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สารจากประธานกรรมการ
ในปี 2563 เศรษฐกิ จ ทั4ว โลกได้ รั บ ผลกระทบจากการแพร่ ร ะบาดของเชื อG ไวรั ส โควิ ด 19 (COVID – 19) อัน เนื4 อ งมาจาก
ความจําเป็ นในการยับยังการระบาด
G
โดยการใช้ มาตรการปิ ดเมืองซึ4งส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในวงกว้ างและ
รุ นแรงแม้ ว่าเศรษฐกิจในหลายประเทศจะสามารถฟื นG ตัวจากจุดตํ4าสุดในไตรมาสที4 2 หลังจากที44มีการผ่อนคลายมาตรการปิ ด
เมื องลง แต่ในไตรมาสที4 4 จํ านวนผู้ติดเชื อG กลับมาเพิ4มขึนG อีกครั งG ทําให้ หลายประเทศ รวมทังG ประเทศไทยต้ องกลับมาใช้
มาตรการปิ ดเมืองอีกครังG อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ ว่าภาคการท่องเที4ยวในประเทศไทยยังคงซบเซา แต่ภาคเศรษฐกิจอื4นในประเทศ
ยังคงมีการฟื นG ตัวอย่างต่อเนื4อง จากการฟื นG ตัวของการบริ โภคภาคเอกชน และการขยายเม็ดเงินการลงทุนจากภาครัฐ
สําหรับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ในปี 2563 คงจะปฏิเสธไม่ได้ วา่ การระบาดของไวรัสโควิด 19 (COVID – 19) ถือเป็ นความ
ท้ าท้ าย และอุปสรรคสําคัญ ในการดําเนิ นธุรกิ จ โดยเฉพาะการจัดกิ จกรรมคอนเสิร์ต (Concert) และอีเว้ นท์ (Event) ซึ4งมี
ข้ อจํากัดต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม จากมาตรการของภาครัฐเพื4อที4จะยับยังการระบาดดั
G
งกล่าว อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารของ
บริ ษัทฯ ยังคงมุ่งมัน4 ตังใจที
G 4จะสร้ างความเติบโต และความยัง4 ยืนให้ กบั บริ ษัทฯ โดยมุ่งเน้ นการพัฒนานวัตกรรมด้ านผลิตภัณฑ์
และบริ การ รวมถึง กระบวนการทํางานที4สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคยุคดิจิทลั ให้ ครอบคลุม และเข้ าถึงได้ งา่ ย
อีกทังG การพิจารณาการลงทุนในธุรกิจที4มีโอกาสเติบโตสูง และเป็ นธุรกิจที4สนับสนุนส่งเสริ มให้ เกิดความได้ เปรี ยบทางการ
แข่งขัน ส่งผลให้ ในปี 2563 บริ ษัทฯ มีรายได้ เพิ4มสูงขึ Gนจากปี ก่อน คิดเป็ นร้ อยละ 331 หรื อมีมลู ค่าเท่ากับ 176.51 ล้ าน ซึง4 ส่งผล
ทําให้ ในปี 2563 บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิอยูท่ ี4 1.44 ล้ านบาท เพิ4มขึ Gนจากปี ก่อนที4บริ ษัทฯ ยังคงขาดทุน
ตลอดการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญในการดําเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้ หลักการกํากับ
ดูแลกิจการที4ดี พร้ อมทังสนั
G บสนุนให้ พนักงานของบริ ษัทฯ เป็ นผู้มีจริ ยธรรม และปฏิบตั หิ น้ าที4ด้วยความรับผิดชอบ และยึดมัน4 ใน
หลักการกํากับดูแลกิจการที4ดี ซึง4 ในปี 2563 บริ ษัทฯ ได้ รับผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริ ษัทจดทะเบียนไทย (CGR)
โดยสมาคมส่ง เสริ ม สถาบัน กรรมการบริ ษั ท ไทย (IOD) ในเกณฑ์ “ดี เ ลิ ศ ” (
) ท้ า ยสุด นี คG ณะกรรมการบริ ษั ท
ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า และผู้เกี4ยวข้ องทุกฝ่ าย ที4สนับสนุนการดําเนินงานที4ดี ตลอดจนพนักงาน ที4ได้ ให้ ความร่ วมมือ
ร่ วมใจในการปฏิ บัติหน้ าที4 และมี ส่วนร่ วมในความสําเร็ จของบริ ษัทฯ ตลอดมา ทํ าให้ บ ริ ษั ท ฯ สามารถดําเนิ น การได้ ต าม
เป้าหมาย ท่ามกลางสถานการณ์ ที4มีความผันผวนตลอดทังปี
G ขอให้ เชื4อมัน4 ว่าบริ ษัทฯ จะดําเนินธุรกิจอย่างมุ่งมัน4 และตังใจ
G
ภายใต้ หลักจริ ยธรรม และแนวทางการกํากับดูแลกิจการที4ดี เพื4อประโยชน์สงู สุดของทุกฝ่ าย

นายนําชัย หล่ อวัฒนตระกูล
ประธานกรรมการ
บริษัท ดีวี< จํากัด (มหาชน)
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1. วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดําเนินงานของบริษัท
บริ ษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) ชื4อย่อหลักทรัพย์ DV8 (“บริ ษัทฯ”) เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ดําเนินธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจมีเดีย ธุรกิจนวัตกรรม และเทคโนโลยี โดยบริ ษัทฯ ได้ เริ4 มปรับโครงสร้ าง กลยุทธ์และการลงทุน
ครังG ใหญ่ตงแต่
ั G ปลายปี 2562 เพื4อรองรับการเปลี4ยนแปลง และความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ และสังคมที4มีผลต่อรูปแบบการทํา
ธุรกิจทัว4 โลก ซึ4งได้ แก่ ภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจจากโรคระบาดโควิด – 19 เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที4เข้ ามามี
บทบาทต่อความต้ องการของผู้บริ โภคที4 เปลี4ยนแปลงไปจากเดิมอย่างรวดเร็ ว รวมถึงการเข้ ามาของคู่แข่งทังG ทางตรงและ
ทางอ้ อม โดยบริ ษัทฯ ได้ วางกลยุทธ์ ในการเติบโตด้ วยการเข้ าไปอยู่ในธุรกิจที4มีโอกาสเติบโตสูง และอาศัยความแข็งแกร่ งจาก
บริ ษัทฯ และหุ้นส่วนทางธุรกิจ เพื4อประสานประโยชน์ซงึ4 กันและกัน และสามารถสร้ างความยัง4 ยืนได้ ในระยะยาว
วิสัยทัศน์
บริ ษัทฯ จะเป็ นผู้นําในการให้ บริ การมีเดียที4ลํ Gาสมัยแบบครบวงจร และลงทุนเพื4อพัฒนาธุรกิจให้ เกิดการเติบโตอย่าง
มั4น คง และยั4ง ยื น แก่ ร ะบบเศรษฐกิ จ ไทย และคื น ผลกํ า ไรให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น โดยใช้ ก ลยุท ธ์ ก ารเติ บ โตแบบก้ า วกระโดด และ
มุ่งตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าที4เปลี4ยนแปลงอย่างรวดเร็ วตลอดเวลา ภายใต้ แนวคิด การปรับเปลี4ยนเพื4อเติบโตในทุก
สถานการณ์ “DV8 Fluidity in Motion for Future Growth”
กลยุทธ์ หลักของบริ ษัทฯ แบ่งออกเป็ น 2 ด้ านควบคู่กัน ได้ แก่ 1) ด้ านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ 2) ด้ านการ
พัฒนาธุรกิจ สําหรั บการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ นันG เริ4 มตังแต่
G การปรับกระบวนการสรรหา คัดเลือก และพัฒนา
บุคคลในองค์กรให้ เกิดทักษะที4จําเป็ นอยู่ตลอดเวลา รวมทังสร้
G างวัฒนธรรมองค์กรเพื4อการเรี ยนรู้ และเติบโต ส่วนการพัฒนา
ธุรกิจเชิงกลยุทธ์ เน้ นตอบโจทย์ความต้ องการของผู้บริ โภคที4เปลี4ยนแปลงไป อันเนื4องมาจากการเข้ ามามีอิทธิพลของดิสรัปทีฟ
เทคโนโลยี (Disruptive Technology) และโรคระบาดโควิด – 19 ด้ วยการพัฒนารู ปแบบการให้ บริ การมีเดีย Radio Instore
แบบครบวงจรที4บริ ษัทฯ เป็ นผู้นําในตลาด และการลงทุนในธุรกิจที4เป็ นเทรนด์แห่งอนาคตซึ4งใช้ เทคโนโลยีขบั เคลื4อนในหลาย
อุตสาหกรรม เพื4อกระจายความเสี4ยง และตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคอย่างไม่หยุดยังG
บริ ษัทฯ ได้ จดั วางโครงสร้ างองค์กร และนโยบายการทํางานแบบยืดหยุ่น เพื4อให้ เกิดความคล่องตัว โดยใช้ เทคโนโลยี
มาสนับสนุน และบริ ษัทฯ ยังคงยึดมัน4 ในเจตนารมณ์ที4จะดําเนินธุรกิจภายใต้ หลักจริ ยธรรม หลักธรรมาภิบาล หลักการทํางานที4
โปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมถึงดําเนินการภายใต้ แนวทางการกํากับดูแลกิจการที4ดี ควบคูไ่ ปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสร้ างความมัน4 คงและยัง4 ยืนให้ กบั บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว
2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
ในปี 2563 บริ ษัทฯ ได้ มีการเปลี4ยนชื4อจากเดิม บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน4 จํากัด (มหาชน) เป็ น บริ ษัท ดีวี8 จํากัด
(มหาชน) สืบเนื4องจากมาจากการปรับโครงสร้ าง และกลยุทธ์การลงทุนของบริ ษัทฯ ซึง4 มุง่ เน้ นการสร้ างความเติบโต ผ่านการเข้ า
ลงทุนในธุรกิจที4มีโอกาสเติบโตสูง และเป็ นธุรกิจที4สนับสนุนส่งเสริ มให้ เกิดความได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน โดยบริ ษัทฯ ได้ เข้ าซื Gอ
ทรั พ ย์ สินของบริ ษั ท เอ็น .อี .เอ็กซ์ .ที จํ ากัด (“NEXT”) ซึ4งส่งผลทํ าให้ บ ริ ษั ทฯ ได้ รับ สิทธิ บัตรในการดําเนิ นธุรกิ จสื4อโฆษณา
ไปจนถึงบุคลากร ผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการดําเนินธุรกิจสื4อโฆษณา อันจะเสริ มสร้ างให้ บริ ษัทฯ มี
ความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันในตลาดการทําธุรกิจดังกล่าว
ทังนี
G G บริ ษัทฯ ยังได้ ร่วมลงนามในสัญญากิจการร่ วมค้ า (“DCORP-DLI”) ร่ วมกับ บริ ษัท ดีไลท์ติ Gง อินเตอร์ เนชัน4 เนล
จํากัด เพื4อร่ วมลงทุนในโครงการ “ค่าสร้ างการรับรู้ ส่ปู ระชาชนด้ วยป้ายประชาสัมพันธ์ อจั ฉริ ยะ” ซึ4ง DCORP-DLI ได้ ชนะการ
ประกวดราคาในโครงการดังกล่าวจากสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ เริ4 มจดทะเบียนจัดตังบริ
G ษัท ชื4อ บริ ษัท อ่าวขามไทย จํากัด ตังแต่
G วนั ที4 29 มิถนุ ายน 2521
และเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทยตังI แต่ วันทีJ 9 มิถุนายน 2537 ซึ4งในขณะนันบริ
G ษัทฯ ประกอบ
กิจการเหมืองแร่ดีบกุ ในทะเล และการให้ เช่าเรื อขุดแร่ดีบกุ โดยตลอดระยะเวลา 26 ปี นับจากที4บริ ษัทฯ เข้ าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ มีการเปลี4ยนแปลง และพัฒนาการที4สําคัญต่าง ๆ ดังนี G
-2-
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2540

เปลี4ยนชื4อบริ ษัทเป็ น “บริ ษัท ซิโน-ไทย รี ซอร์ เซส ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) (STRD)” เนื4องจาก
การเปลี4ยนแปลงการดําเนินธุรกิจในขณะนันG โดยได้ เริ4 มดําเนินธุรกิจการผลิตหินอุตสาหกรรม ที4อําเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี และได้ เช่าช่วงประทานบัตรการทําเหมืองจํานวน 4 ประทานบัตร จากบริ ษัท สยามหินประดับ
จํากัด

2547

บริ ษั ท ฯ มี ก ารเปลี4ย นแปลงการดํ า เนิ น ธุร กิ จ เป็ น ธุร กิ จ จํ า หน่า ยนํ าG มัน เชื อG เพลิง ซึ4ง บริ ษั ท ฯ เป็ น ผู้ค้ า นํ าG มัน
สําเร็ จรู ป (ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การค้ านําG มันเชือG เพลิง พ.ศ.2545) โดยขายส่งให้ แก่ผ้ ูค้านําG มันอิสระ
(Jobbers) ภายในประเทศ เนื4องจากมีการเปลี4ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่จากเดิม บริ ษัท สเตคอน เอเอ็มซี จํากัด
เป็ นกลุม่ คุณสุลดั ดา อัศวปยุกต์กลุ

2548 2549

บริ ษัทฯ เริ4 มทําการผลิต และจําหน่ายผลิตภัณฑ์นํ Gามันหล่อลื4นในเครื4 องหมายการค้ าของตนเอง และรับจ้ างผลิต
และมี ก ารเข้ า ซื อG ทรั พ ย์ สิ น ของ บริ ษั ท เอเพ็ ก ซ์ อ อยล์ จํ า กั ด ซึ4 ง เป็ น บริ ษั ท ผลิ ต และจํ า หน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์
นํ Gามันหล่อลื4นที4ใช้ ในเครื4 องยนต์ และเครื4 องจักรกล
ทังนี
G G บริ ษัทฯ ได้ หยุดประกอบธุรกิจการขายนํ Gามันหล่อลื4น และเริ4 มดําเนินธุรกิจการค้ านํ Gามันไบโอดีเซล และ
กลีเซอรี น แทนในปี 2549

2552 2553

จากการประสบปั ญหาการขาดทุน และผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจในช่วงปี ก่อนที4ไม่เป็ นไปตามคาดการณ์
บริ ษัทฯ จึงได้ จัดตังG คณะอนุกรรมการขึนG เพื4 อจัดทํ าแผนฟื Gนฟูการดําเนิ นงาน พร้ อมทังG กํ าหนดทิศทางการ
ดําเนินงาน คือ 1) หยุดประกอบธุรกิจด้ านพลังงาน 2) ให้ จําหน่ายเงินลงทุน ทรัพย์สิน หนี Gสิน ที4สามารถทําได้
3) นํากิจการใหม่เข้ ามาเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษัท
จากการกําหนดทิศทางดังกล่าว ส่งผลทําให้ บริ ษัทฯ มีการเปลี4ยนโครงสร้ างผู้ถือหุ้นใหญ่อีกครังG ในปี 2553 จาก
กลุม่ คุณสุลดั ดา อัศวปยุกต์กลุ เป็ น กลุม่ คุณอมฤทธิï กล่อมจิตเจริ ญ และ คุณพิพฒ
ั น์ รัชกิจประการ และเปลี4ยน
การดําเนินธุรกิจหลัก มาประกอบธุรกิจโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม ซึง4 บริ ษัทฯ ได้ รับสิทธิร่วมผลิตรายการจากบริ ษัท
เอ็ ม วี เทเลวิ ชั4น (ไทยแลนด์ ) จํ า กัด จํ า นวน 8 ช่ อ งสถานี เป็ น ระยะเวลา 10 ปี (1 ธั น วาคม 2553 – 30
พฤศจิกายน 2563)

2554 2556

บริ ษัทฯ ได้ รับสิทธิร่วมดําเนินรายการวิทยุกบั บริ ษัท เอ.ซี. เรคคอร์ ดส์ จํากัด และเป็ นตัวแทนขายโฆษณา และ
ขายเวลาทางสถานี วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (FM97.00 MHz) ตังG แต่วันที4 1 สิงหาคม 2554 – 31
พฤษภาคม 2555
อย่างไรก็ตาม เนื4องจากผลการดําเนินงานไม่เป็ นไปตามที4คาดการณ์ บริ ษัทฯ จึงหยุดดําเนินธุรกิจด้ านสื4อวิทยุ
ในปี 2555 และได้ เปลี4ยนชื4อบริ ษัทจากบริ ษัท ซิโน-ไทย รี ซอร์ เซส ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) เป็ น “บริษัท
เอเซีย จอยท์ พาโนราม่ า จํากัด (มหาชน) (AJP)” และได้ ขยายการลงทุนในธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
โดยได้ ทําสัญญารับสิทธิร่วมผลิตรายการกับ บริ ษัท เอ็ม วี เทเลวิชนั4 (ไทยแลนด์) จํากัด เพิ4มอีกจํานวน 8 ช่อง
สถานี เป็ นระยะเวลา 10 ปี (รวมเป็ น 16 ช่องสถานี ) ในปี 2556 พร้ อมทังG ได้ รับใบอนุญาตประกอบกิ จการ
กระจายเสียงหรื อโทรทัศน์ เพื4อให้ บริ การโครงข่ายกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์ที4ไม่ใช้ คลื4นความถี4ในระดับชาติ
จากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
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2557

บริ ษัทฯ มีการเพิ4มทุนโดย 1) จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ (AJP-W1) ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Rights Offering) 2:1 จํานวนทังสิ
G Gน 100,000,000 หน่วย และ 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ4มทุน เพื4อเสนอขายต่อ
บุคคลในวงจํากัด (Private placement : PP) โดยจําหน่ายให้ แก่ บริ ษัท ยู เบสท์ พ้ อยท์ มีเดีย จํากัด (UBP)
จํ า นวน 5,625,000 หุ้น บริ ษั ท มี เ ดี ย เอเจนซี ไทย จํ า กัด (MAT) จํ า นวน 46,150,000 หุ้น และ นายธนา
เบญจาทิกลุ จํานวน 12,000,000 หุ้น และหุ้นเพิ4มทุนจํานวน 28,000,000 หุ้น เนื4องจากการปรับสิทธิในกรณีที4
บริ ษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นที4ออกใหม่ในราคาตํ4า
จากการจัดสรรหุ้นเพิ4มทุนข้ างต้ น ทําให้ บริ ษัทฯ มีห้ นุ สามัญเพิ4มขึ Gนจาก 200,000,000 หุ้น เป็ น 291,775,000
หุ้น ทังนี
G G บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนที4ยงั ไม่ได้ ชําระ จํานวน 100,000,000 บาท ซึง4 เป็ นทุนจดทะเบียนส่วนที4สํารอง
ไว้ สําหรับรองรับการใช้ สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที4จะซื Gอหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ รวมเป็ นทุนจดทะเบียนทังหมด
G
จํานวน 391,775,000 บาท หลังการจัดสรรหุ้นเพิ4มทุน

2558

เมื4อวันที4 21 มกราคม 2558 ที4ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั กิ ารจัดตังบริ
G ษัทย่อย 2 บริ ษัท ดังนี G
1) บริ ษัท เอเจพี อินฟอร์ เมชัน4 เทคโนโลยี จํากัด (“AJPIT”) ประกอบธุรกิจด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ธุรกิจที4เกี4ยวข้ อง ซึง4 บริ ษัทฯ จะเข้ าถือหุ้นใน AJPIT ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทังหมด
G
2) บริ ษัท เอเจพี พาวเวอร์ จํากัด (“AJP Power”) ประกอบธุรกิจด้ านพลังงาน และธุรกิจที4เกี4ยวข้ อง ซึ4ง
บริ ษัทฯ จะเข้ าถือหุ้นใน AJP Power ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทังหมด
G
และในปี เดียวกันนี G บริ ษัทฯ ได้ เพิ4มช่องสถานีอีกจํานวน 1 ช่อง เพื4อผลิตรายการ ภายใต้ บริ ษัท ยู เบสท์ พ้ อยท์
มีเดีย จํากัด ซึ4งบริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 100 และยังได้ สิทธิ ในการบริ หารโฆษณาอีกจํานวน 5 ช่องสถานี จาก
บริ ษั ท มี เ ดี ย เอเจนซี ไทย จํ า กัด และได้ มี ก ารเปลี4 ย นแปลงทุน จดทะเบี ย นจาก 391,775,000 บาท เป็ น
590,547,570 บาท ซึ4งเป็ นผลมาจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ4มทุนให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํ านวนหุ้น
(Rights Offering) และการออกหุ้น สามัญ เพิ4ม ทุน เพื4 อ รองรั บ การปรั บ สิท ธิ ในการซือG หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ฯ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ AJP-W1
วันที4 7 สิงหาคม 2558 บริ ษัทฯ ได้ เปลี4ยนชื4อบริ ษัทฯ จาก บริ ษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จํากัด (มหาชน) เป็ น
“บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัJน จํากัด (มหาชน) (DCORP)” รวมทังG เปลี4ยนชื4อของบริ ษัทย่อยทังG 3 บริ ษัท
เมื4อวันที4 13 สิงหาคม 2558 เป็ นดังนี G
1) บริ ษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จํากัด (Demeter Media หรื อ D – Media)
2) บริ ษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จํากัด (Demeter Power หรื อ D – Power)
3) บริ ษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จํากัด (Demeter ICT หรื อ DICT)
วันที4 26 สิงหาคม 2558 บริ ษัทได้ ทําบันทึกข้ อตกลงยกเลิกสัญญาให้ สิทธิร่วมผลิตรายการก่อนครบกําหนด กับ
บริ ษัท เอ็ม วี เทเลวิชนั4 (ไทยแลนด์) จํากัด สําหรับช่องสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม โดยเป็ นการทยอยยกเลิก (คืน)
ช่องสัญญาณของช่องสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ซึง4 มีผลตังแต่
G วนั ที4 31 ตุลาคม 2558 เป็ นต้ นไป
วันที4 8 ตุลาคม 2558 ที4ประชุมกรรมการบริ ษัท ครังG ที4 11/2558 มีมติดงั นี G
1) อนุมตั ิให้ รับโอนสิทธิ ในการบริ หารเวลาโฆษณาการแข่งขันกอล์ฟรายการ PGA EUROPEAN TOUR
มูลค่ารวมทังสิ
G Gน 254.79 ล้ านบาท จาก บริ ษัท มีเดีย เอเจนซี ไทย (จํากัด) (MAT) โดยไม่มีคา่ ตอบแทน
2) อนุมัติการเข้ าซือG หุ้นสามัญของ บริ ษัท วินชัย จํ ากัด (WIND) ซึ4งประกอบธุรกิ จพลังงานไฟฟ้า จาก
K-Shipping Co., Ltd ในจํานวน 12,500 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของ WIND ในราคา
หุ้นละ 13,700 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
G Gน 171,250,000 บาท
3) อนุมตั กิ ารจดทะเบียนจัดตังบริ
G ษัทย่อยของบริ ษัท ในนาม บริ ษัท ดีมีเตอร์ แคปปิ ตอล จํากัด เพื4อประกอบ
กิ จการให้ สินเชื4 อรายย่อยเพื4 อการประกอบอาชี พภายใต้ การกํ ากับ (Nano-Finance) โดยบริ ษั ทย่อย
ดังกล่าวจะมีทุนจดทะเบียนทังG สิ Gน 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 10,000,000 หุ้น
มูลค่าที4ตราไว้ ห้ นุ ละ 5 บาท
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2559

บริ ษัทฯ ได้ จําหน่ายเงินลงทุนทังหมดใน
G
บริ ษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จํากัด บริ ษัทย่อย ซึ4งบริ ษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ
99.99 ของทุนจดทะเบียนทังหมด
G
ให้ แก่นายวรัญ¢ู สุจิวรพันธ์พงศ์ และ บริ ษัท โกลบอล ไอซีที จํากัด ซึง4 ไม่เป็ น
บุคคลที4มีความเกี4ยวข้ องกันกับบริ ษัทฯ จํานวน 1,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 8.10 บาท (Book Value ณ วันที4
31 ธั น วาคม 2558 มี มูล ค่ า เท่ า กั บ 6.15 บาท/หุ้ น ) และได้ เ ข้ าร่ ว มลงทุ น กั บ Hainan Yingli New Energy
Resources Co., Ltd (“Yingli”) ในการผลิ ต จํ า หน่ า ย และส่ ง ออกแผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ โดยเข้ า ลงทุน ใน
บริ ษั ท ลี4 ซัน โซล่า จํ า กัด (Lison) ซึ4ง เป็ น บริ ษั ท ลูก ของ Yingli ผ่า น บริ ษั ท ดี มี เ ตอร์ พาวเวอร์ จํ า กัด (“D –
Power”) บริ ษัทย่อย
ในปี เดียวกันนี G บริ ษัทฯ ได้ เข้ าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊ าซชีวภาพ ที4จงั หวัดสุพรรณบุรี ซึง4 ดําเนินการ
โดย บริ ษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด (“อัครวัฒน์”) โดยมีมลู ค่าการลงทุนไม่เกิน 290 ล้ านบาท
พร้ อมทังG ทําสัญญาซื Gอขายหุ้นกับผู้ถือหุ้นเดิมของอัครวัฒน์ ซึง4 ทําให้ บริ ษัทฯ ได้ เข้ าถือหุ้นในอัครวัฒน์ จํานวน
ทังสิ
G Gน 16,810 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 33.64

2560

เมื4อวันที4 3 พฤษภาคม 2560 ที4ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั งG ที4 4/2560 ได้ มีมติอนุมัติการเข้ าทําสัญญา
ซื Gอขายหุ้นแบบมีเงื4อนไข ระหว่าง (1) บริ ษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จํากัด (“D – Media”) บริ ษัทย่อย และ (2) บริ ษัท
ไทยเทรด คอมมูนิเคชัน4 จํากัด (“สัญญาซื Gอขายหุ้น”) เพื4อกําหนดข้ อตกลงและเงื4อนไขเกี4ยวกับการเข้ าลงทุนใน
ธุรกิจการพัฒนาแอพพลิเคชั4นและเว็บไซต์ เพื4อการทําธุรกรรมบนอินเตอร์ เน็ต ซึ4งดําเนินการโดย บริ ษัท บลู
ฟี นิกซ์ ดิจิตลั จํากัด (“บลู ฟี นิกซ์ ”) โดยการเข้ าซื Gอหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม และการเข้ าซือG หุ้นเพิ4มทุนของ บลู
ฟี นิกซ์ รวมเป็ นมูลค่าการเข้ าทําธุรกรรมการซื Gอหุ้นทังสิ
G Gนไม่เกิน 74,370,000 บาท ส่งผลทําให้ DMedia เข้ าถือ
หุ้นสามัญในบลู ฟี นิกซ์ จํานวนทังหมด
G
49,100 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน และเปลี4ยน
ชื4อบริ ษัทย่อยจาก บริ ษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จํากัด เป็ น บริ ษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน4 จํากัด (“D – Innovation”)
ในปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าลงทุนในธุรกิจพัฒนาแหล่งให้ ความบันเทิงในรูปแบบดิจิทลั ไฮเปอร์ เรี ยลลิตี G โครงการ
เดอะมาร์ เวลเอ็กซ์พีเรี ยนซ์ไทยแลนด์: ธีมเอ็นเตอร์ เทนเมนท์ แอ็ทแทรคชัน4 (The Marvel Experience: Theme
Entertainment Attraction - TMX) ในบริ ษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด (“ฮีโร่ เอ็กซ์พี-เรี ยนซ์”) โดยการเข้ าถือหุ้น
ของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํานวน 1,006,580 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วน ร้ อยละ 37.50 ของทุนจดทะเบียน
และในปี เดียวกันนี G บริ ษัทฯ ยังได้ เข้ าร่ วมลงทุนกับ Triple CH Holdings Company Limited (“Triple CH”) ซึง4
เป็ นบริ ษัทที4จดทะเบียนภายใต้ กฎหมายของประเทศซามัว (Samoa) โดยมีที4ตังG สํานัก ณ เขตบริ หารพิเศษ
ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็ นผู้ได้ รับสิทธิการถ่ายทอดสดฟุตบอลรายการพรี เมียร์ ลีก (Premier
League) ยูฟ่า แชมเปี ยนส์ ลีก (UEFA Champions League) และ ลา ลีกา (La Liga) ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ใน
สัดส่วนการร่ วมลงทุนร้ อยละ 35 คิดเป็ นวงเงินการร่ วมลงทุนรวม 30,000,000 บาท เพื4อประกอบธุรกิจการ
ถ่ายทอดสดรายการฟุตบอลในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ โดยบริ ษัทได้ เข้ าลงนามในสัญญา Business Collaboration
and Investment Agreement เมื4 อ วัน ที4 9 พฤศจิ ก ายน 2560 เพื4 อ กํ า หนดข้ อ ตกลงและเงื4 อ นไขในการลงทุน
ร่วมกันและแบ่งปั นผลประโยชน์จากการถ่ายทอดรายการแข่งขันฟุตบอลตามสัดส่วนการร่วมลงทุน

2561

ที4 ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั งG ที4 2/2561 วัน ที4 27 กุม ภาพัน ธ์ 2561 มี ม ติใ ห้ ย กเลิก การลงทุน หรื อ การ
จําหน่ายการลงทุน โดยบริ ษัทฯ จะดําเนินการหาผู้ลงทุนที4สนใจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊ าซชีวภาพของ
อัครวัฒน์ เนื4องจากพิจารณาแล้ วเห็นว่าการลงทุนในโครงการดังกล่าวอาจส่งผลให้ บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นไม่ได้ รับ
ผลประโยชน์ตามที4คาดการณ์ไว้
อย่างไรก็ตาม ในปี เดียวกันนี G บริ ษัทฯ ได้ มีโครงการลงทุนจัดคอนเสิร์ต Sticky Fingers ในประเทศไทย (Sticky
Fingers Live in Bangkok) ซึง4 จัดขึ Gนเมื4อวันที4 6 ธันวาคม 2561
บริ ษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน4 จํากัด (“D – Innovation”) บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ จดั ตังบริ
G ษัทย่อยชื4อ บริ ษัท ฮิโนกิ
วู้ด เวิร์ค จํากัด (“HINOKI”) เพื4อดําเนินธุรกิจแปรรูป ผลิต และจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากไม้ ฮิโนกิ โดย D – Innovation
ถือหุ้น HINOKI ในสัดส่วนร้ อยละ 99.98 ส่งผลทําให้ HINOKI เข้ าเป็ นบริ ษัทย่อยทางอ้ อมของบริ ษัทฯ
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2562

บริ ษัทฯ ได้ มีการเพิ4มทุนจดทะเบียนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ส่งผลทําให้ บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนชําระแล้ วจากเดิม 587,407,772 บาท เป็ น
1,430,416,192 บาท โดยแบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 1,430,416,192 หุ้น มูลค่าที4ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
วันที4 29 มกราคม 2562 โครงการเดอะมาร์ เวลเอ็กซ์พีเรี ยนซ์ไทยแลนด์: ธี มเอ็นเตอร์ เทนเมนท์ แอ็ทแทรคชัน4
(The Marvel Experience: Theme Entertainment Attraction - TMX) โดยบริ ษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด ได้
หยุดดําเนินโครงการ เนื4องจากประสบปั ญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน

2563

เมื4อวันที4 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที4ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครังG ที4 2/2563 ได้ มีมติอนุมตั ิ การเข้ าทํารายการซื Gอ
ขายทรัพย์สินของบริ ษัท เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที จํากัด (“NEXT”) โดยการเข้ าทํารายการดังกล่าว บริ ษัทฯ จะจ่ายชําระ
เงินสดมูลค่า 40,000,000 บาท ให้ แก่ NEXT เพื4อเข้ าซื Gอทรัพย์สิน และสิทธิในการดําเนินธุรกิจสื4อโฆษณา และ
อุปกรณ์ที4เกี4ยวข้ องกับการทําธุรกิจสื4อโฆษณา สิทธิบตั รในการดําเนินธุรกิจสื4อโฆษณา ผู้ดแู ลโครงการหลัก และ
บุคลากรหลักในการทําธุรกิจ
เมื4อวันที4 9 พฤษภาคม 2563 บริ ษัทฯ ได้ ลงนามในสัญญากิจการร่ วมค้ า “โครงการค่าสร้ างการรับรู้ สปู่ ระชาชน
ด้ วยป้ายประชาสัมพันธ์อจั ฉริ ยะ” กับบริ ษัท ดีไลท์ติ Gง อินเตอร์ เนชัน4 แนล จํากัด “DLI” และใช้ ชื4อว่า “กิจการร่ วม
ค้ า DCORP-DLI” เพื4 อ ประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-bidding) เลขที4 8/2563 การจ้ า งค่า สร้ างการรั บ รู้ สู่
ประชาชนด้ ว ยป้ า ยประชาสัม พัน ธ์ อัจ ฉริ ย ะตามประกาศสํ า นัก งานปลัด กระทรวงมหาดไทย ลงวัน ที4 8
พฤษภาคม 2563 (TOR) ทังนี
G G บริ ษัทฯ ได้ เข้ าลงทุนในโครงการดังกล่าว มีมลู ค่า 56,000,000 บาท ซึ4งถือเป็ น
เงินลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 80 ของกิจการร่วมค้ า
ในปี 2563 บริ ษัทฯ ได้ เปลี4ยนชื4อบริ ษัทจาก บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั4น จํากัด (มหาชน) เป็ น บริ ษัท ดีวี8
จํ า กั ด (มหาชน) (DV8) และได้ ทํ า การยกเลิ ก บริ ษั ท ย่ อ ย คื อ บริ ษั ท ดี มี เ ตอร์ พาวเวอร์ จํ า กัด ซึ4ง ไม่ ไ ด้
ดําเนินการเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด

3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
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ชืJอบริษัท
1. ธุรกิจมีเดีย/ธุรกิจนวัตกรรม

สัดส่ วนถือหุ้น
(ร้ อยละ)

ลักษณะธุรกิจ

เป็ นนวัตกรรมใหม่ในส่วนของธุรกิจมีเดีย ได้ แก่
1.1 บริ ษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน4 จํากัด
ทีวีดจิ ิตลั บนโทรศัพท์มือถือ และปั ญญาประดิษฐ์
(D – Innovation)
(Artificial Intelligence)

99.00

1.2 บริ ษัท ฮิโนกิ วู้ด เวิร์ค จํากัด
(HINOKI)

การค้ า ผลิต ออกแบบ จัดจําหน่าย นําเข้ า ส่งออก
ผลิตภัณฑ์จากไม้

1.3 บริ ษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด
(HERO)

เป็ นบริ ษัทที4ประกอบธุรกิจกิจกรรมด้ านสวนสนุก
และธีมปาร์ ค

37.50

เป็ นกิจการร่วมค้ าโครงการค่าสร้ างการรับรู้สปู่ ระชาชน
ด้ วยป้ายประชาสัมพันธ์อจั ฉริ ยะ

80.00

99.98

ถือหุ้นโดย D – Innovation

2. ธุรกิจภาครั ฐ
2.1 กิจการร่วมค้ า DCORP-DLI

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้
ประเภทของรายได้

2561
ล้ านบาท ร้ อยละ

รายได้ของธุรกิ จมี เดีย
- รายได้ คา่ ร่วมผลิตรายการ
- รายได้ จากการจัดคอนเสิร์ต
- รายได้ จากค่าสื4อ-โฆษณา
- รายได้ จากการขาย
- รายได้ อื4น /1
รวมรายได้

0.61
13.14
13.75

4.44
95.56
100.00

2562
ล้ านบาท ร้ อยละ
38.84
2.08
14.13
55.05

70.55
3.78
25.67
100.00

2563
ล้ านบาท ร้ อยละ
126.98
0.04
17.93
144.95

87.60
0.00
12.40
100.00

หมายเหตุ: /1 รายอื-น คือ รายได้ จากการขายหุ้นบริ ษัท อัครวัฒน์พืชผล จํากัด
/2
บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ มีรายได้ ตํ-ากว่าร้ อยละ 10 ของรายได้ รวม ดังนันJ จึงไม่ได้ แสดงรายการในโครงสร้ างรายได้ จําแนก
ตามส่วนงาน

1. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มุง่ เน้ นการประกอบธุรกิจไปยังกลุม่ ธุรกิจมีเดีย ธุรกิจนวัตกรรม และเทคโนโลยี แต่อย่างไรก็ตาม ด้ วย
ทิศทางในการดําเนินธุรกิจ และกลยุทธ์ที4สร้ างการเติบโตผ่านการลงทุนในธุรกิจที4มีโอกาสเติบโตสูง ซึง4 ต้ องอาศัยความแข็งแกร่ง
จากบริ ษัทฯ และหุ้นส่วนทางธุรกิจ เพื4อประสานประโยชน์ ซึ4งกันและกัน และสามารถสร้ างความยั4งยืนได้ ในระยะยาว โดย
สามารถสรุปลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ ออกเป็ นการประกอบธุรกิจหลัก การประกอบธุรกิจของบริ ษัทย่อย และการ
ประกอบธุรกิจของกิจการร่วมค้ า ได้ ดงั นี G
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1.1 การประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจมีเดีย
ธุรกิ จการผลิ ตสือ8 โฆษณา ณ จุดขาย
สิทธิ ในการเผยแพร่ เสียงโดยการออกอากาศ ประเภทออดิโอโปรแกรมสมาร์ ทเรดิโอ (Smart Radio) และ/หรื อซีดี
(CD) และ/หรื อตามรู ปแบบที4ผ้ ูรับสิทธิ กําหนด ซึ4งเผยแพร่ ผ่านทาง Supermarket หรื อ Hypermarket ต่าง ๆ อัน
ได้ แก่ Makro, Big C, Mini BigC, Tops Daily, Central Food Hall, Tops Market, Tops Super ไปจนถึงการเผยแพร่
เสียงประเภทออดิโอโปรแกรม (Audio Program) ในร้ านสะดวกซื Gอ ได้ แก่ 7-Eleven
ธุรกิ จการรับจ้างผลิ ตรายการวิ ทยุออกอากาศ
รับผลิตรายการวิทยุออกอากาศในรูปแบบ Internet Radio ให้ แก่ Tops Plaza, Daiso, Spar, Boots
ธุรกิ จการรับจ้างผลิ ตคลิ ปวีดีโอ
รับผลิตรายการคลิปวีดีโอในช่องทาง YOUTUBE, Mini Concert
ธุรกิ จการจัดงานอีเว้นท์
จัดงานอีเว้ นท์ตามอาคารสํานักงาน ซึง4 เป็ นกลุม่ พนักงานออฟฟิ ส และบุคคลทัว4 ไป ในรูปแบบ Free Concert
1.2 การประกอบธุรกิจของบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และกิจการร่ วมค้ า
1) บริ ษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน4 จํากัด (“D – Innovation”)
D – Innovation มุ่งเน้ นการประกอบธุรกิจ และ/หรื อลงทุนในธุรกิจซึง4 มีนวัตกรรมการที4สร้ างสรรค์ หรื อ
แปลกใหม่ โดย D – Innovation ได้ มีการจัดตังบริ
G ษัทย่อย ได้ แก่ บริ ษัท ฮิโนกิ วู้ด เวิร์ค จํากัด (“HINOKI”) เมื4อ
วันที4 13 กันยายน 2561 ซึง4 D – Innovation ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ วทังหมด
G
ของ HINOKI โดย ณ วันที4 31 ธันวาคม 2563 D – Innovation มีรายได้ โดยแสดงเปรี ยบเทียบย้ อนหลัง ตังแต่
G
ปี 2561 – 2563 ดังนี G
ประเภทของรายได้
- รายได้
- รายได้ อื4น
รายได้ รวม

2561
2562
2563
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
3.24
100.00
2.75
100.00
18.09
100.00
3.24
100.00
2.75
100.00
18.09
100.00

2) บริ ษัท ฮิโนกิ วู้ด เวิร์ค จํากัด (“HINOKI”)
HINOKI เป็ นบริ ษัทย่อยของ D – Innovation ดําเนินธุรกิจแปรรู ป ผลิต และจําหน่ายผลิตภัณฑ์จาก
ไม้ ฮิโนกิ ซึ4งไม้ ฮิโนกิเป็ นไม้ สนเนือG อ่อนที4มีชื4อเสียงอย่างมากในประเทศญี4 ปนุ่ เป็ นผลิตภัณฑ์ที4มีความสะอาด
ส่งผลดีตอ่ สุขภาพของผู้บริ โภค เนื4องจากไม้ ฮิโนกิมีคณ
ุ สมบัติพิเศษ คือ มีนํ Gามันภายในเนื Gอไม้ จึงทําให้ ไม้ ชนิดนี G
ไม่เป็ นเชื Gอรา ไม่มีความชื Gน และมีกลิ4นหอมเฉพาะตัว โดยสินค้ าจะถูกผลิตออกมาภายใต้ แบรนด์ที4มีชื4อว่า WA
โดยมีการจัดจําหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ออฟไลน์ และผ่านตัวแทนจําหน่าย ซึง4 ณ วันที4 31 ธันวาคม ©™´¨
HINOKI มีรายได้ โดยแสดงเปรี ยบเทียบย้ อนหลัง ตังแต่
G ปี 2561 – 2563 ดังนี G
ประเภทของรายได้
- รายได้
- รายได้ อื4น
รายได้ รวม

2561
2562
2563
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
1.67
99.40
8.62
98.18
0.01
100.00
0.01
0.60
0.16
1.82
0.01
100.00
0.01
100.00
8.78
100.00

หมายเหตุ: จดทะเบียนจัดตังบริ
J ษัทเมื-อวันที- 13 กันยายน 2561
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3) บริ ษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด (“HERO”)
ประกอบธุร กิ จ พัฒ นาแหล่ง ให้ ค วามบัน เทิ ง ในรู ป แบบดิ จิ ทัล คื อ The Marvel Experience: Theme
Entertainment Attraction (เดอะมาร์ เ วลเอ็ ก ซ์ พี เ รี ย นซ์ ไ ทยแลนด์ : ธี ม เอ็ น เตอร์ เ ทนเมนท์ แอ็ ท แทรคชั4น )
(“TMX”) ร่ วมกับบริ ษัท ฮีโร่ เวนเจอร์ จํากัด (บริ ษัท Hero Venture LLC.) (“HV”) จากประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึง4
เป็ นประสบการณ์เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ ในรูปแบบดิจิทลั ไฮเปอร์ เรี ยลลิตี G ที4จะนําพาผู้ชมเข้ าร่ วมเป็ นส่วนหนึง4 ของ
หน่ว ยชิ ล ด์ (S.H.I.E.L.D) โดยมี ตัว ละครภายใต้ แ บรนด์ “Marvel” กว่า 20 คาแรคเตอร์ ทังG นี G ได้ ห ยุด ดํ า เนิ น
โครงการดังกล่าว เนื4องจากประสบปั ญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ตังแต่
G วนั ที4 29 มกราคม 2562 และใน
ปี 2563 ที4 ป ระชุม วิ ส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั งG ที4 1/2563 เมื4 อ วัน ที4 15 มิ ถุน ายน 2563 ของ HERO ได้ มี ม ติ อ นุมัติ ใ ห้
HERO เข้ าสู่กระบวนการฟื นG ฟูกิจการ โดยเมื4อวันที4 9 กรกฎาคม 2563 HERO ได้ ยื4นคําร้ องขอฟื นG ฟูกิจการต่อ
ศาลล้ มละลายกลาง ศาลได้ มีคําสัง4 รับคําร้ อง และนัดไต่สวนคําร้ องเพื4อเจรจาไกล่เกลี4ยคูค่ วามอีกครังG
ณ วันที4 31 ธันวาคม 2563 HERO มีรายได้ โดยแสดงเปรี ยบเทียบย้ อนหลัง ตังแต่
G ปี 2561 – 2563 ดังนี G
ประเภทของรายได้
- รายได้
- รายได้ อื4น
รายได้ รวม

2561
2562
2563
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
119.43
85.88
11.33
56.65
19.64
14.12
8.67
43.35
139.07
100.00
20.00
100.00

4) กิจการร่วมค้ า DCORP-DLI (“DCORP-DLI”)
บริ ษั ท ดี วี 8 จํ า กัด (มหาชน) (เดิ ม ชื4 อ บริ ษั ท ดี มี เ ตอร์ คอร์ ป อเรชั4น จํ า กัด (มหาชน)) และบริ ษั ท
ดีไลท์ติ Gง อินเตอร์ เนชัน4 แนล จํากัด ตกลงที4จะร่วมกันจัดตังกิ
G จการร่วมค้ า DCORP – DLI (“DCORP – DLI”) เพื4อ
วัตถุประสงค์ในการจัดเตรี ยมและยื4นข้ อเสนอ เพื4อปฏิบตั ิหน้ าที4ในการให้ บริ การภายใต้ สญ
ั ญาโครงการ ค่า
สร้ างการรั บรู้ สู่ประชาชนด้ วยป้ายประชาสัมพันธ์ อัจฉริ ยะ ซึ4งได้ ลงนามในสัญญากิ จการร่ วมค้ า เมื4อวันที4 9
พฤษภาคม 2563
โดยมีเงื4อนไขสําคัญคือบริ ษัทฯ เป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดหาหลักประกันสัญญาเป็ นจํานวนเงินเท่ากับ
ร้ อยละ 5 ของราคาค่าจ้ างที4ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หลักประกันการรับเงินค่าจ้ างล่วงหน้ า หลักประกัน
ผลงาน (หากมี) และจัดหาวงเงิน เงินสดหมุนเวียนสําหรับการดําเนินการตามโครงการรวมเป็ นอัตราส่วนร้ อยละ
80 ของวงเงินค่าใช้ จ่ายสําหรับโครงการ โดยคู่สญ
ั ญาตกลงให้ บริ ษัท ดีไลท์ติ Gง อินเตอร์ เนชัน4 แนล จํากัด เป็ น
ผู้รับผิดชอบหลักในการดําเนินงานส่วนใหญ่ตามสัญญา โดยบริ ษัทฯ จะต้ องเห็นชอบก่อนที4จะดําเนินงาน
วันที4 18 มิถุนายน 2563 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มท.0203.4/9467 แจ้ งผลกิ จการร่ วมค้ า
DCORP - DLI ชนะการประกวดราคาโครงการประกวดราคาจ้ างค่ า สร้ างการรั บ รู้ สู่ป ระชาชนด้ ว ยป้ า ย
ประชาสั ม พั น ธ์ อั จ ฉริ ย ะด้ วยวิ ธี ก ารประกวดอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มู ล ค่ า โครงการ 301,250,000 บาท (รวม
ภาษี มลู ค่าเพิ4ม) โครงการมีระยะเวลา 3 ปี (2563 – 2565)
ณ วันที4 31 ธันวาคม 2563 DCORP-DLI มีโครงสร้ างรายได้ ดงั นี G
2563

ประเภทของรายได้

ล้ านบาท
41.27
0.17
41.44

- รายได้
- รายได้ อื4น
รายได้ รวม
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1.3 บริษัทย่ อย บริษัทร่ วม ทีJได้ จดทะเบียนเลิกกิจการ
1) บริ ษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จํากัด (“D – Power”)
D – Power ดําเนินธุรกิจ และลงทุนในธุรกิจพลังงาน ธุรกิจที4ให้ บริ การในด้ านการอนุรักษ์ พลังงาน และ/
หรื อ พลัง งานทดแทนที4 ใ ห้ บ ริ ก ารครบวงจร D – Power ได้ จ ดทะเบี ย นเลิก บริ ษั ท ต่อ กรมพัฒ นาธุร กิ จ การค้ า
กระทรวงพาณิชย์ เมื4อวันที4 23 พฤศจิกายน 2563 และอยูข่ นตอนการชํ
ัG
าระบัญชี โดย ณ วันที4 31 ธันวาคม 2563
D – Power มีรายได้ โดยแสดงเปรี ยบเทียบย้ อนหลัง ตังแต่
G ปี 2561 – 2563 ดังนี G
ประเภทของรายได้
- รายได้
- รายได้ อื4น
รายได้ รวม

2561
2562
2563
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
0.55
0.55

100.00
100.00

0.45
0.45

100.00
100.00

8.27
8.27

100.00
100.00

2) บริ ษัท บูล ฟี นิกซ์ ดิจิตลั จํากัด (“Blue Phoenix”)
Blue Phoenix ได้ จดทะเบี ยนเลิกบริ ษั ทต่อกรมพัฒนาธุรกิ จการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ ตังG แต่วันที4 19
ธันวาคม 2561 และได้ จดทะเบียนเสร็ จการชําระบัญชีแล้ วเมื4อวันที4 18 สิงหาคม 2563 จึงไม่มีรายได้ ตงแต่
ั G ปี 2561
2. การตลาดและภาวะการแข่งขัน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื Gอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที4ปัจจุบนั ได้ ขยายวงกว้ างขึ Gนอย่างต่อเนื4อง ทําให้
เกิ ด การชะลอตัว ของเศรษฐกิ จ และมี ผ ลกระทบต่อ ธุ ร กิ จ และอุต สาหกรรมส่ว นใหญ่ สถานการณ์ ดัง กล่า วส่ง กระทบต่อ
สภาพแวดล้ อมของการดําเนินธุรกิจ ทําให้ บริ ษัทฯ ไม่สามารถจัดงานอีเว้ นท์ ต่าง ๆ ที4สามารถสร้ างรายได้ ให้ แก่บริ ษัทฯ ได้
ภายในปี 2563 รวมทังG อาจจะมีนโยบายลดงบประมาณการสนับสนุนทางการตลาดของบริ ษัทคู่ค้า ซึ4งเป็ นความเสี4ยงที4ไม่
สามารถควบคุมได้
3. การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
เนื4องจากสถานการณ์ปัจจุบนั ทําให้ ยอดการขายสื4อมีเดียลดลง ทางบริ ษัทฯ จึงได้ ปรับกลยุทธ์ตา่ ง ๆ เพื4อเพิ4มยอดขาย
ให้ เป็ นไปตามเป้าหมายที4ได้ กําหนดไว้ ให้ มากที4สดุ โดยการผลิตวีดีโอให้ Tops Super market รับจ้ างผลิตเสียงรายการวิทยุ
รวมทังผลิ
G ต ยูทปู และ คอนเทนต์ ออนไลน์ตา่ ง ๆ เพิ4มมากขึ Gน
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ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงในธุรกิจมีเดีย
เนื4องด้ วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื Gอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําให้ บริ ษัทฯ ไม่สามารถจัดงานอีเว้ นท์
ต่าง ๆ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีแนวโน้ มชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ4งอาจส่งผลกระทบต่อ
นโยบายการลดงบประมาณการสนับสนุนทางการตลาดของบริ ษัทคู่ค้า การจับจ่ายใช้ สอยในทางด้ านสันทนาการของกลุ่ม
ลูกค้ าต่าง ๆ บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงปั จจัยเสี4ยงเหล่านี G จึงได้ มีการปรับกลยุทธ์ตา่ ง ๆ เพื4อเพิ4มยอดขายให้ เป็ นไปตามเป้าหมายที4
กําหนดไว้ ให้ มากที4สดุ โดยการรับจ้ างผลิตรายการทางวิทยุ ผลิตยูทปู และ คอนเทนต์ ออนไลน์ต่าง ๆ เพิ4มมากขึ Gน เพื4อช่วยลด
ความเสี4ยงจากการดําเนินธุรกิจ
2. ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
มูลค่าของราคาหุ้นของบริ ษัทฯ มีมลู ค่ามาก หรื อน้ อยขึ Gนอยู่กบั การประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ อยู่ระหว่าง
ขยายการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจทางเลือกอื4น เพื4อเป็ นการกระจายความเสี4ยงเรื4 องรายได้ ซึง4 เดิมมาจากการดําเนินธุรกิจมีเดีย
เพียงอย่างเดียว ทังG นี G ในปั จจุบันรั ฐบาลได้ ส่งเสริ มการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม บริ ษัทฯ จึงกํ าหนดกลยุทธ์ ในการ
ดําเนินงานในการเข้ าร่วมลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม และธุรกิจกับภาครัฐ เพื4อจะช่วยสร้ างรายได้ ที4มนั4 คงให้ แก่บริ ษัทฯ และจะช่วย
ลดความเสี4ยงจากการประกอบธุรกิจมีเดีย
3. ปัจจัยความเสี่ยงของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าของบริษัท
3.1 บริ ษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน4 จํากัด (“D – Innovation”)
1) ความเสี4 ย งจากกลุ่ม ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ ที4 มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การกํ า หนดนโยบายและบริ ห ารจัด การกลุ่ม บริ ษั ท ที4 D Innovation เป็ นผู้ถือหุ้นรายย่อย
D - Innovation เป็ นเพียงผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริ ษัทที4เข้ าทําการลงทุน ซึ4ง ถือหุ้นในสัดส่วนรวมกันร้ อยละ
30.03 ของทุนจดทะเบียน จึงทําให้ ไม่สามารถควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที4สําคัญในการประชุมผู้ถือหุ้นได้
ดังนันG อาจทําให้ ไม่สามารถรวบรวมคะแนนเพื4อตรวจสอบ และถ่วงดุลเรื4 องที4ผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ นอกจากนี G
กลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยงั เป็ นผู้มีอํานาจในการบริ หารจัดการกลุม่ บริ ษัท
2) ความเสี4ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่ในสถานการณ์เศรษฐกิจที4มีความผันผวน
D – Innovation วางแผนที4จะลงทุนอย่างต่อเนื4องในธุรกิจใหม่ เพื4อสร้ างการเติบโต แต่การลงทุนในธุรกิจ
ใหม่ดงั กล่าวมีความเสี4ยงที4รายได้ และกําไร อาจไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที4คาดการณ์ไว้ อันสืบเนื4องมาจากปั จจัย
ต่าง ๆ เช่น สภาวะเศรษฐกิจ การเปลี4ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยี รวมถึงการเปลี4ยนแปลงทางกฎหมาย
และข้ อบังคับที4เกี4ยวข้ อง การลงทุนดังกล่าวยังต้ องอาศัยความเชี4ยวชาญ และการจัดการเฉพาะด้ าน การผนึก
กําลังร่ วมกัน (Synergy) ระหว่างธุรกิจใหม่ และธุรกิจปั จจุบนั การผสมผสานกระบวนการ และระบบงานที4สําคัญ
การสร้ างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้ สอดคล้ องกับธุรกิจใหม่ที4จะเกิดขึ Gน
3.2 บริ ษัท ฮิโนกิ วู้ด เวิร์ค จํากัด (“HINOKI”)
การลงทุนในธุรกิจใหม่มีความเสี4ยงที4รายได้ และกําไร อาจไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที4คาดการณ์ ไว้ อันสืบ
เนื4องมาจากปั จจัยต่าง ๆ เช่น สภาวะเศรษฐกิจ การเปลี4ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยี รวมถึงการเปลี4ยนแปลง
ทางกฎหมายและข้ อบังคับที4เกี4ยวข้ อง การลงทุนดังกล่าวยังต้ องอาศัยความเชี4ยวชาญ และการจัดการเฉพาะด้ าน การ
ผนึกกําลังร่ วมกัน (Synergy) ระหว่างธุรกิจใหม่และธุรกิจปั จจุบนั การผสมผสานกระบวนการและระบบงานที4สําคัญ
การสร้ างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้ สอดคล้ องกับธุรกิจใหม่ที4จะเกิดขึ Gน
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3.3 บริ ษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด (“HERO”)
บริ ษัทฯ เป็ นเพียงผู้ถือหุ้นรายย่อยของ HERO ซึง4 ถือหุ้นในสัดส่วนรวมกัน ร้ อยละ 37.50 ของทุนจดทะเบียน
จึงทําให้ ไม่สามารถควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที4สําคัญในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เกือบทังหมด
G
ดังนันG อาจทําให้
ไม่สามารถรวบรวมคะแนนเพื4อตรวจสอบ และถ่วงดุลเรื4 องที4ผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ นอกจากนี G กลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ยังเป็ นผู้มีอํานาจในการบริ หารจัดการกลุ่มบริ ษัท โดยมีตําแหน่งเป็ นกรรมการจํานวน 6 ท่าน จากทังG หมด 9 ท่าน
บริ ษัทฯ จึงแต่งตังกรรมการจํ
G
านวน 3 ท่าน เพื4อทําหน้ าที4ตรวจสอบการดําเนินงานของผู้บริ หาร และดูแลผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นรายย่อย
3.4 กิจการร่วมค้ า DCORP-DLI (“DCORP_DLI”)
ความเสี4ยงในการเข้ าตรวจสถานที4ในการติดตังG และนําเข้ าจอ LED จากต่างประเทศ : เนื4องจากสถานการณ์
โควิด – 19 (COVID-19) ทําให้ การเข้ าสํารวจพื Gนที4ในแต่ละจังหวัดมีความล่าช้ าจากปกติ เนื4องจากต้ องส่งหนังสือแจ้ ง
ขอนําคนเข้ าตรวจพื Gนที4ที4อยู่ในกลุ่มเสี4ยง ตามพระราชกําหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ ฉกุ เฉิน รวมทังG การ
นําเข้ าสินค้ า (LED) จากต่างประเทศซึง4 อาจเกิดความล่าช้ ามากว่าที4บริ ษัทฯ คาดการณ์ไว้

ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสําคัญอื่น
ข้อมูลทั่วไป
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)
ชื4อย่อหลักทรัพย์
: DV8
ประเภทธุรกิจ
: เป็ นผู้จดั หา ผลิต และ/หรื อร่วมผลิตสื4อโฆษณา ณ จุดขาย / การจัดงานอีเว้ นท์ /
การผลิตผ่านสื4อออนไลน์
ที4ตงสํ
ั G านักงานใหญ่

: 191/43 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชันG 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
เลขทะเบียนบริ ษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว
ชนิดหุ้น
จํานวนหุ้นชําระแล้ ว
มูลค่าที4ตราไว้

:
:
:
:
:
:
:
:
:

0 2204 2601
0 2204 2616
www.dv8.co.th
0107537002109
1,430,416,192 บาท
1,430,416,192 บาท
หุ้นสามัญ
1,430,416,192 หุ้น
หุ้นละ 1 บาท
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นิตบิ ุคคลทีJบริษัทฯ หรื อบริษัทย่ อยของบริษัทฯ ถือหุ้นตังI แต่ ร้อยละ 10 ขึนI ไป
บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัJน จํากัด (“D – Innovation”)
ประเภทธุรกิจ
: จัดหา ผลิตและ/หรื อร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม
ที4ตงสํ
ั G านักงาน
: 191/43 อาคารซีทีไอทาวเวอร์ ชันที
G 4 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียน
: 48,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว : 48,000,000 บาท
ชนิดหุ้น
: หุ้นสามัญ
จํานวนหุ้นชําระแล้ ว
: 480,000 หุ้น
มูลค่าที4ตราไว้
: หุ้นละ 100 บาท

บริษัท ฮิโนกิ วู้ด เวิร์ค จํากัด (“HINOKI”)
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากไม้ หรื อที4มีสว่ นประกอบของไม้
ที4ตงสํ
ั G านักงาน
: 88/292 หมูท่ ี4 9 ต.คลองห้ า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ทุนจดทะเบียน
: 1,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว : 1,000,000 บาท
ชนิดหุ้น
: หุ้นสามัญ
จํานวนหุ้นชําระแล้ ว
: 10,000 หุ้น
มูลค่าที4ตราไว้
: หุ้นละ 100 บาท

บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์ พเี รี ยนซ์ จํากัด (“HERO”)
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบกิจการสวนนํ Gา สวนสนุก สถานที4พกั ผ่อนหย่อนใจ
ที4ตงสํ
ั G านักงาน
: 387 หมูท่ ี4 8 ต.บางแก้ ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ทุนจดทะเบียน
: 268,421,200 บาท
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว : 268,421,200 บาท
ชนิดหุ้น
: หุ้นสามัญ
จํานวนหุ้นชําระแล้ ว
: 2,684,212 หุ้น
มูลค่าที4ตราไว้
: หุ้นละ 100 บาท
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บริษัทย่ อยของบริษัทฯ ซึJงจดทะเบียนยกเลิกกิจการแล้ ว
บริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จํากัด
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบธุรกิจด้ านพลังงาน
ที4ตงสํ
ั G านักงาน
: 191/43 อาคารซีทีไอทาวเวอร์ ชันที
G 4 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียน
: 35,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว : 35,000,000 บาท
ชนิดหุ้น
: หุ้นสามัญ
จํานวนหุ้นชําระแล้ ว
: 3,500,000 หุ้น
มูลค่าที4ตราไว้
: หุ้นละ 10 บาท
หมายเหตุ
: จดทะเบียนเลิกบริ ษัท ณ วันที4 23 พฤศจิกายน 2563 และอยูใ่ นขันตอนการชํ
G
าระบัญชี

บริษัท บลู ฟี นิกซ์ ดิจติ ลั จํากัด
ประเภทธุรกิจ
: ให้ บริ การแอพพลิเคชัน4 ผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต
ที4ตงสํ
ั G านักงาน
: 415,415/1-11 ชันG 3 ซอยลาดพร้ าว 122 (มหาดไทย 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว
ชนิดหุ้น
จํานวนหุ้นชําระแล้ ว
มูลค่าที4ตราไว้
หมายเหตุ

:
:
:
:
:
:

16,350,000 บาท
16,350,000 บาท
หุ้นสามัญ
163,500 หุ้น
หุ้นละ 100 บาท
จดทะเบียนเลิกบริ ษัท ณ วันที4 19 ธันวาคม 2561 และจดทะเบียนเสร็ จสิ Gนการชําระบัญชี
ณ วันที4 18 สิงหาคม 2563

ข้อมูลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรั พย์ : บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ผู้สอบบัญชี :

บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด
72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชันG 24 ถนนเจริ ญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
1. จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว (ณ วันที4 31 ธันวาคม 2563)
ทุนจดทะเบี ยน
ทุนทีอ8 อกชําระแล้ว
ชนิ ดหุน้
มูลค่าทีต8 ราไว้

: 1,430,416,192 บาท
: 1,430,416,192 บาท
: หุ้นสามัญ จํานวน 1,430,416,192 หุ้น
: หุ้นละ 1 บาท

2. ผู้ถือหุ้น
รายชื4อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที4 23 ธันวาคม 2563
รายชืJอผู้ถือหุ้น
1. ครอบครั วเกษมวิลาศ

จํานวนหุ้น
(หุ้น)
343,724,877

นายบุญชัย เกษมวิลาศ

240,738,453

16.63

นายณัฐพล เกษมวิลาศ

87,986,424

6.15

นางสาวศุภลักษณ์ แพบรรยง

15,000,000

1.05

2. นางสาวสุนนั ท์ งามอัครกุล

140,668,431

9.83

3. นายอุทยั พันธ์ จิรกุลพงศ์ธร

127,046,100

8.88

4. นางสาวศรี วรรณ รักตพงศ์ไพศาล

98,799,800

6.91

5. นายธนรัฐ ธนาวุฒิวฒ
ั นา /1

63,230,000

4.42

6. นายธวัช ธนาวุฒิวฒ
ั นา

61,238,100

4.28

7. นายชัยพร จารุจนั ทนากุล

60,000,000

4.19

8. นางสาวอรนุช ธนาวุฒิวฒ
ั นา

50,159,100

3.51

9. นางสาวนลินภัสร์ กิตติสรุ ี ย์ธร

46,604,400

3.26

10. นางสาวสิริรัชฏ์ อิ4มบู่

40,000,000

2.80

1,031,470,808

72.11

รวม

สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
24.03

หมายเหตุ : /1 นายธนรัฐ ธนาวุฒิวฒ
ั นา ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท

3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตํ4ากว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลัง
หักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล และหลังหักเงินสํารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที4กฎหมายกําหนด และตามที4กําหนดไว้ ในข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ โดยจะต้ องไม่มีการขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น ทังนี
G G การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี4ยนแปลงได้ ขึ Gนอยู่
กับผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และแผนการลงทุนของบริ ษัทฯ
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

ในปี 2563 บริ ษัทฯ ได้ งดจ่ายเงินปั นผล ประจําปี 2562 ตามมติที4ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 เมื4อวันที4 7
สิง หาคม 2563 เนื4 อ งจากบริ ษั ท ฯ มี ก ารขาดทุน สะสม จํ า นวน 1,987.78 ล้ า นบาท (งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ) ณ วัน ที4 31
ธันวาคม 2563
ข้ อมูลการจ่ ายเงินปั นผลย้ อนหลัง สําหรั บผลการดําเนินงาน ประจําปี 2558 – 2562
2558

2559

2560

2561

2562

(2.10)

(0.17)

(0.26)

(0.83)

(0.27)

เงินปั นผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

-

-

-

-

-

อัตราเงินปั นผลจ่ายต่อกําไรสุทธิ (ร้ อยละ)

-

-

-

-

-

กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอ่ หุ้น (บาท/หุ้น)

โครงสร้างการจัดการ
(ณ วันที4 31 ธันวาคม 2563)
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

1. คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการ จํานวน 9 ท่าน แบ่งเป็ นกรรมการอิสระ 4 ท่าน กรรมการที4ไม่ได้ เป็ น
ผู้บริ หาร 4 ท่าน และกรรมการบริ หาร 1 ท่าน ดังนี G
รายชืJอ
1. นายนําชัย หล่อวัฒนตระกูล

กรรมการ
อิสระ
a

2. นายประยนต์ ลาเสือ/1

คณะกรรมการ
บริษัท
ê

คณะกรรมการเฉพาะเรืJ อง
AC/3



a



ê

4. นายศรศักดิï แสนสมบัติ

a





5. นายธนัย ชริ นทร์ สาร

a




7. นายธนรัฐ ธนาวุฒิวฒ
ั นา



8. นายโชติพนั ธุ์ เตียวิวฒ
ั น์



9. นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช/1



10. นายกฤช เอทเตอร์ /2

INC/6



3. นายพูนสุข โตชนาการ

6. นายประจวบ อุชชิน/1

HRC/4 CSR/5
ê
ê








ê

ê





หมายเหตุ : ê = ประธาน  = รองประธาน  = กรรมการ
/1
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม โดยกรรมการสองในสามท่านลงลายมือชื-อร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริ ษัท
/2
นายกฤช เอทเตอร์ เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัท ซึง- ไม่ได้ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท
/3
AC หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ
/4
HRC หมายถึง คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน
/5
CSR หมายถึง คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม
/6
INC หมายถึง คณะกรรมการกลัน- กรองการลงทุน
/7
RC หมายถึง คณะกรรมการบริ หารความเสี-ยง
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RC/7

รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

การประชุมคณะกรรมการ
ในปี 2563 ที4ผา่ นมา กรรมการแต่ละท่านได้ เข้ าร่วมประชุม สรุปได้ ดงั นี G

รายชืJอกรรมการ
1. นายนําชัย หล่อวัฒนตระกูล

จํานวนครั งI ทีJเข้ าร่ วม / จํานวนทีJมีการจัดประชุมทังI ปี
คณะกรรมการ
การประชุม
/1
/2
บริษัท
AC
HRC
ผู้ถือหุ้น/3
11 / 11
5/6
3/3
1/1

2. นายประยนต์ ลาเสือ

11 / 11

3. นายพูนสุข โตชนาการ

10 / 11

5/6

1/1

4. นายศรศักดิï แสนสมบัติ

11 / 11

6/6

1/1

5. นายธนัย ชริ นทร์ สาร/4

3/4

6. นายประจวบ อุชชิน

10 / 11

7. นายธนรัฐ ธนาวุฒิวฒ
ั นา

10 / 11

1/1

8. นายโชติพนั ธุ์ เตียวิวฒ
ั น์

6 / 11

1/1

9. นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช

11 / 11

1/1

10. นายสุนนั ท์ กีรติวฒ
ั นพิศาล/5

3/3

11. นายสุเทพ เหลี4ยมศิริเจริ ญ/6

4/5

3/3

3/3

1/1

1/1

หมายเหตุ : /1 AC หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ
/2
HRC หมายถึง คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน
/3
บริ ษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 เมื-อวันที- 7 สิงหาคม 2563
/4
นายธนัย ชริ นทร์ สาร เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท แทนนายสุเทพ เหลี-ยมศิริเจริ ญ เมื-อวันที- 13 สิงหาคม 2563
/5
นายสุนนั ท์ กีรติวฒ
ั นพิศาล ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริ ษัท ตังแต่
J วนั ที- 7 เมษายน 2563
/6
นายสุเทพ เหลี-ยมศิริเจริ ญ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริ ษัท ตังแต่
J วนั ที- 18 พฤษภาคม 2563

2. ผู้บริหาร
ณ วันที4 31 ธันวาคม 2563 บริ ษัทฯ มีผ้ บู ริ หารจํานวน 8 ท่าน ดังนี G
1. นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช ประธานเจ้ าหน้ าที4บริ หาร
2. นายกฤช เอทเตอร์
ประธานเจ้ าหน้ าที4ฝ่ายการเงิน
3. นางสาวสุพรรณี คลํ Gามณี
ผู้อํานวยการสายงานบัญชีและการเงิน
4. นางดาราวรรณ ตันสกุล
ผู้อํานวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ
5. นางสาวศุภาทิพย์ ทรัพย์สนิ
ผู้อํานวยการสายงานการตลาด
6. นางเสาวรักษ์ พุม่ จิตต์
ผู้อํานวยการสายงานขาย
ï
7. นางสาวธิดารัตน์ เชษฐโชติศกั ดิ ผู้อํานวยการสายงานพาณิชย์
8. นายวิษณุ ดวงมาลา
ผู้อํานวยการสายงาน In – Store Radio
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

3. เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีมติแต่งตังG นางสาวกชกร รั กษาสุข ดํารงตําแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษัท ตังG แต่วันที4 21
มกราคม 2563 ซึง4 มีข้อมูลประวัติ และรายละเอียดปรากฏตามหน้ าที4 58
หน้ าทีJความรั บผิดชอบ
เลขานุการของบริ ษัท จะต้ องปฏิบัติหน้ าที4ตามที4กําหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติ
หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ (ฉบับ ที4 4) พ.ศ. 2551 ซึ4ง มี ผ ลบัง คับ ใช้ ใ นวัน ที4 31 สิง หาคม 2551 ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ
ความระมั ด ระวั ง และความซื4 อ สัต ย์ สุ จ ริ ต รวมทั งG ต้ องปฏิ บัติ ใ ห้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัต ถุ ป ระสงค์ ข้ อบัง คับ บริ ษั ท
มติที4ประชุมคณะกรรมการ ตลอดจนมติที4ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
G G หน้ าที4ตามกฎหมายของเลขานุการบริ ษัท มีดงั นี G
(1) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี G
o ทะเบียนกรรมการ
o หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจําปี ของบริ ษัท
o หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
(2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ เสียที4รายงานโดยกรรมการ หรื อผู้บริ หาร และจัดส่งสําเนารายงานการมีส่วน
ได้ เสียตามมาตรา 89/14 ให้ ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการ
นับแต่วนั ที4บริ ษัทได้ รับรายงานนันG
(3) ดําเนินการอื4น ๆ ตามที4คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
นอกจากนี G เลขานุการบริ ษัทยังมีหน้ าที4อื4นตามที4คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย เพื4อสนับสนุนงานของคณะกรรมการ
บริ ษัท ในด้ านที4เกี4ยวข้ องกับกฎระเบียบต่าง ๆ ดังนี G
o ให้ คําแนะนําด้ านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที4เกี4ยวข้ อง และข้ อพึงปฏิบตั ิด้านการกํากับดูแลในการดําเนิน
กิจกรรมของคณะกรรมการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
o ทําหน้ าที4ในการดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
o ติ ด ต่ อ ประสานงานกับ หน่ ว ยงานที4 กํ า กับ ดูแ ล เช่ น สํ า นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรั พย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย รวมถึง การดูแลการเปิ ดเผยข้ อมูล และรายงาน
สารสนเทศต่อหน่วยงานที4กํากับดูแล และสาธารณะชน ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนตามกฎหมาย
o จัดให้ มีการปฐมนิเทศ ให้ คําแนะนําแก่กรรมการที4ได้ รับการแต่งตังใหม่
G
o หน้ าที4อื4น ๆ ตามที4ได้ รับมอบหมาย
4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1) ค่ าตอบแทนกรรมการทีJเป็ นตัวเงิน
ในปี 2563 บริ ษัทฯ ได้ จ่ายค่าตอบแทนที4เป็ นตัวเงิน แก่กรรมการบริ ษัท และกรรมการชุดย่อย เป็ นจํานวนเงินทังสิ
G Gน
2,388,000 บาท โดยแบ่งเป็ นค่าตอบแทนที4เป็ นรายเดือน และค่าเบี Gยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ตามอัตราที4ได้ รับการอนุมตั ิ
จากที4ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ซึง4 มีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการแต่ละท่าน ดังตาราง
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

รายชืJอกรรมการ
1. นายนําชัย หล่อวัฒนตระกูล

ค่ าตอบแทนรายเดือน
คณะกรรมการบริษัท
244,000

ค่ าเบียI ประชุม
AC/1
HRC/2
90,000

66,000

รวม
400,000

51,000

255,000

2. นายประยนต์ ลาเสือ

204,000

3. นายพูนสุข โตชนาการ

204,000

110,000

314,000

4. นายศรศักดิï แสนสมบัติ

204,000

102,000

306,000

5. นายประจวบ อุชชิน

204,000

6. นายธนรัฐ ธนาวุฒิวฒ
ั นา

204,000

204,000

7. นายโชติพนั ธุ์ เตียวิวฒ
ั น์

204,000

204,000

68,000

68,000

204,000

204,000

10. นายสุนนั ท์ กีรติวฒ
ั นพิศาล/4

68,000

68,000

11. นายสุเทพ เหลี4ยมศิริเจริ ญ/5

110,000

110,000

8. นายธนัย ชริ นทร์ สาร/3
9. นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช

รวม
หมายเหตุ :

1,918,000

51,000

302,000

168,000

255,000

2,388,000

/1

AC หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ
HRC หมายถึง คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน
/3
นายธนัย ชริ นทร์ สาร เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท แทนนายสุเทพ เหลี-ยมศิริเจริ ญ เมื-อวันที- 13 สิงหาคม 2563
/4
นายสุนนั ท์ กีรติวฒ
ั นพิศาล ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริ ษัท ตังแต่
J วนั ที- 7 เมษายน 2563
/5
นายสุเทพ เหลี-ยมศิริเจริ ญ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริ ษัท ตังแต่
J วนั ที- 18 พฤษภาคม 2563
/2

2) ค่ าตอบแทนอืJนของกรรมการ
- ไม่มี 3) ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2563 บริ ษัทฯ ได้ จ่ายค่าตอบแทนแก่ผ้ ูบริ หาร จํานวน 8 ราย ในรู ปแบบของเงินเดือน รวมเป็ นเงินทังG สิ Gน
11,741,000 บาท
สําหรับค่าตอบแทนอื4นของผู้บริ หาร บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีกองทุนสํารองเลี Gยงชีพให้ แก่ผ้ บู ริ หาร โดยบริ ษัทฯ จะสมทบ
ในอัต ราส่ว นร้ อยละ 2 ของเงิ น เดื อ น ซึ4ง ในปี 2563 บริ ษั ท ฯ ได้ จ่า ยเงิ น สมทบให้ กับ ผู้บ ริ ห าร รวมทังG สวัส ดิก ารที4 เป็ น
ตัวเงินอื4น เป็ นจํานวนรวมทังสิ
G Gน 191,703 บาท
5. บุคลากร
ณ วันที4 31 ธันวาคม 2563 บริ ษัทฯ มี จํานวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริ หาร) ทังG หมด 95 คน โดยในปี 2563 บริ ษัทฯ
ได้ จ่ายค่าตอบแทนในรู ปแบบเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสํารองเลี Gยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และ
ค่าใช้ จา่ ยผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน รวมเป็ นเงินทังสิ
G Gน 23,844,924.26 บาท
ทังG นี G ในปี 2563 บริ ษั ท ฯ มี ก ารจ่ า ยค่ า ชดเชยกรณี เ ลิ ก จ้ างให้ กับ พนัก งาน จํ า นวน 15 คน รวมเป็ น เงิ น ทังG สิ นG
4,039,023.65 บาท อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ ไม่มีปัญหาข้ อพิพาททางด้ านแรงงาน ในรอบระยะเวลา 3 ปี ที4ผา่ นมา
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บุคลากรของบริษัทย่ อย
บริ ษัทฯ มีบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่วม ที4ยงั คงดําเนินกิจการ ณ วันที4 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 4 แห่ง ดังที4ปรากฏตาม
ส่วนการรายงานข้ อมูลทัว4 ไป และข้ อมูลสําคัญอื4น หน้ า 13 – 14 ทังนี
G G ในปี 2563 บริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่วม ไม่มีพนักงานประจํา
และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ

การกํากับดูแลกิจการ
1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ กําหนดนโยบายการกํ ากับดูแลกิ จการที4ดีขึนG เพื4อยึดถื อเป็ นแนวปฏิบัติที4ดีของกรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงาน ในการปฏิบตั ิหน้ าที4รับผิดชอบ และยกระดับคุณภาพของหลักการกํากับดูแลกิจการ ให้ ครอบคลุมแนว
ปฏิบตั ิต่าง ๆ และสอดคล้ องกับหลักการสากลขององค์การเพื4อความร่ วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for
Economic Co-operation and Development: OECD) รวมทังแนวปฏิ
G
บตั ิของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (CG Code)
คณะกรรมการบริ ษัท จะกํากับดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิที4กําหนดไว้ อย่างเคร่งครัด และมุง่ มัน4 ที4
จะพัฒนาการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยอย่างต่อเนื4อง เพื4อบรรลุเป้าหมายในการสร้ างความมัน4 คง และยัง4 ยืน
ให้ กบั องค์กร และผู้ถือหุ้น ซึง4 มีนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิ ดังนี G
หมวดทีJ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการบริ ษัท มีนโยบายที4จะให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ ความเห็นเกี4ยวกับการดําเนินกิจการ
ให้ มากขึ Gน โดยจะไม่กระทําการใด ๆ ที4จะเป็ นการละเมิด หรื อลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ทังนี
G G ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็ นเจ้ าของ
โดยควบคุม บริ ษั ท ฯ ผ่ า นการแต่ ง ตังG คณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ทํ า หน้ า ที4 แ ทนตน และมี สิ ท ธิ ใ นการตัด สิ น ใจเกี4 ย วกับ การ
เปลี4ยนแปลงที4สําคัญของบริ ษัทฯ รวมถึงได้ รับสิทธิขนพื
ั G Gนฐานต่าง ๆ ได้ แก่ สิทธิในการซื Gอขาย หรื อโอนหุ้น สิทธิในส่วนแบ่งกําไร
ของบริ ษัทฯ สิทธิในการได้ รับสารสนเทศที4เพียงพอ ทันเวลาในรู ปแบบที4เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุม
เพื4อใช้ สิทธิออกเสียงในที4ประชุมผู้ถือหุ้นเพื4อแต่งตังG หรื อถอดถอนกรรมการ สิทธิในการอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการทุกรู ปแบบ
รวมถึงสิทธิประโยชน์อื4น ๆ สิทธิในการให้ ความเห็นชอบในการแต่งตังG ผู้สอบบัญชี และสิทธิการอนุมตั ิเรื4 องที4มีผลกระทบต่อ
บริ ษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกําหนด หรื อการแก้ ไขข้ อบังคับ และหนังสือบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ4มทุน และ.
การอนุมตั ริ ายการพิเศษ เป็ นต้ น
1) บริ ษัทกําหนดแนวปฏิบตั ิสําหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี เพื4อให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที4ดี ดังนี G
(1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังG ที4ผา่ นมา
(2) พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทปี ที4ผา่ นมา
(3) พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ Gนสุด ณ วันที4 31 ธันวาคม ในรอบปี ที4ผา่ นมา
(4) พิจารณาอนุมตั ิ (งด) การจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานของบริ ษัทปี ที4ผ่านมา และพิจารณาอนุมตั ิ (งด)
จ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานของบริ ษัทปี ที4ผ่านมา โดยมีการนําเสนอถึงนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
เหตุผล และข้ อมูลประกอบ ทังกรณี
G
ที4มีการจ่ายเงินปั นผล หรื องดการจ่ายเงินปั นผล
(5) พิจารณาอนุมัติการเลือกตังกรรมการ
G
แทนกรรมการที4ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ โดยมีการนําเสนอถึง
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ พร้ อมกับข้ อมูลของกรรมการแต่ละคนที4จะเสนอแต่งตังG อย่างครบถ้ วน
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที4ดี และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิในการแต่งตังกรรมการเป็
G
นรายคน
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2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)

(6) พิจารณาอนุมัติการกํ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัทประจําปี โดยมีการ
นําเสนอถึงนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทน รวมทังG หลักเกณฑ์ การให้ ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการแต่ละ
ตําแหน่งเพื4ออประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
(7) พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
G ้ สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี โดยมีการนําเสนอข้ อมูลของ
ผู้สอบบัญชี ประสบการณ์ ความเป็ นอิสระ และค่าบริ การ เพื4อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
(8) พิจารณาเรื4 องอื4น ๆ (ถ้ ามี)
หนังสือนัดประชุมมีการระบุวตั ถุประสงค์ และเหตุผล รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการ ในแต่ละวาระการประชุมไว้
อย่างชัดเจน
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคําถามที4เกี4ยวข้ องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริ ษัท ล่วงหน้ าก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้น เป็ นการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ หรื อทางโทรสาร หรื อทางอีเมล์ของบริ ษัทฯ โดย
แจ้ งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัทฯ อํานวยความสะดวก และส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง4 รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ได้ ใช้ สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุม และออก
เสียงอย่างเต็มที4โดยจัดประชุมในวันทําการที4โรงแรมซึง4 อยู่ในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล มีการคมนาคมสะดวกต่อการ
เดินทางของผู้ถือหุ้น จัดให้ มีบคุ ลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ สําหรับการตรวจสอบเอกสาร และจัดให้ มีอากรแสตมป์
สําหรับผู้ถือหุ้นที4รับบมอบฉันทะ
บริ ษัทไม่มีการเพิ4มวาระการประชุม หรื อเปลี4ยนแปลงข้ อมูลที4สําคัญโดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า
กรรมการ และผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัททุกคน เข้ าร่ วมการประชุมผู้ถือหุ้น และร่ วมตอบข้ อซักถามต่อที4ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยมีการบันทึกรายชื4อพร้ อมตําแหน่งของกรรมการ และผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัททุกคนที4เข้ าร่ วมการประชุมผู้ถือหุ้น
ไว้ ในรายงานการประชุมทุกครังG
ก่อนเริ4 มการประชุมมีการแจ้ งวิธีการลงคะแนน และนับคะแนนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ และสนับสนุนให้ มีการใช้ บตั รลงคะแนน
เสียง เพื4อความโปร่ งใส และตรวจสอบได้ ทังG นี G บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีผ้ ูตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที4เป็ นอิสระในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น และเปิ ดเผยไว้ ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษั ท ฯ ได้ จัด สรรเวลา และส่ง เสริ ม ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น มี โ อกาสในการแสดงความเห็น และตังG คํ า ถามต่อ ที4 ป ระชุม ในเรื4 อ งที4
เกี4ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ได้
มีการบันทึกมติที4ประชุมไว้ อย่างชัดเจน พร้ อมทังคะแนนเสี
G
ยงที4เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงในทุกวาระ และ
เปิ ดเผยให้ ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนรับทราบโดยเท่าเทียมกันผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยในวันถัดไป รวมทังG จัดทํารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ เสร็ จสมบูรณ์ และแจ้ งผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริ ษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม
บริ ษัทฯ มีโครงสร้ างระหว่างบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ที4ไม่ซบั ซ้ อน ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นร่วม ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นไขว้ และไม่มีโครงสร้ างการถือ
หุ้นแบบปิ รามิดในกลุม่ บริ ษัท
บริ ษัทฯ จะไม่กระทําสิ4งใดที4เป็ นการละเลยต่อการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในเรื4 องการซื Gอหุ้นคืน ไม่กีดกันหรื อ
สร้ างอุปสรรคในการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถติดต่อสื4อสารระหว่างกัน และไม่ละเลยต่อการเปิ ดเผยถึงข้ อตกลง
ระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders agreement) ที4มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อบริ ษัทฯ หรื อผู้ถือหุ้นรายอื4น
กํ า หนดข้ อ ระมัด ระวัง ในการปฏิ บัติ ต ามนโยบายการกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การในหมวดที4 1 คื อ จํ า นวนหุ้น ที4 ถื อ รวมกัน ของ
คณะกรรมการ ทังทางตรง
G
และทางอ้ อมไม่ควรเกินร้ อยละ 25 ของจํานวนหุ้นที4ออกแล้ วทังหมด
G
และบริ ษัทฯ ควรมีห้ นุ free
float เกินกว่าร้ อยละ 40 ของหุ้นที4ออกแล้ วทังหมด
G
หรื ออย่างน้ อยควรมีมากกว่าร้ อยละ 15

หมวดทีJ 2 การปฏิบตั ติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
คณะกรรมการบริ ษัท มีนโยบายที4จะให้ ผ้ ถู ือหุ้นไม่ว่าจะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรื อ
ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ มีสว่ นในการดูแลกิจการและให้ ความเห็นเกี4ยวกับการดําเนินการให้ มากขึ Gน จึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิ
ขันพื
G Gนฐานที4เท่าเทียมกัน
1) กําหนดให้ สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น ตามจํานวนที4ถืออย่างเท่าเทียมกัน โดยใช้ วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสมหรื อ
Cumulative Voting กรณีที4บริ ษัทมีห้ นุ มากกว่าหนึง4 ประเภทจะเปิ ดเผยถึงสิทธิในการออกเสียงของหุ้นแต่ละประเภท
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2) เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื4 องเพื4อบรรจุเป็ นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที4กําหนด ซึ4งได้ เผยแพร่
รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ โดยให้ เสนอมายังบริ ษัทฯ ภายในวันที4 31 ธันวาคม ของทุกปี
3) เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื4อบุคคลเข้ ารับการเลือกตังเป็
G นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที4กําหนด ซึง4 ได้ เผยแพร่ รายละเอียด
ในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ โดยให้ เสนอมายังบริ ษัท ภายในวันที4 31 ธันวาคม ของทุกปี
4) บริ ษัทฯ มีนโยบายการดูแลเรื4 องการใช้ ข้อมูลภายใน เพื4อป้องกันมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ใช้ ข้อมูลภายใน เพื4อ
หาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรื อผู้อื4นในทางมิชอบ โดยมีการแจ้ งแนวทางและนโยบายให้ ทกุ คนในองค์กรถือปฏิบตั ิ และมี
การติดตามผลอย่างสมํ4าเสมอ
5) บริ ษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบตั ิการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที4ดี ในเรื4 องที4
เกี4ยวกับรายการที4เกี4ยวโยงกัน การทํารายการระหว่างกัน การแจ้ งเกี4ยวกับการซื Gอขายหุ้นตนเองของกรรมการและผู้บริ หาร
การรายงานการซื Gอขาย/ถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทให้ ที4ประชุมคณะกรรมการทราบ และการนําส่งแบบรายงานการมี
ส่วนได้ เสียของกรรมการ
6) ผู้ถือหุ้นที4ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ สามารถใช้ หนังสือมอบฉันทะที4บริ ษัทส่งไปให้ พร้ อมกับคําชี Gแจงการมอบฉันทะและ
หนังสือนัดประชุม โดยบริ ษัทฯ จะเสนอชื4อกรรมการอิสระอย่างน้ อยหนึง4 คนเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
7) บริ ษัทฯ จะส่งเอกสาร ข้ อมูล วัน เวลา สถานที4และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้ อมูลทังหมดที
G
4เกี4ยวข้ องกับ
เรื4 องที4ต้องตัดสินใจในที4ประชุมฯ ให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ รับทราบเป็ นการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 21 วัน รวมทังเผยแพร่
G
ข้อมูล
ดังกล่าวไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัททังภาษาไทยและภาษาอั
G
งกฤษไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม
8) บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายการทํารายการระหว่างกันในลักษณะที4เป็ นการให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้ ก้ ยู ืมเงิน
การคํ Gาประกันสินเชื4อแก่บริ ษัทที4ไม่ใช่บริ ษัทย่อย ยกเว้ น กรณีที4เป็ นการให้ ก้ ยู ืมหรื อคํ Gาประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นที4
เป็ นไปตามสัญญาร่วมทุน
9) บริ ษัทฯ กําหนดมาตรการป้องกันไม่ให้ เกิดกรณีการซื Gอขายหุ้นโดยใช้ ข้อมูลภายในโดยกรรมการและผู้บริ หาร และป้องกัน
ไม่ให้ มีการทํารายการที4เกี4ยวโยงกัน หรื อการซื Gอขายสินทรัพย์ในลักษณะที4เป็ นการฝ่ าฝื น/ไม่ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมวดทีJ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
คณะกรรมการบริ ษัท กําหนดนโยบายให้ มีการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่าง ๆ โดยคํานึงถึงสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสีย
ที4มีตามกฎหมาย เพื4อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับถือปฏิบตั ิ เพื4อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียมัน4 ใจว่า สิทธิดงั กล่าวจะได้ รับ
การคุ้มครอง และปฏิบตั ิด้วยความเท่าเทียมกัน และส่งเสริ มความร่ วมมือระหว่างบริ ษัทกับผู้มีส่วนได้ เสียในการสร้ างความ
แข็งแกร่งของกิจการ ความมัน4 คงทางการเงิน การรักษาสิง4 แวดล้ อมและสังคม เพื4อการพัฒนาอย่างมัน4 คงและยัง4 ยืน และเปิ ดเผย
ข้ อมูลสําคัญให้ กบั ผู้ที4เกี4ยวข้ องทุกฝ่ ายได้ ทราบ โดยดําเนินการผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามวิธีการ
และภายในระยะเวลาที4กําหนด
บริ ษัทฯ จัดให้ มีนโยบายและแนวปฏิบตั ิที4เกี4ยวข้ องกับผู้มีส่วนได้ ของบริ ษัทฯ อันได้ แก่ ลูกค้ า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น
หรื อผู้ลงทุน เจ้ าหนี G คู่แข่ง และชุมชนที4บริ ษัทตังอยู
G ่ สังคม หรื อภาครัฐ ซึ4งจะมีการเปิ ดเผยถึงการปฏิบตั ิไว้ ให้ เป็ นที4ทราบใน
เว็บไซต์ของบริ ษัท ดังนี G
1) นโยบายและแนวปฏิบตั ิด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ4งแวดล้ อม ด้ วยบริ ษัทฯ มีความเชื4อว่าชุมชนที4เข้ มแข็งและมี
การพัฒ นาที4 ยั4ง ยื น นันG มี ค วามสํ า คัญ ยิ4 ง ในฐานะเป็ น ปั จ จัย เอื อG ต่ อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ผลการปฏิ บัติ ด้ า นสัง คมและ
สิ4งแวดล้ อมจะมีการจัดทํารายงาน CSR ไว้ เป็ นส่วนหนึ4งในรายงานประจําปี หรื อแยกออกมาจัดทําเป็ นรายงานแบบ
บูรณาการ (Integrated Report) ตามความเหมาะสม
2) นโยบายและแนวปฏิบตั ิความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง4 แวดล้ อมในการทํางาน ด้ วยความห่วงใยต่อชีวิต สุขภาพของ
พนักงานทุกคน รวมทังสิ
G ง4 แวดล้ อมและชุมชน
3) นโยบายและแนวปฏิบตั ิการสรรหา การบริ หารค่าตอบแทนและสวัสดิการ การพัฒนา และการปฏิบตั ิต่อพนักงาน ด้ วย
บริ ษัทฯ มีความเชื4อมัน4 ว่าพนักงานของบริ ษัทฯ เป็ นทรัพยากรที4มีคณ
ุ ค่า และเป็ นหนึ4งในปั จจัยหลักที4จะนําไปสูเ่ ป้าหมาย
และความสําเร็ จ
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4) นโยบายและแนวปฏิบตั ิด้านสิทธิมนุษยชน ด้ วยความเคารพในเกียรติของพนักงานในสถานที4ทํางาน และจะดําเนินการ
เพื4อรับประกันว่าพนักงานของบริ ษัท จะมีสิทธิในด้ านความปลอดภัยส่วนบุคคล ตลอดจนมีสิทธิที4จะมีสถานที4ทํางานที4
ปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ
5) นโยบายและแนวปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้ า คูค่ ้ า ผู้ให้ บริ การ และคูแ่ ข่ง ด้ วยความเสมอภาค เป็ นธรรม และโปร่งใส
6) นโยบายและแนวปฏิบตั ติ อ่ เจ้ าหนี G โดยเฉพาะเรื4 องเงื4อนไขคํ Gาประกัน การบริ หารเงินทุน และกรณีที4เกิดการผิดนัดชําระหนี G
7) นโยบายและแนวปฏิบตั ิทางด้ านทรัพย์สินทางปั ญญา โดยจะไม่กระทําการใด ๆ ที4จะเป็ นการละเมิดไม่ว่าจะเป็ นด้ าน
ลิขสิทธิï สิทธิบตั ร หรื อเครื4 องหมายการค้ า
8) นโยบายและแนวปฏิบตั ิการต่อต้ านคอร์ รัปชันทุกรู ปแบบที4อาจเกิดขึ Gนจากการปฏิบตั ิงานและการติดต่อกับผู้มีสว่ นได้ เสีย
ซึง4 บริ ษัทกําหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย ยึดถือปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัด
9) นโยบายและแนวปฏิบตั ิด้านอนุรักษ์ พลังงาน เนื4องจากปั จจุบนั ประเทศไทยกําลังประสบปั ญหาด้ านพลังงาน ซึ4งเป็ น
ปั ญหาที4มีความสําคัญส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิต และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังนันG บริ ษัทฯ จึงมุ่งหวังที4จะมี
ส่วนช่วยในการประหยัดพลังงาน และดําเนินธุรกิจพลังงานทดแทนตลอดระยะเวลาที4ผา่ นมา
10) นโยบายและแนวปฏิบตั ิการคุ้มครองและให้ ความเป็ นธรรมแก่พนักงานที4แจ้ งข้ อมูลหรื อให้ เบาะแสเกี4ยวกับการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับบริ ษัท และจริ ยธรรมธุรกิจ (Whistle blower policy) เพื4อเป็ น
ช่องทางให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ สามารถติดต่อหรื อร้ องเรี ยนในเรื4 องที4ถกู ละเมิดสิทธิหรื ออาจเป็ นปั ญหากับคณะกรรมการ
ได้ โดยตรง มีกระบวนการจัดการกับเรื4 องที4มีการร้ องเรี ยน รวมถึงมีแนวทางการปกป้องและคุ้มครองผู้ที4แจ้ งข้ อมูลหรื อให้
เบาะแสไว้ อย่างชัดเจน
11) บริ ษั ท ฯ จะดํ า เนิ น ธุร กิ จ โดยไม่ฝ่ าฝื น กฎหมายด้ า นแรงงาน การจ้ า งงาน ผู้บ ริ โ ภค การแข่ง ขัน ทางการค้ า และด้ า น
สิง4 แวดล้ อม ฯลฯ รวมถึงมีการประกาศข้ อมูลจากเหตุการณ์ที4สําคัญภายในระยะเวลาที4ทางการกําหนด
หมวดทีJ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษัท มุ่งมัน4 ที4จะดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และระเบียบที4เกี4ยวข้ องกับการเปิ ดเผย
ข้ อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด ดังนี G
1) เผยแพร่ ข้อมูลต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที4ดี ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แบบแสดงรายการข้ อ มูล ประจํ า ปี (แบบ 56-1) และรายงานประจํ า ปี (แบบ 56-2) รวมทังG เผยแพร่ ผ่า นทางเว็บ ไซต์
ของบริ ษัทฯ ทังที
G 4เป็ นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
2) กําหนดระยะเวลาในการจัดทําและเผยแพร่แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ภายใน 3 เดือน นับแต่วนั สิ Gนสุด
รอบระยะเวลาบัญชี และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ Gนสุดรอบระยะเวลาบัญชี
3) คณะกรรมการบริ ษัท รายงานผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที4กําหนด พร้ อมทังระบุ
G เหตุผลในกรณีที4ยงั
ไม่ได้ ปฏิบตั ไิ ว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2)
4) เปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศทางการเงินและข้ อมูลอื4น ๆ ที4เกี4ยวข้ องกับธุรกิจและผลประกอบการตามความเป็ นจริ ง ครบถ้ วน
เพียงพอ ทันเวลา โดยงบการเงินจะต้ องผ่านการสอบทานหรื อตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้ องตามมาตรฐานการ
บัญชีซงึ4 เป็ นที4ยอมรับโดยทัว4 ไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัท ก่อนการ
เผยแพร่ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที4เกี4ยวข้ องทุกไตรมาส
5) เปิ ดเผยข้ อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงทังทางตรงและทางอ้
G
อม รวมถึงการเปลี4ยนแปลงการถือครอง
หุ้นบริ ษัทของกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงโดยแสดงจํานวนหุ้นที4ถือ ณ ต้ นปี สิ Gนปี และที4มีการซื Gอขายระหว่างปี ไว้ ใน
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2)
6) เปิ ดเผยรายชื4 อ ประวัติ และบทบาทหน้ าที4ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จํ านวนครั งG ของการประชุม
จํานวนครังG ที4กรรมการแต่ละคนเข้ าร่ วมประชุม ข้ อมูลการพัฒนา และฝึ กอบรมของกรรมการแต่ละคนในปี ที4ผ่านมาไว้ ใน
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2)
7) เปิ ดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้ กรรมการ โดยแจกแจงรายละเอียดประเภทของค่าตอบแทนที4
กรรมการแต่ละตําแหน่งได้ รับ รวมถึงเปิ ดเผยจํานวนเงินและประเภทของค่าตอบแทนที4กรรมการแต่ละคนได้ รับเป็ น
รายบุคคลไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2)
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8) เปิ ดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้ ผ้ ูบริ หารระดับสูง รวมถึงเปิ ดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนของ
ประธานเจ้ าหน้ าที4บริ หารไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2)
9) จัดให้ มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชี
และจัดให้ มีการรายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ
56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2)
10) เปิ ดเผยถึงระบบควบคุมภายในและระบบบริ หารความเสี4ยงที4ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ และเปิ ดเผยความ
คิดเห็นที4มีต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบบริ หารความเสี4ยงจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึง
เปิ ดเผยถึงแนวทางในการจัดการกับความเสี4ยงหลัก ไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจําปี (แบบ 56-2)
11) จัดให้ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรื อมอบหมายให้ มีบคุ คลที4ทําหน้ าที4นกั ลงทุนสัมพันธ์โดยเฉพาะ เพื4อทําหน้ าที4ติดต่อ
และให้ ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น พบปะนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบัน การแถลงข่าวต่อสื4อมวลชน รวมถึง การจัดทําจดหมายข่าว
ที4นําเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริ ษัท
หมวดทีJ 5 ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท จะปฏิ บัติ ต ามข้ อพึ ง ปฏิ บัติ ที4 ดี สํ า หรั บ กรรมการบริ ษั ท จดทะเบี ย น ตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริ ษัท ต้ องเข้ าใจและทราบถึงบทบาทหน้ าที4และความรับผิดชอบของตน
และต้ องปฏิบตั ิหน้ าที4ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติที4ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความ
ซื4อสัตย์สจุ ริ ต และคํานึงถึงประโยชน์ของบริ ษัท และผู้ถือหุ้นเป็ นสําคัญ
1) โครงสร้ างคณะกรรมการบริษัท
1.1) ความเป็ นอิสระและเป็ นกลางของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทปฏิบตั ิหน้ าที4และใช้ ดลุ ยพินิจอย่างเป็ นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื4 องต่าง ๆ ทังจาก
G
ฝ่ ายบริ หารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกรรมการแต่ละคนมีหน้ าที4และมีความเป็ นอิสระที4จะตังคํ
G าถาม แสดงความคิดเห็น
หรื อคัดค้ านในกรณีที4มีความเห็นขัดแย้ งในเรื4 องที4มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรื อผู้มีสว่ นได้ เสีย
1.2) ความหลากหลายของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท กําหนดนโยบายความหลากหลายของกรรมการบริ ษัท ที4ต้องสรรหาสําหรับผู้ที4จะมาปฏิบตั ิ
หน้ าที4เป็ นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที4จําเป็ นที4ยงั ขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทังวิ
G ชาชีพ ความเชี4ยวชาญเฉพาะ
ด้ าน โดยไม่ได้ จํากัดเพศ ที4จะมาปฏิบตั หิ น้ าที4เป็ นกรรมการแต่อย่างใด เพื4อให้ คณะกรรมการมีความเข้ มแข็งมากยิ4งขึ Gน
1.3) คุณสมบัตขิ องกรรมการ
ผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท ต้ องเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถและความพร้ อมในการปฏิบตั ิหน้ าที4 ซึ4งควรมี
คุณสมบัตอิ ย่างน้ อย ดังนี G
(1) เป็ นบุคคลที4ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ที4กําหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัด และตามกฎหมาย
ว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2) มีความรู้ ความเชี4ยวชาญ และประสบการณ์ ทํางานที4ผ่านมา อย่างยาวนาน หรื อเฉพาะด้ าน ซึ4งขึ Gนอยู่กับ
ความเหมาะสมของสถานการณ์บริ ษัท ในช่วงเวลานันG ๆ
(3) เป็ นผู้ที4สามารถอุทิศเวลาให้ กับบริ ษัท ได้ อย่างเต็มที4 โดยเฉพาะการตัดสินใจที4สําคัญเพื4อผลประโยชน์
ของบริ ษัท
(4) เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม และคุณสมบัตอิ ื4นที4อาจกําหนดเพิ4มเติมตามความเหมาะสม
1.4) คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดนิยามความเป็ นอิสระที4ใช้ เป็ นคุณสมบัติของกรรมการอิสระ โดยใช้ เกณฑ์ที4กําหนด
โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็ นเกณฑ์ขนตํ
ั G 4า และกําหนดเพิ4มเติมให้
สอดคล้ องเหมาะสมกับลักษณะของบริ ษัทฯ ดังนี G
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(1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที4มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
G
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
G G ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที4เกี4ยวข้ องของกรรมการ
อิสระรายนันG ๆ ด้ วย
(2) ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นกรรมการที4มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที4ปรึกษาที4ได้ เงินเดือนประจํา หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะ
ได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทังนี
G G ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที4
กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที4ปรึ กษาของส่วนราชการซึ4งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัท
(3) ไม่เป็ นบุคคลที4มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื4น
ผู้บริ หารบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที4จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หาร หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
(4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้
มี อํ า นาจควบคุม ของบริ ษั ท ฯ ในลัก ษณะที4 อ าจเป็ น การขัด ขวางการใช้ วิจ ารณญาณอย่า งอิส ระของตน
รวมทังไม่
G เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที4มีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที4มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที4มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ4งมี
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึง4 รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที4ปรึ กษากฎหมายหรื อที4ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึง4 ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที4มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้
ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
G วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(7) ไม่เป็ นกรรมการบริ ษัทที4ได้ รับการแต่งตังขึ
G Gนเพื4อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริ ษัท ของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้ถือหุ้น ซึง4 เป็ นผู้ที4เกี4ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที4มีสภาพเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที4มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่
เป็ นหุ้นส่วนที4มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการบริ ษัทที4มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที4ปรึกษา
ที4รับเงินเดือนประจํา หรื อถื อหุ้นเกิ นร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที4มีสิทธิ ออกเสียงทังG หมดของบริ ษัทอื4น ซึ4ง
ประกอบกิจการที4มีสภาพเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที4มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื4นใดที4ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี4ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัท
(10) วาระดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื4องได้ ไม่เกิน 9 ปี เว้ นแต่คณะกรรมการบริ ษัทจะเห็นว่าบุคคลนันG
สมควรดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ต่อไป เพื4อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ
1.5) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัท
บริ ษัทฯ กําหนดให้ มีคณะกรรมการบริ ษัท จํานวน 5 – 12 คน ตามความเหมาะสมกับขนาดกิจการ ซึง4 ประกอบด้ วย
ประธานกรรมการบริ ษั ท รองประธานกรรมการบริ ษั ท และกรรมการ โดยมี ก รรมการที4 เ ป็ น อิ ส ระอย่ า งแท้ จ ริ ง จาก
ฝ่ ายบริ หาร และปราศจากความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ หรื อความสัมพันธ์ อื4นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ ดลุ ยพินิจอย่างเป็ น
อิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด
G
และไม่ตํ4ากว่า 3 คน ซึ4งที4ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการ
G
มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
1.6) มีการแต่งตังกรรมการคนใหม่
G
เพื4อต่อจากวาระที4เหลืออยู่ของกรรมการคนก่อนหน้ า โดยได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริ ษัท
1.7) กรรมการแต่ละคน สามารถไปดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนอื4นได้ ไม่เกิน 5 แห่ง เว้ นแต่จะสามารถ
แสดงให้ เห็นได้ วา่ สามารถเข้ าร่วมประชุมได้
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1.8) กรรมการที4 เป็ นผู้บ ริ หาร สามารถไปดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษั ทจดทะเบียนอื4 นได้ ไม่เกิ น 2 แห่ง โดยได้ รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท
1.9) ประธานเจ้ าหน้ าที4บริ หาร สามารถไปดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทอื4นได้ ไม่เกิน 3 แห่ง โดยได้ รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริ ษัท
1.10) กรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าที4บริ หาร และผู้บริ หารระดับสูง ต้ องไม่เป็ นพนักงานหรื อหุ้นส่วนของบริ ษัทสอบบัญชี
ภายนอกที4บริ ษัทใช้ บริ การอยูใ่ นช่วง 2 ปี ที4ผา่ นมา
1.11) คณะกรรมการบริ ษัท กําหนดให้ ประธานกรรมการบริ ษัทเป็ นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้ าหน้ าที4บริ หาร และเป็ น
กรรมการอิสระ เพื4อตรวจสอบถ่วงดุลการทํางานของฝ่ ายบริ หารได้ อย่างอิสระ โดยแบ่งแยกหน้ าที4 และความ
รับผิดชอบออกจากกัน ดังนี G
(1) บทบาทหน้ าที4ของประธานกรรมการบริ ษัท
o เป็ นประธานในที4ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
o เป็ น ผู้ เรี ย กประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท และเป็ น ผู้ ลงคะแนนเสี ย งชี ขG าด ในกรณี ที4 ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ข้ างเท่ากัน
o กําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โดยหารื อร่ วมกับประธานเจ้ าหน้ าที4บริ หาร และ/หรื อ
เลขานุการบริ ษัท เพื4อให้ แน่ใจว่าเรื4 องสําคัญได้ ถกู กําหนดเป็ นวาระการประชุมแล้ ว
o รับผิดชอบในฐานะผู้นําของคณะกรรมการบริ ษัท ในการกํากับ ติดตาม ดูแลให้ มนั4 ใจว่าการปฏิบตั ิ
หน้ าที4ของคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้าหมาย
ของบริ ษัทฯ
o ดูแลให้ มนั4 ใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่ วมในการส่งเสริ มให้ เกิดวัฒนธรรมองค์กร ที4มีจริ ยธรรม
และกํากับดูแลกิจการที4ดี
o จัดสรรเวลาได้ อย่างเพียงพอ เพื4อให้ ฝ่ายบริ หารได้ นําเสนอข้ อมูลที4เพียงพอต่อการพิจารณา และ
อภิปรายในประเด็นสําคัญของกรรมการ
(2) ขอบเขตการปฏิบตั หิ น้ าที4ของประธานเจ้ าหน้ าที4บริ หาร
(2.1) หน้ าที4ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัท
o รับผิดชอบ และสร้ างความมัน4 ใจต่อคณะกรรมการบริ ษัทที4จะได้ รับข้ อมูล / ข้ อสนเทศที4จําเป็ น
เพื4อใช้ ในการบริ หารกํากับดูแลและตัดสินใจ
o รายงานผลการดําเนินการของบริ ษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจํา และเสนอข้ อเสนอ
แนวทางเลือกต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื4อพิจารณา
(2.2) ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
o รับผิดชอบจัดให้ มีความร่วมมือ และความสัมพันธ์ที4ดีและสร้ างสรรค์ระหว่างบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น
เพื4อให้ การดําเนินการของบริ ษัทฯ เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยบรรลุวตั ถุประสงค์ที4กําหนดไว้
(2.3) ความรับผิดชอบในการวางกลยุทธ์และวางแผนในการดําเนินการ
o จัดทําแผนธุรกิจประจําปี ให้ เป็ นไปในแนวทางเดียวกับกลยุทธ์ ที4ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษั ท ประสานงานกับ ประธานเจ้ า หน้ า ที4 ฝ่ ายการเงิ น เพื4 อ จัด ทํ า งบประมาณประจํ า ปี ใ ห้
สอดคล้ องกับแผนธุรกิจ
o ประสานงาน และร่ ว มมื อ กับ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื4 อ กํ า หนดวิสัย ทัศ น์ และเป้า หมายของ
บริ ษัทฯ ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ ที4เกี4ยวข้ อง
o พัฒนากลไกเพื4อใช้ ในการติดตามการดําเนินการเป็ นไปตามแผนที4ได้ กําหนดไว้
o สร้ างสรรค์แนวทางเพื4อพัฒนาผู้นําในอนาคตภายในองค์กรเพื4อรองรับการขยายงาน
(2.4) ความรับผิดชอบด้ านการบริ หารจัดการทัว4 ไป
o สร้ างเสริ มให้ เกิดวัฒนธรรมในองค์กรที4สะท้ อนให้ เห็นคุณค่าองค์กรการสนับสนุนให้ เกิดคุณภาพ
การทํางานที4ดี และมีผลผลิตที4ได้ รับในด้ านมาตรฐาน
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o กํากับดูแลให้ มีการบริ หารทรัพยากรบุคคลที4มีประสิทธิภาพ เพื4อพัฒนาบุคลากรของบริ ษัทฯ ให้ มี
คุณภาพเพื4อขับเคลื4อนนโยบายที4ได้ รับมอบหมายจนบรรลุวตั ถุประสงค์ที4กําหนด
o กํากับดูแลให้ การดําเนินการของบริ ษัทสอดคล้ องเป็ นไปตามระเบียบนโยบายที4ได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษัท และสอดคล้ องเป็ นไปตามกฎหมาย
o จัดสรรทรัพยากรภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและสร้ างสรรค์ให้ เกิดความสามัคคีภายใน
องค์กร ซึง4 รวมถึงการวางระบบให้ รางวัลและการลงโทษ
o กําหนดและปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั ให้ มีประสิทธิภาพ และการควบคุมที4ดียิ4งขึ Gน
รวมทังการสร้
G
างสรรค์ให้ เกิดระบบการสื4อสารภายในองค์กรทังสองทางอย่
G
างมีประสิทธิภาพ
1.12) คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีเลขานุการบริ ษัท เพื4อทําหน้ าที4สนับสนุน และส่งเสริ มการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของ
คณะกรรมการบริ ษัท ตามที4ปรากฏอยูใ่ นหัวข้ อเลขานุการบริ ษัท หน้ าที4 19
2) คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการชุ
G
ดย่อย เพื4อช่วยในการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ ทังนี
G G ได้ กําหนดให้
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้ รับการแต่งตังใหม่
G ได้ ดังนี G
2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ อย่างน้ อย 3 คน โดยทุกคนต้ องดํารงตตําแหน่งกรรมการบริ ษัท และมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คน ต้ องเป็ นบุคคลที4มีความรู้ และประสบการณ์ที4เกี4ยวข้ องกับบัญชี หรื อการเงินอย่างเพียงพอที4จะ
สามารถทําหน้ าที4ในการสอบทานความน่าเชื4อถือของงบการเงินได้ ทังนี
G G คณะกรรมการตรวจสอบต้ องมีการจัดประชุม
อย่างน้ อยปี ละ 4 ครังG โดยหน้ าที4 และความรับผิดของคณะกรรมการตรวจสอบ มีกําหนดไว้ ดงั นี G
(1) จัด ทํ า กฎบัต รคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ ส อดคล้ อ งกับ ขอบเขตความรั บ ผิ ด ชอบในการดํ า เนิ น งาน
ของบริ ษัท ซึง4 ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท และต้ องมีการทบทวนความเหมาะสมของ
กฎบัตร อย่างน้ อยปี ละ 1 ครังG
(2) สอบทานให้ บริ ษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชี และ
ผู้บริ หารที4รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงิน ตามรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท
(3) สอบทานให้ บริ ษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที4เหมาะสม และมีประสิทธิผล
(4) พิจารณาความเป็ นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตังG โยกย้ าย
เลิกจ้ าง ผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัท หรื อ พิจารณาว่าจ้ าง หรื อเลิกจ้ าง ผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงาน
ภายนอกบริ ษัท รวมทังกํ
G าหนด หรื อปรับค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน
(5) พิจารณาอนุมตั ิ และสอบทาน กฎบัตรงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบภายใน และงบประมาณการ
ตรวจสอบภายใน
(6) สอบทานให้ บริ ษัท มีระบบการบริ หารความเสี4ยงที4เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
(7) สอบทาน และหารื อกับฝ่ ายบริ หารเกี4 ยวกับความเสี4ยงที4สําคัญของบริ ษัท และมาตรการที4ฝ่ายจัดการได้
ดําเนินการเพื4อติดตามและควบคุมความเสี4ยงดังกล่าว
(8) สอบทานให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้ อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที4เกี4ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
(9) สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที4ดี รวมทังแนวทาง
G
และข้ อเสนอแนะที4จําเป็ นต่อการ
พัฒนาการกํากับดูแลกิจการที4ดี
(10) พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตังบุ
G คคลซึง4 มีความเป็ นอิสระ เพื4อทําหน้ าที4ผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
G าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุม
ด้ วย อย่างน้ อยปี ละ 1 ครังG
(11) พิจารณาผลการตรวจสอบ และข้ อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และเสนอให้ ฝ่ายบริ หาร
ปรับปรุงแก้ ไข รวมทังติ
G ดตามผลการดําเนินการตามข้ อเสนอนันG
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(12) พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัท ในกรณีที4เกิดรายการเกี4ยวโยงกัน รายการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ4ง
สิ น ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท หรื อ รายการที4 อ าจมี ค วามขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและ
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(13) ตรวจสอบ สอบสวน และเรี ยกขอข้ อมูลจากหน่วยงาน หรื อผู้ที4เกี4ยวข้ อง เพื4อประกอบการพิจารณาเพิ4มเติม
ภายใต้ อํานาจหน้ าที4ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอํานาจในการว่าจ้ าง หรื อนําผู้เชี4ยวชาญเฉพาะด้ าน
มาช่วยในงานตรวจสอบและสอบสวน
(14) ในการปฏิ บัติ ห น้ า ที4 ข องคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถติ ด ต่ อ สื4 อ สารกับ
ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทได้ โดยตรง
(15) ปฏิบตั กิ ารอื4นใดตามที4คณะกรรมการบริ ษัท มอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
(16) รายงานผลการดําเนินงาน ต่อที4ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื4อทราบและพิจารณาอย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครังG
(17) จัดทํารายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท ซึง4
รายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(18) ในการปฏิ บัติห น้ า ที4 ข องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ หรื อ มี ข้ อ สงสัย ว่า มี ร ายการ หรื อ การกระทํ า
ดัง ต่อ ไปนี G ซึ4ง อาจมี ผ ลกระทบอย่า งมี นัย สํ า คัญ ต่อ ฐานะการเงิ น และผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื4 อ ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขภายในเวลาที4
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
o รายการที4เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
o การทุจริ ต หรื อมีสงิ4 ผิดปกติ หรื อมีความบกพร่องที4สําคัญในระบบควบคุมภายใน
o การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรื อกฎหมายที4เกี4ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
หากคณะกรรมการของบริ ษัท หรื อผู้บริ หาร ไม่ดําเนินการให้ มีการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาตามที4
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ4ง อาจรายงานว่ามีรายการ หรื อ
การกระทํ า ดัง กล่ า วข้ า งต้ น ต่ อ สํ า นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(19) รายงานผลการตรวจสอบเบื Gองต้ นให้ แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ผู้ส อบบัญ ชี ท ราบ ภายใน 30 วัน นับ แต่วัน ที4 ได้ รับ แจ้ งจากผู้ส อบบัญ ชี ในกรณี ที4 พ บพฤติก ารณ์ อัน ควร
สงสัยว่า กรรมการ ผู้จดั การ หรื อบุคคลซึ4งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริ ษัทได้ กระทําความผิดตาม
มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 306 มาตรา 306 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรื อ
มาตรา 313 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และที4มีการแก้ ไขเพิ4มเติม)
2.2) คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน
ประกอบด้ วยกรรมการจํ านวนอย่างน้ อย 3 คน โดยกรรมการกึ4งหนึ4งของจํ านวนกรรมการทังG หมดจะต้ องเป็ น
กรรมการอิสระ และมีประธานเป็ นกรรมการอิสระ ทังนี
G G คณะกรรมการทัพยากรบุคคลฯ ต้ องจัดประชุมอย่างน้ อยปี ละ 2
ครังG โดยหน้ าที4 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ มีกําหนดไว้ ดงั นี G
(1) ด้ านการสรรหา
(1.1) กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคคลเพื4อดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท และกรรมการชุดย่อย
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของจํานวน โครงสร้ าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ รวมทังG
กําหนดคุณสมบัติของกรรมการ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้ าน ที4เกี4ยวข้ องกับธุรกิจของ
บริ ษัท เพื4อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อเสนอขออนุมตั ติ อ่ ที4ประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี
(1.2) พิ จ ารณาสรรหา คัด เลื อ ก และเสนอบุค คลที4 เ หมาะสม เข้ า ดํ า รงตํ า แหน่ง กรรมการบริ ษั ท แทน
กรรมการที4ครบวาระ และ/หรื อมีตําแหน่งว่างลง และ/หรื อแต่งตังเพิ
G 4ม รวมไปถึงการพิจารณาสรรหา
คัดเลือกผู้บริ หารสูงสุดของบริ ษัท
(1.3) พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที4จะมาเป็ นกรรมการอิสระ ให้ เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริ ษัท
โดยความเป็ นอิสระอย่างน้ อยต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที4สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กําหนด
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(1.4) พิจารณากําหนดนโยบาย/แผนการสืบทอดตําแหน่งงาน ในระดับผู้บริ หารของบริ ษัท รวมทังกํ
G าหนด
นโยบายการพัฒนากรรมการ และผู้บริ หารของบริ ษัท เพื4อเตรี ยมความพร้ อม ความต่อเนื4องในการ
สืบ ทอดงาน และให้ ก ารบริ ห ารงานของบริ ษั ท สามารถดําเนิ น ไปได้ อ ย่างต่อ เนื4 อ ง และให้ มี ก าร
ทบทวนนโยบายดังกล่าว อย่างน้ อยปี ละ 1 ครังG
(2) ด้ านการพิจารณาค่าตอบแทน
(2.1) กําหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์ ของคณะกรรมการ
บริ ษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท เพื4อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
และ/หรื อที4ประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี และให้ มีการทบทวนนโยบายดังกล่าว อย่างน้ อยปี ละ 1 ครังG
(2.2) กําหนดค่าตอบแทนที4จําเป็ น และเหมาะสม ทังG ที4เป็ นตัวเงิน และมิใช่ตวั เงิน ของกรรมการบริ ษัท
กรรมการชุดย่อย และผู้บริ หารระดับสูง เพื4อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที4ประชุมผู้ถือหุ้น
ตามแต่กรณี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทน ดังนี G
o ภาระหน้ าที4 ความรับผิดชอบ ของกรรมการที4ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที4ในแต่ละคณะกรรมการ และ
ผลการปฏิบตั งิ าน
o ความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ ซึ4งเปรี ยบเทียบกับสภาพอุตสาหกรรม สภาวะเศรษฐกิจ
ผลการดําเนินงานของบริ ษัท และปั จจัยอื4น ๆ
o ข้ อมูลอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ของบริ ษัทอื4น ซึ4งอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริ ษัท
และบริ ษัทอื4น ซึง4 มีขนาดธุรกิจ และผลการดําเนินงานใกล้ เคียงกับบริ ษัท
(3) ด้ านอื4น ๆ
(3.1) จัดทํากฎบัตรคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน ซึ4งต้ องได้ รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริ ษัท และต้ องมีการทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตร อย่างน้ อยปี ละ 1 ครังG
(3.2) พิจารณากํ าหนดแนวทาง และหลักเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ และ
ประธานเจ้ าหน้ าที4บริ หาร เพื4อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
(3.3) กํ ากับดูแลให้ มีการปฐมนิเทศ สําหรั บกรรมการเข้ าใหม่ รวมทังG ส่งมอบเอกสาร และข้ อมูลที4เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้ าที4ให้ แก่กรรมการ
(3.4) คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน อาจว่าจ้ างที4ปรึ กษา หรื อผู้เชี4ยวชาญจาก
ภายนอก ตามความจํ า เป็ น และสมควร เพื4 อ ให้ ส ามารถปฏิ บัติ ห น้ าที4 ต ามกฎบัต รได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยต้ องได้ รับอนุมตั งิ บประมาณจากที4ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
(3.5) ปฏิบตั หิ น้ าที4อื4นใด ตามที4คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
2.3) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม
ประกอบด้ วยกรรมการจํานวนอย่างน้ อย 3 คน โดยหน้ าที4 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และรับผิดชอบต่อสังคม มีกําหนดไว้ ดงั นี G
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

เสนอแนวปฏิบตั ดิ ้ านการกํากับดูแลกิจการที4ดี ต่อคณะกรรมการบริ ษัท
ให้ คําแนะนําแก่คณะกรรมการบริ ษัท ในเรื4 องเกี4ยวกับการกํากับดูแลกิจการที4ดี
ดูแลการปฏิบตั งิ านของกรรมการ และฝ่ ายจัดการ เพื4อให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที4ดี
ทบทวนแนวทางหลักการกํากับดูแลกิจการที4ดีของบริ ษัท โดยเปรี ยบเทียบกับแนวปฏิบตั ิของสากลปฏิบตั ิ
และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษัท
มอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการที4ดีของบริ ษัทให้ คณะทํางานกํากับดูแลกิจการที4ดี
มอบนโยบายและแนวปฏิ บัติ ใ นการดํ า เนิ น งานด้ านการบริ ห ารจั ด การความยั4 ง ยื น (Sustainability
Management : SM) ซึง4 รวมถึงการดําเนินงานด้ านการดูแลสังคม ชุมชนและสิง4 แวดล้ อม (Corporate Social
Responsibility : CSR)
กําหนดนโยบายให้ บริ ษัท เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยเสนอชื4อบุคคลเข้ ารับการสรรหาเป็ นกรรมการ บริ ษัท
และการเสนอวาระสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ติดตามการดําเนินงานด้ าน SM และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท
วางกรอบแนวทางการกํากับดูแลการดําเนินงานที4เกี4ยวข้ องกับการต่อต้ านการทุจริ ตของบริ ษัท
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2.4) คณะกรรมการบริ หารความเสี4ยง
ประกอบด้ ว ยกรรมการจํ า นวนอย่ า งน้ อ ย 3 คน โดยหน้ า ที4 และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ห าร
ความเสี4ยง มีกําหนดไว้ ดงั นี G
(1) กําหนดนโยบายและโครงสร้ างการบริ หารความเสี4ยง ในเรื4 องของการบริ หารความเสี4ยงโดยรวมของบริ ษัท ซึง4
ครอบคลุมถึงความเสี4ยงประเภทต่าง ๆ ที4สําคัญ เช่น ความเสี4ยงด้ านการเงิน ความเสี4ยงด้ านการลงทุน
ความเสี4 ย งด้ า นการตลาด ความเสี4 ย งด้ า นสภาพคล่อ ง ความเสี4 ย งด้ า นปฏิ บัติก าร และ ความเสี4 ย งที4 มี
ผลกระทบต่อ ชื4 อ เสี ย งของกิ จ การ เป็ น ต้ น เพื4 อ นํ า เสนอคณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ค วามเห็ น ชอบ โดยให้
สอดคล้ องและเป็ นไปตามแนวทางการบริ หารความเสี4ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2) กําหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางในการบริ หารความเสี4ยงของบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับนโยบายการบริ หาร
ความเสี4ยง เพื4อให้ สามารถประเมิน ติดตาม และ ควบคุมความเสี4ยงแต่ละประเภทของบริ ษัท ให้ อยู่ในระดับ
ที4เหมาะสม โดยให้ หน่วยงานต่าง ๆ มีสว่ นร่วมในการบริ หารและควบคุมความเสี4ยง
(3) ดูแลและติดตามการปฏิบตั ิตามนโยบายการบริ หารความเสี4ยงภายใต้ แนวทางและนโยบายที4ได้ รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษัท
(4) กําหนดเกณฑ์วดั ความเสี4ยงและเพดานความเสี4ยงที4บริ ษัทจะยอมรับได้
(5) กําหนดมาตรการที4จะใช้ ในการจัดการความเสี4ยงให้ เหมาะสมต่อสภาวการณ์
(6) ประเมินความเสี4ยงในระดับองค์กร และกําหนดวิธีการบริ หารความเสี4ยงนันให้
G อยูใ่ นระดับที4ยอมรับได้ รวมทังG
ควบคุมดูแลให้ มีการบริ หารความเสี4ยงตามวิธีการที4กําหนดไว้
(7) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริ หารความเสี4ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ
และการปฏิบตั ติ ามนโยบายที4กําหนด
(8) มีอํานาจในการเรี ยกบุคคลที4เกี4ยวข้ องมาชีแG จง หรื อแต่งตังและกํ
G
าหนดบทบาทให้ ผ้ ูปฏิบตั ิงานทุกระดับมี
หน้ าที4บริ หารความเสี4ยงตามความเหมาะสม และให้ รายงานต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี4ยงเพื4อให้ การ
บริ หารความเสี4ยงบรรลุวตั ถุประสงค์
(9) รายงานผลเกี4ยวกับการบริ หาร การดําเนินงาน และสถานะความเสี4ยงของบริ ษัท และการเปลี4ยนแปลงต่าง ๆ
รวมถึงให้ ข้อเสนอแนะในสิ4งที4ต้องดําเนินการปรั บปรุ งแก้ ไขต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื4อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทอย่างสมํ4าเสมอ
(10) จัดทําคูม่ ือการบริ หารความเสี4ยง
(11) ระบุความเสี4ยงด้ านต่าง ๆ พร้ อมทังG วิเคราะห์ และประเมินความเสี4ยงที4 อาจเกิ ดขึนG รวมทังG แนวโน้ มซึ4ง
มีผลกระทบบริ ษัท
(12) จัดทําแผนงานเพื4อป้องกัน หรื อลดความเสี4ยง
(13) ประเมินผล และจัดทํารายงานการบริ หารความเสี4ยง
(14) ปฏิบตั ิงานอื4น ๆ ตามที4คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร และให้ คณะกรรมการบริ หารความเสี4ยงรับผิดชอบ
ต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยตรง
2.5) คณะกรรมการกลัน4 กรองการลงทุน
ประกอบด้ วยกรรมการจํานวนอย่างน้ อย 3 คน โดยหน้ าที4 และความรับผิดของคณะกรรมการกลัน4 กรองการลงทุน
มีกําหนดไว้ ดงั นี G
(1) กําหนดกลยุทธ์ เป้าหมายของแผนการลงทุน งบประมาณการลงทุน และผลตอบแทนการลงทุน
(2) พิจารณากลัน4 กรองการลงทุน ให้ มีความเชื4อมโยงและสอดคล้ องกับนโยบายและเป้าหมายตามแผนการ
ลงทุนของบริ ษัท โดยคํานึงถึงผลตอบแทนที4ค้ ุมค่าต่อการลงทุน ตลอดจนวิเคราะห์ ปัจจัยเสี4ยงต่าง ๆ ที4
เกี4ยวข้ อง
(3) ติดตามสถานะ และความคืบหน้ าของโครงการที4ได้ รับอนุมตั ิให้ เข้ าลงทุน และรายงานคณะกรรมการบริ ษัท
เพื4อรับทราบและประเมินผล
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3) บทบาทหน้ าทีJความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท มีอํานาจ และหน้ าที4ควบคุมดูแล และจัดการให้ การดําเนินงานของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปโดยถูกต้ อง
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติที4ประชุมผู้ถือหุ้น มีความรั บผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี4 ยวกับการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษัทฯ และกํ ากับดูแลให้ การบริ หารจัดการ เป็ นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมาย ที4จะก่อให้ เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่
ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบการมีจริ ยธรรมที4ดีและคํานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย โดยขอบเขตอํานาจหน้ าที4 และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท ที4สําคัญมีดงั นี G
3.1) กํ าหนดนโยบาย กลยุท ธ์ และเป้าหมายทางการเงิ น สําหรั บ บริ ษั ท ฯ รวมทังG พิจ ารณาอนุมัติน โยบาย และทิศ
ทางการดําเนินงานที4ฝ่ายบริ หารเสนอ และกํากับควบคุมดูแลให้ ฝ่ายบริ หารดําเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบาย กล
ยุทธ์ และเป้าหมายทางการเงินดังกล่าว โดยมีเป้าหมายเพื4อเพิ4มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และความมัง4 คัง4 สูงสุดให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้น โดยคํานึงถึงผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายที4เกี4ยวข้ อง
3.2) วางโครงสร้ าง และกํ าหนดกระบวนการเพื4อให้ มั4นใจว่ามีการดําเนินการที4เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ ตลอดจนมติที4ประชุมผู้ถือหุ้น และมาตรฐานจริ ยธรรม ด้ วยความสุจริ ต และด้ วยความระมัดระวัง
3.3) จัดทํากฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัท ให้ สอดคล้ องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ทิศทางการดําเนินงานของ
บริ ษัทฯ และให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ตลอดจนมติที4ประชุมผู้ถือหุ้น และให้ มี
การทบทวนอย่างน้ อยปี ละ 1 ครังG
3.4) กํ า หนดนโยบายด้ า นบรรษั ท ภิ บ าลและความรั บ ผิ ด ชอบต่อ สัง คม เช่ น นโยบายการกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การ คู่มื อ
จริ ยธรรมธุรกิจ และคูม่ ือกรรมการ และให้ มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็ นประจําอย่างน้ อยปี ละ 1 ครังG
3.5) สอบทานความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน และการบริ หารความเสี4ยงของบริ ษัทฯ และ
ให้ มีการทบทวน หรื อประเมินประสิทธิ ผลของการจัดการความเสี4ยงอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั งG และ/หรื อในทุก ๆ
ระยะเวลาที4พบว่าระดับความเสี4ยงมีการเปลี4ยนแปลง และให้ เปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี
3.6) ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ อย่างต่อเนื4อง เพื4อให้ มนั4 ใจได้ ว่าการดําเนินงานเป็ นไป
ตามเป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณที4กําหนด รวมทังG สามารถจัดการอุปสรรคปั ญหาที4อาจเกิดขึ Gนได้ อย่าง
ทันเวลา
3.7) กําหนดให้ บริ ษัทฯ มีระบบงานบัญชีที4เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ จัดให้ มีการทํารายงานประจําปี ของบริ ษัทฯ
และจัดให้ มีการรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที4เชื4อถือได้ รวมถึงรับผิดชอบต่อการจัดทําและเปิ ดเผยงบ
การเงิน ณ วันสิ Gนสุดรอบบัญชีของบริ ษัทฯ ให้ มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที4รับรอง
ซึง4 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีก่อนที4จะนําเสนอต่อที4ประชุมผู้ถือหุ้นเพื4อพิจารณาและอนุมตั ิ
3.8) ติดตามรายงานการตรวจสอบที4สําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อผู้ตรวจสอบภายใน รวมทังผู
G ้ สอบบัญชี
และที4ปรึ กษาฝ่ ายต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ พร้ อมทังกํ
G าหนดแนวทางในการปรับปรุ ง แก้ ไขกรณีที4พบข้ อบกพร่ องที4เป็ น
สาระสําคัญ
3.9) พิจารณาให้ ความเห็นชอบการคัดเลือก และเสนอแต่งตังผู
G ้ สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนที4เหมาะสม ตามที4
คณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอ ก่อนที4จะนําเสนอต่อที4ประชุมผู้ถือหุ้น เพื4อพิจารณาและอนุมตั ิ
3.10) กําหนดอํานาจหน้ าที4ของประธานกรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าที4บริ หาร
3.11) พิจารณาการประเมินการปฏิบตั ิหน้ าที4ของคณะกรรมการบริ ษัท และประธานเจ้ าหน้ าที4บริ หาร อย่างน้ อยปี ละ 1
ครังG รวมทังกํ
G ากับดูแลให้ บริ ษัทฯ มีกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ ผู้บริ หารระดับสูง
3.12) พิ จ ารณาโครงสร้ างองค์ ก ร และการบริ ห ารงาน รวมถึ ง มี อํ า นาจในการแต่ ง ตังG ประธานเจ้ าหน้ าที4 บ ริ ห าร
คณะกรรมการชุดย่อย และคณะอนุกรรมการอื4นใดตามความเหมาะสม พร้ อมทังกํ
G าหนดขอบเขตอํานาจหน้ าที4
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว โดยมีการติดตามผลการดําเนินงาน และกํากับดูแลการ
ปฏิบตั งิ านอย่างสมํ4าเสมอ
3.13) พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตําแหน่งของประธานเจ้ าหน้ าที4บริ หาร ผู้บริ หารระดับสูง โดยสมํ4าเสมอและ
ต่อเนื4อง
3.14) พิจารณาแต่งตังG เปลี4ยนแปลง กรรมการ หรื อ ผู้บริ หาร หรื อ บุคคลที4มีความเหมาะสม เพื4อไปเป็ นกรรมการตัวแทน
ในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ที4บริ ษัทฯ ลงทุน หรื อร่วมลงทุน
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3.15) กํากับดูแลให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
อาทิ การทํารายการที4เกี4ยวโยง การได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ4งทรั พย์ สิน ตามกฎเกณฑ์ ของตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย หรื อตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที4เกี4ยวข้ อง
กับธุรกิจของบริ ษัทฯ
3.16) พิจารณาแต่งตังเลขานุ
G
การบริ ษัท เพื4อช่วยดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ และช่วยให้ คณะกรรมการ และ
บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิเป็ นไปตามกฎหมาย และข้ อกําหนดที4เกี4ยวข้ อง พร้ อมทังG กําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าที4 และความ
รับผิดชอบของเลขานุการบริ ษัท
3.17) พิจารณาและอนุมตั ิกิจการอื4นใดที4สําคัญ อันเกี4ยวกับบริ ษัทฯ หรื อที4เห็นสมควรจะดําเนินการนันG ๆ เพื4อให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัทฯ
4) การประชุมของคณะกรรมการบริษัท
4.1) บริ ษัทฯ จัดให้ มีการกํ าหนดการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ าทังG ปี และแจ้ งให้ คณะกรรมการ
แต่ละคนทราบ
4.2) คณะกรรมการบริ ษัท จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท มากกว่า 6 ครังG ต่อปี ทังนี
G G กรรมการแต่ละคนต้ อง
เข้ าร่ วมการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ทังหมดรวมทั
G
งการ
G
ประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย
4.3) กําหนดจํานวนองค์ประชุมขันตํ
G 4า ณ ขณะที4คณะกรรมการบริ ษัท จะลงมติในที4ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โดย
ต้ องมีกรรมการอยูไ่ ม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด
G
4.4) ประธานกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ ประธานเจ้ า หน้ า ที4 บ ริ ห าร เป็ น ผู้พิ จ ารณาเลื อ กเรื4 อ งเข้ า วาระการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ทังนี
G G กรรมการแต่ละคน มีอิสระที4จะเสนอเรื4 องเข้ าสูว่ าระการประชุมก็ได้
4.5) การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทแต่ละครังG มีกําหนดวาระการประชุมที4ชดั เจน มีเอกสารประกอบการประชุมที4
ครบถ้ วน เพียงพอ และจัดส่งให้ กบั คณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้ า 7 วันทําการ เพื4อให้ คณะกรรมการได้ มีเวลา
ศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่วมประชุม
4.6) ประธานกรรมการบริ ษัทจะจัดสรรเวลาในการประชุมให้ เพียงพอที4ฝ่ายบริ หารจะเสนอเรื4 อง และกรรมการจะ
อภิปรายปั ญหาสําคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัว4 กัน โดยมีการจัดทําบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และ
จัดเก็บไว้ สําหรับกรรมการและผู้เกี4ยวข้ อง ตรวจสอบได้
4.7) กรรมการทุกคนสามารถเข้ าถึงสารสนเทศที4จําเป็ น เพิ4มเติมได้ จากประธานเจ้ าหน้ าที4บริ หาร เลขานุการบริ ษัท หรื อ
ฝ่ ายบริ หารอื4น
4.8) บริ ษัทฯ มีนโยบายให้ กรรมการที4ไม่เป็ นผู้บริ หาร มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง เพื4ออภิปรายปั ญหาต่าง ๆ เกี4ยวกับ
การจัดการที4อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่ วมด้ วย อย่างน้ อยปี ละ 1 ครังG และแจ้ งให้ ประธานเจ้ าหน้ าที4
บริ หารทราบถึงผลการประชุม
4.9) คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีเลขานุการบริ ษัท ทําหน้ าที4ให้ การสนับสนุนการจัดเตรี ยมระเบียบวาระการประชุม
ทําหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกี4ยวกับการประชุม และจัดทํารายงานการประชุม
เสนอขอความเห็นชอบต่อประธานกรรมการบริ ษัทก่อนที4จะนําเสนอให้ ที4ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
5) การประเมินตนเองของกรรมการ
5.1) คณะกรรมการบริ ษั ท กํ าหนดให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บัติงานของกรรมการเป็ น ประจํ าทุก ปี โดยแบ่งการ
ประเมินออกเป็ น 3 แบบดังนี G
(1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการทังคณะ
G
(2) การประเมินตนเองของกรรมการเป็ นรายบุคคล
(3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
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5.2) หลักเกณฑ์ และกระบวนการ ในการประเมินตนเอง
(1) หลักเกณฑ์ การประเมินตนเอง : ประกอบด้ วยโครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ / บทบาท
หน้ าที4 แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ / การประชุ ม คณะกรรมการ / การปฏิ บัติ ห น้ าที4
ของกรรมการและการแสดงความคิดเห็นอื4น ๆ ที4เป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารจัดการ / ความสัมพันธ์ กบั
ฝ่ ายบริ หาร / การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริ หาร
(2) กระบวนการประเมินตนเอง : (1) คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้อนุมตั ิแบบประเมินตนเอง (2) กรรมการ
ประเมินตนเอง เพื4อแสดงความเห็น และ (3) เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้สรุ ปและวิเคราะห์ผลการประเมิน
ตนเอง พร้ อมทังจั
G ดทําแผนการปรับปรุง เสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพื4อทราบ
ในปี 2563 คณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน โดยสรุปผลการประเมิน ดังนี G
o การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัท ในรู ปแบบการประเมินทังคณะ
G
จํานวน 29 ข้ อ
ซึง4 ครอบคลุมทังด้
G านคุณสมบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมการ บทบาทหน้ าที4และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ และ การพัฒนาของกรรมการและผู้บริ หาร โดยมีผล
การประเมินอยูท่ ี4ร้อยละ 85
o การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการรายบุคคล ในรู ปแบบการประเมินตนเอง จํานวน 13 ข้ อ ซึง4
ครอบคลุม ทังG ด้ า นคุณ สมบัติ ข องกรรมการ การประชุม และ บทบาทหน้ า ที4 แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ
ของกรรมการ โดยมีผลการประเมินอยูท่ ี4ร้อยละ 89
6) ค่ าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
6.1) บริ ษัทฯ มีการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารในระดับที4เหมาะสม และอยูใ่ นระดับที4สามารถเทียบเคียง
ได้ กับบริ ษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ปั จจัยที4จะนํามาพิจารณา ประกอบด้ วย ประสบการณ์ ภาระหน้ าที4
ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทังนี
G G การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้ องผ่านการพิจารณาอนุมตั ิ
จากที4ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
6.2) ค่าตอบแทนผู้บ ริ ห ารจะเป็ น ไปตามหลักการและนโยบายที4 ค ณะกรรมการบริ ษั ท กํ าหนด ซึ4งจะพิจ ารณาจาก
ภาระหน้ าที4และความรั บผิดชอบ ผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารแต่ละท่านประกอบกับผลการดําเนินงานของ
บริ ษัทฯ นอกจากนี G บริ ษัทฯ มีนโยบายการให้ สิทธิแก่ผ้ บู ริ หารในการซื Gอหลักทรัพย์ของบริ ษัท โดยมี (1) ระยะเวลา
ในการใช้ สิทธิมากกว่า 3 ปี (2) กําหนดราคาการใช้ สิทธิที4สงู กว่าราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที4มีการจัดสรรสิทธิ และ
(3) ไม่มีการกระจุกตัวเกิน 5% โดยจะพิจารณาให้ สทิ ธิตามความเหมาะสมและสถานการณ์ปัจจุบนั ของบริ ษัทฯ
7) การพัฒนากรรมการ และผู้บริหาร
7.1) คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริ มและอํานวยความสะดวกให้ มีการฝึ กอบรมและให้ ความรู้แก่ผ้ ทู ี4เกี4ยวข้ องในระบบ
การกํากับดูแลกิจการของบริ ษัท ซึ4งรวมถึง กรรมการ ผู้บริ หาร และเลขานุการบริ ษัท เพื4อให้ มีการปรับปรุ งการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื4อง โดยเฉพาะการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (The
Institute of Directors Association : IOD) โดยสนับ สนุน ให้ ก รรมการเข้ า ร่ ว มในการฝึ ก อบรมที4 จัด ขึนG สํ า หรั บ
กรรมการมากกว่าร้ อยละ 75 ของจํานวนกรรมการทังคณะ
G
และสนับสนุนให้ กรรมการอย่างน้ อย 1 คน เข้ าอบรมใน
รอบปี ที4ผา่ นมา
7.2) คณะกรรมการได้ มอบหมายให้ ฝ่ายบริ หารทําหน้ าที4แนะนํากรรมการใหม่ให้ ร้ ู จกั บริ ษัท โดยเชิญมาประชุมร่ วมกัน
และรับฟั งการบรรยายสรุปลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย
7.3) คณะกรรมการส่งเสริ มให้ มีการพบปะระหว่างกรรมการกับผู้บริ หารระดับสูง โดยการจัดสัมมนาหัวข้ อต่าง ๆ เพื4อ
แลกเปลี4ยนความคิดเห็นซึง4 กันและกัน
ทังนี
G G บริ ษัทฯ ได้ จดั กิจกรรมอบรมและสัมนาให้ กบั กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงาน เพื4อให้ มีความรู้ ความเข้ าใจในการ
มีส่วนร่ วมผลักดัน และการปฏิบตั ิเพื4อเกิดความร่ วมมือกันในการทํางานให้ มีประสิทธิ ภาพยิ4งขึนG รวมถึงให้ ความรู้ เกี4 ยวกับ
แนวทางการบริ หาร และการสร้ างทีมงานให้ เข้ มแข็ง ภายใต้ การเปลี4ยนแปลงในยุคดิจิทลั รวมถึงการบริ หารธุรกิจตามหลัก
ธรรมาภิบาล เพื4อสร้ างองค์กรสูค่ วามยัง4 ยืน
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อีกทังG ยังได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดการปฐมนิเทศแก่กรรมการที4เข้ ารับตําแหน่งใหม่
เพื4อสร้ างความเข้ าใจเกี4ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ไม่ว่าจะเป็ นลักษณะการดําเนินธุรกิจ โครงสร้ างองค์กร โครงสร้ าง
การถือหุ้น ผลการดําเนินงาน นโยบายการกํากับดูแลกิจการ คูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ นโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชัน และข้ อมูลอื4นที4
เกี4 ย วข้ อ ง ไปจนถึ ง ข้ อ กํ า หนด กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บัง คับ หรื อ หลัก เกณฑ์ อื4 น ใดที4 เ กี4 ย วข้ อ งกับ การปฏิ บัติ ห น้ า ที4 และ
ความรับผิดชอบของกรรมการ เพื4อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมในการปฏิบตั ิหน้ าที4ให้ แก่กรรมการที4เข้ ารับตําแหน่งใหม่ พร้ อมทังG
จัดทําคูม่ ือกรรมการ โดยมีเนื Gอหาครอบคลุมเรื4 องต่าง ๆ ที4กล่าวมาข้ างต้ น
8) การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
บริ ษัทฯ มีการกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคคลเพื4อดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท และกรรมการชุดย่อย ซึง4
ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื4อพิจารณา
ซึง4 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน จะเป็ นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม ทังทางด้
G
าน
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้ าน และความรู้ความสามารถที4เกี4ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ ประกอบกับความเหมาะสม
ของจํานวน โครงสร้ าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ เพื4อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อเสนอต่อที4ประชุม
ผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี
สําหรับการพิจารณาสรรหาผู้บริ หารระดับสูงนันG คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา
กํ าหนดนโยบาย/แผนการสืบทอดตําแหน่งงานในระดับผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ซึ4งจะกํ าหนดเป็ นหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และ
แนวทางในการพิจารณาคัดเลือกบุคคล เพื4อเข้ าดํารงตําแหน่งผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ทังนี
G G คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ
กําหนดค่าตอบแทน จะเป็ นผู้พิจารณาสรรหา และคัดเลือกผู้บริ หารสูงสุดของบริ ษัท และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื4อ
พิจารณา ดังรายละเอียดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ที4ปรากฏอยู่ในหัวข้ อการสรรหา แต่งตังกรรมการและผู
G
้ บริ หารระดับสูง
หน้ าที4 45 – 46
9) การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้ าหน้ าทีJบริหาร
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัท ในการ
พิจารณากําหนดเกณฑ์ที4ใช้ ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจําปี ของประธานเจ้ าหน้ าที4บริ หาร โดยเกณฑ์ดงั กล่าวจะต้ อง
สอดคล้ องกับเป้าหมายของบริ ษัท ทังในระยะสั
G
นและระยะยาว
G
10) การติดต่ อสืJอสารกับฝ่ ายบริหาร
คณะกรรมการบริ ษัท สนับสนุนให้ ผ้ บู ริ หารระดับประธานเจ้ าหน้ าที4บริ หาร และผู้บริ หารระดับสูง เข้ าร่ วมการประชุม
กับคณะกรรมการบริ ษัท โดยเป็ นผู้นําเสนอวาระที4ตนรับผิดชอบต่อที4ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื4อให้ คณะกรรมการบริ ษัท
ได้ รั บ ทราบข้ อ มูล ความคิ ด เห็ น จากผู้บ ริ ห ารที4 รั บ ผิ ด ชอบงานโดยตรง ขณะเดี ย วกัน ผู้บ ริ ห ารก็ มี โ อกาสได้ เ รี ย นรู้ และทํ า
ความเข้ าใจมุมมองของคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ส่งเสริ มให้ มีการพบปะ และแลกเปลี4ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง
ในโอกาสอื4น นอกเหนื อจากการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื4อให้ กรรมการได้ มีโอกาสทําความรู้ จักคุ้นเคยกับผู้บริ หาร
ระดับสูงของบริ ษัท ทังนี
G G กรรมการสามารถติดต่อสื4อสารกับฝ่ ายบริ หารแต่ละคนได้ โดยตรง โดยไม่เป็ นการก้ าวล่วงหรื อแทรกแซง
การปฏิบตั งิ านของฝ่ ายบริ หาร แต่ควรแจ้ งให้ ประธานเจ้ าหน้ าที4บริ หารทราบล่วงหน้ า
นโยบายทีJเกีJยวข้ องกับการกํากับดูแลกิจการ
1) นโยบายและแนวปฏิบตั คิ วามปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิJงแวดล้ อมในการทํางาน
บริ ษัทฯ มีความห่วงใยต่อชีวิต สุขภาพของพนักงานทุกคน รวมทังG สิ4งแวดล้ อมและชุมชน ดังนันG เพื4อให้ เกิดความ
ชัดเจนในการนําไปปฏิบตั ิ และใช้ เป็ นแนวทางในการดําเนินงานด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ4งแวดล้ อม เพื4อให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุด จึงกําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั คิ วามปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง4 แวดล้ อมในการทํางาน ดังนี G
1.1) ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ4งแวดล้ อม ถือเป็ นหน้ าที4รับผิดชอบของพนักงานทุกระดับที4ต้องปฏิบตั ิตาม
อย่างจริ งจัง
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1.2) สื4อสารและเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร สนับสนุนการดําเนินงานด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ4งแวดล้ อม
เพื4อสร้ างความเข้ าใจที4ถกู ต้ องต่อผู้ปฏิบตั งิ าน ผู้มีสว่ นเกี4ยวข้ อง และสาธารณชน
1.3) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับ ด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ4งแวดล้ อมอย่างเคร่ งครัด โดยให้
ถือเป็ นส่วนหนึง4 ของการทํางาน และเป็ นหน้ าที4ของทุกคน โดยมีสว่ นร่วมในการดําเนินงานด้ านความปลอดภัย
1.4) ดํ า เนิ น การเพื4 อ ให้ มั4น ใจว่า การปฏิ บัติง านทังG หมด มี ค วามปลอดภัย มี ส ภาพแวดล้ อ มในการทํ า งานที4 ดี และ
เหมาะสมสําหรับพนักงาน คูค่ ้ า และชุมชน
1.5) เสริ มสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ ชุมชน และผู้มีสว่ นได้ เสีย ทังภายใน
G
และภายนอกองค์กร
2) นโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารสรรหา การบริหารค่ าตอบแทนและสวัสดิการ การพัฒนา และ
การปฏิบตั ติ ่ อพนักงาน
บริ ษั ท ฯ มี ค วามเชื4 อ มั4น ว่า พนัก งานของบริ ษั ท ฯ เป็ น ทรั พ ยากรที4 มี คุณ ค่า และเป็ น หนึ4ง ในปั จ จัย หลัก ที4 จ ะนํ า ไปสู่
เป้าหมายและความสําเร็ จ บริ ษัทฯ จึงปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรมบนพื Gนฐานของหลักสิทธิมนุษยชน และนําเอาความ
ต้ อ งการของพนัก งานมาเป็ น องค์ ป ระกอบในการพิ จ ารณา เพื4 อ สรรค์ ส ร้ างสัม พัน ธภาพที4 ดี ร ะหว่ า งพนัก งานกับ บริ ษั ท ฯ
มุ่งสนับสนุนส่งเสริ มการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ พร้ อมทังเพิ
G 4มพูนศักยภาพของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื4อง
ขณะเดียวกันก็บริ หารจัดการเพื4อให้ เกิดความมัน4 คงและความก้ าวหน้ าในอาชีพของพนักงาน บริ ษัทฯ จึงได้ กําหนดนโยบายและ
แนวปฏิบตั ิ ดังนี G
2.1) ดําเนินการสรรหาด้ วยระบบการคัดเลือกและมีเงื4อนไขในการจ้ างงานที4มีประสิทธิภาพ เสมอภาคและเป็ นธรรม
เพื4อให้ ได้ มาซึง4 พนักงานที4มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน มีคณ
ุ ภาพ และมีความซื4อสัตย์สจุ ริ ต ตรงตามมาตรฐานที4บริ ษัทฯ
ต้ องการ
2.2) ประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง าน และบริ ห ารค่ า ตอบแทนโดยพิ จ ารณาจากความเหมาะสมของบทบาทหน้ าที4
ความรั บผิดชอบ และความสามารถของพนักงานเป็ นรายบุคคล การจัดให้ มีสวัสดิการที4เป็ นธรรมและมีความ
เหมาะสมแก่พนักงาน รวมทังG ดูแลและปรั บปรุ งให้ มีความเหมาะสมเป็ นปั จจุบนั มีความสอดคล้ องกับผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯ ทังในระยะสั
G
นตามความสามารถในการทํ
G
ากําไรในแต่ละปี และระยะยาว เช่น การเสนอ
ขายหลักทรัพย์ตอ่ พนักงาน (ESOP) เป็ นต้ น รวมถึงสอดคล้ องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และตลาดการ
จ้ างงานในอุตสาหกรรมเดียวกัน
2.3) ให้ การพัฒนาพนักงานทุกคน ทุกระดับ และทุกสายวิชาชีพอย่างทัว4 ถึง เพียงพอ และต่อเนื4อง บนพื Gนฐานและความ
เหมาะสมของบทบาท หน้ าที4 และความรับผิดชอบ พร้ อมทังปลู
G กฝั งให้ พนักงานมีจิตสํานึกในเรื4 องของคุณธรรม
การมีจิตอาสา การอนุรักษ์ ธรรมชาติชมุ ชนและสิง4 แวดล้ อม และการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันทุกรูปแบบ
2.4) ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ เกิดวัฒนธรรมของการทํางานร่วมกันเป็ นทีม เพื4อสร้ างความสามัคคีและความเป็ นนํ Gาหนึง4
ใจเดียวกันขององค์กร พร้ อมทังปลู
G กฝังและสร้ างจิตสํานึกให้ พนักงานมีวินยั ในการทํางาน
2.5) ปลูก ฝั ง ให้ พ นัก งานมี จิ ต สํ า นึก และส่ง เสริ ม ให้ พ นัก งานปฏิ บัติ ง านอย่ า งปลอดภัย และถูก สุข ลัก ษณะ สร้ าง
บรรยากาศและสภาวะแวดล้ อมการทํางานที4ดี เพื4อให้ พนักงานปฏิบตั ิงานอย่างมีความสุขเสมือนคนในครอบครัว
เดียวกัน และสามารถบริ หารดุลยภาพระหว่างชีวิตการทํางานกับชีวิตส่วนตัวได้ อย่างเหมาะสม
2.6) บริ หารจัดการให้ เป็ นไปตามมาตรฐานของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทังจั
G ดให้ มีระบบ
การบริ หารจัดการด้ านสิง4 แวดล้ อมให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานที4เป็ นสากล เพื4อคุณภาพชีวิตที4ดีของพนักงาน
2.7) ให้ การดูแลพนักงานอย่างทัว4 ถึง เสมอภาค และเป็ นธรรม ให้ เกียรติ ให้ ความเคารพ และให้ การปกป้องสิทธิเสรี ภาพ
ส่วนบุคคลของพนักงานมิให้ ถกู ละเมิด ให้ การสนับสนุนส่งเสริ มสิทธิในการแสดงออก และการแสดงความคิดเห็น
ของพนักงาน รวมทังพิ
G จารณาและให้ ความเคารพในความเห็นต่าง
2.8) จัดให้ มี ระบบร้ องเรี ยน และช่ องทางที4 หลากหลายในการแจ้ งข้ อมูลเบาะแสของพฤติ กรรมอันไม่ สอดคล้ องกับ
จรรยาบรรณบริ ษัท หรื อพฤติกรรมการทุจริ ตคอร์ รัปชันทุกรู ปแบบ รวมทังจั
G ดให้ มีระบบการปกป้องพนักงาน หรื อผู้
ร้ องเรี ยนดังกล่าว มิให้ ถกู กลัน4 แกล้ ง ได้ รับโทษ หรื อได้ รับความเดือดร้ อนจากการร้ องเรี ยน (Whistle Blower Policy)
2.9) ส่งเสริ ม และจัดให้ มีช่องทางที4หลากหลายในการเผยแพร่ ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ แก่พนักงาน เพื4อให้ พนักงานมี
ข้ อมูล มีความรู้ความเข้ าใจในการดําเนินธุรกิจ และได้ รับทราบผลการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างสมํ4าเสมอ
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3) นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ ้ านสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทฯ เคารพในเกี ยรติของพนักงานในสถานที4ทํางานของบริ ษัทฯ และจะดําเนินการเพื4อรั บประกันว่าพนักงาน
ของบริ ษั ท ฯ จะมี สิ ท ธิ ใ นด้ า นความปลอดภัย ส่ ว นบุค คล ตลอดจนมี สิ ท ธิ ที4 จ ะมี ส ถานที4 ทํ า งานที4 ป ลอดภัย สะอาดและ
ถูกสุขลักษณะ บริ ษัทฯ ได้ กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ดิ ้ านสิทธิมนุษยชน โดยมีรายละเอียดดังนี G
3.1) นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ ้ านการใช้ แรงงานบังคับ
บริ ษัทฯ ไม่กระทําหรื อสนับสนุนให้ มีการใช้ แรงงานบังคับในทุกรู ปแบบ และจะไม่เรี ยกร้ องหรื อรับเงินเก็บประกัน
บัตรประจําตัว หรื อเอกสารประจําตัวใด ๆ จากลูกจ้ าง ไม่ว่าเมื4อเข้ าทํางาน หรื อรับเข้ าทํางานแล้ ว หรื อเป็ นเงื4อนไขในการ
รับเข้ าทํางานเว้ นแต่กฎหมายยกเว้ นไว้ รวมทังไม่
G ใช้ การลงโทษทางกาย หรื อการคุกคามจากการถูกกระทํารุ นแรง หรื อ
รูปแบบอื4น ๆ ของการข่มเหงทางกาย เพศ จิตใจ หรื อทางวาจา เป็ นมาตรการด้ านระเบียบวินยั หรื อการควบคุม
3.2) นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ ้ านการใช้ แรงงานเด็ก
บริ ษัทฯ จะไม่ว่าจ้ างหรื อสนับสนุนให้ มีการว่าจ้ างเด็กที4มีอายุตํ4ากว่า 15 ปี และจะไม่ให้ หรื อสนับสนุนให้ แรงงาน
เด็กทํางานที4เป็ นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย หรื ออยู่ในสภาวะแวดล้ อมที4อาจก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัย
3.3) นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ ้ านการใช้ แรงงานหญิง
บริ ษัทฯ จะต้ องไม่ให้ ลูกจ้ างหญิ งทํางานที4เป็ นอันตรายต่อสุขภาพหรื อร่ างกายตามที4กฎหมายกํ าหนด รวมทังG
บริ ษัทฯ ต้ องจัดให้ ลกู จ้ างหญิงที4มีครรภ์ทํางาน หรื ออยู่ในสภาพแวดล้ อมที4ไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย และความ
ปลอดภัยต่อการมีครรภ์ รวมทังบริ
G ษัทฯ จะไม่เลิกจ้ าง ลดตําแหน่ง หรื อลดสิทธิประโยชน์ของลูกจ้ างหญิง เพราะเหตุจาก
การมีครรภ์
3.4) นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ ้ านการเลือกปฏิบตั ิ
บริ ษัทฯ จะไม่กระทําหรื อสนับสนุนให้ มีการเลือกปฏิบตั ิในการจ้ างงาน การจ่ายค่าจ้ างและค่าตอบแทนการทํางาน
การให้ สวัสดิการ โอกาสได้ รับการฝึ กอบรมและพัฒนา การพิจารณาเลื4อนขันG หรื อตําแหน่งหน้ าที4 การเลิกจ้ างหรื อการ
เกษี ยณอายุการทํางาน และจําไม่แทรกแซง ขัดขวาง หรื อกระทําการใด ๆ อันเป็ นผลกระทบต่อกิจกรรมการใช้ สิทธิ หรื อ
วิธีปฏิบตั ิของลูกจ้ าง อันเนื4องมาจากเหตุเพราะความแตกต่างในเรื4 องสัญชาติ ศาสนา ภาษา อายุ เพศ สถานภาพการ
สมรส ทัศนคติส่วนตัวในเรื4 องเพศ ความพิการ การติดเชื Gอเอชไอวี การเป็ นผู้ป่วยเอดส์ การเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงาน
การเป็ นกรรมการลูกจ้ าง ความนิยมในพรรคการเมือง หรื อแนวคิดส่วนบุคคลอื4น ๆ
3.5) นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ ้ านเสรี ภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง
บริ ษัทฯ จะเคารพสิทธิลกู จ้ างในการสมาคม การร่ วมเจรจาต่อรอง การคัดเลือกหรื อเลือกตังผู
G ้ แทน อํานวยความ
สะดวก และจะปฏิบตั ติ อ่ ผู้แทนนันเท่
G าเทียมกับลูกจ้ างอื4น ๆ
3.6) นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ ้ านความรับผิดชอบทางสังคมและแรงงาน
บริ ษัทฯ มีความมุ่งมั4นที4จะดําเนินการให้ พนักงานทุกคนของบริ ษัทฯ ปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน ภายใต้ การ
คุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็ นธรรมบนพืนG ฐานทางสังคม และตามบทบัญญัติของกฎหมายแรงงานที4ว่าด้ วยการ
คุ้มครองแรงงาน สวัสดิการแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ และความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
และระเบียบปฏิบตั ทิ ี4เกี4ยวข้ องโดยจะมีการทบทวน พัฒนาและปรับปรุงให้ เหมาะสมอยูเ่ สมอ
3.7) นโยบายและแนวปฏิบตั ิด้านความรับผิดชอบดูแลลูกจ้ างเกี4ยวกับการถูกคุมคามและหรื อถูกล่วงละเมิดทางเพศ
รวมทังการใช้
G
ความรุนแรงต่อสตรี
บริ ษัทฯ ได้ มีมาตรการป้องกันมิให้ ลกู จ้ างของบริ ษัทฯ ถูกคุมคามและล่วงละเมิดทางเพศ โดยการแสดงออกด้ วย
คําพูด ท่าทาง การสัมผัสทางกาย หรื อด้ วยวิธีการอื4นใด รวมทังการใช้
G
ความรุนแรงต่อสตรี หากลูกจ้ างถูกคุมคาม และหรื อ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศ บริ ษัทฯ จะดําเนินการพิจารณาโทษทางวินยั กับผู้ที4กระทําผิดตามข้ อบังคับเกี4ยวกับการทํางาน
ของบริ ษัทฯ อย่างเคร่งครัด
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3.8) นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ ้ านค่าตอบแทนการทํางาน
บริ ษัทฯ จะจ่ายค่าจ้ างและค่าตอบแทนการทํางานหรื อเกินเวลาทํางานปกติให้ แก่ลกู จ้ างไม่น้อยกว่าที4กฎหมาย
กําหนดไว้ และจะให้ ลกู จ้ างได้ รับรู้ ข้อมูลเกี4ยวกับค่าจ้ างและค่าตอบแทนการทํางานที4ได้ รับทังหมดในแต่
G
ละงวดเป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษรและสามารถเข้ าใจรายละเอียดส่วนประกอบต่าง ๆ ได้ และจะไม่หกั ค่าจ้ างไม่ว่ากรณีใด เว้ นแต่กฎหมาย
ยกเว้ นไว้
4) นโยบายและแนวปฏิบตั ติ ่ อลูกค้ า คู่ค้า ผู้ให้ บริการ และคู่แข่ ง
บริ ษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ า คูค่ ้ า ผู้ให้ บริ การ และคูแ่ ข่ง ด้ วยความเสมอภาคเป็ นธรรมและโปร่งใส โดย
ยึดมัน4 ในการปฏิบตั ติ ามเงื4อนไขต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี G
4.1) นโยบายและแนวปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้ า
o ปฏิบตั ติ ามเงื4อนไขที4มีตอ่ ลูกค้ าอย่างเคร่งครัดและให้ บริ การที4มีคณ
ุ ภาพและเชื4อถือได้
o ให้ บริ การซึง4 เป็ นไปตามมาตรฐานที4กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
o ให้ คําแนะนําแก่ลกู ค้ าในการใช้ บริ การอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด
4.2) นโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารคัดเลือกคูค่ ้ า ผู้ให้ บริ การ
o ปฏิบตั ิตามกฎหมาย มีมาตรฐานจริ ยธรรมของสังคม และให้ ความสําคัญและคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน สังคม
และสิง4 แวดล้ อม
o มีสภาพการดําเนินธุรกิจที4ดี สถานะการเงินที4มั4นคง มีสถานประกอบการที4สามารถตรวจสอบได้ และมี
ประวัติการดําเนินกิจการที4น่าเชื4อถือ ไม่มีประวัติต้องห้ ามทําการค้ าอันเนื4องมาจากการกระทําทุจริ ต หรื อ
ประวัตลิ ะทิ Gงงาน หรื ออยูใ่ นบัญชีรายชื4อบริ ษัทต้ องห้ ามของทางราชการและเอกชน
o มีผลงานน่าพอใจทังคุ
G ณภาพ ราคา กําหนดการส่งมอบและการบริ การ
o สามารถส่งมอบได้ อย่างสมํ4าเสมอ และสามารถตอบสนองต่อการเปลี4ยนแปลงได้ อย่างยืดหยุน่
4.3) นโยบายและแนวปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่งทางการค้ า
บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันที4ดี ไม่แสวงหาข้ อมูลที4เป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วย
วิธีการที4ไม่สจุ ริ ตหรื อไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้ างให้ แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็ นต้ น และไม่ทําลายชื4อเสียงของ
คูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยการกล่าวหาในทางร้ าย
5) นโยบายและแนวปฏิบตั ติ ่ อเจ้ าหนี I
บริ ษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อเจ้ าหนี Gด้ วยความเสมอภาคเป็ นธรรมและโปร่ งใส โดยยึดมัน4 ในการปฏิบตั ิตาม
เงื4อนไขต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี G
5.1) บริ ษัทฯ ได้ มีการปฏิบตั อิ ย่างเสมอภาคเป็ นธรรมและโปร่งใส โดยไม่เอาเปรี ยบต่อเจ้ าหนี Gของบริ ษัทฯ
5.2) ไม่ใช้ วิธีการทุจริ ต หรื อปกปิ ดข้ อมูลหรื อข้ อเท็จจริ งสําคัญใด ๆ ที4อาจทําให้ เจ้ าหนี Gได้ รับความเสียหาย
5.3) ปฏิบตั ิตามเงื4อนไขข้ อตกลงของสัญญาต่าง ๆ ที4ได้ ทําไว้ กบั เจ้ าหนี Gทุกประเภทอย่างเคร่ งครัด ถูกต้ องตรงไปตรงมา
โดยเฉพาะเรื4 อง เงื4อนไขคํ Gาประกัน การบริ หารเงินทุน และกรณีที4เกิดการผิดนัดชําระหนี G
5.4) ชําระคืนเงินกู้พร้ อมดอกเบี Gยให้ กบั เจ้ าหนี Gทุกประเภทอย่างครบถ้ วนและตรงตามกําหนดเวลาที4ได้ ตกลงไว้
6) นโยบายและแนวปฏิบตั ทิ างด้ านทรั พย์ สนิ ทางปั ญญา
บริ ษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบตั ิอย่างชัดเจนที4จะไม่กระทําการใด ๆ ที4จะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา ไม่ว่า
จะเป็ นด้ านลิขสิทธิï สิทธิบตั รหรื อเครื4 องหมายการค้ า โดยบริ ษัทฯ มีแนวปฏิบตั ิในการดําเนินการที4ชดั เจน เช่น ทางด้ านลิขสิทธิï
บริ ษัทฯ มี การกํ าหนดนโยบายในการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ป (Software) ที4 ถูกต้ องตามลิขสิทธิï เพื4อเป็ นการดําเนินการตาม
หลักธรรมาภิบาลดังกล่าว บริ ษัทฯ ได้ กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี G
6.1) ถอดโปรแกรมสําเร็ จรูปบางโปรแกรมออกจากเครื4 องคอมพิวเตอร์ ของพนักงาน
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6.2) สํารวจและปรับปรุงจํานวนโปรแกรมสําเร็ จรูปต่าง ๆ ในระบบสารสนเทศของบริ ษัทฯ ให้ มีความเพียงพอ เหมาะสม
และมีความสอดคล้ องกับธุรกรรมของบริ ษัทฯ
ทังนี
G G เพื4อสร้ างความมัน4 ใจว่า คอมพิวเตอร์ ทกุ เครื4 องของบริ ษัทฯ มีการใช้ งานเฉพาะโปรแกรมสําเร็ จรูปที4ซื Gอถูกต้ องตาม
ลิขสิทธิïโดยบริ ษัทฯ เท่านันG
บริ ษัทฯ ไม่สนับสนุนให้ พนักงานใช้ /นํามาใช้ ซึง4 โปรแกรมสําเร็ จรู ปที4ละเมิดลิขสิทธิïในคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัทฯ ซึง4 ถือ
เป็ นความผิดร้ ายแรงตามกฎหมายและอาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อองค์กรในอนาคต หากพนักงานใดฝ่ าฝื นนําโปรแกรม
ละเมิดลิขสิทธิïมาใช้ ในงานของบริ ษัทฯ พนักงานนันจะต้
G
องรับโทษทางวินยั ของบริ ษัทฯ และรับผิดชอบเป็ นการส่วนตัว หากถูก
เจ้ าของลิขสิทธิïดําเนินการทางกฎหมายใด ๆ
7) นโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารป้ องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษัทฯ มีการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยสรุปดังนี G
7.1) พึงละเว้ นการประกอบการ ดําเนินการ หรื อลงทุนประกอบธุรกิจใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรง หรื อทางอ้ อม อันเป็ นการ
แข่งขัน หรื ออาจเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทฯ
7.2) พึงละเว้ นการถือหุ้น การเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อที4ปรึ กษาในกิจการที4ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกัน หรื อ
กิจการที4เป็ นคู่แข่งทางการค้ ากับบริ ษัทฯ ทังนี
G G สามารถถือหุ้น เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อ ที4ปรึ กษาในองค์กรอื4น
ใด หากการถือหุ้น หรื อการดํารงตําแหน่งนันG ไม่ขดั ต่อผลประโยชน์ หรื อการปฏิบตั หิ น้ าที4ของบริ ษัทฯ
7.3) กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ควรเปิ ดเผยธุรกิจ หรื อกิจการที4ประกอบขึ Gนเป็ นส่วนตัว หรื อกับครอบครัว หรื อ
ญาติ พี4น้อง หรื อผู้อยู่ในอุปการะ ที4มีผลประโยชน์อนั จะมีผลกระทบให้ เกิดการขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ
ได้ เช่น การร่ วมลงทุน หรื อมีผลประโยชน์กบั คู่ค้าที4ประกอบธุรกิจกับบริ ษัทฯ การดํารงตําแหน่งใด ๆ หรื อแม้ แต่
เป็ นที4ปรึกษาของคูค่ ้ าที4ทําธุรกิจกับบริ ษัทฯ หรื อลูกค้ าของบริ ษัทฯ เป็ นต้ น
7.4) กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ต้ องไม่แสวงหาประโยชน์ให้ แก่ตนเอง หรื อผู้อื4น โดยอาศัยข้ อมูลอันเป็ นความลับ
ของบริ ษัทฯ รวมทังG ต้ องปฏิบัติตามนโยบายการใช้ ข้อมูลภายใน และการรายงานการถื อครองหลักทรั พย์ ของ
บริ ษัทฯ อย่างเคร่งครัด
7.5) กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ควรหลีกเลี4ยงการทํารายการที4เกี4ยวโยงกัน กับบริ ษัทฯ ที4อาจทําให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ทังนี
G G ในกรณีที4จําเป็ นต้ องทํารายการนันG ให้ ปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี4ยวกับ
รายการที4เกี4ยวโยงกัน ของบริ ษัทฯ
7.6) กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ผู้มีส่วนได้ เสีย ต้ องเปิ ดเผยส่วนได้ เสียต่อบริ ษัท ก่อนเข้ าทํารายการใด ๆ กับ
บริ ษัทฯ ทังในนามส่
G
วนตัว ครอบครัว หรื อในนามนิตบิ คุ คลซึง4 พนักงานมีสว่ นได้ เสีย
7.7) กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ผู้มีสว่ นได้ เสีย ห้ ามอนุมตั ิการเข้ าทํารายการ หรื อการกระทําใด ๆ ในนามบริ ษัทฯ
เพื4อป้องกันการเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
7.8) กรรมการ และผู้บริ หาร ต้ องพิจารณาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการทํารายการที4เกี4ยวโยงกัน อย่างรอบคอบ
ด้ วยความซื4อสัตย์สจุ ริ ต และเป็ นอิสระ เพื4อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น
7.9) การพิจารณาวาระใด ๆ ซึง4 มีกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงาน ผู้มีสว่ นได้ เสียในเรื4 องที4กําลังพิจารณา บุคคลนันต้
G อง
ไม่เข้ าร่ วมประชุม และงดออกเสียงในการพิจารณาเรื4 องดังกล่าว เพื4อให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมท่านอื4นสามารถพิจารณา
ได้ โดยปราศจากอิทธิพลของผู้มีสว่ นได้ เสีย
7.10) กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลภายใน หรื อข้ อมูลที4เป็ นความลับของบริ ษัทฯ ให้ แก่บคุ คล
ใด ๆ ไม่ว่าทางใด ตลอดระยะเวลาในการปฏิบตั ิหน้ าที4 และภายหลังพ้ นจากการปฏิบตั ิหน้ าที4 เว้ นแต่ได้ รับอนุมตั ิ
จากผู้มีอํานาจ หรื อผู้บงั คับบัญชาแล้ วเท่านันG
7.11) กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ต้ องปฏิบตั ิตามข้ อบังคับบริ ษัท และ คู่มือจริ ยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct)
โดยต้ องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที4ขดั แย้ งกับผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ และต้ องไม่ยอมให้ เหตุผลส่วนตน
หรื อบุคคลในครอบครัวของตน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที4เบี4ยงเบนไปจากหลักการ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
ผู้ที4 มี ส่ว นได้ เ สีย ของบริ ษั ท เท่า นันG ซึ4ง ถื อ เป็ น เรื4 อ งสํา คัญ ที4 ต้ อ งยึด ถื อ ปฏิ บัติโ ดยเคร่ ง ครั ด เพื4 อ ให้ บ ริ ษั ท เป็ น ที4
น่าเชื4อถือ และไว้ วางใจของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
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นโยบายการต่ อต้ านคอร์ รัปชัน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย บริ หารจัดการโดยยึดหลักการกํ ากับดูแลกิจการที4ดี และกํ าหนดนโยบายต่อต้ านการทุจริ ต
คอร์ รัปชันทุกรู ปแบบที4อาจเกิดขึ Gนจากการปฏิบตั ิงานและการติดต่อกับผู้มีสว่ นได้ เสีย ซึง4 บริ ษัทฯ กําหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ยึดถือปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัด
1) คํานิยามตามนโยบายการต่ อต้ านคอร์ รัปชัน
คอร์ รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรู ปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้ สัญญามอบให้ ให้ คํามัน4
เรี ยกร้ อง หรื อรับ ซึง4 เงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื4นใดซึง4 ไม่เหมาะสม แก่เจ้ าหน้ าที4รัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน
หรื อผู้มีหน้ าที4ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม เพื4อให้ บคุ คลดังกล่าวกระทําหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที4 อันเป็ นการให้ ได้ มา
หรื อรักษาไว้ ซงึ4 ประโยชน์ทางธุรกิจหรื อแนะนําธุรกิจให้ แก่บริ ษัทฯ โดยเฉพาะ หรื อเพื4อให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้ ซงึ4 ผลประโยชน์อื4นใด
ที4ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้ นแต่เป็ นกรณีที4กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้ องถิ4น หรื อจารี ต
ทางการค้ า ให้ กระทําได้
2) นโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารต่ อต้ านคอร์ รัปชัน
ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ดําเนินการหรื อยอมรับการคอร์ รัปชันในทุกรู ปแบบทังทางตรงหรื
G
อ
ทางอ้ อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที4เกี4ยวข้ อง และให้ มีการสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบาย
การต่อต้ านคอร์ รัปชันนี Gอย่างสมํ4าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิและข้ อกําหนดในการดําเนินการเพื4อให้ สอดคล้ อง
กับการเปลี4ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนระเบียบ ข้ อบังคับ และ
ข้ อกําหนดของกฎหมาย
2.1) หน้ าที4ความรับผิดชอบ
(1) คณะกรรมการบริ ษั ท มี ห น้ า ที4 แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการกํ า หนดนโยบายและกํ า กับ ดูแ ลให้ มี ร ะบบที4
สนับสนุนการต่อต้ านคอร์ รัปชันที4มีประสิทธิภาพ เพื4อให้ มนั4 ว่าฝ่ ายบริ หารได้ ตระหนักและให้ ความสําคัญกับ
การต่อต้ านคอร์ รัปชันและปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าที4และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี
ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และกระบวนการอื4นที4เกี4ยวข้ องกับมาตรการต่อต้ านการ
คอร์ รัปชัน เพื4อให้ มนั4 ใจว่าเป็ นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
(3) ผู้บริ หาร มีหน้ าที4และความรับผิดชอบในการกําหนดให้ มีระบบและให้ การส่งเสริ มและสนับสนุนนโยบายการ
ต่อต้ านคอร์ รัปชัน เพื4อสื4อสารไปยังพนักงานและผู้เกี4ยวข้ องทุกฝ่ าย จัดให้ มีการฝึ กอบรมแก่พนักงานเพื4อให้
ความรู้ เกี4ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน รวมทังทบทวนความเหมาะสมของ
G
ระบบและมาตรการต่าง ๆ เพื4อให้ สอดคล้ องกับการเปลี4ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับและข้ อกําหนด
ของกฎหมาย
(4) หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้ าที4และความรับผิดชอบในการสอบทานการประเมินความเสี4ยงจากการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน และสอบทานการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปอย่างถูกต้ อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ อํานาจ
ดําเนินการ ระเบียบปฏิบตั ิ และกฎหมาย ข้ อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแล เพื4อให้ มนั4 ใจว่ามีระบบควบคุม
ที4มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี4ยงด้ านคอร์ รัปชันที4อาจเกิดขึ Gน และรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
2.2) การดําเนินการต่อต้ านคอร์ รัปชัน
(1) กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร พนักงานบริ ษัท ทุกระดับ ต้ องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชันและ
จรรยาบรรณบริ ษัท โดยต้ องไม่เข้ าไปเกี4ยวกับเรื4 องคอร์ รัปชันไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
(2) พนักงานบริ ษัท ไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉย เมื4อพบเห็นการกระทําที4เข้ าข่ายคอร์ รัปชันที4เกี4ยวข้ องกับบริ ษัทฯ
ต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูบงั คับบัญชา หรื อบุคคลที4รับผิดชอบทราบ และให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง
ต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรื อข้ อซักถามให้ ปรึกษากับผู้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลที4กําหนดให้ ทําหน้ าที4รับผิดชอบ
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที4บริ ษัทฯ กําหนดไว้
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(3) บริ ษัทฯ จะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงานที4ปฏิเสธการคอร์ รัปชันหรื อแจ้ งเรื4 องคอร์ รัปชันที44เกี4ยวข้ อง
กับบริ ษัทฯ โดยใช้ มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ที4ให้ ความร่ วมมือในการรายงานการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
ตามที4บริ ษัท กําหนดไว้ ใน Whistle blower policy
(4) ผู้ที4กระทําคอร์ รัปชัน เป็ นการกระทําผิดจรรยาบรรณบริ ษัทฯ ซึง4 จะต้ องได้ รับการพิจารณาโทษทางวินยั ตาม
ระเบียบที4บริ ษัท กําหนดไว้ นอกจากนี G อาจจะได้ รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานันผิ
G ดกฎหมาย
(5) บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่ ให้ ความรู้ และทําความเข้ าใจกับบุคคลอื4นที4ต้องปฏิบตั ิ
หน้ าที4ที4เกี4ยวข้ องกับบริ ษัทฯ หรื ออาจเกิดผลกระทบต่อบริ ษัทฯ ในเรื4 องที4ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามนโยบาย
การต่อต้ านคอร์ รัปชันนี G
(6) บริ ษั ทฯ มุ่งมั4นที4 จะสร้ างและรั กษาวัฒ นธรรมองค์ กรที4 ยึดมั4นว่าคอร์ รัป ชันเป็ นสิ4งที4 ผิดและยอมรั บ ไม่ได้
ทังการทํ
G
าธุรกรรมกับภาครัฐและ/หรื อภาคเอกชน
2.3

ข้ อกําหนดในการดําเนินการ
(1) นโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชันนี G ให้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริ หารงานบุคคล ตังแต่
G การสรรหาหรื อการ
คัดเลือกบุคลากร การเลื4อนตําแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้
ผลตอบแทนและการลงโทษพนัก งาน โดยกํ า หนดให้ ผ้ ูบัง คับ บัญ ชาทุก ระดับ สื4 อ สารทํ า ความเข้ า ใจกับ
พนักงานเพื4อใช้ ในกิจกรรมทางธุรกิจที4อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(2) เพื4อความชัดเจนในการดําเนินการในเรื4 องที4มีความเสี4ยงสูงกับการเกิดคอร์ รัปชัน กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร
และพนักงานบริ ษัทฯ ทุกระดับต้ องปฏิบตั ดิ ้ วยความระมัดระวังในเรื4 องดังต่อไปนี G
o ของกํ า นัล การเลี ยG งรั บ รองและค่ า ใช้ จ่ า ยในการให้ มอบ หรื อ รั บ ของกํ า นัล การเลี ยG งรั บ รอง
ให้ เป็ นไปตามที4กําหนดในระเบียบปฏิบตั ขิ องบริ ษัทฯ
o เงินบริ จาคเพื4อการกุศล หรื อเงินสนับสนุน การให้ หรื อรับเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุนต้ องเป็ นไป
อย่ า งโปร่ ง ใสและถูก ต้ อ งตามกฎหมาย โดยต้ อ งมั4น ใจว่า เงิ น บริ จ าค หรื อ เงิ น สนับ สนุน ไม่ ไ ด้
ถูกนําไปใช้ เพื4อเป็ นข้ ออ้ างในการติดสินบน
o ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจและการจัดซื Gอจัดจ้ างกับภาครัฐ ห้ ามให้ หรื อรับสินบนในการดําเนินธุรกิจ
ทุกชนิ ด การดําเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ และการติด ต่องานกับ ภาครั ฐจะต้ องเป็ น ไปอย่างโปร่ งใส
ซื4อสัตย์ และต้ องดําเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมายที4เกี4ยวข้ อง

นโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองและให้ ความเป็ นธรรมแก่ พนั กงานทีJแจ้ งข้ อมูลหรื อให้ เบาะแสเกีJยวกับการ
ทุจริตคอร์ รัปชัน หรื อไม่ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับบริษัทฯ และจรรยาบรรณ (Whistle blower policy)
1) นโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการรายงานเบาะแส
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ได้ กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการรายงานเบาะแส ซึง4 เป็ นมาตรการในการคุ้มครองและ
ให้ ความเป็ นธรรมแก่พนักงาน กรรมการ และบุคคลอื4น ๆ ในการแจ้ งข้ อมูลหรื อให้ เบาะแสเกี4ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน หรื อการ
ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัทฯ เพื4อให้ มีการแก้ ไขปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ
2) เบาะแสทีJควรรายงาน
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

การกระทําที4ทจุ ริ ตคอร์ รัปชัน และ/หรื อ ฉ้ อโกง
การใช้ อํานาจในทางไม่ชอบ
การใช้ เงิน ทรัพย์สนิ และ/หรื อ สิง4 อํานวยความสะดวกของบริ ษัทฯ โดยไม่ได้ รับการอนุมตั ิ
มีความเกี4ยวข้ องกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และ/หรื อ ตําแหน่งโอกาสทางธุรกิจ
การไม่ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ ข้ อบังคับ และ/หรื อ จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
มีความเกี4ยวข้ องกับการเมืองและการกระทําที4เป็ นอันตราย และ/หรื อ ผิดกฎหมายอื4น ๆ
การละเลย และ/หรื อ การทุจริ ตคอร์ รัปชันต่อหน้ าที4
การกระทําที4ผิดกฎหมาย
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(9) การเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทฯ โดยไม่ได้ รับอนุญาต
(10) การกระทําที4เสี4ยงต่อความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน สิ4งอํานวยความสะดวก และ/หรื อต่อ
พนักงานของบริ ษัทฯ
(11) การกระทําที4ไม่ได้ มาตรฐานวิชาชีพ
(12) การปกปิ ดข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ น
(13) การกระทําที4ขม่ ขู่ คุกคาม สมาชิกของคณะกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษัทฯ
3) เบาะแสทีJไม่ ควรรายงาน
(1) ข้ อมูลที4เป็ นเท็จและไม่มีเหตุอนั เป็ นสมควร
(2) ข้ อมูลที4เป็ นการใส่ร้ายป้ายสี
(3) ข้ อมูลที4ไม่มีหลักเกณฑ์และหลักฐานเพียงพอ
4) แนวทางในการรายงานเบาะแส
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ประเภทของการทุจริ ตคอร์ รัปชันหรื อการกระทําที4ผิดปกติ
ชื4อของบุคคลที4เกี4ยวข้ อง
เวลา สถานที4 และวันที4ของการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
วิธีการที4กระทําการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
ผู้ที4เป็ นพยานในการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
เอกสารหรื อหลักฐานที4เกี4ยวข้ อง

5) ผู้มีสิทธิร้องเรี ยน
(1) พนักงาน และ/หรื อ ผู้ที4พบเห็นการกระทําที4ฝ่าฝื น กฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับบริ ษัท หรื อจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
(2) พนักงานที4ถูกกลัน4 แกล้ ง ข่มขู่ ถูกลงโทษทางวินัย เช่น ลดขันG เงินเดือน ถูกพักงาน ให้ ออกจากงาน หรื อถูกเลือก
ปฏิบตั ิด้วยวิธีการอันไม่ชอบที4เกี4ยวเนื4องกับสภาพการจ้ างงาน อันเนื4องมาจากการที4ตนได้ ร้องเรี ยน ให้ ข้อมูล หรื อจะ
ให้ ข้อมูล ช่วยเหลือในขันG ตอนการสืบสวนสอบสวน หรื อรวบรวมข้ อเท็จจริ งให้ แก่ผ้ ูรับข้ อร้ องเรี ยน รวมไปถึงการ
ฟ้องร้ องดําเนินคดี การเป็ นพยาน การให้ ถ้อยคํา หรื อการให้ ความร่วมมือใด ๆ ต่อศาลหรื อหน่วยงานของรัฐ
6) ผู้รับข้ อร้ องเรี ยน
(1) ผู้บงั คับบัญชาที4ตนเองไว้ วางใจในทุกระดับ
(2) เลขานุการบริ ษัท
(3) กรรมการบริ ษัท
7) วิธีการร้ องเรี ยน
ร้ องเรี ยนต่อผู้รับข้ อร้ องเรี ยนคนใดคนหนึง4 โดยวิธีการดังต่อไปนี G
(1) ร้ องเรี ยนได้ โดยตรงด้ วยวาจา หรื อลายลักษณ์อกั ษร
(2) ทาง E-Mail Address ของผู้รับข้ อร้ องเรี ยน
(3) ทาง Website ของบริ ษัทฯ
(4) ทางไปรษณีย์
(5) ในกรณีที4ผ้ รู ้ องเรี ยนเลือกที4จะไม่เปิ ดเผยชื4อ ต้ องระบุรายละเอียดข้ อเท็จจริ งหรื อหลักฐานที4ชดั เจนเพียงพอที4แสดงให้
เห็นว่า มีเหตุอนั ควรเชื4อว่ามีการกระทําที4เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับบริ ษัทฯ หรื อจรรยาบรรณใน
การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
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8) ขันI ตอนการตรวจสอบข้ อเท็จจริง
(1) ผู้รับข้ อร้ องเรี ยนจะส่งเรื4 องให้ คณะกรรมการรับและพิจารณาข้ อร้ องเรี ยนเป็ นผู้ดําเนินการตรวจสอบ และรวบรวม
ข้ อเท็จจริ งหรื ออาจมอบหมายให้ บคุ คลหรื อหน่วยงานที4ไว้ วางใจเป็ นผู้ตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง
(2) คณะกรรมการรับและพิจารณาข้ อร้ องเรี ยนและ/หรื อผู้ได้ รับมอบหมายมีอํานาจเชิญให้ พนักงานผู้ใดผู้หนึ4งมาให้
ข้ อมูล หรื อขอให้ จดั ส่งเอกสารใด ๆ ที4เกี4ยวข้ องมาเพื4อการตรวจสอบหาข้ อเท็จจริ ง
(3) หากตรวจสอบแล้ วพบว่าเป็ นความจริ ง บริ ษัทฯ จะดําเนินการดังต่อไปนี G
o ในกรณีที4ข้อร้ องเรี ยนเป็ นเรื4 องที4บริ ษัทฯ กระทําผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อจรรยาบรรณของ
บริ ษัทฯ จะเสนอเรื4 องพร้ อมความเห็น และกําหนดแนวทางในการปฏิบตั ิที4ถกู ต้ องต่อผู้มีอํานาจดําเนินการ
ในบริ ษั ท ฯ พิ จ ารณาดํ า เนิ น การ และในกรณี ที4 เ ป็ น เรื4 อ งสํ า คัญ เช่ น เป็ น เรื4 อ งที4 ก ระทบต่ อ ชื4 อ เสี ย ง
ภาพลักษณ์ หรื อฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ ขัดแย้ งกับนโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ หรื อ
เกี4ยวข้ องกับผู้บริ หารระดับสูง เป็ นต้ น ให้ เสนอเรื4 องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อคณะกรรมการบริ ษัท
เพื4อพิจารณา
o ในกรณี ที4 ข้ อ ร้ องเรี ย นก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่อ ผู้ใ ดผู้ห นึ4ง จะเสนอวิ ธี ก ารบรรเทาความเสี ย หายที4
เหมาะสมและเป็ นธรรมให้ กบั ผู้เสียหาย
9) การปกป้ องคุ้มครองผู้ทJ แี จ้ งข้ อมูลหรื อให้ เบาะแส
(1) ผู้ร้องเรี ยนสามารถเลือกที4จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิ ดเผยอาจทําให้ เกิดความเสียหายกับตนเอง แต่
ต้ องระบุรายละเอียดข้ อเท็จจริ งหรื อหลักฐานที4ชดั เจนเพียงพอที4แสดงให้ เห็นว่ามีเหตุอนั ควรเชื4อว่ามีการกระทําที4เป็ น
การฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับบริ ษัทฯ หรื อจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ เกิดขึ Gน อย่างไรก็
ตาม หากเลือกที4จะเปิ ดเผยตนเอง ก็จะทําให้ ผ้ รู ับข้ อร้ องเรี ยนสามารถดําเนินการได้ อย่างรวดเร็ วยิ4งขึ Gน
(2) ข้ อมูลที4เกี4 ยวข้ อง บริ ษัทฯ ถื อเป็ นความลับ และจะเปิ ดเผยเท่าที4จําเป็ น โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และความ
เสียหายของผู้รายงาน แหล่งที4มาของข้ อมูล หรื อบุคคลที4เกี4ยวข้ อง ทังนี
G G ผู้รับผิดชอบในทุกขันตอนจะต้
G
องเก็บรักษา
ข้ อมูลที4ได้ รับรู้ไว้ ในชันความลั
G
บสูงสุด และไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลอื4น หากฝ่ าฝื นถือเป็ นการกระทําผิดวินยั
(3) กรณีที4ผ้ รู ้ องเรี ยนเห็นว่าตนอาจได้ รับความไม่ปลอดภัย หรื ออาจเกิดความเดือดร้ อนเสียหาย ผู้ร้องเรี ยนสามารถร้ อง
ขอให้ บริ ษัทฯ กําหนดมาตรการคุ้มครองที4เหมาะสมก็ได้ หรื อบริ ษัทฯ อาจกําหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรี ยน
ไม่ต้องร้ องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็ นเรื4 องที4มีแนวโน้ มที4จะเกิดความเสียหายหรื อความไม่ปลอดภัย
(4) พนักงานที4ปฏิบตั ิต่อบุคคลอื4นด้ วยวิธีการที4ไม่เป็ นธรรม เลือกปฏิบตั ิด้วยวิธีการที4ไม่เหมาะสม หรื อก่อให้ เกิดความ
เสียหายต่อบุคคลอื4นนันG อันมีเหตุจงู ใจมาจากการที4บคุ คลอื4นนันได้
G ร้องเรี ยน ได้ แจ้ งข้ อมูลร้ องเรี ยนหรื อให้ เบาะแส
เกี4ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชันหรื อการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อจรรยาบรรณในการดําเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทฯ รวมไปถึงการที4บคุ คลอื4นนันฟ้
G องร้ องดําเนินคดี เป็ นพยาน ให้ ถ้อยคํา หรื อให้ ความร่วมมือใด ๆ ต่อ
ศาลหรื อหน่วยงานของรั ฐ ถื อเป็ นการกระทําความผิดวินัยที4ต้องได้ รับโทษ ทังG นี G อาจได้ รับโทษตามที4กฎหมาย
กําหนดไว้ หากการกระทํานันถื
G อเป็ นการกระทําความผิดตามกฎหมาย
(5) ผู้ที4ได้ รับความเดือดร้ อนเสียหายจะได้ รับการบรรเทาความเสียหายด้ วยวิธีการหรื อกระบวนการที4มีความเหมาะสม
และเป็ นธรรม
(6) ผู้ใดที4กระทําการตอบโต้ หรื อคุกคามผู้ให้ เบาะแสจะถูกดําเนินการอย่างเหมาะสม รวมทังถู
G กดําเนินคดีตามกฎหมาย
10) E-Mail Address ของผู้รับข้ อร้ องเรี ยน
(1) นายนําชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานกรรมการบริ ษัท
E-Mail: numchai@dv8.co.th
(2) นายพูนสุข โตชนาการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ E-Mail: poonsuk@dv8.co.th
(3) นางสาวกชกร รักษาสุข
เลขานุการบริ ษัท
E-Mail: kochakorn@dv8.co.th
11) ทีJอยู่บริษัท
บริ ษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)
เลขที4 191/43 อาคารซีทีไอทาวเวอร์ ชันที
G 4 21 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
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2. คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้ างกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จํานวน 5 ชุด ดังนี G
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
4. คณะกรรมการบริ หารความเสี4ยง
2. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน
5. คณะกรรมการกลัน4 กรองการลงทุน
3. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบดัวยกรรมการอิสระ อย่างน้ อย 3 คน ซึง4 ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท และมีกรรมการอย่างน้ อย 1 คน เป็ น
ผู้มี ค วามรู้ และประสบการณ์ ที4 เกี4 ย วข้ อ งกับ บัญ ชี หรื อ การเงิ น อย่างเพี ย งพอที4 จ ะสามารถทํ าหน้ าที4 ในการสอบทานความ
น่า เชื4 อ ถื อ ของงบการเงิ น ได้ ซึ4ง ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมี ก ารประชุม จํ า นวน 6 ครั งG ดัง รายละเอี ย ดในหัว ข้ อ
โครงสร้ างการจัดการ หน้ าที4 18
กรรมการตรวจสอบ มีวาระดํารงตําแหน่งตามวาระของการเป็ นกรรมการบริ ษัท โดยมีรายชื4อกรรมการตรวจสอบ และ
วาระการดํารงตําแหน่ง ดังนี G
1. นายพูนสุข โตชนาการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ วาระฯ 7 ส.ค. 2563 – 2566
2. นายนําชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการตรวจสอบ
วาระฯ 28 เม.ย. 2561 – 2564
3. นายศรศักดิï แสนสมบัติ
กรรมการตรวจสอบ
วาระฯ 29 เม.ย. 2562 – 2565
และมี นางสาวกชกร รักษาสุข เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบในลําดับที4 1 เป็ นผู้มี
ความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอที4จะสามารถทําหน้ าที4ในการสอบทานความน่าเชื4อถือของงบการเงิน ทังนี
G Gขอบเขตอํานาจ
หน้ าที4 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดปรากฏในหน้ า 28 – 29
2) คณะกรรมการทรั พยากรบุคคลและกําหนดค่ าตอบแทน
ประกอบด้ วยกรรมการ จํ านวน 3 ท่าน โดยประธานคณะกรรมการทรั พยากรบุคคลและกํ าหนดค่าตอบแทนเป็ น
กรรมการอิสระ ซึ4งในปี 2563 คณะกรรมการทรั พยากรบุคคลและกํ าหนดค่าตอบแทน มีการประชุมร่ วมกัน จํานวน 3 ครั งG
ดังรายละเอียดในหัวข้ อโครงสร้ างการจัดการ หน้ าที4 18
กรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน มีวาระดํารงตําแหน่ง คราวละ 3 ปี โดยมีรายชื4อกรรมการทรัพยากร
บุคคลและกําหนดค่าตอบแทน และวาระการดํารงตําแหน่ง ดังนี G
1. นายนําชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ วาระฯ 10 พ.ย. 2559 – 2562
2. พล.ต.ต.ประยนต์ ลาเสือ
กรรมการทรัพยากรบุคคลฯ
วาระฯ 23 ส.ค. 2560 – 2563
3. นายประจวบ อุชชิน
กรรมการทรัพยากรบุคคลฯ
วาระฯ 4 ต.ค. 2562 – 2565
และมี นางสาวกชกร รักษาสุข เป็ นเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน โดยขอบเขต
อํานาจหน้ าที4 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน มีรายละเอียดปรากฏในหน้ า 29
– 30
3) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรั บผิดชอบต่ อสังคม
ประกอบด้ วยกรรมการ จํานวน 3 ท่าน ได้ แก่ กรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที4ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร 1 ท่าน ซึง4 มีวาระ
การดํารงตําแหน่ง คราวละ 3 ปี โดยมีรายชื4อกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม และวาระการดํารงตําแหน่ง ดังนี G
1. นายนําชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ
วาระฯ 10 พ.ย. 2560 – 2563
2. นายศรศักดิï แสนสมบัติ
กรรมการธรรมาภิบาลฯ
วาระฯ 10 พ.ย. 2560 – 2563
3. นายประจวบ อุชชิน
กรรมการธรรมาภิบาลฯ
วาระฯ 10 พ.ย. 2560 – 2563
และมี นางสาวกชกร รักษาสุข เป็ นเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม โดยขอบเขตอํานาจ
หน้ าที4 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม มีรายละเอียดปรากฏในหน้ า 30
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4) คณะกรรมการบริหารความเสีJยง
ประกอบด้ วยกรรมการซึ4งไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร จํานวน 3 ท่าน ซึ4งมีวาระการดํารงตําแหน่ง คราวละ 3 ปี โดยมีรายชื4อ
กรรมการบริ หารความเสี4ยง และวาระการดํารงตําแหน่ง ดังนี G
1. นายประจวบ อุชชิน
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี4ยง วาระฯ 10 พ.ย. 2560 – 2563
2. พล.ต.ต.ประยนต์ ลาเสือ
กรรมการบริ หารความเสี4ยง
วาระฯ 23 ส.ค. 2560 – 2563
3. นายธนรัฐ ธนาวุฒิวฒ
ั นา
กรรมการบริ หารความเสี4ยง
วาระฯ 1 ก.ค. 2561 – 2564
และมี นางสาวกชกร รักษาสุข เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี4ยง โดยขอบเขตอํานาจหน้ าที4 และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารความเสี4ยง มีรายละเอียดปรากฏในหน้ า 31
5) คณะกรรมการกลัJนกรองการลงทุน
ประกอบด้ วยกรรมการ จํานวน 3 ท่าน ได้ แก่ กรรมการที4ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร 2 ท่าน และผู้บริ หาร 1 ท่าน ซึง4 มีวาระการ
ดํารงตําแหน่ง คราวละ 3 ปี โดยมีรายชื4อกรรมการกลัน4 กรองการลงทุน และวาระการดํารงตําแหน่ง ดังนี G
∞. นายประจวบ อุชชิน
ประธานคณะกรรมการกลัน4 กรองการลงทุน วาระฯ 10 พ.ย. 2560 – 2563
©. นายโชติพนั ธุ์ เตียวิวฒ
ั น์
กรรมการกลัน4 กรองการลงทุน
วาระฯ 1 ก.ค. 2561 – 2564
¨. นายกฤช เอทเตอร์
กรรมการกลัน4 กรองการลงทุน
วาระฯ 24 มิ.ย. 2563 – 2567
และมี นางสาวกชกร รักษาสุข เป็ นเลขานุการคณะกรรมการกลัน4 กรองการลงทุน โดยขอบเขตอํานาจหน้ าที4 และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการกลัน4 กรองการลงทุน มีรายละเอียดปรากฏในหน้ า 31
3. การสรรหาแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
1) กรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริ ษัท ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ และความเป็ นอิสระตามข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกฎหมายที4เกี4ยวข้ อง ทังนี
G G หากข้ อกําหนด และ/หรื อกฎหมายที4เกี4ยวข้ องดังกล่าว
ได้ มีการประกาศเลี4ยนแปลง กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามที4ได้ มีการประกาศเปลี4ยนแปลงไปทุกประการ โดย
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน จะเป็ นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลมีความเหมาะสม ทังในด้
G านความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ที4เกี4ยวข้ องกับธุรกิจ หรื อสามารถเอื Gอประโยชน์ให้ กบั ธุรกิจของบริ ษัทฯ ในอนาคต เพื4อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที4ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
หลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหากรรมการ
(1) บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื4อบุคคลที4มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการ หรื อพิจารณา
บุคคลจากทําเนียบกรรมการอาชีพ (Director Pool) หรื อพิจารณากรรมการเดิม เพื4อเสนอให้ ดํารงตําแหน่งต่อ หรื อให้
กรรมการแต่ละคนเสนอชื4อบุคคลที4เหมาะสมได้
(2) คัด เลื อ ก และกลั4น กรองบุค คลที4 มี คุณ สมบัติ เ หมาะสมเป็ น กรรมการ โดยพิ จ ารณาความเหมาะสมของความรู้
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้ า นที4 ส อดคล้ อ งกับ กลยุท ธ์ ใ นการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ซึ4ง เป็ น ไปตาม
คุณสมบัตดิ ้ านทักษะที4จําเป็ นต่อการสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix)
(3) ตรวจสอบประวัติรายชื4อบุคคลที4ถูกเสนอชื4อว่ามีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามตามกฎหมาย และข้ อกําหนดของหน่วยงาน
กํากับดูแล เช่น พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็ นต้ น
(4) การอุทิศเวลาของกรรมการ การมีสว่ นได้ เสียหรื อความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที4อาจมีกบั บริ ษัทฯ กรณีเป็ นกรรมการ
เดิมที4จะกลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระ พิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานในช่วงการดํารงตําแหน่ง การให้ ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็นที4เป็ นประโยชน์ การเข้ าร่ วมกิจการต่าง ๆ ของกรรมการ รวมถึงจํานวนบริ ษัทที4กรรมการแต่ละคนจะไป
ดํารงตําแหน่ง เพื4อให้ มนั4 ใจว่าประสิทธิภาพการทํางานจะไม่ลดลง
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สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตังกรรมการ
G
(1) ผู้ถือหุ้นรายหนึง4 มีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที4ตนถือ
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้ คะแนนเสียงที4มีอยู่ทงหมดตาม
ัG
(1) เลือกตังบุ
G คคลคนเดียว หรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่
จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง4 ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
G นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที4จะพึงมี
หรื อพึงเลือกตังG ในครั งG นันG ในกรณี ที4บุคคลซึ4งได้ รับการเลือกตังG ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวน
กรรมการที4พงึ มี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
G
งG นันG ให้ ผ้ เู ป็ นประธานในที4ประชุมนันเป็
G นผู้ออกเสียงชี Gขาด
2) การสรรหาผู้บริหารระดับสูง
ในการสรรหาผู้มาดํารงตําแหน่งผู้บริ หารระดับสูง คณะกรรมการทรั พยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็ น
ผู้พิ จ ารณาเบื อG งต้ น ในการกลั4น กรองสรรหาบุค คลที4 มี คุณ สมบัติ ค รบถ้ ว นเหมาะสม มี ค วามรู้ ความสามารถ ทัก ษะ และ
ประสบการณ์ ที4 เ ป็ น ประโยชน์ ต่อ การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ และเข้ า ใจในธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ เป็ น อย่า งดี ซึ4ง จะสามารถ
บริ หารงาน ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมาย ที4คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดไว้ ได้ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
อนุมตั ติ อ่ ไป
ทังG นี G คณะกรรมการบริ ษัท ได้ กําหนดให้ มีแผนพัฒนาศักยภาพของผู้บริ หารระดับประธานเจ้ าหน้ าที4บริ หาร และ
ผู้บริ หารระดับสูง โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน จัดทําแผนสืบทอดงาน และรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริ ษัท
4. การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริ ษัทฯ มีบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และกิ จการร่ วมค้ า จํ านวน 4 แห่ง ซึ4งบริ ษัทฯ จะส่งตัวแทนเข้ าไปเป็ นกรรมการ
ในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และกิจการร่ วมค้ า ตามสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริ ษัทฯ เพื4อมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน และ
กําหนดนโยบายการดําเนินงานที4สําคัญ เพื4อให้ เกิดผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทนันG ๆ และหากบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม และ/หรื อ
กิจการร่ วมค้ า มีการดําเนินธุรกิจที4กระทบต่อบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ ตัวแทนดังกล่าวจะต้ องนําเสนอเรื4 องนันG ๆ เพื4อขออนุมตั ิ
ต่อที4ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ก่อน อีกทังยั
G งได้ มีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที4ดี และจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจ รวมไปถึงข้ อบังคับในการทํารายการที4เกี4ยวโยงต่าง ๆ เพื4อใช้ ในการกํากับดูแลการปฏิบตั งิ านร่วมกัน ทังของบริ
G
ษัทฯ
และบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และกิจการร่ วมค้ า เพื4อให้ แนวทางการดําเนินธุรกิจ และการพัฒนาองค์กร เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
กับบริ ษัทฯ ทังนี
G G ยังได้ มีการดูแลในเรื4 องการจัดเก็บข้ อมูล จัดเก็บเอกสารสําคัญ และการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานของบริ ษัทฯ
เพื4อให้ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทํางบการเงินได้ อย่างครบถ้ วน ถูกต้ อง และทันกําหนดเวลาอีกด้ วย
5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญเป็ นอย่างยิ4งต่อการใช้ ข้อมูลของบริ ษัทฯ โดยปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที4ดี และ
สอดคล้ องกับกฎระเบียบต่าง ๆ ที4เกี4ยวข้ อง และกําหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานให้ ความสําคัญต่อการเก็บรักษา
ข้ อมูลความลับของบริ ษัทฯ และ/หรื อข้ อมูลภายใน อันเป็ นสาระสําคัญต่อการเปลี4ยนแปลงราคาของหลักทรั พย์ ที4ยังไม่ได้
เปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยกําหนดเป็ นนโยบาย เรื4 อง การใช้ ข้อมูลภายใน และการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัท
เพื4อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบตั ิ ดังนี G
1) ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และ พนักงาน รวมทังผู
G ้ ที4เกี4ยวข้ อง ทําการซื Gอ หรื อขาย หรื อเสนอซื Gอ หรื อเสนอขาย หรื อ
ชักชวนให้ บคุ คลอื4นซื Gอ หรื อขาย หรื อเสนอซื Gอ หรื อเสนอขาย หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
ในการที4จะเป็ นการเอาเปรี ยบต่อบุคคลภายนอก โดยอาศัยข้ อมูลภายในซึง4 ตนได้ ลว่ งรู้ มาในตําแหน่ง หรื อฐานะเช่นนันG
และไม่ว่าการกระทําดังกล่าว จะกระทําเพื4อประโยชน์ต่อตนเอง หรื อผู้อื4น หรื อนําเอาข้ อมูลภายในออกเปิ ดเผย เพื4อให้
ผู้อื4นกระทําการดังกล่าว โดยตนได้ รับประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
2) ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และ พนักงาน รวมทังผู
G ้ ที4เกี4ยวข้ อง ทําการซื Gอขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ โดยมีข้อกําหนด
ช่วงเวลา แยกตามประเภทข้ อมูลภายใน ดังนี G
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2.1) งบการเงิน
ห้ ามมิให้ ทําการซื Gอขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ตังแต่
G วนั ที4 ∞™ ของเดือนถัดจากเดือนสิ Gนสุดรอบระยะเวลาบัญชี
ประจําไตรมาส หรื อประจําปี จนกระทัง4 ภายหลังจากที4บริ ษัทฯ นําส่งงบการเงินแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เผยแพร่ตอ่ ประชาชนทราบแล้ ว 24 ชัว4 โมง โดยเลขานุการบริ ษัท จะประกาศช่วงเวลาห้ ามซื Gอขายหลักทรัพย์ ให้ ทราบทุกครังG
2.2) ข้ อมูลอื4น
ห้ ามมิให้ ทําการซื Gอขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ตังแต่
G รับทราบข้ อมูล จนกระทัง4 ภายหลังจากที4บริ ษัทฯ เผยแพร่ตอ่
ประชาชนทราบแล้ ว 24 ชัว4 โมง
3) กรรมการ และผู้บริ หาร ต้ องจัดทํารายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี4ยนแปลงหลักทรัพย์ ของบริ ษัทฯ
โดยแบ่งเป็ นประเภทการรายงาน ดังนี G
3.1) การรายงานครังG แรก
กรรมการ และผู้บริ หาร ต้ องจัดทํารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง และผู้ที4เกี4ยวข้ อง ตามแบบการ
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัท และนําส่งแก่เลขานุการบริ ษัท ภายใน 30 วัน นับตังแต่
G วนั ที4ได้ รับการแต่งตังG
3.2) การรายงานการถือครองเป็ นรายไตรมาส
กรรมการ และผู้บริ หาร ต้ องจัดทํารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง และผู้ที4เกี4ยวข้ อง ณ วันที4ปิดรอบ
บัญชีแต่ละไตรมาส ตามแบบการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัท และนําส่งแก่เลขานุการบริ ษัท ภายใน 15 วัน
นับจากวันที4ปิดรอบบัญชีแต่ละไตรมาส
3.3) การรายงานเมื4อมีการเปลี4ยนแปลง
กรรมการ และผู้บริ หาร ต้ องจัดทําแบบรายงานการเปลี4ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ตามแบบที4จดั ไว้ ในระบบงาน
อิเล็กทรอนิกส์ และส่งต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ (ก.ล.ต.) ที4 สจ. 38/2561 และแจ้ งต่อเลขานุการบริ ษัท เพื4อทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที4 ตน หรื อผู้ที4เกี4ยวข้ องทําการซื Gอขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ
4) กรรมการ และผู้บริ หาร ไม่ต้องจัดทํารายงานการเปลี4ยนแปลงหลักทรัพย์ ในกรณีที4เกิดการเปลี4ยนแปลงตามข้ อยกเว้ น
การรายงาน ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที4 สจ. 38/2561
6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในปี 2563 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ได้ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้ แก่ บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด ซึง4 เป็ นผู้สอบ
บัญชีที4ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และได้ รับการแต่งตังG
ตามมติที4ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ดังนี G
1) ค่ าตอบแทนการสอบบัญชี
บริษัท
1. บริ ษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)
2. บริ ษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จํากัด
3. กิจการร่วมค้ า DCORP – DLI
รวม

ค่ าสอบบัญชี
1,940,000
150,000
170,000
2,260,000

2) ค่ าตอบแทนอืJน (non – audit fee)
- ไม่มี ทังนี
G G บริ ษัทที4เป็ นสํานักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียใด ๆ กับบริ ษัทฯ ผู้บริ หาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที4เกี4ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility: CSR)
1. นโยบายภาพรวม
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจด้ วยความรั บผิดชอบต่อสังคม การกํากับดูแลกิจการที4ดี และ
ยึดถื อในความถูกต้ อง โปร่ งใส และคํานึงถึงผลประโยชน์ และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย ซึ4งในปี ที4ผ่านมาบริ ษัทฯ
มุ่งเน้ นในการดําเนินงานด้ วยความรั บผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการธุรกิจ (CSR – in – Process) โดยครอบคลุมในเรื4 อง
สิทธิ มนุษยชน สิทธิ แรงงานตามกฎหมาย การดําเนินธุรกิจที4เป็ นธรรม การสร้ างสภาพแวดล้ อมการทํางานที4ดี และการดูแล
ความปลอดภัยให้ แก่พนักงานของบริ ษัทฯ ไปจนถึงการพัฒนาบริ การที4มีคุณภาพให้ แก่ลูกค้ าของบริ ษัทฯ รวมทังG กํ าหนด
แนวทางในการดําเนินการกํากับดูแลผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทฯ ดังนี G
ลูกค้ า : การสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ า ด้ วยการมุ่งมัน4 พัฒนาการบริ การที4มีประสิทธิภาพ เป็ นไปตาม
ข้ อตกลงที4เป็ นธรรม ในราคาที4แข่งขันได้ อีกทังG ยังมีช่องทางการรับเรื4 องร้ องเรี ยน และข้ อเสนอแนะ
ต่าง ๆ เกี4ยวกับความถูกต้ อง และความเหมาะสมในบริ การของบริ ษัทฯ
คู่ค้า : ปฏิบตั ิตามกรอบการค้ าที4สจุ ริ ต ตามสัญญาและจรรยาบรรณ มีขนตอนที
ัG
4ตรวจสอบได้ เพื4อให้ เกิด
ความโปร่งใส และให้ ข้อมูลแก่คคู่ ้ าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
พนักงาน : ปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม และเป็ นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน กําหนดค่าตอบแทนอย่าง
เป็ นธรรม และเหมาะสมกับหน้ าที4 ความรั บผิดชอบ พร้ อมทังG จัดให้ มีการพัฒ นาศักยภาพของ
พนักงานในทุกระดับ เพื4อเป็ นการส่งเสริ มให้ มีการเติบโตในหน้ าที4การงาน และรายได้
ผู้ถือหุ้น : กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนของบริ ษัทฯ พึงปฏิบตั ิหน้ าที4ด้วยความมุ่งมั4นให้ บริ ษัทฯ
บรรลุถึงเป้าหมายที4กําหนดไว้ เพื4อให้ บริ ษัทฯ มีการเติบโตอย่างยัง4 ยืน สร้ างความมัน4 ใจ และความ
คุ้มค่ากับการลงทุนของผู้ถือหุ้น อีกทังG บริ ษัทฯ จะให้ ข้อมูลแก่ผ้ ูถือหุ้นอย่างเท่าเที ยม โปร่ งใส
บนพื Gนฐานของความจริ ง
สิJงแวดล้ อม : ปลูกฝังจิตสํานึกในเรื4 องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง4 แวดล้ อม ให้ เกิดขึ Gนกับบุคลากรของ
ชุมชน และสังคมโดยรวม บริ ษัทฯ โดยเริ4 มจากการช่วยกันประหยัดพลังงาน และการใช้ ทรัพยากรอย่างรู้คณ
ุ ค่า รวมทังG
การให้ ความช่วยเหลือแก่ชมุ ชน และสังคมในรูปแบบต่าง ๆ
เจ้ าหนี I : ยึดมัน4 และปฏิบตั ติ ามสัญญา ข้ อตกลง และเงื4อนไขต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด
คู่แข่ ง : ประพฤติภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันที4ดี ไม่บิดเบือนข้ อมูล หลอกลวง หรื อใช้ วิธีอื4นใดที4ไม่
ถูกต้ องตามครรลองของการแข่งขันที4 ดี และจะไม่แสวงหาข้ อมูลที4 เป็ นความลับ ของคู่แข่งทาง
การค้ าด้ วยวิธีการที4ไม่สจุ ริ ต หรื อไม่เหมาะสม และจะไม่ทําลายชื4อเสียง และโจมตีคแู่ ข่งทางการค้ า
ด้ วยการกล่าวหาในทางร้ าย โดยปราศจากข้ อมูลอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
2. การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน
บริ ษัทฯ ได้ จดั ทํารายงานการดําเนินการด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม ไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูล ประจําปี 2563
ฉบับนี G ภายใต้ หลักการตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื4อแสดงให้ เห็น
ถึง แนวทางที4 บ ริ ษั ท ฯ ใช้ ดํ า เนิ น ธุร กิ จ โดยบริ ษั ท ฯ ได้ ร วบรวมข้ อ มูล ของปี 2563 เพื4 อ เปิ ด เผยให้ นัก ลงทุน รั บ ทราบ และมี
ความเข้ าใจถึงความรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ดังที4ได้ รายงานไว้ ในหัวข้ อการรายงานในแบบแสดงรายการ
ข้ อมูลประจําปี ฉบับนี G อีกทังG ในหัวข้ อการรายงานนี G จะเป็ นการรายงานถึงนโยบายและการปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสียที4ได้ รับ
ผลกระทบที4เกิดขึนG จากการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ เพื4อแสดงให้ เห็นถึงความรั บผิดชอบที4บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบัติต่อผลกระทบ
เหล่านันG ด้ วยแนวทางความรับผิดชอบในประเด็นต่าง ๆ ดังนี G
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1) การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษัทฯ มีแนวทางในการดําเนินธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม โดยได้ กําหนดขึ Gนเป็ นนโยบายหลักเกณฑ์ และมาตรฐานใน
การประพฤติ ปฏิบตั ิ ซึ4งกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนต้ องถือปฏิบตั ิ อันได้ แก่ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ และ
คูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ ซึง4 ครอบคลุมถึงการดําเนินการดูแลผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยนโยบาย และ
คูม่ ือดังกล่าวได้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ที4 www.dv8.co.th และได้ รายงานไว้ ในหัวข้ อการกํากับดูแลกิจการ หน้ าที4 21 – 43 ทังนี
G G
คณะกรรมการบริ ษัท จะทําหน้ าที4ในการกํากับดูแลให้ บริ ษัทฯ มีการดําเนินงาน และปฏิบตั ิตามนโยบาย และคู่มือดังกล่าว
อย่างเคร่งครัด
2) การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษัทฯ ยึดมัน4 ในการดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้ อง ตรงไปตรงมา ซื4อสัตย์ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทังG จะไม่
ปฏิบัติ หรื อไม่สนับสนุนการปฏิบัติที4ไม่ถูกต้ องตามกฎหมาย และขัดต่อนโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชัน ซึ4งปรากฏในหัวข้ อ
การกํากับดูแลกิจการ หน้ าที4 40 – 43
3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษั ท ฯ ยึด ถื อ หลัก สิท ธิ ม นุษ ยชนเป็ น หลัก ในการปฏิ บัติง านร่ ว มกัน โดยพนัก งานทุก คนจะต้ อ งเคารพหลัก สิท ธิ
มนุษยชน โดยการปฏิบตั ิต่อกันอย่างเท่าเทียม และปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ โดยกําหนดเป็ นนโยบายและแนวทางในการ
ปฏิบตั ิ เพื4อให้ พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบตั ิ ตามที4ได้ รายงานไว้ ในหัวข้ อ การกํากับดูแลกิจการ หน้ าที4 37 – 38
4) การปฏิบตั ติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทฯ ตระหนักดีวา่ พนักงานเป็ นทรัพยากรที4มีคณ
ุ ค่า อันเป็ นปั จจัยสําคัญในการสร้ างความสําเร็ จขององค์กร ดังนันG
บริ ษัทฯ จึงให้ คํามัน4 สัญญาว่าจะปฏิบตั ิต่อพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน ซึ4งไม่ขดั ต่อกฎหมาย โดยคํานึงถึงความต้ องการ
ของพนักงาน เพื4อส่งเสริ มพัฒนาทักษะ และสร้ างความมัน4 คง รวมไปถึง ความก้ าวหน้ าในอาชีพให้ แก่พนักงาน ซึ4งได้ กําหนด
เป็ นนโยบายและแนวทางในการปฏิบตั ิตอ่ พนักงาน ได้ แก่ นโยบายแนวปฏิบตั ิความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ4งแวดล้ อมใน
การทํางาน และ นโยบายและแนวปฏิบัติการสรรหา การบริ หารค่าตอบแทนและสวัสดิการ การพัฒนาและการปฏิบัติต่อ
พนักงาน ตามที4ได้ รายงานไว้ ในหัวข้ อ การกํากับดูแลกิจการ หน้ าที4 36
5) ความรั บผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษัทฯ มุ่งมัน4 ที4จะส่งมอบบริ การเพื4อความพึงพอใจของผู้บริ โภค และประโยชน์สงู สุดของลูกค้ า ผ่านการบริ การที4มี
ประสิทธิภาพ โดยกําหนดเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ติ อ่ ผู้บริ โภค ดังนี G
(1) มุง่ มัน4 พัฒนา และสร้ างสรรค์นวัตกรรม เพื4อให้ ได้ มาซึง4 การบริ การที4ทนั สมัยตรงตามความต้ องการ
(2) ต้ องไม่กระทําการใดอันเป็ นการหลอกลวง หรื อทําให้ หลงเชื4อในคุณภาพสินค้ าและบริ การ
(3) มีระบบการจัดเก็บข้ อมูลลูกค้ า/ผู้ที4เกี4ยวข้ อง และป้องกันความปลอดภัยในการนําข้ อมูลไปใช้ อย่างไม่ถกู ต้ อง
(4) มีชอ่ งทางในการรับข้ อเสนอแนะ ให้ คําปรึกษา และรับเรื4 องร้ องเรี ยน เพื4อให้ ผ้ บู ริ โภคพึงพอใจ และได้ รับประโยชน์
สูงสุดจากการใช้ บริ การ
6) การดูแลสิJงแวดล้ อม
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญถึงผลกระทบต่อสิ4งแวดล้ อม ซึง4 เกี4ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ รวมไปถึงการมุ่งมัน4
ที4จะส่งเสริ มให้ พนักงานมีจิตสํานึก และความรับผิดชอบต่อสิง4 แวดล้ อม โดยกําหนดเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ ดังนี G
(1) ปลูกฝังจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคม สิง4 แวดล้ อม และทรัพยากรธรรมชาติ ให้ กบั พนักงานทุกระดับ
(2) สนับสนุนและส่งเสริ ม ให้ มีการใช้ วสั ดุ หรื ออุปกรณ์ ต่าง ๆ รวมทังG ทรั พยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผล
(3) สนับ สนุน การแบ่ง ปั น ข้ อ มูล ด้ า นสิ4ง แวดล้ อ ม และสนับ สนุน กิ จ กรรมต่า ง ๆ ทังG ในและนอกประเทศ อัน เป็ น
ประโยชน์ตอ่ สิง4 แวดล้ อม
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7) การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญต่อความปลอดภัยของชุมชม และสังคม และมุ่งมัน4 ที4จะส่งเสริ มให้ พนักงานมีจิตสํานึก และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน พร้ อมทังG ให้ ความสําคัญต่อการสนับสนุนให้ เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเจริ ญ
แก่ชมุ ชน โดยกําหนดเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ติ อ่ ชุมชน สังคม และสิง4 แวดล้ อม ดังนี G
(1) รับผิดชอบ และให้ ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมแก่สงั คมและชุมชน โดยคํานึงถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ4นตามบริ เวณนันG ๆ
(2) ดําเนินกิจกรรม หรื อมีสว่ นร่วมในการดําเนินกิจกรรม เพื4อสร้ างสรรค์สงั คมและชุมชนอย่างสมํ4าเสมอ
(3) การสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั องค์กร ทังภาครั
G
ฐ และภาคเอกชน เพื4อประสานความร่ วมมือในการพัฒนาชุมชน
และสังคมอย่างยัง4 ยืน
(4) ปลูกฝังจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนให้ กบั พนักงานทุกระดับ

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษัท ตระหนักถึงความสําคัญของระบบควบคุมภายใน และการบริ หารความเสี4ยงที4มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยได้ มีการจัดทําระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานไว้ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นผู้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน ซึ4งได้ ว่าจ้ างหน่วยงานตรวจสอบภายในจากภายนอก (Outsource) ที4มี
ความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หาร และสามารถทําหน้ าที4ตรวจสอบและถ่วงดุลได้ อย่างเต็มที4 เนื4องจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน
จากภายนอก (Outsource) สามารถรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ดังโครงสร้ างการจัดการที4ปรากฏในหน้ า 16 โดย
หน่วยงานตรวจสอบภายในจากภายนอก (Outsource) เป็ นผู้ทําหน้ าที4สอบทานการปฏิบตั ิงานในระบบงานต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ
ตามแผนงานตรวจสอบประจําปี ที4ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื4อให้ เกิดความมัน4 ใจว่าการ
ปฏิบตั ิงานมีประสิทธิ ภาพ และมีระบบ และกระบวนการควบคุมภายในที4เหมาะสมเพียงพอ และมีมาตรฐาน ภายใต้ กรอบ
แนวทางปฏิบตั ิด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission:
COSO ซึง4 กําหนดองค์ประกอบหลักที4จําเป็ นในการควบคุมภายในไว้ 5 ด้ าน ได้ แก่
1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
2) การประเมินความเสี4ยง (Risk Assessment)
3) การควบคุมการปฏิบตั งิ าน (Control Activities)
4) ระบบสารสนเทศและการสื4อสารข้ อมูล (Information & Communication) และ
5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
การบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษัท สนับสนุนส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯ มีระบบการบริ หารความเสี4ยงภายในองค์กร ซึ4งเป็ นกลไกหนึ4งที4
สําคัญต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ และการเพิ4มพูนมูลค่าให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ เสีย โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หารความเสี4ยง
ทําหน้ าที4กํากับดูแลให้ ฝ่ายบริ หาร และพนักงานในหน่วยงานต่าง ๆ ซึง4 เป็ นเจ้ าของความเสี4ยง ปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวทาง
ในการบริ หารความเสี4ยงที4ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท พร้ อมทังG ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการ
บริ หารความเสี4ยงดังกล่าว อย่างสมํ4าเสมอ และจัดให้ มีกระบวนการบริ หารความเสี4ยงที4มีประสิทธิภาพ ในทุกขันตอน
G
โดยปฏิบตั ิ
ตามกรอบโครงสร้ างการบริ หารความเสี4ยงอ้ างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organization of
the Treadway Commission (COSO) ซึ4ง ประกอบด้ ว ย กรอบแนวทางระบบการควบคุม ภายใน (COSO) และกรอบแนว
ทางการบริ หารความเสี4ยง (Enterprise Risk Management: ERM) เพื4อช่วยเพิ4มโอกาสความสําเร็ จ โดยการใช้ ทรัพยากรที4มี
จํากัดอย่างมีประสิทธิ ภาพ และลดความไม่แน่นอนในผลการดําเนินงาน โดยมีกระบวนการบริ หารความเสี4ยงของบริ ษัทฯ
ประกอบด้ วย 8 องค์ประกอบ ดังนี G
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1) สภาพแวดล้ อมภายในองค์กร (Internal Environment)
2) การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
3) การบ่งชี Gเหตุการณ์ (Event Identification)
o ด้ านกลยุทธ์ (Strategic)
o ด้ านการรายงานทางการเงินและมิใช่การเงิน (Reporting)
o ด้ านการปฏิบตั งิ าน (Operation)
o ด้ านการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ (Compliance)
4) การประเมินความเสี4ยง (Risk Assessment)
5) การตอบสนองความเสี4ยง (Risk Response) - ผู้บริ หารอาจต้ องเลือกวิธีการจัดการความเสี4ยงอย่างใดอย่างหนึ
หรื อหลายวิธีรวมกัน เพื4อลดระดับโอกาส ที4อาจเกิดขึ Gน และผลกระทบของเหตุการณ์นนั G ให้ อยูใ่ นระดับที4ยอมรับได้
o การยอมรับความเสี4ยง (Risk Acceptance) o การโอนความเสี4ยง (Risk Transfer)
o การลดความเสี4ยง (Risk Reduction)
o การหลีกเลี4ยงความเสี4ยง (Risk Avoidance)
6) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
7) สารสนเทศและการสื4อสาร (Information & Communication)
8) การติดตามผล (Monitoring)
ทังG นี G บริ ษัทฯ ได้ จัดทําคู่มือบริ หารความเสี4ยงองค์ กรแล้ ว และได้ มีการปฏิบตั ิในระหว่างปี เพื4อติดตามความเสี4ยง
ที4เกิดขึ Gนแล้ ว และความเสี4ยงที4เกิดขึ Gนใหม่ โดยมีเป้าหมายให้ ความเสี4ยงที4เกิดขึ Gนในองค์กร อยูใ่ นระดับที4ยอมรับได้
1. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท มีความเห็นตรงกันว่า บริ ษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที4เพียงพอ
และเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจในสภาวะปั จจุบนั มีการจัดบุคลากรอย่างเพียงพอ มีการติดตามควบคุมการดําเนินงานเพื4อ
ป้องกันการเกิดรายการที4อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ จากกรรมการ หรื อผู้บริ หาร ซึ4งในการประเมินระบบควบคุม
ภายในนันG บริ ษัทฯ ได้ ใช้ แบบประเมินของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบการประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ
2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบ มี ก ารประเมิ น ความเพี ย งพอของระบบควบคุม ภายในเป็ น ประจํ า ทุก ปี และนํ า เสนอ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที4ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ซึง4 คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นเกี4ยวกับระบบควบคุมภายในสอดคล้ องไปในทิศทางเดียวกัน
3. หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
เพื4อให้ มนั4 ใจได้ ว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ มีการปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด สมํ4าเสมอ และเหมาะสม ทังยั
G ง
สามารถระบุ จุ ด บกพร่ อ ง และกํ า หนดแนวทางในการพัฒ นาระบบการดํ า เนิ น งานที4 มี อ ยู่ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ4 ง ขึ นG
คณะกรรมการตรวจสอบจึงแต่งตังผู
G ้ ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก ซึ4งทําหน้ าที4ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื4องจากสามารถรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ดังโครงสร้ างการจัดการที4ปรากฏในหน้ า 16
คณะกรรมการตรวจสอบได้ แต่งตังG บริ ษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอรี4 จํากัด เป็ นผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ ซึง4 บริ ษัท
แอสเซนท์ แอดไวเซอรี4 จํากัด ได้ มอบหมายให้ นายณรงค์ศกั ดิï วังทะพันธ์ ผู้จดั การ เป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิหน้ าที4
ผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ ซึ4งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ วเห็นว่าบริ ษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอรี4 จํากัด และ
นายณรงค์ศกั ดิï วังทะพันธ์ มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เนื4องจากมีความเป็ นอิสระ และมีประสบการณ์ ด้านการตรวจสอบภายใน
ที4เพียงพอต่อการปฏิบตั หิ น้ าที4 อีกทังยั
G งมอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าว
ทังG นี G การพิ จ ารณาและอนุมัติ แต่ง ตังG ถอดถอน โยกย้ า ยผู้ต รวจสอบภายในของบริ ษั ท ฯ จะต้ อ งผ่า นการอนุมัติ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัตขิ องผู้ตรวจสอบภายใน ปรากฏอยูใ่ นหน้ าที4 60
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รายการระหว่างกัน
บริ ษัทฯ ไม่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที4กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ซึง4 รายการ
ระหว่างกันของบริ ษัทฯ ได้ กระทําอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็ นไปตามปกติธุรกิจการค้ า (Fair and at arm’s length) โดย
ณ วันที4 31 ธันวาคม 2563 มีรายการระหว่างกัน ระหว่างบริ ษัทฯ กับ บริ ษัทย่อย และ กิจการร่วมค้ าของบริ ษัท ดังนี G
1) รายการกู้ยืมเงินระยะสันI ระหว่ างบริษัทฯ กับ บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัJน จํากัด
ที4ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังG ที4 4/2560 เมื4อวันที4 3 พฤษภาคม 2560 ได้ มีมติอนุมตั ใิ ห้ บริ ษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน4
จํ า กัด (“D – Innovation”) (เดิ ม ชื4 อ บริ ษั ท ดี มี เ ตอร์ มี เ ดี ย จํ า กัด ) กู้ยื ม เงิ น จากบริ ษั ท ฯ จํ า นวน 74,370,000 บาท กํ า หนด
ระยะเวลาชําระคืน 3 ปี ตังแต่
G วนั ที4 3 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที4 2 พฤษภาคม 2563 โดยมีอตั ราดอกเบี Gยร้ อยละ 2.25 ต่อปี เพื4อ
ใช้ เป็ นเงินลงทุนในโครงการพัฒนาแอพพลิเคชั4นในระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ กับ บริ ษัท บลูฟีนิกซ์ ดิจิตลั จํากัด และในปี
2562 บริ ษัทฯ ได้ รับชําระคืนเงินต้ น พร้ อมดอกเบี Gยจาก D – Innovation รวมทังสิ
G Gนจํานวน 14,410,670 บาท
ถัด มาในปี 2563 เนื4 อ งจาก D – Innovation ไม่ มี ค วามสามารถในการชํ า ระหนี คG ื น ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ฯ จึ ง มี ก ารขยาย
ระยะเวลาในการชําระคืนต่อไปเป็ นจํานวน 3 ปี ตังแต่
G วนั ที4 3 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที4 2 พฤษภาคม 2566 โดยมีรายละเอียด
รายการกู้ยืมเงินระหว่างบริ ษัทฯ กับ บริ ษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน4 จํากัด ดังนี G
คู่สัญญา
ผู้ก้ ู :
บริ ษัท ดีมีเตอร์
อินโนเวชัน4 จํากัด
(D – Innovation)
ผู้ให้ ก้ ู :
บริ ษัท ดีวี8 จํากัด
(มหาชน) (DV8)

ลักษณะความสัมพันธ์

รายการกู้ยืม

- DV8 ถือหุ้นใน D – Innovation ในสัดส่วน
ร้ อยละ 99.99 ของทุนชําระแล้ ว
- DV8 และ D – Innovation มีกรรมการ
ร่วมกัน คือ นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช
- กรรมการของ D – Innovation เป็ นผู้บริ หาร
ของ DV8 คือ นายกฤช เอทเตอร์

เงินต้ น :
61,000,000 บาท
อัตราดอกเบียI : - ไม่มี เนื4องจาก D – Innovation
ไม่มีความพร้ อมในการ
ชําระดอกเบี Gย
วันครบกําหนดสัญญา :
2 พฤษภาคม 2563

ดอกเบียI รั บ
ณ 31 ธ.ค. 2563

-

2) รายการลงทุนในกิจการร่ วมค้ า DCORP – DLI
ที4ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังG ที4 6/2563 เมื4อวันที4 24 มิถุนายน 2563 ได้ มีมติอนุมตั ิการเข้ าลงทุนในโครงการ
ค่าสร้ างการรับรู้ สู่ประชาชนด้ วยป้ายประชาสัมพันธ์ อจั ฉริ ยะ มูลค่าการลงทุน 56,000,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 80 ของเงิน
ลงทุนในกิจการร่ วมค้ า DCORP – DLI (“DCORP – DLI”) ดังรายละเอียดการประกอบธุรกิจของบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และ
กิ จ การร่ ว มค้ า ในหน้ า 11 โดยบริ ษั ท ฯ เป็ น ผู้รั บ ผิ ด ชอบในการจัด หาหลัก ประกัน การรั บ เงิ น ค่ า จ้ า งล่ว งหน้ า เป็ น จํ า นวน
45,187,500 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 15 ของมูลค่าโครงการ อีกทังG DCORP – DLI ยังต้ องนําเงินจํานวน 25,000,000 บาท มาวาง
เป็ นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญากิ จการร่ วมค้ า DCORP – DLI ให้ บริ ษัทฯ โดยทังG สองฝ่ ายตกลงคิดอัตราต้ นทุนทาง
การเงินสําหรั บเงินประกันดังกล่าวแก่กันในอัตราร้ อยละ 2.25 โดยเริ4 มคําณวนอัตราต้ นทุนทางการเงินดังกล่าว ตังG แต่วนั ที4
1 ตุลาคม 2563 เป็ นต้ นไป จนกว่าจะสิ Gนสุดโครงการ ทังนี
G G รายละเอียดการทําสัญญากิจการร่ วมค้ าดังกล่าว ได้ รายงานอยู่ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจําปี 2563 ซึง4 ได้ ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเรี ยบร้ อยแล้ ว
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดการทํารายการในปี 2563
คู่สัญญา
1. บริ ษัท ดีวี¥ จํากัด (มหาชน) (DV8)
2. กิจการร่วมค้ า DCORP – DLI
2.1 บริ ษัท ดีวี¥ จํากัด (มหาชน)
2.2 บริ ษัท ดีไลท์ติ Gง อินเตอร์ เนชัน4 แนล จํากัด

ลักษณะและขนาดรายการ
หลักประกันการับเงินค่าจ้ าง :
ดอกเบี Gยรับ (ณ 31 ธ.ค. 2563) :
หลักประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญา :
ดอกเบี Gยจ่าย (ณ 31 ธ.ค. 2563) :

45,45,187,500.00 บาท
256,268.84 บาท
25,000,000 บาท
141,780.82 บาท

แนวทางการดําเนินการของบริษัทในกรณีที่มีรายการระหว่างกันในอนาคต
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายเกี4ยวกับการเข้ าทํารายการระหว่างกันในอนาคตที4เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร แต่อย่างไรก็
ตาม บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง4 หรื อข้ อกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกี4ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูล
การทํารายการเกี4ยวโยงของบริ ษัทตามมาตรฐานการบัญชีที4กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
นอกจากนี G ในรอบหลายปี ที4ผ่านมาในกรณี ที4มีรายการระหว่างกันของบริ ษัทฯ กับบุคคลที4อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้พิจารณา
และให้ ความเห็นเกี4ยวกับความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลในการเข้ าทํารายการ และความเหมาะสมด้ านราคาและเงื4อนไข
ต่า ง ๆ ของรายการนันG ให้ เ ป็ น ไปตามลัก ษณะการดํ า เนิ น ธุร กิ จ ปกติใ นอุต สาหกรรม และมี ก ารเปรี ย บเที ย บกับ ราคาของ
บุคคลภายนอก หรื อราคาตลาดก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท หรื อที4ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ แล้ วแต่กรณี หาก
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที4อาจจะเกิดขึ Gน บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีผ้ เู ชี4ยวชาญ
อิสระเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี4ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื4อนําไปใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัท และที4ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการ หรื อผู้บริ หารที4มีส่วนได้ ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิ ออกเสียง
ในรายการดังกล่าว
ทังนี
G G บริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี รายงานประจําปี และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที4ตรวจสอบหรื อสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท
และผู้ตรวจสอบภายใน
นายนําชัย หล่อวัฒนตระกูล | อายุ 64 ปี |

พล.ต.ต.ประยนต์ ลาเสือ | อายุ 66 ปี |

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนด
ค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
รับผิดชอบต่อสังคม

รองประธานกรรมการ / กรรมการทรัพยากรบุคคลและ
กําหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริ หารความเสี4ยง
วันทีJได้ รับแต่ งตังI เป็ นกรรมการ
26 สิงหาคม 2560

วันทีJได้ รับแต่ งตังI เป็ นกรรมการ
26 กุมภาพันธ์ 2559

ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้บริหาร
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้บริหาร
- ไม่มี -

คุณวุฒทิ างการศึกษา
o ปริ ญญาโท การจัดการภาครัฐ และภาคเอกชนมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
o ปริ ญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
o ปริ ญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
โรงเรี ยนนายร้ อยตํารวจ (นรต.31)

คุณวุฒทิ างการศึกษา
o ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
o วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาไฟฟ้ากําลัง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
o ประกาศนียบัตร หลักสูตร Mini MBA
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
o ประกาศนียบัตร หลักสูตร Mains Operation &
Maintenance Trainingประเทศเยอรมนี

การอบรมบทบาทและหน้ าทีJกรรมการกับสถาบัน
ส่ งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2561 Director Accreditation Program (DAP 144/2018)

การอบรมบทบาทและหน้ าทีJกรรมการกับสถาบัน
ส่ งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2553 Director Certification Program (DCP 140/2010)

ประสบการณ์ การทํางาน 5 ปี
2555 – 2557 ผู้บงั คับการสืบสวนสอบสวน ตํารวจนครบาล
- สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

ประสบการณ์ การทํางาน 5 ปี
2555 – 2558 ผู้วา่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทอืJน
กิจการที4เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน : -ไม่มีกิจการที4ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน : - ไม่มี กิจการอื4นที4อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ : - ไม่มี-

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทอืJน
กิจการที4เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน : -ไม่มีกิจการที4ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน : - ไม่มี กิจการอื4นที4อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ : - ไม่มีประวัตกิ ารกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
1) ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทําความผิดทางอาญา
2) ไม่ เ คยถู ก พิ พ ากษาให้ เป็ นบุ ค คลล้ มละลายหรื อ ถู ก
พิทกั ษ์ ทรัพย์
3) ไม่เคยเป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมในบริ ษัทและ
ห้ างหุ้นส่วนที4ถกู พิพากษาให้ เป็ นบุคคลล้ มละลายหรื อถูก
พิทกั ษ์ ทรัพย์

ประวัตกิ ารกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
1) ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทําความผิดทางอาญา
2) ไม่ เ คยถู ก พิ พ ากษาให้ เป็ นบุ ค คลล้ มละลายหรื อ ถู ก
พิทกั ษ์ ทรัพย์
3) ไม่เคยเป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมในบริ ษัทและ
ห้ างหุ้นส่วนที4ถกู พิพากษาให้ เป็ นบุคคลล้ มละลายหรื อถูก
พิทกั ษ์ ทรัพย์
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

นายพูนสุข โตชนาการ | อายุ 66 ปี |

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ | อายุ 63 ปี |

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม

วันทีJได้ รับแต่ งตังI เป็ นกรรมการ
14 พฤษภาคม 2562

วันทีJได้ รับแต่ งตังI เป็ นกรรมการ
10 พฤศจิกายน 2560

ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้บริหาร
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้บริหาร
- ไม่มี -

คุณวุฒทิ างการศึกษา
o ปริ ญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
o นักบริ หารการคลัง สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
o หลักสูตรวิทยากรประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที4 3
o CFO Certification Program จากสภาวิชาชีพบัญชี ใน
พระบรมราชูปถัมภ์

คุณวุฒทิ างการศึกษา
o วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมระบบ
จราจรและการขนส่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
o วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมบทบาทและหน้ าทีJกรรมการกับสถาบัน
ส่ งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Certification Program (DCP)
ประสบการณ์ การทํางาน 5 ปี
ก.พ.2562 – ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การใหญ่ - สหกรณ์ ออมทรัพย์
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด
2559 – 2562 ที4 ป รึ ก ษาสหกรณ์ , ประธานคณะกรรมการ
บริ หารเงินสหกรณ์ - สหกรณ์ ออมทรั พย์ การ
ไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด
2556 – 2558 รองประธานกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ์ ,
เหรัญญิก และกรรมการ - สหกรณ์ออมทรัพย์
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทอืJน
กิจการที4เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน : -ไม่มีกิจการที4ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน : - ไม่มี กิจการอื4นที4อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ : - ไม่มีประวัตกิ ารกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
1) ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทําความผิดทางอาญา
2) ไม่ เ คยถู ก พิ พ ากษาให้ เป็ นบุ ค คลล้ มละลายหรื อ ถู ก
พิทกั ษ์ ทรัพย์
3) ไม่เคยเป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมในบริ ษัทและ
ห้ างหุ้นส่วนที4ถกู พิพากษาให้ เป็ นบุคคลล้ มละลายหรื อถูก
พิทกั ษ์ ทรัพย์

การอบรมบทบาทและหน้ าทีJกรรมการกับสถาบัน
ส่ งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2559 Director Certification Program (DCP 223/2016)
2559 Risk Management Program for Corporate
Leaders (RCL 3/2016)
ประสบการณ์ การทํางาน 5 ปี
2559 – 2560 อธิบดีกรมเจ้ าท่า - กระทรวงคมนาคม
2557 – 2559 ผู้ตรวจราชการ - กระทรวงคมนาคม
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทอืJน
กิจการที4เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน : -ไม่มีกิจการที4ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน : - ไม่มี กิจการอื4นที4อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ : - ไม่มีประวัตกิ ารกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
1) ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทําความผิดทางอาญา
2) ไม่ เ คยถู ก พิ พ ากษาให้ เป็ นบุ ค คลล้ มละลายหรื อ ถู ก
พิทกั ษ์ ทรัพย์
3) ไม่เคยเป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมในบริ ษัทและ
ห้ างหุ้นส่วนที4ถกู พิพากษาให้ เป็ นบุคคลล้ มละลายหรื อถูก
พิทกั ษ์ ทรัพย์
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

นายธนัย ชรินทร์สาร | อายุ 47 ปี |

นายประจวบ อุชชิน | อายุ 69 ปี |

กรรมการอิสระ

กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี4ยง /
ประธานคณะกรรมการกลัน4 กรองการลงทุน /
กรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน /
กรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม

วันทีJได้ รับแต่ งตังI เป็ นกรรมการ
13 สิงหาคม 2563
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้บริหาร
- ไม่มี คุณวุฒทิ างการศึกษา
o เทคโนโลยีสารสนเทศดุษฎีบณ
ั ฑิต University of New
South Wales, Canberra, Australia
o วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) University of
Illinois at Urbana-Champaign, Illinois, USA
o วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทและหน้ าทีJกรรมการกับสถาบัน
ส่ งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Advanced Audit Committee Program (AACP)
Director Certification Program (DCP)
Director Accreditation Program (DAP)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทอืJน
กิจการที4เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน :
2560 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ บริ ษัท เจดีฟดู้ จํากัด (มหาชน)
กิจการที4ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน :
2561 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ บริ ษัท เรดดี Gแพลนเน็ต จํากัด
กิจการอื4นที4อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ : - ไม่มี-

วันทีJได้ รับแต่ งตังI เป็ นกรรมการ
15 พฤษภาคม 2560
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้บริหาร
- ไม่มี คุณวุฒทิ างการศึกษา
o ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
University of Missouri- Columbia, USA
o ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
o ประกาศนียบัตร Advanced Management Program,
Harvard Business School, Boston MA, USA
o ประกาศนียบัตร Senior Executive Program สถาบัน
บัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย รุ่นที4 16
การอบรมบทบาทและหน้ าทีJกรรมการกับสถาบัน
ส่ งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2556 Risk Management Committee Program
(RMP 1/2013)
2549 Director Certification Program (DCP 73/2006)

ประวัตกิ ารกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
1) ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทําความผิดทางอาญา
2) ไม่ เ คยถู ก พิ พ ากษาให้ เป็ นบุ ค คลล้ มละลายหรื อ ถู ก
พิทกั ษ์ ทรัพย์
3) ไม่เคยเป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมในบริ ษัทและ
ห้ างหุ้นส่วนที4ถกู พิพากษาให้ เป็ นบุคคลล้ มละลายหรื อถูก
พิทกั ษ์ ทรัพย์

ประสบการณ์ การทํางาน 5 ปี
ก.ค.2561 – ส.ค.2562 ประธานเจ้ าหน้ าที4บริ หาร บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน4 จํากัด (มหาชน) (ชื4อเดิมของบริ ษัท)
2557 – 2559 ประธานกรรมการ บริ ษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด
2557 – 2558 กรรมการ - บริ ษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ Gง จํากัด
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทอืJน
กิจการที4เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน : - ไม่มี กิจการที4ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน : - ไม่มี กิจการอื4นที4อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ : - ไม่มีประวัตกิ ารกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
1) ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทําความผิดทางอาญา
2) ไม่ เ คยถู ก พิ พ ากษาให้ เป็ นบุ ค คลล้ มละลายหรื อ ถู ก
พิทกั ษ์ ทรัพย์
3) ไม่เคยเป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมในบริ ษัทและ
ห้ างหุ้นส่วนที4ถกู พิพากษาให้ เป็ นบุคคลล้ มละลายหรื อถูก
พิทกั ษ์ ทรัพย์
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

คุณวุฒทิ างการศึกษา
o ปริ ญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
o ปริ ญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจและการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
o ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายธนรัฐ ธนาวุฒิวัฒนา | อายุ 34 ปี |
กรรมการ / กรรมการบริ หารความเสี4ยง
วันทีJได้ รับแต่ งตังI เป็ นกรรมการ
15 พฤษภาคม 2560
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้บริหาร
- ไม่มี -

การอบรมบทบาทและหน้ าทีJกรรมการกับสถาบัน
ส่ งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2558 Director Accreditation Program (DAP 114/2015)

คุณวุฒทิ างการศึกษา
o ปริ ญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
o ประกาศนียบัตร Holmes Collage, International
Business Management, Melbourne, Australia
การอบรมบทบาทและหน้ าทีJกรรมการกับสถาบัน
ส่ งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2561 Director Certification Program (DCP 255/2018)
2560 Director Accreditation Program (DAP 143/2017)
ประสบการณ์ การทํางาน 5 ปี
2556 – ปั จจุบนั ที4ปรึกษา Online - บริ ษัท อสร. ฟูด้ ส์ จํากัด
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทอืJน
กิจการที4เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน : - ไม่มี กิจการที4ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน :
2559 – ปั จจุบนั กรรมการ - บริ ษัท PTC Supplement จํากัด
2558 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บริ ษัท ทีดีซี ดิจิตอล จํากัด
กิจการอื4นที4อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ : - ไม่มีประวัตกิ ารกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
1) ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทําความผิดทางอาญา
2) ไม่ เ คยถู ก พิ พ ากษาให้ เป็ นบุ ค คลล้ มละลายหรื อ ถู ก
พิทกั ษ์ ทรัพย์
3) ไม่เคยเป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมในบริ ษัทและ
ห้ างหุ้นส่วนที4ถกู พิพากษาให้ เป็ นบุคคลล้ มละลายหรื อถูก
พิทกั ษ์ ทรัพย์
นายโชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์ | อายุ 33 ปี |
กรรมการ / กรรมการกลัน4 กรองการลงทุน
วันทีJได้ รับแต่ งตังI เป็ นกรรมการ
10 พฤศจิกายน 2560
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้บริหาร
- ไม่มี -

ประสบการณ์ การทํางาน 5 ปี
2555 – 2559 ผู้อํานวยการฝ่ ายการเงิน บริ ษัท ชูก้า ฮิลล์ โกลบอล แคปปิ ตอล จํากัด
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทอืJน
กิจการที4เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน : - ไม่มี กิจการที4ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน : - ไม่มี กิจการอื4นที4อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ : - ไม่มีประวัตกิ ารกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
1) ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทําความผิดทางอาญา
2) ไม่ เ คยถู ก พิ พ ากษาให้ เป็ นบุ ค คลล้ มละลายหรื อ ถู ก
พิทกั ษ์ ทรัพย์
3) ไม่เคยเป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมในบริ ษัทและ
ห้ างหุ้นส่วนที4ถกู พิพากษาให้ เป็ นบุคคลล้ มละลายหรื อถูก
พิทกั ษ์ ทรัพย์
นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช | อายุ 37 ปี |
กรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าที4บริ หาร
วันทีJได้ รับแต่ งตังI เป็ นกรรมการ
1 สิงหาคม 2562
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้บริหาร
- ไม่มี คุณวุฒทิ างการศึกษา
o ปริ ญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ บริ หารธุกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
o หลักสูตรผู้นํายุคใหม่ในระบบประชาธิปไตย (ปนป.) –
สถาบันพระปกเกล้ า
o Academy of Business Creativity – สถาบันพัฒนา
ความคิดสร้ างสรรค์เชิงธุรกิจ
o หลักสูตร The Story (The Untimate Leadership tool)
o หลักสูตร The Boss – สถาบันการบริ หารและจิตวิทยา
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ การทํางาน 5 ปี
2555 – 2562 ประธานเจ้ าหน้ าที4ฝ่ายการเงิน บริ ษัท เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที จํากัด
2550 – 2562 กรรมการอิสระ - บริ ษัท ฟูด้ แคปปิ ตอล
จํากัด (มหาชน) (ปั จจุบนั บริ ษัท ไพร์ ม โรด
เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน))
2561
ประธานเจ้ าหน้ าที4บริ หาร - บริ ษัท สตาร์
ยูนิเวอร์ แซล เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

การอบรมบทบาทและหน้ าทีJกรรมการกับสถาบัน
ส่ งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2562 Director Certification Program (DCP 286/2019)
ประสบการณ์ การทํางาน 5 ปี
2560 – 2562 ประธานเจ้ าหน้ าที4บริ หาร บริ ษัท ไลฟ์ อะ คาร์ เซอร์ วิส จํากัด
2547 – 2560 ประธานเจ้ าหน้ าที4บริ หาร บริ ษัท ที เอส แอล ออโต้ คอร์ ปอเรชัน4 จํากัด
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทอืJน
กิจการที4เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน : - ไม่มี กิจการที4ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน :
2560 – ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษัท ไลฟ์ อะ คาร์ เซอร์ วิส จํากัด
กิจการอื4นที4อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ : - ไม่มี-

นางสาวกชกร รักษาสุข | อายุ 38 ปี |
เลขานุการบริ ษัท
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้บริหาร
- ไม่มี -

ประวัตกิ ารกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
1) ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทําความผิดทางอาญา
2) ไม่ เ คยถู ก พิ พ ากษาให้ เป็ นบุ ค คลล้ มละลายหรื อ ถู ก
พิทกั ษ์ ทรัพย์
3) ไม่เคยเป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมในบริ ษัทและ
ห้ างหุ้นส่วนที4ถกู พิพากษาให้ เป็ นบุคคลล้ มละลายหรื อถูก
พิทกั ษ์ ทรัพย์
นายกฤช เอทเตอร์ | อายุ 51 ปี |
ประธานเจ้ าหน้ าที4ฝ่ายการเงิน /
กรรมการกลัน4 กรองการลงทุน
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้บริหาร
- ไม่มี คุณวุฒทิ างการศึกษา
o Marshall School of Business in Finance Major,
University Of Southern California, USA
การอบรมของสถาบันส่ งเสริมกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
Director Certification Program (DCP)

คุณวุฒทิ างการศึกษา
o ปริ ญญาโท (เกียรตินิยมอันดับ 2) นิตศิ าสตร์ มหาบัณฑิต
Durham University, England
o ปริ ญญาโท (เกียรตินิยมอันดับ 2) นิตศิ าสตร์ มหาบัณฑิต
Queen Mary University of London, England
o ปริ ญญาตรี นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
o เนติบณ
ั ฑิตไทย เนติบณ
ั ฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์
การอบของสถาบันส่ งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
และการอบรมอืJน
2562 Company Reporting Program (CRP 23/2019)
2562 Company Secretary Program (CSP 97/2019)
2562 Board Reporting Program (BRP 29/2019)
2562 Effective Minute Taking (EMT 44/2019)
2562 Fundamental for Corporate Secretaries (1/2562)
– สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย
ประสบการณ์ การทํางาน 5 ปี
2562
ผู้จดั การอาวุโส ฝ่ ายเลขานุการบริ ษัท บริ ษัท สิงห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน)
2561 – 2562 ผู้ชว่ ยผู้อํานวยการฝ่ ายกฎหมาย และ
เลขานุการบริ ษัท - บริ ษัท เครื อไทย โฮลดิ Gงส์
จํากัด (มหาชน) (กลุม่ ประกันอาคเนย์)
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
ของกรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัทฯ ณ 23 ธันวาคม 2563
ณ วันที( 30 ธันวาคม 2562

รายชื(อ
1. นายนําชัย หล่อวัฒนตระกูล
2. นายประยนต์ ลาเสือ

ณ วันที( 23 ธันวาคม 2563
คู่สมรสและ
คู่สมรสและ เพิ(ม (ลด)
บุตรที(ยงั ไม่
บุตรที(ยงั ไม่ ระหว่ าง
บรรลุนิติ สัดส่ วน
ตนเอง บรรลุนิตภิ าวะ รอบบัญชี
ตนเอง
ภาวะ การถือหุ้น
-

1,000,000

-

-

1,000,000

-

0.07%

-

-

-

-

-

-

220,000

-

-

220,000

-

0.02%

5. นายธนัย ชริ นทร์ สาร

-

-

-

-

-

-

6. นายประจวบ อุชชิน

-

-

-

-

-

-

7. นายธนรัฐ ธนาวุฒิวฒ
ั นา

63,230,000

-

-

63,230,000

-

4.42%

8. นายโชติพนั ธุ์ เตียวิวฒ
ั น์

-

-

-

-

-

-

9. นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช

-

-

-

-

-

-

10. นายกฤช เอทเตอร์

-

-

-

-

-

-

3. นายพูนสุข โตชนาการ
4. นายศรศักดิo แสนสมบัติ

หมายเหตุ : ณ วันที-รายงาน บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียน 1,430,416,192 บาท ทุนชําระแล้ ว 1,430,416,192 บาท (1,430,416,192 หุ้น)
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริ ษัทฯ ใช้ บริ การหน่วยงานภายนอก (Outsource) เป็ นผู้ตรวจสอบภายในให้ แก่บริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี G
นิตบิ ุคคล : บริ ษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอรี4 จํากัด (“ASCENT”)
โดยทีมงานของ ASCENT มีประสบการณ์ ที4เกี4ยวข้ องกับระบบบัญชี การเงิน ระบบ
ควบคุมภายใน การตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ตามแบบประเมินความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายในของ ก.ล.ต. และ J - SOX
ทังนี
G G บุคคลากรของ ASCENT มีความเป็ นอิสระจากการดําเนินงานของกิจการ มีคณ
ุ
สมบัติ ทักษะ และประสบการณ์ที4สามารถตรวจสอบภายในได้ ตามหลักการ COSO
2013 Framework ปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นอิสระ และมีจริ ยธรรมเพื4อก่อให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อกิจการ
บุคคลทีJได้ รับมอบหมาย (1) : คุณภคอร อัศวะทัชชภร
ตําแหน่ ง : Partner in charge
คุณวุฒทิ างการศึกษา : บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การอบรม : - หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) สมาคม
ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรที4ปรึกษาทางการเงิน สมาคมบริ ษัทหลักทรัพย์ไทย
- หลักสูตร 7 ความเสี4ยงด้ านการดําเนินงาน และแนวทางปฏิบัติในการรั บมือต่อ
สภาวะวิกฤต
ประสบการณ์ การทํางาน : ด้ านระบบควบคุมภายในโรงงานอุตสาหกรรม และสถาบันการเงินที4จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากกว่า 20 ปี
บุคคลทีJได้ รับมอบหมาย (2) : คุณณรงค์ศกั ดิï วังทะพันธ์
ตําแหน่ ง : Manager in charge
คุณวุฒทิ างการศึกษา : ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จ.สกลนคร
การอบรม : - หลักสูตร IT Audit for Non IT Auditor ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ
- หลัก สูต รการตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit) รุ่ น ที4 2/2561
ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ
- หลักสูตร ITGC (Information Technology General Control: In-House)
ประสบการณ์ การทํางาน : ด้ านระบบควบคุมภายในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ก่อสร้ าง โรงงานอุตสาหกรรม และ
บริ การของบริ ษัทที4จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) ได้ รับการแต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
G
ษัท ประกอบด้ วย
กรรมการอิสระ จํานวน 3 ท่าน ซึง4 มีวาระดํารงตําแหน่งตามวาระของการเป็ นกรรมการบริ ษัท โดยกรรมการทุกท่านเป็ นกรรมการ
อิสระผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามที4ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด ซึง4 ประกอบด้ วย
1. นายพูนสุข โตชนาการ
2. นายนําชัย หล่อวัฒนตระกูล
3. นายศรศักดิï แสนสมบัติ
และ นางสาวกชกร รักษาสุข

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี บญ
ั ชี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นอิสระ และครบถ้ วนตามที4ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัท โดยได้ ประชุมร่ วมกับผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน เพื4อร่ วมเสนอข้ อมูล หารื อ และ
แลกเปลี4ยนข้ อคิดเห็นในวาระที4เกี4ยวข้ อง ซึง4 คณะกรรมการตรวจสอบ มีผ้ ตู รวจสอบภายในจากภายนอก เป็ นเครื4 องมือในการ
ปฏิบตั ภิ ารกิจตามกฎบัตรที4กําหนดไว้ โดยขึ Gนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทําให้ ปฏิบตั หิ น้ าที4ได้ อย่างเป็ นอิสระ โปร่งใส ตาม
หลักธรรมาภิบาล เพื4อรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ ได้ อย่างถูกต้ อง และเข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่างเพียงพอ ทังนี
G G ตลอดปี 2563 ได้ มี
การจัด ประชุม ทังG สิ นG จํ า นวน 6 ครั งG รวมทังG ประชุม ร่ ว มกับ ผู้ส อบบัญ ชี โดยไม่ มี ฝ่ ายบริ ห ารร่ ว มด้ ว ย จํ า นวน 1 ครั งG ซึ4ง
สาระสําคัญในการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ ดงั นี G
1. รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี 2563 และหารื อร่ วมกับผู้สอบ
บัญชี พร้ อมทังพิ
G จารณาข้ อเสนอแนะด้ านระบบควบคุมภายใน รวมไปถึงการรับฟั งคําชี Gแจงจากประธานเจ้ าหน้ าที4ฝ่ายการเงิน
ซึง4 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ ได้ จดั ทําขึ Gนอย่างถูกต้ อง เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีที4รับรอง
ทัว4 ไป และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ
2. การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พิจารณาอนุมตั ิแผนงานตรวจสอบ ซึ4งครอบคลุมระบบงานที4สําคัญของบริ ษัทฯ รวมทังG
พิจารณาประเมินความเหมาะสม ขอบเขตการปฏิบตั ิงาน หน้ าที4ความรับผิดชอบ และความเป็ นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน ซึง4
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแต่งตังG ผู้ตรวจสอบภายใน จากบริ ษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอรี4 จํากัด เป็ นผู้ตรวจสอบ
ภายในสําหรับปี 2563 และได้ สอบทานผลการปฏิบตั ิงานและข้ อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน รวมทังG ผลการตรวจติดตาม
การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะ ทังG นี G คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ ค วามสํ า คัญ กับ คุณ ภาพของการควบคุม ภายใน
ความถูก ต้ อ งน่า เชื4 อ ถื อ ของรายงานการเงิ น และการปฏิ บัติต ามนโยบายกฎระเบี ย บ และกฎหมายที4 เ กี4 ย วข้ อ ง สรุ ป ได้ ว่า
การตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ เป็ นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล
3. การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้ อกําหนด และกฎหมายทีJเกีJยวข้ อง
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที4เกี4ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของบริ ษัทฯ
และข้ อผูกพันที4บริ ษัทฯ มีไว้ กับบุคคลภายนอก ซึ4งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที4เป็ นสาระสําคัญ
ในเรื4 องการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้ อกําหนด และข้ อผูกพันที4บริ ษัทฯ มีไว้ กบั บุคคลภายนอก
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4. รายการทีJเกีJยวโยงกัน หรื อรายการทีJอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ สอบทาน และให้ ความเห็นต่อรายการที4เกี4ยวโยงกัน หรื อรายการที4อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ เพื4อให้ แน่ใจว่าการตกลงเข้ าทํารายการมีความเป็ นธรรม และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ ซึ4งบริ ษัทฯ ได้ ถือ
ปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ โดยถือความโปร่ งใส และการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ ตามข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
G G ในปี 2563 ไม่พบรายการ
ที4ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างมีนยั สําคัญ และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที4มีสาระสําคัญ
ได้ รับการเปิ ดเผย และแสดงรายการไว้ ในรายการตามงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างถูกต้ อง และครบถ้ วน
5. ผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ประเมินความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี และให้ ความเห็นต่อค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
เพื4อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื4อขออนุมตั ิต่อที4ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ให้ แต่งตังผู
G ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท
กริ นทร์ ออดิท จํ ากัด เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สําหรั บปี 2563 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็น
เกี4ยวกับการเสนอแต่งตังผู
G ้ สอบบัญชีดงั กล่าว ดังนี G
- ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
- ในรอบปี บญ
ั ชีที4ผ่านมา ผู้สอบบัญชีได้ ปฏิบตั ิงานด้ วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ และให้ ข้อเสนอแนะเกี4ยวกับ
ระบบการควบคุมภายใน และความเสี4ยงต่าง ๆ รวมทังมี
G ความเป็ นอิสระในการปฏิบตั งิ าน
- ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี มีความเหมาะสมกับการปฏิบตั หิ น้ าที4
6. ผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ นําเสนอรายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการบริ ษัท
ทราบทุกครังG ที4มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โดยได้ เสนอความเห็น และให้ ข้อเสนอแนะที4เป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารงาน
ของฝ่ ายบริ หาร ซึง4 ฝ่ ายบริ หารได้ ดําเนินการพิจารณาปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะอย่างเหมาะสม
จากกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวมาข้ างต้ น ตลอดปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า คณะกรรมการ ตลอดจน
ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ถือนโยบายการกํากับดูแลกิจการเป็ นสําคัญ และยึดมัน4 ในจริ ยธรรมธุรกิจ โดยมีความมุ่งมัน4 ในการปฏิบตั ิ
หน้ าที4เพื4อให้ บรรลุเป้าหมายของบริ ษัทฯ อย่างมีคณ
ุ ภาพ เยี4ยงมืออาชีพ และคํานึงถึงการปฏิบตั ิงานให้ สอดคล้ องตามนโยบาย
ระเบียบปฏิบตั ิ และกฎหมายต่าง ๆ ที4เกี4ยวข้ อง รวมทังพั
G ฒนาระบบบริ หารความเสี4ยงที4สําคัญให้ เกิดประสิทธิผลสูงสุด และ
ส่งเสริ มระบบควบคุมภายในให้ มีประสิทธิ ผล เหมาะสม และเพียงพอ รวมทังG การตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ และ
มีกระบวนการตรวจสอบที4สอดคล้ องกับ มาตรฐานสากลการปฏิบตั ิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดยมีการพัฒนาปรับปรุ ง
ระบบการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในให้ ดีขึ Gน และเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื4อง

นายพูนสุข โตชนาการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
และกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการทรั พ ยากรบุ ค คลและกํ า หนดค่ า ตอบแทน (“คณะกรรมการทรั พ ยากรบุ ค คลฯ”) ประกอบด้ ว ย
กรรมการอิสระ 1 ท่าน และกรรมการที4ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร 2 ท่าน โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ซึง4 มีรายนาม ดังนี G
1. นายนําชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ
2. พล.ต.ต.ประยนต์ ลาเสือ
กรรมการทรัพยากรบุคคลฯ
3. นายประจวบ อุชชิน
กรรมการทรัพยากรบุคคลฯ
และ นางสาวกชกร รักษาสุข
เลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที4ตามที4คณะกรรมการบริ ษัท มอบหมายภายใต้ หลักการดําเนินการ
ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ อย่างเคร่ งครัด โดยในปี 2563 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล ได้ มีการประชุม
ร่วมกัน เพื4อพิจารณาเรื4 องสําคัญตามหน้ าที4 และความรับผิดชอบ ทังสิ
G Gนจํานวน 3 ครังG ซึง4 สรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี G
1. ด้ านการสรรหา
1) ทบทวนโครงสร้ างคณะกรรมการ และสรรหาผู้ที4มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื4อเสนอแต่งตังเป็
G นกรรมการ แทนกรรมการที4
ลาออก และออกจากตําแหน่งตามวาระ โดยคํานึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ ประสบการณ์ความ
เชี4 ยวชาญที4 หลากหลาย อันเป็ นประโยชน์ ต่อการดําเนิ นกิ จการของบริ ษัทฯ รวมทังG คํานึงถึง ขนาดโครงสร้ าง และ
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัทที4เหมาะสม เพื4อส่งเสริ มการกํากับดูแลกิจการ และให้ การบริ หารจัดการเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคล้ องกับข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที4เกี4ยวข้ อง
2) พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็ นตัวแทนบริ ษัทฯ ในการเข้ าเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อย และ/หรื อ
บริ ษัทร่วม โดยคํานึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ ประสบการณ์ความเชี4ยวชาญที4หลากหลายอันเป็ น
ประโยชน์ตอ่ การดําเนินกิจการของบริ ษัทฯ
2. ด้ านค่ าตอบแทน
พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยพิจารณาเที ยบเคียง
ค่าตอบแทนอยูใ่ นระดับเดียวกับกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน ประกอบกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ รวมถึงความเหมาะสมกับ
หน้ าที4ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ ปฏิบตั ิหน้ าที4ตามที4ได้ รับมอบหมายอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง สมเหตุสมผล และ
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที4อย่างเป็ นอิสระ โดยไม่ถกู ครอบงําจากฝ่ ายบริ หารแต่อย่างใด โดยในปี 2563 กรรมการได้ รับค่าตอบแทน
ตามที4แสดงไว้ ในรายงานค่าตอบแทนของคณะกรรมการปี 2563 ซึง4 ได้ พิจารณาเปรี ยบเทียบกับภาพรวมของบริ ษัทจดทะเบียน
ทังหมด
G
บริ ษัทในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน และบริ ษัทที4มีขนาดยอดขายและกําไรสุทธิใกล้ เคียงกับบริ ษัทฯ ทังนี
G G คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลฯ เห็นว่ามีความเหมาะสม และเป็ นธรรม ทังกั
G บบริ ษัทฯ และกับกรรมการที4ดํารงตําแหน่ง ซึ4งสอดคล้ องกับ
หน้ าที4ความรั บผิดชอบ และได้ ผ่านการพิจารณาให้ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท และเสนอต่อที4ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื4อพิจารณา โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย ตามหลักการกํากับดูแลกิจการ

นายนําชัย หล่ อวัฒนตระกูล
ประธานคณะกรรมการทรั พยากรบุคคล
และกําหนดค่ าตอบแทน
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน ปี 2563
คณะกรรมการของบริ ษัทฯ เป็ นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และให้ ความสําคัญกับ
การปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที4ดี เพื4อให้ รายงานทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และสารสนเทศทางการ
เงินที4ปรากฏในรายงานประจําปี มีข้อมูลที4ถูกต้ อง ครบถ้ วน ซึ4งจัดทําขึ Gนตามมาตรฐานการบัญชีที4รับรองทัว4 ไป โดยเลือกใช้
นโยบายการบัญชีและ/หรื อวิธีปฏิบตั ิทางบัญชีที4เหมาะสม และถือปฏิบตั ิอย่างสมํ4าเสมอ ใช้ ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบ
ในการประมาณการทางบัญชี เพื4อให้ มีความสมเหตุสมผล รวมทังG มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที4สําคัญอย่างเพียงพอ และได้ ผ่านการ
ตรวจสอบ และให้ ความเห็นอย่างไม่มีเงื4อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที4เป็ นอิสระ
คณะกรรมการบริ ษัท จัดให้ มีระบบควบคุมภายในที4เหมาะสม และมีประสิทธิผล เพื4อให้ มนั4 ใจได้ ว่าข้ อมูลทางบัญชี
มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอที4จะดํารงไว้ ซงึ4 ทรัพย์สิน ตลอดจนเพื4อไม่ให้ เกิดการทุจริ ต หรื อการดําเนินการที4ผิดปกติ
อย่างมีสาระสําคัญ ในการนี Gคณะกรรมการบริ ษัท ได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
G
ซึง4 ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ ทําหน้ าที4
เป็ นผู้สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
งบการเงินของบริ ษัทฯ และงบการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ได้ รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ของบริ ษัทฯ คือ บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด ในการตรวจสอบนันG คณะกรรมการบริ ษัท ได้ สนับสนุนข้ อมูล และเอกสารต่าง ๆ
เพื4อให้ ผ้ สู อบบัญชีสามารถตรวจสอบ และแสดงความเห็นได้ ตามมาตรฐานการสอบบัญชีทวั4 ไป โดยความเห็นของผู้สอบบัญชี
ได้ ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซงึ4 แสดงไว้ ในรายงานประจําปี นี Gแล้ ว
คณะกรรมการบริ ษัท มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในโดยรวมของบริ ษัทฯ อยูใ่ นระดับที4นา่ พอใจ และสามารถสร้ าง
ความเชื4อมัน4 อย่างมีเหตุผลได้ ว่า รายงานทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สําหรับปี 2563 สิ Gนสุดวันที4 31 ธันวาคม 2563
มีความเชื4อถือได้ โดยถือปฏิบตั ติ ามหลักการบัญชีที4รับรองทัว4 ไป และปฏิบตั ถิ กู ต้ องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที4เกี4ยวข้ อง

นายนําชัย หล่ อวัฒนตระกูล
ประธานกรรมการ
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ
สรุปภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผลการดําเนินงาน
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้ คา่ สื4อ-โฆษณา
รายได้ จากการจัดคอนเสิร์ต
รายได้ จากการขาย
รวมรายได้
ต้ นทุนค่าสื4อ-โฆษณา
ต้ นทุนจากการจัดคอนเสิร์ต
ต้ นทุนขาย
รวมต้นทุน
กําไรขันI ต้ น
กําไรจากการขายเงินลงทุนทัว4 ไป
รายได้ อื4น
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
หนี Gสงสัยจะสูญ
ค่าใช้ จา่ ยในภาระหนี Gจากการฟ้องร้ อง
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนทัว4 ไป
ผลขาดทุนจากการเลิกบริ ษัทย่อย
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนบ.ร่วม
ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
ต้ นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริ ษัทร่วม
รวมค่าใช้จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
ภาษี เงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสาํ หรั บงวด
กําไรตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
กําไร (ขาดทุน) ส่ วนทีJเป็ นของบริษัทใหญ่
การแบ่งปั นกําไร (ขาดทุน)
ส่ วนทีJเป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียที4ไม่มีอํานาจควบคุม
รวมกําไรสําหรั บงวด

ปี 2562
38.84
2.08
40.92
(41.40)
(1.35)
(42.75)
(1.83)
14.13
12.30
(40.45)
(90.99)
(29.04)
(2.86)
(0.07)
(14.54)
(0.14)
(107.17)
(285.26)
(272.97)
(272.97)
(272.97)
(272.97)
(272.97)
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ปี 2563
126.98
49.53
176.51
(81.25)
(50.91)
(132.16)
44.35
14.00
20.03
78.38
(56.73)
(0.50)
(0.11)
(17.60)
(1.66)
(76.60)
1.78
(0.34)
1.44
0.06
1.50
1.17
0.27
1.44

ส่ วนต่ าง +/126.98
(38.84)
47.44
135.58
(81.25)
41.40
(49.56)
(89.41)
46.18
14.00
5.90
66.08
(16.28)
90.99
29.04
2.86
(0.50)
(0.18)
(3.06)
(1.52)
107.17
208.66
(271.19)
(0.34)
(271.53)
0.06
(271.47)
(271.81)
0.27
(271.54)

สัดส่ วน
(ร้อยละ)
100
(100)
2,281
331
(100)
100
(3,671)
(210)
2,523
100
42
537
(40.24)
100
100
100
(100)
(57)
(21)
(1,085.71)
100
73.14
100
(100)
100.25
100
100.52
0
100.42
100
100

รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

ผลการดําเนินงานของบริ ษัทตามงบการเงินรวมสําหรับปี 2563 สิ Gนสุดวันที4 31 ธันวาคม 2563 บริ ษัทมีรายได้ รวม
176.51 ล้ านบาท ประกอบด้ วย รายได้ ค่าสื4อโฆษณา 126.98 ล้ านบาท และรายได้ จากการขาย 49.53 ล้ านบาท รายได้ รวม
เพิ4มขึนG 135.58 ล้ านบาท เมื4อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 สาเหตุหลักเกิดจากในปี 2563 บริ ษัทมีการประกอบ
ธุรกิจเพิ4มในการให้ บริ การผลิตสื4อโฆษณาทางวิทยุผา่ นห้ างสรรพสินค้ า การรับจ้ างผลิตสื4อผ่านช่องทางออนไลน์ ยูทปู ให้ กบั ทาง
ห้ างฯ และมีทํากิจการร่ วมค้ า DCORP-DLI ในการประกวดราคา“โครงการค่าสร้ างการรับรู้ สปู่ ระชาชนด้ วยป้ายประชาสัมพันธ์
อัจฉริ ยะ” กับกระทรวงมหาดไทย
เมื4อหักกับต้ นทุนรวม 132.16 ล้ านบาท ประกอบด้ วย ต้ นทุนค่าสื4อโฆษณา 81.25 ล้ านบาท และต้ นทุนขาย 50.91
ล้ านบาท บริ ษัทมีกําไรขันต้
G นจํานวน 44.35 ล้ านบาท และรวมกับรายได้ อื4น 34.03 ล้ านบาท บริ ษัทมีกําไรก่อนค่าใช้ จ่าย 78.38
ล้ านบาท และเมื4อหักค่าใช้ จ่ายรวม 76.60 ล้ านบาท อันได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร 56.73 ล้ านบาท ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
17.60 ล้ านบาท ต้ นทุนทางการเงิน 1.66 ล้ านบาท ผลขาดทุนจากการด้ อยลงทุนและยกเลิกบริ ษัทย่อย 0.60 ล้ านบาท ทําให้
บริ ษัทมีผลกําไรก่อนภาษี เงินได้ 1.78 ล้ านบาท
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื Gอไวรัสโคโรนา 2019 ที4ปัจจุบนั ได้ ขยายวงกว้ างขึ Gนอย่างต่อเนื4อง ทําให้ เกิด
การชะลอตัว ของเศรษฐกิ จ และมี ผ ลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรมส่ ว นใหญ่ สถานการณ์ ดัง กล่ า วส่ ง กระทบต่ อ
สภาพแวดล้ อมของการดําเนินธุรกิจ ทําให้ บริ ษัทไม่สามารถจัดงานอีเว้ นท์ตา่ ง ๆ ที4สามารถสร้ างรายได้ ให้ แก่บริ ษัทได้ ภายในปี นี G
รวมทังอาจจะมี
G
นโยบายลดงบประมาณการสนับสนุนทางการตลาดของบริ ษัทคูค่ ้ า ซึง4 เป็ นความเสี4ยงที4ไม่สามารถควบคุมได้
ทางบริ ษัทจึงได้ ปรับกลยุทธ์ ต่าง ๆ เพื4อเพิ4มยอดขายให้ เป็ นไปตามเป้าหมายที4ได้ กําหนดไว้ ให้ มากที4สดุ โดยการผลิต
วีดีโอให้ Top Super Market, รั บจ้ างผลิตเสียงรายการวิทยุ รวมทังG ผลิต ยูทูป และ คอนเทนต์ ออนไลน์ ต่าง ๆ เพิ4มมากขึนG
เพื4อช่วยลดความเสี4ยงจากการดําเนินธุรกิจ
สรุปภาพรวมผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผลการดําเนินงาน
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้ คา่ สื4อ-โฆษณา
รายได้ จากการจัดคอนเสิร์ต
รายได้ จากการขาย
รวมรายได้
ต้ นทุนค่าสื4อ-โฆษณา
ต้ นทุนจากการจัดคอนเสิร์ต
ต้ นทุนขาย
รวมต้ นทุน
กําไรขันI ต้ น
กําไรจากการขายเงินลงทุนทัว4 ไป
กําไรจากการเลิกบริ ษัทย่อย
รายได้ อื4น
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย

ปี 2562
38.84
2.09
40.93
(41.40)
(1.47)
(42.87)
(1.94)
25.76
23.82
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ปี 2563
126.98
0.04
127.02
(81.65)
(0.07)
(81.72)
45.30
14.00
7.43
17.93
84.66

ส่ วนต่ าง +/126.98
(38.84)
(2.05)
86.09
(81.65)
(41.40)
(1.40)
(38.85)
47.24
14.00
7.43
(7.83)
60.84

สัดส่ วน
(ร้อยละ)
100
(100)
(19)
210
(100)
100
95
(90)
2,435
100
100
(30)
255

รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

ผลการดําเนินงาน
(หน่วย : ล้านบาท)
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
หนี Gสงสัยจะสูญ
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุน
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
ต้ นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
ภาษี เงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสาํ หรั บงวด
กําไรตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
รวมกําไร (ขาดทุน) สําหรั บงวด

ปี 2562
(36.23)
(99.07)
(29.04)
(2.86)
(107.17)
(14.54)
(0.14)
(311.46)
(287.64)
(287.64)
(287.64)

ปี 2563
(55.30)
(17.60)
(1.37)
(74.27)
10.39
10.39
0.06
10.45

ส่ วนต่ าง +/(19.07)
(99.07)
(29.04)
(2.86)
(107.17)
(3.06)
(1.23)
(237.19)
(298.03)
(298.03)
0.06
(297.97)

สัดส่ วน
(ร้อยละ)
(53)
100
100
100
100
(21)
(878)
76.15
103
0
103
100
103

ผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการของบริ ษัทสําหรับ ปี 2563 สิ Gนสุดวันที4 31 ธันวาคม 2563 บริ ษัทมีรายได้ รวม 127.02
ล้ านบาท ประกอบด้ วย รายได้ คา่ สื4อโฆษณา 126.98 ล้ านบาท และรายได้ จากการขาย 0.04 ล้ านบาท รายได้ รวมเพิ4มขึ Gน 86.09
ล้ านบาท เมื4อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 สาเหตุหลักเกิดจากในปี 2563 บริ ษัทมีการประกอบธุรกิจเพิ4มในการ
ให้ บริ การผลิตสื4อโฆษณาทางวิทยุผา่ นห้ างสรรพสินค้ า การรับจ้ างผลิตสื4อผ่านช่องทางออนไลน์ ยูทปู ให้ กบั ทางห้ างฯ และเริ4 มมี
กิจกรรมงานอีเว้ นท์ในช่วงปลายปี
เมื4 อหักกับ ต้ นทุนรวม 81.72 ล้ านบาท ประกอบด้ วย ต้ นทุนค่าสื4อโฆษณา 81.65 ล้ านบาท และต้ น ทุน ขาย 0.07
ล้ านบาท บริ ษัทมีกําไรขันต้
G นจํานวน 45.30 ล้ านบาท และรวมกับรายได้ อื4น 39.36 ล้ านบาท บริ ษัทมีกําไรก่อนค่าใช้ จ่าย 84.66
ล้ านบาท และเมื4อหักค่าใช้ จ่ายรวม 74.27 ล้ านบาท อันได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร 55.30 ล้ านบาท ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
17.60 ล้ านบาท และต้ นทุนทางการเงิน 1.37 ล้ านบาท บริ ษัทมีกําไรสุทธิ 10.39 ล้ านบาท ซึ4งเมื4อเปรี ยบเทียบกับงบการเงิน
เฉพาะกิจการช่วงเดียวกันของปี 2562 พบว่าบริ ษัทมีผลขาดทุน 287.64 ล้ านบาท สาเหตุหลักเกิดจากรายได้ ที4เพิ4มขึ Gนของธุรกิจ
ใหม่ที4นําเข้ ามาดําเนินงาน และการปรับเปลี4ยนกลยุทธ์ ให้ เข้ ากลับสถานการณ์ โควิก-19 รวมทังการลดต้
G
นทุนและค่าใช้ จ่าย
ให้ ลดลง
ความคืบหน้าของลูกหนี้รายสําคัญ ๆ ซึ่งอยู่ในกระบวนการพิจารณาคดีของศาล
และอยู่ระหว่างบังคับคดี

1. บริษัท มีเดีย เอเจนซีJ ไทย จํากัด
เป็ นลูกหนี Gตามสัญญาซื Gอสิทธิบริ หารเวลาออกอากาศ โดยลูกหนี Gไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาได้ บริ ษัทได้ ยื4นฟ้อง
ลูกหนี ตG ่อศาลแพ่งธนบุรี โดยมี ทุนทรั พย์ ฟ้องทังG สินG 323,296,077.43 บาท สถานะขณะนี G ศาลมี คําพิพากษาเมื4 อวันที4 16
กรกฎาคม 2561 โดยพิพากษาให้ จําเลยชําระเงิน 314,995,077.20 บาท พร้ อมดอกเบี Gยในอัตราร้ อยละ 12 ต่อปี ของต้ นเงิน
243,362,657.56 บาท นั บ แต่ วั น ที4 30 มิ ถุ น ายน 2560 และให้ ชํ า ระดอกเบี ยG ในอั ต ราร้ อยละ 7.5 ต่ อ ปี ของต้ นเงิ น
68,756,301.30 บาท นับถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที4 21 กันยายน 2560 ) เป็ นต้ นไปจนกว่าจะชําระเสร็ จแก่โจทก์ กับให้ จําเลย
ชดใช้ ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกําหนดค่าทนายความ 10,000 บาท ต่อมาเมื4อวันที4 21 พฤษภาคม 2563 ได้ ตรวจสอบ
ทรัพย์สนิ จําเลยเพิ4มเติม ไม่พบว่ามีทรัพย์สนิ ใดให้ ยดึ อายัดหรื อบังคับคดีได้ ปั จจุบนั บริ ษัทได้ ยื4นคําร้ องต่อกรมบังคับคดีเพื4อเข้ า
ยึดทรัพย์สินของลูกหนี G โดยเมื4อวันที4 16 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้ าพนักงานบังคับคดีได้ เดินทางไปยึดทรัพย์จําเลย ณ ที4ทําการของ
จําเลย (บริ ษัท) โดยพบว่าจําเลยไม่มีทรัพย์สนิ ใด ๆ ที4จะนํามาชําระหนี Gให้ กบั โจทก์ได้ เจ้ าพนักงานฯ จึงลงความเห็นไม่สามารถ
ดําเนินการยึดทรัพย์ของจําเลยและจะดําเนินการส่งรายงานการเข้ าตรวจให้ โจทก์ในลําดับถัดไป
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2. บริษัท มิวส์ กรุ๊ ป บางกอก จํากัด
เป็ นลูกหนี Gตามสัญญาว่าจ้ างดําเนินโครงการกอล์ฟยูโรเปี ยG นไทยแลนด์คลาสสิก โดยภายหลังลูกหนี Gผิดนัดคืนเงิน
ตามสั ญ ญา โดยบริ ษั ท ได้ ยื4 น ฟ้ อ งเมื4 อ วั น ที4 15 กรกฎาคม 2559 ต่ อ ศาลแพ่ ง กรุ ง เทพใต้ ทุ น ทรั พ ย์ ฟ้ อ งรวมทั งG สิ นG
113,574,762.20 บาท ต่ อ มาเมื4 อ วั น ที4 27 พฤศจิ ก ายน 2560 ศาลพิ พ ากษาให้ ลู ก หนี ชG ํ า ระหนี ใG ห้ กั บ บริ ษั ท จํ า นวน
18,253,248.40 บาท พร้ อมดอกเบี Gยร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันที4 15 มิถนุ ายน 2558 จนกว่าชําระเสร็ จ อย่างไรก็ดี เมื4อ
วันที4 26 มกราคม 2561 บริ ษัทได้ ยื4นอุทธรณ์ คําพิพากษาชันต้
G น โดยในวันที4 25 มีนาคม 2562 ศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ ได้ อ่านคํา
พิพากษาศาลอุทธรณ์ โดยพิพากษาให้ จําเลยชําระเงิน 57,201,682.21 บาท พร้ อมดอกเบี Gยอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับตังแต่
G
วันที4 14 กรกฎาคม 2559 เป็ นต้ นไป จนกว่าจะชําระเสร็ จแก่โจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมในชันอุ
G ทธรณ์ให้ เป็ นพับ ต่อมาเมื4อวันที4 10
กรกฎาคม 2562 จําเลยได้ ขอขยายฎีกาเป็ นครังG ที4 3 โดยศาลอนุญาตให้ ถึงวันที4 26 กรกฎาคม 2562 ต่อมาวันที4 26 กรกฎาคม
2562 จําเลยยื4นฎีกาและยื4นคําร้ องขอทุเลาการบังคับคดีต่อศาล ต่อมาวันที4 12 กันยายน 2562 บริ ษัทได้ ยื4นคัดค้ านคําร้ องขอ
อนุญาตฎีกาของจําเลยและยื4นแก้ ฎีกาจําเลยต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ปั จจุบนั คดีนี Gอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
3. บริษัท เอ็มไอซี บรอดแคส จํากัด
โดยได้ ยื4นฟ้องลูกหนี Gรายนี Gรวมทังสิ
G Gน 3 คดี ซึง4 เกิดจากมูลหนี Gที4แตกต่างกัน ดังนี G
คดีทJ ี 1: ยื4นฟ้องลูกหนี Gตามสัญญาร่ วมผลิตรายการต่อศาลแพ่ง คดีนี Gมีทนุ ทรัพย์ฟ้องรวม 1,024,774.96 บาท เมื4อวันที4
28 ธันวาคม 2560 ลูกหนี Gไม่ได้ มาศาล และไม่ได้ ยื4นคําให้ การแก้ ข้อกล่าวหาคดี ศาลจึงมีคําสัง4 ว่าจําเลยขาดนัด
ยื4นคําให้ การและขาดนัดพิจารณา และให้ โจทก์ นําพยานเข้ าสืบไปฝ่ ายเดียว โดยภายหลังศาลพิพากษาให้
บริ ษัทชนะคดีและให้ ได้ ชําระหนี Gเต็มตามฟ้อง
คดีทJ ี 2: ยื4นฟ้องลูกหนีตG ามสัญญาอนุญาตให้ ใช้ สิทธิ แพร่ ภาพรายการ (สิทธิ ภาพยนตร์ ) คดีนีคG ู่ความสามารถเจรจา
ตกลงกัน ได้ ศาลจึง ได้ พิ พ ากษาตามสัญ ญาประนี ป ระนอมยอมความ โดยจํ า เลยที4 1 รั บ ว่า เป็ น หนี โG จทก์
20,582,521.12 บาท จําเลยที4 2 รับว่าเป็ นหนี Gโจทก์ 10,329,384.24 บาท โดยจําเลยที4 2 ตกลงชําระเงินให้ โจทก์
จํานวน 8,827,500 บาท เป็ นรายเดือน ๆ ละไม่น้อยกว่า 300,000 บาท ให้ เสร็ จสิ Gนภายในเวลา 29 เดือน (สิ Gน
เดือน พฤศจิกายน 2563) ส่วนที4เหลืออีกจํานวน 11,755,021.12 บาท จําเลยที4 1 ตกลงชําระให้ เสร็ จสิ Gนเดือน
ธันวาคม 2563 คดีอยู่ระหว่างลูกหนี Gปฏิบตั ิตามคําพิพากษา ต่อมาเมื4อวันที4 28 เมษายน 2563 บริ ษัท ดีมีเตอร์
คอร์ ปอเรชัน4 จํากัด (มหาชน) โจทก์ ได้ ยื4นคําแถลงไม่ตดิ ใจเรี ยกร้ องที4จะดําเนินคดีเฉพาะจําเลยที4 2 ในคดี
คดีทJ ี 3: ยื4นฟ้องลูกหนี Gตามสัญญาอนุญาตให้ ใช้ สิทธิแพร่ ภาพรายการ (สิทธิถ่ายทอดรายการ Edge Sport) โดยคดีนี G
คูค่ วามสามารถตกลงกันได้ ศาลจึงได้ มีคําพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยจําเลยรับว่าเป็ น
หนี โG จทก์ ต ามฟ้ อ ง โดยตกลงชํ า ระเงิ น ให้ โ จทก์ จํ า นวน 44,223,200 บาท แบ่ ง ชํ า ระเป็ น สองงวด ๆ ละ
22,111,600 บาท เริ4 มผ่อนงวดแรกสิ Gนเดือนธันวาคม 2561 งวดที4สองสิ Gนเดือนมิถนุ ายน 2562 หากผิดนัดให้ ถือ
ว่าผิดนัดทังหมด
G
จําเลยยินยอมให้ โจทก์บงั คับชําระหนี Gเต็มจํานวนพร้ อมดอกเบี Gย ปั จจุบนั ลูกหนี Gได้ ผิดเงื4อนไข
ตามคําพิพากษาแล้ ว คดีนี G ศาลออกหมายบังคับคดีเพื4อดําเนินการออกหมายบังคับคดีแล้ ว ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่าง
สืบทรัพย์ของจําเลย เพื4อนําเจ้ าพนักงานบังคับคดียดึ ทรัพย์ตอ่ ไป
4. บริษัท ไอที โปรเฟสชัJนแนล จํากัด
เป็ นหนี Gตามสัญญาซื Gอขายและให้ บริ การติดตังระบบไฟฟ้
G
าแสงสว่างและระบบปรับอากาศ รวม 2 สัญญา โดยลูกหนี G
รายนี G บริ ษัทฯ ได้ ยื4นฟ้องเมื4อวันที4 1 พฤศจิกายน 2561 โดยยื4นฟ้องตามสัญญารวม 2 คดี ต่อศาลแพ่ง ดังนี G
คดีทJ ี 1: ทุนทรั พย์ ฟ้องรวม 27,089,318.75 บาท (รวมดอกบียG ) คดีนี G ต่อมาเมื4 อวันที4 9 เมษายน 2563 จํ าเลยได้ ยื4น
คําร้ องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ตอ่ ศาล
คดีทJ ี 2: ทุนทรั พย์ ฟ้องรวม 63,408,087.02 บาท (รวมดอกเบียG ) วันที4 27 ธันวาคม 2562 ศาลแพ่งมี คําพิพากษาให้
บริ ษัทชนะคดี โดยพิพากษาให้ จําเลยชําระเงิน 59,914,962.62 บาท พร้ อมดอกเบี Gยในอัตราร้ อยละ 7 ต่อปี ของ
ต้ นเงินดังกล่าว นับแต่วนั ที4 1 มกราคม 2561 เป็ นต้ นไปจนกว่าจะชําระเสร็ จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี Gยถึงวันฟ้องให้
ไม่เ กิ น 3,493,124.40 บาท ตามที4 โ จทก์ ข อกับ ให้ จํ า เลยชดใช้ ค่า ฤชาธรรมเนี ย มแทนโจทก์ โดยกํ า หนดค่า
ทนายความ 150,000 บาท และค่าใช้ จ่ายดําเนินคดี 10,000 บาท ต่อมาเมื4อวันที4 1 พฤษภาคม 2563 จําเลย
ยื4นอุทธรณ์และคําขอทุเลาการบังคับคดีตอ่ ศาล
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5. บริษัท สยามหินประดับ จํากัด
เป็ นลู ก หนี ตG ามคํ า พิ พ ากษาของศาลแพ่ ง กรุ ง เทพใต้ ซึ4 ง ศาลได้ มี คํ า พิ พ ากษาให้ ชํ า ระหนี ใG ห้ บริ ษั ท จํ า นวน
73,544,313.75 บาท พร้ อมด้ วยดอกเบี Gยอีกจํานวนหนึ4ง แต่ลกู หนี Gไม่ได้ จดั การชําระหนี G ภายหลังบริ ษัทได้ ดําเนินการสืบทรัพย์
เพื4อบังคับคดี แต่ลกู หนี Gไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที4จะชําระหนี Gได้ ทงหมด
ัG
ต่อมาบริ ษัทได้ ยื4นฟ้องลูกหนี Gเป็ นคดีล้มละลายต่อศาล
ล้ มละลายกลาง เมื4อวันที4 11 ธันวาคม 2558 และเมื4อวันที4 7 มีนาคม 2559 ศาลล้ มละลายกลางได้ มีคําสัง4 ให้ พิทกั ษ์ ทรัพย์
ลูกหนี Gเด็ดขาด ต่อมาวันที4 25 กรกฎาคม 2559 บริ ษัทได้ ยื4นคําขอรับชําระหนี Gต่อเจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ โดยเป็ นเจ้ าหนี Gลําดับ
ที4 1 โดยลูกหนีไG ด้ แถลงไม่ประสงค์จะประนอมหนีกG ่อนล้ มละลาย ที4ประชุมของเจ้ าหนีจG ึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ ให้ เจ้ าพนักงาน
พิทกั ทรัพย์รายงานศาลเพื4อขอให้ ศาลพิพากษาให้ ลกู หนี Gล้ มละลาย ซึง4 ต่อมาเจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ได้ ดําเนินการอายัดบัญชี
เงินฝากของลูกหนี G และได้ มีการยึดเครื4 องจักรขายทอดตลาดเรี ยบร้ อยแล้ วบางส่วน สําหรับอาคารโรงงานขณะนี Gอยูร่ ะหว่างการ
ประเมิ น ราคาเพื4 อ รอขายทอดตลาด คดี นี อG ยู่ ร ะหว่ า งประสานเจ้ าพนั ก งานบัง คับ คดี แ ละเจ้ าพนั ก งานพิ ทัก ษ์ ท รั พ ย์
เพื4อดําเนินการตามขันตอนในการปิ
G
ดคดี
6. บริษัท 94 เอ็นเตอร์ เทนเม้ น จํากัด
เป็ นลูกหนี Gตามสัญญาร่ วมผลิตรายการ ได้ ค้างชําระค่าร่ วมผลิตรายการ ต่อมาเมื4อวันที4 8 ธันวาคม 2559 บริ ษัทได้
ยื4นฟ้องลูกหนี Gต่อศาลแพ่ง ทุนทรัพย์ฟ้องรวม 44,418,907.18 บาท โดยเมื4อวันที4 15 พฤษภาคม 2560 ศาลได้ มีคําพิพากษา
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ (จําเลยตกลงชําระหนี Gให้ โจทก์จํานวน 39,304,000 บาท และจะชําระให้ เสร็ จภายใน 3 ปี
โดยปี ที4 1 ชําระไม่น้อยกว่าเดือนละ 500,000 บาท, ปี ที4 2 ชําระไม่น้อยกว่าเดือนละ 700,000 บาท และปี ที4 3 ชําระไม่น้อยกว่า
เดือนละ 1,000,000 บาท เริ4 มชําระงวดแรกภายในวันที4 10 สิงหาคม 2560 เป็ นต้ นไป) ภายหลังศาลพิพากษาตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความลูกหนี Gได้ ผิดนัดชําระหนี G คดีนี G ศาลออกหมายบังคับคดีและดําเนินการสืบทรัพย์เพื4อบังคับคดีแต่ไม่พบ
ทรัพย์สินใด เมื4อวันที4 21 พฤษภาคม 2563 บริ ษัทได้ มีการตรวจสอบทรัพย์สินของจําเลย พบว่า จําเลยไม่มีทรัพย์สินใดให้ ยึด
อายัด หรื อบังคับคดี ต่อมาเดือนมิถนุ ายน 2563 ทนายความจําเลยได้ ทําหนังสือยินยอมให้ บริ ษัทสามารถเข้ ารื อG ถอนอาคาร
เพื4อออกขายได้ ปั จจุบนั อยูใ่ นระหว่างดําเนินการในชันบั
G งคับคดี และ ดําเนินการในชันเจ้
G าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์
ความคืบหน้าแผนการดําเนินงานสําหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ฝ่ ายบริ หารมีความมุ่งมัน4 ในการสร้ างความเจริ ญเติบโตอย่างมัน4 คงและยัง4 ยืน โดยทางบริ ษัทขอนําเสนอความคืบหน้ า
ในโครงการต่าง ๆ ดังต่อไปนี G
1. การลงทุนในธุรกิจถ่ ายทอดสดออนไลน์
บริ ษัทได้ เข้ าลงทุนโดยผ่านบริ ษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน4 จํากัด (“บริ ษัท ดี อินโนเวชัน4 ”) ซึ4งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท
ในบริ ษัท บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตลั จํากัด (“บลู ฟี นิกซ์”) ซึ4งเป็ นบริ ษัทที4ประกอบธุรกิจเกี4ยวข้ องกับการพัฒนาแอปพลิเคชัน4 สําหรับ
ระบบถ่ า ยทอดสดออนไลน์ (Online Live Streaming Platform) และดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ถ่ า ยทอดสดออนไลน์ (Online Live
Streaming Business) ในสัดส่วนร้ อยละ 30 ของหุ้นสามัญทังG หมด โดยแอปพลิเคชั4นดังกล่าวได้ เปิ ดให้ บริ การทังG บนเครื4 อง
คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือระบบ iOS และระบบ Android
อย่างไรก็ตาม บลู ฟี นิกซ์ ไม่สามารถกระตุ้นจํานวนลูกค้ าให้ มีรายได้ ตามเป้าหมายที4ได้ วางไว้ ซึง4 ส่งผลให้ การดําเนิน
ธุรกิ จไม่เป็ นไปตามแผนที4ได้ วางไว้ บริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า อาจเกิ ดจากการขาดการวางกลยุทธ์ และการปฏิบัติการวาง
การตลาดที4ชดั เจน โดยเฉพาะอย่างยิ4งในเรื4 องของการจัดสรรงบประมาณและการจัดลําดับความสําคัญ ซึง4 ส่งผลต่อการกําหนด
สัดส่วนการใช้ งบประมาณในเครื4 องมื อทางการตลาดต่าง ๆ อี กทังG สภาวะเศรษฐกิ จในปั จจุบันไม่ส่งผลในทางบวกเท่าที4
คาดการณ์ไว้ โดยปั จจุบนั บลู ฟี นิกซ์ ได้ ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซึง4 ในที4ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บลู ฟี นิกซ์
ครั งG ที4 1/2561 เมื4อวันที4 25 เมษายน 2561 ทางฝ่ ายบริ หารของ บลู ฟี นิกซ์ ได้ รายงานให้ ที4ประชุมรั บทราบถึงผลดําเนินงาน
ที4ขาดทุน ที4ประชุมผู้ถือหุ้นจึงให้ ฝ่ายบริ หารของ บลู ฟิ นิกซ์ จัดทําและนําเสนอแผนฟื นG ฟูการประกอบธุรกิจ ซึง4 ฝ่ ายบริ หารของ บลู
ฟี นิกซ์ ได้ นําเสนอแผนดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทของบลู ฟี นิกซ์ ครังG ที4 3/2561 เมื4อวันที4 4 พฤษภาคม 2561
อย่างไรก็ตาม แผนฟื นG ฟูการประกอบธุรกิจดังกล่าวยังขาดการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ และรายละเอียด ทังนี
G G เพื4อเป็ นการลด
ผลกระทบที4อาจเกิดขึ Gนแก่บริ ษัทให้ น้อยที4สดุ และลดภาระค่าใช้ จ่ายคงที4ที4ต้องชําระเป็ นรายเดือน บริ ษัทและกลุ่มผู้ถือหุ้น บลู
ฟี นิกซ์ จึงมีความเห็นให้ เลิกบริ ษัท บลู ฟี นิกซ์ ซึง4 บริ ษัทได้ มีมติที4ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทบลู ฟี นิกซ์ครังG ที4 2 ในวันที4 27
กันยายน 2561 อนุมตั ใิ ห้ เลิกบริ ษัท บลู ฟี นิกซ์ ซึง4 ขณะนี G บลู ฟี นิกซ์ เสร็จสิ Gนการชําระบัญชี เมื4อวันที4 18 สิงหาคม 2563
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2. การลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ า ณ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
เมื4อวันที4 26 มกราคม 2560 บริ ษัทได้ รับอนุมตั ิจากที4ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ทําการซื Gอหุ้นสามัญใน Negro
PH Solar Inc. (“NPSI”) ที4ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ ซึง4 ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จากผู้ถือหุ้นเดิมของ NPSI จํานวน
10,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 40 ของทุนที4ออกแล้ วทังG หมดของ NPSI อันเป็ นสัดส่วนสูงสุดตามที4กฎหมายฟิ ลิปปิ นส์กําหนด
ธุรกรรมการซื Gอทรัพย์สินดังกล่าว จะเกิดขึ Gนภายหลังจากที4ได้ รับการอนุมตั ิจากที4ประชุมผู้ถือหุ้น และภายหลังจากที4ค่สู ญ
ั ญา
ปฏิบตั ิตามเงื4อนไขบังคับก่อนที4กําหนดไว้ ในสัญญาซื Gอขายหุ้น อย่างไรก็ตาม ขณะนี Gทางกระทรวงพลังงานยังดําเนินการอนุมตั ิ
ใบอนุญาตก่อสร้ างโครงการไม่เสร็ จสิ Gน เนื4องจากปั ญหาด้ านการปรับเปลี4ยนนโยบายภายในเกี4ยวกับกระบวนการและขันตอน
G
การอนุมตั ิใบอนุญาต ซึ4งทางบริ ษัท และ NPSI ได้ ยื4นหนังสือไปยังกระทรวงพลังงาน ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เพื4อติดตามผลการ
อนุมตั ใิ บอนุญาต แต่ก็ยงั ไม่ทราบผล และได้ รับแจ้ งว่าไม่มีกําหนดระยะเวลาการพิจารณาอนุมตั ใิ บอนุญาตก่อสร้ างดังกล่าว
ดังนันG ที4ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า กรณีดงั กล่าวถือว่า NPSI ไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
เงื4อนไขบังคับก่อนได้ สําเร็ จครบถ้ วน เนื4องจากการไม่ได้ รับอนุมตั ิใบอนุญาตก่อสร้ างดังกล่าว ทําให้ ผลการตรวจสอบสถานะ
ทางกฎหมายไม่เป็ นที4นา่ พอใจแก่บริ ษัท ซึง4 ประเด็นเรื4 องการไม่ได้ รับใบอนุญาตก่อสร้ างโครงการก่อให้ เกิดผลกระทบกับการเข้ า
ทํารายการอย่างมีนยั สําคัญ จึงเห็นควรยกเลิกโครงการดังกล่าว และจะดําเนินการขอคืนเงินค่ามัดจําการเข้ าซื Gอหุ้นจากผู้ถือหุ้น
ของ NPSI จํานวน 600,000 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อประมาณ 21,234,000 บาท ซึง4 เงินมัดจําดังกล่าว ผู้ถือหุ้นของ NPSI ได้ สง่ มอบ
ให้ ผ้ รู ักษาทรัพย์สนิ (Escrow Agent) แล้ ว และบริ ษัทได้ รับเงินมัดจําค่าดังกล่าวเรี ยบร้ อยแล้ ว เมื4อวันที4 28 พฤศจิกายน 2560
สําหรับเงินลงทุนอีกสองรายการรวมเป็ นจํานวนประมาณ 34,102,184.62 บาท นันG บริ ษัทได้ ชําระโดยมีเงื4อนไขว่า
บริ ษัทจะสามารถเรี ยกคืนเงินลงทุนสองรายการนี Gคืนจากผู้ถือหุ้นของ NPSI ถ้ าไม่สามารถดําเนินโครงการได้ และหากผู้ถือหุ้น
ของ NPSI มีการบ่ายเบี4ยงการชําระเงินลงทุนดังกล่าวคืน บริ ษัทสามารถดําเนินคดีกบั ผู้ถือหุ้นของ NPSI ตามเงื4อนไขที4ระบุไว้
ในสัญญา การที4คณะกรรมการบริ ษัทยกเลิกการลงทุนใน NPSI ส่งผลให้ บริ ษัทต้ องได้ รับเงินลงทุนทังหมดนี
G
คG ืนเต็มจํานวน
ขณะนี G บริ ษัทกําลังดําเนินการเจรจาให้ คสู่ ญ
ั ญาคืนเงินลงทุนดังกล่าว โดยคูส่ ญ
ั ญาตกลงเข้ าทําสัญญาคืนเงินมัดจํากับบริ ษัท
โดยมีกําหนดการชําระเงินลงทุนดังกล่าวทังหมด
G
ทังหมดภายในวั
G
นที4 15 สิงหาคม 2561
ซึ4งเลยกําหนดที4ได้ ตกลงกันแล้ ว ทางบริ ษัทจึงออกหนังสือลงวันที4 23 สิงหาคม 2561 เรี ยกให้ ชําระหนีทG งหมด
ัG
ซึ4ง
บริ ษัทได้ มีมติคณะกรรมการบริ ษัท ครังG ที4 12/2561 ในวันที4 9 พฤศจิกายน 2561 ให้ แต่งตังสํ
G านักงานกฎหมาย OCAMPO &
SURALVO LAW ซึง4 เป็ นที4ปรึ กษากฎหมาย ณ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เพื4อดําเนินการฟ้องร้ องดําเนินคดีกบั NPSI เพื4อเรี ยกคืนเงิน
ลงทุนทังสองรายการ
G
ซึ4ง ณ ปั จจุบนั อยู่ในระหว่างขันตอนทางกฎหมาย
G
ซึ4งกระบวนการสืบทรัพย์ได้ เสร็ จสิ Gนแล้ ว ขณะนี G อยู่
ระหว่างขันตอนการจั
G
ดเตรี ยมเอกสารและข้ อมูลเพื4อเข้ าสูก่ ระบวนการในชันศาล
G
3. การลงทุนในธุรกิจการถ่ ายทอดสดรายการฟุตบอล ณ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
เมื4อวันที4 7 พฤศจิกายน 2560 บริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิการเข้ าร่ วมลงทุนกับ Triple CH Holdings Company Limited
(“Triple CH”) ซึ4งเป็ นบริ ษัทที4จดทะเบียนภายใต้ กฎหมายของประเทศซามัว (Samoa) โดยมีที4ตงสํ
ั G านัก ณ เขตบริ หารพิเศษ
ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็ นผู้ได้ รับสิทธิการถ่ายทอดสดฟุตบอลรายการพรี เมียร์ ลีก (Premier League) ยูฟ่า
แชมเปี ยนส์ ลีก (UEFA Champions League) และ ลา ลีกา (La Liga) ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ในสัดส่วนการร่ วมลงทุนร้ อยละ
35 คิดเป็ นวงเงินการร่ วมลงทุนรวม 30,000,000 บาท เพื4อประกอบธุรกิจการถ่ายทอดสดรายการฟุตบอลในประเทศฟิ ลิปปิ นส์
โดยบริ ษัทได้ เข้ าลงนามในสัญญา Business Collaboration and Investment Agreement เมื4อวันที4 9 พฤศจิกายน 2560 เพื4อ
กําหนดข้ อตกลงและเงื4อนไขในการลงทุนร่ วมกันและแบ่งปั นผลประโยชน์จากการถ่ายทอดรายการแข่งขันฟุตบอลตามสัดส่วน
การร่วมลงทุน
โดยบริ ษัทจะได้ รับส่วนแบ่งผลกําไรจากการร่ วมลงทุนในอัตราส่วนร้ อยละ 35 ซึ4งเป็ นส่วนแบ่งจากรายได้ จากการ
ถ่ายทอดสดรายการแข่งขันฟุตบอล หลังหักค่าใช้ จ่ายในการรับสิทธิการถ่ายทอดสด ทังนี
G G Triple CH มีข้อตกลงการรับประกัน
การดําเนินงานในช่วงระยะเวลา 18 เดือน นับจากวันที4 1 ธันวาคม 2560 ว่าผลประโยชน์รายได้ ที4บริ ษัทจะได้ รับต้ องไม่ตํ4ากว่า
เงินร่วมลงทุนที4บริ ษัทให้ การสนับสนุนแก่ธรุ กิจการถ่ายทอดสดรายการแข่งขันฟุตบอล
Triple CH ได้ รับสิทธิการถ่ายทอดสดฟุตบอลรายการพรี เมียร์ ลีก (Premier League) ยูฟ่า แชมเปี ยนส์ ลีก (UEFA
Champions League) และ ลา ลีกา (La Liga) ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ในฤดูกาลหน้ า 2561/2562 เมื4 อวันที4 8 มี นาคม 2561
บริ ษัทจึงได้ ชําระเงินลงทุนงวดสุดท้ ายจํานวน 10,000,000 บาท ให้ กบั Triple CH ตามเงื4อนไขสัญญา ซึง4 ปั จจุบนั อยูใ่ นระหว่าง
การดําเนินการหาผู้สนับสนุนรายการ (Sponsorship) และผลการตอบรับเข้ าร่วมสนับสนุนรายการ
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ณ ปั จ จุบัน ระยะเวลาของสัญ ญาได้ สินG สุด ลงแล้ ว แต่ Triple CH ยัง ไม่ชํ า ระเงิ น ร่ ว มลงทุน คื น ตามเงื4 อ นไขการ
รับประกันของ Triple CH ต่อมาเมื4อวันที4 11 มิถนุ ายน 2562 และวันที4 5 กรกฎาคม 2562 บริ ษัทได้ สง่ หนังสือทวงถามการชําระ
เงินดังกล่าวเป็ นที4เรี ยบร้ อยแล้ ว ผลของการเจรจา Triple CH ขอผ่อนผันการชําระเงินออกไปอีกเป็ นระยะเวลา 12 เดือน โดย
บริ ษั ท แจ้ ง ไปยัง Triple CH เป็ น ลายลัก ษณ์ อัก ษรทางอี เ มล์ ใ ห้ ชํ า ระหนี จG ํ า นวนดัง กล่า วภายในวัน ที4 30 มิ ถุน ายน 2563
ผลปรากฏว่าบริ ษัทไม่ได้ รับชําระเงินจากลูกหนี Gดังกล่าว
เมื4อวันที4 4 ธันวาคม 2563 บริ ษัทได้ ยื4นฟ้องคดีกบั ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ โดยฟ้องจําเลยทังสองให้
G
ชําระเงินจํานวน 29.24
ล้ านบาท พร้ อมดอกเบี Gยผิดนัดในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที4 30 มิถุนายน 2563 จนถึงวันฟ้อง รวมเป็ นต้ นเงินและ
ดอกเบี Gยทังหมด
G
30.18 ล้ านบาท และดอกเบี Gยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี ของต้ นเงินจํานวน 29.24 ล้ านบาท นับแต่วนั ถัดจาก
วันฟ้องเป็ นต้ นไปจนกว่าจําเลยทังสองจะชํ
G
าระเงินให้ แก้ โจทย์เสร็ จสิ Gน ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างนําส่งหมายเรี ยกและสําเนาคําฟ้องให้
แก้ จําเลยทังสอง
G โดยศาลนัดชี Gสองสถานและกําหนดแนวทางการดําเนินคดีหรื อสืบพยานโจทย์ในวันที4 24 พฤษภาคม 2564
4. การลงทุนในธุรกิจแหล่ งให้ ความบันเทิง
ที4ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังG ที4 13/2560 เมื4อวันที4 12 ธันวาคม 2560 ได้ มีมติอนุมตั ิการลงทุนในธุรกิจพัฒนา
แหล่งให้ ความบันเทิงในรู ปแบบดิจิทลั ไฮเปอร์ เรี ยลลิตี G โครงการเดอะมาร์ เวลเอ็กซ์พีเรี ยนซ์ไทยแลนด์: ธีมเอ็นเตอร์ เทนเมนท์
แอ็ ท แทรคชั4น (The Marvel Experience: Theme Entertainment Attraction - TMX) (“โครงการฯ”) ใน บริ ษั ท ฮี โ ร่ เอ็ ก ซ์
พีเรี ยนซ์ จํากัด (“ฮีโร่ เอ็กซ์ พีเรี ยนซ์ ”) โดยการเข้ าซื Gอหุ้นเพิ4มทุนของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์และการเข้ าซื Gอหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม
บริ ษัทจะเข้ าถือหุ้นใน ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ คิดเป็ นสัดส่วนทังหมดร้
G
อยละ 37.5 ของทุนจดทะเบียน รวมเป็ นมูลค่าธุรกรรมการ
ซื Gอหุ้นทังสิ
G Gน 324,999,779.28 บาท
โดยในการดําเนินธุรกิจ TMX รายได้ หลักมาจาก 4 ด้ าน ได้ แก่ 1) รายได้ จากการจําหน่ายบัตรผ่านเข้ าชม 2) รายได้
จากการขายของเล่นและของที4ระลึก 3) รายได้ จากการขายอาหารและเครื4 องดื4ม และ 4) รายได้ จากผู้สนับสนุน (Sponsorship)
และการแลกเปลี4ยนสิง4 ของต่อสิง4 ของ (Barter System) ต่าง ๆ
อย่างไรก็ตาม เมื4อวันที4 21 มกราคม 2562 ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ได้ จดั ให้ มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังG 1/2562 โดย
เสนอวาระการพิจารณาเกี4ยวกับการหยุดดําเนินโครงการของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ เนื4องจาก ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ได้ ประสบปั ญหา
ขาดสภาพคล่องทางการเงิน และการดําเนินโครงการที4ไม่เป็ นไปตามแผนการ โดยที4ประชุมผู้ถือหุ้นของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ มีมติ
ให้ หยุดโครงการ ด้ วยคะแนนเสียงเห็นด้ วยร้ อยละ 62.5 และคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วย ร้ อยละ 37.5 ทังนี
G G ฝ่ ายบริ หารของ ฮีโร่
เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ มีกําหนดหยุดดําเนินโครงการในวันที4 29 มกราคม 2562
บริ ษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ร้ อยละ 37.5 ของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จะร่ วมพิจารณากับกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่เกี4ยวกับการ
บริ หารจัดการทรัพย์สนิ ของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ อย่างรอบคอบเพื4อจํากัดผลกระทบในทางลบต่อบริ ษัท
บริ ษัทได้ ดําเนินการสอบถามฝ่ ายบริ หารของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ต่อสถานะเจ้ าหนี Gและแนวทางการชําระหนี Gสินดังกล่าว
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ได้ รายงานความคืบหน้ าว่า ณ วันที4 5 เมษายน 2562 ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ มีเจ้ าหนี Gรวม
ทังสิ
G Gน 10 ราย ที4ได้ ดําเนินการฟ้องร้ องฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ และแจ้ งให้ ชําระหนี Gสินพร้ อมดอกเบี Gยรวมถึงค่าปรับล่าช้ า โดยแบ่งเป็ น
เงินต้ นจํานวน 32.36 ล้ านบาท และค่าปรับการชําระหนี Gล่าช้ าจํานวน 1.24 ล้ านบาท รวมเป็ นจํานวนทังสิ
G Gน 33.60 ล้ านบาท
พร้ อมดอกเบี Gยในอัตราร้ อยละ 7.5 – 15.0 ต่อปี ของยอดเงินดังกล่าวนับแต่วนั ถัดจากวันฟ้องเป็ นต้ นไปจนกว่าจะชําระหนี Gเสร็ จ
สิ Gน ซึง4 ทางฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ได้ บนั ทึกรายการหนี Gสินที4มีตอ่ เจ้ าหนี Gครบถ้ วนในงบการเงิน ยกเว้ นค่าปรับการชําระหนี Gล่าช้ าและ
ดอกเบี Gยในอัตราร้ อยละ 7.5 – 15.0 ต่อปี ตามที4ได้ กล่าวข้ างต้ น โดยในเบื Gองต้ น ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ได้ ทําการแต่งตังทนายความ
G
ผู้รับมอบอํานาจ เพื4อรับผิดชอบในคดีความเหล่านี G และได้ มอบหมายให้ ทนายความดําเนินการเจรจากับเจ้ าหนี GทังG 10 ราย ซึง4
เจรจาแล้ ว เสร็ จ แล้ ว จํ า นวน 10 รายและแจ้ ง นโยบายการดํ า เนิ น งานในอนาคต รวมถึง แผนการชํ า ระเงิ น ของบริ ษั ท และ
ทนายความทังสองฝ่
G
ายได้ นดั หมายเพื4อไกล่เกลี4ยและประนอมหนี Gตามนโยบายที4ได้ ชี Gแจงกับเจ้ าหนี GไปอีกครังG หนึ4งตามวันที4ที4
กําหนดไว้ ในหมายเรี ยก
ตามมติที4ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังG ที4 1/2563 เมื4อวันที4 15 มิถนุ ายน 2563 มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทเข้ าสู่กระบวนการ
ฟื นG ฟูกิจการ และเมื4อวันที4 9 กรกฎาคม 2563 บริ ษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด ยื4นคําร้ องขอฟื นG ฟูกิจการต่อศาลล้ มละลายกลาง
ศาลได้ มีคําสัง4 รับคําร้ อง และนัดไต่สวนคําร้ องวันที4 6 ตุลาคม 2563 โดยมีผ้ ูคดั ค้ านรวม 3 ราย ต่อมาคู่ความทังสองฝ่
G
ายขอ
เลื4อนคดี ซึ4งศาลพิเคราะห์แล้ วเห็นว่า หากคู่ความทังสองฝ่
G
ายเจรจาตกลงกันได้ ก็จะเป็ นประโยชน์ ต่อการพิจารณาคดี เพื4อ
ประโยชน์แห่งความยุติธรรม จึงให้ เลื4อนไปนัดไต่สวนคําร้ องขอในวันที4 9 ธันวาคม 2563 ต่อมาในวันดังกล่าวศาลล้ มละลาย
กลางได้ เจรจาไกล่เกลี4ยคูค่ วามอีกครังG แต่ไม่สามารถตกลงได้ ศาลจึงนัดไต่สวนคําร้ องอีกครังG ในวันที4 9 มีนาคม 2564
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5. การดําเนินธุรกิจแปรรู ป ผลิต และจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ จากไม้ ฮโิ นกิ
ดีอินโนเวชัน4 ซึง4 เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ได้ ดําเนินการสํารวจความนิยมของผู้บริ โภคพบว่า ในปั จจุบนั มีกระแสเน้ น
ไปในการรักสุขภาพมากยิ4งขึ Gนทัว4 โลก ซึง4 เห็นได้ จากการที4ทกุ คนมุง่ เน้ นในการออกกําลังกายในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการบริ โภค
อาหาร หรื อใช้ ผลิตภัณฑ์ที4เน้ นในเรื4 องของสุขภาพมากยิ4งขึ Gน ดีอินโนเวชัน4 จึงเล็งเห็นว่า ธุรกิจที4มีทิศทางสอดคล้ องกับสุขภาพ
เป็ นสิ4งที4น่าลงทุน จึงดําเนินการศึกษาหาผลิตภัณฑ์ที4ดีตอ่ สุขภาพของผู้บริ โภค และพบว่าผลิตภัณฑ์ที4ผลิตจากไม้ ฮิโนกิ ซึง4 เป็ น
ไม้ สนเนื Gออ่อนที4มีชื4อเสียงอย่างมากในประเทศญี4ปนุ่ เป็ นผลิตภัณฑ์ที4มีความสะอาด ส่งผลดีตอ่ สุขภาพของผู้บริ โภค เนื4องจาก
ไม้ ฮิโนกิมีคณ
ุ สมบัตพิ ิเศษ คือ มีนํ Gามันภายในเนื Gอไม้ จงึ ทําให้ ไม่ชนิดนี Gไม่เป็ นเชื Gอรา ไม่มีความชื Gน และมีกลิน4 หอมเฉพาะตัว
ด้ วยเหตุดงั กล่าวข้ างต้ น จึงมีมติที4ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ดี อินโนเวชัน4 ครังG ที4 1/2561 เมื4อวันที4 3 กันยายน
2561 ให้ ดีอินโนเวชัน4 จัดตังบริ
G ษัทย่อยชื4อ บริ ษัท ฮิโนกิ วู้ด เวิร์ค จํากัด (“บริ ษัท ฮิโนกิ”) มีทนุ จดทะเบียน 1,000,000 บาท
โดยบริ ษัท ดี อินโนเวชัน4 ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.98 ซึง4 บริ ษัท ฮิโนกิจดทะเบียนจัดตังเมื
G 4อวันที4 13 กันยายน 2561 และเป็ น
บริ ษัทย่อยทางอ้ อมของบริ ษัท เพื4อดําเนินธุรกิจแปรรูป ผลิต และจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากไม้ ฮิโนกิ ทังนี
G G การดําเนินการดังกล่าว
ได้ ผา่ นคณะกรรมการกลัน4 กรองการลงทุนของบริ ษัทมีมติเห็นชอบให้ ลงทุน และนําเสนอให้ คณะกรรมบริ ษัทรับทราบการลงทุน
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครังG ที4 12/2561 เมื4อวันที4 9 พฤศจิกายน 2561
ทังนี
G G บริ ษัท ฮิโนกิ ได้ ดําเนินการสัง4 ซื Gอไม้ ฮิโนกิเผื4อนํามาผลิตสินค้ าภายในกรอบงบประมาณการลงทุน 18 ล้ านบาท
โดยสินค้ าจะถูกผลิตออกมาภายใต้ แบรนด์ที4มีชื4อว่า WA ซึ4งสินค้ าชนิดแรกที4บริ ษัท ฮิโนกิ ได้ ผลิตและนํามาจําหน่ายคือเขียง
ไม้ ฮิโนกิ โดยผลิตออกมาจํานวน 5 ขนาด (S, M, L, XL, XXL) ทังนี
G Gเพื4อให้ สามารถเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ มากที4สดุ
อย่างไรก็ตาม บริ ษัท ฮิโนกิ ไม่สามารถกระตุ้นจํานวนลูกค้ าให้ มีรายได้ ตามเป้าหมายที4ได้ วางไว้ ซึ4งส่งผลให้ การ
ดําเนินธุรกิ จไม่เป็ นไปตามแผน บริ ษัทฯพิจารณาแล้ วเห็นว่า อาจเกิ ดจากการขาดการวางกลยุทธ์ และการปฏิบัติการวาง
การตลาดที4ชดั เจน โดยเฉพาะอย่างยิ4งในเรื4 องของการจัดสรรงบประมาณและการจัดลําดับความสําคัญ ซึง4 ส่งผลต่อการกําหนด
สัดส่วนการใช้ งบประมาณในเครื4 องมือทางการตลาดต่าง ๆ อีกทังG สภาวะเศรษฐกิ จในปั จจุบันไม่ส่งผลในทางบวกเท่าที4
คาดการณ์ไว้ ทําให้ บริ ษัท ฮิโนกิ ประสบปั ญหาขาดทุนอย่างต่อเนื4อง ปั จจุบนั ผู้บริ หารเร่ งหาแนวทางในการจัดทําและฟื นG ฟู
เพื4อเป็ นแนวทางในการดําเนินธุรกิจต่อไป
6. การลงทุนในธุรกิจบริ หารพืนI ทีJสJ ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในห้ างสรรพสินค้ าหรื อร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ (In-store
Media) และสืJอวิทยุ ณ จุดขาย (Point of Purchase Radio)
ที4ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครังG ที4 2/2563 เมื4อวันที4 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ มีมติอนุมตั ิการเข้ าทํารายการซื Gอขาย
ทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท เอ็ น .อี . เอ็ ก ซ์ . ที จํ า กัด (“NEXT”) โดยการเข้ า ทํ า รายการดัง กล่า ว บริ ษั ท จะจ่ า ยชํ า ระเงิ น สดมูล ค่ า
40,000,000 บาท (“ราคาซื Gอขาย”) ให้ แก่ NEXT เพื4อเข้ าซื Gอทรัพย์สิน และสิทธิในการดําเนินธุรกิจสื4อโฆษณา และอุปกรณ์ ที4
เกี4ยวข้ องกับการทําธุรกิจสื4อโฆษณา สิทธิบตั รในการดําเนินธุรกิจสื4อโฆษณา ผู้ดแู ลโครงการหลัก และบุคลากรหลักในการทํา
ธุรกิจ (“การทําธุรกรรม”)
ทังนี
G G การทําธุรกรรมข้ างต้ นจะเกิดขึ Gนต่อเมื4อเงื4อนไขบังคับก่อนที4สําคัญตามที4ระบุไว้ ในสัญญาซื Gอขายทรัพย์สินสําเร็ จ
ครบถ้ วนสมบูรณ์ และในกรณี ที4การทําธุรกรรมเป็ นผลสําเร็ จ บริ ษัทจะได้ รับสิทธิ ในการดําเนินธุรกิ จสื4อโฆษณาจํ านวน 6
สัญญา อุปกรณ์ ที4เกี4ยวข้ องกับการทําธุรกิจสื4อโฆษณา 249 รายการ สิทธิบตั รในการดําเนินธุรกิจสื4อโฆษณา ผู้ดแู ลโครงการ
หลัก และบุคลากรหลักในการทําธุรกิจ การเข้ าทํารายการซื Gอขายทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ทางบริ ษัท NEXT ได้ สง่ มอบสิทธิในการดําเนินธุรกิจสื4อโฆษณา ของบริ ษัท แอคมีเดีย (ไทยแลนด์) จํากัด, บริ ษัท ซีพี
ออลล์ จํากัด (มหาชน), บริ ษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และ บริ ษัท เซ็นทรัล ฟูด้ รี เทล จํากัด ให้ กบั บริ ษัทเป็ นที4เรี ยบร้ อย
แล้ ว รวมมูลค่า 29,321,009.47 บาท สําหรั บสัญญาของบริ ษัท เซ็นทรั ลแฟมิลี4มาร์ ท จํากัด และบริ ษัท อิออน (ไทยแลนด์)
จํากัด รวมมูลค่า 566,154.41 ไม่สามารถส่งมอบสัญญาดังกล่าวได้ ทนั ตามกําหนดที4ขออนุมตั ิขยายเวลาเข้ าทําสัมปทาน ทังนี
G G
คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ มีมติเปลี4ยนแปลงมูลค่าสัญญาซื Gอขายทรัพย์สินกับทาง NEXT จากเดิมมูลค่า 40,000,000 บาท (สี4
สิบล้ านบาทถ้ วน) เป็ น 39,433,845.59 บาท (สามสิบเก้ าล้ านสี4แสนสามหมื4นสามพันแปดร้ อยสี4สิบห้ าบาทห้ าสิบเก้ าสตางค์)
รวมทังสั
G ญญาให้ สิทธิโฆษณาระหว่าง บริ ษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) เปลี4ยนเป็ นสัญญาร่ วมลงทุนกับ บริ ษัท แพลน บี ซี
เอส จํากัด ซึง4 เป็ นไปตาม มติที4ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครังG ที4 8/2563วันที4 13 สิงหาคม 2563
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7. การลงทุนในธุรกิจ กิจการร่ วมค้ า DCORP-DLI เพืJอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื4อวันที4 9 พฤษภาคม 2563 บริ ษัทได้ ลงนามในสัญญากิจการร่วมค้ า “โครงการค่าสร้ างการรับรู้สปู่ ระชาชนด้ วยป้าย
ประชาสัมพันธ์ อจั ฉริ ยะ” กับบริ ษัท ดีไลท์ติ Gง อินแตอร์ เนชัน4 แนล จํากัด “DLI” และใช้ ชื4อว่า “กิจการร่ วมค้ า DCORP-DLI” เพื4อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที4 8/2563 การจ้ างค่าสร้ างการรับรู้ ส่ปู ระชาชนด้ วยป้ายประชาสัมพันธ์ อจั ฉริ ยะ
ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที4 8 พฤษภาคม 2563 (TOR)
วันที4 18 มิถนุ ายน 2563 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มท.0203.4/9467 แจ้ งผล กิจการร่ วมค้ า DCORP - DLI
ชนะการประกวดราคาโครงการประกวดราคาจ้ างค่าสร้ างการรั บรู้ สู่ประชาชนด้ วยป้ายประชาสัมพันธ์ อจั ฉริ ยะด้ วยวิธีการ
ประกวดอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ มูล ค่า โครงการ 301,250,000 บาทรวมภาษี มูล ค่า เพิ4 ม (สามร้ อยหนึ4ง ล้ า นสองแสนห้ า หมื4 น บาท)
ระยะเวลาโครงการ 2563 – 2565 (3 ปี )
วัน ที4 5 สิ ง หาคม 2563 กิ จ การร่ ว มค้ า DCORP-DLI ได้ เ ข้ าทํ า สัญ ญากั บ สํ า นั ก งานปลัด กระทรวงมหาดไทย
มท.0203.4/9467 ในการประกวดราคาโครงการประกวดราคาจ้ างค่าสร้ างการรับรู้สปู่ ระชาชนด้ วยป้ายประชาสัมพันธ์อจั ฉริ ยะ
ด้ วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่าโครงการ 301,250,000 บาทรวมภาษี มลู ค่าเพิ4ม (สามร้ อยหนึ4งล้ านสองแสนห้ าหมื4น
บาท) ระยะเวลาโครงการ 2563 – 2565 (3 ปี ) เป็ นที4เรี ยบร้ อยแล้ ว
วันที4 13 สิงหาคม 2563 บริ ษัทฯได้ เปิ ดบัญชีธนาคารกรุ งไทยประเภทประจําเพื4อนํามาเป็ นหนังสือคํ Gาประกันการ
รับจ้ างล่วงหน้ ากับโครงการค่าสร้ างการรับรู้ ส่ปู ระชาชนด้ วยป้ายประชาสัมพันธ์ อจั ฉริ ยะ มูลค่า 45,187,500 บาท ในวันที4 18
กันยายน 2563 ทางกิ จการร่ วมค้ า DCORP-DLI ได้ รับเงินเบิกล่วงหน้ าจาก สํานักงานปลัดกระทรวงมหาไทย จํ านวนเงิน
45,187,500 บาท และนําเงินจํานวน 25,000,000 บาท มาวางไว้ กบั DV8 เพื4อเป็ นหลักประกันตามสัญญา
วันที4 20 ตุลาคม 2563 ทางกิ จการร่ วมค้ า DCORP-DLI ได้ ส่งมอบแผนและขันG ตอนการดําเนิ นงานก่อสร้ างป้าย
ประชาสัมพันธ์ แบบดิจิตอลตามโครงการค่าสร้ างการรับรู้ ส่ปู ระชาชนด้ วยป้ายประชาสัมพันธ์ อจั ฉริ ยะ ในพื Gนที4 76 จังหวัดต่อ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุถกู ต้ องครบถ้ วนตามสัญญาจ้ างเป็ นที4เรี ยบร้ อย
วัน ที4 3 พฤศจิ ก ายน 2563 ทางกิ จ การร่ ว มค้ า DCORP-DLI ได้ ดํ า เนิ น การส่ ง จอ LED ถึ ง สถานที4 จัด เก็ บ ตามที4
หน่วยงานกําหนดเพื4อใช้ สําหรั บโครงการค่าสร้ างการรั บรู้ สู่ประชาชนด้ วยป้ายประชาสัมพันธ์ อจั ฉริ ยะ ของ 14 จังหวัด ต่อ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุถกู ต้ องครบถ้ วนตามสัญญาจ้ างเป็ นที4เรี ยบร้ อย
นโยบายการให้สินเชื่อการค้า

ในปี 2563 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ได้ มีการจัดประเภทการให้ สินเชื4อสําหรับลูกค้ าอยู่ในระหว่าง 30 วัน – 120 วัน
โดยเบื Gองต้ นจะพิจารณาจากมูลค่าการทําธุรกรรม การเจรจาต่อรอง ประกอบกับประวัตกิ ารชําหนี Gของลูกค้ ารายนันG ๆ
ผลการดําเนินงานหรือกระแสเงินสดในอนาคต

ในปี 2563 บริ ษัทฯ มีเงินเพิ4มทุนที4ได้ รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ4มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทจํานวน 389
ล้ า นบาท โดยบริ ษั ท ฯ ได้ นํ า เงิ น เพิ4 ม ทุน มาลงทุน ในธุ ร กิ จ มี เ ดี ย จํ า นวน 40 ล้ า นบาท ในการซื อG ทรั พ ย์ สิ น สัม ปทานจาก
บริ ษัท เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที. จํากัด ทําให้ ช่วงครึ4งปี หลังบริ ษัทมีกระแสเงินสดมาใช้ ในการดําเนินงานภายใน สําหรับช่วงครึ4งปี แรกใช้
เงินเพิ4มทุนในการหมุนเวียนของบริ ษัท จํานวน 36 ล้ านบาท ทังนี
G ทG างบริ ษัทฯ ได้ มีนโยบายการดําเนินธุรกิจกับภาครัฐ โดย
จัดตังกิ
G จการร่วมค้ า DCORP – DLI ทําการประมูลงานกับภาครัฐในโครงการประกวดราคาจ้ างค่าสร้ างการรับรู้สปู่ ระชาชนด้ วย
ป้ายประชาสัมพันธ์อจั ฉริ ยะ จํานวน 56 ล้ านบาท
ในปี 2564 บริ ษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจมีเดีย ธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยี และธุรกิจอื4น ๆ ที4สอดคล้ องกับ
ธุรกิจปั จจุบนั เพิ4มขึ Gนโดยใช้ เงินเพิ4มทุนในการลงทุน สําหรับเงินหมุนเวียนที4ใช้ ในการดําเนินงานภายในบริ ษัทจะใช้ กระแสเงิน
สดที4เข้ ามาจากการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื=อ “บริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน= จํากัด (มหาชน)”)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั ดีวี8 จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ซึ= งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะกิจ การ ณ วัน ที= 31 ธัน วาคม 2563 งบกํา ไรขาดทุน เบ็ด เสร็ จ รวม และงบกํา ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี=ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี=ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิR นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชี ที=สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีR แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริ ษทั ดีวี8 จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที= 31 ธันวาคม 2563 และผลการดําเนิ นงานรวมและผลการดําเนิ นงาน
เฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สิR นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที=ควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ
ผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่ม
บริ ษ ทั ตามข้อ กํา หนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิ ช าชี พ บัญ ชี ที= ก าํ หนดโดยสภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ในส่ ว นที= เ กี= ย วข้อ งกับ การ
ตรวจสอบงบการเงิ นรวม และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื=น ๆซึ= งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านีR
ข้าพเจ้าเชื=อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที=ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื=อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

****/2
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-2เรื4 องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื= องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื= องต่าง ๆที=มีนยั สําคัญที=สุดตามดุลยพินิจเยีย= งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี ปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื= องเหล่านีR มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัRงนีR ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก
ต่างหากสําหรับเรื= องเหล่านีR
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ความเสี4 ยง
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับรายการผลแตกต่างชัว= คราวที=ใช้หกั ภาษี จํานวน 335
ล้านบาท (เฉพาะบริ ษทั 318 ล้านบาท) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19 เนื= องจากการรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี นR ี ตอ้ งอยูบ่ นพืRนฐานของโอกาสในการนําไปใช้จริ งที=ตอ้ งอาศัยดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร ความคาดหวังที=จะได้ใช้ประโยชน์
จากสิ นทรัพย์นR นั ขึRนอยูก่ บั หลายปั จจัยรวมถึงความเหมาะสมของผลแตกต่างชัว= คราวทางภาษีและความเพียงพอของกําไรทางภาษี
ในอนาคตเพื=อรองรับการรับรู ้ดงั กล่าว
การตอบสนองความเสี4 ยงของผู้สอบบัญชี
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื= องดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ใช้วธิ ีดงั ต่อไปนีR
- ข้าพเจ้าพิจารณาการประเมินของผูบ้ ริ หารถึงความเพียงพอของกําไรทางภาษีในอนาคตเพื=อรองรับเพื=อที=จะบันทึก
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยได้พิจารณาประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตและกระบวนการจัดทํา
ประมาณการของผูบ้ ริ หาร
- ทดสอบความน่ าเชื= อถือของการคํานวณและเปรี ยบเทียบกับงบประมาณล่าสุ ดที=ได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษทั และ
- สอบถามผูบ้ ริ หารเกี=ยวกับสมมติฐานสําคัญเรื= องการประมาณการอัตราการเจริ ญเติบโตระยะยาวโดยเปรี ยบเทียบ
กับผลการดําเนินงานในอดีต ภาวะเศรษฐกิจ และการคาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรม
จากผลการทดสอบข้างต้น ทําให้ขา้ พเจ้ามัน= ใจว่าบริ ษทั ยังไม่ควรทําการรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เหตุเพราะยังไม่
เห็นโอกาสของบริ ษทั ที=จะได้ใช้ประโยชน์ทางภาษีในอนาคตอย่างชัดแจ้ง
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี4 น้ น
(1) ตามที=กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 11.1 ตัRงแต่รอบปี สิR นสุ ดวันที= 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้รับรู ้ส่วนแบ่ง
ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวจนมูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสี ยเท่ากับศูนย์ กลุ่มบริ ษทั ได้หยุดรับรู ้
ส่ วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
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-3(2) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 20 และข้อ 31 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ลงทุนในโครงการต่าง ๆ และได้รายงาน
ความคืบหน้าของแต่ละโครงการที=สาํ คัญ
(3) ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 เนื=องด้วยผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชืRอ
ไวรัสโคโรนา 2019 บริ ษทั ได้จดั ทํางบการเงินสําหรับปี สิR นสุ ดวันที= 31 ธันวาคม 2563 โดยเลือกนําแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
เรื= อง มาตรการผ่อนปรนชัว= คราวสําหรับทางเลือกเพิ=มเติมทางบัญชีเพื=อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาด
ของโรคติดเชืRอไวรัสโคโรนา 2019 ที=ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี มาถือปฏิบตั ิ ทัRงนีR ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมี
เงื=อนไขต่อกรณี นR ีแต่อย่างใด
ข้ อมูลอื4น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื=น ข้อมูลอื=นประกอบด้วยข้อมูลซึ= งรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผูส้ อบบัญชีที=อยูใ่ นรายงานประจําปี นัRน ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจําปี ภายหลังวันที=ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีนR ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื=นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื=อมัน= ต่อข้อมูลอื=น ความรับผิดชอบของ
ข้าพเจ้าที=เกี=ยวเนื=องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื=นมีความขัดแย้งที=มีสาระสําคัญกับงบการเงิน
หรื อความรู ้ที=ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฎว่าข้อมูลอื=นมีการแสดงข้อมูลที=ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
หรื อไม่
เมื=อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที=ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื= อสารเรื= อ งดังกล่ าวกับผูม้ ี ห น้าที= ในการกํากับดู แลเพื=อให้ผูม้ ี ห น้าที= ในการกํากับดู แลดําเนิ นการแก้ไขข้อมู ลที= แ สดงขัดต่ อ
ข้อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าทีใ4 นการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที=รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านีRโดยถูกต้องตามที=ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี=ยวกับการควบคุมภายในที=ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื=อให้สามารถจัดทํางบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที=ปราศจากการแสดงข้อมูลที=ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการ
ดําเนิ นงานต่อเนื= อง เปิ ดเผยเรื= องที= เกี= ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื= อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรั บการ
ดําเนินงานต่อเนื=อง เว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตัRงใจที=จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื=องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที=ในการกํากับดูแลมีหน้าที=ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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-4–
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์ เพื=อให้ได้ความเชื=อมัน= อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที=ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ= ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ยความเชื=อมัน= อย่างสมเหตุสมผล คือความเชื=อมัน= ในระดับสู งแต่
ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที=ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญที=มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที=ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื=อ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที=ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมจากการใช้งบการเงินเหล่านีR
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย= งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี= ยงจากการแสดงข้อมูลที=ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื=อตอบสนองต่อ
ความเสี= ยงเหล่านัRนและได้หลักฐานการสอบบัญชีที=เพียงพอและเหมาะสมเพื=อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเสี= ยงที=ไม่พบข้อมูลที=ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ= งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี= ยงที=เกิดจาก
ข้อผิดพลาดเนื= องจากการทุจริ ตอาจเกี= ยวกับการสมรู ้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตัRงใจละเว้นการแสดง
ข้อมูลการแสดงข้อมูลที=ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
•
•
•

ทําความเข้าใจในระบบการควบคุ มภายในที= เกี= ยวข้องกับการตรวจสอบเพื=อออกแบบวิธีการตรวจสอบที= เหมาะสมกับ
สถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื=อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที=ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการ
เปิ ดเผยข้อมูลที=เกี=ยวข้องซึ=งจัดทําขึRนโดยผูบ้ ริ หาร
สรุ ปเกี=ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื= องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐานการ
สอบบัญชี ที=ได้รับสรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที=มีสาระสําคัญที=เกี= ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที=อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อ
สงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื=องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่
แน่นอนที=มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลใน
งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการที=เกี= ยวข้องหรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็ นของข้าพเจ้าจะ
เปลี=ยนแปลงไปข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึRนอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชี ที=ได้รับจนถึงวันที=ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของ
ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื=อง

****/5
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

-5–
•

•

ประเมินการนําเสนอโครงสร้ างและเนืR อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที=ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดย
ถูกต้องตามที=ควรหรื อไม่
ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที=เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี=ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรมทาง
ธุ รกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื=อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทางการควบคุมดูแล
และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื=อสารกับผูม้ ีหน้าที=ในการกํากับดูแลในเรื= องต่าง ๆที=สาํ คัญซึ= งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที=ได้
วางแผนไว้ประเด็นที=มีนยั สําคัญที=พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที=มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผูม้ ีหน้าที=ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที=เกี= ยวข้องกับความเป็ น
อิสระและได้สื=อสารกับผูม้ ีหน้าที=ในการกํากับดูแลเกี=ยวกับความสัมพันธ์ทR งั หมดตลอดจนเรื= องอื=นซึ= งข้าพเจ้าเชื= อว่ามีเหตุผลที=
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที=ขา้ พเจ้าใช้เพื=อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความ
เป็ นอิสระ
จากเรื= องที=สื=อสารกับผูม้ ีหน้าที=ในการกํากับดูแลข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื= องต่าง ๆ ที=มีนยั สําคัญมากที=สุดในการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื= องสําคัญในการตรวจสอบข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื= องเหล่านีR ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี=ยวกับเรื= องดังกล่าวหรื อในสถานการณ์ที=ยากที=
จะเกิดขึRนข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื= อสารเรื= องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื= อสารดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีที=รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนีRคือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์

(นายจิโรจ ศิริโรโรจน์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5113
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
25 กุมภาพันธ์ 2564
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ=งของงบการเงินนีR
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ=งของงบการเงินนีR
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ=งของงบการเงินนีR
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ=งของงบการเงินนีR
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ6งของงบการเงินนี9
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ6งของงบการเงินนี9
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ6งของงบการเงินนี9
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ6งของงบการเงินนี9

- 86 -

รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
1.

ข้ อมูลทัว: ไป
บริ ษทั ดีวี8 จํากัด (มหาชน) (เดิมชื6อ “บริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน6 จํากัด (มหาชน)”) ซึ6 งจดทะเบียนจัดตั9งและมีภูมิลาํ เนาใน
ประเทศไทย และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยมีที6อยู่ตามที6จดทะเบียนตั9งอยู่เลขที6 191/43 อาคาร
ซี ทีไอ ทาวเวอร์ ชั9น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั ประกอบธุ รกิจหลักโดยเป็ นผูจ้ ดั หา ผลิต และ/หรื อร่ วมผลิตสื6 อโฆษณา ณ จุดขาย / การจัดงานอีเว้นท์ / การผลิตผ่าน
สื6 อออนไลน์
เมื6อวันที6 7 สิ งหาคม 2563 ที6ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั9งที6 1/2563 มีมติอนุ มตั ิให้ บริ ษทั เปลี6ยนชื6 อ และแก้ไขหนังสื อบริ คณห์
สนธิ และหนังสื อรับรองบริ ษทั และบริ ษทั ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื6อวันที6 28 สิ งหาคม 2563

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม

2.1

การแพร่ ระบาดของโรคติดเชืMอไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื9 อไวรัสโคโรนา 2019 ที6ปัจจุบนั ได้ขยายวงกว้างขึ9นอย่างต่อเนื6 อง ทําให้เกิ ด
การชะลอตัวของเศรษฐกิ จ และมี ผลกระทบต่ อธุ รกิ จและอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่ สถานการณ์ ดงั กล่าวอาจนํามาซึ6 ง
ความไม่ แ น่ น อนและผลกระทบต่ อ สภาพแวดล้อ มของการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ฝ่ ายบริ ห ารของกลุ่ ม บริ ษ ทั ติ ด ตามความ
คืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงิ นเกี6 ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี9 สิน
และหนี9 สิ น ที6 อ าจเกิ ด ขึ9 น อย่ า งต่ อ เนื6 อ ง ทั9ง นี9 ฝ่ ายบริ ห ารได้ใ ช้ป ระมาณการและดุ ล ยพิ นิ จ ในประเด็ น ต่ า ง ๆ เมื6 อ
สถานการณ์มีการเปลี6ยนแปลง

2.2

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ดังนี9
สัดส่ วนการลงทุน (ร้อยละ)
ชื4อบริ ษทั
บริ ษทั ย่อยทางตรง :
บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน4 จํากัด
บริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จํากัด**

ประเภทกิจการ
จัดหา ผลิตและ/หรื อร่ วมผลิตรายการ
โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม
ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน
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ที4ต> งั
สํานักงานใหญ่

31 ธันวาคม
2563

31 ธันวาคม
2562

กรุ งเทพฯ

100.00

100.00

กรุ งเทพฯ

-

99.99

รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
สัดส่ วนการลงทุน (ร้อยละ)
ชื4อบริ ษทั
บริ ษทั ย่อยทางอ้อม :
บริ ษทั ฮิโนกิ วูด้ เวิร์ค จํากัด
(ถือหุน้ โดย บริ ษทั ดีมีเตอร์ อิน
โนเวชัน4 จํากัด)
บริ ษทั ร่ วม :
บริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด
บริ ษทั ร่ วมที4ถือหุน้ ทางอ้อมโดย
บริ ษทั ย่อย :
บริ ษทั บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตลั จํากัด ***
กิจการร่ วมค้า :
กิจการร่ วมค้า DCORP - DLI

ประเภทกิจการ
ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากไม้
หรื อที4มีส่วนประกอบของไม้

ประกอบกิจการสวนนํ>า
สวนสนุก สถานที4พกั ผ่อนหย่อนใจ

ให้บริ การแอพพลิเคชัน4 ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต
รับจ้างติดตั>งงานโครงการต่าง ๆ

ที4ต> งั
สํานักงานใหญ่
ปทุมธานี

31 ธันวาคม
2563

31 ธันวาคม
2562

100.00

100.00

37.50

37.50

-

30.03

80.00

-

*** บริ ษทั ได้จดทะเบี ยนเลิ กบริ ษทั ต่อกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้าเมื6 อวันที6 19 ธันวาคม 2561 และได้จดทะเบี ยนชําระ
บัญชีเสร็ จสิ9 นแล้วเมื6อวันที6 18 สิ งหาคม 2563
** บริ ษทั ได้จดทะเบียนเลิกบริ ษทั ต่อกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้าเมื6อวันที6 23 พฤศจิ กายน 2563 และอยู่ในขั9นตอนการ
ชําระบัญชี
งบการเงินรวมนี9 ได้จดั ทําขึ9นโดยใช้นโยบายการบัญชี เช่นเดียวกับที6ใช้สาํ หรับรายการบัญชี ที6เหมือนกันหรื อเหตุการณ์
ทางบัญชีที6คล้ายคลึงกันสําหรับการจัดทํางบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
3.

หลักเกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินและสรุปนโยบายการบัญชีทสี: ํ าคัญ

3.1

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงิ น ได้จ ัด ทํา ขึ9 น ตามหลัก การบัญ ชี ที6 รั บ รองทั6ว ไปภายใต้พ ระราชบัญ ญัติ ก ารบัญ ชี พ.ศ. 2543 ซึ6 งหมายถึ ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที6 อ อกภายใต้พ ระราชบัญ ญัติ วิ ช าชี พ บัญ ชี พ.ศ. 2547 และข้อ กํา หนดของ
คณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ว่ า ด้ว ยการจัด ทํา และนํา เสนอรายงานทางการเงิ น ภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินได้จดั ทําขึ9นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นเรื6 องที6อธิบาย
ในนโยบายการบัญชีในลําดับต่อไป
การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที6รับรองทัว6 ไปในประเทศไทย กําหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชี
ที6 สําคัญและการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารซึ6 งจัดทําขึ9นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชี ของบริ ษทั ไปถือ
ปฏิบตั ิ กิจการเปิ ดเผยเรื6 องการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร หรื อความซับซ้อน หรื อเกี6ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการ
ที6มีนยั สําคัญต่องบการเงินในหมายเหตุ 4
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ9นจากงบการเงินตามกฎหมายที6เป็ นภาษาไทย ในกรณี ที6มีเนื9 อความขัดแย้งกันหรื อ
มีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
3.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ทเี: ริ:มมีผลบังคับใช้ ในงวดปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2562) และฉบับใหม่ จํานวนหลายฉบับ ซึ6 งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที6มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที6เริ6 มในหรื อหลังวันที6 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อ
จัดให้มีข9 ึนเพื6อให้มีเนื9 อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บาย
ให้ชดั เจนเกี6 ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี และการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน9 ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็
ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ6 ึ งได้มีการเปลี6ยนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี9
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื: องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื6 องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จํานวน
5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที6 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื6 องมือทางการเงิน
ฉบับที6 9
เครื6 องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที6 32

การแสดงรายการเครื6 องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที6 16
การป้องกันความเสี6 ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที6 19
การชําระหนี9สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ ม ดัง กล่ า วข้า งต้น กํา หนดหลัก การเกี6 ย วกับ การจัด ประเภทและการวัด มู ล ค่ า
เครื6 องมื อทางการเงิ นด้วยมู ลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุ นตัดจําหน่ ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิ น
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุ รกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี6ยวกับวิธีการคํานวณการ
ด้อยค่าของเครื6 องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที6คาดว่าจะเกิ ดขึ9น และหลักการเกี6 ยวกับการ
บัญชีป้องกันความเสี6ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื6 องมือทางการเงิน
มาตรฐานกลุ่มนี9ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที: 16 เรื: อง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที6 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที6 17 เรื6 อง สัญญาเช่ า และการตี ความ
มาตรฐานบัญชี ที6เกี6 ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี9 ได้กาํ หนดหลักการของการรั บรู ้ รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการ
และการเปิ ดเผยข้อมู ลของสัญญาเช่ า และกําหนดให้ผูเ้ ช่ ารั บรู ้ สินทรั พย์และหนี9 สินสําหรั บสัญญาเช่ าทุ กรายการที6 มี
ระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั9นมีมูลค่าตํ6า
การบัญชี สําหรับผูใ้ ห้เช่ าไม่มีการเปลี6ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที6 17 ผูใ้ ห้เช่ ายังคงต้อง
จัดประเภทสัญญาเช่ าเป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ นงานหรื อสัญ ญาเช่ าเงิ นทุ นโดยใช้หลักการเช่ นเดี ยวกันกับมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที6 17
กลุ่มบริ ษทั นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี9 มาถือปฏิบตั ิโดยรับรู ้ผลกระทบสะสมของการนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น ฉบับ นี9 ม าถื อ ปฏิ บ ตั ิ ค รั9 งแรกโดยปรั บ ปรุ ง กับ กํา ไรสะสม ณ วัน ที6 1 มกราคม 2563 และไม่ ป รั บ
ย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที6แสดงเปรี ยบเทียบ
ผลสะสมของการเปลี6ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื: อง มาตรการผ่ อนปรนชั: วคราวสํ าหรั บทางเลือกเพิ:มเติมทางบัญชี เพื:อรองรั บผลกระทบจาก
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชืMอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื6 อง มาตรการผ่อนปรนชัว6 คราวสําหรับทางเลือกเพิ6มเติมทาง
บัญ ชี เพื6อ รองรั บ ผลกระทบจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื9 อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื6อลดผลกระทบในบางเรื6 องจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นบางฉบับ และเพื6อให้
เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบตั ิทางบัญชีในช่วงเวลาที6ยงั มีความไม่แน่นอนเกี6ยวกับสถานการณ์ดงั กล่าว
แนวปฏิ บ ตั ิ ท างการบัญ ชี ด ัง กล่ า วได้ป ระกาศลงในราชกิ จ จานุ เ บกษาเมื6 อ วัน ที6 22 เมษายน 2563 และมี ผ ลบัง คับ ใช้
สําหรับการจัดทํางบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที6มีรอบระยะเวลารายงานสิ9 นสุ ดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที6 1
มกราคม 2563 ถึงวันที6 31 ธันวาคม 2563
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชัว6 คราวสําหรับทางเลือกเพิ6มเติมทางบัญชีดงั ต่อไปนี9
- เลื อ กที6 จ ะไม่ ต ้อ งนํา ข้อ มู ล ที6 มี ก ารคาดการณ์ ไ ปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้ว ดั มู ล ค่ า ของผล
ขาดทุนด้านเครดิตที6คาดว่าจะเกิดขึ9น ในกรณี ที6บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้วิธีการอย่างง่ายในการวัดมูลค่าของผลขาดทุน
ด้านเครดิตที6คาดว่าจะเกิดขึ9น

ข)

- เลื อกที6 จะไม่นาํ สถานการณ์ COVID-19 มาถื อเป็ นข้อบ่งชี9 ของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที6 36 เรื6 อง
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที:จะมีผลบังคับใช้ สําหรั บงบการเงินที:มีรอบระยะเวลาบัญชี ที:เริ: มในหรื อหลังวันที: 1
มกราคม 2564
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรั บ ปรุ ง ซึ6 งจะมี ผ ลบัง คับ ใช้สํา หรั บ งบการเงิ น ที6 มี ร อบระยะเวลาบัญ ชี ที6 เ ริ6 ม ในหรื อ หลัง วัน ที6 1 มกราคม 2564
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข9 ึนเพื6อให้มีเนื9 อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี6ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี และการให้
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที6อาจมีต่องบการเงินในปี ที6เริ6 มนํามาตรฐานกลุ่ม
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ

3.3

นโยบายการบัญชีทสี: ํ าคัญ
นโยบายการบัญชีที6สาํ คัญของบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี9

3.3.1 การรับรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
รายได้จากการให้บริ การ รับรู ้เมื6อมีการให้บริ การแก่ลูกค้าแล้ว โดยพิจารณาถึงขั9นความสําเร็ จของงาน ในการพิจารณา
จังหวะในการส่ งมอบการควบคุมเพื6อประเมินว่าจะรับรู ้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ6งหรื อรับรู ้ตลอดช่วงเวลาหนึ6ง
รายได้จากการขายสิ นค้า บริ ษทั รั บรู ้ รายได้เมื6 อโอนอํานาจการควบคุ มในสิ นค้าให้แก่ ลูกค้าแล้ว โดยกิ จการจะรั บรู ้
รายได้ ในจํานวนที6สะท้อนถึงสิ6 งตอบแทนที6กิจการคาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับจากการแลกเปลี6ยนสิ นค้า รายได้จากการขาย
แสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสิ นค้า โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ6ม สําหรับสิ นค้าที6ได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลดแล้ว
ดอกเบี9ยรับ รับรู ้ตามเกณฑ์สัดส่ วนของเวลาโดยคํานึ งถึงอัตราดอกเบี9ยที6แท้จริ งของช่วงเวลาจนถึงวันครบกําหนดอายุ
และคํานึงถึงจํานวนเงินต้นที6เป็ นยอดคงเหลือในบัญชีสาํ หรับการบันทึกดอกเบี9ยค้างรับของบริ ษทั
รายได้อื6น รับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
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3.3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื6อทวงถาม เงินลงทุน
ระยะสั9นอื6นที6มีสภาพคล่องในการเปลี6ยนมือสู งซึ6 งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที6ได้มาและปราศจากภาระผูกพัน
3.3.3 สิ นค้ าคงเหลือ
การตีราคาสิ นค้าคงเหลือ บริ ษทั ตีราคาสิ นค้าคงเหลือดังต่อไปนี9
- สิ นค้าสําเร็ จรู ป บันทึกตามต้นทุนการผลิตถัวเฉลี6ยรวมหรื อมูลค่าสุ ทธิที6จะได้รับรวมแล้วแต่ราคาใดจะตํ6ากว่า
3.3.4 ลูกหนีกM ารค้ า
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแสดงลูกหนี9ดว้ ยมูลค่าสุ ทธิที6คาดว่าจะได้รับ
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ลูกหนี9 การค้าเมื6อเริ6 มแรกด้วยจํานวนเงินของสิ6 งตอบแทนที6ปราศจากเงื6อนไขในการได้รับชําระ ในกรณี
ที6มีส่วนประกอบด้านการจัดหาเงินที6มีนยั สําคัญจะรับรู ้ดว้ ยมูลค่าปัจจุบนั ของสิ6 งตอบแทน
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที6 9 ในการวัดมูลค่า
ผลขาดทุนด้านเครดิตที6คาดว่าจะเกิดขึ9น ซึ6 งกําหนดให้พิจารณาผลขาดทุนที6คาดว่าจะเกิดขึ9นตลอดอายุหนี9 และรับรู ้ผล
ขาดทุนตั9งแต่การรับรู ้รายการลูกหนี9 การค้า ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที6คาดว่าจะเกิดขึ9น ลูกหนี9 การค้าจะถูก
จัดกลุ่มตามวันที6ครบกําหนดชําระ อัตราความเสี ยหายที6คาดว่าจะเกิดขึ9นจะขึ9นอยูก่ บั ประวัติการชําระเงินและข้อมูลผล
ขาดทุนด้านเครดิ ตในอดี ต และปรั บอัตราการสู ญเสี ยในอดี ตตามการเปลี6ยนแปลงที6 คาดการณ์ ไว้ในปั จจัยเหล่านี9 ผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
3.3.5 ลูกหนีตM ามสั ญญาเช่ าการเงิน
ลูกหนี9 ตามสัญญาเช่าทางการเงินแสดงด้วยมูลค่าแรกเริ6 มตามสัญญาเช่าทางการเงิน หักด้วยเงินรับจากค่างวดผ่อนชําระ
หักด้วยดอกเบี9ยรับรอการรับรู ้ และค่าเผือ6 หนี9สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ6 หนี9สงสัยจะสู ญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี9 และการคาดการณ์เกี6ยวกับการชําระหนี9ในอนาคต
ของลูกค้ารายตัว
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3.3.6 สิ นทรัพย์ และหนีสM ิ นทางการเงิน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
การจัดประเภทรายการขึ9 นอยู่กบั โมเดลธุ รกิ จ (Business Model) ของกิ จการในการจัดการสิ นทรั พย์ทางการเงิ นและ
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
บริ ษทั จัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงินตามลักษณะการวัดมูลค่าดังนี9
• รายการที6วดั มูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม (ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื6น หรื อผ่านกําไรหรื อขาดทุน) และ
• รายการที6วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
บริ ษทั ต้องจัดประเภทรายการใหม่สําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี9 เฉพาะเมื6อบริ ษทั เปลี6ยนแปลงโมเดลธุ รกิ จในการ
บริ หารสินทรัพย์เหล่านั9น
ตราสารทุนสามารถจําแนกและไม่สามารถเปลี6ยนแปลงได้ตามประเภทของการวัดมูลค่าได้สองประเภท ได้แก่ การวัด
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน (FVPL) หรื อการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื6น (FVOCI) ซึ6 งไม่
สามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ในการรับรู ้รายการเมื6อเริ6 มแรก บริ ษทั ต้องวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี9 สินทางการเงินที6ไม่ได้วดั มูลค่า
ด้ว ยมู ล ค่ า ยุติ ธ รรมผ่านกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ด้ว ยมู ล ค่ า ยุติ ธ รรม บวกหรื อ หัก ด้ว ยต้น ทุ น การทํา รายการซึ6 งเกี6 ย วข้อ ง
โดยตรงกับ การได้ม าหรื อ การออกสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น หรื อ หนี9 สิ น ทางการเงิ น นั9น ต้น ทุ น การทํา รายการของ
สิ นทรัพย์ทางการเงินที6วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนนั9นรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรั พย์ทางการเงิ นซึ6 งประกอบด้วยอนุ พนั ธ์แฝงจะพิจารณาในภาพรวมว่ากระแสเงิ นสดที6 เกิ ดจากสิ นทรั พย์ทาง
การเงินนั9นเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี9ยหรื อไม่ (Solely Payments of Principal and Interest)
การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี9 ข9 ึนอยู่กบั โมเดลทางธุ รกิจของบริ ษทั ในการจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงินและ
ลักษณะของกระแสเงิ นสดตามสัญญาของสิ นทรั พย์ทางการเงิ น การวัด มู ลค่าตราสารหนี9 สามารถทําได้ 3 วิธี โดย
ขึ9นอยูก่ บั การจัดประเภทตราสารหนี9ของบริ ษทั
•

ราคาทุนตัดจําหน่ าย - สิ นทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ ายเมื6อบริ ษทั ถือครองสิ นทรัพย์
ทางการเงิ นนั9นตามโมเดลธุ รกิ จที6มีวตั ถุประสงค์การถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงิ นเพื6อรับกระแสเงิ นสดตาม
สัญญา และข้อกําหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินซึ6 งทําให้เกิดกระแสเงินสดซึ6 งเป็ นการจ่ายเพียงเงิน
ต้น และดอกเบี9 ย จากยอดคงเหลื อ ของเงิ น ต้น ในวัน ที6 ก าํ หนดไว้ รายได้ด อกเบี9 ย จากสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น
ดังกล่ าวต้องคํานวณโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี9 ยที6 แท้จริ ง กําไรหรื อขาดทุ นที6 เกิ ดขึ9 นจากการตัดรายการจะรั บรู ้
โดยตรงในกํา ไรหรื อ ขาดทุ น และแสดงรายการในกํา ไร/(ขาดทุ น )อื6 น พร้ อ มกับ กํา ไรขาดทุ น จากอัต รา
แลกเปลี6ยน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็ นกําไรหรื อขาดทุน
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•

มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื6น (FVOCI) - สิ นทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื6นเมื6อบริ ษทั ถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินตามโมเดลธุ รกิจที6มีวตั ถุประสงค์เพื6อรับ
กระแสเงิ น สดตามสั ญ ญาและเพื6 อ ขายสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น และข้อ กํา หนดตามสั ญ ญาของสิ น ทรั พ ย์ท าง
การเงินซึ6 งทําให้เกิดกระแสเงินสด ซึ6 งเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี9ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที6
กํา หนดไว้ การเปลี6 ย นแปลงของมู ล ค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น รั บ รู ้ ผ่า นกํา ไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ อื6 น ยกเว้น
รายการขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบี9ย และกําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี6ยนที6เกี6ยวข้องจะรับรู ้เป็ นกําไร
หรื อ ขาดทุ น เมื6 อ มี ก ารตัด รายการสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น กํา ไรหรื อ ขาดทุ น สะสมที6 เ คยรั บ รู ้ ร ายการในกํา ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื6นจะต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้ากําไรหรื อขาดทุน และแสดงรายการในกําไร/(ขาดทุน)
อื6 น รายได้ดอกเบี9 ยจากสิ นทรั พย์ทางการเงิ นดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี9 ยที6 แท้จริ ง รายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุน

•

มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน (FVPL) - สิ นทรัพย์ทางการเงินที6ไม่เข้าเงื6อนไขการวัดมูลค่าด้วยราคาทุน
ตัดจําหน่ายหรื อ FVOCI ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน กําไรหรื อขาดทุนที6เกิดจากตรา
สารหนี9 ที6วดั มูลค่า FVPL จะรั บรู ้ เป็ นกําไรหรื อขาดทุน และแสดงรายการสุ ทธิ ในกําไร/(ขาดทุน)อื6 นในรอบ
ระยะเวลาที6เกิดรายการ

เงิ นปั นผลที6 ได้รับจากเงิ นลงทุนจะรั บรู ้ เป็ นกําไรหรื อขาดทุนโดยแสดงรายการเป็ นรายได้อื6นเมื6 อบริ ษทั มี สิทธิ ที6จะ
ได้รับเงินปันผล
การเปลี6ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินที6วดั มูลค่าด้วย FVPL จะรับรู ้เป็ นกําไร/(ขาดทุน)อื6นในงบ
กําไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการด้อยค่า (และการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า) ของตราสารทุนที6วดั มูลค่า
ด้วย FVOCI จะไม่แยกแสดงรายการต่างหากจากรายการเปลี6ยนแปลงอื6น ๆ ในมูลค่ายุติธรรม
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี9สินทางการเงินและส่ วนของเจ้าของ
เครื6 อ งมื อ ทางการเงิ น ที6 บ ริ ษ ทั เป็ นผูอ้ อกต้องจัด ประเภทเป็ นหนี9 สิ น ทางการเงิ น หรื อตราสารทุ น โดยพิจ ารณาภาระ
ผูกพันตามสัญญา
- หากบริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาที6จะต้องส่ งมอบเงินสดหรื อสิ นทรัพย์ทางการเงินอื6นให้กบั กิจการอื6น โดยไม่
สามารถปฏิ เ สธการชํา ระหรื อ เลื6 อ นการชํา ระออกไปอย่า งไม่ มี ก าํ หนดได้น9 ัน เครื6 อ งมื อ ทางการเงิ น นั9น จะจัด
ประเภทเป็ นหนี9 สินทางการเงิ น เว้นแต่ว่าการชําระนั9นสามารถชําระโดยการออกตราสารทุนของบริ ษทั เองด้วย
จํานวนตราสารทุนที6คงที6 และเปลี6ยนกับจํานวนเงินที6คงที6
- หากบริ ษทั ไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาหรื อสามารถเลื6 อนการชําระภาระผูกพันตามสัญญาไปได้ เครื6 องมื อทาง
การเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นตราสารทุน
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ในการรั บ รู ้ ร ายการเมื6 อ เริ6 ม แรก บริ ษ ทั ต้อ งวัด มู ล ค่ า ของหนี9 สิ น ทางการเงิ น ด้ว ยมู ล ค่ า ยุติ ธ รรม บริ ษ ทั จัด ประเภท
รายการหนี9 สิ น ทางการเงิ น ทั9ง หมดที6 ว ดั มู ล ค่ า ในภายหลัง ด้ว ยราคาทุ น ตัด จํา หน่ า ย ยกเว้น หนี9 สิ น ทางการเงิ น บาง
รายการ
การรับรู ้รายการและการตัดรายการ
บริ ษทั ต้องรั บรู ้ สินทรั พย์ทางการเงิ นหรื อหนี9 สินทางการเงิ นในงบแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะเมื6 อบริ ษทั เป็ นคู่สัญญา
ตามข้อกําหนดของสัญญาของเครื6 องมื อทางการเงิ นนั9น การซื9 อหรื อขายสิ นทรั พย์ทางการเงิ นตามวิธีปกติ ตอ้ งรั บรู ้
รายการในวันซื9 อขาย ซึ6 งเป็ นวันที6บริ ษทั ตกลงที6จะซื9 อหรื อขายสิ นทรัพย์ สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการเฉพาะ
เมื6อสิ ทธิ ตามสัญญาที6จะได้รับกระแสเงินสดจากสิ นทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ หรื อเมื6อบริ ษทั โอนสิ นทรัพย์ทางการ
เงิน และเป็ นการโอนความเสี6 ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั9งหมดของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
การด้อยค่า
บริ ษทั ประเมินข้อมูลคาดการณ์อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิ ตที6 คาดว่าจะเกิ ดขึ9นที6 เกี6 ยวข้องกับ
ตราสารหนี9 ที6วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ ายและ FVOCI วิธีการประเมิ นการด้อยค่าที6 เลื อกใช้ข9 ึนอยู่กบั ความเป็ น
สาระสําคัญของความเสี6 ยงด้านเครดิ ต บริ ษทั ใช้วิธีทวั6 ไป (General approach) ในการพิจารณาค่าเผื6อผลขาดทุ นจาก
การด้อยค่า
3.3.7 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที6แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั บันทึ กตามวิธีราคาทุน และปรั บลดด้วยค่าเผื6อการด้อยค่าของเงิ น
ลงทุน โดยมูลค่าที6ลดลงดังกล่าวแสดงเป็ นขาดทุนจากการด้อยค่า ของเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุน
เงิ นลงทุนทัว6 ไป แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ นด้วยราคาทุนปรับลดด้วยค่าเผื6อการด้อยค่าของเงิ นลงทุนโดยมูลค่าที6
ลดลงดังกล่าวแสดงเป็ นขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุน
3.3.8 เครื: องตกแต่ งและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
ค่าเสื6 อมราคาคํานวณโดยวิธีเส้นตรงเพื6อลดราคาตามบัญชี ของทรั พย์สินแต่ละชนิ ดตามอายุการใช้งานโดยประมาณ
ของสิ นทรัพย์น9 นั ๆ ดังนี9
เครื6 องตกแต่ง ติดตั9งและเครื6 องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
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ในกรณี ที6ราคาตามบัญชี สูงกว่ามูลค่าที6คาดว่าจะได้รับคืน ซึ6 งคํานวณจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงิ นสดที6คาดว่าจะ
เกิ ดในอนาคตจากการใช้สินทรั พย์อย่างต่อเนื6 องหรื อจํานวนที6 จะได้รับจากการขายสิ นทรั พย์หักด้วยต้นทุ นจากการ
จําหน่ายสิ นทรัพย์น9 นั แล้วแต่จาํ นวนใดจะสู งกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที6คาดว่าจะได้รับคืน
กําไรขาดทุนจากการจําหน่ ายสิ นทรั พย์จะคํานวณจากมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์และบันทึ กเป็ นกําไรขาดทุนจาก
การดําเนินงาน
รายจ่ายเกี6 ยวกับการต่อเติ ม การต่ออายุ หรื อการปรับปรุ งสิ นทรัพย์ให้ดีข9 ึน ซึ6 งทําให้ราคาเปลี6ยนแทนในปั จจุบนั ของ
สิ นทรัพย์เพิ6มขึ9นอย่างเป็ นสาระสําคัญจะ รวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์ ส่ วนค่าซ่ อมแซมและค่าบํารุ งรักษารับรู ้เป็ น
ค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที6เกิดขึ9น
3.3.9 สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ประกอบด้วย ค่าสิ ทธิ แพร่ ภาพแพร่ เสี ยงในรายการภาพยนตร์ , โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสัญญา
สัมปทาน
บริ ษทั แสดงสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ด้วยราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสม ค่าตัดจําหน่ ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนคํานวณ
จากราคาทุนของสิ นทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น9 นั
3.3.10 ค่ าความนิยม
ค่าความนิ ยมแสดงถึงส่ วนของต้นทุนการได้มาที6มีมูลค่าสู งกว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที6กลุ่มบริ ษทั มีในส่ วนแบ่ง
ในสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อย ณ วันที6ซ9ื อบริ ษทั ย่อย ค่าความนิ ยมที6เกิดจากการซื9 อบริ ษทั ย่อยแสดงเป็ นรายการแยก
ต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ค่าความนิ ยมที6 รับรู ้ จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื6อการด้อยค่าสะสม ค่าเผื6อการ
ด้อยค่าของค่าความนิ ยมที6 รับรู ้ แล้วจะไม่มีการกลับรายการ ทั9งนี9 มูลค่าคงเหลื อตามบัญชี ของค่าความนิ ยมจะถูกรวม
คํานวณในกําไรหรื อขาดทุนเมื6อมีการขายบริ ษทั ย่อย
ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิ ยม ค่าความนิ ยมจะถูกปั นส่ วนไปยังหน่ วยที6 ก่อให้เกิ ดกระแสเงิ นสด โดยที6
หน่ วยนั9นอาจจะเป็ นหน่ วยเดี ยวหรื อหลายหน่ วยรวมกันซึ6 งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากค่าความนิ ยมที6 เกิ ดจากการ
รวมธุรกิจ
3.3.11 สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนทีถ: ือไว้ เพื:อขาย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนจะถูกจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที6ถือไว้เพื6อขายเมื6อมูลค่าตามบัญชีที6จะได้รับคืนส่ วนใหญ่มาจาก
การขาย และการขายนั9นต้องมีความเป็ นไปได้สูงมาก สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนนั9นจะวัดมูลค่าด้วยจํานวนที6ต6าํ กว่า
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ระหว่างมูลค่าตามบัญชี กบั มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย หากมูลค่าตามบัญชี ที6จะได้รับคืนส่ วนใหญ่มาจากการ
ขายมากกว่าที6จะได้รับคืนจากการใช้สินทรัพย์น9 นั ต่อไป
3.3.12 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันที6 ในงบแสดงฐานะการเงิ น บริ ษทั จะทําการประเมิ นว่ามี ขอ้ บ่งชี9 ซ6 ึ งแสดงว่าสิ นทรั พย์ดอ้ ยค่าลงหรื อไม่ หากมี
ข้อบ่งชี9ของการด้อยค่า บริ ษทั จะทําการประมาณมูลค่าที6คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ และหากพบว่าราคาตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์น9 นั มีมูลค่าสู งกว่ามูลค่าที6คาดว่าจะได้รับคืน บริ ษทั จะลดมูลค่าของสิ นทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที6คาดว่า
จะได้รั บ คื น และรั บ รู ้ ผ ลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ใ นงบกํา ไรขาดทุ น (มู ล ค่ า ที6 ค าดว่า จะได้รั บ คื น ของ
สิ นทรัพย์หมายถึงราคาขายสุ ทธิหรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น9 นั แล้วแต่จาํ นวนใดจะสู งกว่า)
หลังจากนั9น หากมีขอ้ บ่งชี9 ว่าการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ได้หมดไปหรื อลดลง บริ ษทั จะประมาณมูลค่าที6คาดว่าจะได้รับ
คืนของสิ นทรัพย์น9 นั ใหม่ เพื6อเปรี ยบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีและโอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ที6เคยรับรู ้ในงวดก่อน เพื6อสะท้อนถึงประมาณการมูลค่าที6คาดว่าจะได้รับคืนที6เปลี6ยนแปลงไป
3.3.13 การบัญชีเกีย: วกับภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้สําหรั บปี ประกอบด้วยภาษีเงิ นได้ปัจจุ บนั และภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงิ นได้ปัจจุ บนั และ
ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี รับรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุนเว้นแต่ในส่ วนที6 เกี6 ยวกับรายการที6 เกี6 ยวข้องในการรวมธุ รกิ จ หรื อ
รายการที6รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื6น
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ภาษีที6คาดว่าจะจ่ายชําระหรื อได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรื อขาดทุนประจําปี ที6ตอ้ งเสี ย
ภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที6ประกาศใช้หรื อที6คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที6รายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีที6เกี6 ยวกับ
รายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว6 คราวที6เกิดขึ9นระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และ
หนี9 สินและจํานวนที6ใช้เพื6อความมุ่งหมายทางภาษีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู ้เมื6อเกิดจากผลแตกต่างชัว6 คราว
ต่อไปนี9 การรับรู ้ค่าความนิ ยมในครั9งแรก การรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี9 สินในครั9งแรก ซึ6 งเป็ นรายการที6ไม่ใช่การรวมธุ รกิจ
และรายการนั9น ไม่มีผลกระทบต่อกําไรขาดทุนทางบัญชี หรื อทางภาษีและผลแตกต่างที6เกี6ยวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั
ย่อยและกิจการร่ วมค้า หากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี วดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที6คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว6 คราวเมื6อมีการกลับรายการโดยใช้
อัตราภาษีที6ประกาศใช้หรื อที6คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที6รายงาน
ในการกํา หนดมู ล ค่ า ของภาษี เ งิ น ได้ปั จ จุ บ ัน และภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี บริ ษัท ต้อ งคํา นึ ง ถึ ง ผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีที6ไม่แน่ นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีที6ตอ้ งจ่ายเพิ6มขึ9น และมีดอกเบี9ยที6ตอ้ งชําระบริ ษทั เชื6 อว่าได้
ตั9งภาษีเงิ นได้คา้ งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงิ นได้ที6จะจ่ายในอนาคต ซึ6 งเกิ ดจากการประเมิน ผลกระทบจากหลายปั จจัย
รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี9อยูบ่ นพื9นฐานการประมาณการและข้อ
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สมมติฐาน และอาจจะเกี6ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี6ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทําให้ บริ ษทั เปลี6ยนการ
ตัดสิ นใจโดยขึ9นอยู่กบั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที6มีอยู่ การเปลี6ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที6เกิดการเปลี6ยนแปลง
สิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี และหนี9 สิ นภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมื6 อกิ จการมี สิ ทธิ ตาม
กฎหมายที6จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี9 สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้น9 ี
ประเมิ นโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษีหน่ วยงานเดี ยวกันสําหรั บหน่ วยภาษี เดี ยวกันหรื อหน่ วยภาษีต่างกัน สําหรั บหน่ วย
ภาษีต่างกันนั9นกิ จการมีความตั9งใจจะจ่ายชําระหนี9 สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั9งใจ
จะรั บคื นสิ นทรั พย์และจ่ ายชําระหนี9 สิน ในเวลาเดี ยวกัน สิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี จะบันทึ กต่อเมื6 อมี ความ
เป็ นไปได้ค่ อนข้างแน่ น อนว่ากําไรเพื6 อ เสี ย ภาษี ในอนาคตจะมี จ าํ นวนเพี ยงพอกับ การใช้ประโยชน์ จากผลแตกต่ าง
ชั6วคราวดังกล่ าว สิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี จะถู กทบทวน ณ ทุ กวันที6 รายงานและจะถู กปรั บลดลงเท่ าที6
ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
3.3.14 สั ญญาเช่ า
3.3.14.1บริษทั ในฐานะผู้เช่ า
ณ วันเริ6 มต้นของสัญญาเช่า บริ ษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่ โดยสัญญา
จะเป็ นสัญ ญาเช่ า หรื อ ประกอบด้ว ยสัญ ญาเช่ า ถ้า สัญ ญานั9น มี ก ารให้สิ ท ธิ ใ นการควบคุ ม การใช้สิ น ทรั พ ย์ที6 ร ะบุ ไ ด้
สําหรับช่วงเวลาหนึ6งเพื6อเป็ นการแลกเปลี6ยนกับสิ6 งตอบแทน
บริ ษทั ใช้วิธีการบัญชีเดียวสําหรับการรับรู ้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั9นและ
สัญญาเช่ าที6 สินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ6า ณ วันที6 สัญญาเช่ าเริ6 มมีผล (วันที6 สินทรัพย์อา้ งอิงพร้ อมใช้งาน) บริ ษทั บันทึ ก
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ซ6 ึ งแสดงสิ ทธิในการใช้สินทรัพย์อา้ งอิงและหนี9สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์ สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื6 อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุ งด้วย
การวัดมูลค่าของหนี9 สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วยจํานวนเงินของหนี9 สินตาม
สัญญาเช่าจากการรับรู ้เริ6 มแรก ต้นทุนทางตรงเริ6 มแรกที6เกิดขึ9น จํานวนเงินที6จ่ายชําระตามสัญญาเช่า ณ วันที6สัญญาเช่า
เริ6 มมีผลหรื อก่อนวันที6สญ
ั ญาเช่าเริ6 มมีผล และหักด้วยสิ6 งจูงใจตามสัญญาเช่าที6ได้รับ
ค่ า เสื6 อ มราคาของสิ น ทรั พ ย์สิ ท ธิ ก ารใช้ค าํ นวณจากราคาทุ น โดยวิ ธี เ ส้ น ตรงตามอายุ สั ญ ญาเช่ า หรื อ อายุ ก ารให้
ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั9นกว่า ดังนี9
ส่ วนปรับปรุ งพื9นที6สาํ นักงานเช่า

20 ปี
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หากความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิงได้โอนให้กบั กลุ่มบริ ษทั เมื6อสิ9 นสุ ดอายุสัญญาเช่าหรื อราคาทุนของสิ นทรัพย์
ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื9อ ค่าเสื6 อมราคาจะคํานวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์
หนีสM ิ นตามสั ญญาเช่ า
ณ วันที6สัญญาเช่าเริ6 มมีผล กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี9 สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินที6ตอ้ งจ่ายตามสัญญา
เช่ า คิดลดด้วยอัตราดอกเบี9 ยตามนัยของสัญญาเช่ าหรื ออัตราดอกเบี9 ยเงิ นกูย้ ืมส่ วนเพิ6มของกลุ่มบริ ษทั หลังจากวันที6
สัญญาเช่ าเริ6 มมีผล มูลค่าตามบัญชี ของหนี9 สินตามสัญญาเช่ าจะเพิ6มขึ9นโดยสะท้อนดอกเบี9ยจากหนี9 สินตามสัญญาเช่ า
และลดลงโดยสะท้อนการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที6จ่ายชําระแล้ว นอกจากนี9 มูลค่าตามบัญชีของหนี9 สินตามสัญญาเช่า
จะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื6อมีการเปลี6ยนแปลงหรื อประเมินสัญญาเช่าใหม่
สั ญญาเช่ าระยะสัM นและสั ญญาเช่ าซึ:งสิ นทรัพย์ อ้างอิงมีมูลค่ าตํา:
จํา นวนเงิ น ที6 ต อ้ งจ่ า ยตามสัญ ญาเช่ า ที6 มี อ ายุสัญ ญาเช่ า 12 เดื อ นหรื อ น้อ ยกว่า นับ ตั9ง แต่ ว นั ที6 สัญ ญาเช่ า เริ6 ม มี ผ ล หรื อ
สัญญาเช่าซึ6งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ6า จะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
3.3.14.2บริษทั ในฐานะผู้ให้ เช่ า
สัญญาเช่าสิ นทรัพย์ซ6 ึ งผูเ้ ช่ าเป็ นผูร้ ับความเสี6 ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกื อบทั9งหมด ถือเป็ นสัญญาเช่า
การเงิน ซึ6 งจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที6เช่ า หรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงิน
ขั9นตํ6าที6ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่ า แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ6ากว่า จํานวนเงินที6ตอ้ งจ่ายดังกล่าวจะปั นส่ วนระหว่างหนี9 สินและ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิ นเพื6อให้ได้อตั ราดอกเบี9 ยคงที6 ต่อหนี9 สินคงค้างอยู่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตาม
สัญญาเช่ าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี9 สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี9ยจ่ายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอด
อายุของสัญญาเช่ าเพื6อทําให้อตั ราดอกเบี9 ยแต่ ละงวดเป็ นอัตราคงที6 สําหรั บยอดคงเหลื อของหนี9 สินทรั พย์ที6เหลื ออยู่
สิ นทรัพย์ที6ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื6 อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ที6เช่าหรื ออายุของ
สัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
สัญญาระยะยาวเพื6อเช่ าสิ นทรัพย์ซ6 ึ งผูใ้ ห้เช่ าเป็ นผูร้ ับความเสี6 ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเป็ นส่ วนใหญ่
สัญญาเช่านั9นถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน เงินที6ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุ ทธิ จากสิ6 งตอบแทนจูงใจที6ได้รับ
จากผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั9น
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3.3.15 ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั9นของพนักงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื6อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ร่วมกันจัดตั9งกองทุนสํารองเลี9ยงชี พ ซึ6 งประกอบด้วย
เงินที6พนักงานจ่ายสะสมและเงินที6บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี9ยง
ชี พได้แยกออกจากสิ นทรั พย์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เงิ นที6 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี9 ยงชี พ
บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที6เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี ภาระสําหรั บเงิ นชดเชยที6 ตอ้ งจ่ ายให้แก่ พนักงานเมื6 อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ6 ง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคํานวณหนี9 สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่ วยที6 ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี6 ยวชาญอิ สระได้ทาํ การประเมิ นภาระผูกพันดังกล่าว
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจาก
งานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื6น
3.3.16 ประมาณการหนีสM ิ นและค่ าใช้ จ่าย
บริ ษทั จะบัน ทึ กประมาณการหนี9 สิน และค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงิ นเมื6 อมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที6บริ ษทั ได้เกิ ด
ภาระที6 จ ะต้อ งจ่ ายเงิ นตามข้อผูก พันทางกฎหมายอันเป็ นผลสื บเนื6 องมาจากเหตุ ก ารณ์ ในอดี ตและจํานวนที6 ตอ้ งจ่ าย
สามารถประมาณการได้อย่างมีเหตุผล
3.3.17 รายการกับบุคคลหรื อกิจการทีเ: กีย: วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที6เกี6 ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึงบุคคลหรื อกิ จการที6มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุม โดยบริ ษทั
ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุ มเดี ยวกันกับบริ ษทั รวมถึ งบริ ษทั ที6 ทาํ หน้าที6 ถือหุ ้น
บริ ษทั ย่อย และกิ จการที6 เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดี ยวกัน นอกจากนี9 บุคคลหรื อกิ จการที6 เกี6 ยวข้องกันยังหมายรวมถึ ง
บริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ6งถือหุน้ ที6มีสิทธิออกเสี ยงไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับ
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บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ตลอดทั9งสมาชิ กในครอบครัวที6ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวและ
กิจการที6เกี6ยวข้องกับบุคคลเหล่านั9น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิ จการที6 เกี6 ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรายการ บริ ษทั คํานึ งถึ งเนื9 อหา
ของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
3.3.18 กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขัMนพืนM ฐาน
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั9นพื9นฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ สําหรับปี ด้วยจํานวนถัวเฉลี6ยถ่วงนํ9าหนัก
ของหุน้ สามัญที6ออกอยูใ่ นระหว่างปี
3.3.19 การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที6คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที6จะต้องจ่ายเพื6อโอนหนี9 สินให้ผูอ้ ื6น
โดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที6เกิดขึ9นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ 9ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที6วดั มูลค่า บริ ษทั
และบริ ษ ทั ย่อ ยใช้ร าคาเสนอซื9 อ ขายในตลาดที6 มี ส ภาพคล่ อ งในการวัด มู ล ค่ า ยุติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี9 สิ น ซึ6 ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที6เกี6ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที6ไม่มีตลาดที6มี
สภาพคล่องสําหรั บสิ นทรั พย์หรื อหนี9 สินที6 มีลกั ษณะเดี ยวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื9 อขายในตลาดที6 มีสภาพ
คล่ อ งได้ บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยจะประมาณมู ล ค่ า ยุติ ธ รรมโดยใช้เ ทคนิ ค การประเมิ น มู ล ค่ า ที6 เ หมาะสมกับ แต่ ล ะ
สถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที6สามารถสังเกตได้ที6เกี6ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี9 สินที6จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั9นให้
มากที6สุด
ลํา ดับ ชั9น ของมู ล ค่ า ยุติ ธ รรมที6 ใ ช้ว ดั มู ล ค่ า และเปิ ดเผยมู ล ค่ า ยุติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี9 สิ น ในงบการเงิ น แบ่ ง
ออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที6นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี9
-

ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื9 อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี9สินอย่างเดียวกันในตลาดที6มีสภาพคล่อง

-

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูลอื6นที6สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี9สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อ ทางอ้อม

-

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที6ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี6ยวกับกระแสเงินในอนาคตที6กิจการประมาณขึ9น

ทุกวันสิ9 นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั9นของ
มูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี9 สินที6ถืออยู่ ณ วันสิ9 นรอบระยะเวลารายงานที6มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ9น
ประจํา
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บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
4.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี: ํ าคัญ และการจัดการความเสี: ยงในส่ วนของทุน
การใช้ ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงิ นตามหลักการบัญชี ที6รับรองทัว6 ไป ในบางกรณี ฝ่ายบริ หารอาจต้องใช้การประมาณการรายการบัญชี
บางรายการ ซึ6 งมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที6แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วยเหตุน9 ี ผลที6เกิ ดขึ9นจริ ง
ในภายหลังจึงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที6ประมาณไว้
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ได้ประเมินและทบทวนอย่างต่อเนื6 องในเรื6 องของการประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ
โดยการประเมิ นอยู่บนพื9นฐานของประสบการณ์ ในอดี ตและปั จจัยอื6 นๆ ซึ6 งรวมถึ งการคาดการณ์ เหตุ การณ์ ในอนาคตที6
ผูบ้ ริ หารเชื6อว่ากระทําอย่างมีเหตุผลภายใต้สถานการณ์ในขณะนั9น
เครื? องตกแต่ งและอุปกรณ์
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าซาก สําหรับอาคารและอุปกรณ์ของบริ ษทั โดยฝ่ ายบริ หารจะทบทวน
ค่าเสื6 อมราคาเมื6ออายุการใช้งานมีความแตกต่างไปจากประมาณการเดิม หรื อตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ที6เสื6 อมสภาพหรื อไม่ได้ใช้
งานโดยการขายหรื อเลิกใช้
สิ นทรั พย์ ไม่ มตี ัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจะตัดจําหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ และจะพิจารณาการด้อยค่าหากมีขอ้ บ่งชี9
ภาระผูกพันผลประโยชน์ เมื?อเกษียณอายุ
มู ลค่ าปั จจุ บ ันของภาระผู กพันผลประโยชน์ เมื6 อเกษี ยณอายุข9 ึ นอยู่ก ับข้อสมมติ ฐานหลายข้อ ข้อสมมติ ฐานที6 ใช้และ
ผลกระทบจากการเปลี6ยนแปลงที6เป็ นไปได้ของข้อสมมติฐานได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 23
การจัดการความเสี: ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ในการบริ หารทุนของบริ ษทั นั9นเพื6อดํารงไว้ซ6 ึ งความสามารถในการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื6 องของ
บริ ษทั เพื6อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี6มีส่วนได้เสี ยอื6น และเพื6อดํารงไว้ซ6 ึ งโครงสร้างของทุนที6
เหมาะสมเพื6อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดํารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน บริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น การคืนทุนให้แก่ผูถ้ ือ
หุน้ การออกหุน้ ใหม่หรื อการขายทรัพย์สินเพื6อลดภาระหนี9
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บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
5.

ผลสะสมจากการเปลีย: นแปลงนโยบายการบัญชีเนื:องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาถือปฏิบัติ
ตามที6 กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 3.2 กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่มเครื6 องมือ
ทางการเงิ น และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที6 16 มาถือปฏิบตั ิในระหว่างงวดปั จจุบนั โดยกลุ่มบริ ษทั ได้
เลือกปรับผลสะสมจากการเปลี6ยนแปลงโดยปรับปรุ งกับกําไรสะสม ณ วันที6 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบ
การเงินงวดก่อนที6แสดงเปรี ยบเทียบ

ผลกระทบต่อกําไรสะสมต้นงวดปี 2563 จากการเปลี6ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื6 องจากการนํามาตรฐานเหล่านี9 มาถือ
ปฏิบตั ิ แสดงได้ดงั นี9
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงานทาง
31 ธันวาคม 2562
การเงิน ฉบับที6 16
1 มกราคม 2563
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ส่ วนปรับปรุ งพื9นที6สาํ นักงานเช่าและอุปกรณ์
14,755,697
(12,577,101)
2,178,596
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
34,580,579
34,580,579
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื6น
8,966,177
(348,500)
8,617,677
หนีสM ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสM ิ นหมุนเวียน
ส่ วนของหนี9สินตามสัญญาเช่าที6ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ6งปี
255,846
974,157
1,230,003
หนีสM ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี9สินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิจากส่ วนที6ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ6งปี
562,190
20,680,821
21,243,011
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บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
5.1

สั ญญาเช่ า
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที6 16 มาถือปฏิบตั ิครั9งแรก กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี9 สินตามสัญญาเช่าสําหรับ
สัญญาเช่าที6เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของเงินจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที6เหลืออยูค่ ิดลด
ด้วยอัตราดอกเบี9 ยเงิ นกูย้ ืมส่ วนเพิ6มของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที6 1 มกราคม 2563 สําหรั บสัญญาเช่ าที6 เคยจัดประเภทเป็ น
สัญญาเช่ าเงินทุน กลุ่มบริ ษทั รับรู ้มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี9 สินตามสัญญาเช่ าด้วยมูลค่าตามบัญชี เดิ มก่อน
วันที6นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที6 16 มาถือปฏิบตั ิครั9งแรก
(หน่วย : บาท)
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที6เปิ ดเผย ณ วันที6 31 ธันวาคม 2562
31,365,000
31,365,000
(9,710,022)
(9,710,022)
หัก: ดอกเบี9ยจ่ายรอตัดบัญชี
หนี9สินตามสัญญาเช่า ณ วันที6 1 มกราคม 2563 จากการนํามาตรฐานการ
21,654,978
21,654,978
รายงานทางการเงิน ฉบับที6 16 มาถือปฏิบตั ิครั9งแรก
ประกอบด้วย
หนี9สินสัญญาเช่าหมุนเวียน
หนี9สินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน

974,157
20,680,821
21,654,978

974,157
20,680,821
21,654,978

รายการปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที6 16 มาถือปฏิบตั ิครั9งแรก ณ
วันที6 1 มกราคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี9
(หน่วย : บาท)
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
ณ วันที: 1 มกราคม 2563
พื9นที6สาํ นักงานเช่า
22,003,478
22,003,478
12,577,101
12,577,101
ส่ วนปรับปรุ งพื9นที6สาํ นักงานเช่า
34,580,579
34,580,579
รวมสิ นทรัพย์ สิทธิการใช้

- 104 -

รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
5.2

เครื: องมือทางการเงิน
การจัดประเภทและการวัดมูลค่า

ณ วันที6 1 มกราคม 2563 (วันที6ถือปฏิบตั ิครั9งแรก) ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้ประเมินโมเดลธุ รกิจที6ใช้จดั การสิ นทรัพย์และ
หนี9สินทางการเงินของบริ ษทั และจัดประเภทรายการสิ นทรัพย์และหนี9สินทางการเงินดังนี9
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมผ่าน ผ่านกําไรขาดทุน
ราคาทุนตัด
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื6น
จําหน่าย
รวม
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน ณ วันที: 1 มกราคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
7,857,084
7,857,084
เงินลงทุนชัว6 คราว
393,390,014
393,390,014
ลูกหนี9การค้าและลูกหนี9หมุนเวียน - สุ ทธิ
94,382,735
94,382,735
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื6น
1,109,141
1,109,141
1,253,308
1,253,308
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื6น
393,390,014
104,602,268
497,992,282
รวมสิ นทรัพย์ ทางการเงิน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมผ่าน ผ่านกําไรขาดทุน
ราคาทุนตัด
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื6น
จําหน่าย
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน ณ วันที: 1 มกราคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว6 คราว
ลูกหนี9การค้าและลูกหนี9หมุนเวียน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื6น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื6น
รวมสิ นทรัพย์ ทางการเงิน

384,405,726
384,405,726
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-

5,008,205
93,826,453
1,109,141
1,253,308
101,197,107

รวม
5,008,205
384,405,726
93,826,453
1,109,141
1,253,308
485,602,833

รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที6 1 มกราคม 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่ได้กาํ หนดให้หนี9 สินทางการเงินใดวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน.
กําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์และหนี9สินทางการเงินที6วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายมีมูลค่าใกล้เคียงมูลค่ายุติธรรม
6.

รายการกับบุคคลและกิจการทีเ: กีย: วข้ องกัน
บริ ษทั มีรายการทางบัญชี จาํ นวนหนึ6 งซึ6 งเกิดกับบริ ษทั ที6เกี6ยวข้องกันโดยมีผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกันหรื อมีกรรมการร่ วมกัน
สิ นทรัพย์ หนี9สิน รายได้และค่าใช้จ่ายส่ วนหนึ6งเกิดจากรายการที6มกี บั บริ ษทั ที6เกี6ยวข้องกันดังกล่าว
ชื6อบริ ษทั
ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน6 จํากัด
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จํากัด **
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด * บริ ษทั ที6เกี6ยวข้องกัน (ถือหุน้ ร่ วมกัน)
บริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด
บริ ษทั ร่ วม (บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 37.5)
บริ ษทั ฮิโนกิ วูด้ เวิร์ค จํากัด
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ ทางอ้อมผ่านบริ ษทั ย่อย และมีกรรมการร่ วมกัน)
กิจการร่ วมค้า DCORP - DLI
เป็ นกิจการร่ วมค้า (มีสดั ส่ วนร่ วมค้าร้อยละ 80)
* ตั9งแต่วนั ที6 25 พฤษภาคม 2561 มีการเปลี6ยนแปลงสถานะของบริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด จาก
บริ ษ ัท ย่อ ยเป็ นบริ ษ ัท ที6 เ กี6 ย วข้อ งกัน โดยเป็ นผลมาจากกรรมการที6 เ ป็ นตัว แทนของบริ ษ ัท ได้สิ9 น สภาพความเป็ น
กรรมการบริ ษทั ในบริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด ทําให้สิ9นสุ ดความมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญ
ที6ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เมื6อวันที6 4 ธันวาคม 2562 พิจารณาให้ความเห็ นชอบอนุ มตั ิให้ลงนามในสัญญาจะซื9 อ
จะขายหุ ้นของบริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด ให้แก่บริ ษทั แห่ งหนึ6 งในราคา 14 ล้านบาท และเมื6อวันที6
28 มกราคม 2563 บริ ษทั ได้รับชําระค่าหุน้ ดังกล่าวแล้วรวมจํานวน 14 ล้านบาท
** ที6ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั9งที6 9/2563 วันที6 27 ตุลาคม 2563 พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุ มตั ิการเลิกบริ ษทั
ย่อยที6ไม่ได้ดาํ เนิ นกิ จการเชิ งพาณิ ชย์แต่อย่างใด และการปิ ดบริ ษทั ย่อยดังกล่าวไม่มีผลกระทบอันเป็ นสาระสําคัญต่อ
การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภท มีดงั นี9
รายการ
นโยบายการกําหนดราคา
รายได้ร่วมผลิตรายการ
ตามที6ตกลงร่ วมกันตามสัญญา
รายได้จากการให้เช่าและบริ การ
ตามที6ตกลงร่ วมกันตามสัญญา
ต้นทุนร่ วมผลิตรายการ
ตามที6ตกลงร่ วมกันตามสัญญา
ค่าเช่าและบริ การ
ตามที6ตกลงร่ วมกันตามสัญญา
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ได้แก่ ค่าเบี9ยประชุม และค่าตอบแทนอื6นๆ เป็ นไปตามที6
ได้รับอนุมตั ิโดยกรรมการและที6ประชุมผูถ้ ือหุน้
ค่าที6ปรึ กษา
ตามที6ตกลงร่ วมกันตามสัญญา
6.1

รายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการทีเ: กีย: วข้ องกัน
รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกันสําหรับปี สิ9 นสุ ดวันที6 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี9

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562

ดอกเบียM รับ
บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน6 จํากัด
กิจการร่ วมค้า DCORP - DLI

-

-

256,269
256,269

1,040,670
1,040,670

ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนทางการเงิน
กิจการร่ วมค้า DCORP - DLI

-

-

141,781

-

ต้ นทุนขาย
บริ ษทั ฮิโนกิ วูด๊ เวิร์ค จํากัด

-

-

-

1,471,740

ค่ าใช้ จ่ายส่ งเสริมการขาย
บริ ษทั ฮิโนกิ วูด๊ เวิร์ค จํากัด

-

-

-

200,000

ค่ าบริการ
บริ ษทั ฮิโนกิ วูด๊ เวิร์ค จํากัด

-

-

45,000

180,000
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร
6.2

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
17,601,981

14,535,360

ยอดคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน

14,535,360

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562

ลูกหนีอM ื:นกิจการทีเ: กีย: วข้ องกัน
กิจการร่ วมค้า DCORP - DLI
บริ ษทั ฮิโนกิ วูด๊ เวิร์ค จํากัด
รวม

17,601,981

-

-

5,621,139
5,621,139

303,067
303,067

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอื:น
บริ ษทั ฮิโนกิ วูด๊ เวิร์ค จํากัด

-

-

281,300

-

ดอกเบียM ค้ างรับ
กิจการร่ วมค้า DCORP - DLI

-

-

256,269

-

หนีสM ิ นไม่ หมุนเวียนอื:น
เงินคํ9าประกันและดอกเบี9ยค้างจ่าย
กิจการร่ วมค้า DCORP - DLI (หมายเหตุ 12.1)

-

-

25,141,781

-

-

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

61,000,000
61,000,000
(61,000,000)
-

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

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัM นและดอกเบียM ค้ างรับ
บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน6 จํากัด
บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด
หัก ค่าเผือ6 หนี9สงสัยจะสู ญ
รวม
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
ค่าเผือ6 หนี9สงสัยจะสู ญเงินให้กยู้ มื ระยะสั9น มีการเปลี6ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี9
งบการเงินรวม
2563
2562
470,885
470,885
(470,885)
470,885

ยกมา
ลดลง
ยอดยกไป

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
61,470,885
66,761,544
(470,885) (5,290,659)
61,000,000
61,470,885

ในระหว่างปี สิ9 นสุ ดวันที6 31 ธันวาคม 2563 เงินให้กยู้ มื ระยะสั9นและดอกเบี9ยค้างรับ มีการเคลื6อนไหว ดังต่อไปนี9
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
1 มกราคม
31 ธันวาคม
2563
เพิ6มขึ9น
ลดลง
2563
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัM นและดอกเบียM ค้ างรับ
เงินต้น
450,000
(450,000)
20,885
(20,885)
ดอกเบี9ยค้างรับ
470,885
(470,885)
รวม
เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ที6เกี6ยวข้องกันคิดดอกเบี9ยอัตราคงที6ในอัตราร้อยละ 2 - 7 ต่อปี

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัM นและดอกเบียM ค้ างรับ
บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน6 จํากัด
เงินต้น
ดอกเบี9ยค้างรับ
รวม
บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด
เงินต้น
ดอกเบี9ยค้างรับ
รวม

1 มกราคม
2563

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ6มขึ9น

31 ธันวาคม
2563

ลดลง

61,000,000
61,000,000

-

-

61,000,000
61,000,000

450,000
20,885
470,885

-

(450,000)
(20,885)
(470,885)

-

เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ที6เกี6ยวข้องกันทั9งจํานวนมีการคิดดอกเบี9ยอัตราคงที6ในอัตราร้อยละ 2 - 7 ต่อปี
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
7.

เงินลงทุนชั:วคราว
เงินลงทุนชัว6 คราว ณ วันที6 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ด
บวก ค่าเผือ6 การปรับมูลค่าเงินลงทุน
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ดสุ ทธิ
8.

งบการเงินรวม
2563
2562
388,682,233
4,707,781
393,390,014

ลูกหนีกM ารค้ าและลูกหนีหM มุนเวียนอื:น

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
379,882,233
4,523,493
384,405,726

งบการเงินรวม
2563
2562

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

143,361,655 85,628,220
(71,342,880) (72,514,670)
72,018,775 13,113,550

117,539,614 85,715,495
(71,127,089) (72,298,878)
46,412,525 13,416,617

ลูกหนีหM มุนเวียนอื:น
ลูกหนี9การค้า – กิจการที6เกี6ยวข้องกัน (หมายเหตุ 10.1)
90,000,000 90,000,000
หัก ค่าเผือ6 หนี9สงสัยจะสู ญ – กิจการที6เกี6ยวข้องกัน
(90,000,000) (90,000,000)
ลูกหนี9กิจการที6เคยเกี6ยวข้องกัน - สุ ทธิ (หมายเหตุ 8.1)
ภาษีมูลค่าเพิ6มรอเรี ยกคืน
58,961,529 58,125,893
ลูกหนี9อื6น
27,017,173 28,878,995
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า-ค่าที6ปรึ กษา (หมายเหตุ 12.1)
2,596,319
(5,312,208) (5,735,703)
หัก ค่าเผือ6 หนี9สงสัยจะสู ญ
83,262,813 81,269,185
รวมลูกหนี9หมุนเวียนอื6น
155,281,588 94,382,735
รวมลูกหนี9การค้าและลูกหนี9หมุนเวียนอื6น

95,621,139 90,000,000
(90,000,000) (90,000,000)
56,764,312 57,299,173
27,048,313 28,846,366
(5,312,208) (5,735,703)
84,121,556 80,409,836
130,534,081 93,826,453

ลูกหนีกM ารค้ า
ลูกหนี9การค้า
หัก ค่าเผือ6 หนี9สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี9การค้า
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
ลูกหนี9การค้าจําแนกตามอายุหนี9ที6คา้ งชําระ ได้ดงั นี9

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ9นไป
รวม

งบการเงินรวม
2563
2562
49,678,828
3,500
18,315,986
2,703,961
72,662,880
143,361,655

11,790,050
73,834,670
85,628,220

ค่าเผือ6 หนี9สงสัยจะสู ญลูกหนี9การค้ามีการเปลี6ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี9

ยกมา
ลดลง
ยอดยกไป

งบการเงินรวม
2563
2562
72,514,670
75,043,862
(1,171,790) (2,529,192)
71,342,880
72,514,670

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
24,072,578
306,567
18,315,986
2,703,961
72,447,089
117,539,614

11,790,050
73,618,878
85,715,495

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
72,298,878
72,702,965
(1,171,789)
(404,087)
71,127,089
72,298,878

ภายหลังวันสิ9 นรอบระยะเวลารายงานจนถึงวันที6 25 กุมภาพันธ์ 2564 บริ ษทั ได้รับชําระเงินจากลูกหนี9การค้าดังต่อไปนี9
ส่ วนที6ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ รับชําระจํานวน 15,182,683 บาท
ส่ วนที6เกินกําหนดชําระ 1 เดือน ถึง 3 เดือน รับชําระจํานวน 5,972,473 บาท
บริ ษทั บันทึกค่าเผื6อหนี9 สงสัยจะสู ญจากลูกหนี9 การค้ารายหนึ6 งทั9งจํานวน 61.21 ล้านบาท ซึ6 งเป็ นลูกหนี9 การค้าที6ผิดนัด
ชําระคื น เงิ นสนับสนุ น จากการจัดการแข่งขันกี ฬ าที6 บ ริ ษทั เป็ นผูล้ งทุ นทางด้านการเงิ นจํานวน 86.43 ล้านบาท ตาม
สัญญาว่าจ้างดําเนิ นโครงการรายการการแข่งขันกอล์ฟ Thailand Classic บริ ษทั ได้ยื6นฟ้ องกับศาลแพ่งแล้วเมื6อวันที6 15
กรกฎาคม 2559 และได้เข้าสู่ กระบวนการไกล่เกลี6 ยรวม 2 ครั9 ง แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ เมื6 อวันที6 27 พฤศจิ กายน
2560 ศาลพิพากษาให้ลูกหนี9 ชาํ ระหนี9 18,253,248.40 บาท พร้ อมดอกเบี9ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี เมื6อวันที6 26 มกราคม 2561
บริ ษทั ได้ยื6นอุทธรณ์คาํ พิพากษาศาลชั9นต้น ซึ6 งศาลนัดฟั งคําพิพากษาชั9นอุทธรณ์วนั ที6 30 มกราคม 2562 และเมื6อวันที6
25 มีนาคม 2562 ศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ได้อ่านคําพิพากษาชั9นอุทธรณ์ พิพากษาให้จาํ เลยชําระเงิน 57.20 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบี9ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั9งแต่วนั ที6 14 กรกฎาคม 2559 เป็ นต้นไป จนกว่าจะชําระเสร็ จแก่โจทย์ ค่าฤชาธรรม
เนี ยมในชั9นอุทธรณ์ให้เป็ นพับ ต่อมาเมื6อวันที6 10 กรกฎาคม 2562 จําเลยได้ขอขยายฎี กาเป็ นครั9งที6 3 โดยศาลอนุ ญาต
ให้ถึงวันที6 26 กรกฎาคม 2562 ต่อมาวันที6 26 กรกฎาคม 2562 จําเลยยืน6 ฎีกา และยืน6 คําร้องขอทุเลาการบังคับคดีต่อศาล
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
ขณะนี9 อยู่ร ะหว่า งการนํา ส่ ง หมายฎี ก า และคํา ร้ อ งขอทุ เ ลาการบัง คับ คดี ข องจํา เลย และเมื6 อ วัน ที6 12 กัน ยายน 2562
บริ ษทั ยื6นคัดค้านคําร้ องขออนุ ญาตฎี กาของจําเลย และยื6นแก้ฎีกาต่อศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ ปั จจุบนั คดี น9 ี อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลฎีกา
บริ ษ ทั บัน ทึ ก ค่ า เผื6อ หนี9 ส งสัย จะสู ญ จากลู ก หนี9 ซ6 ึ ง เป็ นบริ ษ ทั ร่ ว มรายหนึ6 ง จากการที6 บ ริ ษ ทั ได้น ํา เงิ น ฝากประจํา เป็ น
หลักทรัพย์ค9 าํ ประกันวงเงินกูย้ ืมของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว ต่อมาทางธนาคารได้หักชําระต้นเงินกูท้ ี6คา้ งชําระจากบัญชี เงิน
ฝากดังกล่าวแล้ว 90 ล้านบาท ดังนั9นบริ ษทั ร่ วมจึงมีหน้าที6ตอ้ งชําระเงินคืนแก่บริ ษทั ตามจํานวนเงินที6ธนาคารหักชําระ
จากบัญชี เงินฝาก อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ร่ วมดังกล่าวได้หยุดดําเนิ นงานและขาดสภาพคล่อง บริ ษทั จึงพิจารณาตั9งค่าเผื6อ
หนี9สงสัยจะสู ญทั9งจํานวน (หมายเหตุ 10.1)
8.1

ลูกหนีจM ากกิจการทีเ: คยเกีย: วข้ องกัน - สุ ทธิ

ลูกหนี9จากกิจการที6เคยเกี6ยวข้องกัน
บริ ษทั สยามหิ นประดับ จํากัด
ลูกหนี9เงินให้กยู้ มื
รายได้ค่าบริ การค้างรับ
รวม
หัก ค่าเผือ6 หนี9สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี9จากกิจการที6เคยเกี6ยวข้องกัน - สุ ทธิ

-

งบการเงินรวม
2563
2562

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 : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

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 ษัท ได้ยื6 น ฟ้ อ งร้ อ งลู ก หนี9 ดัง กล่ า วกับ ศาลแพ่ ง แล้ว เมื6 อ วัน ที6 15 ตุ ล าคม 2555 และเมื6 อ วัน ที6 17 ธั น วาคม 2555
ศาลพิพากษาให้ลูกหนี9 ชาํ ระเงินจํานวน 73.54 ล้านบาท พร้อมดอกเบี9ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี เมื6อวันที6 11 ธันวาคม 2558
บริ ษทั ยื6นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางให้ลูกหนี9 ดงั กล่าวเป็ นบุคคลล้มละลาย และเมื6อวันที6 7 มีนาคม 2559 ศาลล้มละลาย
กลางมีคาํ สั6งให้พิทกั ษ์ทรัพย์ของลูกหนี9 เด็ดขาด ขณะนี9 อยูร่ ะหว่างการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี9 โดยจะมีนดั ประชุม
เจ้าหนี9 อีกครั9 งในวันที6 23 สิ งหาคม 2560 ซึ6 งเลื6 อนมาจากวันที6 14 มิ ถุนายน 2560 ศาลล้มละลายกลางมี คาํ พิพากษาให้
ลูกหนี9ลม้ ละลายเมื6อวันที6 13 กันยายน 2560 โดยประกาศคําสัง6 เมื6อวันที6 9 ตุลาคม 2560
วันที6 30 พฤศจิ กายน 2560 ซึ6 งเป็ นวันนัดไต่สวนลูกหนี9 กรรมการผูม้ ีอาํ นาจของลูกหนี9 ไม่มาศาล ศาลล้มละลายกลางจึ ง
ออกหมายจับกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของลูกหนี9 โดยศาลจะแจ้งวันนัดไต่สวนให้เจ้าหนี9 ทราบอีกครั9ง อนึ6 ง บริ ษทั ได้นาํ ยึด
เครื6 องจักรเก่ าของลู กหนี9 แล้ว อยู่ระหว่างรอประกาศขายทอดตลาดจากเจ้าพนักงานบังคับคดี นอกจากนี9 ยังมี อาคาร
โรงงานที6กาํ ลังตรวจสอบด้านเอกสารเพื6อให้เจ้าพนักงานบังคับคดียดึ เพิม6 เติม ต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดีออกประกาศ

- 112 -

รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
ขายทอดตลาดเครื6 องจักรที6ยึดแล้ว โดยนัดขายทอดตลาดครั9งแรกวันที6 29 มกราคม 2562 (งดการขายเนื6 องจากยังไม่ได้ลง
ประกาศในเวปไซด์ราชกิ จจานุ เบกษา) ครั9 งที6 สองวันที6 28 กุมภาพันธ์ 2562 (เจ้าหน้าที6 งดการขาย), ครั9 งที6 สามวันที6 12
มีนาคม 2562 (งดการขายเนื6 องจากไม่มีผูเ้ สนอราคา) และครั9งที6สี6วนั ที6 2 เมษายน 2562 (มีผูเ้ ข้าแข่งขันราคา โดยเสนอซื9 อ
เครื6 องจักรเก่ าสู งสุ ด 0.35 ล้านบาท) ปั จจุ บ นั เครื6 องจักรเก่ าที6 ประมู ลได้อยู่ระหว่างการขนย้าย สําหรั บอาคารโรงงาน
ขณะนี9 อยู่ร ะหว่ า งการประเมิ น ราคาเพื6 อ รอขายทอดตลาด เมื6 อ วัน ที6 21 พฤษภาคม 2563 บริ ษ ัท ได้มี ก ารตรวจสอบ
ทรั พย์สินของจําเลย พบว่า จําเลยไม่ มีทรั พย์สินใดให้ยึด อายัด หรื อบังคับคดี ต่ อมาเดื อนมิ ถุนายน 2563 ทนายความ
จําเลยได้ทาํ หนังสื อยินยอมให้บริ ษทั สามารถเข้ารื9 อถอนอาคารเพื6อออกขายได้ ปั จจุบนั อยู่ในระหว่างดําเนิ นการในชั9น
บังคับคดี และดําเนินการในชั9นเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
9.

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอื:น

เงินมัดจํา
รวม
10.

งบการเงินรวม
2563
2562
1,309,141
1,109,141
1,309,141
1,109,141

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
1,309,141
1,109,141
1,309,141
1,109,141

เงินฝากทีต: ดิ ภาระคําM ประกัน

10.1 บริ ษทั มีเงินฝากประจํา จํานวน 90 ล้านบาท นําไปเป็ นหลักทรัพย์ค9 าํ ประกันวงเงินกูย้ ืมบริ ษทั ร่ วมแห่ งหนึ6 ง (หมายเหตุ
11.2) ตามมติที6ประชุมคณะกรรมการครั9งที6 6/2561 เมื6อวันที6 18 พฤษภาคม 2561
อย่างไรก็ตาม เนื6 องจากการหยุดดําเนิ นงานและการขาดสภาพคล่องของบริ ษทั ร่ วม ส่ งผลให้บริ ษทั ร่ วมไม่สามารถ
ชําระคืนเงินต้นได้ตามสัญญา ดังนั9น จึงได้ดาํ เนิ นการเจรจากับธนาคาร โดยธนาคารยินยอมที6จะใช้เงินฝากในบัญชีเงิน
ฝากประจําที6 เป็ นหลักประกันทางธุ รกิ จเพื6อหักชําระต้นเงิ นกูท้ ี6 คา้ งชําระจํานวนรวมเดื อนละ 3 ล้านบาท ต่อมามี การ
เปลี6ยนแปลงเงื6 อนไขการชําระเงิ นกูเ้ พื6อให้ธนาคารหักการชําระเงิ นกูจ้ ากบัญชี เงิ นฝากประจําดังกล่าวได้ตามเงื6 อนไข
ใหม่ ซึ6 ง ณ วันที6 30 กันยายน 2563 ทางธนาคารได้หักชําระเงิ นกู้จากบัญชี เงิ นฝากดังกล่าวไปแล้วรวม 90 ล้านบาท
ทําให้บริ ษทั ร่ วมมีหน้าที6ตอ้ งชําระคืนบริ ษทั ตามจํานวนที6ธนาคารได้หกั ไปแล้วจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของบริ ษทั
10.2 บริ ษ ทั มี เงิ น ฝากประจํา จํา นวน 45.19 ล้า นบาท เพื6อ ออกหนัง สื อ คํ9า ประกัน การรั บ จ้า งล่ว งหน้า ให้ก ับ กิ จ การร่ ว มค้า
DCORP - DLI (หมายเหตุ 12.1) ตามมติที6ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั9งที6 7/2563 เมื6อวันที6 13 สิ งหาคม 2563
10.3 บริ ษทั ย่อย (กิ จการร่ วมค้า DCORP-DLI) ยินยอมให้ใช้เงินฝากประจํา จํานวน 15.06 ล้านบาท เพื6อเป็ นหลักประกันคํ9า
หนัง สื อ คํ9า ประกัน สัญ ญาให้ก ับ บริ ษ ทั ตามมติ ที6 ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั ย่อ ยครั9 งที6 2/2563 วัน ที6 22 กรกฏาคม
2563 โดยหนังสื อคํ9าประกันดังกล่าวออกเพื6อเป็ นหลักประกันสัญญาจ้าง ตามสัญญาจ้างโครงการค่าสร้ างการรั บรู ้ สู่
ประชาชนด้วยป้ายประชาสัมพันธ์อจั ฉริ ยะ
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
11.

เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
รายละเอียดเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ประกอบด้วย

บริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์ ประกอบกิจการ
พีเรี ยนซ์ จํากัด สวนนํ5า สวน
สนุก สถานที;
พักผ่อนหย่อนใจ

จัดตั5งขึ5น
ในประเทศ

ไทย

รวม

(หน่วย: พันบาท)

สัดส่ วนเงินลงทุน
31
31
ธันวาคม ธันวาคม
2563
2562
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
37.5
37.5

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเผือ; การด้อยค่า
ราคาทุน
ของเงินลงทุน
31
31
31
31
ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม
ธันวาคม
2563
2562
2563
2562

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีราคาทุน - สุ ทธิ
31
31
ธันวาคม ธันวาคม
2563
2562

324,999

324,999

(324,999)

(324,999)

-

-

324,999

324,999

(324,999)

(324,999)

-

-

11.1 ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ในระหว่างปี บริ ษทั รับรู ้ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวม ดังนี9
(หน่วย: พันบาท)

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด
รวม

งบการเงินรวม
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน)
ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื6น
จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมใน
จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ระหว่างปี สิ9 นสุ ด
ในระหว่างปี สิ9 นสุ ด
วันที6 31 ธันวาคม
วันที6 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
(107,169)
(107,169)
-

ตั9ง แต่ ร อบปี สิ9 น สุ ด วัน ที6 31 ธัน วาคม 2562 บริ ษ ทั หยุด คํา นวณส่ ว นได้เ สี ย ในขาดทุ น ของบริ ษ ทั ฮี โ ร่ เอ็ก ซ์ พีเรี ย นซ์
จํากัด เนื6 องจาก บริ ษทั รั บรู ้ ส่วนได้เสี ยเพียงเท่าที6 ลงทุน (ศูนย์) และในวิธีราคาทุน บริ ษทั ได้ต9 งั ค่าเผื6อด้อยค่าของเงิ น
ลงทุนดังกล่าวเต็มจํานวน (325 ล้านบาท)
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
11.2 ข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วมที6สาํ คัญ
ข้อมูลทางการเงินตามที6แสดงอยูใ่ นงบการเงินของบริ ษทั ร่ วม โดยสรุ ปมีดงั นี9

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด

ทุนเรี ยกชําระ
ณ วันที; 31
ธันวาคม 2563
268,421

สิ นทรัพย์รวม
ณ วันที; 31
ธันวาคม 2563
403,227

หนี5สินรวม
ณ วันที; 31
ธันวาคม 2563
470,736

รายได้รวมสําหรับ
ปี สิ5 นสุ ดวันที; 31
ธันวาคม 2563
19,415

กําไร(ขาดทุน)สําหรับ
ปี สิ5 นสุ ดวันที; 31
ธันวาคม 2563
(51,730)

ในที6 ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั9งที6 8/2560 เมื6อวันที6 15 กันยายน 2560 ที6ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิ
การลงทุนในธุ รกิจพัฒนาแหล่งให้ความบันเทิงในรู ปแบบดิจิทลั ไฮเปอร์ เรี ยลลิต9 ี โครงการเดอะมาร์ เวลเอ็กซ์พีเรี ยนซ์
ไทยแลนด์ : ธี มเอ็นเตอร์ เทนเมนท์ แอ็ทแทรคชัน6 (TMX) ในบริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด (ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์) โดย
จะเข้าซื9 อหุ ้นสามัญเพิ6มทุนของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ร้อยละ 32.5 รวม 280 ล้านบาท และต่อมาวันที6 12 ธันวาคม 2560 ที6
ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิซ9ื อหุ ้นเพิ6มทุนในฮี โร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ เพิ6มเติมอีกร้อยละ 5 คิดเป็ นเงิน 45 ล้าน
บาท รวมลงทุนในฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ร้อยละ 37.5 รวมทั9งสิ9 น 325 ล้านบาท โดยคาดว่าจะได้รับอัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุนไม่ต6 าํ กว่าร้อยละ 20 โดยโครงการ TMX ได้รับใบอนุ ญาตก่อสร้างและเริ6 มก่อสร้างแล้วตั9งแต่เดื อนกันยายน
2560 และจะรับรู ้รายได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2561 ทั9งนี9 เมื6อวันที6 27 ธันวาคม 2560 บริ ษทั แจ้งว่า ธุ รกรรมการลงทุน
เสร็ จสมบูรณ์แล้ว โดยจ่ายชําระเงินลงทุนรวม 325 ล้านบาท สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาความร่ วมมือ (Joint Venture)
ระหว่าง ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ และบริ ษทั ฮีโร่ เวนเจอร์ จํากัด จากประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ6 ง ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ได้ชาํ ระ
เงินค่าสิ ทธิในเดือนสิ งหาคม 2560
เมื6อวันที6 21 มกราคม 2562 ฮี โร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ได้จดั ให้มีการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั9งที6 1/2562โดยเสนอวาระการ
พิจารณาเกี6ยวกับการหยุดดําเนิ นโครงการของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ เนื6 องจาก ฮีโร่ เอ็กซ์พี เรี ยนซ์ ได้ประสบปั ญหาขาด
สภาพคล่ องทางการเงิ น และการดําเนิ นโครงการที6 ไม่ เป็ นไปตามแผนการ โดยที6 ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ของ ฮี โร่ เอ็กซ์พี
เรี ยนซ์ มีมติให้หยุดโครงการ ด้วยคะแนนเสี ยงเห็นด้วยร้อยละ 62.50 และคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วย ร้อยละ 37.50 ทั9งนี9
ฝ่ ายบริ หารของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ มีกาํ หนดหยุดดําเนิ นโครงการในวันที6 29 มกราคม 2562 โดยโครงการจะให้บริ การ
รอบ 18.00 น. ของวันดังกล่าวเป็ นรอบสุ ดท้าย บริ ษทั ฯ ในฐานะผูถ้ ือหุ ้น ร้อยละ 37.50 ของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์จะร่ วม
พิจารณากับกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่เกี6ยวกับการ บริ หารจัดการทรัพย์สินของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ อย่างรอบคอบเพื6อจํากัด
ผลกระทบในทางลบต่อบริ ษทั ฯ
เจ้าหนี9 ของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํานวนหลายราย มูลค่ารวม 59.50 ล้านบาท ได้ฟ้องร้องและ/หรื อส่ งหนังสื อแจ้งให้ชาํ ระ
หนี9 สินคงค้างพร้อมดอกเบี9ย รวมถึงค่าปรับล่าช้า ซึ6 งตามข้อมูลทางการเงินที6ได้รับจากบริ ษทั ร่ วมที6ใช้ในการรับรู ้ส่วน
แบ่งผลขาดทุนข้างต้น ยังไม่ได้รวมบันทึกส่ วนของดอกเบี9ยและค่าปรับล่าช้านั9น และในวันที6 14-15 กุมภาพันธ์ 2562
ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ได้ประชุมไกล่เกลี6ยและชี9แจงแผนการชําระหนี9บางส่ วนทราบแล้ว โดยบริ ษทั คาดว่าจะสามารถ
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
ชําระหนี9 ได้ภายหลังเดื อนเมษายน 2562 และในเดื อนมกราคม และกุมภาพันธ์ 2562 ฮี โร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ มีการเลิกจ้าง
พนักงานบางส่ วน ทําให้บริ ษทั ต้องจ่ายค่าเสี ยหายจากการเลิกจ้างเป็ นจํานวน 1.20 ล้านบาท
นอกจากนี9 ภายใต้สัญญาเงิ นกูย้ ืมระหว่างธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ กับ ฮี โร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ลงวันที6 23 พฤษภาคม 2561
บริ ษทั ได้มีหลักประกันสัญญา เพื6อประกันการชําระหนี9 เป็ นเงินฝากประจําของบริ ษทั จํานวน 90 ล้านบาท และในที6
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั9งที6 1/2562 ของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ใช้หลักประกันดังกล่าวในการชําระ
เงินกูท้ ี6คา้ งชําระกับธนาคาร โดยยินยอมให้ธนาคารดําเนินการหักหลักประกันในอัตราเดือนละ 3 ล้านบาท
ในปี 2563 ทางฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ทั ฮี โ ร่ เอ็ก ซ์ พีเรี ยนซ์ ได้รายงานข้อ มู ล เกี6 ย วกับ คดี ค วาม ซึ6 ง ระบุ ว่าฮี โร่ เอ็ก ซ์ พี
เรี ย นซ์ ถู ก ฟ้ อ งร้ อ งจากเจ้า หนี9 26 ราย มู ล หนี9 เป็ นจํา นวนรวม 78.30 บาท (ในปี 2562 ถู ก ฟ้ อ งร้ อ งจากเจ้า หนี9 77.30
ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม เจ้าหนี9 จาํ นวน 3 ราย ได้ถอนฟ้ องคดีความและยินยอมลดหนี9 ให้กบั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ซึ6 งฮีโร่
เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ได้ชาํ ระหนี9 เสร็ จสิ9 นแล้ว นอกจากนี9 เจ้าหนี9 จาํ นวน 19 ราย ยินยอมให้ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ผ่อนชําระได้
โดยเป็ นไปตามเงื6 อนไขที6 เจ้าหนี9 กาํ หนด และคดี ความกับเจ้าหนี9 จาํ นวน 4 ราย จํานวนเงิ นรวม 10.23 ล้านบาท ฮี โร่
เอ็กซ์พีเรี ยนซ์อยู่ระหว่างการไกล่เกลี6ย ซึ6 งผลของคดียงั ไม่ทราบขณะนี9 และบริ ษทั ได้ยื6นฟื9 นฟูกิจการกับศาลล้มละลาย
กลาง จึ งเป็ นเหตุให้ตอ้ งมีการพักชําระหนี9 เจ้าหนี9 ท9 งั หมด จนกว่าคดี ความจะสิ9 นสุ ด โดยมติ ที6ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ครั9 งที6 1/2563 เมื6 อ วัน ที6 15 มิ ถุ น ายน 2563 มี ม ติ อ นุ ม ัติ ใ ห้ บ ริ ษัท เข้า สู่ ก ระบวนการฟื9 นฟู กิ จ การ และเมื6 อ วัน ที6 9
กรกฎาคม 2563 บริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด ยื6นคําร้องขอฟื9 นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ศาลได้มีคาํ สั6งรับคํา
ร้อง และนัดไต่สวนคําร้องวันที6 6 ตุลาคม 2563 โดยมีผูค้ ดั ค้านรวม 3 ราย ต่อมาคู่ความทั9งสองฝ่ ายขอเลื6อนคดี ซึ6 งศาล
พิเคราะห์แล้วเห็ นว่า หากคู่ความทั9งสองฝ่ ายเจรจาตกลงกันได้ก็จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดี เพื6อประโยชน์
แห่ งความยุติธรรม จึ งให้เลื6 อนไปนัดไต่ สวนคําร้ องขอในวันที6 9 ธันวาคม 2563 ต่ อมาในวันดังกล่าวศาลล้มละลาย
กลางได้เจรจาไกล่เกลี6ยคู่ความอีกครั9งแต่ไม่สามารถตกลงได้ ศาลจึงนัดไต่สวนคําร้องอีกครั9งในวันที6 9 มีนาคม 2564
คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบสถานะการดําเนิ นการของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว และมีความกังวล จึงได้มอบหมายให้ฝ่าย
บริ หารของบริ ษทั ที6เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ที6เข้าดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการในฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ เพื6อดําเนิ นการให้ ฮี
โร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ดําเนิ นการแก้ไขสภาวะปั จจุบนั เป็ นการด่วน โดยต้องรายงานแผนและผลการดําเนิ นงานให้บริ ษทั
รับทราบ ผ่านตัวแทนที6เป็ นคณะกรรมการของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ นอกจากนี9 บริ ษทั ยังขอให้ฝ่ายบริ หารของฮีโร่ เอ็กซ์
พีเรี ยนซ์นาํ แผนการแก้ไขปั ญหาระยะยาวมานําเสนอให้ที6ประชุ มรั บทราบ ซึ6 งบริ ษทั ในฐานะผูถ้ ื อหุ ้นส่ วนน้อยใน
สัดส่ วนร้อยละ 37.5 จึงใช้สิทธิ ผ่านตัวแทนของบริ ษทั ซึ6 งเป็ นกรรมการในฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ดําเนิ นการสอบถามและ
ให้ความเห็ นต่อฝ่ ายบริ หารของฮี โร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ในที6 ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ของฮี โร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ มาโดย
ตลอด
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บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
12.

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยตามวิธีราคาทุน
ณ วันที6 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนชําระแล้ว
ชื;อบริ ษทั

บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน; จํากัด
บริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จํากัด
กิจการร่ วมค้า DCORP - DLI

2563

สัดส่ วนเงินลงทุน (ร้อยละ)

2562

2563

2562

เงินปั นผลรับสําหรับปี
สิ5 นสุ ดวันที; 31 ธันวาคม

ราคาทุน
2563

2562

2563

2562

48,000

48,000

100.00

100.00

73,862

73,862

-

-

-

35,000

-

99.99

-

35,000

-

-

70,000

-

80.00

-

56,000

-

-

-

(73,862)

(98,407)

-

-

56,000

10,455

-

-

หัก ค่าเผือ; การด้อยค่าของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

ตามมติ ที6ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั9 งที6 9/2563 ประชุ มเมื6 อวันที6 27 ตุลาคม 2563 มี มติ อนุ มตั ิ การเลิ กบริ ษทั ย่อย
ของบริ ษทั ที6 ไม่ ได้ดาํ เนิ น กิ จการคื อ บริ ษทั ดี มีเตอร์ พาวเวอร์ จํากัด โดยบริ ษทั ถื อหุ ้นร้ อยละ 99.99 โดยบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวไม่ได้มีการดําเนิ นการเชิงพาณิ ชย์แต่อย่างใด และการปิ ดบริ ษทั ย่อยดังกล่าวไม่มีผลกระทบอันเป็ นสาระสําคัญ
ต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
12.1 สั ญญากิจการร่ วมค้ า
เมื6อวันที6 9 พฤษภาคม 2563 บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญากิ จการร่ วมค้า “โครงการค่าสร้างการรับรู ้สู่ประชาชนด้วยป้ าย
ประชาสัมพันธ์อจั ฉริ ยะ” กับบริ ษทั ดีไลท์ติ9ง อินแตอร์ เนชัน6 แนล จํากัด “DLI” และใช้ชื6อว่า “กิจการร่ วมค้า DCORPDLI” เพื6 อ ประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-bidding) เลขที6 8/2563 การจ้า งค่ า สร้ า งการรั บ รู ้ สู่ ป ระชาชนด้ว ยป้ า ย
ประชาสัมพันธ์อจั ฉริ ยะตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที6 8 พฤษภาคม 2563 (TOR)
โดยเงื:อนไขทีส: ํ าคัญมีดงั นีM
บริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดหาหลักประกันสัญญาเป็ นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที6ประกวดราคา
อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ หลัก ประกัน การรั บ เงิ น ค่ า จ้า งล่ ว งหน้า หลัก ประกัน ผลงาน (หากมี ) และจัด หาวงเงิ น เงิ น สด
หมุนเวียนสําหรับการดําเนิ นการตามโครงการรวมเป็ นอัตราส่ วนร้อยละ 80 ของวงเงินค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการ โดย
ที6ท9 งั คู่สัญญาตกลงให้บริ ษทั ดีไลท์ติ9ง อินแตอร์ เนชัน6 แนล จํากัด เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการดําเนิ นงานส่ วนใหญ่ตาม
สัญญา โดยทางบริ ษทั จะต้องเห็นชอบก่อนที6จะดําเนินงาน
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บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
ส่ วนแบ่ งรายได้ ค่าตอบแทน
คู่สญ
ั ญา

อัตราค่าตอบแทน

DCORP

ร้อยละ 80 ของกําไรหลังหักค่าใช้จ่ายทั9งหมด

DLI

ร้อยละ 20 ของกําไรหลังหักค่าใช้จ่ายทั9งหมด

เนื6 องจากบริ ษทั มีการควบคุม ตัดสิ นใจ ในการดําเนิ นงาน ของกิจการร่ วมค้า ตามเงื6อนไขที6สาํ คัญข้างต้น บริ ษทั จึงจัด
ประเภทเงินลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
วัน ที6 18 มิ ถุ น ายน 2563 สํา นัก งานปลัด กระทรวงมหาดไทย มท.0203.4/9467 แจ้ง ผล กิ จ การร่ ว มค้า DCORP - DLI
ชนะการประกวดราคาโครงการประกวดราคาจ้างค่าสร้ างการรั บรู ้ สู่ประชาชนด้วยป้ ายประชาสัมพันธ์อจั ฉริ ยะด้วย
วิธีการประกวดอิ เล็กทรอนิ กส์ มูลค่าโครงการ 301,250,000 บาทรวมภาษี มูลค่าเพิ6ม (สามร้ อยหนึ6 งล้านสองแสนห้า
หมื6นบาท) ระยะเวลาโครงการ 2563-2565 (3 ปี )
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั ครั9 งที6 6/2563 วัน ที6 24 มิ ถุ น ายน 2563 คณะกรรมการอนุ ม ัติ ก ารเข้า ลงทุ น ใน
โครงการค่าสร้ างการรั บรู ้ สู่ประชาชนด้วยป้ ายประชาสัมพันธ์อจั ฉริ ยะ มูลค่าการลงทุน 56,000,000 บาท ถื อเป็ นเงิ น
ลงทุนร้ อยละ 80 ของกิ จการร่ วมค้า เมื6อวันที6 16 กรกฎาคม 2563 บริ ษทั ชําระเงิ นจํานวนดังกล่าวให้แก่กิจการร่ วมค้า
แล้วทั9งจํานวน
เมื6 อวันที6 30 กรกฎาคม 2563 กิ จการร่ วมค้า DCORP-DLI ได้ทาํ สัญญาจ้างให้คาํ ปรึ กษาและบริ หารงานก่ อสร้ างของ
โครงการกับบริ ษทั ที6 ไม่เกี6 ยวข้องกันแห่ งหนึ6 ง สัญญามูลค่า 79,678,932.18 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ6ม) โดยเมื6อลงนาม
ในสัญญากิ จการร่ วมค้า DCORP - DLI จ่ายชําระค่าที6 ปรึ กษางวดแรก จํานวน 56,843,820 บาท โดยคิดเป็ นร้ อยละ 71
ของมูลค่าสัญญา
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท ครั9 งที6 7/2563 วัน ที6 13 สิ ง หาคม 2563 คณะกรรมการอนุ ม ัติ ก ารเปิ ดบัญ ชี
ธนาคารกรุ ง ไทยเพื6 อ ทํา หนัง สื อ คํ9า ประกัน การรั บ จ้า งล่ ว งหน้า กับ โครงการค่ า สร้ า งการรั บ รู ้ สู่ ป ระชาชนด้ว ยป้ า ย
ประชาสัมพันธ์อจั ฉริ ยะ มูลค่า 45,187,500 บาท
ในกรณี ที6 DCORP ได้จดั หาหลักประกันการรั บเงิ นค่าจ้างล่วงหน้าในอัตราตั9งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าค่าจ้างทั9งหมด
ของโครงการหรื อมากกว่า กิ จการร่ วมค้า DCORP-DLI จะต้องรั บผิดชอบค่าธรรมเนี ยมทั9งหมดที6 เกิ ดจากการจัดหา
หลักประกันการรั บเงิ นค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าว อี กทั9งกิ จการร่ วมค้า DCORP-DLI จะต้องนําเงิ นจํานวน 25,000,000
บาท มาวางไว้กบั DCORP เพื6อเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาฉบับนี9 ว่ากิจการร่ วมค้า DCORP-DLI จะส่ งมอบ
งานตามโครงการให้ ก ับ กระทรวงฯ ได้ต ามระยะเวลาที6 ก ํา หนด ทั9ง นี9 DCORP และกิ จ การร่ ว มค้า DCORP-DLI
สามารถคิดต้นทุนทางการเงินได้ในอัตราร้อยละ 2.25 ของวงเงินที6ทาํ สัญญาหลักประกัน
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
ในวัน ที6 18 กัน ยายน 2563 ทางกิ จ การร่ ว มค้า DCORP-DLI ได้รั บ เงิ น เบิ ก ล่ ว งหน้า จาก สํา นัก งานปลัด กระทรวง
มหาดไทย จํ า นวนเงิ น 45,187,500 บาท และนํ า เงิ น จํ า นวน 25,000,000 บาท มาวางไว้ ก ั บ DCORP เพื6 อ เป็ น
หลักประกันตามสัญญาข้างต้น (หมายเหตุ 6.2)
ในวัน ที6 20 ตุ ล าคม 2563 ทางกิ จ การร่ ว มค้า DCORP-DLI ได้ส่ ง มอบแผนและขั9น ตอนการดํา เนิ น งานก่ อ สร้ า งป้ า ย
ประชาสัมพันธ์แบบดิ จิตอลตามโครงการค่าสร้ างการรั บรู ้ สู่ประชาชนด้วยป้ ายประชาสัมพันธ์อจั ฉริ ยะ ในพื9นที6 76
จังหวัดต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้างเป็ นที6เรี ยบร้อย
ในวัน ที6 3 พฤศจิ ก ายน 2563 ทางกิ จ การร่ ว มค้า DCORP-DLI ได้ด ํา เนิ น การส่ ง จอ LED ถึ ง สถานที6 จ ัด เก็ บ ตามที6
หน่วยงานกําหนดเพื6อใช้สาํ หรับโครงการค่าสร้างการรับรู ้สู่ประชาชนด้วยป้ ายประชาสัมพันธ์อจั ฉริ ยะ ของ 14 จังหวัด
ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้างเป็ นที6เรี ยบร้อย
13.

เงินลงทุนระยะยาวอื:น
เป็ นเงินลงทุนในตราสารทุนถือเป็ นเงินลงทุนทัว6 ไป ประกอบด้วย
ทุนที4ออกและ
เรี ยกชําระแล้ว

ประเทศ
ไทย

ชื4อบริ ษทั
สกุลเงิน จํานวนเงิน
ราคาทุน
บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืช
หมุนเวียน จํากัด
บาท
5,000
หัก ค่าเผือ4 การด้อยค่าของเงิน
ลงทุนทัว4 ไป

สัดส่ วน
เงินลงทุน
ร้อยละ

(หน่วย : พันบาท)

31 ธันวาคม 2563
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

33.64

เงินลงทุนระยะยาวอื4น - สุ ทธิ

31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

-

-

2,864

54,228

-

-

(2,864)
-

(54,228)
-

จากมติที6ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นของ บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด เมื6อวันที6 25 พฤษภาคม 2561 กรรมการที6
เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ได้สิ9นสภาพการเป็ นกรรมการบริ ษทั ในบริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด และวันที6
7 มิถุนายน 2561 บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัดได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียนแก้ไขเพิ6มเติมกรรมการ ส่ งผล
ให้บริ ษทั สิ9 นสุ ดอํานาจควบคุมในวันดังกล่าว ดังนั9นในงบการเงินของบริ ษทั จึงเปลี6ยนแปลงสถานะของเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อย เป็ นเงิ นลงทุนทัว6 ไป มี ผลทําให้บริ ษทั ต้องรั บรู ้ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยม จํานวน 51.20
ล้านบาทในงบการเงิ นรวม และโอนเปลี6 ยนเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยเป็ นเงิ นลงทุนทัว6 ไปด้วยมูลค่าตามบัญชี ณ วันที6
โอนเปลี6ยน เป็ นเงินลงทุนระยะยาว จํานวน 54.23 ล้านบาท
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
ผูถ้ ื อหุ ้นใหญ่กลุ่มบริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด มี หนังสื อลงวันที6 14 กันยายน 2561 เพื6อเรี ยกให้บริ ษทั
ชําระค่าเสี ยหายตามสัญญา จํานวนเงิน 36 ล้านบาท กรณี บริ ษทั ไม่เข้าซื9 อหุ ้นที6เหลือ อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารได้หารื อกัน
ในประเด็นการเรี ยกร้องค่าเสี ยหายดังกล่าว ว่ายังมีประเด็นที6ทางบริ ษทั มีขอ้ โต้แย้ง ซึ6 งปั จจุบนั ยังไม่มีขอ้ ยุติ ซึ6 งอาจจะต้อง
นําสู่ กระบวนการทางศาลเพื6อหาข้อยุติต่อไป ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างเจรจาเพื6อหาข้อยุติ
ที6 ประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั เมื6 อวันที6 4 ธันวาคม 2562 พิ จารณาให้ความเห็ นชอบอนุ ม ตั ิ ให้ลงนามในสัญญาจะซื9 อ
จะขายหุ ้นของบริ ษ ทั อัครวัฒน์ พลังงานพื ชหมุ นเวียน จํากัด ให้แก่ บริ ษ ทั แห่ งหนึ6 งในราคา 14 ล้านบาท เมื6 อวันที6 28
มกราคม 2563 บริ ษทั ได้รับชําระค่าหุน้ ดังกล่าวทั9งจํานวนแล้ว
14.

ลูกหนีกM ารค้ าและลูกหนีไM ม่ หมุนเวียนอื:น

ลูกหนี9ปรับโครงสร้างหนี9
ค่าเผือ6 หนี9สงสัยจะสู ญ
รวม

งบการเงินรวม
2563
2562
49,330,547
50,530,547
(49,330,547) (50,530,547)
-

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
49,330,547
50,530,547
(49,330,547) (50,530,547)
-

ค่าเผือ6 หนี9สงสัยจะสู ญลูกหนี9การค้าและลูกหนี9ไม่หมุนเวียนอื6นมีการเปลี6ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี9

ยกมา
ลดลง
ยอดยกไป

งบการเงินรวม
2563
2562
50,530,547
53,830,547
(1,200,000)
(3,300,000)
49,330,547
50,530,547

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
50,530,547
53,830,547
(1,200,000)
(3,300,000)
49,330,547
50,530,547

14.1 เมื6 อวันที6 15 กรกฎาคม 2558 บริ ษทั ได้ลงนามในบันทึ กข้อตกลงปรั บปรุ งโครงสร้ างหนี9 และรั บสภาพหนี9 ของลูกหนี9
รายหนึ6 ง ภายใต้เงื6 อนไขของสัญญาดังกล่าว ลูกหนี9 ขอผ่อนชําระหนี9 ให้แล้วเสร็ จภายใน 36 งวด ครบกําหนดภายใน
เดือนกรกฎาคม 2561 โดยเริ6 มผ่อน
งวดเดือนที6 1-งวดเดือนที6 12 ชําระไม่นอ้ ยกว่างวดละ 500,000 บาท
งวดเดือนที6 13-งวดเดือนที6 33 ชําระไม่นอ้ ยกว่างวดละ 1,500,000 บาท
งวดเดือนที6 34-งวดเดือนที6 35 ชําระไม่นอ้ ยกว่างวดละ 2,000,000 บาท
ลูกหนี9ตกลงชําระหนี9ส่วนที6เหลือทั9งหมดให้เสร็ จสิ9 นครบถ้วนภายในงวดที6 36 (เดือนกรกฎาคม 2561)
บริ ษทั บันทึ กค่าเผื6อหนี9 สงสัยจะสู ญจากลูกหนี9 ปรับโครงสร้ างหนี9 ดงั กล่าวเต็มจํานวน เนื6 องจากลูกหนี9 ผิดนัดชําระคืน
เงินตามบันทึกข้อตกลงปรับปรุ งโครงสร้างหนี9และรับสภาพหนี9 บริ ษทั ได้ยนื6 ฟ้องร้องลูกหนี9ต่อศาลแพ่ง และศาลแพ่ง
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
ได้มี ค าํ พิ พ ากษาเมื6 อ วัน ที6 15 พฤษภาคม 2560 ให้จ าํ เลยชํา ระหนี9 ให้เ ป็ นไปตามคํา พิ พ ากษา โดยผ่อ นชํา ระงวดแรก
ภายในวัน ที6 10 สิ ง หาคม 2560 ลู ก หนี9 ผิด นัด ชํา ระหนี9 ต ามคํา พิ พ ากษา เมื6 อ วัน ที6 21 พฤษภาคม 2563 บริ ษ ทั ได้มี ก าร
ตรวจสอบทรัพย์สินของจําเลย พบว่า จําเลยไม่มีทรัพย์สินใดให้ยึด อายัด หรื อบังคับคดี ทางฝ่ ายกฎหมายจึงได้เสนอว่า
ไม่สมควรฟ้ องเป็ นคดี ลม้ ละลาย ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั9 งที6 6/2563 ทางคณะกรรมการจึ งได้เห็ นชอบ
อนุ มตั ิไม่ฟ้องล้มละลายกับบริ ษทั ดังกล่าว เนื6 องจาก จําเลยไม่มีทรัพย์สินให้ยึด อายัด หรื อบังคับได้ ปั จจุบนั บริ ษทั ได้
ยื6นคําร้ องต่อกรมบังคับคดี เพื6อเข้ายึดทรัพย์สินของลูกหนี9 โดยกําหนดวันที6เข้ายึดหรื ออายัด วันที6 17 กุมภาพันธ์ 2564
โดยวัน ดัง กล่ า วเจ้า พนัก งานบัง คับ คดี ไ ด้เ ดิ น ทางไปยึด ทรั พ ย์จ าํ เลย ณ ที6 ท าํ การของจํา เลย โดยพบว่า จํา เลยไม่ มี
ทรั พย์สินใดๆ ที6 จะนํามาชําระหนี9 ให้กบั โจทก์ได้ เจ้าพนักงานฯ จึ งลงความเห็ นไม่สามารถดําเนิ นการยึดทรั พย์ของ
จําเลยและจะดําเนินการส่ งรายงานการเข้าตรวจให้โจทก์ในลําดับถัดไป
14.2 เมื6อวันที6 25 มิถุนายน 2561 บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาประนีประนอมยอมความกับบริ ษทั เอ็มไอซี บรอดแคส จํากัด โดย
สัญญาประนีประนอมยอมความแบ่งเป็ น
สัญญาฉบับที6 1 มูลหนี9จาํ นวนเงิน 20.58 ล้านบาท กําหนดชําระเป็ นรายเดือน งวดละไม่นอ้ ยกว่า 0.30 ล้านบาท จํานวน
29 งวด และจํานวนเงิ น 11.76 ล้านบาทชําระภายในสิ9 นเดื อนธันวาคม 2563 ต่อมาวันที6 28 เมษายน 2563 บริ ษทั ใน
ฐานะโจทย์ได้ยนื6 คําแถลงไม่ติดใจเรี ยกร้องที6จะดําเนินคดีเฉพาะจําเลยที6 2
สัญญาฉบับที6 2 มูลหนี9 จาํ นวนเงิ น 44.22 ล้านบาท กําหนดชําระจํานวน 2 งวด งวดแรกภายในเดื อนธันวาคม 2561
จํานวนเงิน 22.11 ล้านบาท และงวดที6สองภายในเดือนมิถุนายน 2562 จํานวนเงิน 22.11 ล้านบาท
บริ ษทั บันทึกค่าเผือ6 หนี9สงสัยจะสู ญจากลูกหนี9สญ
ั ญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวเต็มจํานวน
อย่างไรก็ตาม สัญญาฉบับที6 2 ลูกหนี9 ได้ผิดนัดชําระ บริ ษทั ได้ขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีเรี ยบร้อยแล้ว เมื6อวันที6 21
พฤษภาคม 2563 บริ ษทั ได้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของจําเลย พบว่า จําเลยไม่มีทรัพย์สินใดให้ยดึ อายัด หรื อบังคับคดี
ปั จจุบนั บริ ษทั ได้ยื6นคําร้องต่อกรมบังคับคดีเพื6อเข้ายึดทรัพย์สินของลูกหนี9 โดยกําหนดวันที6เข้ายึดหรื ออายัด วันที6 16
กุมภาพันธ์ 2564 โดยวันดังกล่าวเจ้าพนักงานบังคับคดีได้เดินทางไปยึดทรัพย์จาํ เลย ณ ที6ทาํ การของจําเลย โดยพบว่า
จําเลยไม่มีทรัพย์สินใดๆ ที6จะนํามาชําระหนี9 ให้กบั โจทก์ได้ เจ้าพนักงานฯ จึงลงความเห็นไม่สามารถดําเนิ นการยึด
ทรัพย์ของจําเลยและจะดําเนินการส่ งรายงานการเข้าตรวจให้โจทก์ในลําดับถัดไป
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
15.

ส่ วนปรับปรุงพืนM ทีส: ํ านักงานเช่ า เครื: องตกแต่ งและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
รายการเคลื6อนไหวของเครื6 องตกแต่งและอุปกรณ์ สําหรับปี สิ9 นสุ ดวันที6 31 ธันวาคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี9
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
ส่ ว น ป รั บ ป รุ ง พื5 น ที;
สํานักงานเช่า
เ ค รื; อ ง ต ก แ ต่ ง ติ ด ตั5 ง
และเครื; องใช้สาํ นักงาน
อุปกรณ์สาํ หรับโครงการ
ยานพาหนะ
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม
ค่าเสื; อมราคาสะสม
ส่ ว น ป รั บ ป รุ ง พื5 น ที;
สํานักงานเช่า
เ ค รื; อ ง ต ก แ ต่ ง ติ ด ตั5 ง
และเครื; องใช้สาํ นักงาน
อุปกรณ์สาํ หรับโครงการ
ยานพาหนะ
รวม
สุ ทธิ

ณ วันที; 31
ธันวาคม 2562

โอนออกไปเป็ น
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
จากการนํา TFRS 16
มาถือปฏิบตั ิครั5งแรก

ณ วันที; 1
มกราคม 2563

16,255,360

(16,255,360)

-

-

11,544,284
11,696,383
-

-

11,544,284
11,696,383
-

39,496,027

(16,255,360)

(3,678,259)

โอนเป็ นสิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน

ณ วันที; 31
ธันวาคม 2563

-

-

-

975,076
15,681,202
7,399,980

(316,629)
(4,095,410)
(1,894,000)
-

(425,381)
-

11,777,350
11,585,792
9,802,383
7,399,980

23,240,667

24,056,258

(6,306,039)

(425,381)

40,565,505

3,678,259

-

-

-

-

-

(9,525,125)
(11,536,946)

-

(9,525,125)
(11,536,946)

(1,231,743)
(6,620,285)
(159,434)

279,229
1,682,795
1,893,999

231,521
-

(10,246,118)
(4,937,490)
(9,802,381)

(24,740,330)

3,678,259

(21,062,071)

(8,011,462)

3,856,023

231,521

(24,985,989)

14,755,697

(12,577,101)

2,178,596

เพิม; ขึ5น

ลดลง

15,579,516

ค่าเสื; อมราคาสําหรับปี สิ5 นสุ ด
วันที; 31 ธันวาคม 2563

8,011,462

วันที; 31 ธันวาคม 2562

5,339,233

ณ วันที6 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีทรัพย์สินที6คาํ นวณค่าเสื6 อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ โดยมีราคา
ทุน 19.31 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ 19.31 ล้านบาท)
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
16.

สิ นทรัพย์ สิทธิการใช้
รายการเปลี6ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิในการใช้สาํ หรับปี สิ9 นสุ ดวันที6 31 ธันวาคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี9
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที: 1 มกราคม 2563
12,577,101
12,577,101
รายการปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ จากการนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที6 16 มาถือปฏิบตั ิครั9งแรก
22,003,478
22,003,478
เพิ6มขึ9น
146,000
146,000
ลดลง
(112,444)
(112,444)
(2,261,416)
(2,261,416)
ค่าเสื6 อมราคาสําหรับปี
32,352,719
32,352,719
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที: 31 ธันวาคม 2563
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที6 31 ธันวาคม 2563 แบ่งตามประเภทสิ นทรัพย์ ได้ดงั นี9

พื9นที6สาํ นักงานเช่า
ส่ วนปรับปรุ งพื9นที6สาํ นักงานเช่า
รวมสิ นทรัพย์ สิทธิการใช้

งบการเงินรวม
20,559,813
11,792,906
32,352,719

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
20,559,813
11,792,906
32,352,719

งบการเงินรวม
(1,443,665)
(817,751)
(2,261,416)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(1,443,665)
(817,751)
(2,261,416)

ค่าเสื6 อมราคาสําหรับปี ประกอบด้วย

พื9นที6สาํ นักงานเช่า
ส่ วนปรับปรุ งพื9นที6สาํ นักงานเช่า
รวมค่ าเสื: อมราคา

ณ วันที6 1 มกราคม 2563 บริ ษทั มีสญ
ั ญาที6มีผลต่อการบันทึกสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ดงั นี9
บริ ษทั มี การทําสัญญาเช่ าพื9นที6 สํานักงานกับบริ ษทั ที6 ไม่เกี6 ยวข้อง มีระยะเวลา 3 ปี (และต่อได้คราวละ 3 ปี เมื6อสิ9 นสุ ด
วันที6ตามสัญญา) โดยมีระยะเวลาเริ6 ม 1 ธันวาคม 2563 สิ9 นสุ ด 30 พฤศจิ กายน 2566 ทั9งนี9 ฝ่ายบริ หารมีความตั9งใจว่าจะ
ต่ ออายุเมื6 อสิ9 นสุ ดสัญญา อี กทั9งเมื6 อพิจารณาประกอบกับส่ วนปรั บปรุ งพื9นที6 สํานักงานเช่ าที6 จะก่ อประโยชน์ถึง 15 ปี
ด้วยเหตุน9 ีจึงบันทึกสิ นทรัพย์สิทธิการใช้และหนี9สินตามสัญญาเช่าเป็ นระยะเวลา 15 ปี
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
17.

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
รายการเคลื6อนไหวสําหรับปี สิ9 นสุ ดวันที6 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี9
งบการเงินรวม
2563
2562
ราคาทุน
ยอดยกมา
เพิ6มขึ9น
รับโอนจากส่ วนปรับปรุ งพื9นที6
สํานักงานเช่า เครื6 องตกแต่งและ
อุปกรณ์
ยอดยกไป

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

618,867,737
26,418,322

618,867,737
-

618,867,737
26,418,322

618,867,737
-

193,860
645,479,919

618,867,737

193,860
645,479,919

618,867,737

ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ยอดยกมา
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
ยอดยกไป

(241,228,065)
(10,599,735)
(251,827,800)

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

(241,228,065)
(10,599,735)
(251,827,800)

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

ยอดคงเหลือ
หัก ค่าเผือ6 การด้อยค่า
สุ ทธิ

393,652,119
(377,639,672)
16,012,447

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

393,652,119
(377,639,672)
16,012,447

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

ค่าเผือ6 การด้อยค่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน มีการเปลี6ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี9

ยกมา
เพิ6มขึ9นสุ ทธิ
ยอดยกไป

งบการเงินรวม
2563
2562
377,639,672
377,639,672
377,639,672
377,639,672
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
377,639,672 377,639,672
377,639,672 377,639,672

รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุ ทธิของบริ ษทั ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี9
17.1 เมื6อวันที6 30 มกราคม 2558 บริ ษทั ได้เข้าทําสัญญาซื9 อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศ กับ บริ ษทั มีเดีย เอเจนซี ไทย จํากัด
(“มีเดีย เอเจนซี ”) เพื6อรับสิ ทธิ เด็ดขาดในการแต่งตั9งจากมีเดีย เอเจนซี ให้เป็ นผูร้ ่ วมบริ หารจัดการเวลาออกอากาศ การ
ซื9 อขายเวลา เช่ า ให้เช่ าเวลาการออกอากาศ การโฆษณาสิ นค้า ธุ รกิ จและบริ การ การดําเนิ นรายการ การหาผูร้ ่ วมผลิต
รายการในรายการโทรทัศน์ดาวเทียม 5 ช่ อง (“สิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศ”)โดยมีกาํ หนดระยะเวลา 3 ปี ตั9งแต่ วันที6
30 มกราคม 2558 ถึง 29 มกราคม 2561 โดยบริ ษทั ตกลงชําระค่าตอบแทนการให้สิทธิ บริ หารเวลาออกอากาศงวดเดียว
เป็ นจํานวนเงินทั9งสิ9 น 369,200,000 บาท ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที6ทาํ สัญญา และ ตกลงชําระค่าตอบแทนเป็ นรายเดือน
เป็ นจํานวนเงิ นทั9งสิ9 น 10,300,000 บาท (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ6ม) ต่อเดื อน ตลอดอายุสัญญา ทั9งนี9 ตามสัญญาดังกล่าว
มีเดีย เอเจนซี ตกลงรับประกันรายได้ข9 นั ตํ6าให้บริ ษทั จากการเข้าทําสัญญาซื9 อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศ เป็ นจํานวน
เงิ นรวมภาษีมูลค่าเพิ6ม 24,000,000 บาท ต่อเดื อนในปี แรก 19,000,000 บาท ต่อเดื อนในปี ที6สอง และ 12,900,000 บาท
ต่อเดือนในปี ที6สาม และหากบริ ษทั ได้รับรายได้ต6าํ กว่าจํานวนเงินที6รับประกัน มีเดีย เอเจนซี ตกลงชําระค่าตอบแทน
ให้ บ ริ ษ ัท ตามจํา นวนที6 รั บ ประกัน เต็ ม จํา นวนภายในวัน ที6 25 ของแต่ ล ะเดื อ น โดยมี ก ํา หนดชํา ระงวดแรกเดื อ น
กุมภาพันธ์ 2558
นับแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 จนถึง 30 กันยายน 2558 มีเดีย เอเจนซี มียอดเงินค้างชําระซึ6 งเกิดจากการประกันรายได้ข9 นั ตํ6า
ทั9งสิ9 น 93,543,538.46 บาท และดอกเบี9ยผิดนัดจากการชําระเงินดังกล่าวจํานวน 1,703,493.75 บาท (“หนี9เงินค้างชําระ”)
บริ ษทั และ มีเดีย เอเจนซี ได้หารื อตกลงวิธีการชําระหนี9 ตามสัญญาซื9 อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศ โดยแบ่งการชําระ
หนี9ตามประเภทของหนี9ที6เกิดหรื อจะเกิดขึ9นตามสัญญาซื9อสิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศ ดังนี9
1.

หนีเM งินค้ างชําระ

เมื6 อ วัน ที6 11 พฤศจิ ก ายน 2558 บริ ษัท และ มี เ ดี ย เอเจนซี ได้เ ข้า ทํา สั ญ ญาปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งหนี9 เพื6 อ กํา หนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการชําระหนี9 เงินค้างชําระ (เงินประกันรายได้ข9 นั ตํ6า 93,543,538.46 บาท และดอกเบี9ยผิดนัดจาก
การชําระเงิ นดังกล่าวจํานวน 1,703,493.75 บาท) โดยบริ ษทั ตกลงผ่อนเวลาการชําระหนี9 เงิ นค้างชําระให้ มีเดี ย เอเจนซี
โดยให้ มีเดี ย เอเจนซี แบ่งชําระหนี9 เงิ นค้างชําระ เป็ น 36 งวด โดยเริ6 มชําระเงิ นงวดแรก ภายในวันทําการสุ ดท้ายของ
เดื อนธัน วาคม 2558 และ ชําระเงิ น งวดถัดไป ภายในวัน ทําการสุ ดท้ายของเดื อนถัดไป และชําระดอกเบี9 ยค้างชําระ
พร้อมการชําระหนี9เงินค้างชําระงวดสุ ดท้าย
2.

หนีใM นอนาคตทีจ: ะเกิดขึนM ตามสั ญญาซืMอสิ ทธิบริหารเวลาออกอากาศ

สําหรั บหนี9 อื6นใดที6 จะเกิ ดขึ9 นต่อไปตามสัญญาซื9 อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศ (รวมถึ งหนี9 ประกันรายได้ข9 นั ตํ6า) นั9น
มี เดี ย เอเจนซี ได้แจ้งให้บริ ษทั ทราบว่า มี เดี ย เอเจนซี ได้รับสิ ทธิ ในการถ่ายทอดสด การแข่งขันฟุตบอลลี กประเทศ
สเปน โกปาเดลเรย์ ในประเทศไทย สําหรับฤดูกาล 2015/16, 2016/17 และ 2017/18 และได้รับสิ ทธิ ในการถ่ายทอดสด
การแข่งขันกอล์ฟยูโรเปี ยนทัวร์ ในประเทศไทย สําหรั บฤดู กาลปี 2559 2560 และ 2561 (“สิ ทธิในการถ่ ายทอดสด”)
และ มีเดีย เอเจนซี จะเจรจาเพื6อให้สิทธิในการถ่ายทอดสดกับผูใ้ ห้บริ การช่องสัญญาณ ซึ6งหากการเจรจาของ
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
มีเดีย เอเจนซี ประสบความสําเร็ จ มีเดีย เอเจนซี จะได้รับสิ ทธิ ในการขายและรับรายได้จากการโฆษณาออกอากาศใน
ระหว่างการถ่ายทอดสดการแข่งขันทั9งสองรายการ
เมื6 อ วัน ที6 1 กัน ยายน 2558 มี เ ดี ย เอเจนซี ได้ท าํ สั ญ ญาเช่ า ช่ ว งช่ อ งสั ญ ญาณ เพื6 อ ถ่ า ยทอดสดรายการแข่ ง ขัน กอล์ฟ
ยูโรเปี ยนทัวร์ กับ บริ ษทั จีซีที มีเดีย จํากัด เป็ นที6เรี ยบร้อย และ มีเดีย เอเจนซี มีสิทธิ ในการขายโฆษณาและรับรายได้
จากการโฆษณาออกอากาศในระหว่างการถ่ายทอดสดการแข่งขันกอล์ฟยูโรเปี ยนทัวร์ (สิ ทธิ ในการขายโฆษณาใน
ระหว่า งการถ่ า ยทอดสดการแข่ ง ขัน ฟุ ต บอลลี ก ประเทศสเปน โกปาเดลเรย์ ในประเทศไทย และ สิ ท ธิ ใ นการขาย
โฆษณาตามสัญญาเช่าช่วงช่องสัญญาณ รวมเรี ยกว่า “สิ ทธิในการขายโฆษณา”)
มีเดี ย เอเจนซี หารื อร่ วมกับบริ ษทั ว่า มีเดี ย เอเจนซี สามารถนํารายได้จากการโฆษณาออกอากาศดังกล่าวมาชําระหนี9
เงินค้างชําระ และหนี9 อื6นใดตามสัญญาซื9 อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศกับบริ ษทั ได้ แต่บริ ษทั เล็งเห็นว่า มีเดีย เอเจนซี
อาจไม่ประสบความสําเร็ จในการบริ หารสิ ทธิ ในการขายโฆษณาหรื ออาจผิดนัดชําระหนี9 ต่อบริ ษทั ดังนั9น บริ ษทั และ
มี เดี ย เอเจนซี จึงตกลงให้บริ ษทั รั บโอนสิ ทธิ ในการขายโฆษณาออกอากาศมาบริ หารโดยบริ ษทั ยังคงมี สิทธิ ในการ
ได้รับค่าตอบแทนภายใต้สัญญาบริ หารเวลาออกอากาศ โดยมีสิทธิ ที6จะนําเอารายได้จากการขายโฆษณาออกอากาศมา
หักชําระกับค่าตอบแทนค้างชําระดังกล่าว
เมื6 อ วัน ที6 10 พฤศจิ ก ายน 2558 บริ ษ ทั จึ ง ได้เ ข้า ทํา สัญ ญากํา หนดวิธี ก ารชํา ระหนี9 ภ ายใต้สัญ ญาซื9 อ สิ ท ธิ บ ริ ห ารเวลา
ออกอากาศ (“สั ญญากําหนดวิธีการชํ าระหนีM”) กับมีเดี ย เอเจนซี โดยมี วตั ถุประสงค์หลักเพื6อเป็ นกําหนดวิธีการชําระ
หนี9 ระหว่างบริ ษทั และ มีเดี ย เอเจนซี ตามสัญญาซื9 อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศและเพื6อเป็ นการรับรองว่าบริ ษทั จะ
ได้รับชําระหนี9 จากรายได้อนั เกิ ดจากสิ ทธิ ในการโฆษณาของ มีเดี ย เอเจนซี สัญญาดังกล่าวได้กาํ หนดให้มีเดีย เอเจนซี
โอนสิ ทธิในการบริ หารสิ ทธิในการขายโฆษณาให้บริ ษทั ฯ โดยเด็ดขาดอีกด้วย
สัญญากําหนดวิธีการชําระหนี9 ระบุให้ มีเดีย เอเจนซี โอนสิ ทธิ ในการขายโฆษณาให้บริ ษทั บริ หาร โดยบริ ษทั มีสิทธิ ใน
การจัดสรร บริ หาร ขาย จําหน่ าย นําออกให้เช่า เพื6อหารายได้จากสิ ทธิ ในการขายโฆษณา (เนื6 องจากสิ ทธิ ดงั กล่าวเป็ น
สิ ทธิ ในการบริ หาร หากบริ ษทั มี ค่าใช้จ่ายในการบริ หารสิ ทธิ เกิ ดขึ9 น บริ ษทั สามารถหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ที6 เกิ ดขึ9 นและ
เกี6 ยวกับการบริ หารสิ ทธิ ในการขายโฆษณาออกจากรายรั บจากสิ ทธิ ในการขายโฆษณา) โดยเมื6 อบริ ษทั ได้รับรายได้
สุ ท ธิ ห ลัง หัก ค่ า ใช้จ่ า ยแล้ว ตามสัญ ญากํา หนดวิธี ก ารชํา ระหนี9 ให้บ ริ ษ ทั หัก กลบลบหนี9 รายได้จ ากสิ ท ธิ ใ นการขาย
โฆษณาดังกล่าวกับหนี9ใด ๆ ระหว่างบริ ษทั และมีเดีย เอเจนซี ตามสัญญาซื9อสิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศ
บริ ษทั มิได้มีการบันทึกมูลค่ายุติธรรรมของสิ ทธิ ในการขายโฆษณาออกอากาศในระหว่างการถ่ายทอดสดการแข่งขัน
กอล์ฟยูโรเปี ยนทัวร์ เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนในงบการเงิน เนื6 องจากสิ ทธิ ที6ได้มาไม่ถือเป็ นการแปลงหนี9 ใหม่ เนื6 องจาก
ภาระผูกพันและหน้าที6ตามสัญญาซื9 อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศของคู่สัญญายังไม่ระงับลง โดยบริ ษทั และ มีเดี ย เอ
เจนซี มีเจตนาเพียงตกลงให้มีการผ่อนชําระหนี9 ตามสัญญาซื9 อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศ และหักรายได้จากสิ ทธิ ใน
การขายโฆษณากับหนี9 ตามสัญญาซื9 อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศ บริ ษทั ยังมีสิทธิ ตามกฎหมายในการฟ้องร้องเพื6อเรี ยก
ให้ มีเดีย เอเจนซี ชําระหนี9เงินประกันรายได้ข9 นั ตํ6าตามสัญญาซื9อสิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศ
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
สําหรั บภาระผูกพันและหนี9 สินที6 มีระหว่างกันตามสัญญาดังกล่าว ณ วันที6 31 ธันวาคม 2563 คงเหลื อจํานวน 299.45
ล้านบาท ซึ6งประกอบด้วยรายการ ดังต่อไปนี9
ก. ลู ก หนี9 ตามสั ญ ญาปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งหนี9 คงเหลื อ ณ วัน ที6 31 ธั น วาคม 2563 จํา นวน 72.01 ล้า นบาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ6ม) มีรายละเอียดดังต่อไปนี9
รายละเอียด
(หน่วย : ล้านบาท)
ลูกหนี9ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี9
98.16
หัก เงินรับชําระ
(26.15)
ลูกหนี9ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี9 ณ 31 ธันวาคม 2563
72.01
ข. มูลค่าตามสัญญากําหนดวิธีการชําระหนี9 ภายใต้สัญญาซื9 อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศ จํานวน 227.44 ล้านบาท (ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ6ม) มีรายละเอียดดังต่อไปนี9
รายละเอียด
(หน่วย : ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรมสิ ทธิในการขายโฆษณายูโรเปี ยนทัวร์ที6ประเมินโดยที6ปรึ กษาทางการเงิน
254.79
หัก เงินรับชําระ
(27.35)
มูลค่าตามสัญญากําหนดวิธีการชําระหนี9ฯ ณ 31 ธันวาคม 2563
227.44
จากเหตุ ก ารณ์ ที6 เ กิ ด ขึ9 น บริ ษ ทั พิ จ ารณาแล้ว เห็ น ควรที6 จ ะไม่ ใ ห้มี ก ารรั บ รู ้ ร ายได้ที6 เ กิ ด ขึ9 น แล้ว ตามสัญ ญา ไว้ใ นงบ
การเงินนี9 โดยบริ ษทั จะรับรู ้รายได้ทางด้านบัญชี เมื6อบริ ษทั ได้รับชําระเงินตามสัญญาดังกล่าวข้างต้นแล้ว (บันทึกบัญชี
เป็ นเกณฑ์เงินสด)
บริ ษทั ได้พิจารณาตั9งค่าเผือ6 การด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีสุทธิของค่าสิ ทธิน9 ี ทั9งจํานวน
เมื6 อวันที6 7 กันยายน 2560 มี เดี ย เอเจนซี มี หนังสื อแจ้งการไม่ได้รับสิ ทธิ การถ่ายทอดสดการแข่งขันกอล์ฟยูโรเปี9 ยน
ทัวร์ ฤดูกาล 2017 และ 2018 บริ ษทั จึงได้ยื6นฟ้ อง มีเดีย เอเจนซี ต่อศาลแพ่งธนบุรีเมื6อวันที6 21 กันยายน 2560 ซึ6 งศาลนัด
ไกล่เกลี6 ย/สื บพยานโจทก์ในวันที6 20 พฤศจิ กายน 2560 ต่อมาโจทก์ขอเลื6 อนนัดไกล่เกลี6 ยเป็ นวันที6 19 มกราคม 2561
โดยภายหลังไม่สามารถไกล่เกลี6 ยกันได้ ศาลจึ งนัดสื บพยานโจทย์วนั ที6 17 พฤษภาคม 2561 และนัดสื บพยานจําเลย
วัน ที6 18 พฤษภาคม 2561 และเมื6 อ วัน ที6 16 กรกฎาคม 2561 ศาลมี ค ํา พิ พ ากษาให้ มี เ ดี ย เอเจนซี6 ช ํา ระเงิ น 314.99
ล้านบาทพร้อมดอกเบี9ยในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี ของต้นเงิน 243.36 ล้านบาทนับตั9งแต่วนั ที6 30 มิถุนายน 2560 และให้
ชํา ระดอกเบี9 ย ในอัต ราร้ อ ยละ 7.5 ต่ อ ปี ของต้น เงิ น 68.76 ล้า นบาทนับ จากวัน ฟ้ อ ง (ฟ้ อ งวัน ที6 21 กัน ยายน 2560)
เป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็ จสิ9 นแก่บริ ษทั คดี น9 ี จาํ เลยไม่ยื6นอุทธรณ์ คดี ถึงที6สุดแล้ว ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการออกคํา
บังคับเพื6อให้จาํ เลยปฎิ บตั ิตามคําพิพากษา ปั จจุบนั บริ ษทั ได้สืบทรัพย์ลูกหนี9 รายนี9 เบื9 องต้น พบว่าไม่ได้ดาํ เนิ นกิ จการ
แล้ว และลูกหนี9 ไม่ได้ส่งงบการเงินติดต่อกันหลายปี เมื6อวันที6 21 พฤษภาคม 2563 บริ ษทั ได้มีการตรวจสอบทรัพย์สิน
ของจํา เลย พบว่า จํา เลยไม่ มี ท รั พ ย์สิ น ใดให้ยึด อายัด หรื อ บัง คับ คดี ปั จ จุ บ ัน อยู่ใ นระหว่า งการดํา เนิ น การในชั9น
บังคับดคี
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17.2 ค่ า สิ ท ธิ ใ นการบริ หารจัด การช่ อ งสถานี โ ทรทัศ น์ ผ่ า นดาวเที ย มจํา นวน 16 สถานี โ ดยมี ร าคาทุ น 82 ล้า นบาท
ประกอบด้ว ยค่ า สิ ท ธิ สํ า หรั บ ระยะเวลาตั9ง แต่ ธั น วาคม 2553 ถึ ง พฤศจิ ก ายน 2563 จํา นวน 8 สถานี และสํ า หรั บ
ระยะเวลาตั9งแต่มิถุนายน 2556 ถึงพฤษภาคม 2566 จํานวน 8 สถานี
เมื6 อวันที6 26 สิ งหาคม 2558 บริ ษทั ได้ทาํ บันทึ กข้อตกลงยกเลิ กสัญญาให้สิทธิ ร่วมผลิ ตรายการก่ อนครบกําหนด กับ
บริ ษทั เอ็ม วี เทเลวิชนั6 (ไทยแลนด์) จํากัด สําหรับช่องสถานี โทรทัศน์ดาวเทียม จํานวน 8 ช่องสถานี สําหรับระยะเวลา
ตั9งแต่มิถุนายน 2556 ถึง พฤษภาคม 2566 และได้ตดั จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวแล้วทั9งจํานวน
เมื6อวันที6 17 พฤศจิ กายน 2558 บริ ษทั ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญาให้สิทธิ ร่วมผลิตรายการก่อนครบกําหนดกับ
บริ ษทั เอ็ม วี เทเลวิชนั6 (ไทยแลนด์) จํากัด สําหรับช่ องสถานี 8 ช่ องสถานี สําหรับระยะเวลาตั9งแต่ธันวาคม 2553 ถึง
พฤศจิกายน 2563 โดยทยอยยกเลิกสัญญา ทั9งนี9บริ ษทั ได้ตดั จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวแล้วทั9งจํานวน
17.3 ค่าสิ ทธิ แพร่ ภาพแพร่ เสี ยงในรายการภาพยนตร์ ราคาทุน 117.44 ล้านบาท บริ ษทั บันทึกค่าเผื6อการด้อยค่าสิ ทธิ ดงั กล่าว
แล้วทั9งจํานวน
ค่าสิ ทธิ แพร่ ภาพแพร่ เสี ยงเนื9 อหารายการช่ องกี ฬา EDGE SPORT ราคาทุ น 67.84 ล้านบาท บริ ษทั บันทึ กค่าเผื6อการ
ด้อยค่าแล้วทั9งจํานวน
17.4

ค่าสิ ทธิ การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล โดยมี ราคาทุ น 48 ล้านบาท บริ ษ ทั ได้บ นั ทึ ก ค่ า เผื 6อ การด้อ ยค่า แล้ว ทั9ง
จํา นวน

18.

สิ นทรัพย์ ทางการเงินไม่ หมุนเวียนอื:น

ลูกหนี9ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก รายได้ดอกเบี9ยรับรอการรับรู ้
สุ ทธิ
หัก ส่ วนของสิ นทรัพย์ระยะยาว
ที6ถึงกําหนดชําระภายในหนึ6งปี
ค่าเผือ6 หนี9สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2563
2562
102,959,690
102,959,690
(17,447,740) (17,447,740)
85,511,950
85,511,950

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
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)
-

ลูกหนี9 ตามสัญญาเช่าการเงินสุ ทธิ เกิดจาก บริ ษทั ได้ลงนามในหนังสื อสัญญาซื9 อขายระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบปรับ
อากาศกับบริ ษ ทั ที6 ไม่ เกี6 ยวข้องกันแห่ งหนึ6 ง ซึ6 งการส่ งมอบงานและการตรวจรั บงานได้ด าํ เนิ นการแล้วเสร็ จในเดื อน
สิ งหาคม 2559 โดยบริ ษทั จะได้รับชําระราคาตามสัญญาซื9อขายเป็ นงวดรายเดือน รวมทั9งสิ9 น 84 งวดๆ ละ 1,000,000
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
บาท (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ6ม) โดยเริ6 มงวดแรกในเดื อนกันยายน 2559 และเมื6 อวันที6 11 พฤศจิ กายน 2559 ได้ลงนามใน
หนังสื อสัญญาซื9 อขายระบบไฟฟ้ าแสงสว่างและระบบปรับอากาศ เฟส 2-1 โดยบริ ษทั ฯ จะได้รับชําระตามสัญญาเป็ น
งวดรายเดือนรวมทั9งสิ9 น 84 งวด ๆ ละ 407,853 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ6ม) โดยเริ6 มงวดแรกในเดือน มกราคม 2560
ในปี 2561 ลูกหนี9 ประสบปั ญหาสภาพคล่อง จึ งขอเจรจาเพื6อขอขยายระยะเวลาการชําระ และจํานวนเงิ นที6ตอ้ งชําระใน
แต่ละงวด อย่างไรก็ตาม อยู่ในระหว่างการเจรจาลงนามในหนังสื อขอขยายระยะเวลาดังกล่าว บริ ษทั พิจารณาตั9งค่าเผื6อ
หนี9สงสัยจะสู ญทั9งจํานวน
ตามมติ ที6ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั9 งที6 8/2561 เมื6 อวันที6 24 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติ ให้สํานักงานกฎหมายแห่ ง
หนึ6 งดําเนิ นการฟ้ องร้องลูกหนี9 ดงั กล่าวแล้ว ซึ6 งเมื6อวันที6 20 มีนาคม 2562 ไกล่เกลี6ยครั9งที6 1 ไม่ได้ขอ้ สรุ ป ศาลจึงเลื6อน
ไปนัดไกล่เกลี6ยครั9งที6 2 วันที6 22 พฤษภาคม 2562 ต่อมาเมื6อวันที6 22 พฤษภาคม 2562 คู่ความไม่สามารถไกล่เกลี6ยกัน
ได้ ศาลนัดสื บพยานโจทก์และจําเลยในวันที6 23 และ 24 มกราคม 2563 โดยแบ่งเป็ น 2 คดี
คดี ที6 1 ทุ น ทรั พ ย์ฟ้ อ งรวม 27.09 ล้า นบาท(รวมดอกเบี9 ย ) เมื6 อ วัน ที6 24 มี น าคม 2563 ศาลแพ่ง มี ค าํ พิพ ากษาให้จ าํ เลย
ชําระเงิน 25.60 ล้านบาท พร้ อมดอกเบี9ยในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ของต้นเงิ นดังกล่าว นับจากวันถัดจากวันฟ้ องเป็ นต้น
ไป จนกว่าจะชําระเสร็ จแก่โจทก์ โดยกําหนดค่าทนายความ 0.15 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายดําเนินคดี 0.01 ล้านบาท
คดี ที6 2 ทุนทรั พย์ฟ้องรวม 63.41 ล้านบาท(รวมดอกเบี9 ย) เมื6 อวันที6 27 ธันวาคม 2562 ศาลแพ่งมี คาํ พิพากษาให้จาํ เลย
ชําระเงิน 59.91 ล้านบาท พร้ อมดอกเบี9ยในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วนั ที6 1 มกราคม 2561 เป็ น
ต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็ จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี9ยถึงวันฟ้ องให้ไม่เกิ น 3.49 ล้านบาท ตามที6โจทก์ขอ กับให้จาํ เลยชดใช้
ค่าฤชาธรรมเนี ยมแทนโจทก์ โดยกําหนดค่าทนายความ 0.15 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายดําเนิ นคดี 0.01 ล้านบาท ปั จจุบนั
คดีดงั กล่าวอยูร่ ะหว่างการพิจารณาคดีในชั9นอุทธรณ์
19.

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที6เกิดจากผลแตกต่างชัว6 คราวที6มิได้รับรู ้ในงบการเงินมีรายละเอียดดังนี9

ขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2563
2562
334,831,228
409,767,965
334,831,228
409,767,965

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
317,534,157
377,939,635
317,534,157
377,939,635

ณ วัน ที6 31 ธัน วาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อยไม่ ได้บนั ทึ กสิ น ทรั พ ย์ภาษี เงิ น ได้รอการตัดบัญ ชี สําหรั บ
รายการผลแตกต่ า งชั6ว คราวที6 ใ ช้หัก ภาษี จํา นวน 334.83 ล้า นบาท และ 409.77 ล้า นบาท ตามลํา ดับ (เฉพาะบริ ษ ทั
317.53 ล้า นบาท และ 377.94 ล้า นบาท ตามลํา ดับ ) เนื6 อ งจากฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็ น ว่า ยังมี ค วามไม่
แน่ นอนว่าบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที6จะใช้ประโยชน์จากรายการดังกล่าว และหรื อว่าอาจไม่ได้ใช้
เป็ นรายการหักทางภาษีในอนาคต

- 129 -

รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
20.

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื:น

เงินมัดจํา – อื6นๆ (หมายเหตุ 31.1)
หัก ค่าเผือ6 เงินมัดจําที6จะไม่สามารถเรี ยกคืน
เงินมัดจํา-สุ ทธิ
เงินร่ วมลงทุน
หัก ค่าเผือ6 การด้อยค่าเงินร่ วมลงทุน
เงินร่ วมลงทุน - สุ ทธิ
ภาษีถูกหัก ณ ที6จ่าย - สะสม
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที6ถือไว้เพื6อขาย
รวม

งบการเงินรวม
2563
2562
29,297,606
28,085,916
(28,258,406) (26,832,608)
1,039,200
1,253,308
29,242,022
29,242,022
(29,242,022) (29,242,022)
7,467,159
7,712,869
8,506,359
8,966,177

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
29,297,606
28,085,916
(28,258,406) (26,832,608)
1,039,200
1,253,308
29,242,022
29,242,022
(29,242,022) (29,242,022)
7,467,159
7,712,869
8,506,359
8,966,177

ก.

ณ วันที6 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที6ถือไว้เพื6อขายเป็ นทรัพย์สินที6มิได้ใช้ดาํ เนิ นงานซึ6 งเป็ น
ทรัพย์สินของเหมืองหิ นอุตสาหกรรมเพื6อการก่อสร้าง ซึ6 งหยุดดําเนิ นงานแล้วในปั จจุบนั ราคาทุนจํานวน 17.02 ล้าน
บาท ซึ6 งบริ ษทั ได้ต9 งั ค่าเผื6อการด้อยค่าทั9งจํานวน

ข.

เงินร่ วมลงทุน
ในที6ประชุมคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ครั9งที6 18/2560 เมื6อวันที6 7 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุ มตั ิการเข้าร่ วมลงทุน
กั บ Triple Ch Holdings Company Limited (Triple CH) ซึ6 งเป็ นผู ้ไ ด้ รั บ สิ ทธิ การถ่ า ยทอดสดฟุ ต บอลในประเทศ
ฟิ ลิ ป ปิ นส์ ในสัด ส่ วนการร่ วมลงทุ น ร้ อ ยละ 35 คิ ด เป็ นเงิ น 30 ล้านบาท เพื6อ ประกอบธุ รกิ จการถ่ า ยทอดสดรายการ
ฟุตบอลในประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ โดย Triple CH มี ขอ้ ตกลงการรั บประกันการดําเนิ นงานในช่ วงเวลา 18 เดื อน นับจาก
วันที6 1 ธันวาคม 2560 ว่า ผลประโยชน์รายได้ที6บริ ษทั จะได้รับต้องไม่ต6 าํ กว่าเงิ นลงทุ นที6 บริ ษทั ให้การสนับสนุ นแก่
ธุ ร กิ จ การถ่ า ยทอดสดรายการแข่ ง ขัน ฟุ ต บอล และบริ ษ ทั มี เ งื6 อ นไขในการชํา ระเงิ น ร่ ว มลงทุ น คื อ อยู่ภ ายใต้ก ารให้
ความเห็ น ของที6 ป รึ ก ษากฎหมายของบริ ษ ทั เกี6 ย วกับ สถานะทางกฎหมายของ Triple CH และการได้รั บ อนุ ญ าตและ
ได้รับสิ ทธิอย่างถูกต้องให้ดาํ เนินธุรกิจการถ่ายทอดสดรายการฟุตบอล
ต่อมาบริ ษทั ได้ชาํ ระเงินจํานวน 20 ล้านบาท แล้ว ในเดือนพฤศจิกายน 2560 และในเดือนมีนาคม 2561 ได้ชาํ ระเงินอีก
จํานวน 10 ล้านบาท เนื6องจาก Triple CH ได้ต่อสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิกบั beIN
ทั9ง นี9 บริ ษัท ได้ว่ า จ้า ง LEUNG WAI LAW FIRM ผ่ า น บริ ษัท นอร์ ต ัน โรส ฟุ ล ไบรท์ (ประเทศไทย) จํา กัด ให้
ความเห็นเกี6ยวกับสถานะของ Triple CH ซึ6 งสามารถสรุ ปสาระสําคัญ ได้ดงั นี9
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
- Triple CH เป็ นบริ ษัท ข้า มชาติ ที6 จ ดทะเบี ย นในประเทศซามัว ตาม International Company Act 1988 เมื6 อ วัน ที6 14
กันยายน 2557 และจะสิ9 นอายุเมื6อวันที6 30 พฤศจิกายน 2560 เว้นแต่จะดําเนินการต่ออายุ
-

Triple CH เป็ นบริ ษทั ที6จดั ตั9งถูกต้องตามกฎหมายและไม่เคยปฏิบตั ิผดิ กฎหมายของประเทศซามัว

-

ณ วันที6ทาํ การตรวจสอบสถานะ Triple CH มีผถู ้ ือหุน้ 1 รายคือ Bernard Camacho Sumayao

- Triple CH มี ทุ น จดทะเบี ย น 1,000,000 เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ ซึ6 งถู ก แบ่ ง ออกเป็ น 1,000,000 หุ ้น มู ล ค่ า หุ ้น ละ 1 เหรี ย ญ
สหรั ฐฯ ทั9งนี9 บริ ษทั ได้ว่าจ้างบริ ษทั อภิ สิทธิh แอนด์ อัลลายแอนซ์ จํากัด ตรวจสอบสิ ทธิ ตามสัญญาอนุ ญาตให้ใช้
สิ ท ธิ ร ะหว่ า ง beIN Sports Asia Pte Limited (“beIN”) และ Triple CH ลงวัน ที6 1 ธั น วาคม 2560 ซึ6 งสามารถสรุ ป
สาระสําคัญของการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ได้ดงั นี9
- beIN และ Triple CH ตกลงว่าค่าสิ ทธิประกอบไปด้วย (แล้วแต่วา่ อย่างใดจะสู งกว่า)
§ เงิ น จํา นวนหนึ6 ง ที6 ไ ม่ ข อเปิ ดเผย เนื6 อ งจากเป็ นความลับ ทางธุ ร กิ จ ต่ อ ช่ ว งระยะเวลา 12 เดื อ น ซึ6 งจะถู ก
คํานวณตามสัดส่ วน (prorated basis) หรื อ
§ ร้อยละ 20 ของรายได้ท9 งั หมด (gross revenue) และเพิ6มอีกร้อยละ 15 ของรายได้ส่วนที6เกิ นเงินจํานวนหนึ6 ง
ที6ไม่ขอเปิ ดเผย เนื6องจากเป็ นความลับทางธุรกิจ
- Triple CH ตกลงที6จะจ่ายค่าสิ ทธิ ดังนี9
§ ร้อยละ 50 ของการรับประกันขั9นตํ6า นับแต่วนั ที6เข้าทําสัญญา
§ ร้อยละ 50 ของการรับประกันขั9นตํ6า ภายในวันที6 1 มีนาคม 2561
§ ค่ า สิ ท ธิ ส่ ว นเพิ6 ม ใดๆ ให้ ช ํา ระภายใน 30 วัน นับ แต่ ไ ด้รั บ รายงานที6 เ กี6 ย วข้อ งกัน ในแต่ ล ะเดื อ น ตามที6
กําหนดในสัญญา
- beIN ตกลงให้ สิ ท ธิ แ ก่ Triple CH ในการอนุ ญ าตช่ ว งแก่ ABS-CBN Corporation (“ABS-CBN”) ถ่ า ยทอดสดการ
แข่งขันฟุตบอลรายการพรี เมียร์ ลีก (Premier League) ยูฟ่า แชมเปี ยนส์ ลีก (UEFA Champions League) และ ลา ลีกา
(La Liga) ฤดูกาล 2560-2561 (“การถ่ ายทอด”) ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์
- beIN ตกลงให้ สิ ทธิ แก่ Triple CH ในการอนุ ญ าตช่ ว งแก่ ABS-CBN เพื6 อ ใช้ โ ลโก้ ข องสโมสรฟุ ต บอลและ
เครื6 อ งหมายการค้า ที6 ไ ด้จ ัด หามาและได้รั บ อนุ ญ าตโดยผูม้ ี อ าํ นาจของแต่ ล ะสโมสรที6 เ กี6 ย วกับ การถ่ า ยทอด และ
กิจกรรมส่ งเสริ มการขายที6เกี6ยวกับการถ่ายทอด
- สิ ทธิ ในการถ่ายทอดเป็ นสิ ทธิ ของ Triple CH แต่ เพียงผูเ้ ดี ยวในประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ อย่างไรก็ตาม Triple CH ได้รับ
อนุ ญาตให้ใช้สิทธิ เฉพาะกรณี ของการถ่ายทอดสดและถ่ายทอดย้อนหลังผ่านระบบฟรี ทีวี (FTA TV transmissions)
เท่านั9น
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
บริ ษ ทั ได้พิ จ ารณาความเห็ น ที6 ป รึ ก ษากฎหมายอัน เกี6 ย วกับ สถานะของ Triple CH และการได้รั บ อนุ ญ าตให้ใ ช้สิ ท ธิ
ประกอบกับรู ปแบบธุรกิจแล้วจึงเข้าร่ วมลงทุน
แต่อย่างไรก็ตาม ผลการดําเนินงานธุรกิจดังกล่าวไม่เป็ นไปตามแผนงานที6วางไว้ บริ ษทั จึงพิจารณาตั9งค่าเผือ6 ทั9งจํานวน
ณ ปั จ จุ บ ัน ระยะเวลาของสั ญ ญาได้สิ9 น สุ ด ลงแล้ว แต่ Triple CH ยัง ไม่ ช ํา ระเงิ น ร่ ว มลงทุ น คื น ตามเงื6 อ นไขการ
รับประกันของ Triple CH ต่อมาเมื6อวันที6 11 มิถุนายน 2562 และวันที6 5 กรกฎาคม 2562 บริ ษทั ได้ส่งหนังสื อทวงถาม
การชําระเงินดังกล่าวเป็ นที6เรี ยบร้อยแล้ว ผลของการเจรจา Triple CH ขอผ่อนผันการชําระเงินออกไปอีกเป็ นระยะเวลา
12 เดื อ น โดยบริ ษ ทั แจ้ง ไปยัง Triple CH เป็ นลายลัก ษณ์ อ กั ษรทางอี เ มล์ใ ห้ช าํ ระหนี9 จ าํ นวนดัง กล่ า วภายในวัน ที6 30
มิถุนายน 2563 ผลปรากฏว่าบริ ษทั ไม่ได้รับชําระเงินจากลูกหนี9ดงั กล่าว
เมื6 อ วัน ที6 4 ธัน วาคม 2563 บริ ษ ทั ได้ยื6น ฟ้ อ งคดี ก ับ ศาลแพ่ง กรุ ง เทพใต้โ ดยฟ้ อ งจํา เลย และผูค้ 9 าํ ประกัน ให้ช าํ ระเงิ น
จํานวน 29.24 ล้านบาท พร้อมดอกเบี9ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที6 30 มิถุนายน 2563 จนถึงวันฟ้ อง รวม
เป็ นต้นเงิ นและดอกเบี9 ยทั9งหมด 30.18 ล้านบาท และดอกเบี9 ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิ นจํานวน 29.24 ล้าน
บาท นับแต่วนั ถัดจากวันฟ้ องเป็ นต้นไปจนกว่าจําเลยทั9งสองจะชําระเงินให้แก้โจทย์เสร็ จสิ9 น ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างนําส่ ง
หมายเรี ย กและสํา เนาคํา ฟ้ อ งให้แ ก้จ าํ เลยทั9ง สอง โดยศาลนัด ชี9 ส องสถานและกํา หนดแนวทางการดํา เนิ น คดี ห รื อ
สื บพยานโจทย์ในวันที6 24 พฤษภาคม 2564
21.

เจ้ าหนีกM ารค้ าและเจ้ าหนีหM มุนเวียนอื:น
ประกอบด้วย

เ จ้ า ห นี9 ก า ร ค้ า แ ล ะ ตัi ว เ งิ น จ่ า ย
บริ ษทั เกี6ยวข้องกัน
เจ้าหนี9การค้าและตัวi เงินจ่ายทัว6 ไป
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า-อื6น ๆ
ภาษีขายไม่ถึงกําหนดชําระ
เจ้าหนี9อื6น
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2563
2562

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

77,500
16,418,334
14,394,550
41,426,999
11,283,655
2,181,832
85,782,870

16,018,334
14,078,550
4,569,532
9,608,479
424,331
44,699,226
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84,587
2,240,725
6,617,920
1,207,039
10,150,271

36,437
1,768,175
6,617,920
1,206,590
9,629,122

รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
22.

เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก ดอกเบี9ยเช่าการเงินรอตัดบัญชี
สุ ทธิ
หัก ส่ วนของหนี9 สินระยะยาวที6ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ6งปี
สุ ทธิ
23.

งบการเงินรวม
2563
2562
29,969,928
1,011,761
(8,708,993)
(193,725)
21,260,935
818,036

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
29,969,928
1,011,761
(8,708,993)
(193,725)
21,260,935
818,036

(1,184,418)
20,076,517

(1,184,418)
20,076,517

(255,846)
562,190

(255,846)
562,190

ประมาณการหนีสM ิ นไม่ หมุนเวียนผลประโยชน์ พนักงาน
ผูเ้ ชี6ยวชาญอิสระรายหนึ6 งได้ทาํ การประเมินภาระหนี9 สินที6ตอ้ งจ่ายสําหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื6นๆ ของพนักงานโดย
ใช้วธิ ีการ Projected unit credit ซึ6 งบริ ษทั ได้ต9 งั สํารองผลประโยชน์ระยะยาวอื6นๆ ของพนักงาน ดังนี9
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2563
ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที6ตน้ ปี
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ดอกเบี9ยของภาระผูกพัน
กําไรตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2563

2562

954,489

2,062,980

954,489

2,062,980

หัก หนี9สินลดลงจากการลาออกของพนักงาน

943,705
3,380
(63,312)
(636,830)

1,123,197
29,412
(2,261,100)

943,705
3,380
(63,312)
(636,830)

1,123,197
29,412
(2,261,100)

ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที6สิ9นปี

1,201,432

954,489

1,201,432

954,489
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
ข้อ สมมติฐ านที6สํา คัญ ในการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ที6ใ ช้ใ นการคํา นวณประมาณการหนี9 สิ น
ผลประโยชน์ของพนักงานมีดงั นี9
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
อัตราคิดลด (ร้อยละต่อปี )
1.33
2.10
1.33
2.10
อัตราขึ9นเงินเดือนโดยเฉลี6ย (ร้อยละต่อปี )
5.00
5.00
5.00
5.00
อายุครบเกษียณ (ปี )
60
60
60
60
ผลกระทบของการเปลี6ย นแปลงสมมติฐ านที6สํา คัญ ต่อ มูล ค่า ปั จ จุบ นั ของภาระผูก พัน ผลประโยชน์ร ะยะยาวของ
พนักงาน ณ วันที6 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี9
(หน่วย : บาท)
ณ วันที6 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลี6ยนแปลงสมมติฐาน
อัตราเพิ6มขึ9น
อัตราลดลง
อัตราเพิ6มขึ9น
อัตราลดลง
อัตราคิดลด (ร้อยละ 1.00)
(115,550)
(132,014)
(115,550)
(132,014)
อัตราการขึ9นเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ 1.00)
130,616
116,678
130,616
116,678
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (ร้อยละ 1.00)
(122,575)
(33,061)
(122,575)
(33,061)
(หน่วย : บาท)

การเปลี6ยนแปลงสมมติฐาน
อัตราคิดลด (ร้อยละ 1.00)
อัตราการขึ9นเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ 1.00)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (ร้อยละ 1.00)

ณ วันที6 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราเพิ6มขึ9น
อัตราลดลง
อัตราเพิ6มขึ9น
อัตราลดลง
(145,527)
168,535
(145,527)
168,535
164,604
(145,082)
164,604
(145,082)
(159,075)
56,597
(159,075)
56,597

การวิเ คราะห์ค วามอ่อ นไหวข้า งต้น อาจไม่ไ ด้แ สดงถึง การเปลี6ย นแปลงที6เ กิด ขึ9 น จริ ง ในภาระผูก พัน ผลประโยชน์
พนักงาน เนื6 องจากเป็ นการยากที6การเปลี6ยนแปลงข้อสมมติฐานต่างๆที6เกิดขึ9 นแยกต่างหากจากข้อสมมติฐานอื6นซึ6 ง
อาจมีความสัมพันธ์กนั
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
การวิเ คราะห์ก ารครบกํา หนดของจํา นวนเงิน ผลประโยชน์ที6ต อ้ งจ่า ยในอนาคตก่อ นคิด ลด ณ วัน ที6 31 ธัน วาคม
2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี9
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
ภายใน 1 ปี
ภายใน 2-5 ปี
ภายใน 6-10 ปี
ภายใน 10-15 ปี
16 ปี ขึ9นไป
24.

247,731
7,396,374
4,295,744
82,259,362

1,984,500
4,119,508
5,839,305
37,059,251

หนีสM ิ นไม่ หมุนเวียนอื:น

เงินประกันรับ - ค่าสิ ทธิร่วมผลิตรายการ
เงินคํ9าประกันสัญญา – กิจการร่ วมค้า
DCORP-DLI (หมายเหตุ 6.2)
รวม

247,731
7,396,374
4,295,744
82,259,362

1,984,500
4,119,508
5,839,305
37,059,251

งบการเงินรวม
2563
2562

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2,830,050

2,830,050

2,830,050

2,830,050

2,830,050

2,830,050

25,141,781
27,971,831

2,830,050
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
25.

สิ นทรัพย์ และหนีสM ิ นทางการเงิน

ณ วันที6 1 มกราคม 2563 (วันที6ถือปฏิบตั ิครั9งแรก) ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้ประเมินโมเดลธุ รกิจที6ใช้จดั การสิ นทรัพย์และ
หนี9 สิ น ทางการเงิ น ของบริ ษ ทั และจัด ประเภทรายการสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี9 สิ น ทางการเงิ น ดัง นี9 ยอดคงเหลื อ ณ วัน ที6
1 มกราคม 2563 ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ5.2
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมผ่าน ผ่านกําไรขาดทุน
ราคาทุนตัด
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื6น
จําหน่าย
รวม
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน ณ วันที: 1 มกราคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
271,950,048
271,950,048
ลูกหนี9การค้าและลูกหนี9หมุนเวียน - สุ ทธิ
155,281,588
155,281,588
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื6น
1,309,141
1,309,141
เงินฝากที6มีขอ้ จํากัดในการใช้
60,252,000
60,252,000
1,039,200
1,039,200
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื6น
489,831,977
489,831,977
รวมสิ นทรัพย์ ทางการเงิน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมผ่าน ผ่านกําไรขาดทุน
ราคาทุนตัด
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื6น
จําหน่าย
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน ณ วันที: 1 มกราคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี9การค้าและลูกหนี9หมุนเวียน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื6น
เงินฝากที6มีขอ้ จํากัดในการใช้
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื6น
รวมสิ นทรัพย์ ทางการเงิน

-
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-

270,368,079
130,534,081
1,309,141
45,188,500
1,039,200
448,439,001

รวม
270,368,079
130,534,081
1,309,141
45,188,500
1,039,200
448,439,001

รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
ณ วัน ที6 31 ธัน วาคม 2563 บริ ษ ทั ไม่ ไ ด้ก าํ หนดให้ห นี9 สิ น ทางการเงิ น ใดวัด มู ล ค่ า ด้ว ยมู ล ค่ า ยุติ ธ รรมผ่า นกํา ไรหรื อ
ขาดทุน
สิ นทรัพย์และหนี9สินทางการเงินที6วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายมีมูลค่าใกล้เคียงมูลค่ายุติธรรม
26.

ทุนเรื อนหุ้นและใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ

26.1 ทุนเรื อนหุ้น
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั9งที6 1/2563 เมื6อวันที6 7 สิ งหาคม 2563 ที6ประชุมมีมติอนุมตั ิดงั ต่อไปนี9
1. อนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก 1,762,223,316 บาท เป็ น 1,430,416,192 บาท โดยการตัดหุ ้นจดทะเบียน
ที6ยงั มิได้จาํ หน่ายจํานวน 331,807,124 หุน้ มูลค่าที6ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
2. อนุ ม ัติ แ ก้ไ ขเพิ6 ม เติ ม หนั ง สื อ บริ คณห์ ส นธิ ข องบริ ษัท เพื6 อ ให้ ส อดคล้อ งกับ การลดทุ น จดทะเบี ย นและแก้ไ ข
เปลี6ยนแปลงชื6อบริ ษทั
บริ ษทั ได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื6อวันที6 28 สิ งหาคม 2563
27.

กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น
กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขัMนพืนM ฐาน
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั9นพื9นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที6เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญด้วยจํานวนหุ ้นสามัญ
ถัวเฉลี6ยถ่วงนํ9าหนักซึ6งออกและเรี ยกชําระในระหว่างปี

28. สํ ารองตามกฎหมาย
ตามมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั หาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั จะต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ6 งไว้
เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
ทุนสํารองนี9 จะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบี ยน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่าย
เป็ นเงินปันผลได้
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
29. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนิ นธุ รกิจในส่ วนภูมิศาสตร์ เดียวคือในประเทศไทย ส่ วนธุ รกิ จอื6นบริ ษทั ยังมีรายได้จากธุ รกิจ
ดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้รวม ดังนั9นจึงไม่ได้มีการเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานดังกล่าวใน
งบการเงินนี9
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานทางธุ รกิจและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สําหรับปี สิ9 นสุ ด
วันที6 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี9
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ9 นสุ ดวันที6 31 ธันวาคม 2563
รายได้ค่า
รายได้จากการ
รายได้จาก
สื6 อ-โฆษณา
จัดคอนเสิ ร์ต
การขาย
รวม
รายได้
126,981
49,526
176,507
(81,248)
(50,908)
(132,156)
ต้นทุน
กําไรขั9นต้น
45,733
(1,382)
44,351
กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื6น
14,000
20,027
รายได้อื6น
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
78,378
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
(56,729)
ผลขาดทุนจากการเลิกบริ ษทั ย่อย
(498)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วม
(108)
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
(17,602)
(1,664)
ต้นทุนทางการเงิน
(76,601)
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนภาษีเงินได้
1,777
(341)
ภาษีเงินได้
1,436
กําไรสุ ทธิ
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563

รายได้
ต้นทุน
กําไรขั9นต้น
รายได้อื6น
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
หนี9สงสัยจะสู ญ
ค่าใช้จ่ายภาระหนี9จากการฟ้องร้อง
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนทัว6 ไป
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วม
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งผลขาดทุนในบริ ษทั ร่ วม
รวมค่าใช้จ่าย
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ขาดทุนสุ ทธิ

รายได้ค่า
สื6 อ-โฆษณา
-

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ9 นสุ ดวันที6 31 ธันวาคม 2562
รายได้จากการ
รายได้จาก
จัดคอนเสิ ร์ต
การขาย
38,836
2,085
(41,403)
(1,353)
(2,567)
732

(หน่วย : พันบาท)

รวม
40,921
(42,756)
(1,835)
14,130
12,295
(40,449)
(90,990)
(29,038)
(2,864)
(77)
(14,535)
(144)
(107,169)
(285,266)
(272,971)
(272,971)
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
30.

เครื: องมือทางการเงิน

30.1 นโยบายการบริหารความเสี: ยง
เครื6 องมื อทางการเงิ นที6 สําคัญของบริ ษทั ประกอบด้วย เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด ลูกหนี9 การค้า เงิ นลงทุน และ
เงินกูย้ มื ระยะสั9น บริ ษทั มีความเสี6 ยงที6เกี6ยวข้องกับเครื6 องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริ หารความเสี6 ยงดังนี9
ความเสี: ยงด้ านการให้ สินเชื: อ
บริ ษ ทั มี ค วามเสี6 ย งด้า นการให้สิ น เชื6 อ ซึ6 ง ส่ ว นใหญ่ เ กี6 ย วเนื6 อ งกับ ลู ก หนี9 ที6 เ กิ ด จากค่ า ร่ ว มผลิ ต รายการโทรทัศ น์ผ่า น
ดาวเทียมและค่าสิ ทธิh แพร่ ภาพรายการ อย่างไรก็ตาม เนื6 องจากบริ ษทั มีนโยบายในการให้สินเชื6 อที6ระมัดระวัง และการ
ติดตามการรับชําระหนี9 อย่างใกล้ชิด ดังนั9นบริ ษทั จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที6เป็ นสาระสําคัญจากการเก็บหนี9
จากลูกหนี9 เหล่านี9 นอกเหนื อจากส่ วนที6ได้ต9 งั ค่าเผื6อหนี9 สงสัยจะสู ญไว้แล้วและลูกหนี9 การค้าร่ วมผลิตรายการโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียมได้มีการวางเงินประกัน
ความเสี: ยงจากอัตราดอกเบียM
บริ ษทั มีความเสี6 ยงจากอัตราดอกเบี9ยที6สาํ คัญอันเกี6ยวเนื6 องกับเงินฝากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื6 องจากสิ นทรัพย์
และหนี9 สินทางการเงิ นส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี9ยที6ปรับขึ9นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี9ยคงที6ซ6 ึ งใกล้เคียงกับ
อัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี6 ยงจากอัตราดอกเบี9ยของบริ ษทั จึงอยูใ่ นระดับตํ6า
ความเสี: ยงจากอัตราแลกเปลีย: น
บริ ษทั ไม่มีความเสี6 ยงจากอัตราแลกเปลี6ยน เนื6องจากบริ ษทั ไม่มีรายการค้าที6เป็ นเงินตราต่างประเทศที6เป็ นสาระสําคัญ
30.2 การกําหนดมูลค่ ายุตธิ รรม
นโยบายการบัญ ชี แ ละการเปิ ดเผยของกลุ่ ม บริ ษ ัท กํา หนดให้มี ก ารกํา หนดมู ล ค่ า ยุติ ธ รรมทั9ง สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี9 สิ น
ทางการเงิ นและไม่ใช่ ทางการเงิ น มูลค่ายุติธรรมหมายถึ ง ราคาที6 จะได้รับจากการขายสิ นทรั พย์ หรื อจะจ่ายเพื6อโอน
หนี9 สินในรายการที6เกิดขึ9นในสภาพปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที6วดั มูลค่า วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าและ/หรื อ
การเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกกําหนดโดยวิธีต่อไปนี9
มู ล ค่ า ยุติ ธ รรมของเงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด ลู ก หนี9 การค้า และลู ก หนี9 หมุ น เวีย นอื6 น เงิ น ให้กู้ยืม ระยะสั9น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื6น เจ้าหนี9 การค้าและเจ้าหนี9 หมุนเวียนอื6น และหนี9 สินหมุนเวียนอื6นเป็ นมูลค่าที6ใกล้เคียงกับราคาที6
บันทึกไว้ในบัญชี

- 140 -

รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
30.3 ความเสี: ยงด้ านอัตราดอกเบียM
ความเสี6 ยงด้านอัตราดอกเบี9ย หมายถึง ความเสี6 ยงที6เกิดจากการเปลี6ยนแปลงที6จะเกิ ดในอนาคตของอัตราดอกเบี9ยในตลาด
ซึ6 งส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นงานและกระแสเงิ นสดของบริ ษทั บริ ษทั มี ความเสี6 ยงด้านอัตราดอกเบี9 ยจากการลงทุนใน
สถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกูย้ มื จากธนาคารและตัวi สัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงิน
เนื6 องจากสิ นทรั พย์ทางการเงิ นและหนี9 สิ นทางการเงิ นมี อ ตั ราดอกเบี9 ยใกล้เคี ยงกับอัตราดอกเบี9 ยในตลาดและจะครบ
กําหนดในระยะเวลาอันสั9น บริ ษทั จึงไม่ได้ใช้เครื6 องมือทางการเงินเพื6อป้องกันความเสี6 ยงดังกล่าว
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที; 31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบี5ยคงที;
ภายใน
1 ปี

มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี5ย
ปรับขึ5นลงตาม
ราคาตลาด

มากกว่า
5 ปี

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี5ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี5ย
(ร้อยละต่อปี )

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี5การค้าและลูกหนี5หมุนเวียน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื;น
เงินฝากธนาคารที;มีขอ้ จํากัดในการใช้
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื;น
หนีส0 ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี5การค้าและเจ้าหนี5หมุนเวียนอื;น
ส่ วนของหนี5สินระยะยาวที;ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ;งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี5สินไม่หมุนเวียนอื;น

-

-

-

271,853,100
60,252,000
-

96,948
155,281,588
1,309,141
1,039,200

271,950,048
155,281,588
1,309,141
60,252,000
1,039,200

-

-

-

332,105,100

157,726,877

489,831,977

-

-

-

-

85,782,870

85,782,870

-

-

-

-

1,184,418
20,076,517
-

2,830,050

1,184,418
20,076,517
2,830,050

0.44
0.44

-

-

-

21,260,935

88,612,920

109,873,855
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0.05 – 0.25
0.38
-

-

รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที; 31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบี5ยคงที;
ภายใน
1 ปี

มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี5ย
ปรับขึ5นลงตาม
ราคาตลาด

มากกว่า
5 ปี

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี5ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี5ย
(ร้อยละต่อปี )

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว; คราว
ลูกหนี5การค้าและลูกหนี5หมุนเวียน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื;น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื;น
หนีส0 ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี5การค้าและเจ้าหนี5หมุนเวียนอื;น
ส่ วนของหนี5สินระยะยาวที;ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ;งปี
หนี5สินหมุนเวียนอื;น
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี5สินไม่หมุนเวียนอื;น

-

-

-

7,717,985
393,390,014
-

139,099
94,382,735
1,109,141
1,253,308

7,857,084
393,390,014
94,382,735
1,109,141
1,253,308

-

-

-

401,107,999

96,884,283

497,992,282

-

-

-

-

10,150,271

10,150,271

255,846
29,037,508
-

562,190
-

-

-

2,830,050

255,846
29,037,508
562,190
2,830,050

29,293,354

562,190

-

-

12,980,321

42,835,865
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0.22
0.17
-

5.19 – 8.68
7.50
5.19 – 8.68
-

รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที; 31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบี5ยคงที;
ภายใน
1 ปี

มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี5ย
ปรับขึ5นลงตาม
ราคาตลาด

มากกว่า
5 ปี

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี5ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี5ย
(ร้อยละต่อปี )

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี5การค้าและลูกหนี5หมุนเวียน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื;น
เงินฝากธนาคารที;มีขอ้ จํากัดในการใช้
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื;น
หนีส0 ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี5การค้าและเจ้าหนี5หมุนเวียนอื;น
ส่ วนของหนี5สินระยะยาวที;ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ;งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี5สินไม่หมุนเวียนอื;น

-

-

-

270,330,914
45,188,500
-

37,165
130,534,081
1,309,141
1,039,200

270,368,079
130,534,081
1,309,141
45,188,500
1,039,200

-

-

-

315,519,414

132,919,587

448,439,001

-

-

-

-

44,699,226

44,699,226

-

-

-

-

1,184,418
20,076,517
-

27,971,831

1,184,418
20,076,517
27,971,831

0.44
0.44

-

-

-

21,260,935

72,671,057

93,931,992
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0.05 – 0.25
0.38
-

-

รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที; 31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบี5ยคงที;
ภายใน
1 ปี

มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี5ย
ปรับขึ5นลงตาม
ราคาตลาด

มากกว่า
5 ปี

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี5ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี5ย
(ร้อยละต่อปี )

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว; คราว
ลูกหนี5การค้าและลูกหนี5หมุนเวียน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื;น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื;น
หนีส0 ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี5การค้าและเจ้าหนี5หมุนเวียนอื;น
ส่ วนของหนี5สินระยะยาวที;ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ;งปี
หนี5สินหมุนเวียนอื;น
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี5สินไม่หมุนเวียนอื;น

31.

-

-

-

4,950,429
384,405,726
-

57,776
93,826,453
1,109,141
1,253,308

5,008,205
384,405,726
93,826,453
1,109,141
1,253,308

-

-

-

389,356,155

96,246,678

485,602,833

-

-

-

-

9,629,122

9,629,122

255,846
29,037,508
-

562,190
-

-

-

2,830,050

255,846
29,037,508
562,190
2,830,050

29,293,354

562,190

-

-

12,459,172

42,314,716

0.22
0.17
-

5.19 – 8.68
7.50
5.19 – 8.68
-

สั ญญาทีส: ํ าคัญ (Significant Agreement)

31.1 เมื6อวันที6 19 พฤษภาคม 2559 บริ ษทั ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงจํานวน 2 ฉบับ กับผูล้ งทุนประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เพื6อเข้าทํา
รายการตรวจสอบสถานะในบริ ษทั จํานวน 2 บริ ษทั ซึ6 งจดทะเบียนจัดตั9งในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ โดยประกอบธุ รกิจพลังงาน
ในประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ เพื6อเข้าซื9 อหุ ้นจํานวนร้ อยละ 40 ของหุ ้นของบริ ษทั ทั9ง 2 บริ ษ ทั และเมื6 อวันที6 11 สิ งหาคม 2559
บริ ษทั ได้ชาํ ระเงินมัดจําการเช่าที6ดิน เพื6อก่อสร้างโรงไฟฟ้ าแสงอาทิตย์ดงั กล่าวจํานวน 22.40 ล้านบาท ให้แก่ผูแ้ ทนหรื อ
ผูร้ ับมอบอํานาจจากเจ้าของที6ดินทั9ง 2 บริ ษทั โดยหากโครงการไม่ได้รับอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ผูใ้ ห้เช่าที6ดินจะต้อง
คืนเงินมัดจําดังกล่าวเต็มจํานวน ภายในระยะเวลาที6บริ ษทั กําหนด การชําระเงินมัดจําดังกล่าวได้รับอนุ มตั ิกรอบวงเงินไม่
เกิน 50 ล้านบาท จากที6ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื6อวันที6 13 กรกฎาคม 2559
เมื6 อวันที6 26 มกราคม 2560 ที6 ประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัทมี มติ อนุ ม ัติ การเข้าลงทุ นในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ของ Negros PH Solar Inc (NPSI) ขนาดกําลังการผลิตตามสัญญา Solar Energy Contract 50 เมกะวัตต์ ซึ6 งตั9งอยู่
ที6ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ โดยซื9อหุน้ สามัญใน NPSI ร้อยละ 40 ของทุนที6ออกแล้วทั9งหมด คิดเป็ นมูลค่ารวม 600,000 ดอลล่าร์
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
สหรัฐ โดยจะต้องได้รับอนุ มตั ิจากที6ประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั9งหมด บริ ษทั
คาดว่าโครงการโรงไฟฟ้ านี9 จะสามารถก่ อสร้ างแล้วเสร็ จและจําหน่ ายไฟฟ้ าในเชิ งพาณิ ชย์ได้ภายในปี 2560 โดยจะมี
ผลตอบแทนโครงการไม่ต6าํ กว่าร้อยละ 15 ซึ6 งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์
ต่ อบริ ษทั และผูถ้ ื อหุ ้น และภายหลังจากที6 คู่สัญญาปฏิ บตั ิ ตามเงื6 อนไขบังคับก่ อนที6 กาํ หนดไว้ในสัญญาซื9 อขายหุ ้นหรื อ
ได้รับยกเว้นตามวิธีการที6กาํ หนดในสัญญาฯ ภายในเดือนตุลาคม 2560 (แก้ไขเพิ6มเติมวันที6 19 พฤษภาคม 2560) บริ ษทั ได้
ชําระเงินจํานวนดังกล่าวแล้ว
อย่างไรก็ดี เมื6อวันที6 10 พฤศจิกายน 2560 ไม่สามารถดําเนิ นการเพื6อให้ได้มาซึ6 งใบอนุญาตก่อสร้างของโครงการและยังไม่
สามารถสรุ ปความคืบหน้าใดๆ ได้ เนื6 องจากมีการปรับเปลี6ยนนโยบายเรื6 องกระบวนการและขั9นตอนการอนุ มตั ิใบอนุ ญาต
ของหน่ วยงานคื อกรมพลังงาน กระทรวงพลังงาน ประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ บริ ษทั จึ งมี ความจําเป็ นต้องยกเลิ กการลงทุ นใน
โครงการ และบริ ษทั ได้ต9 งั ค่าเผื6อเงิ นมัดจําที6 จะไม่ สามารถเรี ยกคื น 34.10 ล้านบาท (ประกอบด้วยเงิ นมัดจําค่าเช่ าที6 ดิน
22.40 ล้านบาท ค่าดําเนิ นการเพื6อให้ได้มาซึ6 งใบอนุ ญาตก่อสร้างโครงการ 11.70 ล้านบาท) และตัดจําหน่ ายเงินมัดจําที6ไม่
สามารถเรี ยกคืน (ค่าใช้จ่ายจัดจ้างที6ปรึ กษากฎหมาย ที6ปรึ กษาทางการเงิ น และที6ปรึ กษาทางเทคนิ ควิศวกรรม) 8.63 ล้าน
บาท อย่างไรก็ดี บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการส่ งหนังสื อทวงถามเงิ นมัดจําค่าเช่ าที6ดินอย่างเป็ นทางการไปยังผูใ้ ห้เช่ าที6ดินแล้ว 2
ครั9ง และจะดําเนินการตามขั9นตอนทางกฎหมายต่อไป
ต่อมาเมื6อวันที6 8 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ได้รับเงินมัดจําค่าหุ ้น 21.23 ล้านบาท คืนแล้วจากผูร้ ักษาทรัพย์สิน (Escrow Agent)
สําหรับเงินมัดจําค่าเช่าที6ดิน 22.40 ล้านบาท และค่าดําเนิ นการเพื6อให้ได้มาซึ6 งใบอนุ ญาตก่อสร้างโครงการ 11.70 ล้านบาท
รวม 34.10 ล้านบาท ยังไม่สามารถเรี ยกคืนได้
ทั9งนี9 การพิจารณาของคณะกรรมการสําหรับการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ของ Negros PH
Solar Inc (NPSI) เมื6 อวันที6 26 มกราคม 2560 คณะกรรมการได้มีมติ เห็ นชอบว่า การลงทุนในโรงไฟฟ้ า NPSI มี ความ
สมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากข้อมูลการตรวจสอบทางเทคนิ ค ข้อมูลเชิงพาณิ ชย์ และข้อมูลการตรวจสอบสถานะทาง
กฎหมาย
การพิจารณาข้อมูลทางเทคนิ ค บริ ษทั ได้ว่าจ้าง บริ ษทั อินฟราเทค เอ เอสทีเอ็ม จํากัด เพื6อดําเนิ นการสํารวจพื9นที6และ
ประเมินความเหมาะสมของสถานที6 เพื6อใช้ในการสร้างโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่ว่าจะเป็ นการทดสอบความ
แข็งแรงของดิ น ความสู งของพื9นที6 จากระดับนํ9าทะเล สถิ ติภยั พิบตั ิ เช่ น การเกิ ดนํ9าท่วมและลมพายุยอ้ นหลัง รวมถึ ง
บริ ษทั ยังได้เตรี ยมการว่าจ้างบริ ษทั รับเหมาก่อสร้ างโรงไฟฟ้ า ซึ6 งเป็ นบริ ษทั ที6ได้รับการจัดอันดับอยู่ในรายชื6 อบริ ษทั
ชั9นนํา 500 อันดับของโลก (Fortune Global 500) ให้เป็ นผูอ้ อกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้า
การพิจารณาความเป็ นไปได้เชิ งพาณิ ชย์ เนื6 องจากการแข่งขันที6สูงในธุ รกิจก่อสร้างของประเทศฟิ ลิปปิ นส์ NPSI ได้รับ
ข้อ เสนอจากบริ ษ ัท รั บ เหมาก่ อ สร้ า งหนึ6 ง ในการจัด หาเงิ น ทุ น ค่ า ก่ อ สร้ า งโครงการให้ใ นอัต ราร้ อ ยละ 85 ของค่ า
ก่อสร้ างทั9งหมด โดย NPSI มีภาระผูกพันในการรั บผิดชอบค่าก่อสร้ างเบื9 องต้นเพียงร้ อยละ 15 เท่านั9น โดยบริ ษทั ได้
ศึกษาข้อเท็จจริ งเพิ6มเติมแล้วพบว่าโครงการอื6นในบริ เวณใกล้เคียงกันได้รับข้อเสนอจากบริ ษทั ก่อสร้างเช่นเดียวกัน ซึ6 ง
จากข้อได้เปรี ยบดังกล่าว ส่ งผลให้ผลตอบแทนโครงการ ไม่ต6าํ กว่าร้อยละ 15 ทั9งนี9 บริ ษทั ได้ว่าจ้าง บริ ษทั ซิ มส์ พร็ อพ
เพอร์ ต9 ี คอนซัลแทนท์ จํากัด เพื6อประเมินมูลค่าของ NPSI ซึ6 งผลการประเมินมูลค่าของ NPSI มีมูลค่าหุ ้น ร้อยละ 40 อยู่
ที6 757.20 ล้านบาท ทั9งนี9 การประเมินมูลค่าดังกล่าวเป็ นการประเมินมูลค่าของ NPSI เมื6อสามารถดําเนินโครงการได้
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เต็มรู ปแบบแล้ว โดยมีสมมติฐานการประเมินมูลค่า ประกอบด้วย เงินลงทุนเริ6 มกิจการเท่ากับ 2,353.95 ล้านบาท โดย
โครงการสามารถดําเนิ นการผลิตกระแสไฟฟ้ าได้ทนั ที มีอายุเวลาโครงการ 25 ปี และได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนจาก
รัฐบาลฟิ ลิปปิ นส์โดยได้รับการยกเว้นภาษีใน 7 ปี แรก และปี ที6 8-13 เสี ยภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 และปี ที6 1425 เสี ยภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 และอัตราค่าไฟฟ้าที6 5.70 บาทต่อหน่วย ทั9งนี9 บริ ษทั ซิ มส์ฯ ประเมินมูลค่าโดย
วิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตทั9งหมดภายใต้เงื6อนไขว่า NPSI มีกาํ ลังการผลิตเต็มจํานวนที6 50 เมกะวัตต์ เป็ นเวลา
25 ปี ในการคํานวณโดยใช้อตั ราคิดลด (Discount Rate) ที6ร้อยละ 8
แต่ เ นื6 อ งจากการเข้า ลงทุ น ของบริ ษ ทั อยู่ใ นขั9น ตอนของการเริ6 ม ดํา เนิ น ขอรั บ ใบอนุ ญ าตที6 เ กี6 ย วข้อ งในการดํา เนิ น
โครงการ บริ ษทั จึ งสามารถเจรจาในการเข้าซื9 อหุ ้นร้ อยละ 40 ในราคา 600,000 เหรี ยญสหรั ฐ หรื อประมาณ 21 ล้าน
บาท เมื6อเปรี ยบเทียบกับมูลค่าของ NPSI ซึ6 งเมื6อสามารถดําเนิ นโครงการได้เต็มรู ปแบบถือว่าเป็ นอัตราค่าตอบแทนที6
สมเหตุสมผล
ในส่ ว นของการศึ ก ษาความเป็ นไปได้ใ นทางกฏหมาย บริ ษ ัท ได้ว่ า จ้า ง DFDL (Thailand) Ltd. ซึ6 งทํา งานร่ ว มกับ
สํานักงานกฎหมายในประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ เพื6อตรวจสอบเอกสารทางกฎหมายและใบอนุ ญาตต่างๆ ของ NPSI ซึ6 งผล
การประเมิ น นั9น NPSI อยู่ใ นขั9น ตอนการดํา เนิ น การขอเอกสารหลัก คื อ ใบอนุ ญ าตก่ อ สร้ า งสํา หรั บ โครงการ โดย
บริ ษ ทั ได้ก าํ หนดเงื6 อ นไขการชํา ระเงิ น ของสั ญ ญา ในรู ป แบบของเงิ น มัด จํา ซึ6 ง มี เ งื6 อ นไขในการคื น เงิ น มัด จํา หาก
เงื6อนไขบังคับก่อนในสัญญาไม่เกิดขึ9น ซึ6งรวมถึง การที6 NPSI ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างดังกล่าว
ในการประชุมคณะกรรมการ ได้มีการพิจารณาเงื6อนไขและขั9นตอนการขอรับใบอนุ ญาตก่อสร้าง โดย NPSI จะได้รับ
ใบอนุ ญาตก่อสร้างได้ เมื6อกระทรวงพลังงาน ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ได้พิจารณาคําขอและเงื6อนไขของใบอนุ ญาตต่าง ๆ ที6
NPSI ได้ปฏิ บตั ิ และยื6นต่อกระทรวงพลังงาน ซึ6 งทางกระทรวงพลังงานดังกล่าว จะประกาศผลการอนุ มตั ิ โครงการที6
ได้รับอนุญาตให้พฒั นาและก่อสร้างโครงการหน้าเว็บไซต์ของกระทรวงพลังงาน
อย่างไรก็ตาม จากการเปลี6ยนรัฐบาลของประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ส่ งผลให้มีการปรับเปลี6ยนนโยบายในส่ วนของการอนุ มตั ิ
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ส่ งผลให้โครงการของ NPSI ยังอยูใ่ นระหว่างรอการอนุมตั ิ ซึ6 งส่ งผลให้การ
ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างของโครงการล่าช้าออกไปอย่างไม่มีกาํ หนด
ทั9งนี9คณะกรรมการจึงอนุมตั ิให้จ่ายเงินมัดจํา 34.10 ล้านบาท ก่อนที6จะได้รับอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ ให้ลงทุนในโครงการ
โดยคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า การชําระเงินมัดจําจํานวน 34,102,184.62 บาท เนื6 องจากบริ ษทั ถือเป็ นนักลงทุนราย
ใหม่ของธุ รกิ จพลังงานในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ดังนั9น หากบริ ษทั เข้าซื9 อหุ ้นของโครงการโรงไฟฟ้ าในลักษณะดังกล่าว
ในช่วงเวลาที6โครงการเข้าสู่ ระยะที6ใกล้จะได้รับผลตอบแทนในเชิ งพาณิ ชย์ หรื อโครงการได้รับใบอนุ ญาตที6เกี6ยวข้อง
ต่าง ๆ เรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั คาดการณ์ว่าราคาของโครงการจะขึ9นไปสู่ ระดับราคาที6สูงขึ9น หรื อตามระดับราคาตลาดที6
ประมาณ 700 กว่าล้านบาท ซึ6งประเมินได้โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ ซึ6งหากเปรี ยบเทียบในแง่ของความเชื6อมัน6 ของเจ้าของ
โครงการที6 มี ต่ อ นั ก ลงทุ น รายต่ า งๆ ในขณะนั9น บริ ษัท อาจมี ค วามเสี ย เปรี ยบบริ ษัท อื6 น ๆ ที6 เ ป็ นคู่ แ ข่ ง ในตลาด
ดังนั9น บริ ษทั จึงตัดสิ นใจเข้าลงทุนในโครงการนี9 ต9 งั แต่ระยะเริ6 มต้น โดยอาจร่ วมบริ หารจัดการความเสี6 ยงที6อาจเกิดขึ9น
จากการจากการเข้าลงทุนในโครงการตั9งแต่ระยะแรก (Very greenfield stage) บริ ษทั จึ งเจรจาต่อรองในการเข้าซื9 อหุ ้น
ร้อยละ 40 ในราคา 600,000 เหรี ยญสหรัฐ หรื อประมาณ 21 ล้านบาท แต่บริ ษทั ต้องรับหน้าที6ในการสํารองจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจองที6ดินโครงการ
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อย่างไรก็ตาม การชําระเงินดังกล่าวเป็ นการชําระเงินมัดจําซึ6 งอยูภ่ ายใต้เงื6อนไขในการชําระคืนในกรณี ต่าง ๆ ซึ6 งรวมถึง
การได้รับอนุ มตั ิจากผูถ้ ือหุ ้นให้ดาํ เนิ นโครงการ ประกอบกับเงิ นค่ามัดจําดังกล่าวเป็ นจํานวนซึ6 งมีความเหมาะสมเมื6อ
เปรี ยบเทียบกับมูลค่าของ NPSI หากดําเนิ นโครงการได้เต็มรู ปแบบ นอกจากนั9น เงินมัดจําทั9งในส่ วนค่าเช่าที6ดิน และ
ค่าดําเนินการเพื6อให้ได้มาซึ6งใบอนุญาตก่อสร้าง มีความจําเป็ นดังนี9
1)

เงินมัดจําค่าเช่าที6ดิน จํานวน 22,398,461.41 บาท ที6ได้ชาํ ระภายหลังจากการพิจารณาผลตรวจสอบสถานะขั9นต้น
ของ NPSI
บริ ษทั พิจารณาชําระเงินส่ วนนี9 ก่อนได้รับอนุ มตั ิจากผูถ้ ือหุ ้น เนื6 องจาก โครงการโรงไฟฟ้ าในประเทศฟิ ลิปปิ นส์
นั9น ที6ดินที6ต9 งั ของโรงไฟฟ้ าเป็ นส่ วนสําคัญในการได้รับอนุ มตั ิโครงการ เนื6 องจากที6ดินเป็ นเงื6อนไขหนึ6 งของการ
ได้รับใบอนุ ญาตให้เข้าศึกษาและสํารวจโครงการโรงไฟฟ้ า (“Service Contract”) ซึ6 งจะต้องไม่มีบริ เวณพื9นที6ทบั
ซ้ อ นกับ โครงการอื6 น ที6 ไ ด้รั บ Service Contract ไปก่ อ นหน้ า ดัง นั9 น NPSI จึ ง มี ค วามจํา เป็ นต้อ งจัด หาที6 ดิ น
เพื6อที6จะเข้าสู่ ข9 นั ตอนการขอใบอนุ ญาต Service Contract นอกจากนี9 การเช่ าที6ดินในระยะเวลาเริ6 มต้นโครงการ
จะช่ วยบริ หารจัดการราคาค่าเช่ าให้อยู่ในระดับราคาตลาด ไม่ก่อให้เกิ ดการฉวยโอกาสขึ9นราคาหากโครงการ
ได้รับใบอนุ ญาต Service Contract ที6 ระบุพ9ืนที6 โครงการมาก่ อน นอกจากนี9 การจัดหาที6 ดินถื อว่าเป็ นความเสี6 ยง
ระดับสู ง เนื6 องจาก หากไม่สามารถทําสัญญาเช่าที6ดินให้ครบถ้วนตามพื9นที6โครงการที6ระบุไว้ในขั9นตอนการขอ
ใบอนุ ญ าต Service Contract จะส่ ง ผลให้เ กิ ด ค่ า ใช้จ่ า ยเพิ6 ม ขึ9 น จากการที6 ต ้อ งดํา เนิ น การขอใบอนุ ญ าต Service
Contract ใหม่ตามพื9นที6ที6ดินที6โครงการสามารถทําสัญญาเช่ าที6ดินได้จริ ง บริ ษทั จึ งตัดสิ นใจตกลงเข้าทําสัญญา
เพื6อให้มีสิทธิ ครอบครองที6 ดินเพื6อให้ NPSI ขอรั บสิ ทธิ ในการพัฒนาโครงการได้โดยไม่มีความเสี6 ยงเรื6 องการ
จัดหาที6ดิน และมีสภาพคล่องในการดําเนิ นโครงการในระยะเริ6 มต้นที6มีการแข่งขันสู ง ทั9งนี9 บริ ษทั ชําระเงินส่ วน
นี9 โดยไม่เป็ นไปตามสัดส่ วนการถื อหุ ้น เนื6 องจาก ผูถ้ ือหุ ้นฝ่ ายฟิ ลิปปิ นส์ ตกลงเป็ นผูด้ าํ เนิ นการเพื6อให้ได้มาซึ6 ง
สิ ทธิ การเช่าที6ดิน และบริ ษทั ตกลงเป็ นผูช้ าํ ระค่ามัดจํา โดยในท้ายที6สุดเมื6อสามารถดําเนิ นโครงการได้ ค่ามัดจํา
นี9 จะถือว่าเป็ นค่าใช้จ่ายของโครงการ โดย NPSI มีหน้าที6จะต้องคืนให้กบั บริ ษทั ในส่ วนที6บริ ษทั ชําระเกินไปตาม
สัดส่ วนการถือหุน้

2)

เงินค่าดําเนิ นการเพื6อให้ได้มาซึ6 งใบอนุ ญาตก่อสร้างโครงการ จํานวน 11,703,723.21 บาท ได้ชาํ ระเงินภายหลัง
จากการพิจารณาผลตรวจสอบสถานะของ NPSI แล้ว
บริ ษทั พิจารณาชําระเงินส่ วนนี9 ก่อนได้รับอนุ มตั ิจากผูถ้ ือหุ ้น เนื6 องจาก โครงการโรงไฟฟ้ าในประเทศฟิ ลิปปิ นส์
นั9น NPSI จะต้องได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการ บริ ษ ทั ชํา ระเงิ น ส่ ว นนี9 โดยไม่ เ ป็ นไปตามสัดส่ ว นการถื อ
หุ ้น เนื6 องจาก ผูถ้ ื อหุ ้นฝ่ ายฟิ ลิ ปปิ นส์ ตกลงเป็ นผูด้ าํ เนิ นการเพื6อให้ได้มาซึ6 งใบอนุ ญ าตก่ อสร้ างโครงการ และ
บริ ษทั ตกลงเป็ นผูช้ าํ ระค่าดําเนิ นการ โดยในท้ายที6 สุดเมื6 อสามารถดําเนิ นโครงการได้ ค่ามัดจํานี9 จะถื อว่าเป็ น
ค่าใช้จ่ายของโครงการ โดย NPSI มีหน้าที6จะต้องคืนให้กบั บริ ษทั ในส่ วนที6บริ ษทั ชําระเกิ นไปตามสัดส่ วนการ
ถือหุน้
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นอกจากนั9น เงิ น ลงทุ น ทั9ง สองรายการรวมจํา นวน 34,102,184.62 บาท นั9น บริ ษ ทั ได้ช ํา ระโดยมี เ งื6 อ นไขว่า
บริ ษทั จะสามารถเรี ยกคืนเงินลงทุนสองรายการนี9 คืนจากผูถ้ ือหุ ้นของ NPSI ไม่สามารถดําเนิ นโครงการได้ และ
หากผูถ้ ื อหุ ้นของ NPSI มีการบ่ายเบี6 ยงการชําระเงิ นมัดจําดังกล่าวคืน บริ ษทั สามารถดําเนิ นคดี กบั ผูถ้ ือหุ ้นของ
NPSI ตามเงื6อนไขที6ระบุไว้ในสัญญา
ชื6 อ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น ของ NPSI และชื6 อ ผู ใ้ ห้ เ ช่ า ที6 ดิ น คื อ MS. MARIA CELIA RAMONA S. MONFORT เป็ นพลเมื อ ง
ประเทศฟิ ลิ ป ปิ นส์ ซึ6 ง ไม่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ก ับ บริ ษ ทั ทั9ง ในด้า นการมี ผูถ้ ื อ หุ ้น กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร รวมถึ งผูท้ ี6
เกี6ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม การที6ผูถ้ ือหุ ้นฝ่ ายฟิ ลิปปิ นส์เป็ นผูใ้ ห้เช่าที6ดินนั9น เนื6 องจาก บริ ษทั ได้ขอให้ผูถ้ ือหุ ้นฝ่ ายฟิ ลิปปิ นส์
ช่ วยเจรจาและรวบรวมที6 ดินจากเจ้าของที6 ดินที6 แท้จริ งให้แก่บริ ษทั ซึ6 งผูถ้ ือหุ ้นฝ่ ายฟิ ลิปปิ นส์ ไม่ได้เป็ นเจ้าของ
ที6ดินแต่อย่างใด แต่มีหน้าที6ที6ตอ้ งดําเนิ นการจัดหาที6ดินมาให้เช่ า เพื6อให้โครงการสามารถเข้าสู่ ข9 นั ตอนการขอ
ใบอนุญาตต่าง ๆ เช่น ใบอนุญาต Service Contract หรื อใบอนุญาตก่อสร้าง เป็ นต้น
1. เงินมัดจําค่าเช่าที6ดิน จํานวน 22,398,461.41 บาท เป็ นสัญญาที6บริ ษทั วางเงินมัดจําจองที6ดินไว้ เพื6อให้ NPSI
เช่าที6ดินโครงการในภายหลัง โดยเงื6อนไขที6บริ ษทั จะได้รับเงินคืนมี ดังนี9
(1) เมื6อเงื6 อนไขการเข้าทําสัญญาเช่ าที6ดินโครงการได้ถูกดําเนิ นการโดยครบถ้วน หรื อได้รับการสละสิ ทธิ
โดยคู่สญ
ั ญาที6เกี6ยวข้อง
(2) เมื6อ NPSI ไม่สามารถเข้าทําสัญญาเช่าที6ดินโครงการกับเจ้าของที6ดิน
(3) เมื6อบริ ษทั ไม่ได้รับการอนุมตั ิให้เช่าที6ดินโครงการ
ดังนั9น การที6บริ ษทั ยกเลิกการลงทุนใน NPSI ถือว่าไม่ได้รับการอนุ มตั ิให้บริ ษทั เช่ าที6ดิน จึงส่ งผลให้บริ ษทั
ได้รับเงินลงทุนที6เป็ นเงินมัดจําค่าเช่าที6ดินคืน
2. ส่ วนสัญญามัดจําค่าดําเนินการเพื6อให้ได้มาซึ6งใบอนุญาตก่อสร้าง มีเงื6อนไขที6บริ ษทั จะได้รับเงินคืน ดังนี9
(1) เมื6อคู่สญ
ั ญาไม่สามารถดําเนินการให้ NPSI ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง
(2) เมื6อบริ ษทั ไม่ได้รับอนุมตั ิให้ดาํ เนินการโครงการ
การที6 คณะกรรมการบริ ษทั ยกเลิ กการลงทุนใน NPSI ส่ งผลให้บริ ษทั ต้องได้รับเงิ นมัดจําทั9งหมดนี9 คืนเต็ม
จํานวน ขณะนี9 บริ ษทั กําลังดําเนิ นการเจรจาให้คู่สัญญาคืนเงินมัดจํา โดยคู่สัญญาตกลงเข้าทําสัญญาคืนเงิน
มัดจํากับบริ ษทั โดยมีกาํ หนดการชําระเงินมัดจําทั9งหมดภายในวันที6 15 สิ งหาคม 2561 ณ ปั จจุบนั บริ ษทั ยัง
ไม่ได้รับชําระเงินมัดจําค่าเช่าที6ดินคืน และอยูร่ ะหว่างขั9นตอนการจัดเตรี ยมคําให้การและคําฟ้ องเพื6อฟ้ องคดี
ต่อลูกหนี9
ทั9งนี9 หากบริ ษทั ได้รับเงิ นคื นดังกล่าวแล้วจริ ง บริ ษทั จะรั บรู ้ เป็ นค่าเผื6อผลเสี ยหายโอนกลับ และรั บรู ้ เป็ น
รายได้อื6นในงบกําไรขาดทุนในงวดที6ได้รับเงินคืนแล้ว
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31.2 ในที6 ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั9งที6 2/2563 เมื6อวันที6 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุ มตั ิการเข้าทํารายการซื9 อขาย
ทรัพย์สินของบริ ษทั เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที จํากัด (“NEXT”) โดยการเข้าทํารายการดังกล่าว บริ ษทั จะจ่ายชําระเงิ นสดมูลค่า
40,000,000 บาท (“ราคาซื9 อ ขาย”) ให้แ ก่ NEXT เพื6 อ เข้า ซื9 อ ทรั พ ย์สิ น และสิ ท ธิ ใ นการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ สื6 อ โฆษณา และ
อุ ป กรณ์ ที6 เ กี6 ย วข้อ งกับ การทํา ธุ ร กิ จ สื6 อ โฆษณา สิ ท ธิ บ ตั รในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ สื6 อ โฆษณา ผูด้ ู แ ลโครงการหลัก และ
บุคลากรหลักในการทําธุรกิจ (“การทําธุรกรรม”)
ทั9งนี9 การทําธุ รกรรมข้างต้นจะเกิดขึ9นต่อเมื6อเงื6อนไขบังคับก่อนที6สําคัญตามที6ระบุไว้ในสัญญาซื9 อขายทรัพย์สินสําเร็ จ
ครบถ้ว นสมบู ร ณ์ และในกรณี ที6 ก ารทํา ธุ ร กรรมเป็ นผลสํา เร็ จ บริ ษ ทั จะได้รั บ สิ ท ธิ ใ นการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ สื6 อ โฆษณา
จํานวน 6 สัญญา อุปกรณ์ที6เกี6 ยวข้องกับการทําธุ รกิ จสื6 อโฆษณา 249 รายการ สิ ทธิ บตั รในการดําเนิ นธุ รกิ จสื6 อโฆษณา
ผูด้ ูแลโครงการหลัก และบุคลากรหลักในการทําธุ รกิ จ ซึ6 งคาดว่าการเข้าทําธุ รกรรมดังกล่าวจะแล้วเสร็ จภายในเดื อน
มี นาคม 2563 ทั9งนี9 บริ ษทั ไม่มีภาระผูกพันหรื อหน้าที6 ในการดําเนิ นการใด ๆ ก่ อนการดําเนิ นการตามเงื6 อนไขบังคับ
ก่อนโดย NEXT ทั9งนี9 สัญญาซื9อขายทรัพย์สินมีสาระสําคัญโดยสรุ ป ดังนี9
เงื6อนไขบังคับก่อน
1. การตรวจสอบสถานะของกิ จ การและทรั พ ย์สิ น (Due Diligence) เสร็ จ สิ9 น และไม่ มี ผ ลกระทบทางลบอย่า งเป็ น
นัยสําคัญต่อการเข้าทํารายการ
2. NEXT ดําเนิ นการให้ ผูด้ ูแลโครงการหลักซึ6 งเป็ นบุคคลที6บริ ษทั กําหนดเข้าทําสัญญาว่าจ้างบริ หารจัดการกับบริ ษทั
โดยมีเนื9อหาและระยะเวลาเป็ นไปตามที6บริ ษทั กําหนด ทั9งนี9 เป็ นระยะเวลาไม่ต6าํ กว่า 4 ปี
3. NEXT ดําเนิ นการให้พนักงานที6บริ ษทั กําหนด เข้าทําสัญญาจ้างแรงงานกับบริ ษทั เพื6อให้พนักงานดังกล่าวทํางาน
เป็ นพนักงานของบริ ษทั ตามข้อกําหนดและเงื6อนไขที6บริ ษทั กําหนด
4. NEXT ดําเนิ นการการเปลี6ยนแปลงคู่สัญญาที6เกี6ยวกับสิ ทธิ ในการดําเนิ นธุ รกิจสื6 อโฆษณา โดยมีมูลค่ารวมตั9งแต่ก6 ึง
หนึ6งของสัญญาที6เกี6ยวกับสิ ทธิในการดําเนินธุรกิจสื6 อโฆษณารวมกันทุกฉบับ
เงื6อนไขบังคับหลัง
1. NEXT ตกลงดําเนิ นการการเปลี6ยนแปลงคู่สัญญาที6เกี6 ยวกับสิ ทธิ ในการดําเนิ นธุ รกิ จสื6 อโฆษณา ฉบับที6ยงั ไม่เสร็ จ
สิ9 น ภายใน 60 วันนับแต่วนั ที6การซื9อขายเสร็ จสมบูรณ์
2. NEXT ตกลงรั บ ประกัน สภาพการใช้ง านทรั พ ย์สิ น ที6 ซ9ื อ ขายเป็ นระยะเวลา 90 วัน นับ แต่ ว นั ที6 ก ารซื9 อ ขายเสร็ จ
สมบูรณ์
3. NEXT ดําเนิ นการให้มีการอนุ ญาตให้ใช้สิทธิ ในสิ ทธิ บตั รการประดิษฐ์ ที6อยู่ในระหว่างการดําเนิ นการจดทะเบียน
ขอสิ ทธิบตั รการประดิษฐ์แก่บริ ษทั
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4. NEXT ตกลงที6 จะดําเนิ นการต่อ ติ ดตาม และ/หรื อให้ความร่ วมมื อแก่ บริ ษทั จนกว่าการจดทะเบี ยนที6 เกี6 ยวข้องจะ
เสร็ จ สิ9 น รวมถึ ง แต่ ไ ม่ จ ํา กัด เฉพาะ การนํา สั ญ ญาอนุ ญ าตให้ ใ ช้ สิ ท ธิ ไ ปจดทะเบี ย นเมื6 อ คํา ขอจดสิ ท ธิ บ ัต ร
การประดิษฐ์ได้รับการจดทะเบียนเรี ยบร้อยแล้ว
การชําระราคาซื9อขาย
ในวัน ที6 ก ารซื9 อขายเสร็ จ สมบู ร ณ์ บริ ษัท จะชํา ระราคาซื9 อขายให้ แ ก่ NEXT ทั9ง นี9 ในกรณี ที6 NEXT ดํา เนิ น การ
เปลี6ยนแปลงคู่สัญญาได้ไม่ครบ 6 ฉบับ ตามที6กาํ หนดไว้ในเงื6อนไขบังคับก่อน NEXT ตกลงให้บริ ษทั หักราคาซื9 อขาย
จํา นวนเที ย บเท่ า กับ มู ล ค่ า ประเมิ น ของสั ญ ญาที6 เ กี6 ย วกับ สิ ท ธิ ใ นการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ สื6 อ โฆษณาที6 ย งั ดํา เนิ น การการ
เปลี6ยนแปลงคู่สัญญาไม่แล้วเสร็ จ โดยบริ ษทั จะชําระราคาซื9 อขายที6หกั ไว้ให้แก่ NEXT เป็ นรายสัญญาภายใน 60 วันนับ
แต่วนั ที6 NEXT ดําเนิ นการการเปลี6ยนแปลงคู่สัญญาฉบับนั9น ๆ เสร็ จสิ9 น อย่างไรก็ดี หาก NEXT ไม่สามารถดําเนิ นการ
การเปลี6ยนแปลงคู่สัญญาได้ภายในระยะเวลาตามที6กาํ หนด NEXT ตกลงลดราคาซื9 อขายเป็ นจํานวนเทียบเท่ากับมูลค่า
ประเมินของสัญญาที6ดาํ เนินการการเปลี6ยนแปลงคู่สญ
ั ญาไม่แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาตามที6กาํ หนด
นอกจากนี9 เพื6อให้การดําเนิ นการต่าง ๆ เป็ นไปอย่างคล่องตัว ให้ประธานเจ้าหน้าที6บริ หาร หรื อบุคคลที6คณะกรรมการ
ของบริ ษทั มอบหมายเป็ นผูเ้ จรจา ทําความตกลง กําหนด แก้ไข เปลี6ยนแปลงรายละเอียดเงื6อนไขและดําเนิ นการใด ๆ ที6
จําเป็ น ตั9ง แต่ ก ารลงนามในสัญ ญา บัน ทึ ก ข้อ ตกลง และเอกสารต่ า ง ๆ รวมทั9ง การติ ด ต่ อ กับ หน่ ว ยงานราชการหรื อ
หน่วยงานกํากับดูแลที6เกี6ยวข้อง ตลอดจนดําเนินการต่าง ๆ ตามที6จาํ เป็ นและสมควรเพื6อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั
การเข้า ทํา รายการซื9 อ ขายทรั พ ย์สิ น ดัง กล่ า ว ทางบริ ษ ทั NEXT ได้ส่ ง มอบสิ ท ธิ ใ นการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ สื6 อ โฆษณา ของ
บริ ษทั แอคมี เดี ย (ไทยแลนด์) จํากัด, บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน), บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั เซ็นทรัล ฟู้ด รี เทล จํากัด ให้กบั บริ ษทั เป็ นที6เรี ยบร้อยแล้ว รวมมูลค่า 29,321,009.47 บาท
สําหรับสัญญาของบริ ษทั เซ็นทรัลแฟมิลี6มาร์ ท จํากัด และบริ ษทั อิออน (ไทยแลนด์) จํากัด รวมมูลค่า 566,154.41 บาท
ยังคงอยูใ่ นขั9นตอนของการดําเนิ นการเปลี6ยนสัญญาจากบริ ษทั NEXT เป็ นบริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ ปเรชัน6 จํากัด (มหาชน)
ซึ6 ง ตามมติ ที6 ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั วัน ที6 12 พฤษภาคม 2563 มี ม ติ อ นุ ม ตั ิ ข ยายระยะเวลาเข้าทํา สัม ปทานของ
คู่ สั ญ ญาทั9ง 2 สั ญ ญา ดัง กล่ า วข้า งต้น ซึ6 ง ณ วัน ที6 30 มิ ถุ น ายน 2563 ทางบริ ษ ัท NEXT ไม่ ส ามารถส่ ง มอบสั ญ ญา
ดังกล่าวได้ทนั ตามกําหนดที6ขออนุ มตั ิขยายเวลาเข้าทําสัมปทาน ทั9งนี9 คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้มีมติเปลี6ยนแปลงมูลค่า
สัญญาซื9 อขายทรั พย์สินกับทาง NEXT จากเดิ มมู ลค่า 40,000,000 บาท (สี6 สิบล้านบาทถ้วน) เป็ น 39,433,845.59 บาท
(สามสิ บเก้าล้านสี6 แสนสามหมื6นสามพันแปดร้อยสี6 สิบห้าบาทห้าสิ บเก้าสตางค์) รวมทั9งสัญญาให้สิทธิ โฆษณาระหว่าง
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน) เปลี6 ยนเป็ นสัญญาร่ วมลงทุนกับ บริ ษทั แพลน บี ซี เอส จํากัด ซึ6 งเป็ นไปตามมติ ที6
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั9งที6 7/2563 วันที6 13 สิ งหาคม 2563
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
32.

ภาระผูกพันและหนีสM ิ นทีอ: าจเกิดขึนM

32.1 ภาระผูกพันเกีย: วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาบริ การกับบริ ษทั ที6 ไม่เกี6 ยวข้องกันแห่ งหนึ6 ง กําหนดระยะเวลาการเช่ า 3 ปี สิ9 นสุ ดสัญญาวันที6 30
พฤศจิ ก ายน 2563 ในอัต ราค่ า บริ การ ปี ที6 1 จํา นวน 139,400 บาท ปี ที6 2 จํา นวน 156,825 บาท และปี ที6 3 จํา นวน
174,250 บาท
32.2 ภาระผูกพันเกีย: วกับสั ญญาให้ บริการระยะยาว
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาสัมปทานโฆษณา เพื6อได้มาซึ6 งสิ ทธิ ในการกระจายเสี ยงออกอากาศ และการออกอากาศรู ปแบบ
รายการเพลงและหรื อตามรู ปแบบที6ท9 งั สองฝ่ ายเห็นชอบร่ วมกันภายในบริ ษทั ดังกล่าว โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี – 10
ปี บริ ษทั มีภาระที6จะต้องจ่ายส่ วนแบ่งรายได้ตามอัตราที6ระบุในสัญญาดังกล่าว
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาจ้างเหมางานเสาเข็มและงานคอนกรี ตรากฐานกับบริ ษทั แห่ งหนึ6 ง เพื6อรับจ้างเหมางานเสาเข็มและ
งานคอนกรี ตรากฐานรองรับโครงสร้ างป้ ายประชาสัมพันธ์เป็ นจํานวน 76 ป้ าย ทั9งหมด 76 จังหวัด มูลค่างานจํานวน
13.70 ล้านบาท โดยสัญญามีระยะเวลา 200 วัน บริ ษทั มีภาระที6จะต้องจ่ายตามอัตราที6ระบุในสัญญาดังกล่าว
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาจ้างเหมาโครงสร้ างพร้ อมติ ดตั9งโครงเหล็กกับบริ ษทั แห่ งหนึ6 ง เพื6อรั บจ้างเหมาโครงสร้ างพร้ อม
ติ ดตั9งโครงเหล็กป้ ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 16 ป้ าย ในอาณาเขตประเทศไทยจํานวน 16 จังหวัด มูลค่างานจํานวน
2.62 ล้านบาท โดยสัญญามีระยะเวลา 240 วัน บริ ษทั มีภาระที6จะต้องจ่ายตามอัตราที6ระบุในสัญญาดังกล่าว
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาจ้างเหมางานติ ดตั9งระบบเมนแหล่งจ่ายไฟฟ้ าและเมนควบคุมกับบริ ษทั แห่ งหนึ6 ง เพื6อรั บจ้างเหมา
ระบบเมนแหล่งจ่ายไฟฟ้ าและเมนควบคุมของป้ ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 16 ป้ าย ในอาณาเขตประเทศไทยจํานวน 16
จังหวัด มูลค่างานจํานวน 1.65 ล้านบาท โดยสัญญามีระยะเวลา 240 วัน บริ ษทั มีภาระที6จะต้องจ่ายตามอัตราที6ระบุใน
สัญญาดังกล่าว
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
33.

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที6สาํ คัญสําหรับปี สิ9 นสุ ดวันที6 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี9

ค่าเสื6 อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
เงินเดือนและผลประโยชน์อื6นของพนักงาน
ส่ วนแบ่งรายได้
ค่าบริ การทางวิชาชีพ
ค่าเช่าและค่าบริ การสํานักงาน
ขาดทุนจากการด้อยค่า
เงินลงทุนทัว6 ไป
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
หนี9สงสัยจะสู ญ
ภาระหนี9จากการฟ้องร้อง
ขาดทุนจากการติดตั9งงานรากฐานโครงการ
ส่ วนแบ่งผลขาดทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
34.

งบการเงินรวม
2563
2562
20,872,614
5,985,150
25,586,739
10,225,439
27,934,450
19,987,446
8,511,314
2,109,840
3,990,325

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
20,872,614
5,339,233
25,586,739
10,225,439
27,934,450
19,146,298
7,216,014
2,064,840
3,990,325

107,640
479,683
1,591,272
17,601,981

479,683
17,601,981

2,863,955
76,860
90,990,310
29,037,508
107,169,020
14,535,360

2,863,955
22,410,352
107,169,022
99,069,651
29,037,508
14,535,360

ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริ ษทั แห่ งหนึ6 งได้ยื6นฟ้ องบริ ษทั ต่อศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ เมื6อวันที6 30 มีนาคม 2561 ในฐานผิดข้อตกลงซื9 อขาย และเรี ยก
ค่ า เสี ย หายจากบริ ษ ัท โดยมี ทุ น ทรั พ ย์ฟ้ อ งรวม 20.26 ล้า นบาท จากกรณี บ ริ ษ ัท ดัง กล่ า วไม่ ไ ด้รั บ สิ ท ธิ เ วลาในการ
โฆษณาในรายการแข่ ง ขัน กอล์ฟ ยูโ รเปี6 ยน ฤดู ก าลปี 2017 และ 2018 และเมื6 อ วัน ที6 22 พฤษภาคม 2561 บริ ษ ทั ยื6น
คําให้การและฟ้ องแย้งเรี ยกค่าสิ ทธิ โฆษณาที6บริ ษทั ดังกล่าวยังเป็ นหนี9 โดยมีทุนทรัพย์รวม 3.93 ล้านบาท โดยวันที6 10
ตุลาคม 2562 สื บพยานจําเลยเสร็ จสิ9 น ศาลได้นัดฟั งคําพิพากษาในวันที6 19 ธันวาคม 2562 พิพากษาให้จาํ เลยชําระเงิ น
25,653,371.51 บาท พร้ อมดอกเบี9 ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี ของเงิ นต้นดังกล่าว นับแต่วนั ฟ้ อง (ฟ้ องวันที6 30 มี นาคม
2561) เป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็ จแก่โจทย์ และให้จาํ เลยใช้ค่าฤชาธรรมเนี ยมแทนโจทย์ โดยกําหนดค่าทนายความ
10,000 บาท
ในปี 2562 บริ ษทั ได้บนั ทึกสํารองค่าเผื6อความเสี ยหายจากคดีฟ้องร้องพร้อมดอกเบี9ยรวมเป็ นเงินจํานวน 29.04 ล้านบาท
ในงบการเงิ น ปั จจุ บนั คดี น9 ี ตกลงประนี ประนอมยอมความโดยบริ ษทั ฯ ได้ชาํ ระเงิ นทั9งสิ9 น 19,300,000 บาท วันที6 27
เมษายน 2563 และโอนกลับสํารองค่าเผือ6 ความเสี ยหายจากคดีเป็ นรายได้อื6นในงบกําไรขาดทุนแล้ว
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รายงานประจําปี 2563
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
35.

การบริหารการจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ในการบริ หารทางการเงิน คือ การดํารงไว้ซ6 ึ งความสามารถในการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื6 อง และ
การดํารงไว้ซ6 ึงโครงสร้างของทุนที6เหมาะสม
ณ วันที6 31 ธันวาคม 2563 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่ วนหนี9สินต่อทุนเป็ น 0.23:1 (เฉพาะกิจการ : 0.20:1)

36.

เหตุการณ์ ภายหลังวันทีใ: นงบการเงิน
ในที6 ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ครั9 งที6 1/2564 เมื6 อ วัน ที6 21 มกราคม 2564 ได้มี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ารเข้า ลงทุ น ในบริ ษ ทั
เรฟโวลู ชั6น ออฟ ดิ จิ ท ลั เอ็ม พลอยยี เอ็ก ซ์ พี เ รี ย นซ์ จํา กัด (“ReDEX”) ประกอบธุ ร กิ จ จัด ทํา และให้บ ริ ก ารเกี6 ย วกับ
แอปพลิเคชัน6 สําหรับการบริ หารจัดการองค์กร โดยการเข้าซื9 อและถือหุ ้นสามัญใน ReDEX ในสัดส่ วนร้อยละ 40 ของ
ทุนจดทะเบียนของ ReDEX โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณไม่เกิน 10,000,000 บาท
ทั9ง นี9 การทํา ธุ ร กรรมข้า งต้น ทางบริ ษ ัท ฯ ได้จ้า งบริ ษ ัท แห่ ง หนึ6 งเพื6 อ ตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย (Legal Due
Diligence ) และที6ปรึ กษาทางการเงินสําหรับโครงการลงทุนในครั9งนี9
เงื6อนไข
การเข้าลงทุนแบ่งออกเป็ น 2 ช่วง ดังนี9
(1) ทําการซื9 อหุ ้นสามัญจํานวนรวม 10,000 หุ ้น มูลค่าที6ตราไว้หุ้นละ 100 บาท จากผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของ ReDEX ในราคา
ซื9อขาย หุน้ ละ 300 บาท คิดเป็ นเงินลงทุนทั9งสิ9 น 3,000,000 บาท
โดยวันที6 27 มกราคม 2564 บริ ษทั ได้ชาํ ระค่าหุน้ สามัญ 10,000 หุน้ เป็ นที6เรี ยบร้อย
(2) จองซื9 อหุ ้นสามัญเพิ6มทุนของ ReDEX อีก 10,000 หุ ้นมูลค่าที6ตราไว้ หุ ้น 100 บาท ในราคาไม่เกิ นหุ ้นละ 700 บาท
รวมเป็ นเงิ น ทื9 ง สิ9 น ไม่ เ กิ น 7,000,000 บาท โดยแบ่ ง ชํา ระค่ า จองซื9 อ หุ ้น สามัญ เพิ6 ม ทุ น ของ ReDex ตามรายการ
ดังต่อไปนี9
(2.1) ชําระค่าหุ ้นเต็มจํานวน 10,000 หุ ้น มูลค่าที6ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิ ดเป็ นเงิ นชําระค่าหุ ้นทั9งสิ9 น 1,000,000
บาท ในวันจองซื9อหุน้ เพิ6มทุน
(2.2) ชํา ระส่ ว นเกิ น มู ล ค่ า หุ ้ น (Premium) ในราคาหุ ้ น ละ 200 บาท คิ ด เป็ นเงิ น ชํา ระส่ ว นเกิ น มู ล ค่ า หุ ้ น ทั9ง สิ9 น
2,000,000 บาท ในวันจองซื9 อหุน้ เพิ6มทุนและ
(2.3) ชําระส่ วนเกิ นมูลค่าหุ ้น (Premium) เพิ6มเติมที6เหลือในราคาหุ ้นละไม่เกิ น 400 บาท คิดเป็ นเงินชําระส่ วนเกิ น
มูลค่าหุน้ อีกไม่เกิน 4,000,000 บาท ชําระภายในวันที6 31 พฤษภาคม 2565 โดยมีเงื6อนไขดังต่อไปนี9
2.3.1 ReDEX จะต้อ งทํา กํา ไรสุ ท ธิ ไ ม่ น้อ ยกว่ า 25 ล้า นบาท โดยพิ จ ารณาจากรายงานทางการเงิ น ของ
ReDEX ตั9งแต่วนั ที6 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึ งวันที6 31 มี นาคม 2565 บริ ษทั จึ งจะชําระเงิ นส่ วนเกิ นมูลค่า
(Premium) เพิ6มเติมที6เหลือนี9
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บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
2.3.2 หาก ReDex ทํากําไรได้น้อยกว่า 25 ล้านบาท แต่ไม่ต6 าํ กว่า 15 ล้านบาท ภายในวันที6 31 มีนาคม 2565
บริ ษทั จะชําระส่ วนเกิ นมู ลค่าหุ ้นในส่ วนนี9 เท่ ากับสัดส่ วนหุ ้นที6 บ ริ ษ ทั ถื อ อยู่ใน ReDEX คู ณ กับส่ วน
ต่างกําไรที6 ReDEX ทําได้
2.3.3 และหาก ReDex ทํากําไรได้น้อยกว่า 15 ล้านบาท ภายในวัน 31 มี นาคม 2565 บริ ษทั จะไม่ตอ้ งชําระ
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ (Premium) เพิ6มเติมนี9
โดยภายหลังการเข้าทํารายการทางบริ ษทั จะเป็ นผูด้ ูแลด้านการเงินทั9งหมดของ ReDEX พร้อมแต่งตั9งตัวแทนบริ ษทั เข้า
เป็ นกรรมการใน ReDEX รวมทั9งมีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั จะกําหนดให้เป็ นการลงนามร่ วมกันระหว่างกรรมการ
ตัวแทนบริ ษทั และกรรมการของ ReDEX
37.

การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนี9ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั เมื6อวันที6 25 กุมภาพันธ์ 2564
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