู้มีส่วนได้ เสีย ทังภายใน
้
และภายนอกองค์กร
ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา :
ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีอบุ ตั ิเหตุถึงขันสู
้ ญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรื อเสียชีวิต และไม่มีอบุ ตั ิเหตุที่ถึงขันหยุ
้ ดงาน

8.2 นโยบายและแนวปฏิบัติการสรรหา การบริหารค่ าตอบแทนและสวัสดิการ
การพัฒนา และการปฏิบัติต่อพนักงาน
บริ ษัทฯ มีความเชื่อมัน่ ว่าพนักงานของบริ ษัทฯ เป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็ นหนึ่งในปั จจัยหลักที่จะนาไปสู่
เป้าหมายและความสาเร็ จ บริ ษัทฯ จึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรมบนพืน้ ฐานของหลักสิทธิมนุษยชน และนาเอา
ความต้ องการของพนักงานมาเป็ นองค์ประกอบในการพิจารณา เพื่อสรรค์สร้ างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานกับบริ ษัท
ฯ มุ่งสนับสนุนส่ง เสริ มการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ พร้ อมทัง้ เพิ่มพูนศักยภาพของพนักงานทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็บริ หารจัดการเพื่อให้ เกิดความมั่นคงและความก้ าวหน้ าในอาชีพของพนักงาน บริ ษัทฯ จึงได้
กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ดาเนินการสรรหาด้ วยระบบการคัดเลือกและมีเงื่อนไขในการจ้ างงานที่มีประสิทธิภาพ เสมอภาคและเป็ นธรรม
เพื่อให้ ได้ มาซึง่ พนักงานที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน มีคณ
ุ ภาพ และมีความซื่อสัตย์สจุ ริต ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทฯ
ต้ องการ
2. ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และบริ หารค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของบทบาท หน้ าที่ ความ
รับผิดชอบ และความสามารถของพนักงานเป็ นรายบุคคล การจัดให้ มีสวัสดิการที่เป็ นธรรมและมีความเหมาะสม
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แก่พนักงาน รวมทังดู
้ แลและปรับปรุงให้ มีความเหมาะสมเป็ นปั จจุบัน มีความสอดคล้ องกับผลการดาเนินงาน
ของบริ ษั ท ฯ ทัง้ ในระยะสัน้ ตามความสามารถในการท ากาไรในแต่ ละปี และระยะยาว เช่ น การเสนอขาย
หลักทรัพย์ต่อพนักงาน (ESOP) เป็ นต้ น รวมถึงสอดคล้ องกับสภาพการณ์ ทางเศรษฐกิจ สังคม และตลาดการ
จ้ างงานในอุตสาหกรรมเดียวกัน
3. ให้ การพัฒนาพนักงานทุกคน ทุกระดับ และทุกสายวิชาชีพอย่างทั่วถึง เพียงพอ และต่อเนื่อง บนพืน้ ฐานและ
ความเหมาะสมของบทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบ พร้ อมทัง้ ปลูกฝั งให้ พนักงานมีจิตสานึกในเรื่ องของ
คุณธรรม การมีจิตอาสา การอนุรักษ์ ธรรมชาติชุมชนและสิ่งแวดล้ อม และการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นทุก
รูปแบบ
4. ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ เกิดวัฒนธรรมของการทางานร่ วมกันเป็ นทีม เพื่อสร้ างความสามัคคีและความเป็ นนา้
หนึ่งใจเดียวกันขององค์กร พร้ อมทังปลู
้ กฝังและสร้ างจิตสานึกให้ พนักงานมีวินยั ในการทางาน
5. ปลูกฝั งให้ พนักงานมีจิตสานึก และส่งเสริ มให้ พนักงานปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและถูกสุข ลักษณะ สร้ าง
บรรยากาศและสภาวะแวดล้ อมการทางานที่ดี เพื่อให้ พนักงานปฏิบตั ิงานอย่างมีความสุขเสมือนคนในครอบครัว
เดียวกัน และสามารถบริหารดุลยภาพระหว่างชีวิตการทางานกับชีวิตส่วนตัวได้ อย่างเหมาะสม
6. บริ หารจัดการให้ เป็ นไปตามมาตรฐานของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทัง้ จัดให้ มี
ระบบการบริหารจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อมให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานที่เป็ นสากล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน
7. ให้ การดูแลพนักงานอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเป็ นธรรม ให้ เกี ยรติ ให้ ความเคารพ และให้ การปกป้องสิทธิ
เสรี ภาพส่วนบุคคลของพนักงานมิให้ ถูกละเมิด ให้ การสนับสนุนส่งเสริ มสิทธิในการแสดงออก และการแสดง
ความคิดเห็นของพนักงาน รวมทังพิ
้ จารณาและให้ ความเคารพในความเห็นต่าง
8. จัดให้ มีระบบร้ องเรี ยน และช่องทางที่หลากหลายในการแจ้ งข้ อมูลเบาะแสของพฤติกรรมอันไม่สอดคล้ องกับ
จรรยาบรรณบริษัท หรื อพฤติกรรมการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ รวมทังจั
้ ดให้ มีระบบการปกป้องพนักงานหรื อผู้
ร้ องเรี ยนดังกล่าว มิให้ ถูกกลั่นแกล้ ง ได้ รับโทษ หรื อได้ รับความเดือดร้ อนจากการร้ องเรี ยน (Whistle Blower
Policy)
9. ส่งเสริม และจัดให้ มีช่องทางที่หลากหลายในการเผยแพร่ ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ แก่พนักงาน เพื่อให้ พนักงานมี
ข้ อมูล มีความรู้ความเข้ าใจในการดาเนินธุรกิจ และได้ รับทราบผลการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างสม่าเสมอ
ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา :
ในปี 2562 มีการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ให้ แก่พนักงานตามนโยบายที่กาหนด และมีจานวนชัว่ โมง
การฝึ ก อบรมพัฒ นาพนัก งาน ปี 2562 รวม 731 ชั่ว โมง เฉลี่ ย /คน/ปี 27 ชั่ว โมง ในจ านวนนี เ้ ป็ น การฝึ ก อบรมด้ า น
สิ่งแวดล้ อม รวม 44 ชัว่ โมง เฉลี่ย/คน/ปี 2 ชัว่ โมง
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8.3 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทฯ เคารพในเกียรติของพนักงานในสถานที่ทางานของบริ ษัทฯ และจะดาเนินการเพื่อรับประกันว่าพนักงาน
ของบริ ษัทฯ จะมีสิทธิในด้ านความปลอดภัยส่วนบุคคล ตลอดจนมีสิทธิที่จะมีสถานที่ทางานที่ปลอดภัย สะอาดและถูก
สุขลักษณะ บริษัทฯ 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 รวมทัง้ ไม่ใช้ 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
"บริษัทฯ จะต้ องไม่ให้ ลกู จ้ างหญิงทางานที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพหรื อร่างกายตามที่กฎหมายกาหนด รวมทังบริ
้ ษัท
ฯ ต้ องจัดให้ ลกู จ้ างหญิงที่มีครรภ์ทางาน หรื ออยู่ในสภาพแวดล้ 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 อันเป็ นผลกระทบต่อกิจกรรมการใช้ สิทธิหรื อวิธี
ปฏิบตั ิของลูกจ้ าง อันเนื่องมาจากเหตุเพราะความแตกต่างในเรื่ องสัญชาติ ศาสนา ภาษา อายุ เพศ สถานภาพการสมรส
ทัศนคติส่วนตัวในเรื่ 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 อเลือกตั ้งผู้แทน อานวยความ
สะดวก และจะปฏิบตั ิต่อผู้แทนนันเท่
้ าเทียมกับลูกจ้ างอื่นๆ"
6. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบทางสังคมและแรงงาน
"บริ ษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดาเนินการให้ พนักงานทุกคนของบริ ษัทฯ ปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน ภายใต้ การ
คุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็ นธรรมบนพืน้ ฐานทางสังคม และตามบทบัญญัติของกฎหมายแรงงานที่ว่าด้ วยการ
คุ้มครองแรงงาน สวัสดิการแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ และความปลอดภัย อาชีวอนามั ย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
และระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ องโดยจะมีการทบทวน พัฒนาและปรับปรุงให้ เหมาะสมอยู่เสมอ"
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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 กั บผู้ที่กระทาผิดตามข้ อบังคับเกี่ยวกับการทางานของ
บริษัทฯ อย่างเคร่งครัด"
8. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านค่ าตอบแทนการทางาน
"บริ ษัทฯ จะจ่ายค่าจ้ างและค่าตอบแทนการทางานหรื อเกินเวลาทางานปกติให้ แก่ลูกจ้ างไม่น้อยกว่าที่กฎหมาย
กาหนดไว้ และจะให้ ลกู จ้ างได้ รับรู้ข้ อมูลเกี่ยวกับค่าจ้ างและค่าตอบแทนการทางานที่ได้ รับทังหมดในแต่
้
ละงวดเป็ นลาย
ลักษณ์ อักษรและสามารถเข้ าใจรายละเอียดส่วนประกอบต่างๆ ได้ และจะไม่หักค่าจ้ างไม่ว่ากรณีใด เว้ นแต่กฎหมาย
ยกเว้ นไว้ "
ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา :
ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในด้ านสิทธิมนุษยชน

8.4 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้ า คู่ค้า ผู้ให้ บริการ และคู่แข่ ง
บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อลูกค้ า คู่ค้า ผู้ให้ บริการ และคู่แข่ง ด้ วยความเสมอภาคเป็ นธรรมและโปร่งใส
โดยยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี ้
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้ า
1. ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มีต่อลูกค้ าอย่างเคร่งครัดและให้ บริการที่มีคณ
ุ ภาพและเชื่อถือได้
2. ให้ บริการซึง่ เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ให้ คาแนะนาแก่ลกู ค้ าในการใช้ บริการอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด
นโยบายและแนวปฏิบัติการคัดเลือกคู่ค้า ผู้ให้ บริการ
1. ปฏิบตั ิตามกฎหมาย มีมาตรฐานจริ ยธรรมของสังคม และให้ ความสาคัญและคานึงถึงสิทธิมนุษยชน สังคมและ
สิ่งแวดล้ อม
2. มีสภาพการดาเนินธุรกิจที่ดี สถานะการเงินที่มนั่ คง มีสถานประกอบการที่สามารถตรวจสอบได้ และมีประวัติการ
ดาเนินกิจการที่น่าเชื่อถือ ไม่มีประวัติต้องห้ ามทาการค้ าอันเนื่องมาจากการกระทาทุจริ ต หรื อประวัติละทิ ้งงาน
หรื ออยู่ในบัญชีรายชื่อบริษัทต้ องห้ ามของทางราชการและเอกชน
3. มีผลงานน่าพอใจทังคุ
้ ณภาพ ราคา กาหนดการส่งมอบและการบริการ
4. สามารถส่งมอบได้ อย่างสม่าเสมอ และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างยืดหยุ่น
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นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ งทางการค้ า
บริ ษัทฯ จะปฏิบัติภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลั บของคู่แข่งทางการค้ า
ด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริตหรื อไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้ างให้ แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็ นต้ น และไม่ทาลายชื่อเสียงของ
คู่แข่งทางการค้ าด้ วยการกล่าวหาในทางร้ าย
ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา :
ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ กับทางลูกค้ า คู่ค้า ผู้ให้ บริการ และคู่แข่ง

8.5 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้ าหนี ้
บริ ษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อเจ้ าหนี ้ด้ วยความเสมอภาคเป็ นธรรมและโปร่ งใส โดยยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี ้
1. บริษัทฯ ได้ มีการปฏิบตั ิอย่างเสมอภาคเป็ นธรรมและโปร่งใส โดยไม่เอาเปรี ยบต่อเจ้ าหนี ้ของบริษัทฯ
2. ไม่ใช้ วิธีการทุจริต หรื อปกปิ ดข้ อมูลหรื อข้ อเท็จจริงสาคัญใดๆ ที่อาจทาให้ เจ้ าหนี ้ได้ รับความเสียหาย
3. ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อตกลงของสัญญาต่างๆ ที่ได้ ทาไว้ กบั เจ้ าหนี ้ทุกประเภทอย่างเคร่งครัด ถูกต้ องตรงไปตรงมา
โดยเฉพาะเรื่ อง เงื่อนไขค ้าประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดชาระหนี ้
4. ชาระคืนเงินกู้พร้ อมดอกเบี ้ยให้ กบั เจ้ าหนี ้ทุกประเภทอย่างครบถ้ วนและตรงตามกาหนดเวลาที่ได้ ตกลงไว้
ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา :
ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ กับทางเจ้ าหนี ้

8.6 นโยบายและแนวปฏิบัติทางด้ านทรัพย์ สินทางปั ญญา
บริ ษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบตั ิอย่างชัดเจนที่จะไม่กระทาการใดๆ ที่จะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
ไม่ว่าจะเป็ นด้ านลิขสิทธิ์ สิทธิ บัตรหรื อเครื่ องหมายการค้ า โดยบริ ษัทฯ มีแนวปฏิบัติในการดาเนินการที่ชัดเจน เช่น
ทางด้ านลิขสิทธิ์ บริษัทฯ มีการกาหนดนโยบายในการใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป (Software) ที่ถกู ต้ องตามลิขสิทธิ์ เพื่อเป็ นการ
ดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาลดังกล่าว บริษัทฯ ได้ กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
1. ถอดโปรแกรมสาเร็จรูปบางโปรแกรมออกจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของพนักงาน
2. สารวจและปรั บ ปรุ ง จ านวนโปรแกรมสาเร็ จ รู ป ต่ า งๆ ในระบบสารสนเทศของบริ ษั ท ฯ ให้ มี ค วามเพี ย งพอ
เหมาะสม และมีความสอดคล้ องกับธุรกรรมของบริษัทฯ
ทังนี
้ ้เพื่อสร้ างความมัน่ ใจว่า คอมพิวเตอร์ ทกุ เครื่ องของบริษัทฯ มีการใช้ งานเฉพาะโปรแกรมสาเร็จรูปที่ซื ้อถูกต้ องตาม
ลิขสิทธิ์โดยบริษัทฯ เท่านัน้
บริ ษัทฯ ไม่สนับสนุนให้ พนักงานใช้ /นามาใช้ ซึ่งโปรแกรมสาเร็ จรูปที่ละเมิดลิขสิทธิ์ในคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัทฯ ซึ่งถือ
เป็ น ความผิ ดร้ ายแรงตามกฎหมายและอาจก่ อให้ เกิ ดความเสี ยหายต่ อองค์ กรในอนาคต หากพนักงานใดฝ่ าฝื นนา
โปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้ ในงานของบริ ษัทฯ พนักงานนันจะต้
้
องรับโทษทางวินยั ของบริ ษัทฯ และรับผิดชอบเป็ นการ
ส่วนตัว หากถูกเจ้ าของลิขสิทธิ์ดาเนินการทางกฎหมายใดๆ
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ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา :
ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา

8.7 นโยบายและแนวปฏิบัติการป้ องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เพื่อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จึงไม่มีการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว อีกทังคณะกรรมการได้
้
ดูแลอย่างรอบคอบหากเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะได้ รับทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และรายการที่ เกี่ยวโยง
กัน เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เพื่อให้ มีการปฏิบัติเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรั พย์ ฯ
รวมทังกรณี
้
ที่มีการทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้ าข่ายจะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลหรื อขออนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นก่อนการทารายการ
บริ ษัทฯ จะทาการเปิ ดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทารายการให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบก่อนทารายการ โดยราคาและ
เงื่อนไขเสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก และจะต้ องเปิ ดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สญ
ั ญา เหตุผล/ความจาเป็ น
ไว้ ในรายงานประจาปี และแบบ 56-1 ตลอดจนต้ องเปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหัวข้ อรายการบัญชีกบั
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกันด้ วย รวมถึงการพิจารณารายการระหว่างกันในกลุ่มธุรกิจซึ่งต้ องน้ อยกว่าร้ อยละ 25 ของรายได้ และ
รายจ่ายทังหมด
้
เพื่อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้น ยกเว้ น กรณีที่เป็ นการทารายการตามปกติธุรกิจ
และกรณีที่เป็ นการธุรกรรมกับบริษัทย่อยหรื อบริษัทร่วมที่ไม่มีผ้ เู กี่ยวโยงที่ถือหุ้นเกิน 10%
อีกทังก
้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิให้ กรรมการบริ ษัทฯ และผู้บริ หาร ทาการแจ้ งเกี่ยวกับการซื ้อขายหุ้นของ
บริ ษัทฯ อย่างน้ อย 1 วันล่วงหน้ าก่อนทาการซื ้อขายให้ คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยผ่านเลขานุการบริ ษัท และต้ อง
รายงานการซื ้อขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครัง้ รวมถึงการนาส่งแบบรายงาน
การมีส่วนได้ เสียให้ แก่เลขานุการบริษัท ทุก 6 เดือน และเลขานุการบริ ษัทจะต้ องส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้ ส่วนเสียนี ้
ให้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา :
ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในด้ านความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
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8.8 นโยบายและแนวปฏิบัติการต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย บริ หารจัดการโดยยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และกาหนดนโยบายต่อต้ านการ
ทุจริตคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้ เสีย ซึง่ บริษัทฯ กาหนดให้ กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยึดถือปฏิบตั ิโดยเคร่งครัด
คานิยามตามนโยบายการต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
คอร์ รัปชัน่ (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ 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 บุคคลดังกล่าวกระทาหรื 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 ในทุกรูปแบบทังทางตรง
้
หรื อทางอ้ อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และให้ มีการสอบทานการปฏิบตั ิตาม
นโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชั่นนีอ้ ย่างสม่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้ อกาหนดในการดาเนินการ
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในการดาเนินธุรกิจ ตลอดจน
ระเบียบ ข้ อบังคับ และข้ อกาหนดของกฎหมาย
หน้ าที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริ ษัท มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลให้ มีระบบที่สนับสนุน
การต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ มนั่ ว่าฝ่ ายบริ หารได้ ตระหนักและให้ ความสาคัญกับการต่อต้ าน
คอร์ รัปชัน่ และปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบ
การควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้ องกับมาตรการต่อต้ านการคอร์ รั ปชั่น
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าเป็ นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
3. ผู้บริ หาร มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดให้ มีระบบและให้ การส่งเสริ มและสนับสนุนนโยบายการ
ต่อต้ านคอร์ รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย จัดให้ มีการฝึ กอบรมแก่พนักงานเพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมทังทบทวนความเหมาะสมของระบบ
้
และมาตรการต่างๆ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับและข้ อกาหนดของ
กฎหมาย
4. หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต
คอร์ รัปชัน่ และสอบทานการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปอย่างถูกต้ อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ อานาจดาเนินการ
ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้ อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแล เพื่อให้ มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความ
เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้ 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 ามนโยบายการต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่น และ
จรรยาบรรณบริษัทฯ โดยต้ องไม่เข้ าไปเกี่ยวกับเรื่ องคอร์ รัปชัน่ ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
2. พนักงานบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้ าข่ายคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับ บริษัทฯ ต้ อง
แจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริงต่างๆ หากมี
ข้ อสงสัยหรื อข้ อซักถามให้ ปรึกษากับผู้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลที่กาหนดให้ ทาหน้ าที่รับผิดชอบผ่านช่องทางต่างๆ
ที่บริษัท 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
บริษัทฯ กาหนดไว้ ใน Whistle blower policy
4. ผู้ที่กระทาคอร์ รัปชั่น เป็ นการกระทาผิดจรรยาบรรณบริ ษัทฯ ซึ่งจะต้ องได้ รับการพิจารณาโทษทางวินัยตาม
ระเบียบที่บริษัทฯ 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. บริษัทฯ มุ่งมัน่ ที่จะสร้ างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมัน่ ว่าคอร์ รัปชัน่ เป็ นสิ่งที่ผิดและยอมรับไม่ได้ ทังการท
้
า
ธุรกรรมกับภาครัฐและ/หรื อภาคเอกชน
ข้ อกาหนดในการดาเนินการ
1. นโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชั่นนี ้ ให้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริ หารงานบุคคล ตั ้งแต่การสรรหาหรื อการ
คัด เลื อ กบุ ค 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 ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อความชัดเจนในการดาเนินการในเรื่ องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์ รัปชัน่ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และ
พนักงานบริษัทฯ ทุกระดับต้ องปฏิบตั ิด้วยความระมัดระวังในเรื่ องดังต่อไปนี ้
-

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

-

เงินบริ จาคเพื่อการกุศล หรื อเงินสนับสนุน การให้ หรื อรับเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุนต้ องเป็ นไปอย่าง
โปร่ งใสและถูกต้ องตามกฎหมาย โดยต้ องมัน่ ใจว่าเงินบริ จาค หรื อเงินสนั บสนุนไม่ได้ ถูกนาไปใช้ 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 2562 บริษัทฯ ได้ ส่งเสริมและสนับสนุนการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ

8.9 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่ อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ ยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจภายใต้ การกากับกิจการที่ดีและยึดหลักจริ ยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแล
รั กษาสิ่งแวดล้ อมและสังคม มีสานึกรั บผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้ จริ ง โดยคานึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ เสีย (Stakeholders) ที่
เกี่ยวข้ องทังภายในและภายนอกองค์
้
กร ตั ้งแต่ผ้ ถู ือหุ้น พนักงาน ลูกค้ า ชุมชน ตลอดจนสังคมวงกว้ าง ทังนี
้ ้ เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน สาหรับกิจกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) นัน้
บริ ษัทฯ มีความเชื่อว่าชุมชนที่เข้ มแข็งและมีการพัฒนาที่ยงั่ ยืนนัน้ มีความสาคัญยิ่งในฐานะเป็ นปั จจัยเอื ้อต่อการดาเนิน
ธุรกิจ นอกจากนี ้ บริษัทฯ มุ่งที่จะสรรสร้ างผลิตภัณฑ์ที่ยงั ประโยชน์ทางธุรกิจและต้ องเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมโลก และเป็ น
พลเมืองที่ดีของโลก นั่นคือเป็ นธุรกิจที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ดังนี ้
ด้ านความรับผิดชอบต่ อสังคม
1. บริษัทฯ จะสารวจ ตรวจสอบสภาพชุมชนและสังคมโดยรอบในพื ้นที่ทงใกล้
ั ้ และไกล ว่าได้ รับผลกระทบในทางลบ
จากการดาเนินธุรกิจหรื อโครงการที่จะดาเนินการในอนาคตมากน้ อยเพียงใด เพื่อนามาพิจารณาแก้ ไข/ปรับปรุง
การดาเนินการ มิให้ เกิดผลกระทบในทางลบ และสร้ างความเสียหายต่อชุมชนและสังคม ทัง้ โดยทางตรงและ
ทางอ้ อม
2. บริษัทฯ จะสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม
3. บริษัทฯ จะร่วมกันรักษาสภาพแวดล้ อมในชุมชนและสังคมให้ น่าอยู่
4. บริษัทฯ จะสนับสนุนให้ ชมุ ชนและสังคมมีระบบสาธารณูปโภคพื ้นฐานต่างๆ อย่างพอเพียง
5. บริษัทฯ จะสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบาเพ็ญประโยชน์สาธารณะ
ด้ านสิ่งแวดล้ อม
1. บริษัทฯ จะสรรสร้ างผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็ นพิษต่อโลกใบนี ้
2. บริษัทฯ จะปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมให้ น้อยที่สดุ
3. บริษัทฯ จะส่งเสริมการนาวัสดุใช้ แล้ วกลับมาใหม่
4. บริษัทฯ จะแบ่งปั นข้ อมูลด้ านสิ่งแวดล้ อมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทังในและนอกประเทศอั
้
นเป็ นประโยชน์ต่อ
สิ่งแวดล้ อม
5. บริษัทฯ จะปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา :
ที่ผ่านมาบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินงานด้ านกิจกรรมส่งเสริ มและสนับสนุนด้ านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ อีกทัง้ บริ ษัทฯ ได้ ให้ การสนับสนุนและบริ จาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในท้ องถิ่นทุร กันดาร และให้
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ความสาคัญในการรณรงค์ปลูกฝั งค่านิยมที่ดีงามให้ กับพนักงานได้ มีจิตอาสาที่จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ธุรกิจ โดยบริ ษัทฯ ได้ ส่งเสริ มให้ พนักงานได้ มีส่วนร่ วมต่อกิจกรรม CSR และเป็ นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กรต่อสาธารณชน
ทังนี
้ ้ การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ทังภายในและภายนอกตามนโยบายของบริ
้
ษัทฯ จาเป็ นที่จะต้ องอาศัยพนักงาน
ของบริ ษัทฯ ให้ มีส่วนร่ วมกับกิจกรรมต่างๆ มากที่สดุ เพราะพนักงานคือหัวใจสาคัญขององค์กรที่จะทาให้ โครงการต่างๆ
ได้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ตั ้งไว้
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 ติสฺสวโส เจ้ าอาวาสวัดห้ วยปลากั ้ง ต.ริมกก 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 นส่วนหนึ่งของธุรกิจบริหาร
จัดการพลังงานที่บริษัทได้ 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 มอบเงินบริจาคเพื่อเป็ นการช่วยเหลือในการดาเนินงานและอาหารกลางวัน
ให้ แก่สถานสงเคราะห์ 2 แห่ง ได้ แก่
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรี สิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก เป็ นศูนย์การศึกษาพิเศษ(เพื่อคนพิการ) ประจา
จังหวัดให้ เป็ นสถานศึกษา เพื่อจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริ การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรี ยมความพร้ อมของคน
พิการ สนับสนุนการเรี ยนการสอน การจัดสื่อ สิ่งอานวยความสะดวก การให้ บริการ และความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้ อง การจัด
ครู เดินสอนแก่คนพิการและสถานศึกษา ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในพืน้ ที่ให้ บริ การการศึกษา บาบัดฟื ้นฟู
สมรรถภาพ และดาเนินการในระบบส่งต่อโรงเรี ยนจัดการเรี ยนร่วมและโรงเรี ยนเฉพาะทาง
2. สานักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย สาขานครนายก (บ้ านรื่ นสุข) / ศูนย์ส่งเสริ มและ
พัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ ้าซ้ อนนครนายก ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตั ้งเพื่อให้ การอุปการะเลี ้ยงดู ฟื น้ ฟูและพัฒนา
ศักยภาพแก่เด็กตาบอดพิการซ ้าซ้ อน เป็ นหน่วยบริ การด้ านที่พักอาศัย อบรมเลี ้ยงดูฝึกฝนทักษะเพื่อพัฒนาเด็กตาบอด
พิการซา้ ซ้ อนให้ มีการพัฒนา ฝึ กทักษะชีวิต 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 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 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
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ก่ อ นหน้ า นี ้ เมื่ อ วัน ที่ 6 มิ ถุน ายน 2561 บริ ษั ท ได้ รั บ เกี ย รติ จ ากผู้ว่ าราชการจังหวัดนครนายก พาเข้ า เยี่ ย มชมสถาน
สงเคราะห์ทงสองแห่
ั้
ง และได้ รับทราบถึงการดาเนินงานของทางศูนย์พร้ อมทังแลกเปลี
้
่ยนความคิดเห็นในการสนับสนุน
ช่วยเหลือองค์กรดังกล่าว
กิจกรรมเพื่อสังคมในปี 2562 ทางบริษัทฯ ได้ จัดให้ มีกิจกรรม ดังต่ อไปนี ้
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสาคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ซึ่งในปั จจุบัน ปั ญหาสิ่งแวดล้ อมนับวันจะทวี
ความรุ นแรงมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นทัง้ ด้ านมลพิษ ด้ านพลังงาน หรื อด้ านทรัพยากรธรรมชาติ เป็ นต้ น จึงเป็ นหน้ าที่ความ
รับผิดชอบของทุกคน ทุกภาคส่วน ที่จะต้ องช่วยกันลดปั ญหาสิ่งแวดล้ อมดังกล่าว รวมถึงอนุรักษ์ พลังงานและดูแลรักษา
สิ่งแวดล้ อมให้ ได้ มากที่สดุ
ในการนี ้ บริ ษัทจึงจัดกิจกรรม “ดีคอร์ ปรวมใจรักษ์ ร่ วมพิทกั ษ์ สิ่งแวดล้ อม” เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 โดยได้
จัดดาเนินกิจกรรมตามแนวพระราชดาริ ในโครงการนักอนุรักษ์ สองมือหนึ่งใจ คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ ซึง่ ในกิจกรรมฯ ดังกล่าว
ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัท ได้ เข้ ารับการอบรมการอนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้ อม ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้ อม
อุทยานสิ่งแวดล้ อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี ซึง่ ศูนย์ดงั กล่าวเป็ นศูนย์การเรี ยนรู้และ
ฝึ กอบรมด้ านการฟื ้นฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม รวมทัง้ การอนุรักษ์ พลังงาน สร้ างสรรค์นวัตกรรม
เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้ องถิ่น ไปสู่เป้าหมายด้ านการฟื น้ ฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน
ในโอกาสเดียวกันนี ้ ผู้บริ หารและพนักงานของบริษัท ได้ ทาการปล่อยพันธุ์สตั ว์น ้า ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรมฯ
ณ อุทยานสิ่งแวดล้ อมนานาชาติสิรินธร เพื่อเป็ นการช่วยเพิ่มปริ มาณสัตว์น ้าในธรรมชาติและคืนชีวิตสู่ทะเล อันเป็ นการ
ช่วยปลุกจิตสานึกให้ ตระหนักถึงความสาคัญและคุณประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติที่ควรค่าแก่การดูแลและอนุรักษ์ ไว้
ความรับผิดชอบต่ อสังคม - ต่ อพนักงาน CSR in Employee’ Perspective
ทางบริ ษัทฯ ยังได้ ตระหนักว่า พนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สดุ ของบริ ษัทฯ จึงให้ ความสาคัญกับ
การพัฒ นาทางศัก ยภาพ ผลตอบแทนและโอกาสในการก้ า วหน้ า ของพนัก งาน โดยสนับ สนุ น การพัฒ นาความรู้
ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
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8.10 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านอนุรักษ์ พลังงาน
เนื่องจากปั จจุบนั ประเทศไทยกาลังประสบปั ญหาด้ านพลังงาน ซึ่งเป็ นปั ญหาที่มีความสาคัญส่งผลกระทบต่อ
การดารงชีวิต และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมุ่งหวังที่จะมีส่วนช่วยในการประหยัดพลังงาน และ
ดาเนินธุรกิจพลังงานทดแทนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทัง้ นี ้ การอนุรักษ์ พลังงานเป็ นเรื่ องสาคัญ และเป็ นหน้ าที่ของ
พนักงานทุกคนที่ต้องร่วมมือกันจัดการด้ านพลังงานอย่างต่อเนื่อง และตลอดไป
ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงได้ กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิด้านอนุรักษ์ พลังงาน เพื่อใช้ เป็ นแนวทางการดาเนินงานด้ าน
พลังงาน และส่งเสริมการใช้ 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 โดยตั ้งเป้าหมาย
ในการลดค่าใช้ จ่ายพลังงานไฟฟ้าของบริษัทต่อเดือนให้ ลดลงร้ อยละ 5

8.11 นโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองและให้ ความเป็ นธรรมแก่ พนักงานที่แจ้ งข้ อมูลหรื อให้
เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์ รัปชั่น หรื อไม่ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับบริษัทฯ
และจรรยาบรรณ (Whistle blower policy)
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรายงานเบาะแส
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ได้ กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการรายงานเบาะแส ซึ่งเป็ นมาตรการในการ
คุ้มครองและให้ ความเป็ นธรรมแก่พนักงาน กรรมการ และบุคคลอื่นๆ ในการแจ้ งข้ อมูลหรื อให้ เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต
คอร์ รั ป ชั่น หรื อ การไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย กฎระเบี ย บข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ให้ มี ก ารแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
เบาะแสที่ควรรายงาน
1. การกระทาที่ทจุ ริตคอร์ รัปชัน่ และ/หรื อ ฉ้ อโกง
2. การใช้ อานาจในทางไม่ชอบ
3. การใช้ เงิน ทรัพย์สิน และ/หรื อ สิ่งอานวยความสะดวกของบริษัทฯ โดยไม่ได้ รับการอนุมตั ิ
4. มีความเกี่ยวข้ องกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และ/หรื อ ตาแหน่งโอกาสทางธุรกิจ
5. การไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้ อบังคับ และ/หรื อ จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
6. มีความเกี่ยวข้ องกับการเมืองและการกระทาที่เป็ นอันตราย และ/หรื อ ผิดกฎหมายอื่นๆ
7. การละเลย และ/หรื อ การทุจริตคอร์ รัปชัน่ ต่อหน้ าที่
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8. การกระทาที่ผิดกฎหมาย
9. การเปิ ดเผยข้ อมูลของบริษัทฯ โดยไม่ได้ รับอนุญาต
10. การกระทาที่เสี่ยงต่อความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน สิ่งอานวยความสะดวก และ/หรื อ
ต่อพนักงานของบริษัทฯ
11. การกระทาที่ไม่ได้ มาตรฐานวิชาชีพ
12. การปกปิ ดข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ น
13. การกระทาที่ข่มขู่ คุกคาม สมาชิกของคณะกรรมการ ผู้บริหาร หรื อพนักงานของบริษัทฯ
เบาะแสที่ไม่ ควรรายงาน
1. ข้ อมูลที่เป็ นเท็จและไม่มีเหตุอนั เป็ นสมควร
2. ข้ อมูลที่เป็ นการใส่ร้ายป้ายสี
3. ข้ อมูลที่ไม่มีหลักเกณฑ์และหลักฐานเพียงพอ
แนวทางในการรายงานเบาะแส
1. ประเภทของการทุจริตคอร์ รัปชัน่ หรื อการกระทาที่ผิดปกติ
2. ชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
3. เวลา สถานที่ และวันที่ของการทุจริตคอร์ รัปชัน่
4. วิธีการที่กระทาการทุจริตคอร์ รัปชัน่
5. ผู้ที่เป็ นพยานในการทุจริตคอร์ รัปชัน่
6. เอกสารหรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้ อง
ผู้มีสิทธิร้องเรียน
1. พนักงาน และ/หรื อ ผู้ที่พบเห็นการกระทาที่ฝ่าฝื น กฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับบริษัท หรื อจรรยาบรรณในการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัท
2. พนักงานที่ถูกกลัน่ 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 ู รับข้ อร้ องเรี ยน รวมไปถึง
การฟ้องร้ องดาเนินคดี การเป็ นพยาน การให้ ถ้อยคา หรื อการให้ ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรื อหน่วยงานของรัฐ
ผู้รับข้ อร้ องเรียน
1. ผู้บงั คับบัญชาที่ตนเองไว้ วางใจในทุกระดับ
2. เลขานุการบริษัท
3. กรรมการบริษัท
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วิธีการร้ องเรียน
ร้ องเรี ยนต่อผู้รับข้ อร้ องเรี ยนคนใดคนหนึ่ง โดยวิธีการดังต่อไปนี ้
1. ร้ องเรี ยนได้ โดยตรงด้ วยวาจา หรื อลายลักษณ์อกั ษร
2. ทาง E-Mail Address ของผู้รับข้ อร้ องเรี ยน
3. ทาง Website ของบริษัทฯ
4. ทางไปรษณีย์
5. ในกรณีที่ผ้ รู ้ องเรี ยนเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยชือ่ ต้ องระบุรายละเอียดข้ อเท็จจริงหรื อหลักฐานที่ชดั เจนเพียงพอที่แสดง
ให้ เ ห็ น ว่ า มี เ หตุ อัน ควรเชื่ อ ว่ า มี ก ารกระท าที่ เ ป็ น การฝ่ าฝื น กฎหมาย กฎระเบี ย บ ข้ อ บัง คับ บริ ษั ท ฯ หรื อ
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ทัง้ นี ้ การร้ องเรี ยนจะถื อเป็ นความลับที่สุด และผู้ร้องเรี ยนสามารถร้ องเรี ยนได้ มากกว่าหนึ่งช่องทางและไม่
จาเป็ นต้ องเปิ ดเผยตัวตนผู้ร้องเรี ยน กรณีผ้ ูร้องเรี ยนเปิ ดเผยตนเองจะทาให้ บริ ษัทฯ สามารถแจ้ งผลการดาเนินการหรื อ
รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่ องที่ร้องเรี ยนให้ ทราบได้
ขัน้ ตอนการตรวจสอบข้ อเท็จจริง
1. ผู้รับข้ อร้ องเรี ยนจะส่งเรื่ องให้ คณะกรรมการรับและพิจารณาข้ อร้ องเรี ยนเป็ นผู้ดาเนินการตรวจสอบ และรวบรวม
ข้ อเท็จจริงหรื ออาจมอบหมายให้ บคุ คลหรื อหน่วยงานที่ไว้ วางใจเป็ นผู้ตรวจสอบข้ อเท็จจริง
2. คณะกรรมการรับและพิจารณาข้ อร้ องเรี ยนและ/หรื อผู้ได้ รับมอบหมายมีอานาจเชิญให้ พ นักงานผู้ใดผู้หนึ่งมาให้
ข้ อมูล หรื อขอให้ จดั ส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้ องมาเพื่อการตรวจสอบหาข้ อเท็จจริง
3. หากตรวจสอบแล้ วพบว่าเป็ นความจริง บริษัทฯ จะดาเนินการดังต่อไปนี ้
-

ในกรณีที่ข้อร้ องเรี ยนเป็ นเรื่ องที่บริ ษัทฯ กระทาผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อจรรยาบรรณของ
บริษัทฯ จะเสนอเรื่ องพร้ อมความเห็น และกาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิที่ถกู ต้ องต่อผู้มีอานาจดาเนินการใน
บริ ษัทฯ พิจารณาดาเนินการ และในกรณีที่เป็ นเรื่ องสาคัญ เช่น เป็ นเรื่ องที่กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์
หรื อฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ ขัดแย้ งกับนโยบายในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ หรื อเกี่ ยวข้ องกับ
ผู้บริหารระดับสูง เป็ นต้ น ให้ เสนอเรื่ องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

-

ในกรณีที่ข้อร้ องเรี ยนก่อให้ เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสม
และเป็ นธรรมให้ กบั ผู้เสียหาย

การปกป้ องคุ้มครองผู้ท่แี จ้ งข้ อมูลหรือให้ เบาะแส
1. ผู้ร้องเรี ยนสามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิ ดเผยอาจทาให้ เกิดความเสียหายกับตนเอง
แต่ต้องระบุรายละเอียดข้ อเท็จจริ งหรื อหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้ เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการ
กระทาที่เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับบริ ษัทฯ หรื อจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
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เกิดขึ ้น อย่างไรก็ตาม หากเลือกที่จะเปิ ดเผยตนเอง ก็จะทาให้ ผ้ รู ับข้ 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 ทัง้ นี ้ 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. พนักงานที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้ วยวิธีการที่ไม่เป็ นธรรม เลือกปฏิบัติด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม 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 รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนันฟ้
้ องร้ องดาเนินคดี เป็ นพยาน ให้ ถ้อยคา หรื อให้ ความ
ร่ วมมือใดๆ ต่อศาลหรื อหน่วยงานของรัฐ ถือเป็ นการกระทาความผิดวินยั ที่ต้องได้ รั บโทษ ทัง้ นี ้ อาจได้ รับโทษ
ตามที่กฎหมายกาหนดไว้ หากการกระทานันถื
้ อเป็ นการกระทาความผิดตามกฎหมาย
5. ผู้ที่ ได้ รั บ ความเดื อดร้ อนเสี ยหายจะได้ รั บ การบรรเทาความเสี ยหายด้ ว ยวิธี การหรื อ กระบวนการที่มีความ
เหมาะสมและเป็ นธรรม
6. ผู้ใดที่กระทาการตอบโต้ หรื อคุกคามผู้ให้ เบาะแสจะถูกดาเนินการอย่างเหมาะสม รวมทัง้ ถูกดาเนินคดีตาม
กฎหมาย
E-Mail Address ของผู้รับข้ อร้ องเรียน
1. นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ

ประธานกรรมการบริษัท

E-Mail : suthep@demetercorporation.com

2. นายพูนสุข โตชนาการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ E-Mail : poonsuk@demetercorporation.com

3. นางสาวกชกร รักษาสุข

เลขานุการบริษัท E-Mail : kochakorn@demetercorporation.com

ที่อยู่บริษัท
บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 191/43 อาคารซีทีไอทาวเวอร์ ชันที
้ ่ 21 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
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8.12 นโยบายแผนการสืบทอดตาแหน่ ง
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง จึง
มอบหมายให้ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาหนดค่าตอบแทน จัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่ง เพื่อสรรหาและ
เตรี ยมความพร้ อมของผู้บริ หารระดับสูงและพัฒนาผู้ที่มีศักยภาพที่จะสืบทอดตาแหน่งสาคัญในการบริ หารและดาเนิน
ธุรกิจได้ โดยมีวตั ถุประสงค์ ผู้ที่เกี่ยวข้ อง ระเบียบและหลักเกณฑ์ปฏิบตั ิ ดังนี ้
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ประเมิ น ความพร้ อมอยู่ เ สมอว่ า องค์ ก รมี ก าลัง คนที่ มี คุณ สมบัติ (Qualifications) และความสามารถ
(Competencies) มากน้ อยเพียงใด
2. เพื่อสามารถวางแผนการสรรหาและคัด เลือกบุคลากรได้ ล่วงหน้ าในเชิงรุ ก โดยวางแผนการสรรหาและพัฒนา
จากบุคลากรในองค์กรที่มีศกั ยภาพในตาแหน่งงานระดับหัวหน้ าขึ ้นไป หรื อบุคลากรจากภายนอก
3. เพื่อวางแผนทดแทนและสืบทอดตาแหน่งงานที่จะเกษี ยณอายุ หรื อตาแหน่งงานที่เป็ นที่หมายปองของตลาด/
คู่แข่ง
4. เพื่อลดอัตราสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
5. เพื่อเป็ นการจูงใจและธารงรักษาพนักงานที่มีความสามารถ และมีศักยภาพ เพื่อวางแผนทดแทนและสืบทอด
ตาแหน่งงานพร้ อมได้ รับโอกาสในการพัฒนา และปรับเลื่อนตาแหน่งงานที่สงู ขึ ้น
ผู้เกี่ยวข้ อง
1. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาหนดค่าตอบแทน และ/หรื อ คณะกรรมการที่ได้ รับแต่งตั ้งมีหน้ าที่ในการ
ดูแลนโยบายแผนการสืบทอดตาแหน่งว่าได้ ปฏิบตั ิอย่างถูกต้ อง
2. แผนกทรัพยากรบุคคล
3. พนักงานทุกท่านในบริษัทฯ และบริษัทย่อย 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 หารที่มีคุณสมบัติ ทักษะ
ประสบการณ์ และความสามารถเป็ นมืออาชีพ ผ่านคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกาหนดค่าตอบแทน และ/หรื อ
คณะกรรมการที่ได้ รับการแต่งตั ้ง ในการสรรหา/คัดเลือก และวางแผนสืบทอดตาแหน่งงาน ตามระดับพนักงานดังนี ้
1. ระดับประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
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
ผู้บริหารระดับประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารว่างลงหรื อผู้อยู่ในตาแหน่งไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ในตาแหน่งได้ บริษัทฯ
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จะมีระบบการให้ ผ้ บู ริ หารในระดับใกล้ เคียง หรื อระดับรองเป็ นผู้รักษาการในตาแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัท ฯ กาหนด และต้ องเป็ นผู้มีวิสยั ทัศน์ ความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
และกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้สรรหา เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาอนุมัติแต่งตั ้งผู้ที่มีความ
เหมาะสมให้ ดารงตาแหน่งแทนต่อไป
คุณสมบัติเบื ้องต้ นของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร เป็ นดังนี ้
1.1 การศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี
1.2 มีประสบการณ์ในการบริหารงานในตาแหน่งผู้อานวยการสายงานขึ ้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 าที่ในตาแหน่งได้
บริ ษั ท ฯ จะน าเสนอผู้ สื บ ทอดต าแหน่ ง ที่ คัด เลื อ กไว้ เ สนอต่ อ คณะกรรมการทรั พ ยากรบุ ค คลและก า หนด
ค่าตอบแทน และ/หรื อ คณะกรรมการที่ได้ รับการแต่งตั ้ง ทังนี
้ ้ การวางแผนการสืบทอดตาแหน่งของบริษทั ฯ ระดับ
ประธานสายงานมีกระบวนการ ดังนี ้
2.1 วิเคราะห์สถานการณ์ การประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ ในด้ านกลยุทธ์ บริ ษัทฯ นโยบาย แผนการ
ลงทุน แผนงานขยายตัว
2.2 ประเมินความพร้ อมของกาลังคนให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทังในระยะสั
้
้นและระยะยาว
2.3 กาหนดแผนสร้ างความพร้ อมของกาลังคน โดยจะพัฒนางานหรื อสรรหาพนักงานเพื่อเตรี ยม
ทดแทนพนักงานที่ออกจากบริษัทฯ
2.4 สร้ างแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพัฒนาฝึ กอบรมพนักงาน (Employee Training
and Development) ไว้ ล่วงหน้ า ก่อนพนักงานจะเกษียณหรื อออกจากตาแหน่งก่อนเวลา
2.5 ก าหนดคุณ สมบัติ (Qualifications) และความสามารถ (Competencies) ซึ่ง หมายถึ ง ความรู้
ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติ ที่พึงปรารถนาของพนักงานในตาแหน่งนันๆ
้ และจัดทาแผนพัฒนา
เป็ นรายบุคคล (Individual Development Plan)
2.6 คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
2.7 ระบุผ้ ูสืบทอดตาแหน่ง จากการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพ ผลงาน ของพนักงาน โดยมีการ
แจ้ งให้ พนักงานทราบล่วงหน้ า เพื่อเตรี ยมรับมอบและเรี ยนรู้งาน และกาหนดผู้สืบทอดตาแหน่ง
สารอง
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2.8 พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็ นผู้สืบทอดตาแหน่ง ว่าจะสามารถมีพัฒนาการ และ
สร้ างผลงานตามที่คาดหวังได้ จริง กรณีไม่เป็ นตามความคาดหมายให้ ดาเนินการดังนี ้
2.8.1 ดาเนินการคัดเลือกและวางแผนการสืบทอดตาแหน่งใหม่ หรื อ
2.8.2 พัฒนาผู้สืบทอดตาแหน่งสารองแทน (ถ้ ามี) หรื อ
2.8.3 สรรหา และคัดเลือกจากบุคคลภายนอก
เมื่อผู้สืบทอดตาแหน่ง มีคุณสมบัติครบตามตาแหน่งที่มีหน้ าที่รับผิดชอบสูงขึน้ และมีตาแหน่งว่างลง หรื อมี
ตาแหน่งงานใหม่ที่สูงขึ ้น ให้ นาเสนอการปรับเลื่อนขันเลื
้ ่อนตาแหน่งและรักษาการ (Promotion & Acting) ตามระเบียบ
ปฏิบตั ิของบริษัทฯ หรื อได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
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เอกสารแนบ 9
9. คู่มือจริยธรรมธุรกิจ
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