บริษัท ดีว8ี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
วันที่ 31 มีนำคม 2564
และรำยงำนกำรสอบทำนข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอ คณะกรรมการและผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ดีวี8 จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิ น รวมและงบแสดงฐานะการเงิ น เฉพาะกิ จ การ ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2564 และ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้นรวมและ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับ
งวดสามเดือนสิ้ นสุ ดเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริ ษทั ดีวี8
จ ากัด (มหาชน) และบริ ษ ัท ย่อ ย และของเฉพาะบริ ษัท ดี วี 8 จ ากัด (มหาชน) ตามล าดับ ซึ่ งผู ้บ ริ ห ารของกิ จ การเป็ น
ผูร้ ั บ ผิ ด ชอบในการจัด ท าและน าเสนอข้อ มู ล ทางการเงิ น ระหว่ างกาลเหล่ า นี้ ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 34 เรื่ อ ง
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ป เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
ดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็ น
ผูร้ ั บ ผิด ชอบด้าน บัญ ชี และการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ย บและวิ ธีก ารสอบทานอื่ น การสอบทานนี้ มี ข อบเขตจ ากัด กว่ าการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถให้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สาคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบ
ได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34
เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
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-2ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ น
โดยไม่ได้เสนอรายงานอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าขอให้สังเกต
(1) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7.1 ตั้งแต่รอบปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้รับรู ้ส่วน
แบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวจนมูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสี ยเท่ากับศูนย์ กลุ่มบริ ษทั ได้หยุด
รับรู ้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(2) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7.2 บริ ษทั ได้เข้าลงทุนในบริ ษทั เรฟโวลูชั่น ออฟ ดิจิทลั เอ็มพลอยยี เอ็กซ์พีเรี ยนซ์
จากัด (“ReDEX”) ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2564 บริ ษ ัท อยู่ร ะหว่างการพิ จ ารณามู ลค่ ายุติ ธรรมของธุ รกิ จ ดังนั้น มู ล ค่ า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาเป็ นมูลค่าประมาณการ ณ วันที่ซ้ือธุรกิจและอาจมีการปรับปรุ ง
(3) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 14ข และข้อ 19 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ลงทุนในโครงการต่าง ๆ และได้
รายงานความคืบหน้าของแต่ละโครงการที่สาคัญ
เรื่องอื่น
งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษทั ดีวี8 จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ดีวี8
จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่นในสานักงาน
เดียวกันกับข้าพเจ้า โดยการแสดงความเห็ นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้นรวมและงบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู ถ้ ือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบสอบทาน
โดยผูส้ อบบัญชี อื่นในสานักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ซึ่ งให้ขอ้ สรุ ปว่าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่ อว่าข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลไม่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่ องรายงานทางการเงินระหว่างกาลในสาระสาคัญ ตาม
รายงานลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

(นางสุ มนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด
กรุ งเทพมหานคร
13 พฤษภาคม 2564

บริษทั ดีว8ี จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564

หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
สิ นค้าคงเหลือ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากที่ติดภาระค้าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์ - สุทธิ
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
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7
8
9
10
11
12
13
14

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 มีนาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)

176,921,613
90,000,000
192,745,654
7,176,206
941,848
1,309,141
469,094,462

271,950,048
155,281,588
49,900,547
2,455,702
1,309,141
480,897,026

175,588,631
90,000,000
117,355,257
2,821,934
935,706
1,309,141
388,010,669

270,368,079
130,534,081
2,831,835
2,248,257
1,309,141
407,291,393

60,252,000
5,479,720
12,888,903
31,791,580
13,976,080
11,084,009
135,472,292
604,566,754

60,252,000
15,579,516
32,352,719
16,012,447
8,506,359
132,703,041
613,600,067

45,188,500
6,000,000
56,000,000
12,888,903
31,791,580
13,976,080
10,882,706
176,727,769
564,738,438

45,188,500
56,000,000
15,579,516
32,352,719
16,012,447
8,506,359
173,639,541
580,930,934

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
-1-

บริษทั ดีว8ี จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564

หมายเหตุ
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้ น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
ส่ วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
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หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 1,430,416,192 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ ้นสามัญ 1,430,416,192 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่ วนต่ากว่ามูลค่าหุ้น
ส่ วนลดมูลค่าหุ ้นสาหรับหนี้แปลงสภาพเป็ นทุน
กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของบริษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 มีนาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)

84,447,050
1,202,473
1,320,273
86,969,796

85,782,870
1,184,418
86,967,288

43,305,326
1,202,473
44,507,799

44,699,226
1,184,418
45,883,644

19,769,030
1,243,255
2,830,050
23,842,335
110,812,131

20,076,517
1,201,432
2,830,050
24,107,999
111,075,287

19,769,030
1,243,255
27,830,050
48,842,335
93,350,134

20,076,517
1,201,432
27,971,831
49,249,780
95,133,424

1,430,416,192

1,430,416,192

1,430,416,192

1,430,416,192

1,430,416,192
1,487,411,835
(461,104,210)
(6,600,000)

1,430,416,192
1,487,411,835
(461,104,210)
(6,600,000)

1,430,416,192
1,487,411,835
(461,104,210)
(6,600,000)

1,430,416,192
1,487,411,835
(461,104,210)
(6,600,000)

13,000,000
(1,984,619,106)
478,504,711
15,249,912
493,754,623
604,566,754

13,000,000
(1,974,871,600)
488,252,217
14,272,563
502,524,780
613,600,067

13,000,000
(1,991,735,513)
471,388,304
471,388,304
564,738,438

13,000,000
(1,977,326,307)
485,797,510
485,797,510
580,930,934

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษทั ดีว8ี จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2564

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทำนแล้ว"

2564

2563

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

20,558,038
79,660,159
100,218,197
(18,168,813)
(71,413,773)
(89,582,586)
10,635,611
2,415,848
13,051,459
(12,105,783)
(7,118,551)
(514,613)
(520,280)
(20,259,227)
(7,207,768)
(1,562,389)
(8,770,157)
(8,770,157)

15,752,556
8,264,209
24,016,765
(4,572,559)
(12,241,973)
(16,814,532)
7,202,233
14,000,000
3,354,099
24,556,332
(12,844,509)
(89,771)
(3,734,276)
(306,616)
(16,975,172)
7,581,160
7,581,160
7,581,160

20,558,038
67,141
20,625,179
(18,168,813)
(45,780)
(18,214,593)
2,410,586
2,666,545
5,077,131
(11,927,403)
(7,118,551)
(440,383)
(19,486,337)
(14,409,206)
(14,409,206)
(14,409,206)

15,752,556
49,687
15,802,243
(4,572,559)
(35,900)
(4,608,459)
11,193,784
14,000,000
3,372,219
28,566,003
(12,509,773)
(3,734,276)
(305,706)
(16,549,755)
12,016,248
12,016,248
12,016,248

กำรแบ่ งปันกำไร (ขำดทุน)
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมกำไร (ขำดทุน) สำหรับงวด

(9,747,506)
977,349
(8,770,157)

7,581,160
7,581,160

(14,409,206)
(14,409,206)

12,016,248
12,016,248

กำรแบ่ งปันกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จ
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด

(9,747,506)
977,349
(8,770,157)

7,581,160
7,581,160

(14,409,206)
(14,409,206)

12,016,248
12,016,248

(0.007)

0.005

(0.010)

0.008

1,430,416,192

1,430,416,192

1,430,416,192

1,430,416,192

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้ค่าสื่อ-โฆษณา
รายได้จากการขาย
รวมรำยได้
ต้นทุนค่าสื่อ-โฆษณา
ต้นทุนขาย
รวมต้ นทุน
กำไรขั้นต้ น
กาไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
รายได้อื่น
กำไรก่อนค่ ำใช้ จ่ำย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริ ษทั ร่ วม
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
กำไร (ขำดทุน) ก่ อนภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) สุ ทธิสำหรับงวด
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับงวด

กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำทต่ อหุ้น)

4.1.1

16

จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่ วงนำ้ หนัก (หุ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษทั ดีวี8 จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2564

"ยังไม่ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทำนแล้ ว"

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
กาไร(ขาดทุน)สะสม

ทุนเรื อนหุน้ ที่
ออกและชาระแล้ว

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้

ส่ วนลดมูลค่า
หุน้ สาหรับหนี้
แปลงสภาพ
เป็ นทุน

ส่ วนต่ากว่า
มูลค่าหุน้

จัดสรรแล้ว

ยังไม่ได้จดั สรร

รวมส่วนของ
บริ ษทั ใหญ่

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564

1,430,416,192
1,430,416,192

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

(461,104,210)
(461,104,210)

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

13,000,000
13,000,000

(1,974,871,600)
(9,747,506)
(1,984,619,106)

488,252,217
(9,747,506)
478,504,711

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563

1,430,416,192
1,430,416,192

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

(461,104,210)
(461,104,210)

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

13,000,000
13,000,000

(1,976,098,868)
7,581,160
(1,968,517,708)

487,024,949
7,581,160
494,606,109

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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ส่ วนของส่ วน
ได้เสี ยที่ไม่มี
อานาจควบคุม
14,272,563
977,349
15,249,912
-

รวม
502,524,780
(8,770,157)
493,754,623
487,024,949
7,581,160
494,606,109

บริษทั ดีว8ี จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2564

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทำนแล้ ว"

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไร(ขาดทุน)สะสม

ทุนเรื อนหุ ้นที่
ออกและชาระแล้ว

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ้น

ส่วนต่ากว่า
มูลค่าหุ ้น

ส่ วนลดมูลค่า
หุ้นสาหรับหนี้
แปลงสภาพเป็ น
ทุน

จัดสรรแล้ว

ยังไม่ได้จดั สรร

รวม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564

1,430,416,192
1,430,416,192

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

(461,104,210)
(461,104,210)

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

13,000,000
13,000,000

(1,977,326,307)
(14,409,206)
(1,991,735,513)

485,797,510
(14,409,206)
471,388,304

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563

1,430,416,192
1,430,416,192

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

(461,104,210)
(461,104,210)

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

13,000,000
13,000,000

(1,987,779,881)
12,016,248
(1,975,763,633)

475,343,936
12,016,248
487,360,184

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษทั ดีว8ี จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย

"ยังไม่ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทำนแล้ว"

งบกระแสเงินสด
สำหรับสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2564

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิกอ่ นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ปรับรำยกำรทีก่ ระทบกำไร(ขำดทุน)เป็ นเงินสดรับ(จ่ ำย)
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มำจำก(ใช้ ไปใน) กำรดำเนินงำน
ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยรับ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
สิ นค้าคงเหลือลดลง
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
หนี้ สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายและขายสิ นทรัพย์ถาวร
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
(กาไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนแบ่งผลขาดทุนในบริ ษทั ร่ วม
รวมรายการปรับปรุ งจากการกระทบยอดขาดทุน

2563

(7,207,768)

7,581,160

(14,409,206)

12,016,248

148,548
(525,389)
(37,462,008)
42,724,341
(128,090)
(1,335,820)
4,136,217
(2,057)

299,614
(207,600)
4,657,129
12,234,135
(199,572)
(28,636)
14,405,095
479,683
2,458,651
645,222
(960,865)

287,246
(525,389)
13,178,824
9,900
(128,090)
(1,393,897)
(141,781)
4,136,217
-

299,614
(201,058)
4,916,307
(560,872)
(28,636)
13,870,983
479,683
2,458,651
623,653
(960,865)

309,844

72,417

309,844

72,417

(155,550)
520,280
1,022,548

(2,863,955)
(11,136,045)
89,771
27,526,204

(155,550)
1,168,118

(54,227,680)
40,227,680
18,986,125

กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดาเนินงาน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายภาษีเงินได้
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน

138,699

-

-

-

(268,021)

-

(268,021)

-

(1,177,822)

(506,331)

(935,706)

(506,331)

(284,596)

27,019,873

(35,609)

18,479,794

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
-6-

บริษทั ดีว8ี จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2564

"ยังไม่ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทำนแล้ว"

2564

2563

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(6,000,000)
(90,000,000)
525,389
(922,100)
2,229,550
(94,167,161)

(89,771)
14,000,000
392,744,791
207,600
(10,275,369)
(30,077,164)
366,510,087

(6,000,000)
(90,000,000)
525,389
(922,100)
2,229,550
(94,167,161)

14,000,000
383,782,073
201,058
(10,275,369)
(30,077,164)
357,630,598

(576,678)
(576,678)

(648,078)
(648,078)

(576,678)
(576,678)

(648,078)
(648,078)

(95,028,435)
271,950,048
176,921,613

392,881,882
7,857,084
400,738,966

(94,779,448)
270,368,079
175,588,631

375,462,314
5,008,205
380,470,519

งบการเงินรวม

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนชัว่ คราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อเครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดที่ผเู้ ช่าจ่ายเพื่อลดจานวนหนี้ สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันต้ นงวด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันสิ้นงวด

ข้ อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
รำยกำรทีไ่ ม่ กระทบกระแสเงินสด
1. ผลต่างสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นของเงินมัดจาที่ไม่สามารถเรี ยกคืน 0.79 ล้านบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษัท ดีว8ี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล
วันที่ 31 มีนำคม 2564
1.

ข้ อมูลทั่วไป

1.1

ข้ อมูลบริษัท

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ว”

บริ ษทั ดีวี8 จำกัด (มหำชน) ซึ่ งจดทะเบียนจัดตั้งและมีภูมิลำเนำในประเทศไทย และได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย โดยมีที่อยู่ตำมที่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 191/43 อำคำรซี ทีไอ ทำวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุ งเทพมหำนคร
บริ ษทั ประกอบธุรกิจหลักโดยเป็ นผูจ้ ดั หำ ผลิต และ/หรื อร่ วมผลิตสื่ อโฆษณำ ณ จุดขำย / กำรจัดงำนอีเว้นท์ / กำรผลิตผ่ำน
สื่ อออนไลน์
1.2

กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
สถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ที่ปัจจุบนั ยังมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรม
ส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดงั กล่ำวอำจนำมำซึ่งควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมของกำรดำเนินธุรกิจ ฝ่ ำย
บริ หำรของบริ ษทั ฯติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดงั กล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเกี่ยวกับมูลค่ำของ
สิ นทรัพย์ ประมำณกำรหนี้สินและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ ฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้ประมำณกำรและดุลยพินิจ
ในประเด็นต่ำง ๆ เมื่อสถำนกำรณ์มีกำรเปลี่ยนแปลง

2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรนำเสนองบกำรเงินรวม

2.1

เกณฑ์ ในกำรจัดทำข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 34 เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
โดยบริ ษทั เลื อกเสนอข้อมู ลทำงกำรเงิน ระหว่ำงกำลแบบย่อ อย่ำงไรก็ตำม ได้มีกำรขยำยกำรแสดงรำยกำรในงบ
กำรเงินเพิ่มเติมเช่นเดียวกับงบกำรเงินประจำปี
ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ จดั ทำขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจำกงบกำรเงินประจำปี ที่นำเสนอครั้งล่ำสุ ด ดังนั้นจึง
เน้นกำรให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกำร เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลที่นำเสนอซ้ ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้
รำยงำนไปแล้ว ผูใ้ ช้งบกำรเงินควรใช้ขอ้ มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ควบคู่ไปกับงบกำรเงินสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31
ธันวำคม 2563
ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลฉบับนี้จดั ทำขึ้นเป็ นภำษำไทย กำรแปลข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลฉบับนี้เป็ นภำษำ
อื่นต้องให้สอดคล้องกับข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลฉบับภำษำไทย
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บริษัท ดีว8ี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล
วันที่ 31 มีนำคม 2564
2.2

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ว”

เกณฑ์ ในกำรนำเสนองบกำรเงินรวม
งบกำรเงินรวมได้รวมงบกำรเงินบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ดังนี้
สัดส่วนกำรลงทุน (ร้อยละ)
ชื่อบริ ษทั

ประเภทกิจกำร

บริ ษทั ย่อยทำงตรง :
บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จำกัด จัดหำ ผลิตและ/หรื อร่ วมผลิต
รำยกำรโทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียม
บริ ษทั ย่อยทำงอ้อม :
บริ ษทั ฮิโนกิ วูด้ เวิร์ค จำกัด
ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกไม้
(ถือหุ้นโดย บริ ษทั ดีมีเตอร์ อิน หรื อที่มีส่วนประกอบของไม้
โนเวชัน่ จำกัด)
บริ ษทั ร่ วม :
บริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จำกัด
ประกอบกิจกำรสวนน้ ำ
สวนสนุก สถำนที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
บริ ษทั เรฟโวลูชั่น ออฟ ดิจิทลั เอ็ม จัดทำ และให้บริ กำรเกี่ยวกับ
พลอยยี เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จำกัด
แอปพลิเคชัน่ สำหรับกำรบริ หำร
จัดกำรองค์กร
กิจกำรร่ วมค้ำ :
กิจกำรร่ วมค้ำ DCORP - DLI
รับจ้ำงติดตั้งงำนโครงกำรต่ำง ๆ

ที่ต้งั
สำนักงำนใหญ่

31 มีนำคม
2564

31 ธันวำคม
2563

กรุ งเทพ

100.00

100.00

ปทุมธำนี

100.00

100.00

37.50

37.50

40.00

-

80.00

80.00

บริ ษทั ดีมีเตอร์ พำวเวอร์ จำกัดได้จดทะเบียนเลิกบริ ษทั ต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2563 และ
อยูใ่ นขั้นตอนกำรชำระบัญชี
รำยกำรบัญชีกบั บริ ษทั ย่อยที่มีสำระสำคัญได้ถูกหักออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว
งบกำรเงินรวมนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีเช่นเดียวกับที่ใช้สำหรับรำยกำรบัญชีที่เหมือนกันหรื อเหตุกำรณ์
ทำงบัญชีที่คล้ำยคลึงกันสำหรับกำรจัดทำงบกำรเงินเฉพำะของบริ ษทั
2.3

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลนี้จดั ทำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีและวิธีกำรคำนวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
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บริษัท ดีว8ี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล
วันที่ 31 มีนำคม 2564

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ว”

2.4

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่

ก)

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในงวดปัจจุบัน
ในระหว่ำงงวด กลุ่มบริ ษทั ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับปรับปรุ งจำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1
มกรำคม 2564 มำถื อปฏิ บัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้ มี
เนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรอธิบำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับ
วิธีปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน
กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของ
กลุ่มบริ ษทั

ข)

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรื อหลังวันที่ 1
มกรำคม 2565
สภำวิชำชีพบัญชี ได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญำเช่ำ ฉบับปรับปรุ ง ซึ่ งได้ให้
ข้อยกเว้นชั่วครำวที่ เกิดในทำงปฏิบัติสำหรับผูเ้ ช่ำที่ได้รับผลกระทบจำกกำรปฏิ รูปอัตรำดอกเบี้ ยอ้ำงอิง ทั้งนี้ ต้อง
เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตำมมำตรฐำน
กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของ
กลุ่มบริ ษทั

3.

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำร
ในกำรจัดทำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ฝ่ ำยบริ หำรใช้ดุลยพินิจ กำรประมำณกำร และข้อสมมติฐำนเกี่ยวกับกำรรับรู ้ และ
กำรวัดมูลค่ำของสิ นทรัพย์ หนี้ สิน รำยได้ และค่ำใช้จ่ำย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอำจจะแตกต่ำงจำกกำรใช้ดุลยพินิจ กำรประมำณ
กำร และข้อสมมติฐำนที่จดั ทำโดยฝ่ ำยบริ หำร
กำรใช้ดุลยพินิจ กำรประมำณกำร และข้อสมมติฐำน รวมถึ งแหล่งข้อมูลสำคัญที่นำมำใช้ในกำรจัดทำข้อมูลทำงกำรเงิน
ระหว่ำงกำล เหมือนกับที่ใช้ในกำรจัดทำงบกำรเงินประจำปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
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บริษัท ดีว8ี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล
วันที่ 31 มีนำคม 2564
4.

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ว”

รำยกำรกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั มีรำยกำรทำงบัญชีจำนวนหนึ่งซึ่ งเกิดกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผถู ้ ือหุ้นกลุ่มเดียวกันหรื อมีกรรมกำรร่ วมกัน
สิ นทรัพย์ หนี้สิน รำยได้และค่ำใช้จ่ำยส่วนหนึ่งเกิดจำกรำยกำรที่มีกบั บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันดังกล่ำว
ชื่อบริ ษทั
ลักษณะควำมสัมพันธ์
บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จำกัด
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ดีมีเตอร์ พำวเวอร์ จำกัด *
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จำกัด
บริ ษทั ร่ วม (บริ ษทั ถือหุ้นร้อยละ 37.5)
บริ ษทั เรฟโวลูชนั่ ออฟ ดิจิทลั เอ็มพลอยยี
บริ ษทั ร่ วม (บริ ษทั ถือหุ้นร้อยละ 40)
เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จำกัด
บริ ษทั ฮิโนกิ วูด้ เวิร์ค จำกัด
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ ทำงอ้อมผ่ำนบริ ษทั ย่อย และมีกรรมกำรร่ วมกัน)
กิจกำรร่ วมค้ำ DCORP - DLI
เป็ นกิจกำรร่ วมค้ำ (มีสัดส่วนร่ วมค้ำร้อยละ 80)
* ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 27 ตุลำคม 2563 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบอนุมตั ิกำรเลิกบริ ษทั
ย่อยที่ไม่ได้ดำเนินกิจกำรเชิงพำณิ ชย์แต่อย่ำงใด และกำรปิ ดบริ ษทั ย่อยดังกล่ำวไม่มีผลกระทบอันเป็ นสำระสำคัญต่อ
กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั
บริ ษทั ได้จดทะเบียนเลิกบริ ษทั ต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2563 และอยู่ในขั้นตอนกำรชำระ
บัญชี (หมำยเหตุ 2.2)
นโยบำยกำรกำหนดรำคำสำหรับรำยกำรแต่ละประเภท มีดงั นี้
รำยกำร
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
รำยได้ร่วมผลิตรำยกำร
ตำมที่ตกลงร่ วมกันตำมสัญญำ
รำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริ กำร
ตำมที่ตกลงร่ วมกันตำมสัญญำ
ต้นทุนร่ วมผลิตรำยกำร
ตำมที่ตกลงร่ วมกันตำมสัญญำ
ค่ำเช่ำและบริ กำร
ตำมที่ตกลงร่ วมกันตำมสัญญำ
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร
ได้แก่ ค่ำเบี้ยประชุม และค่ำตอบแทนอื่นๆ เป็ นไปตำมที่
ได้รับอนุมตั ิโดยกรรมกำรและที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ค่ำที่ปรึ กษำ
ตำมที่ตกลงร่ วมกันตำมสัญญำ
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บริษัท ดีว8ี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล
วันที่ 31 มีนำคม 2564
4.1

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ว”

รำยกำรบัญชีกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน

4.1.1 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกันสำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

งบกำรเงินรวม
2564
2563
ดอกเบีย้ รับ
บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จำกัด
กิจกำรร่ วมค้ำ DCORP - DLI

-

-

250,698
250,698

1,040,670
1,040,670

รำยได้ จำกกำรบริกำร
บริ ษทั ฮิโนกิ วูด๊ เวิร์ค จำกัด

-

-

-

45,000

ต้ นทุนขำย
บริ ษทั ฮิโนกิ วูด๊ เวิร์ค จำกัด

-

-

-

35,900

ค่ำใช้ จ่ำยส่ งเสริมกำรขำย
บริ ษทั ฮิโนกิ วูด๊ เวิร์ค จำกัด

-

-

-

4,400

ต้ นทุนทำงกำรเงิน
กิจกำรร่ วมค้ำ DCORP - DLI

-

-

138,699

-

7,118,551

3,734,276

7,118,551

3,734,276

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
ค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
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บริษัท ดีว8ี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล
วันที่ 31 มีนำคม 2564

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ว”

4.1.2 สิ นทรัพย์และหนี้สินระหว่ำงกัน
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2564
2563

งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2564
2563
ลูกหนีอ้ ื่นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
กิจกำรร่ วมค้ำ DCORP - DLI

-

-

2,962,070

5,621,139

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ฮิโนกิ วูด๊ เวิร์ค จำกัด

-

-

-

281,300

ดอกเบีย้ ค้ำงรับ
กิจกำรร่ วมค้ำ DCORP - DLI

-

-

-

256,269

หนีส้ ินไม่ หมุนเวียนอื่น
เงินค้ ำประกันและดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
กิจกำรร่ วมค้ำ DCORP - DLI (หมำยเหตุ 8.1)

-

-

25,000,000

25,141,781

เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้นและดอกเบีย้ ค้ำงรับ
บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จำกัด
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
รวม

-

-

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

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

เงินให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันทั้งจำนวนมีกำรคิดดอกเบี้ยอัตรำคงที่ในอัตรำร้อยละ 2 - 7 ต่อปี
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญเงินให้กยู้ ืมระยะสั้น มีกำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงงวด ดังนี้

ยกมำ
ลดลง
ยอดยกไป

งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2564
2563
470,885
(470,885)
-
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(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2564
2563
61,000,000
61,470,885
(470,885)
61,000,000
61,000,000

บริษัท ดีว8ี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล
วันที่ 31 มีนำคม 2564
5.

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ว”

ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น

ลูกหนีก้ ำรค้ำ
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 4.1.2)
ลูกหนี้กำรค้ำ
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 6.1)
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้กิจกำรที่เคยเกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ (หมำยเหตุ 5.1)
ภำษีมูลค่ำเพิ่มรอเรี ยกคืน
ลูกหนี้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ - ค่ำที่ปรึ กษำ (หมำยเหตุ 8.1)
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม 31 ธันวำคม
2564
2563

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 31 ธันวำคม
2564
2563

151,699,248 143,361,655
(71,340,823) (71,342,880)
80,358,425 72,018,775

2,962,070
5,621,139
102,833,639 117,539,614
(71,127,089) (71,127,089)
34,668,620 52,033,664

90,000,000 90,000,000
(90,000,000) (90,000,000)
57,528,979 58,961,529
57,786,237 27,017,173
2,384,221
2,596,319
(5,312,208) (5,312,208)
112,387,229 83,262,813
192,745,654 155,281,588

90,000,000 90,000,000
(90,000,000) (90,000,000)
55,376,784 56,764,312
32,622,061 27,048,313
(5,312,208) (5,312,208)
82,686,637 78,500,417
117,355,257 130,534,081

ลูกหนี้กำรค้ำจำแนกตำมอำยุหนี้ที่คำ้ งชำระ ได้ดงั นี้

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 เดือน ถึง 6 เดือน
6 เดือน ถึง 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือนขึ้นไป
รวม

งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2564
2563
62,003,051
49,678,828

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2564
2563
13,351,176
24,072,578

3,699,900
8,478,013
4,857,461
72,660,823
151,699,248

3,699,900
8,478,013
4,857,461
72,447,089
102,833,639
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18,315,986
2,703,961
72,662,880
143,361,655

18,315,986
2,703,961
72,447,089
117,539,614

บริษัท ดีว8ี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล
วันที่ 31 มีนำคม 2564

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ว”

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญลูกหนี้กำรค้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงงวด ดังนี้

ยกมำ
ลดลง
ยอดยกไป

งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2564
2563
71,342,880
72,514,670
(2,057) (1,171,790)
71,340,823
71,342,880

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2564
2563
71,127,089
72,298,878
- (1,171,789)
71,127,089
71,127,089

บริ ษทั บันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญจำกลูกหนี้กำรค้ำรำยหนึ่งทั้งจำนวน 61.21 ล้ำนบำท ซึ่ งเป็ นลูกหนี้กำรค้ำที่ผิดนัด
ชำระคืนเงินสนับสนุ นจำกกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำที่บริ ษทั เป็ นผูล้ งทุนทำงด้ำนกำรเงินจำนวน 86.43 ล้ำนบำท ตำม
สัญญำว่ำจ้ำงดำเนินโครงกำรรำยกำรกำรแข่งขันกอล์ฟ Thailand Classic บริ ษทั ได้ยื่นฟ้องกับศำลแพ่งแล้วเมื่อวันที่ 15
กรกฎำคม 2559 และได้เข้ำสู่ กระบวนกำรไกล่เกลี่ยรวม 2 ครั้ง แต่ไม่สำมำรถตกลงกันได้ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน
2560 ศำลพิพำกษำให้ลูกหนี้ชำระหนี้ 18,253,248.40 บำท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2561
บริ ษทั ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพำกษำศำลชั้นต้น ซึ่ งศำลนัดฟังคำพิพำกษำชั้นอุทธรณ์วนั ที่ 30 มกรำคม 2562 และเมื่อวันที่
25 มีนำคม 2562 ศำลแพ่งกรุ งเทพใต้ได้อ่ำนคำพิพำกษำชั้นอุทธรณ์ พิพำกษำให้จำเลยชำระเงิน 57.20 ล้ำนบำท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วนั ที่ 14 กรกฎำคม 2559 เป็ นต้นไป จนกว่ำจะชำระเสร็ จแก่โจทย์ ค่ำฤชำธรรม
เนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็ นพับ ต่อมำเมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม 2562 จำเลยได้ขอขยำยฎีกำเป็ นครั้งที่ 3 โดยศำลอนุญำต
ให้ถึงวันที่ 26 กรกฎำคม 2562 ต่อมำวันที่ 26 กรกฎำคม 2562 จำเลยยื่นฎีกำ และยื่นคำร้องขอทุเลำกำรบังคับคดีต่อศำล
ขณะนี้ อยู่ระหว่ำงกำรนำส่ งหมำยฎี กำ และคำร้องขอทุเลำกำรบังคับคดี ของจำเลย และเมื่ อวันที่ 12 กันยำยน 2562
บริ ษทั ยื่นคัดค้ำนคำร้องขออนุญำตฎีกำของจำเลย และยื่นแก้ฎีกำต่อศำลแพ่งกรุ งเทพใต้ ปั จจุบนั คดีน้ ี อยู่ระหว่ำงกำร
พิจำรณำของศำลฎีกำ
บริ ษทั บันทึกค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญจำกลูกหนี้ ซ่ ึ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมรำยหนึ่ งจำกกำรที่บริ ษทั ได้นำเงินฝำกประจำเป็ น
หลักทรัพย์ค้ ำประกันวงเงินกูย้ ืมของบริ ษทั ร่ วมดังกล่ำว ต่อมำทำงธนำคำรได้หกั ชำระต้นเงินกูท้ ี่คำ้ งชำระจำกบัญชีเงิน
ฝำกดังกล่ำวแล้ว 90 ล้ำนบำท ดังนั้นบริ ษทั ร่ วมจึงมีหน้ำที่ตอ้ งชำระเงินคืนแก่บริ ษทั ตำมจำนวนเงินที่ธนำคำรหักชำระ
จำกบัญชีเงินฝำก อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ร่ วมดังกล่ำวได้หยุดดำเนินงำนและขำดสภำพคล่อง บริ ษทั จึงพิจำรณำตั้งค่ำเผื่อ
หนี้สงสัยจะสู ญทั้งจำนวน (หมำยเหตุ 6.1)
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บริษัท ดีว8ี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล
วันที่ 31 มีนำคม 2564
5.1

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ว”

ลูกหนีจ้ ำกกิจกำรที่เคยเกี่ยวข้ องกัน - สุ ทธิ

ลูกหนี้จำกกิจกำรที่เคยเกี่ยวข้องกัน บริ ษทั สยำมหินประดับ จำกัด
ลูกหนี้เงินให้กยู้ ืม
รำยได้ค่ำบริ กำรค้ำงรับ
รวม
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้จำกกิจกำรที่เคยเกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ

งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2564
2563

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 31 ธันวำคม
2564
2563

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

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

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

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

บริ ษ ัท ได้ยื่ น ฟ้ อ งร้ อ งลู ก หนี้ ดังกล่ ำวกับ ศำลแพ่ งแล้วเมื่ อวัน ที่ 15 ตุ ล ำคม 2555 และเมื่ อ วัน ที่ 17 ธั น วำคม 2555
ศำลพิพำกษำให้ลูกหนี้ชำระเงินจำนวน 73.54 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี เมื่อวันที่ 11 ธันวำคม 2558
บริ ษทั ยื่นฟ้องต่อศำลล้มละลำยกลำงให้ลูกหนี้ดงั กล่ำวเป็ นบุคคลล้มละลำย และเมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2559 ศำลล้มละลำย
กลำงมีคำสั่งให้พิทกั ษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขำด ขณะนี้อยูร่ ะหว่ำงกำรรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้โดยจะมีนดั ประชุม
เจ้ำหนี้อีกครั้งในวันที่ 23 สิ งหำคม 2560 ซึ่ งเลื่อนมำจำกวันที่ 14 มิถุนำยน 2560 ศำลล้มละลำยกลำงมีคำพิพำกษำให้
ลูกหนี้ลม้ ละลำยเมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2560 โดยประกำศคำสั่งเมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2560
วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2560 ซึ่ งเป็ นวันนัดไต่สวนลูกหนี้ กรรมกำรผูม้ ีอำนำจของลูกหนี้ไม่มำศำล ศำลล้มละลำยกลำงจึง
ออกหมำยจับกรรมกำรผูม้ ีอำนำจของลูกหนี้ โดยศำลจะแจ้งวันนัดไต่สวนให้เจ้ำหนี้ทรำบอีกครั้ง อนึ่ง บริ ษทั ได้นำยึด
เครื่ องจักรเก่ ำของลูกหนี้ แล้ว อยู่ระหว่ำงรอประกำศขำยทอดตลำดจำกเจ้ำพนักงำนบังคับคดี นอกจำกนี้ ยงั มี อำคำร
โรงงำนที่กำลังตรวจสอบด้ำนเอกสำรเพื่อให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดียึดเพิ่มเติม ต่อมำเจ้ำพนักงำนบังคับคดีออกประกำศ
ขำยทอดตลำดเครื่ องจักรที่ยึดแล้ว โดยนัดขำยทอดตลำดครั้งแรกวันที่ 29 มกรำคม 2562 (งดกำรขำยเนื่องจำกยังไม่ได้ลง
ประกำศในเวปไซด์รำชกิจจำนุ เบกษำ) ครั้งที่สองวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562 (เจ้ำหน้ำที่ งดกำรขำย), ครั้งที่สำมวันที่ 12
มีนำคม 2562 (งดกำรขำยเนื่องจำกไม่มีผเู ้ สนอรำคำ) และครั้งที่สี่วนั ที่ 2 เมษำยน 2562 (มีผเู ้ ข้ำแข่งขันรำคำ โดยเสนอซื้ อ
เครื่ องจักรเก่ ำสู งสุ ด 0.35 ล้ำนบำท) ปั จจุบันเครื่ องจักรเก่ำที่ ประมูลได้อยู่ระหว่ำงกำรขนย้ำย สำหรับอำคำรโรงงำน
ขณะนี้ อยู่ระหว่ ำงกำรประเมิ น รำคำเพื่ อรอขำยทอดตลำด เมื่ อวันที่ 21 พฤษภำคม 2563 บริ ษ ัทได้มี กำรตรวจสอบ
ทรัพย์สินของจำเลย พบว่ำ จำเลยไม่มีทรัพย์สินใดให้ยึด อำยัด หรื อบังคับคดี ต่อมำเดื อนมิ ถุนำยน 2563 ทนำยควำม
จำเลยได้ทำหนังสื อยินยอมให้บริ ษทั สำมำรถเข้ำรื้ อถอนอำคำรเพื่อออกขำยได้ ปั จจุบนั อยู่ในระหว่ำงดำเนินกำรในชั้น
บังคับคดี และดำเนินกำรในชั้นเจ้ำพนักงำนพิทกั ษ์ทรัพย์
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บริษัท ดีว8ี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
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“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ว”

6.

เงินฝำกที่ติดภำระคำ้ ประกัน

6.1

บริ ษทั มีเงินฝำกประจำ จำนวน 90 ล้ำนบำท นำไปเป็ นหลักทรัพย์ค้ ำประกันวงเงินกูย้ ืมบริ ษทั ร่ วมแห่ งหนึ่ง (หมำยเหตุ
7.2.1) ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 18 พฤษภำคม 2561
อย่ำงไรก็ตำม เนื่ องจำกกำรหยุดดำเนิ นงำนและกำรขำดสภำพคล่องของบริ ษทั ร่ วม ส่ งผลให้บริ ษทั ร่ วมไม่สำมำรถ
ชำระคืนเงินต้นได้ตำมสัญญำ ดังนั้น จึงได้ดำเนินกำรเจรจำกับธนำคำร โดยธนำคำรยินยอมที่จะใช้เงินฝำกในบัญชีเงิน
ฝำกประจำที่เป็ นหลักประกันทำงธุรกิจเพื่อหักชำระต้นเงินกูท้ ี่คำ้ งชำระจำนวนรวมเดือนละ 3 ล้ำนบำท ต่อมำมีกำร
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรชำระเงินกูเ้ พื่อให้ธนำคำรหักกำรชำระเงินกูจ้ ำกบัญชีเงินฝำกประจำดังกล่ำวได้ตำมเงื่อนไข
ใหม่ ซึ่ ง ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 ทำงธนำคำรได้หักชำระเงินกูจ้ ำกบัญชี เงินฝำกดังกล่ำวไปแล้วรวม 90 ล้ำนบำท
ทำให้บริ ษทั ร่ วมมีหน้ำที่ตอ้ งชำระคืนบริ ษทั ตำมจำนเงิวนที่ธนำคำรได้หกั ไปแล้วจำกบัญชีเงินฝำกดังกล่ำวของบริ ษทั

6.2

บริ ษทั มีเงินฝำกประจำ จำนวน 45.19 ล้ำนบำท เพื่อออกหนังสื อค้ ำประกันกำรรับจ้ำงล่วงหน้ำให้กบั กิจกำรร่ วมค้ำ
DCORP - DLI (หมำยเหตุ 8.1) ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 13 สิ งหำคม 2563

6.3

บริ ษทั ย่อย (กิจกำรร่ วมค้ำ DCORP-DLI) ยินยอมให้ใช้เงินฝำกประจำ จำนวน 15.06 ล้ำนบำท เพื่อเป็ นหลักประกันค้ ำ
หนังสื อค้ ำประกันสัญญำให้กบั บริ ษทั ตำมมติที่ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ย่อยครั้งที่ 2/2563 วันที่ 22 กรกฏำคม
2563 โดยหนังสื อค้ ำประกันดังกล่ำวออกเพื่อเป็ นหลักประกันสัญญำจ้ำง ตำมสัญญำจ้ำงโครงกำรค่ำสร้ำงกำรรับรู ้สู่
ประชำชนด้วยป้ำยประชำสัมพันธ์อจั ฉริ ยะ

- 17 -

บริษัท ดีว8ี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
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7.

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ว”

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
รำยละเอียดเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
บริ ษทั

บริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จำกัด

ลักษณะธุรกิจ

ประกอบกิจกำรสวนน้ ำ
สวนสนุก สถำนที่
พักผ่อนหย่อนใจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ไทย

สัดส่วนเงินลงทุน
31

31

31

31

31

มีนำคม
2564

ธันวำคม
2563

มีนำคม
2564

ธันวำคม
2563

มีนำคม
2564

ธันวำคม
2563

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

37.5

37.5

สุทธิ
ไทย

วิธีส่วนได้เสีย

31

หัก : ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำร
ด้อยค่ำ

บริ ษทั เรฟโวลูชนั่ ออฟ ดิจิทลั
จัดทำ และให้บริ กำร
เอ็มพลอยยี เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จำกัด เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน่
สำหรับกำรบริ หำร
จัดกำรองค์กร

รำคำทุน

40

รวม
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-

324,999

324,999

-

-

(324,999)

(324,999)

-

-

-

-

-

-

5,480

-

6,000

-

5,480

-

6,000

-
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“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ว”

(หน่วย: พันบำท)

บริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์ ประกอบกิจกำร
พีเรี ยนซ์ จำกัด สวนน้ ำ สวนสนุก
สถำนที่พกั ผ่อน
หย่อนใจ
บริ ษทั เรฟโวลูชนั่ จัดทำ และ
ออฟ ดิจิทลั เอ็ม ให้บริ กำรเกี่ยวกับ
พลอยยี เอ็กซ์พี แอปพลิเคชัน่
เรี ยนซ์ จำกัด
สำหรับกำร
บริ หำรจัดกำร
องค์กร

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ไทย

ไทย

สัดส่วนเงินลงทุน
31
31
มีนำคม ธันวำคม
2564
2563
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
37.5
37.5

40

มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมวิธีรำคำทุน - สุทธิ
31
31
มีนำคม ธันวำคม
2564
2563

324,999

324,999

(324,999)

(324,999)

-

-

6,000

-

-

-

6,000

-

330,999

324,999

(324,999)

(324,999)

6,000

-

-

รวม

7.1

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
รำคำทุน
ของเงินลงทุน
31
31
31
31
มีนำคม ธันวำคม
มีนำคม
ธันวำคม
2564
2563
2564
2563

ส่วนแบ่งกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
ในระหว่ำงงวด บริ ษทั รับรู ้ส่วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) จำกกำรลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบกำรเงินรวม ดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
ส่วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมใน
ระหว่ำงงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
2564
2563
(520)
-

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จำกัด
บริ ษทั เรฟโวลูชนั่ ออฟ ดิจิทลั เอ็มพลอยยี เอ็กซ์พี
เรี ยนซ์ จำกัด
รวม

(520)

-

ตั้งแต่รอบปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั หยุดคำนวณส่ วนได้เสี ยในขำดทุนของบริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์
จำกัด เนื่ องจำก บริ ษทั รับรู ้ส่วนได้เสี ยเพียงเท่ำที่ลงทุน (ศูนย์) และในวิธีรำคำทุน บริ ษทั ได้ต้ งั ค่ำเผื่อด้อยค่ำของเงิน
ลงทุนดังกล่ำวเต็มจำนวน (325 ล้ำนบำท)
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ข้อมูลทำงกำรเงินของบริ ษทั ร่ วมที่สำคัญ
ข้อมูลทำงกำรเงินตำมที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินของบริ ษทั ร่ วม โดยสรุ ปมีดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จำกัด
บริ ษทั เรฟโวลูชนั่ ออฟ ดิจิทลั เอ็มพลอยยี
เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จำกัด

ทุนเรี ยกชำระ
ณ วันที่ 31
มีนำคม 2564
268,421
5,000

สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31
มีนำคม 2564
389,755
4,659

หนี้สินรวม
ณ วันที่ 31
มีนำคม 2564
470,799
248

รำยได้รวมสำหรับ
งวดสำมเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนำคม 2564

กำไร(ขำดทุน)สำหรับ
งวดสำมเดือนสิ้ นสุด
วันที่ 31 มีนำคม 2564

2
23

(13,535)
(1,842)

7.2.1 ในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 15 กันยำยน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั มีมติอนุมตั ิ
กำรลงทุนในธุรกิจพัฒนำแหล่งให้ควำมบันเทิงในรู ปแบบดิจิทลั ไฮเปอร์ เรี ยลลิต้ ี โครงกำรเดอะมำร์ เวลเอ็กซ์พีเรี ยนซ์
ไทยแลนด์ : ธีมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ แอ็ทแทรคชัน่ (TMX) ในบริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จำกัด (ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์) โดย
จะเข้ำซื้ อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ร้อยละ 32.5 รวม 280 ล้ำนบำท และต่อมำวันที่ 12 ธันวำคม 2560 ที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั มีมติอนุมตั ิซ้ื อหุ้นเพิ่มทุนในฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ เพิ่มเติมอีกร้อยละ 5 คิดเป็ นเงิน 45 ล้ำน
บำท รวมลงทุนในฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ร้อยละ 37.5 รวมทั้งสิ้ น 325 ล้ำนบำท โดยคำดว่ำจะได้รับอัตรำผลตอบแทนจำก
กำรลงทุนไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 20 โดยโครงกำร TMX ได้รับใบอนุญำตก่อสร้ำงและเริ่ มก่อสร้ำงแล้วตั้งแต่เดือนกันยำยน
2560 และจะรับรู ้รำยได้ภำยในเดือนพฤษภำคม 2561 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 ธันวำคม 2560 บริ ษทั แจ้งว่ำ ธุรกรรมกำรลงทุน
เสร็ จสมบูรณ์แล้ว โดยจ่ำยชำระเงินลงทุนรวม 325 ล้ำนบำท สรุ ปสำระสำคัญของสัญญำควำมร่ วมมือ (Joint Venture)
ระหว่ำง ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ และบริ ษทั ฮีโร่ เวนเจอร์ จำกัด จำกประเทศสหรัฐอเมริ กำ ซึ่ง ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ได้ชำระ
เงินค่ำสิ ทธิในเดือนสิ งหำคม 2560
เมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2562 ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ได้จดั ให้มีกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2562โดยเสนอวำระกำร
พิจำรณำเกี่ยวกับกำรหยุดดำเนินโครงกำรของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ เนื่องจำก ฮีโร่ เอ็กซ์พี เรี ยนซ์ ได้ประสบปั ญหำขำด
สภำพคล่องทำงกำรเงิน และกำรดำเนิ นโครงกำรที่ ไม่เป็ นไปตำมแผนกำร โดยที่ ประชุมผูถ้ ือหุ้น ของ ฮีโร่ เอ็กซ์พี
เรี ยนซ์ มีมติให้หยุดโครงกำร ด้วยคะแนนเสี ยงเห็นด้วยร้อยละ 62.50 และคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วย ร้อยละ 37.50 ทั้งนี้
ฝ่ ำยบริ หำรของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ มีกำหนดหยุดดำเนินโครงกำรในวันที่ 29 มกรำคม 2562 โดยโครงกำรจะให้บริ กำร
รอบ 18.00 น. ของวันดังกล่ำวเป็ นรอบสุ ดท้ำย บริ ษทั ในฐำนะผูถ้ ือหุ้น ร้อยละ 37.50 ของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์จะร่ วม
พิจำรณำกับกลุ่มผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่เกี่ยวกับกำร บริ หำรจัดกำรทรัพย์สินของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ อย่ำงรอบคอบเพื่อจำกัด
ผลกระทบในทำงลบต่อบริ ษทั
เจ้ำหนี้ของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จำนวนหลำยรำย มูลค่ำรวม 59.50 ล้ำนบำท ได้ฟ้องร้องและ/หรื อส่งหนังสื อแจ้งให้ชำระ
หนี้สินคงค้ำงพร้อมดอกเบี้ย รวมถึงค่ำปรับล่ำช้ำ ซึ่งตำมข้อมูลทำงกำรเงินที่ได้รับจำกบริ ษทั ร่ วมที่ใช้ในกำรรับรู ้ส่วน
แบ่งผลขำดทุนข้ำงต้น ยังไม่ได้รวมบันทึกส่วนของดอกเบี้ยและค่ำปรับล่ำช้ำนั้น และในวันที่ 14-15 กุมภำพันธ์ 2562
ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ได้ประชุมไกล่เกลี่ยและชี้แจงแผนกำรชำระหนี้ บำงส่ วนทรำบแล้ว โดยบริ ษทั คำดว่ำจะสำมำรถ
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ชำระหนี้ ได้ภำยหลังเดือนเมษำยน 2562 และในเดือนมกรำคม และกุมภำพันธ์ 2562 ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ มีกำรเลิกจ้ำง
พนักงำนบำงส่วน ทำให้บริ ษทั ต้องจ่ำยค่ำเสี ยหำยจำกกำรเลิกจ้ำงเป็ นจำนวน 1.20 ล้ำนบำท
นอกจำกนี้ ภำยใต้สัญญำเงินกูย้ ืมระหว่ำงธนำคำร ไทยพำณิ ชย์ กับ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ลงวันที่ 23 พฤษภำคม 2561
บริ ษทั ได้มีหลักประกันสัญญำ เพื่อประกันกำรชำระหนี้ เป็ นเงินฝำกประจำของบริ ษทั จำนวน 90 ล้ำนบำท และในที่
ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ใช้หลักประกันดังกล่ำวในกำรชำระ
เงินกูท้ ี่คำ้ งชำระกับธนำคำร โดยยินยอมให้ธนำคำรดำเนินกำรหักหลักประกันในอัตรำเดือนละ 3 ล้ำนบำท
ในปี 2563 ทำงฝ่ ำยบริ หำรของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ได้รำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับคดีควำม ซึ่ งระบุว่ำฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ถูก
ฟ้องร้องจำกเจ้ำหนี้ 26 รำย มูลหนี้ เป็ นจำนวนรวม 78.30 บำท (ในปี 2562 ถูกฟ้ องร้องจำกเจ้ำหนี้ 77.30 ล้ำนบำท)
อย่ำงไรก็ตำม เจ้ำหนี้ จำนวน 3 รำย ได้ถอนฟ้ องคดีควำมและยินยอมลดหนี้ ให้กบั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ซึ่ งฮีโร่ เอ็กซ์พี
เรี ยนซ์ได้ชำระหนี้ เสร็ จสิ้ นแล้ว นอกจำกนี้ เจ้ำหนี้ จำนวน 19 รำย ยินยอมให้ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ผ่อนชำระได้โดย
เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่เจ้ำหนี้กำหนด และคดีควำมกับเจ้ำหนี้จำนวน 4 รำย จำนวนเงินรวม 10.23 ล้ำนบำท ฮีโร่ เอ็กซ์พี
เรี ยนซ์อยูร่ ะหว่ำงกำรไกล่เกลี่ย ซึ่งผลของคดียงั ไม่ทรำบขณะนี้ และบริ ษทั ได้ยื่นฟื้ นฟูกิจกำรกับศำลล้มละลำยกลำง จึง
เป็ นเหตุให้ตอ้ งมีกำรพักชำระหนี้ เจ้ำหนี้ ท้ งั หมด จนกว่ำคดี ควำมจะสิ้ นสุ ด โดยมติ ที่ประชุ มวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่
1/2563 เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2563 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั เข้ำสู่กระบวนกำรฟื้ นฟูกิจกำร และเมื่อวันที่ 9 กรกฎำคม 2563
บริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จำกัด ยื่นคำร้องขอฟื้ นฟูกิจกำรต่อศำลล้มละลำยกลำง ศำลได้มีคำสั่งรับคำร้อง และนัดไต่
สวนคำร้องวันที่ 6 ตุลำคม 2563 โดยมีผคู ้ ดั ค้ำนรวม 3 รำย ต่อมำคู่ควำมทั้งสองฝ่ ำยขอเลื่อนคดี ซึ่ งศำลพิเครำะห์แล้ว
เห็ น ว่ำ หำกคู่ ควำมทั้งสองฝ่ ำยเจรจำตกลงกัน ได้ก็จะเป็ นประโยชน์ ต่อ กำรพิ จำรณำคดี เพื่ อประโยชน์ แห่ งควำม
ยุติธรรม จึงให้เลื่อนไปนัดไต่สวนคำร้องขอในวันที่ 9 ธันวำคม 2563 ต่อมำในวันดังกล่ำวศำลล้มละลำยกลำงได้เจรจำ
ไกล่เกลี่ยคู่ควำมอีกครั้งแต่ไม่สำมำรถตกลงได้ ศำลจึงนัดไต่สวนคำร้องอีกครั้งในวันที่ 9 มีนำคม 2564 และในวันที่ 28
เมษำยน 2564 ศำลพิพำกษำยกคำร้องขอดังกล่ำว
คณะกรรมกำรบริ ษทั รับทรำบสถำนะกำรดำเนินกำรของบริ ษทั ร่ วมดังกล่ำว จึงได้มอบหมำยให้ฝ่ำยบริ หำรของบริ ษทั
ที่เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ที่เข้ำดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรในฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ เพื่อดำเนินกำรให้ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์
ดำเนิ นกำรแก้ไขสภำวะปั จจุบนั เป็ นกำรด่วน โดยต้องรำยงำนแผนและผลกำรดำเนิ นงำนให้บริ ษทั รับทรำบ ผ่ำน ตัว
แทนที่ เป็ นคณะกรรมกำรของฮี โร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังขอให้ฝ่ำยบริ หำรของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์น ำ
แผนกำรแก้ไขปั ญหำระยะยำวมำนำเสนอให้ที่ประชุมรับทรำบ ซึ่งบริ ษทั ในฐำนะผูถ้ ือหุ้นส่วนน้อยในสัดส่ วนร้อยละ
37.5 จึงใช้สิทธิผำ่ นตัวแทนของบริ ษทั ซึ่งเป็ นกรรมกำรในฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ดำเนินกำรสอบถำมและให้ควำมเห็นต่อ
ฝ่ ำยบริ หำรของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ มำโดยตลอด
7.2.2 ในที่ ป ระชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้ งที่ 1/2564 เมื่ อวัน ที่ 21 มกรำคม 2564 ได้มีมติอนุ มัติกำรเข้ำ ลงทุ นในบริ ษ ัท
เรฟโวลูชั่น ออฟ ดิ จิทัล เอ็มพลอยยี เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จำกัด (“ReDEX”) ประกอบธุ รกิจจัดทำ และให้บริ กำรเกี่ ยวกับ
แอปพลิเคชัน่ สำหรับกำรบริ หำรจัดกำรองค์กร โดยกำรเข้ำซื้ อและถือหุ้นสำมัญใน ReDEX ในสัดส่ วนร้อยละ 40 ของ
ทุนจดทะเบียนของ ReDEX โดยมีมูลค่ำเงินลงทุนรวมประมำณไม่เกิน 10,000,000 บำท
ทั้งนี้ กำรท ำธุ ร กรรมข้ำงต้น ทำงบริ ษ ัท ได้จ้ำงบริ ษ ัท แห่ ง หนึ่ งเพื่ อ ตรวจสอบสถำนะทำงกฎหมำย (Legal Due
Diligence ) และที่ปรึ กษำทำงกำรเงินสำหรับโครงกำรลงทุนในครั้งนี้
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เงื่อนไข
กำรเข้ำลงทุนแบ่งออกเป็ น 2 ช่วง ดังนี้
(1) ทำกำรซื้อหุ้นสำมัญจำนวนรวม 10,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท จำกผูถ้ ือหุ้นเดิมของ ReDEX ในรำคำ
ซื้อขำย หุ้นละ 300 บำท คิดเป็ นเงินลงทุนทั้งสิ้น 3,000,000 บำท
โดยวันที่ 27 มกรำคม 2564 บริ ษทั ได้ชำระค่ำหุ้นสำมัญ 10,000 หุ้น เป็ นที่เรี ยบร้อย
(2) จองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ ReDEX อีก 10,000 หุ้นมูลค่ำที่ตรำไว้ หุ้น 100 บำท ในรำคำไม่เกินหุ้นละ 700 บำท
รวมเป็ นเงิน ทื้ งสิ้ น ไม่เกิ น 7,000,000 บำท โดยแบ่งชำระค่ำจองซื้ อหุ้ นสำมัญ เพิ่ มทุ นของ ReDex ตำมรำยกำร
ดังต่อไปนี้
(2.1) ชำระค่ำหุ้นเต็มจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท คิดเป็ นเงินชำระค่ำหุ้นทั้งสิ้ น 1,000,000
บำท ในวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
(2.2) ชำระส่ วนเกิ น มู ลค่ ำหุ้ น (Premium) ในรำคำหุ้ น ละ 200 บำท คิ ด เป็ นเงิ น ช ำระส่ ว นเกิ น มู ล ค่ ำหุ้ น ทั้งสิ้ น
2,000,000 บำท ในวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและ
โดยวันที่ 25 มีนำคม 2564 บริ ษทั ได้ชำระค่ำหุ้นเพิ่มทุน และส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ 10,000 หุ้น เป็ นที่เรี ยบร้อย
(2.3) ชำระส่ วนเกินมูลค่ำหุ้น (Premium) เพิ่มเติมที่เหลือในรำคำหุ้นละไม่เกิน 400 บำท คิดเป็ นเงินชำระส่วนเกิน
มูลค่ำหุ้นอีกไม่เกิน 4,000,000 บำท ชำระภำยในวันที่ 31 พฤษภำคม 2565 โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
2.3.1 ReDEX จะต้อ งท ำกำไรสุ ท ธิ ไม่ น้ อ ยกว่ ำ 25 ล้ำนบำท โดยพิ จ ำรณำจำกรำยงำนทำงกำรเงิ น ของ
ReDEX ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภำพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2565 บริ ษทั จึงจะชำระเงินส่ วนเกินมูลค่ำ
(Premium) เพิ่มเติมที่เหลือนี้
2.3.2 หำก ReDex ทำกำไรได้น้อยกว่ำ 25 ล้ำนบำท แต่ไม่ต่ำกว่ำ 15 ล้ำนบำท ภำยในวันที่ 31 มีนำคม 2565
บริ ษทั จะชำระส่ วนเกินมูลค่ำหุ้นในส่ วนนี้ เท่ำกับสัดส่ วนหุ้นที่บริ ษทั ถืออยู่ใน ReDEX คูณกับส่ วน
ต่ำงกำไรที่ ReDEX ทำได้
2.3.3 และหำก ReDex ทำกำไรได้น้อยกว่ำ 15 ล้ำนบำท ภำยในวัน 31 มีนำคม 2565 บริ ษทั จะไม่ตอ้ งชำระ
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น (Premium) เพิ่มเติมนี้
โดยภำยหลังกำรเข้ำทำรำยกำรทำงบริ ษทั จะเป็ นผูด้ ูแลด้ำนกำรเงินทั้งหมดของ ReDEX พร้อมแต่งตั้งตัวแทนบริ ษทั เข้ำ
เป็ นกรรมกำรใน ReDEX รวมทั้งมีอำนำจลงนำมผูกพันบริ ษทั จะกำหนดให้เป็ นกำรลงนำมร่ วมกันระหว่ำงกรรมกำร
ตัวแทนบริ ษทั และกรรมกำรของ ReDEX
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 บริ ษทั อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำมูลค่ำยุติธรรมของธุรกิจ ดังนั้น มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่
ได้มำและหนี้สินที่รับมำเป็ นมูลค่ำประมำณกำร ณ วันที่ซ้ือธุรกิจ และอำจมีกำรปรับปรุ ง
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 3 ผูบ้ ริ หำรต้องประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของธุรกิจที่ซ้ื อมำ ณ วันที่ซ้ื อ
ในระหว่ำงช่วงระยะเวลำในกำรวัดมูลค่ำซึ่งต้องไม่เกินกว่ำหนึ่งปี นับจำกวันที่ซ้ือ ผูซ้ ้ือต้องปรับย้อนหลังประมำณกำร
ที่เคยรับรู ้ไว้ ณ วันที่ซ้ือ เพื่อสะท้อนผลของข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับเกี่ยวกับข้อเท็จจริ งและสถำนกำรณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ
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วันที่ซ้ื อ ทั้งนี้ กำรกำหนดมูลค่ำยุติธรรมที่สุดของธุ รกิจบำงแห่ งที่ซ้ื อมำในระหว่ำงปี 2563 นั้นขึ้นอยู่กบั กำรกำหนด
รำคำซื้อขั้นสุ ดท้ำย และผลของกำรปันส่วนรำคำซื้อ
8.

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตำมวิธีรำคำทุน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เงินปันผลรับสำหรับงวด
ทุนชำระแล้ว

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)

รำคำทุน

31 มีนำคม
2564

31 ธันวำคม
2563

31 มีนำคม
2564

31 ธันวำคม
2563

บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จำกัด

48,000

48,000

100.00

100.00

73,862

กิจกำรร่ วมค้ำ DCORP - DLI

70,000

70,000

80.00

80.00

ชื่อบริ ษทั

หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

8.1

สำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่

31 มีนำคม 31 ธันวำคม
2564
2563

31 มีนำคม
2564

31 มีนำคม
2563

73,862

-

-

56,000

56,000

-

-

(73,862)

(73,862)

-

-

56,000

56,000

-

-

สัญญำกิจกำรร่ วมค้ำ
เมื่อวันที่ 9 พฤษภำคม 2563 บริ ษทั ได้ลงนำมในสัญญำกิจกำรร่ วมค้ำ “โครงกำรค่ำสร้ำงกำรรับรู ้สู่ประชำชนด้วยป้ำย
ประชำสัมพันธ์อจั ฉริ ยะ” กับบริ ษทั ดีไลท์ติ้ง อินแตอร์เนชัน่ แนล จำกัด “DLI” และใช้ชื่อว่ำ “กิจกำรร่ วมค้ำ DCORPDLI” เพื่ อ ประกวดรำคำอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-bidding) เลขที่ 8/2563 กำรจ้ำงค่ ำสร้ ำ งกำรรั บ รู ้ สู่ ป ระชำชนด้ว ยป้ ำย
ประชำสัมพันธ์อจั ฉริ ยะตำมประกำศสำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ลงวันที่ 8 พฤษภำคม 2563 (TOR)
โดยเงื่อนไขที่สำคัญมีดังนี้
บริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรจัดหำหลักประกันสัญญำเป็ นจำนวนเงินเท่ำกับร้อยละ 5 ของรำคำค่ำจ้ำงที่ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิ กส์ ได้ หลักประกัน กำรรั บ เงิ น ค่ ำจ้ำงล่ วงหน้ำ หลักประกัน ผลงำน (หำกมี ) และจัด หำวงเงิ น เงิ น สด
หมุนเวียนสำหรับกำรดำเนินกำรตำมโครงกำรรวมเป็ นอัตรำส่ วนร้อยละ 80 ของวงเงินค่ำใช้จ่ำยสำหรับโครงกำร โดย
ที่ท้งั คู่สัญญำตกลงให้บริ ษทั ดีไลท์ติ้ง อินแตอร์เนชัน่ แนล จำกัด เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในกำรดำเนินงำนส่วนใหญ่ตำม
สัญญำ โดยทำงบริ ษทั จะต้องเห็นชอบก่อนที่จะดำเนินงำน
ส่ วนแบ่ งรำยได้ ค่ำตอบแทน
คู่สัญญำ
DCORP
DLI

อัตรำค่ำตอบแทน
ร้อยละ 80 ของกำไรหลังหักค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด
ร้อยละ 20 ของกำไรหลังหักค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด
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“สอบทำนแล้ว”

เนื่องจำกบริ ษทั มีกำรควบคุม ตัดสิ นใจ ในกำรดำเนินงำน ของกิจกำรร่ วมค้ำ ตำมเงื่อนไขที่สำคัญข้ำงต้น บริ ษทั จึงจัด
ประเภทเงินลงทุนในบริ ษทั ดังกล่ำวเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
วันที่ 18 มิถุนำยน 2563 สำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย มท.0203.4/9467 แจ้งผล กิ จกำรร่ วมค้ำ DCORP - DLI
ชนะกำรประกวดรำคำโครงกำรประกวดรำคำจ้ำงค่ำสร้ำงกำรรับรู ้สู่ประชำชนด้วยป้ำยประชำสัมพันธ์อจั ฉริ ยะด้วย
วิธีกำรประกวดอิเล็กทรอนิ กส์ มูลค่ำโครงกำร 301,250,000 บำทรวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม (สำมร้อยหนึ่ งล้ำนสองแสนห้ำ
หมื่นบำท) ระยะเวลำโครงกำร 2563-2565 (3 ปี )
ในกำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 6/2563 วัน ที่ 24 มิ ถุน ำยน 2563 คณะกรรมกำรอนุ มัติกำรเข้ำลงทุ นใน
โครงกำรค่ำสร้ำงกำรรับรู ้ สู่ประชำชนด้วยป้ ำยประชำสัมพันธ์อจั ฉริ ยะ มูลค่ำกำรลงทุน 56,000,000 บำท ถือเป็ นเงิน
ลงทุนร้อยละ 80 ของกิจกำรร่ วมค้ำ เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม 2563 บริ ษทั ชำระเงินจำนวนดังกล่ำวให้แก่กิจกำรร่ วมค้ำ
แล้วทั้งจำนวน
เมื่อวันที่ 30 กรกฎำคม 2563 กิจกำรร่ วมค้ำ DCORP-DLI ได้ทำสัญญำจ้ำงให้คำปรึ กษำและบริ หำรงำนก่อสร้ำงของ
โครงกำรกับบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ง สัญญำมูลค่ำ 79,678,932.18 บำท (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) โดยเมื่อลงนำม
ในสัญญำกิจกำรร่ วมค้ำ DCORP - DLI จ่ำยชำระค่ำที่ปรึ กษำงวดแรก จำนวน 56,843,820 บำท โดยคิดเป็ นร้อยละ 71
ของมูลค่ำสัญญำ
ในกำรประชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ครั้ งที่ 7/2563 วัน ที่ 13 สิ ง หำคม 2563 คณะกรรมกำรอนุ มัติ กำรเปิ ดบัญ ชี
ธนำคำรกรุ งไทยเพื่อ ทำหนังสื อ ค้ ำประกัน กำรรั บ จ้ำงล่วงหน้ำกับ โครงกำรค่ำสร้ ำงกำรรั บ รู ้ สู่ป ระชำชนด้วยป้ ำย
ประชำสัมพันธ์อจั ฉริ ยะ มูลค่ำ 45,187,500 บำท
ในกรณี ที่ DCORP ได้จดั หำหลักประกันกำรรับเงินค่ำจ้ำงล่วงหน้ำในอัตรำตั้งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่ำค่ำจ้ำงทั้งหมด
ของโครงกำรหรื อมำกกว่ำ กิจกำรร่ วมค้ำ DCORP-DLI จะต้องรับผิดชอบค่ำธรรมเนี ยมทั้งหมดที่เกิดจำกกำรจัดหำ
หลักประกันกำรรับเงินค่ำจ้ำงล่วงหน้ำดังกล่ำว อีกทั้งกิจกำรร่ วมค้ำ DCORP-DLI จะต้องนำเงินจำนวน 25,000,000
บำท มำวำงไว้กบั DCORP เพื่อเป็ นหลักประกันกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำฉบับนี้ว่ำกิจกำรร่ วมค้ำ DCORP-DLI จะส่งมอบ
งำนตำมโครงกำรให้กบั กระทรวง ได้ตำมระยะเวลำที่กำหนด ทั้งนี้ DCORP และกิจกำรร่ วมค้ำ DCORP-DLI สำมำรถ
คิดต้นทุนทำงกำรเงินได้ในอัตรำร้อยละ 2.25 ของวงเงินที่ทำสัญญำหลักประกัน
ในวัน ที่ 18 กัน ยำยน 2563 ทำงกิ จกำรร่ วมค้ำ DCORP-DLI ได้รับ เงิ น เบิ กล่วงหน้ ำจำก สำนักงำนปลัด กระทรวง
มหำดไทย จ ำนวนเงิ น 45,187,500 บำท และน ำเงิ น จ ำนวน 25,000,000 บำท มำวำงไว้กั บ DCORP เพื่ อ เป็ น
หลักประกันตำมสัญญำข้ำงต้น (หมำยเหตุ 6.2)
ในวันที่ 20 ตุลำคม 2563 ทำงกิ จกำรร่ วมค้ำ DCORP-DLI ได้ส่งมอบแผนและขั้นตอนกำรดำเนิ น งำนก่อสร้ำงป้ ำย
ประชำสัมพันธ์แบบดิจิตอลตำมโครงกำรค่ำสร้ำงกำรรับรู ้สู่ประชำชนด้วยป้ ำยประชำสัมพันธ์อจั ฉริ ยะ ในพื้นที่ 76
จังหวัดต่อคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วนตำมสัญญำจ้ำงเป็ นที่เรี ยบร้อย
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ในวัน ที่ 3 พฤศจิ ก ำยน 2563 ทำงกิ จ กำรร่ วมค้ำ DCORP-DLI ได้ด ำเนิ น กำรส่ ง จอ LED ถึ งสถำนที่ จัด เก็ บ ตำมที่
หน่วยงำนกำหนดเพื่อใช้สำหรับโครงกำรค่ำสร้ำงกำรรับรู ้สู่ประชำชนด้วยป้ำยประชำสัมพันธ์อจั ฉริ ยะ ของ 14 จังหวัด
ต่อคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วนตำมสัญญำจ้ำงเป็ นที่เรี ยบร้อย
ในวันที่ 25 มีนำคม 2564 ทำงกิจกำรร่ วมค้ำ DCORP-DLI ได้ดำเนินกำรส่งจอ LED ถึงสถำนที่จดั เก็บตำมที่หน่วยงำน
กำหนดเพื่อใช้สำหรั บโครงกำรค่ำสร้ำงกำรรับรู ้ สู่ประชำชนด้วยป้ ำยประชำสัมพัน ธ์อจั ฉริ ยะ ของ 27 จังหวัด ต่อ
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วนตำมสัญญำจ้ำงเป็ นที่เรี ยบร้อย
9.

ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีไ้ ม่ หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้ปรับโครงสร้ำงหนี้
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
รวม

งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2564
2563
49,330,547
49,330,547
(49,330,547) (49,330,547)
-

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2564
2563
49,330,547
49,330,547
(49,330,547) (49,330,547)
-

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอืน่ มีกำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงงวด ดังนี้

ยกมำ
ลดลง
ยอดยกไป
9.1

งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2564
2563
49,330,547
50,530,547
(1,200,000)
49,330,547
49,330,547

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2564
2563
49,330,547
50,530,547
(1,200,000)
49,330,547
49,330,547

เมื่อวันที่ 15 กรกฎำคม 2558 บริ ษทั ได้ลงนำมในบันทึกข้อตกลงปรับปรุ งโครงสร้ำงหนี้ และรับสภำพหนี้ ของลูกหนี้
รำยหนึ่ ง ภำยใต้เงื่อนไขของสัญญำดังกล่ำว ลูกหนี้ ขอผ่อนชำระหนี้ ให้แล้วเสร็ จภำยใน 36 งวด ครบกำหนดภำยใน
เดือนกรกฎำคม 2561 โดยเริ่ มผ่อน
งวดเดือนที่ 1-งวดเดือนที่ 12 ชำระไม่นอ้ ยกว่ำงวดละ 500,000 บำท
งวดเดือนที่ 13-งวดเดือนที่ 33 ชำระไม่นอ้ ยกว่ำงวดละ 1,500,000 บำท
งวดเดือนที่ 34-งวดเดือนที่ 35 ชำระไม่นอ้ ยกว่ำงวดละ 2,000,000 บำท
ลูกหนี้ตกลงชำระหนี้ส่วนที่เหลือทั้งหมดให้เสร็ จสิ้นครบถ้วนภำยในงวดที่ 36 (เดือนกรกฎำคม 2561)
บริ ษทั บันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญจำกลูกหนี้ปรับโครงสร้ำงหนี้ดงั กล่ำวเต็มจำนวน เนื่องจำกลูกหนี้ผิดนัดชำระคืน
เงินตำมบันทึกข้อตกลงปรับปรุ งโครงสร้ำงหนี้และรับสภำพหนี้ บริ ษทั ได้ยื่นฟ้องร้องลูกหนี้ต่อศำลแพ่ง และศำลแพ่ง
ได้มีคำพิพำกษำเมื่ อวันที่ 15 พฤษภำคม 2560 ให้จำเลยชำระหนี้ ให้เป็ นไปตำมคำพิพำกษำ โดยผ่อนชำระงวดแรก
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ภำยในวันที่ 10 สิ งหำคม 2560 ลูกหนี้ ผิดนัดชำระหนี้ ตำมคำพิพำกษำ เมื่ อวันที่ 21 พฤษภำคม 2563 บริ ษทั ได้มีกำร
ตรวจสอบทรัพย์สินของจำเลย พบว่ำ จำเลยไม่มีทรัพย์สินใดให้ยึด อำยัด หรื อบังคับคดี ทำงฝ่ ำยกฎหมำยจึงได้เสนอว่ำ
ไม่สมควรฟ้ องเป็ นคดีลม้ ละลำย ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 6/2563 ทำงคณะกรรมกำรจึงได้เห็นชอบ
อนุมตั ิไม่ฟ้องล้มละลำยกับบริ ษทั ดังกล่ำว เนื่องจำก จำเลยไม่มีทรัพย์สินให้ยึด อำยัด หรื อบังคับได้ ปั จจุบนั บริ ษทั ได้
ยื่นคำร้องต่อกรมบังคับคดีเพื่อเข้ำยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ โดยกำหนดวันที่เข้ำยึดหรื ออำยัด วันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2564
โดยวัน ดังกล่ ำวเจ้ำพนักงำนบังคับ คดี ไ ด้เดิ น ทำงไปยึด ทรั พ ย์จ ำเลย ณ ที่ ท ำกำรของจำเลย โดยพบว่ำ จำเลยไม่ มี
ทรัพย์สินใดๆ ที่จะนำมำชำระหนี้ให้กบั โจทก์ได้ เจ้ำพนักงำน จึงลงควำมเห็นไม่สำมำรถดำเนินกำรยึดทรัพย์ของจำเลย
และเจ้ำพนักงำนบังคับคดีได้ออกรำยงำนโดยมีควำมเห็นงดยึดทรัพย์สินของจำเลย
9.2

เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2561 บริ ษทั ได้ลงนำมในสัญญำประนี ประนอมยอมควำมกับบริ ษทั เอ็มไอซี บรอดแคส จำกัด
โดยสัญญำประนีประนอมยอมควำมแบ่งเป็ น
สัญญำฉบับที่ 1 มูลหนี้จำนวนเงิน 20.58 ล้ำนบำท กำหนดชำระเป็ นรำยเดือน งวดละไม่นอ้ ยกว่ำ 0.30 ล้ำนบำท จำนวน
29 งวด และจำนวนเงิน 11.76 ล้ำนบำทชำระภำยในสิ้ นเดือนธันวำคม 2563 ต่อมำวันที่ 28 เมษำยน 2563 บริ ษทั ใน
ฐำนะโจทย์ได้ยื่นคำแถลงไม่ติดใจเรี ยกร้องที่จะดำเนินคดีเฉพำะจำเลยที่ 2
สัญญำฉบับที่ 2 มูลหนี้ จำนวนเงิน 44.22 ล้ำนบำท กำหนดชำระจำนวน 2 งวด งวดแรกภำยในเดื อนธันวำคม 2561
จำนวนเงิน 22.11 ล้ำนบำท และงวดที่สองภำยในเดือนมิถุนำยน 2562 จำนวนเงิน 22.11 ล้ำนบำท
บริ ษทั บันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญจำกลูกหนี้สัญญำประนีประนอมยอมควำมดังกล่ำวเต็มจำนวน
อย่ำงไรก็ตำม สัญญำฉบับที่ 1 และ 2 ลูกหนี้ ได้ผิดนัดชำระ บริ ษทั ได้ขอให้ศำลออกหมำยบังคับคดีเรี ยบร้อยแล้ว เมื่อ
วันที่ 21 พฤษภำคม 2563 บริ ษทั ได้มีกำรตรวจสอบทรัพย์สินของจำเลย พบว่ำ จำเลยไม่มีทรัพย์สินใดให้ยึด อำยัด หรื อ
บังคับคดีปัจจุบนั บริ ษทั ได้ยื่นคำร้องต่อกรมบังคับคดีเพื่อเข้ำยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ โดยกำหนดวันที่เข้ำยึดหรื ออำยัด
วันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2564 โดยวันดังกล่ำวเจ้ำพนักงำนบังคับคดีได้เดินทำงไปยึดทรัพย์จำเลย ณ ที่ทำกำรของจำเลย โดย
พบว่ำ จำเลยไม่มีทรัพย์สินใดๆ ที่จะนำมำชำระหนี้ ให้กบั โจทก์ได้ เจ้ำพนักงำน จึงลงควำมเห็นไม่สำมำรถดำเนิ นกำร
ยึดทรัพย์ของจำเลย และเจ้ำพนักงำนบังคับคดีได้ออกรำยงำนโดยมีควำมเห็นงดยึดทรัพย์สินของจำเลย

10.

ส่ วนปรับปรุงพืน้ ที่สำนักงำนเช่ ำ เครื่ องตกแต่ งและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
รำยกำรเคลื่อนไหวของเครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์ สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2564 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี 1 มกรำคม 2564
15,579,516
15,579,516
ซื้อเพิ่มระหว่ำงงวด
922,100
922,100
ขำยในระหว่ำงงวด - สุ ทธิ
(2,074,000)
(2,074,000)
(1,538,713)
(1,538,713)
ค่ำเสื่ อมรำคำระหว่ำงงวด
12,888,903
12,888,903
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี ณ 31 มีนำคม 2564
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“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ว”

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีทรัพย์สินที่คำนวณค่ำเสื่ อมรำคำหมดแล้วแต่ยงั ใช้งำนอยู่ โดยมีรำคำ
ทุน 20 ล้ำนบำท (เฉพำะกิจกำร 20 ล้ำนบำท)
11.

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้
รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิในกำรใช้สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2564 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564
32,352,719
32,352,719
(561,139)
(561,139)
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับงวด
31,791,580
31,791,580
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564
สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 แบ่งตำมประเภทสิ นทรัพย์ ได้ดงั นี้

พื้นที่สำนักงำนเช่ำ
ส่วนปรับปรุ งพื้นที่สำนักงำนเช่ำ
รวมสินทรัพย์สิทธิกำรใช้

งบกำรเงินรวม
20,198,896
11,592,684
31,791,580

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
20,198,896
11,592,684
31,791,580

งบกำรเงินรวม
360,917
200,222
561,139

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
360,917
200,222
561,139

ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับงวด ประกอบด้วย

พื้นที่สำนักงำนเช่ำ
ส่วนปรับปรุ งพื้นที่สำนักงำนเช่ำ
รวมค่ำเสื่ อมรำคำ

ณ วันที่ 1 มีนำคม 2564 บริ ษทั มีสัญญำที่มีผลต่อกำรบันทึกสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้ดงั นี้
บริ ษทั มีกำรทำสัญญำเช่ำพื้นที่สำนักงำนกับบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้อง มีระยะเวลำ 3 ปี (และต่อได้ครำวละ 3 ปี เมื่อสิ้ นสุ ด
วันที่ตำมสัญญำ) โดยมีระยะเวลำเริ่ ม 1 ธันวำคม 2563 สิ้ นสุ ด 30 พฤศจิกำยน 2566 ทั้งนี้ฝ่ำยบริ หำรมีควำมตั้งใจว่ำจะ
ต่ออำยุเมื่อสิ้ นสุ ดสัญญำ อีกทั้งเมื่อพิจำรณำประกอบกับส่ วนปรับปรุ งพื้นที่สำนักงำนเช่ำที่จะก่อประโยชน์ถึง 15 ปี
ด้วยเหตุน้ ีจึงบันทึกสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำเป็ นระยะเวลำ 15 ปี
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12.

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ว”

สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน
รำยกำรเคลื่อนไหวสำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2564 มีดงั นี้
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
16,012,447
16,012,447
(2,036,367)
(2,036,367)
13,976,080
13,976,080

มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี 1 มกรำคม 2564
ตัดจำหน่ำยระหว่ำงงวด
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี ณ 31 มีนำคม 2564
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุ ทธิของบริ ษทั ประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้

12.1 เมื่อวันที่ 30 มกรำคม 2558 บริ ษทั ได้เข้ำทำสัญญำซื้ อสิ ทธิ บริ หำรเวลำออกอำกำศ กับ บริ ษทั มีเดีย เอเจนซี ไทย จำกัด
(“มีเดีย เอเจนซี”) เพื่อรับสิ ทธิ เด็ดขำดในกำรแต่งตั้งจำกมีเดีย เอเจนซี ให้เป็ นผูร้ ่ วมบริ หำรจัดกำรเวลำออกอำกำศ กำร
ซื้ อขำยเวลำ เช่ำ ให้เช่ำเวลำกำรออกอำกำศ กำรโฆษณำสิ นค้ำ ธุ รกิจและบริ กำร กำรดำเนิ นรำยกำร กำรหำผูร้ ่ วมผลิต
รำยกำรในรำยกำรโทรทัศน์ดำวเทียม 5 ช่อง (“สิทธิบริหำรเวลำออกอำกำศ”)โดยมีกำหนดระยะเวลำ 3 ปี ตั้งแต่ วันที่ 30
มกรำคม 2558 ถึง 29 มกรำคม 2561 โดยบริ ษทั ตกลงชำระค่ำตอบแทนกำรให้สิทธิ บริ หำรเวลำออกอำกำศงวดเดียว
เป็ นจำนวนเงินทั้งสิ้น 369,200,000 บำท ภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่ทำสัญญำ และ ตกลงชำระค่ำตอบแทนเป็ นรำยเดือน
เป็ นจำนวนเงินทั้งสิ้ น 10,300,000 บำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) ต่อเดือน ตลอดอำยุสัญญำ ทั้งนี้ ตำมสัญญำดังกล่ำว
มีเดีย เอเจนซี ตกลงรับประกันรำยได้ข้ นั ต่ำให้บริ ษทั จำกกำรเข้ำทำสัญญำซื้ อสิ ทธิ บริ หำรเวลำออกอำกำศ เป็ นจำนวน
เงินรวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 24,000,000 บำท ต่อเดือนในปี แรก 19,000,000 บำท ต่อเดือนในปี ที่สอง และ 12,900,000 บำท
ต่อเดือนในปี ที่สำม และหำกบริ ษทั ได้รับรำยได้ต่ำกว่ำจำนวนเงินที่รับประกัน มีเดีย เอเจนซี ตกลงชำระค่ำตอบแทน
ให้ บ ริ ษ ัท ตำมจำนวนที่ รับ ประกัน เต็ม จ ำนวนภำยในวัน ที่ 25 ของแต่ ล ะเดื อ น โดยมี กำหนดชำระงวดแรกเดื อ น
กุมภำพันธ์ 2558
นับแต่เดือนกุมภำพันธ์ 2558 จนถึง 30 กันยำยน 2558 มีเดีย เอเจนซี มียอดเงินค้ำงชำระซึ่ งเกิดจำกกำรประกันรำยได้ข้ นั ต่ำ
ทั้งสิ้น 93,543,538.46 บำท และดอกเบี้ยผิดนัดจำกกำรชำระเงินดังกล่ำวจำนวน 1,703,493.75 บำท (“หนี้เงินค้ำงชำระ”)
บริ ษทั และ มีเดีย เอเจนซี ได้หำรื อตกลงวิธีกำรชำระหนี้ ตำมสัญญำซื้ อสิ ทธิ บริ หำรเวลำออกอำกำศ โดยแบ่งกำรชำระ
หนี้ตำมประเภทของหนี้ที่เกิดหรื อจะเกิดขึ้นตำมสัญญำซื้อสิ ทธิบริ หำรเวลำออกอำกำศ ดังนี้
1.

หนีเ้ งินค้ำงชำระ

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

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ว”

หนีใ้ นอนำคตที่จะเกิดขึน้ ตำมสัญญำซื้อสิทธิบริหำรเวลำออกอำกำศ

สำหรับหนี้ อื่นใดที่จะเกิดขึ้นต่อไปตำมสัญญำซื้ อสิ ทธิ บริ หำรเวลำออกอำกำศ (รวมถึงหนี้ ประกันรำยได้ข้ นั ต่ำ) นั้น
มีเดีย เอเจนซี ได้แจ้งให้บริ ษทั ทรำบว่ำ มีเดีย เอเจนซี ได้รับสิ ทธิ ในกำรถ่ำยทอดสด กำรแข่งขันฟุตบอลลี กประเทศ
สเปน โกปำเดลเรย์ ในประเทศไทย สำหรับฤดูกำล 2558/59, 2559/60 และ 2560/61 และได้รับสิ ทธิในกำรถ่ำยทอดสด
กำรแข่งขัน กอล์ฟยูโรเปี ยนทัวร์ ในประเทศไทย สำหรับฤดู กำลปี 2559 2560 และ 2561 (“สิ ทธิ ในกำรถ่ำยทอดสด”) และ
มี เดี ย เอเจนซี จะเจรจำเพื่ อให้ สิทธิ ในกำรถ่ ำยทอดสดกับผูใ้ ห้ บริ กำรช่ องสั ญญำณ ซึ่ งหำกกำรเจรจำของ มี เดี ย เอเจนซี
ประสบควำมส ำเร็ จ มี เดี ย เอเจนซี จะได้รั บสิ ทธิ ในกำรขำยและรั บรำยได้จำกกำรโฆษณำออกอำกำศในระหว่ ำงกำร
ถ่ำยทอดสดกำรแข่งขันทั้งสองรำยกำร
เมื่อวันที่ 1 กันยำยน 2558 มีเดีย เอเจนซี ได้ทำสัญญำเช่ำช่ วงช่องสัญญำณ เพื่อถ่ำยทอดสดรำยกำรแข่งขันกอล์ฟยูโรเปี ยน
ทัวร์ กับ บริ ษทั จีซีที มีเดีย จำกัด เป็ นที่เรี ยบร้อย และ มีเดีย เอเจนซี มีสิทธิ ในกำรขำยโฆษณำและรับรำยได้จำกกำรโฆษณำ
ออกอำกำศในระหว่ำงกำรถ่ำยทอดสดกำรแข่งขันกอล์ฟยูโรเปี ยนทัวร์ (สิ ทธิ ในกำรขำยโฆษณำในระหว่ำงกำรถ่ ำยทอดสด
กำรแข่ งขันฟุ ตบอลลี กประเทศสเปน โกปำเดลเรย์ ในประเทศไทย และ สิ ทธิ ในกำรขำยโฆษณำตำมสั ญ ญำเช่ ำช่ วง
ช่องสัญญำณ รวมเรี ยกว่ำ “สิ ทธิในกำรขำยโฆษณำ”)
มีเดีย เอเจนซี หำรื อร่ วมกับบริ ษทั ว่ำ มีเดีย เอเจนซี สำมำรถนำรำยได้จำกกำรโฆษณำออกอำกำศดังกล่ำวมำชำระหนี้เงินค้ำง
ชำระ และหนี้ อื่นใดตำมสั ญญำซื้ อสิ ทธิ บริ หำรเวลำออกอำกำศกับบริ ษ ัท ได้ แต่บริ ษทั เล็งเห็ นว่ำ มี เดี ย เอเจนซี อำจไม่
ประสบควำมสำเร็ จในกำรบริ หำรสิ ทธิในกำรขำยโฆษณำหรื ออำจผิดนัดชำระหนี้ต่อบริ ษทั ดังนั้น บริ ษทั และมีเดีย เอเจนซี
จึงตกลงให้บริ ษทั รับโอนสิ ทธิ ในกำรขำยโฆษณำออกอำกำศมำบริ หำรโดยบริ ษทั ยังคงมีสิทธิ ในกำรได้รับค่ำตอบแทน
ภำยใต้สัญญำบริ หำรเวลำออกอำกำศ โดยมีสิทธิ ที่จะนำเอำรำยได้จำกกำรขำยโฆษณำออกอำกำศมำหักชำระกับค่ำตอบแทน
ค้ำงชำระดังกล่ำว
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2558 บริ ษทั จึงได้เข้ำทำสัญญำกำหนดวิธีกำรชำระหนี้ภำยใต้สัญญำซื้ อสิ ทธิ บริ หำรเวลำออกอำกำศ
(“สัญญำกำหนดวิธีกำรชำระหนี้”) กับมีเดีย เอเจนซี โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อเป็ นกำหนดวิธีกำรชำระหนี้ระหว่ำงบริ ษทั
และ มีเดีย เอเจนซี ตำมสัญญำซื้ อสิ ทธิ บริ หำรเวลำออกอำกำศและเพื่อเป็ นกำรรับรองว่ำบริ ษทั จะได้รับชำระหนี้จำกรำยได้
อันเกิดจำกสิ ทธิ ในกำรโฆษณำของ มีเดีย เอเจนซี สัญญำดังกล่ำวได้กำหนดให้มีเดีย เอเจนซี โอนสิ ทธิ ในกำรบริ หำรสิ ทธิ ใน
กำรขำยโฆษณำให้บริ ษทั โดยเด็ดขำดอีกด้วย
สัญญำกำหนดวิธีกำรชำระหนี้ระบุให้ มีเดีย เอเจนซี โอนสิ ทธิ ในกำรขำยโฆษณำให้บริ ษทั บริ หำร โดยบริ ษทั มีสิทธิ ในกำร
จัดสรร บริ หำร ขำย จำหน่ำย นำออกให้เช่ำ เพื่อหำรำยได้จำกสิ ทธิในกำรขำยโฆษณำ (เนื่องจำกสิ ทธิ ดงั กล่ำวเป็ นสิ ทธิในกำร
บริ หำร หำกบริ ษทั มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรสิ ทธิ เกิดขึ้น บริ ษทั สำมำรถหักค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ที่เกิดขึ้นและเกี่ยวกับกำรบริ หำร
สิ ทธิ ในกำรขำยโฆษณำออกจำกรำยรับจำกสิ ทธิ ในกำรขำยโฆษณำ) โดยเมื่อบริ ษทั ได้รับรำยได้สุทธิ หลังหักค่ำใช้จ่ำยแล้ว
ตำมสัญญำกำหนดวิธีกำรชำระหนี้ ให้บริ ษทั หักกลบลบหนี้รำยได้จำกสิ ทธิ ในกำรขำยโฆษณำดังกล่ำวกับหนี้ใด ๆ ระหว่ำง
บริ ษทั และมีเดีย เอเจนซี ตำมสัญญำซื้อสิ ทธิบริ หำรเวลำออกอำกำศ
บริ ษทั มิได้มีกำรบันทึกมูลค่ำยุติธรรรมของสิ ทธิ ในกำรขำยโฆษณำออกอำกำศในระหว่ำงกำรถ่ำยทอดสดกำรแข่งขัน
กอล์ฟยูโรเปี ยนทัวร์ เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนในงบกำรเงิน เนื่องจำกสิ ทธิที่ได้มำไม่ถือเป็ นกำรแปลงหนี้ใหม่ เนื่องจำก
ภำระผูกพันและหน้ำที่ตำมสัญญำซื้ อสิ ทธิ บริ หำรเวลำออกอำกำศของคู่สัญญำยังไม่ระงับลง โดยบริ ษทั และ มีเดี ย
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เอเจนซี มีเจตนำเพียงตกลงให้มีกำรผ่อนชำระหนี้ตำมสัญญำซื้ อสิ ทธิ บริ หำรเวลำออกอำกำศ และหักรำยได้จำกสิ ทธิใน
กำรขำยโฆษณำกับหนี้ตำมสัญญำซื้อสิ ทธิบริ หำรเวลำออกอำกำศ บริ ษทั ยังมีสิทธิตำมกฎหมำยในกำรฟ้องร้องเพื่อเรี ยก
ให้ มีเดีย เอเจนซี ชำระหนี้เงินประกันรำยได้ข้นั ต่ำตำมสัญญำซื้อสิ ทธิบริ หำรเวลำออกอำกำศ
สำหรับภำระผูกพันและหนี้ สินที่มีระหว่ำงกันตำมสัญญำดังกล่ำว ณ วันที่ 31 มี นำคม 2564 คงเหลือจำนวน 299.45
ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วยรำยกำร ดังต่อไปนี้
ก. ลู ก หนี้ ตำมสั ญ ญำปรั บ ปรุ ง โครงสร้ ำ งหนี้ คงเหลื อ ณ วัน ที่ 31 มี น ำคม 2564 จ ำนวน 72.01 ล้ำ นบำท (รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม) มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
รำยละเอียด
(หน่วย : ล้ำนบำท)
ลูกหนี้ตำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้
98.16
หัก เงินรับชำระ
(26.15)
ลูกหนี้ตำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้ ณ 31 มีนำคม 2564
72.01
ข. มูลค่ำตำมสัญญำกำหนดวิธีกำรชำระหนี้ภำยใต้สัญญำซื้ อสิ ทธิ บริ หำรเวลำออกอำกำศ จำนวน 227.44 ล้ำนบำท (ไม่
รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
รำยละเอียด
(หน่วย : ล้ำนบำท)
มูลค่ำยุติธรรมสิ ทธิในกำรขำยโฆษณำยูโรเปี ยนทัวร์ที่ประเมินโดยที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน
254.79
หัก เงินรับชำระ
(27.35)
มูลค่ำตำมสัญญำกำหนดวิธีกำรชำระหนี้ ณ 31 มีนำคม 2564
227.44
จำกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น บริ ษทั พิจำรณำแล้วเห็นควรที่จะไม่ให้มีกำรรับรู ้รำยได้ที่เกิดขึ้นแล้วตำมสัญญำ ไว้ในงบกำรเงิน
นี้ โดยบริ ษทั จะรับรู ้รำยได้ทำงด้ำนบัญชี เมื่อบริ ษทั ได้รับชำระเงินตำมสัญญำดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว (บันทึกบัญชีเป็ น
เกณฑ์เงินสด)
บริ ษทั ได้พิจำรณำตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของค่ำสิ ทธิน้ ี ทั้งจำนวน
เมื่อวันที่ 7 กันยำยน 2560 มีเดีย เอเจนซี มีหนังสื อแจ้งกำรไม่ได้รับสิ ทธิกำรถ่ำยทอดสดกำรแข่งขันกอล์ฟยูโรเปี้ ยนทัวร์
ฤดูกำล 2560 และ 2561 บริ ษทั จึงได้ยื่นฟ้อง มีเดีย เอเจนซี ต่อศำลแพ่งธนบุรีเมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2560 ซึ่ งศำลนัดไกล่
เกลี่ย/สื บพยำนโจทก์ในวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2560 ต่อมำโจทก์ขอเลื่อนนัดไกล่เกลี่ยเป็ นวันที่ 19 มกรำคม 2561 โดย
ภำยหลังไม่สำมำรถไกล่เกลี่ยกันได้ ศำลจึงนัดสื บพยำนโจทย์วนั ที่ 17 พฤษภำคม 2561 และนัดสื บพยำนจำเลยวันที่ 18
พฤษภำคม 2561 และเมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม 2561 ศำลมีคำพิพำกษำให้มีเดีย เอเจนซี่ ชำระเงิน 314.99 ล้ำนบำทพร้อม
ดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 12 ต่อปี ของต้นเงิน 243.36 ล้ำนบำทนับตั้งแต่วนั ที่ 30 มิถุนำยน 2560 และให้ชำระดอกเบี้ยใน
อัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 68.76 ล้ำนบำทนับจำกวันฟ้ อง (ฟ้ องวันที่ 21 กันยำยน 2560) เป็ นต้นไปจนกว่ำจะ
ชำระเสร็ จสิ้ นแก่บริ ษทั คดีน้ ี จำเลยไม่ยื่นอุทธรณ์ คดีถึงที่ สุดแล้ว ปั จจุบนั อยู่ระหว่ำงกำรออกคำบังคับเพื่อให้จำเลย
ปฎิบตั ิตำมคำพิพำกษำ ปัจจุบนั บริ ษทั ได้สืบทรัพย์ลูกหนี้รำยนี้เบื้องต้น พบว่ำไม่ได้ดำเนินกิจกำรแล้ว และลูกหนี้ไม่ได้
ส่งงบกำรเงินติดต่อกันหลำยปี เมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม 2563 บริ ษทั ได้มีกำรตรวจสอบทรัพย์สินของจำเลย พบว่ำ จำเลย
ไม่มีทรัพย์สินใดให้ยึด อำยัด หรื อบังคับคดี ปัจจุบนั อยู่ในระหว่ำงกำรดำเนินกำรในชั้นบังคับดคี ซึ่งเจ้ำพนักงำนบังคับ
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คดีเลื่อนกำหนดกำรบังคับคดียึดทรัพย์บงั คับคดีไปยังไม่มีกำหนดโดยขั้นต่ำประมำณ 2 เดือน เนื่ องจำก สถำนกำรณ์
กำรแพร่ ระบำดของโรคไวรัสโควิท-19
12.2 ค่ ำ สิ ท ธิ ใ นกำรบริ ห ำรจัด กำรช่ อ งสถำนี โ ทรทั ศ น์ ผ่ ำนดำวเที ย มจ ำนวน 16 สถำนี โ ดยมี ร ำคำทุ น 82 ล้ำนบำท
ประกอบด้วยค่ำสิ ทธิสำหรับระยะเวลำตั้งแต่ธนั วำคม 2553 ถึงพฤศจิกำยน 2563 จำนวน 8 สถำนี และสำหรับระยะเวลำ
ตั้งแต่มิถุนำยน 2556 ถึงพฤษภำคม 2566 จำนวน 8 สถำนี
เมื่ อวันที่ 26 สิ งหำคม 2558 บริ ษทั ได้ทำบันทึกข้อตกลงยกเลิ กสัญญำให้สิทธิ ร่วมผลิตรำยกำรก่อนครบกำหนด กับ
บริ ษทั เอ็ม วี เทเลวิชนั่ (ไทยแลนด์) จำกัด สำหรับช่องสถำนีโทรทัศน์ดำวเทียม จำนวน 8 ช่องสถำนี สำหรับระยะเวลำ
ตั้งแต่มิถุนำยน 2556 ถึง พฤษภำคม 2566 และได้ตดั จำหน่ำยทรัพย์สินดังกล่ำวแล้วทั้งจำนวน
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2558 บริ ษทั ได้ทำบันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญำให้สิทธิ ร่วมผลิตรำยกำรก่อนครบกำหนดกับ
บริ ษทั เอ็ม วี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด สำหรับช่องสถำนี 8 ช่องสถำนี สำหรับระยะเวลำตั้งแต่ธันวำคม 2553 ถึง
พฤศจิกำยน 2563 โดยทยอยยกเลิกสัญญำ ทั้งนี้บริ ษทั ได้ตดั จำหน่ำยทรัพย์สินดังกล่ำวแล้วทั้งจำนวน
12.3 ค่ำสิ ทธิ แพร่ ภำพแพร่ เสี ยงในรำยกำรภำพยนตร์ รำคำทุน 117.44 ล้ำนบำท บริ ษทั บันทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสิ ทธิ ดงั กล่ำว
แล้วทั้งจำนวน
ค่ำสิ ทธิแพร่ ภำพแพร่ เสี ยงเนื้อหำรำยกำรช่องกีฬำ EDGE SPORT รำคำทุน 67.84 ล้ำนบำท บริ ษทั บันทึกค่ำเผื่อกำรด้อย
ค่ำแล้วทั้งจำนวน
12.4 ค่ำสิ ทธิ กำรถ่ำยทอดสดกำรแข่งขันฟุตบอล โดยมี รำคำทุ น 48 ล้ำนบำท บริ ษ ทั ได้บ ัน ทึ ก ค่ำ เผื่อ กำรด้อ ยค่ำ แล้ว ทั้ ง
จำนวน
13.

สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่ หมุนเวียนอื่น

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

งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2564
2563
102,959,690
102,959,690
(17,447,740) (17,447,740)
85,511,950
85,511,950

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2564
2563
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)
-

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินสุ ทธิเกิดจำก บริ ษทั ได้ลงนำมในหนังสื อสัญญำซื้อขำยระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงและระบบปรับ
อำกำศกับบริ ษทั ที่ ไม่เกี่ ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งกำรส่ งมอบงำนและกำรตรวจรับงำนได้ดำเนิ นกำรแล้วเสร็ จในเดือน
สิ งหำคม 2559 โดยบริ ษทั จะได้รับชำระรำคำตำมสัญญำซื้ อขำยเป็ นงวดรำยเดื อน รวมทั้งสิ้ น 84 งวดๆ ละ 1,000,000
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บำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) โดยเริ่ มงวดแรกในเดือนกันยำยน 2559 และเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2559 ได้ลงนำมใน
หนังสื อสัญญำซื้อขำยระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงและระบบปรับอำกำศ เฟส 2-1 โดยบริ ษทั จะได้รับชำระตำมสัญญำเป็ นงวด
รำยเดือนรวมทั้งสิ้น 84 งวด ๆ ละ 407,853 บำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) โดยเริ่ มงวดแรกในเดือน มกรำคม 2560
ในปี 2561 ลูกหนี้ ประสบปั ญหำสภำพคล่อง จึงขอเจรจำเพื่อขอขยำยระยะเวลำกำรชำระ และจำนวนเงินที่ตอ้ งชำระใน
แต่ละงวด อย่ำงไรก็ตำม อยู่ในระหว่ำงกำรเจรจำลงนำมในหนังสื อขอขยำยระยะเวลำดังกล่ำว บริ ษทั พิจำรณำตั้งค่ำเผื่อ
หนี้สงสัยจะสู ญทั้งจำนวน
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2561 ได้มีมติ ให้สำนักงำนกฏหมำยแห่ ง
หนึ่งดำเนินกำรฟ้องร้องลูกหนี้ดงั กล่ำวแล้ว ซึ่งเมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2562 ไกล่เกลี่ยครั้งที่ 1 ไม่ได้ขอ้ สรุ ป ศำลจึงเลื่อน
ไปนัดไกล่เกลี่ยครั้งที่ 2 วันที่ 22 พฤษภำคม 2562 ต่อมำเมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 2562 คู่ควำมไม่สำมำรถไกล่เกลี่ยกัน
ได้ ศำลนัดสื บพยำนโจทก์และจำเลยในวันที่ 23 และ 24 มกรำคม 2563 โดยแบ่งเป็ น 2 คดี
คดีที่ 1 ทุนทรัพย์ฟ้องรวม 27.09 ล้ำนบำท (รวมดอกเบี้ย) เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2563 ศำลแพ่งมีคำพิพำกษำให้จำเลย
ชำระเงิน 25.60 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่ำว นับจำกวันถัดจำกวันฟ้องเป็ นต้น
ไป จนกว่ำจะชำระเสร็ จแก่โจทก์ โดยกำหนดค่ำทนำยควำม 0.15 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยดำเนินคดี 0.01 ล้ำนบำท
โดยวันที่ 3 เมษำยน 2564 ศำลแพ่งได้ส่งหมำยนัดแจ้งให้ทรำบว่ำ คดีดงั กล่ำวศำลอุทธรณ์นดั ฟั งคำพิพำกษำในวันที่ 5
พฤษภำคม 2564 ต่อมำศำลอุทธรณ์ได้เลื่อนกำรนัดฟังคำพิพำกษำออกไปเป็ นวันที่ 5 กรกฎำคม 2564
คดีที่ 2 ทุนทรัพย์ฟ้องรวม 63.41 ล้ำนบำท (รวมดอกเบี้ย) เมื่อวันที่ 27 ธันวำคม 2562 ศำลแพ่งมีคำพิพำกษำให้จำเลย
ชำระเงิน 59.91 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่ำว นับแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2561 เป็ น
ต้นไปจนกว่ำจะชำระเสร็ จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องให้ไม่เกิน 3.49 ล้ำนบำท ตำมที่โจทก์ขอ กับให้จำเลยชดใช้
ค่ำฤชำธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่ำทนำยควำม 0.15 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยดำเนินคดี 0.01 ล้ำนบำท ปัจจุบนั
คดีดงั กล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำคดีในชั้นอุทธรณ์ โดยวันที่ 31 มีนำคม 2564 ศำลอุทธรณ์ได้มีคำพิพำกษำแก้เป็ น
ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 49.46 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ ยในอัตรำร้อยละ 7 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่ำว นับแต่วนั ที่ 1
มกรำคม 2561 เป็ นต้นไปจนกว่ำจะชำระเสร็ จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยถึงวันฟ้ องให้ไม่เกิน 3.49 ล้ำนบำท ค่ำฤชำธรรม
เนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็ นพับ นอกจำกนี้ให้เป็ นไปตำมคำพิพำกษำของศำลชั้นต้น
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สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียนอื่น

เงินมัดจำ – อื่นๆ (หมำยเหตุ 20.1)
หัก ค่ำเผื่อเงินมัดจำที่จะไม่สำมำรถเรี ยกคืน
เงินมัดจำ-สุ ทธิ
เงินร่ วมลงทุน
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินร่ วมลงทุน
เงินร่ วมลงทุน - สุ ทธิ
ภำษีถูกหัก ณ ที่จ่ำย - สะสม
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ ขำย
รวม

งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2564
2563
30,212,185
29,297,606
(29,044,895) (28,258,406)
1,167,290
1,039,200
29,242,022
29,242,022
(29,242,022) (29,242,022)
9,916,719
7,467,159
11,084,009
8,506,359

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2564
2563
30,212,185
29,297,606
(29,044,895) (28,258,406)
1,167,290
1,039,200
29,242,022
29,242,022
(29,242,022) (29,242,022)
9,715,416
7,467,159
10,882,706
8,506,359

ก.

ณ วันที่ 31 มี น ำคม 2564 และ 31 ธัน วำคม 2563 สิ น ทรัพ ย์ไ ม่ห มุน เวีย นที ่ถือ ไว้เพื ่อ ขำยเป็ น ทรัพ ย์สิ น ที ่มิไ ด้ใ ช้
ดำเนินงำนซึ่ งเป็ นทรัพย์สินของเหมืองหิ นอุตสำหกรรมเพื่อกำรก่อสร้ำง ซึ่ งหยุดดำเนินงำนแล้วในปั จจุบนั รำคำทุน
จำนวน 17.02 ล้ำนบำท ซึ่ งบริ ษทั ได้ต้ งั ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำทั้งจำนวน

ข.

เงินร่ วมลงทุน
ในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรของบริ ษทั ครั้งที่ 18/2560 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2560 มีมติอนุมตั ิกำรเข้ำร่ วมลงทุน
กับ Triple Ch Holdings Company Limited (Triple CH) ซึ่ งเป็ นผู ้ไ ด้รั บ สิ ท ธิ ก ำรถ่ ำ ยทอดสดฟุ ต บอลในประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์ ในสัดส่ วนกำรร่ วมลงทุนร้อยละ 35 คิดเป็ นเงิน 30 ล้ำนบำท เพื่อประกอบธุ รกิจกำรถ่ำยทอดสดรำยกำร
ฟุตบอลในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ โดย Triple CH มีขอ้ ตกลงกำรรับประกันกำรดำเนิ นงำนในช่วงเวลำ 18 เดือน นับจำก
วันที่ 1 ธันวำคม 2560 ว่ำ ผลประโยชน์รำยได้ที่บริ ษทั จะได้รับต้องไม่ต่ำกว่ำเงินลงทุนที่บริ ษทั ให้กำรสนับสนุ นแก่
ธุ รกิ จกำรถ่ำยทอดสดรำยกำรแข่งขัน ฟุตบอล และบริ ษทั มี เงื่อนไขในกำรชำระเงินร่ วมลงทุนคือ อยู่ภำยใต้กำรให้
ควำมเห็ นของที่ปรึ กษำกฎหมำยของบริ ษทั เกี่ ยวกับสถำนะทำงกฎหมำยของ Triple CH และกำรได้รับอนุ ญำตและ
ได้รับสิ ทธิอย่ำงถูกต้องให้ดำเนินธุรกิจกำรถ่ำยทอดสดรำยกำรฟุตบอล
ต่อมำบริ ษทั ได้ชำระเงินจำนวน 20 ล้ำนบำท แล้ว ในเดือนพฤศจิกำยน 2560 และในเดือนมีนำคม 2561 ได้ชำระเงินอีก
จำนวน 10 ล้ำนบำท เนื่องจำก Triple CH ได้ต่อสัญญำอนุญำตให้ใช้สิทธิกบั beIN
ทั้ง นี้ บริ ษ ัท ได้ว่ ำจ้ำง LEUNG WAI LAW FIRM ผ่ ำน บริ ษ ัท นอร์ ตัน โรส ฟุ ล ไบรท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ให้
ควำมเห็นเกี่ยวกับสถำนะของ Triple CH ซึ่งสำมำรถสรุ ปสำระสำคัญ ได้ดงั นี้
- Triple CH เป็ นบริ ษ ัท ข้ำมชำติ ที่ จดทะเบี ยนในประเทศซำมัวตำม International Company Act 1988 เมื่ อ วัน ที่ 14
กันยำยน 2557 และจะสิ้นอำยุเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2560 เว้นแต่จะดำเนินกำรต่ออำยุ
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- Triple CH เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งถูกต้องตำมกฎหมำยและไม่เคยปฏิบตั ิผิดกฎหมำยของประเทศซำมัว
- ณ วันที่ทำกำรตรวจสอบสถำนะ Triple CH มีผถู ้ ือหุ้น 1 รำยคือ Bernard Camacho Sumayao
- Triple CH มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 เหรี ยญสหรัฐ ซึ่งถูกแบ่งออกเป็ น 1,000,000 หุ้น มูลค่ำ หุ้นละ 1 เหรี ยญสหรัฐ
ทั้งนี้ บริ ษ ัท ได้ว่ำจ้ำงบริ ษ ัท อภิ สิ ท ธิ์ แอนด์ อัล ลำยแอนซ์ จำกัด ตรวจสอบสิ ท ธิ ตำมสั ญ ญำอนุ ญ ำตให้ ใช้สิท ธิ
ระหว่ ำ ง beIN Sports Asia Pte Limited (“beIN”) และ Triple CH ลงวัน ที่ 1 ธั น วำคม 2560 ซึ่ งสำมำรถสรุ ป
สำระสำคัญของกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิ ได้ดงั นี้
- beIN และ Triple CH ตกลงว่ำค่ำสิ ทธิประกอบไปด้วย (แล้วแต่ว่ำอย่ำงใดจะสู งกว่ำ)
▪ เงิ น จำนวนหนึ่ งที่ ไม่ข อเปิ ดเผย เนื่ องจำกเป็ นควำมลับ ทำงธุ รกิ จ ต่ อช่ วงระยะเวลำ 12 เดื อน ซึ่ งจะถู ก
คำนวณตำมสัดส่วน (prorated basis) หรื อ
▪ ร้อยละ 20 ของรำยได้ท้ งั หมด (gross revenue) และเพิ่มอีกร้อยละ 15 ของรำยได้ส่วนที่เกินเงินจำนวนหนึ่ง
ที่ไม่ขอเปิ ดเผย เนื่องจำกเป็ นควำมลับทำงธุรกิจ
- Triple CH ตกลงที่จะจ่ำยค่ำสิ ทธิ ดังนี้
▪ ร้อยละ 50 ของกำรรับประกันขั้นต่ำ นับแต่วนั ที่เข้ำทำสัญญำ
▪ ร้อยละ 50 ของกำรรับประกันขั้นต่ำ ภำยในวันที่ 1 มีนำคม 2561
▪ ค่ำสิ ท ธิ ส่ วนเพิ่ มใดๆ ให้ ช ำระภำยใน 30 วัน นับ แต่ได้รับ รำยงำนที่ เกี่ ยวข้องกัน ในแต่ ละเดื อน ตำมที่
กำหนดในสัญญำ
- beIN ตกลงให้ สิทธิ แก่ Triple CH ในกำรอนุ ญ ำตช่ วงแก่ ABS-CBN Corporation (“ABS-CBN”) ถ่ำยทอดสดกำร
แข่งขันฟุตบอลรำยกำรพรี เมียร์ ลีก (Premier League) ยูฟ่ำ แชมเปี ยนส์ ลีก (UEFA Champions League) และ ลำ ลีกำ
(La Liga) ฤดูกำล 2560-2561 (“กำรถ่ ำยทอด”) ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์
- beIN ตกลงให้ สิ ทธิ แ ก่ Triple CH ในกำรอนุ ญ ำตช่ ว งแก่ ABS-CBN เพื่ อ ใช้ โ ลโก้ ข องสโมสรฟุ ต บอลและ
เครื่ องหมำยกำรค้ำ ที่ ได้จัดหำมำและได้รับ อนุ ญำตโดยผูม้ ี อำนำจของแต่ละสโมสรที่ เกี่ ยวกับกำรถ่ำยทอด และ
กิจกรรมส่งเสริ มกำรขำยที่เกี่ยวกับกำรถ่ำยทอด
- สิ ทธิ ในกำรถ่ำยทอดเป็ นสิ ทธิ ของ Triple CH แต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ อย่ำงไรก็ตำม Triple CH ได้รับ
อนุ ญำตให้ใช้สิทธิ เฉพำะกรณี ของกำรถ่ำยทอดสดและถ่ำยทอดย้อนหลังผ่ำนระบบฟรี ทีวี (FTA TV transmissions)
เท่ำนั้น
บริ ษทั ได้พิจำรณำควำมเห็ นที่ ปรึ กษำกฎหมำยอันเกี่ ยวกับสถำนะของ Triple CH และกำรได้รับอนุ ญำตให้ใช้สิทธิ
ประกอบกับรู ปแบบธุรกิจแล้วจึงเข้ำร่ วมลงทุน
แต่อย่ำงไรก็ตำม ผลกำรดำเนินงำนธุรกิจดังกล่ำวไม่เป็ นไปตำมแผนงำนที่วำงไว้ บริ ษทั จึงพิจำรณำตั้งค่ำเผื่อทั้งจำนวน
ณ ปั จ จุ บัน ระยะเวลำของสั ญ ญำได้สิ้ น สุ ด ลงแล้ว แต่ Triple CH ยังไม่ ช ำระเงิ น ร่ ว มลงทุ น คื น ตำมเงื่ อ นไขกำร
รับประกันของ Triple CH ต่อมำเมื่อวันที่ 11 มิถุนำยน 2562 และวันที่ 5 กรกฎำคม 2562 บริ ษทั ได้ส่งหนังสื อทวงถำม
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“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ว”

กำรชำระเงินดังกล่ำวเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ผลของกำรเจรจำ Triple CH ขอผ่อนผันกำรชำระเงินออกไปอีกเป็ นระยะเวลำ
12 เดื อน โดยบริ ษทั แจ้งไปยัง Triple CH เป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรทำงอีเมล์ให้ชำระหนี้ จำนวนดังกล่ำวภำยในวันที่ 30
มิถุนำยน 2563 ผลปรำกฏว่ำบริ ษทั ไม่ได้รับชำระเงินจำกลูกหนี้ดงั กล่ำว
เมื่ อวันที่ 4 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ได้ยื่นฟ้ องคดี กบั ศำลแพ่ งกรุ งเทพใต้โดยฟ้ องจำเลย และผูค้ ้ ำประกันให้ ชำระเงิ น
จำนวน 29.24 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ 30 มิถุนำยน 2563 จนถึงวันฟ้อง รวม
เป็ นต้นเงินและดอกเบี้ยทั้งหมด 30.18 ล้ำนบำท และดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 29.24 ล้ำน
บำท นับแต่วนั ถัดจำกวันฟ้องเป็ นต้นไปจนกว่ำจำเลยทั้งสองจะชำระเงินให้แก้โจทย์เสร็ จสิ้ น ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่ำงนำส่ ง
หมำยเรี ยกและสำเนำค ำฟ้ องให้ แก้จำเลยทั้งสอง โดยศำลนัด ชี้ สองสถำนและกำหนดแนวทำงกำรด ำเนิ น คดี ห รื อ
สื บพยำนโจทย์ในวันที่ 24 พฤษภำคม 2564
15.

เจ้ ำหนีเ้ จ้ ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ ำหนีห้ มุนเวียนอื่น
ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2564
2563
เจ้ำหนี้กำรค้ำและตัว๋ เงินจ่ำย
บริ ษทั เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและตัว๋ เงินจ่ำยทัว่ ไป
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
รำยได้รับล่วงหน้ำ-อื่น ๆ
ภำษีขำยไม่ถึงกำหนดชำระ
เจ้ำหนี้อื่น
สุ ทธิ

16.

77,500
17,033,337
19,016,373
34,486,700
11,658,812
2,174,328
84,447,050

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

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2564
2563
17,033,337
10,622,199
6,614,036
8,475,979
559,775
43,305,326

16,018,334
14,078,550
4,569,532
9,608,479
424,331
44,699,226

กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้น
กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไร (ขำดทุน) สุ ทธิ ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นสำมัญด้วยจำนวนหุ้น
สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักซึ่งออกและเรี ยกชำระในระหว่ำงงวด
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“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ว”

กำรเสนอข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดำเนินธุรกิจในส่ วนภูมิศำสตร์ เดียวคือในประเทศไทย ส่ วนธุรกิจอื่นบริ ษทั ยังมีรำยได้จำกธุรกิจ
ดังกล่ำวไม่เกินร้อยละ 10 ของรำยได้รวม ดังนั้นจึงไม่ได้มีกำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำนดังกล่ำวใน
งบกำรเงินนี้
ข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำนทำงธุ รกิจและส่ วนงำนทำงภูมิศำสตร์ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สำหรับ สำม
เดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2564
รำยได้ค่ำสื่ อ-โฆษณำ
รำยได้จำกกำรขำย
รวม
รำยได้
20,558
79,660
100,218
(18,169)
(71,414)
(89,583)
ต้นทุน
กำไรขั้นต้น
2,389
8,246
10,635
2,416
รำยได้อื่น
กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย
13,051
ค่ำใช้จ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
(12,106)
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร
(7,118)
ต้นทุนทำงกำรเงิน
(515)
(520)
ส่วนแบ่งผลขำดทุนในบริ ษทั ร่ วม
(20,259)
รวมค่ำใช้จ่ำย
ขำดทุนก่อนภำษีเงินได้
(7,208)
(1,562)
ภำษีเงินได้
(8,770)
ขำดทุนสุ ทธิ
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(หน่วย : พันบำท)

รำยได้
ต้นทุน
กำไรขั้นต้น
กำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนทัว่ ไป
รำยได้อื่น
กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย
ค่ำใช้จ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ส่วนแบ่งผลขำดทุนในบริ ษทั ร่ วม
รวมค่ำใช้จ่ำย
กำไรทุนก่อนภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้
กำไรสุ ทธิ

งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2563
รำยได้ค่ำสื่ อ-โฆษณำ
รำยได้จำกกำรขำย
รวม
15,753
8,264
24,017
(4,573)
(12,242)
(16,815)
11,180
(3,978)
7,202
14,000
3,354
24,556
(12,934)
(3,734)
(307)
(16,975)
7,581
7,581
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18.

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ว”

เครื่ องมือทำงกำรเงิน
มูลค่ำยุติธรรม
มูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินต่อไปนี้มีมูลค่ำใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชี
ก) สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้ สินทำงกำรเงินที่ จะครบกำหนดในระยะเวลำอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด, เงินลงทุนชัว่ ครำว, ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น , สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น, เจ้ำหนี้
กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน
ข) หนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำ และเงินกูย้ ืมระยะยำวที่ จ่ำยดอกเบี้ยในอัตรำใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ ยในตลำด แสดง
มูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ทั้งนี้มูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินข้ำงต้นวัดมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ำย

19.

สัญญำที่สำคัญ (Significant Agreement)
เมื่อวันที่ 19 พฤษภำคม 2559 บริ ษทั ได้ลงนำมในบันทึกข้อตกลงจำนวน 2 ฉบับ กับผูล้ งทุนประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เพื่อเข้ำทำ
รำยกำรตรวจสอบสถำนะในบริ ษทั จำนวน 2 บริ ษทั ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ โดยประกอบธุรกิจพลังงำน
ในประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ เพื่อเข้ำซื้ อหุ้นจำนวนร้อยละ 40 ของหุ้นของบริ ษทั ทั้ง 2 บริ ษทั และเมื่อวันที่ 11 สิ งหำคม 2559
บริ ษทั ได้ชำระเงินมัดจำกำรเช่ำที่ดิน เพื่อก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำแสงอำทิตย์ดงั กล่ำวจำนวน 22.40 ล้ำนบำท ให้แก่ผแู ้ ทนหรื อ
ผูร้ ับมอบอำนำจจำกเจ้ำของที่ดินทั้ง 2 บริ ษทั โดยหำกโครงกำรไม่ได้รับอนุมตั ิจำกผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ผูใ้ ห้เช่ำที่ดินจะต้อง
คืนเงินมัดจำดังกล่ำวเต็มจำนวน ภำยในระยะเวลำที่บริ ษทั กำหนด กำรชำระเงินมัดจำดังกล่ำวได้รับอนุมตั ิกรอบวงเงินไม่
เกิน 50 ล้ำนบำท จำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั เมื่อวันที่ 13 กรกฎำคม 2559
เมื่ อวันที่ 26 มกรำคม 2560 ที่ ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษ ัทมี มติ อนุ มัติ กำรเข้ำลงทุ นในโครงกำรโรงไฟฟ้ ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ของ Negros PH Solar Inc (NPSI) ขนำดกำลังกำรผลิตตำมสัญญำ Solar Energy Contract 50 เมกะวัตต์ ซึ่ งตั้งอยู่
ที่ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ โดยซื้ อหุ้นสำมัญใน NPSI ร้อยละ 40 ของทุนที่ออกแล้วทั้งหมด คิดเป็ นมูลค่ำรวม 600,000 ดอลล่ำร์
สหรัฐ โดยจะต้องได้รับอนุ มตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ื อหุ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสี ยงทั้งหมด บริ ษทั
คำดว่ำโครงกำรโรงไฟฟ้ ำนี้ จะสำมำรถก่ อสร้ ำงแล้วเสร็ จและจำหน่ ำยไฟฟ้ ำในเชิ งพำณิ ชย์ได้ภำยในปี 2560 โดยจะมี
ผลตอบแทนโครงกำรไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 15 ซึ่ งคณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำมีควำมสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์
ต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุ้น และภำยหลังจำกที่คู่สัญญำปฏิบัติตำมเงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนดไว้ในสัญญำซื้ อขำยหุ้นหรื อ
ได้รับยกเว้นตำมวิธีกำรที่ กำหนดในสัญญำ ภำยในเดือนตุลำคม 2560 (แก้ไขเพิ่มเติมวันที่ 19 พฤษภำคม 2560) บริ ษทั ได้
ชำระเงินจำนวนดังกล่ำวแล้ว
อย่ำงไรก็ดี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2560 ไม่สำมำรถดำเนินกำรเพื่อให้ได้มำซึ่ งใบอนุญำตก่อสร้ำงของโครงกำรและยังไม่
สำมำรถสรุ ปควำมคืบหน้ำใดๆ ได้ เนื่องจำกมีกำรปรับเปลี่ยนนโยบำยเรื่ องกระบวนกำรและขั้นตอนกำรอนุมตั ิใบอนุญำต
ของหน่ วยงำนคือกรมพลังงำน กระทรวงพลังงำน ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ บริ ษทั จึงมี ควำมจำเป็ นต้องยกเลิกกำรลงทุนใน
โครงกำร และบริ ษทั ได้ต้ งั ค่ำเผื่อเงินมัดจำที่ จะไม่สำมำรถเรี ยกคืน 34.10 ล้ำนบำท (ประกอบด้วยเงินมัดจำค่ำเช่ำที่ ดิน
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22.40 ล้ำนบำท ค่ำดำเนินกำรเพื่อให้ได้มำซึ่ งใบอนุ ญำตก่อสร้ำงโครงกำร 11.70 ล้ำนบำท) และตัดจำหน่ำยเงินมัดจำที่ไม่
สำมำรถเรี ยกคืน (ค่ำใช้จ่ำยจัดจ้ำงที่ปรึ กษำกฎหมำย ที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน และที่ปรึ กษำทำงเทคนิ ควิศวกรรม) 8.63 ล้ำน
บำท อย่ำงไรก็ดี บริ ษทั ได้ดำเนิ นกำรส่ งหนังสื อทวงถำมเงินมัดจำค่ำเช่ำที่ดินอย่ำงเป็ นทำงกำรไปยังผูใ้ ห้เช่ำที่ดินแล้ว 2
ครั้ง และจะดำเนินกำรตำมขั้นตอนทำงกฎหมำยต่อไป
ต่อมำเมื่อวันที่ 8 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ได้รับเงินมัดจำค่ำหุ้น 21.23 ล้ำนบำท คืนแล้วจำกผูร้ ักษำทรัพย์สิน (Escrow Agent)
สำหรับเงินมัดจำค่ำเช่ำที่ดิน 22.40 ล้ำนบำท และค่ำดำเนินกำรเพื่อให้ได้มำซึ่งใบอนุญำตก่อสร้ำงโครงกำร 11.70 ล้ำนบำท
รวม 34.10 ล้ำนบำท ยังไม่สำมำรถเรี ยกคืนได้
ทั้งนี้ กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสำหรับกำรเข้ำลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของ Negros PH
Solar Inc (NPSI) เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2560 คณะกรรมกำรได้มีมติเห็นชอบว่ำ กำรลงทุนในโรงไฟฟ้ำ NPSI มีควำม
สมเหตุสมผล โดยพิจำรณำจำกข้อมูลกำรตรวจสอบทำงเทคนิค ข้อมูลเชิงพำณิ ชย์ และข้อมูลกำรตรวจสอบสถำนะทำง
กฎหมำย
กำรพิจำรณำข้อมูลทำงเทคนิค บริ ษทั ได้ว่ำจ้ำง บริ ษทั อินฟรำเทค เอ เอสทีเอ็ม จำกัด เพื่อดำเนินกำรสำรวจพื้นที่และ
ประเมินควำมเหมำะสมของสถำนที่ เพื่อใช้ในกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ไม่ว่ำจะเป็ นกำรทดสอบควำม
แข็งแรงของดิน ควำมสู งของพื้นที่จำกระดับน้ ำทะเล สถิติภยั พิบตั ิ เช่น กำรเกิดน้ ำท่วมและลมพำยุยอ้ นหลัง รวมถึง
บริ ษทั ยังได้เตรี ยมกำรว่ำจ้ำงบริ ษทั รับเหมำก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ได้รับกำรจัดอันดับอยู่ในรำยชื่อบริ ษทั
ชั้นนำ 500 อันดับของโลก (Fortune Global 500) ให้เป็ นผูอ้ อกแบบและก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ
กำรพิจำรณำควำมเป็ นไปได้เชิงพำณิ ชย์ เนื่องจำกกำรแข่งขันที่สูงในธุรกิจก่อสร้ำงของประเทศฟิ ลิปปิ นส์ NPSI ได้รับ
ข้อเสนอจำกบริ ษ ัท รั บ เหมำก่ อสร้ ำงหนึ่ ง ในกำรจัดหำเงิ น ทุ น ค่ ำก่ อสร้ ำงโครงกำรให้ ในอัตรำร้ อยละ 85 ของค่ ำ
ก่อสร้ำงทั้งหมด โดย NPSI มีภำระผูกพันในกำรรับผิดชอบค่ำก่อสร้ำงเบื้องต้นเพียงร้อยละ 15 เท่ำนั้น โดยบริ ษทั ได้
ศึกษำข้อเท็จจริ งเพิ่มเติมแล้วพบว่ำโครงกำรอื่นในบริ เวณใกล้เคียงกันได้รับข้อเสนอจำกบริ ษทั ก่อสร้ำงเช่นเดียวกัน ซึ่ง
จำกข้อได้เปรี ยบดังกล่ำว ส่งผลให้ผลตอบแทนโครงกำร ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 15 ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ว่ำจ้ำง บริ ษทั ซิมส์ พร็ อพ
เพอร์ต้ ี คอนซัลแทนท์ จำกัด เพื่อประเมินมูลค่ำของ NPSI ซึ่งผลกำรประเมินมูลค่ำของ NPSI มีมูลค่ำหุ้น ร้อยละ 40 อยู่
ที่ 757.20 ล้ำนบำท ทั้งนี้ กำรประเมินมูลค่ำดังกล่ำวเป็ นกำรประเมินมูลค่ำของ NPSI เมื่อสำมำรถดำเนินโครงกำรได้
เต็มรู ปแบบแล้ว โดยมีสมมติฐำนกำรประเมินมูลค่ำ ประกอบด้วย เงินลงทุนเริ่ มกิจกำรเท่ำกับ 2,353.95 ล้ำนบำท โดย
โครงกำรสำมำรถดำเนินกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำได้ทนั ที มีอำยุเวลำโครงกำร 25 ปี และได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนจำก
รัฐบำลฟิ ลิปปิ นส์โดยได้รับกำรยกเว้นภำษีใน 7 ปี แรก และปี ที่ 8-13 เสี ยภำษีนิติบุคคลในอัตรำร้อยละ 10 และปี ที่ 1425 เสี ยภำษีนิติบุคคลในอัตรำร้อยละ 30 และอัตรำค่ำไฟฟ้ำที่ 5.70 บำทต่อหน่วย ทั้งนี้ บริ ษทั ซิมส์ ประเมินมูลค่ำโดย
วิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตทั้งหมดภำยใต้เงื่อนไขว่ำ NPSI มีกำลังกำรผลิตเต็มจำนวนที่ 50 เมกะวัตต์ เป็ นเวลำ
25 ปี ในกำรคำนวณโดยใช้อตั รำคิดลด (Discount Rate) ที่ร้อยละ 8
แต่เนื่ องจำกกำรเข้ำลงทุน ของบริ ษ ัท อยู่ในขั้นตอนของกำรเริ่ ม ดำเนิ นขอรั บใบอนุ ญ ำตที่ เกี่ ยวข้องในกำรดำเนิ น
โครงกำร บริ ษทั จึงสำมำรถเจรจำในกำรเข้ำซื้ อหุ้นร้อยละ 40 ในรำคำ 600,000 เหรี ยญสหรัฐ หรื อประมำณ 21 ล้ำน
บำท เมื่อเปรี ยบเทียบกับมูลค่ำของ NPSI ซึ่ งเมื่อสำมำรถดำเนินโครงกำรได้เต็มรู ปแบบถือว่ำเป็ นอัตรำค่ำตอบแทนที่
สมเหตุสมผล
ในส่ วนของกำรศึ กษำควำมเป็ นไปได้ในทำงกฏหมำย บริ ษ ัท ได้ว่ำจ้ำง DFDL (Thailand) Ltd. ซึ่ งท ำงำนร่ วมกับ
สำนักงำนกฎหมำยในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เพื่อตรวจสอบเอกสำรทำงกฎหมำยและใบอนุญำตต่ำงๆ ของ NPSI ซึ่ งผล
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กำรประเมิ น นั้น NPSI อยู่ในขั้นตอนกำรดำเนิ นกำรขอเอกสำรหลัก คือ ใบอนุ ญ ำตก่ อสร้ำงสำหรั บโครงกำร โดย
บริ ษทั ได้กำหนดเงื่อนไขกำรชำระเงิน ของสัญ ญำ ในรู ป แบบของเงิ นมัดจำ ซึ่ งมี เงื่อนไขในกำรคืนเงิน มัดจำหำก
เงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญำไม่เกิดขึ้น ซึ่งรวมถึง กำรที่ NPSI ได้รับใบอนุญำตก่อสร้ำงดังกล่ำว
ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ได้มีกำรพิจำรณำเงื่อนไขและขั้นตอนกำรขอรับใบอนุญำตก่อสร้ำง โดย NPSI จะได้รับ
ใบอนุญำตก่อสร้ำงได้ เมื่อกระทรวงพลังงำน ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ได้พิจำรณำคำขอและเงื่อนไขของใบอนุญำตต่ำง ๆ ที่
NPSI ได้ปฏิบตั ิและยื่นต่อกระทรวงพลังงำน ซึ่ งทำงกระทรวงพลังงำนดังกล่ำว จะประกำศผลกำรอนุมตั ิโครงกำรที่
ได้รับอนุญำตให้พฒั นำและก่อสร้ำงโครงกำรหน้ำเว็บไซต์ของกระทรวงพลังงำน
อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรเปลี่ยนรัฐบำลของประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ส่ งผลให้มีกำรปรับเปลี่ยนนโยบำยในส่วนของกำรอนุมตั ิ
โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน ส่งผลให้โครงกำรของ NPSI ยังอยูใ่ นระหว่ำงรอกำรอนุมตั ิ ซึ่งส่งผลให้กำร
ได้รับใบอนุญำตก่อสร้ำงของโครงกำรล่ำช้ำออกไปอย่ำงไม่มีกำหนด
ทั้งนี้คณะกรรมกำรจึงอนุมตั ิให้จ่ำยเงินมัดจำ 34.10 ล้ำนบำท ก่อนที่จะได้รับอนุมตั ิจำกผูถ้ ือหุ้นให้ลงทุนในโครงกำร
โดยคณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นว่ำ กำรชำระเงินมัดจำจำนวน 34,102,184.62 บำท เนื่องจำกบริ ษทั ถือเป็ นนักลงทุนรำย
ใหม่ของธุรกิจพลังงำนในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ดังนั้น หำกบริ ษทั เข้ำซื้ อหุ้นของโครงกำรโรงไฟฟ้ำในลักษณะดังกล่ำว
ในช่วงเวลำที่โครงกำรเข้ำสู่ ระยะที่ใกล้จะได้รั บผลตอบแทนในเชิงพำณิ ชย์ หรื อโครงกำรได้รับใบอนุญำตที่เกี่ยวข้อง
ต่ำง ๆ เรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั คำดกำรณ์ว่ำรำคำของโครงกำรจะขึ้นไปสู่ ระดับรำคำที่สูงขึ้น หรื อตำมระดับรำคำตลำดที่
ประมำณ 700 กว่ำล้ำนบำท ซึ่ งประเมินได้โดยผูป้ ระเมินรำคำอิสระ ซึ่ งหำกเปรี ยบเทียบในแง่ของควำมเชื่อมัน่ ของ
เจ้ำของโครงกำรที่มีต่อนักลงทุนรำยต่ำงๆ ในขณะนั้น บริ ษทั อำจมีควำมเสี ยเปรี ยบบริ ษทั อื่นๆ ที่เป็ นคู่แข่งในตลำด
ดังนั้น บริ ษทั จึงตัดสิ นใจเข้ำลงทุนในโครงกำรนี้ต้ งั แต่ระยะเริ่ มต้น โดยอำจร่ วมบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงที่อำจเกิดขึ้น
จำกกำรจำกกำรเข้ำลงทุนในโครงกำรตั้งแต่ระยะแรก (Very greenfield stage) บริ ษทั จึงเจรจำต่อรองในกำรเข้ำซื้ อหุ้น
ร้ อ ยละ 40 ในรำคำ 600,000 เหรี ย ญสหรั ฐ หรื อ ประมำณ 21 ล้ำนบำท แต่ บ ริ ษ ัท ต้อ งรั บ หน้ำที่ ในกำรสำรองจ่ ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจองที่ดินโครงกำร
อย่ำงไรก็ตำม กำรชำระเงินดังกล่ำวเป็ นกำรชำระเงินมัดจำซึ่งอยูภ่ ำยใต้เงื่อนไขในกำรชำระคืนในกรณี ต่ำง ๆ ซึ่งรวมถึง
กำรได้รับอนุมตั ิจำกผูถ้ ือหุ้นให้ดำเนินโครงกำร ประกอบกับเงินค่ำมัดจำดังกล่ำวเป็ นจำนวนซึ่ งมีควำมเหมำะสมเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับมูลค่ำของ NPSI หำกดำเนินโครงกำรได้เต็มรู ปแบบ นอกจำกนั้น เงินมัดจำทั้งในส่ วนค่ำเช่ำที่ดิน และ
ค่ำดำเนินกำรเพื่อให้ได้มำซึ่งใบอนุญำตก่อสร้ำง มีควำมจำเป็ นดังนี้
1)

เงินมัดจำค่ำเช่ำที่ดิน จำนวน 22,398,461.41 บำท ที่ได้ชำระภำยหลังจำกกำรพิจำรณำผลตรวจสอบสถำนะขั้นต้น
ของ NPSI
บริ ษทั พิจำรณำชำระเงินส่ วนนี้ก่อนได้รับอนุมตั ิจำกผูถ้ ือหุ้น เนื่องจำก โครงกำรโรงไฟฟ้ำในประเทศฟิ ลิปปิ นส์
นั้น ที่ดินที่ต้งั ของโรงไฟฟ้ำเป็ นส่วนสำคัญในกำรได้รับอนุมตั ิโครงกำร เนื่องจำกที่ดินเป็ นเงื่อนไขหนึ่งของกำร
ได้รับใบอนุญำตให้เข้ำศึกษำและสำรวจโครงกำรโรงไฟฟ้ำ (“Service Contract”) ซึ่งจะต้องไม่มีบริ เวณพื้นที่ทบั
ซ้อ นกับ โครงกำรอื่ น ที่ ไ ด้รั บ Service Contract ไปก่ อ นหน้ ำ ดัง นั้น NPSI จึ งมี ค วำมจ ำเป็ นต้อ งจัด หำที่ ดิ น
เพื่อที่จะเข้ำสู่ ข้ นั ตอนกำรขอใบอนุญำต Service Contract นอกจำกนี้ กำรเช่ำที่ดินในระยะเวลำเริ่ มต้นโครงกำร
จะช่วยบริ หำรจัดกำรรำคำค่ำเช่ำให้อยู่ในระดับรำคำตลำด ไม่ก่อให้เกิดกำรฉวยโอกำสขึ้นรำคำหำกโครงกำร
ได้รับใบอนุ ญำต Service Contract ที่ระบุพ้ืนที่โครงกำรมำก่อน นอกจำกนี้ กำรจัดหำที่ดินถือว่ำเป็ นควำมเสี่ ยง
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ระดับสู ง เนื่องจำก หำกไม่สำมำรถทำสัญญำเช่ำที่ดินให้ครบถ้วนตำมพื้นที่โครงกำรที่ระบุไว้ในขั้นตอนกำรขอ
ใบอนุ ญำต Service Contract จะส่ งผลให้เกิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึ้นจำกกำรที่ ตอ้ งดำเนิ นกำรขอใบอนุ ญำต Service
Contract ใหม่ตำมพื้นที่ที่ดินที่โครงกำรสำมำรถทำสัญญำเช่ำที่ดินได้จริ ง บริ ษทั จึงตัดสิ นใจตกลงเข้ำทำสัญญำ
เพื่อให้มีสิทธิ ครอบครองที่ดินเพื่อให้ NPSI ขอรับสิ ทธิ ในกำรพัฒนำโครงกำรได้โดยไม่มีควำมเสี่ ยงเรื่ องกำร
จัดหำที่ดิน และมีสภำพคล่องในกำรดำเนินโครงกำรในระยะเริ่ มต้นที่มีกำรแข่งขันสู ง ทั้งนี้ บริ ษทั ชำระเงินส่วน
นี้โดยไม่เป็ นไปตำมสัดส่ วนกำรถือหุ้น เนื่ องจำก ผูถ้ ือหุ้นฝ่ ำยฟิ ลิปปิ นส์ตกลงเป็ นผูด้ ำเนินกำรเพื่อให้ได้มำซึ่ ง
สิ ทธิกำรเช่ำที่ดิน และบริ ษทั ตกลงเป็ นผูช้ ำระค่ำมัดจำ โดยในท้ำยที่สุดเมื่อสำมำรถดำเนินโครงกำรได้ ค่ำมัดจำ
นี้จะถือว่ำเป็ นค่ำใช้จ่ำยของโครงกำร โดย NPSI มีหน้ำที่จะต้องคืนให้กบั บริ ษทั ในส่วนที่บริ ษทั ชำระเกินไปตำม
สัดส่วนกำรถือหุ้น
2)

เงินค่ำดำเนินกำรเพื่อให้ได้มำซึ่ งใบอนุญ ำตก่อสร้ำงโครงกำร จำนวน 11,703,723.21 บำท ได้ชำระเงินภำยหลัง
จำกกำรพิจำรณำผลตรวจสอบสถำนะของ NPSI แล้ว
บริ ษทั พิจำรณำชำระเงินส่วนนี้ก่อนได้รับอนุมตั ิจำกผูถ้ ือหุ้น เนื่องจำก โครงกำรโรงไฟฟ้ำในประเทศฟิ ลิปปิ นส์
นั้น NPSI จะต้องได้รับใบอนุญำตก่อสร้ำงโครงกำร บริ ษทั ชำระเงิ นส่ วนนี้ โดยไม่เป็ นไปตำมสัดส่ วนกำรถื อ
หุ้น เนื่ องจำก ผูถ้ ือหุ้นฝ่ ำยฟิ ลิปปิ นส์ตกลงเป็ นผูด้ ำเนิ นกำรเพื่อให้ได้มำซึ่ งใบอนุ ญำตก่อสร้ำงโครงกำร และ
บริ ษทั ตกลงเป็ นผูช้ ำระค่ำดำเนิ นกำร โดยในท้ำยที่สุดเมื่อสำมำรถดำเนิ นโครงกำรได้ ค่ำมัดจำนี้ จะถือว่ำเป็ น
ค่ำใช้จ่ำยของโครงกำร โดย NPSI มีหน้ำที่จะต้องคืนให้กบั บริ ษทั ในส่ วนที่บริ ษทั ชำระเกินไปตำมสัดส่ วนกำร
ถือหุ้น
นอกจำกนั้น เงิน ลงทุ นทั้งสองรำยกำรรวมจำนวน 34,102,184.62 บำท นั้น บริ ษทั ได้ชำระโดยมี เงื่อนไขว่ำ
บริ ษทั จะสำมำรถเรี ยกคืนเงินลงทุนสองรำยกำรนี้คืนจำกผูถ้ ือหุ้นของ NPSI ไม่สำมำรถดำเนินโครงกำรได้ และ
หำกผูถ้ ือหุ้นของ NPSI มีกำรบ่ำยเบี่ยงกำรชำระเงินมัดจำดังกล่ำวคืน บริ ษทั สำมำรถดำเนินคดีกบั ผูถ้ ือหุ้นของ
NPSI ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญำ
ชื่ อผูถ้ ือหุ้นของ NPSI และชื่ อผูใ้ ห้เช่ำที่ ดิน คือ MS. MARIA CELIA RAMONA S. MONFORT เป็ นพลเมือง
ประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ ซึ่ งไม่มีควำมสัมพันธ์กบั บริ ษทั ทั้งในด้ำนกำรมี ผูถ้ ือหุ้น กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร รวมถึ งผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง
อย่ำงไรก็ตำม กำรที่ผถู ้ ือหุ้นฝ่ ำยฟิ ลิปปิ นส์เป็ นผูใ้ ห้เช่ำที่ดินนั้น เนื่องจำก บริ ษทั ได้ขอให้ผถู ้ ือหุ้นฝ่ ำยฟิ ลิปปิ นส์
ช่วยเจรจำและรวบรวมที่ ดินจำกเจ้ำของที่ดินที่แท้จริ งให้แก่บริ ษทั ซึ่ งผูถ้ ือหุ้นฝ่ ำยฟิ ลิปปิ นส์ไม่ได้เป็ นเจ้ำของ
ที่ดินแต่อย่ำงใด แต่มีหน้ำที่ที่ตอ้ งดำเนินกำรจัดหำที่ดินมำให้เช่ำ เพื่อให้โครงกำรสำมำรถเข้ำสู่ ข้ นั ตอนกำรขอ
ใบอนุญำตต่ำง ๆ เช่น ใบอนุญำต Service Contract หรื อใบอนุญำตก่อสร้ำง เป็ นต้น
1. เงินมัดจำค่ำเช่ำที่ดิน จำนวน 22,398,461.41 บำท เป็ นสัญญำที่บริ ษทั วำงเงินมัดจำจองที่ดินไว้ เพื่อให้ NPSI
เช่ำที่ดินโครงกำรในภำยหลัง โดยเงื่อนไขที่บริ ษทั จะได้รับเงินคืนมี ดังนี้
(1) เมื่อเงื่อนไขกำรเข้ำทำสัญญำเช่ำที่ดินโครงกำรได้ถูกดำเนิ นกำรโดยครบถ้วน หรื อได้รับกำรสละสิ ทธิ
โดยคู่สัญญำที่เกี่ยวข้อง
(2) เมื่อ NPSI ไม่สำมำรถเข้ำทำสัญญำเช่ำที่ดินโครงกำรกับเจ้ำของที่ดิน
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(3) เมื่อบริ ษทั ไม่ได้รับกำรอนุมตั ิให้เช่ำที่ดินโครงกำร
ดังนั้น กำรที่บริ ษทั ยกเลิกกำรลงทุนใน NPSI ถือว่ำไม่ได้รับกำรอนุมตั ิให้บริ ษทั เช่ำที่ดิน จึ งส่ งผลให้บริ ษทั
ได้รับเงินลงทุนที่เป็ นเงินมัดจำค่ำเช่ำที่ดินคืน
2. ส่วนสัญญำมัดจำค่ำดำเนินกำรเพื่อให้ได้มำซึ่งใบอนุญำตก่อสร้ำง มีเงื่อนไขที่บริ ษทั จะได้รับเงินคืน ดังนี้
(1) เมื่อคู่สัญญำไม่สำมำรถดำเนินกำรให้ NPSI ได้รับใบอนุญำตก่อสร้ำง
(2) เมื่อบริ ษทั ไม่ได้รับอนุมตั ิให้ดำเนินกำรโครงกำร
กำรที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ยกเลิกกำรลงทุนใน NPSI ส่ งผลให้บริ ษทั ต้องได้รับเงินมัดจำทั้งหมดนี้ คืนเต็ม
จำนวน ขณะนี้ บริ ษทั กำลังดำเนินกำรเจรจำให้คู่สัญญำคืนเงินมัดจำ โดยคู่สัญญำตกลงเข้ำทำสัญญำคืนเงิน
มัดจำกับบริ ษทั โดยมีกำหนดกำรชำระเงินมัดจำทั้งหมดภำยในวันที่ 15 สิ งหำคม 2561 ณ ปั จจุบนั บริ ษทั ยัง
ไม่ได้รับชำระเงินมัดจำค่ำเช่ำที่ดินคืน และอยูร่ ะหว่ำงขั้นตอนกำรจัดเตรี ยมคำให้กำรและคำฟ้องเพื่อฟ้องคดี
ต่อลูกหนี้
ทั้งนี้ หำกบริ ษทั ได้รับเงินคืนดังกล่ำวแล้วจริ ง บริ ษทั จะรับรู ้เป็ นค่ำเผื่อผลเสี ยหำยโอนกลับ และรับรู ้เป็ น
รำยได้อื่นในงบกำไรขำดทุนในงวดที่ได้รับเงินคืนแล้ว
20.

ภำระผูกพันและหนีส้ ินที่อำจเกิดขึน้

20.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ ำดำเนินงำน
บริ ษทั ได้ทำสัญญำบริ กำรกับบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง กำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 3 ปี สิ้ นสุ ดสัญญำวันที่ 30
พฤศจิกำยน 2566 ในอัตรำค่ำบริ กำรจำนวน 156,825 บำท
20.2 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำให้ บริกำรระยะยำว
บริ ษทั ได้ทำสัญญำสัมปทำนโฆษณำ เพื่อได้มำซึ่ งสิ ทธิ ในกำรกระจำยเสี ยงออกอำกำศ และกำรออกอำกำศรู ปแบบ
รำยกำรเพลงและหรื อตำมรู ปแบบที่ท้ งั สองฝ่ ำยเห็นชอบร่ วมกันภำยในบริ ษทั ดังกล่ำว โดยสัญญำมีระยะเวลำ 1 ปี - 10
ปี บริ ษทั มีภำระที่จะต้องจ่ำยส่วนแบ่งรำยได้ตำมอัตรำที่ระบุในสัญญำดังกล่ำว
บริ ษทั ได้ทำสัญญำจ้ำงเหมำงำนเสำเข็มและงำนคอนกรี ต ฐำนรำกกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ง เพื่อรับจ้ำงเหมำงำนเสำเข็มและ
งำนคอนกรี ตรำกฐำนรองรับโครงสร้ำงป้ำยประชำสัมพันธ์เป็ นจำนวน 76 ป้ำย ทั้งหมด 76 จังหวัด มูลค่ำงำนจำนวน
13.70 ล้ำนบำท โดยสัญญำมีระยะเวลำ 200 วัน บริ ษทั มีภำระที่จะต้องจ่ำยตำมอัตรำที่ระบุในสัญญำดังกล่ำว
บริ ษทั ได้ทำสัญญำจ้ำงเหมำโครงสร้ำงพร้อมติดตั้งโครงเหล็กกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง เพื่อ รับจ้ำงเหมำโครงสร้ำงพร้อม
ติดตั้งโครงเหล็กป้ ำยประชำสัมพันธ์ จำนวน 16 ป้ ำย ในอำณำเขตประเทศไทยจำนวน 16 จังหวัด มูลค่ำงำนจำนวน
2.62 ล้ำนบำท โดยสัญญำมีระยะเวลำ 240 วัน บริ ษทั มีภำระที่จะต้องจ่ำยตำมอัตรำที่ระบุในสัญญำดังกล่ำว
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บริ ษทั ได้ทำสัญญำจ้ำงเหมำงำนติดตั้งระบบเมนแหล่งจ่ำยไฟฟ้ ำและเมนควบคุมกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ง เพื่อรับจ้ำงเหมำ
ระบบเมนแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำและเมนควบคุมของป้ำยประชำสัมพันธ์ จำนวน 16 ป้ำย ในอำณำเขตประเทศไทยจำนวน 16
จังหวัด มูลค่ำงำนจำนวน 1.65 ล้ำนบำท โดยสัญญำมีระยะเวลำ 240 วัน บริ ษทั มีภำระที่จะต้องจ่ำยตำมอัตรำที่ระบุใน
สัญญำดังกล่ำว
21.

ลำดับชั้นมูลค่ำยุติธรรม
ในกำรนำเทคนิ คกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม กิจกำรจะต้องพยำยำมใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อ
หนี้ สินที่ จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 เรื่ อง มูลค่ำยุติธรรม กำหนด
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมออกเป็ นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ข้อมูลระดับ 1 ได้แก่ รำคำเสนอซื้ อขำย (ไม่ตอ้ งปรั บปรุ ง) ในตลำดที่ มีสภำพคล่องสำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินอย่ำง
เดียวกันและกิจกำรสำมำรถเข้ำถึง ณ วันที่วดั มูลค่ำ
ข้อมูลระดับ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซื้ อขำยซึ่งรวมอยูใ่ นระดับ 1 ที่สำมำรถสังเกตได้โดยตรงหรื อโดย
อ้อมสำหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
ข้อมูลระดับ 3 ได้แก่ ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ซ่ ึงนำมำใช้กบั สิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีสินทรัพย์และหนี้สินที่มีกำรวัดมูลค่ำและแสดง
ด้วยมูลค่ำยุติธรรมในงบแสดงฐำนะกำรเงิน (ทั้งที่เกิดขึ้นประจำหรื อเกิดขึ้นไม่ประจำ)

22.

กำรอนุมัติข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ได้รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรของบริ ษทั เมื่อวันที่ 13 พฤษภำคม 2564
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