บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั1น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
ข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
วันที1 30 มิถุนายน 2563
และรายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชันB จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ส อบทานงบแสดงฐานะการเงิ น รวมและงบแสดงฐานะการเงิ น เฉพาะกิ จการ ณ วัน ทีB 30 มิ ถุน ายน 2563 และ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิL นสุ ดวันทีB 30
มิถุนายน 2563 งบแสดงการเปลีBยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและงบแสดงการเปลีBยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เฉพาะกิจการ
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวดหกเดือนสิL นสุ ดวันทีB 30 มิถุนายน 2563 และหมาย
เหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริ ษทั ดี มีเตอร์ คอร์ ปอเรชันB จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชันB จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึB งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงิ น ระหว่างกาลเหล่านีL ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ทีB 34 เรืB อง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบ
ทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ งานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของกิ จการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึB งส่ วนใหญ่เป็ น
ผูร้ ั บ ผิด ชอบด้าน บัญ ชี แ ละการวิเคราะห์ เปรี ย บเที ย บและวิธี ก ารสอบทานอืB น การสอบทานนีL มี ข อบเขตจํากัด กว่าการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทาํ ให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถให้ความเชืBอมันB ว่าจะพบเรืB องทีBมีนยั สําคัญทัLงหมดซึB งอาจพบ
ได้จากการตรวจสอบ ดังนัLนข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลทีBสอบทานได้
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิB งทีBเป็ นเหตุให้เชืBอว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึLนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับทีB 34
เรืB อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
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-2ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี8 น้ น
โดยมิได้เป็ นการแสดงความเห็นอย่างมีเงืBอนไข ข้าพเจ้าขอให้สงั เกต
(1) หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลข้อ 2 เนืBองด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชืLอ
ไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิL นสุ ดวันทีB
30 มิถุนายน 2563 โดยเลือกนําแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรืB อง มาตรการผ่อนปรนชัวB คราวสําหรับทางเลือกเพิBมเติมทาง
บัญ ชี เพืBอรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชืL อไวรัสโคโรนา 2019 ทีB ประกาศโดยสภา
วิชาชีพบัญชี มาถือปฏิบตั ิ
(2) ตามทีBกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 8.1 ณ วันทีB 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั ได้รับรู ้ส่วนแบ่งผลขาดทุน
จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวจนมูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสี ยเท่ากับศูนย์ กลุ่มบริ ษทั ได้หยุดรับรู ้ส่วนแบ่ง
ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(3) หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้อ 20.2 บริ ษ ัท ได้เข้าทํารายการซืL อ ขายทรั พ ย์สิ น ของบริ ษ ัท เอ็น .อี .เอ็ก ซ์ .ที จํากัด
(“NEXT”) ณ วันทีB 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของธุรกิจ โดยผูบ้ ริ หารได้แต่งตัLงผู ้
ประเมินราคาอิสระเพืBอประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว อย่างไรก็ดี ณ วันทีBงบการเงินรวมนีL ได้รับการอนุมตั ิ บริ ษทั ยัง
อยูร่ ะหว่างการพิจารณาข้อมูลดังกล่าว ดังนัLนมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทีBได้มาและหนีLสินทีBรับมาเป็ นมูลค่าประมาณ
การ ณ วันทีBซLือธุรกิจและอาจมีการปรับปรุ ง
(4) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 ข้อ 16 และข้อ 20 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ลงทุนในโครงการต่าง ๆ และได้รายงาน
ความคืบหน้าของแต่ละโครงการทีBสาํ คัญ

(นายจิโรจ ศิริโรโรจน์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขทีB 5113
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
13 สิ งหาคม 2563

บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั1น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที1 30 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั7วคราว
ลูก หนี:ก ารค้าและลูก หนี:ห มุ นเวียนอื7น
สินค้าคงเหลือ
เงินให้ก ้ยู มื ระยะสั:นแก่บริษทั ทีเ7 กี7ยวข้อ งกัน
สินทรัพย์ทางการเงินหมุ นเวียนอื7น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ข องงวดปัจจุบนั
สินทรัพย์ห มุ นเวียนอื7น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากทีต7 ิดภาระคํ:าประกัน
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและกิจการร่วมค้า
เงินลงทุนในบริษทั ย่อ ย
เงินลงทุนระยะยาวอื7น
ลูก หนี:ก ารค้าและลูก หนี:ไม่ห มุ นเวียนอื7น
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิก ารใช้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่ห มุ นเวียนอื7น
สินทรัพย์ไม่ห มุ นเวียนอื7น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

5
6
4.2
15

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

งบการเงินรวม
ณ วันที7 30 มิถ ุนายน
ณ วันที7 31 ธันวาคม
2563
2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที7 30 มิถ ุนายน
ณ วันที7 31 ธันวาคม
2563
2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)

366,089,718
100,619,534
833,254
1,947,721
469,490,227

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

346,590,915
99,817,882
832,939
1,947,721
449,189,457

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

20,618,355
21,281,645
27,859,186
8,768,531
78,527,717
548,017,944

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

10,224,706
20,618,355
21,281,645
27,859,186
8,768,531
88,752,423
537,941,880

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ7งของงบการเงินระหว่างกาลนี:
-1-

บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั1น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที1 30 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ
หนีสF ินและส่ วนของผู้ถื อหุ้น
หนีสF ินหมุนเวียน
เจ้าหนี:ก ารค้าและเจ้าหนี:ห มุ นเวียนอื7น
ส่วนของหนี:สินระยะยาวทีถ7 ึงกําหนดชําระภายในหนึ7งปี
เงินก ้ยู มื ระยะสั:น
หนี:สินหมุ นเวียนอื7น
รวมหนีสF ินหมุนเวียน

งบการเงินรวม
ณ วันที7 30 มิถ ุนายน
ณ วันที7 31 ธันวาคม
2563
2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)

29,927,315
1,136,189
2,166,030
33,229,534

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

29,383,645
1,136,189
30,519,834

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

20,690,353
727,864
2,830,050
24,248,267
57,477,801

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

20,690,353
727,864
2,830,050
24,248,267
54,768,101

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

1,762,223,316

1,762,223,316

1,762,223,316

1,762,223,316

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
(1,972,583,674)
490,540,143
490,540,143
548,017,944

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

13,000,000
(1,979,950,038)
483,173,779
483,173,779
537,941,880

13,000,000
(1,987,779,881)
475,343,936
475,343,936
518,613,139
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หนีสF ินไม่หมุนเวียน
เงินก ้ยู มื ระยะยาว
ประมาณการหนี:สินไม่ห มุ นเวียนสําหรับผลประโยชน์พนัก งาน
หนี:สินไม่ห มุ นเวียนอื7น
รวมหนีสF ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีสF ิน
ส่ วนของผู้ถื อหุ้น
ทุนเรือ นหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 1,762,223,316 หุ้น มู ล ค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ทุนทีอ7 อกและชําระแล้ว
หุ้นสามัญ 1,430,416,192 หุ้น มู ล ค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ส่วนเกินมู ล ค่าหุ้น
ส่วนตํ7ากว่ามู ล ค่าหุ้น
ส่วนลดมู ล ค่าหุ้นสําหรับหนี:แปลงสภาพเป็ นทุน
กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่ วนของผู้ถื อหุ้น
ส่วนได้เสียทีไ7 ม่มีอ ํานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถื อหุ้น
รวมหนีสF ินและส่ วนของผู้ถื อหุ้น

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที7 30 มิถ ุนายน
ณ วันที7 31 ธันวาคม
2563
2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ7งของงบการเงินระหว่างกาลนี:
-2-

บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั1น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนสิFนสุ ดวันที1 30 มิถุ นายน 2563

(ยัง ไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)

2563

2562

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

20,991,545
29,153
21,020,698
(16,832,501)
(49,000)
(16,881,501)
4,139,197
10,883,705
15,022,902
(14,117,543)
(4,719,312)
(315,325)
(19,152,180)
(4,129,278)
(4,129,278)

114,390
114,390
58,956
58,956
173,346
2,435,555
2,608,901
(10,995,210)
(63,000,000)
(4,165,114)
(42,339)
(12,835,650)
(91,038,313)
(88,429,412)
(88,429,412)

20,991,545
29,153
21,020,698
(17,234,101)
(13,100)
(17,247,201)
3,773,497
10,861,978
14,635,475
(13,620,698)
(230,678)
(4,719,312)
(314,505)
(18,885,193)
(4,249,718)
(4,249,718)

114,390
114,390
10,900
10,900
125,290
2,377,364
2,502,654
(9,880,923)
(71,079,341)
(16,730,364)
(12,835,650)
(4,165,114)
(39,579)
(114,730,971)
(112,228,317)
(112,228,317)

กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื1นสําหรับงวด
รายการทีจ1 ะไม่ถู กจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนภายหลัง
ผลกําไรจากการวัดมู ล ค่าใหม่ข องผลประโยชน์พนัก งานทีก7 ําหนดไว้
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

63,312
(4,065,966)

(88,429,412)

63,312
(4,186,406)

(112,228,317)

การแบ่ง ปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนทีเ7 ป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ7 ป็ นของส่วนได้เสียทีไ7 ม่มีอ ํานาจควบคุม
รวมขาดทุนสําหรับงวด

(4,129,278)
(4,129,278)

(88,429,412)
(88,429,412)

(4,249,718)
(4,249,718)

(112,228,317)
(112,228,317)

การแบ่ง ปันกําไรเบ็ดเสร็จ (ขาดทุน)
ส่วนทีเ7 ป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ7 ป็ นของส่วนได้เสียทีไ7 ม่มีอ ํานาจควบคุม
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

(4,065,966)
(4,065,966)

(88,429,412)
(88,429,412)

(4,186,406)
(4,186,406)

(112,228,317)
(112,228,317)

(0.003)

(0.119)

(0.003)

(0.151)

1,430,416,192

744,892,861

1,430,416,192

744,892,861

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้ค ่าสื7อ -โฆษณา
รายได้จากการจัดคอนเสิร์ต
รายได้จากการขาย
รวมรายได้
ต้นทุนค่าสื7อ -โฆษณา
ต้นทุนจากการจัดคอนเสิร์ต
ต้นทุนขาย
รวมต้นทุน
กําไรขันF ต้น
กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื7น
รายได้อ ื7น
กําไรก่อนค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริห าร
หนี:สงสัยจะสูญ
ผลขาดทุนจากการด้อ ยค่าเงินลงทุนในบริษทั ย่อ ย
ผลขาดทุนจากการด้อ ยค่าเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ค่าตอบแทนผูบ้ ริห าร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษทั ร่วม
รวมค่าใช้ จ่าย
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ขาดทุนสุ ทธิสําหรับงวด

ขาดทุนต่อหุ้นขันF พืFนฐาน (บาทต่อหุ้น)
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จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย1 ถ่ วงนําF หนัก (หุ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ7งของงบการเงินระหว่างกาลนี:
-3-

บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั1น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนสิFนสุ ดวันที1 30 มิถุ นายน 2563

(ยัง ไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้ค ่าสื7อ -โฆษณา
รายได้จากการจัดคอนเสิร์ต
รายได้จากการขาย
รวมรายได้
ต้นทุนค่าสื7อ -โฆษณา
ต้นทุนจากการจัดคอนเสิร์ต
ต้นทุนขาย
รวมต้นทุน
กําไรขันF ต้น
กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื7น
รายได้อ ื7น
กําไรก่อนค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริห าร
หนี:สงสัยจะสูญ
ผลขาดทุนจากการด้อ ยค่าเงินลงทุนในบริษทั ย่อ ย
ผลขาดทุนจากการด้อ ยค่าเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ค่าตอบแทนผูบ้ ริห าร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษทั ร่วม
รวมค่าใช้ จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิสําหรับงวด

2563

2562

36,744,101
8,293,362
45,037,463
(21,405,060)
(12,290,973)
(33,696,033)
11,341,430
14,000,000
14,237,804
39,579,234
(26,962,053)
(89,771)
(8,453,587)
(621,941)
(36,127,352)
3,451,882
3,451,882

5,614,439
2,018,236
7,632,675
(4,007,669)
(1,131,589)
(5,139,258)
2,493,417
7,322,275
9,815,692
(22,960,226)
(63,990,310)
(8,000)
(8,675,228)
(76,867)
(27,892,660)
(123,603,291)
(113,787,599)
(113,787,599)

36,744,101
78,840
36,822,941
(21,806,660)
(49,000)
(21,855,660)
14,967,281
14,000,000
14,234,197
43,201,478
(26,130,471)
(230,678)
(8,453,587)
(620,211)
(35,434,947)
7,766,531
7,766,531

5,614,439
2,018,236
7,632,675
(4,007,669)
(1,378,500)
(5,386,169)
2,246,506
18,983,098
21,229,604
(19,689,249)
(72,069,651)
(16,730,364)
(27,892,660)
(8,675,228)
(72,467)
(145,129,619)
(123,900,015)
(123,900,015)

กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื1นสําหรับงวด
รายการทีจ1 ะไม่ถู กจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนภายหลัง
ผลกําไรจากการวัดมู ล ค่าใหม่ข องผลประโยชน์พนัก งานทีก7 ําหนดไว้
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

63,312
3,515,194

(113,787,599)

63,312
7,829,843

(123,900,015)

การแบ่ง ปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนทีเ7 ป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ7 ป็ นของส่วนได้เสียทีไ7 ม่มีอ ํานาจควบคุม
รวมกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด

3,451,882
3,451,882

(113,787,599)
(113,787,599)

7,766,531
7,766,531

(123,900,015)
(123,900,015)

การแบ่ง ปันกําไรเบ็ดเสร็จ (ขาดทุน)
ส่วนทีเ7 ป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ7 ป็ นของส่วนได้เสียทีไ7 ม่มีอ ํานาจควบคุม
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

3,515,194
3,515,194

(113,787,599)
(113,787,599)

7,829,843
7,829,843

(123,900,015)
(123,900,015)

0.002

(0.171)

0.005

(0.186)

1,430,416,192

666,585,358

1,430,416,192

666,585,358

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันF พืFนฐาน (บาทต่อหุ้น)
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จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย1 ถ่ วงนําF หนัก (หุ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ7งของงบการเงินระหว่างกาลนี:
-4-

บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั1น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลีย1 นแปลงส่ วนของผู้ถื อหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนสิFนสุ ดวันที1 30 มิถุ นายน 2563

(ยัง ไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
กําไร(ขาดทุน)สะสม

หมายเหตุ

ทุนเรือ นหุ้นทีอ7 อก
และชําระแล้ว

ส่วนเกิน
มู ล ค่าหุ้น

ส่วนตํ7ากว่า
มู ล ค่าหุ้น

ส่วนลดมู ล ค่า
หุ้นสําหรับหนี:
แปลงสภาพเป็ น
ทุน

จัดสรรแล้ว

ยังไม่ได้จัดสรร

องค์ประกอบอื7นของส่วนของผูถ้ ือ หุ้น
ผลกําไร (ขาดทุน) จาก
รวม
การวัดมู ล ค่าใหม่ข อง
องค์ประกอบอื7น
ผลประโยชน์พนัก งานที7
ส่วนของผูถ้ ือ หุ้น
กําหนดไว้

รวมส่วนของ
บริษทั ใหญ่

ส่วนของส่วนได้
เสียทีไ7 ม่มีอ ํานาจ
ควบคุม

รวม

ยอดยกมา ณ วันที7 1 มกราคม 2563
กําไร (ขาดทุน) ตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที1 30 มิถุ นายน 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)
63,312
3,451,882
(1,972,583,674)

(63,312)
63,312
-

(63,312)
63,312
-

487,024,949
3,515,194
490,540,143

-

487,024,949
3,515,194
490,540,143

ยอดยกมา ณ วันที7 1 มกราคม 2562 (ตามทีร7 ายงานไว้เดิม)
ผลกระทบจากการแก้ไขข้อ ผิดพลาดทางบัญชี
ยอดยกมา ณ วันที7 1 มกราคม 2562 (ตามทีป7 รับปรุงใหม่)
เพิม7 ทุนจดทะเบียน
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที1 30 มิถุ นายน 2562

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

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

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

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

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

(1,686,091,552)
(17,036,283)
(1,703,127,835)
(113,787,599)
(1,816,915,434)

-

-

355,528,055
(17,036,283)
338,491,772
421,504,210
(113,787,599)
646,208,383

-

355,528,055
(17,036,283)
338,491,772
421,504,210
(113,787,599)
646,208,383

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ7งของงบการเงินระหว่างกาลนี:
-5-

บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั1น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลีย1 นแปลงส่ วนของผู้ถื อหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนสิFนสุ ดวันที1 30 มิถุ นายน 2563

(ยัง ไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไร(ขาดทุน)สะสม

หมายเหตุ

ทุนเรือ นหุ้นทีอ7 อก
และชําระแล้ว

ส่วนเกิน
มู ล ค่าหุ้น

ส่วนตํ7ากว่า
มู ล ค่าหุ้น

ส่วนลดมู ล ค่า
หุ้นสําหรับหนี:
แปลงสภาพเป็ นทุน

จัดสรรแล้ว

ยังไม่ได้จัดสรร

องค์ประกอบอื7นของส่วนของผูถ้ ือ หุ้น
ผลกําไร (ขาดทุน) จาก
รวม
การวัดมู ล ค่าใหม่ข อง
องค์ประกอบอื7น
ผลประโยชน์พนัก งานที7
ส่วนของผูถ้ ือ หุ้น
กําหนดไว้

รวม

ยอดยกมา ณ วันที7 1 มกราคม 2563
กําไร (ขาดทุน) ตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที1 30 มิถุ นายน 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)
63,312
7,766,531
(1,979,950,038)

(63,312)
63,312
-

(63,312)
63,312
-

475,343,936
7,829,843
483,173,779

ยอดยกมา ณ วันที7 1 มกราคม 2562 (ตามทีร7 ายงานไว้เดิม)
ผลกระทบจากการแก้ไขข้อ ผิดพลาดทางบัญชี
ยอดยกมา ณ วันที7 1 มกราคม 2562 (ตามทีป7 รับปรุงใหม่)
เพิม7 ทุนจดทะเบียน
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที1 30 มิถุ นายน 2562

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

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

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

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

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

(1,683,102,891)
(17,036,283)
(1,700,139,174)
(123,900,015)
(1,824,039,189)

-

-

358,516,716
(17,036,283)
341,480,433
421,504,210
(123,900,015)
639,084,628

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ7งของงบการเงินระหว่างกาลนี:
-6-

บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั1น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนสิFนสุ ดวันที1 30 มิถุนายน 2563

(ยัง ไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวม
2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิก ่อ นภาษีเงินได้นติ ิบคุ คล
ปรับรายการทีก1 ระทบกําไร(ขาดทุน)เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน) การดําเนินงาน
ดอกเบี:ยจ่าย
ดอกเบี:ยรับ
ลูก หนี:ก ารค้าและลูก หนี:ห มุ นเวียนอื7นเพิม7 ขึ:น
สินค้าคงเหลือ ลดลง
สินทรัพย์ห มุ นเวียนอื7นเพิม7 ขึ:น
สินทรัพย์ไม่ห มุ นเวียนอื7น (เพิม7 ขึ:น) ลดลง
เจ้าหนี:ก ารค้าและเจ้าหนี:ห มุ นเวียนอื7นเพิม7 ขึ:น
หนี:สินหมุ นเวียนอื7นลดลง
ค่าเสื7อ มราคาและค่าตัดจําหน่าย
กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมู ล ค่ายุติธรรม
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค7 าดว่าจะเกิดขึ:น
โอนกลับค่าเผือ7 หนี:สงสัยจะสูญเงินให้ก ้ยู มื ระยะสั:นบริษทั ทีเ7 กี7ยวข้อ งกัน
โอนกลับประมาณการหนี:สินคดีค วาม
ตัดจําหน่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนัก งาน
(กําไร) ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายและขายสินทรัพย์ถ าวร
โอนกลับค่าเผือ7 ด้อ ยค่าเงินร่วมทุน
โอนกลับขาดทุนจากการด้อ ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื7น
(กําไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื7น
ขาดทุนจากการด้อ ยค่าเงินลงทุนในบริษทั ย่อ ย
ขาดทุนจากการด้อ ยค่าเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษทั ร่วม
รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอดขาดทุน
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดําเนินงาน
เงินสดจ่ายดอกเบี:ย
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนัก งาน
จ่ายภาษีเงินได้
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ7งของงบการเงินระหว่างกาลนี:
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2562

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

3,451,882

(113,787,599)

7,766,531

(123,900,015)

607,005
(953,418)
(3,456,874)
12,234,135
(838,580)
(310,207)
19,777,045
(18,820,317)
7,100,762
645,222
(2,779,925)
(10,217,191)
445,672
473,517
45,232
(2,863,955)
(11,136,045)
89,771
(6,506,269)

31,175
(4,127,030)
(72,323,914)
657,089
(7,055)
1,129,567
865,180
(65,200)
3,281,717
(742,130)
58,552,935
742,182
768,937
(568,484)
8,000
27,892,660
(97,691,970)

607,005
(925,149)
(3,211,504)
(838,580)
(310,207)
19,754,525
(18,820,317)
7,100,762
623,653
(2,779,925)
(470,885)
(10,217,191)
245,710
473,517
45,232
(54,227,680)
40,227,680
230,678
(14,726,145)

31,175
(2,232,826)
(72,816,476)
(7,055)
1,129,567
2,517,518
(65,200)
2,635,801
(662,311)
60,664,882
(5,290,659)
742,182
(1,358)
(568,484)
16,730,364
27,892,660
(93,200,235)

(636,830)
(833,222)
(7,976,321)

(31,175)
(1,221,600)
(209,326)
(99,154,071)

(636,830)
(832,939)
(16,195,914)

(31,175)
(1,221,600)
(38,351)
(94,491,361)

บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั1น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิFนสุ ดวันที1 30 มิถุนายน 2563

(ยัง ไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวม
2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากทีม7 ีข ้อ จํากัดในการใช้ล ดลง
เงินสดจ่ายเพือ7 ซือ: ส่วนได้เสียทีไ7 ม่มีอ ํานาจควบคุม
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื7น
เงินลงทุนชัว7 คราว (เพิม7 ขึ:น) ลดลง
เงินสดรับจากเงินให้ก ้ยู มื ระยะสั:นแก่บริษทั ทีเ7 กี7ยวข้อ งกัน
เงินสดรับจากลูก หนี:เงินให้ก ้ยู มื บุค คลและบริษทั อื7น
เงินสดรับจากดอกเบี:ย
เงินสดจ่ายเพือ7 ซือ: ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพือ7 การลงทุน
เงินสดจ่ายเพือ7 ซือ: สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
เงินสดทีผ7 เู้ ช่าจ่ายเพือ7 ลดจํานวนหนี:สินซึ7งเกิดขึ:นจากสัญญาเช่าการเงิน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม1 ขึนF (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิFนงวด
ข้อมูลเพิม1 เติมประกอบกระแสเงินสด
1 ผลต่างสุทธิจากอัตราแลกเปลี7ยนทีย7 งั ไม่เกิดขึ:นของเงินมัดจําทีไ7 ม่สามารถเรียกคืน 1,209,629 บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ7งของงบการเงินระหว่างกาลนี:
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2562

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

(89,771)
14,000,000
392,744,791
953,418
(10,436,973)
300
(29,709,332)
367,462,433

62,521,339
(8,000)
(408,600,000)
4,127,030
(797,879)
4,725
17,658,136
(325,094,649)

14,000,000
383,782,073
470,885
925,149
(10,436,973)
300
(29,709,332)
359,032,102

62,521,339
(405,800,000)
13,370,000
3,062,612
(797,879)
4,725
(327,639,203)

(1,253,478)
(1,253,478)

421,504,210
(355,785)
421,148,425

(1,253,478)
(1,253,478)

421,504,210
(355,785)
421,148,425

358,232,634
7,857,084
366,089,718

(3,100,295)
12,955,131
9,854,836

341,582,710
5,008,205
346,590,915

(982,139)
7,801,254
6,819,115

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ ว)

บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั9น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที9 30 มิถุนายน 2563

1.

ข้ อมูลทัว9 ไป
บริ ษทั ดี มีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน1 จํากัด (มหาชน) ซึ1 งจดทะเบี ยนจัดตั=งและมีภูมิลาํ เนาในประเทศไทย และได้จดทะเบี ยนใน
ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย โดยมี ที1 อยู่ตามที1 จดทะเบี ยนตั=งอยู่เลขที1 191/43 อาคารซี ที ไอ ทาวเวอร์ ชั=น 21 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั ประกอบธุรกิจหลักโดยเป็ นผูจ้ ดั หา ผลิต และ/หรื อร่ วมผลิตสื1 อโฆษณา ณ จุดขาย / การจัดงานอีเว้นท์ / การผลิตผ่าน
สื1 อออนไลน์

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินระหว่ างกาลและการนําเสนองบการเงินรวม

2.1

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี= จดั ทําขึ=นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที1 34 เรื1 อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล โดย
บริ ษทั เลือกเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม ได้มีการขยายการแสดงรายการในงบการเงินเพิ1มเติม
เช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี
งบการเงินระหว่างกาลนี=จดั ทําขึ=นเพื1อให้ขอ้ มูลเพิ1มเติมจากงบการเงินประจําปี ที1นาํ เสนอครั=งล่าสุ ด ดังนั=นจึงเน้นการให้
ข้อมูลเกี1ยวกับกิจการ เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื1อไม่ให้ขอ้ มูลที1นาํ เสนอซํ=าซ้อนกับข้อมูลที1ได้รายงานไป
แล้ว ผูใ้ ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี=ควบคู่ไปกับงบการเงินสําหรับปี สิ= นสุ ดวันที1 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินระหว่างกาลฉบับนี= จดั ทําขึ=นเป็ นภาษาไทย การแปลงบการเงินฉบับนี= เป็ นภาษาอื1นต้องให้สอดคล้องกับ
งบการเงินฉบับภาษาไทย

2.2

การแพร่ ระบาดของโรคติดเชืLอไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื= อไวรัสโคโรนา 2019 ที1ปัจจุบนั ได้ขยายวงกว้างขึ=นอย่างต่อเนื1 อง ทําให้เกิด
การชะลอตัวของเศรษฐกิ จ และมีผลกระทบต่อธุ รกิ จและอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่ สถานการณ์ ดงั กล่าวอาจนํามาซึ1 ง
ความไม่ แน่ น อนและผลกระทบต่ อ สภาพแวดล้อ มของการดําเนิ น ธุ รกิ จ ฝ่ ายบริ ห ารของกลุ่ ม บริ ษ ทั ติ ด ตามความ
คืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี1ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี= สิน
และหนี= สิ น ที1 อ าจเกิ ด ขึ= น อย่างต่ อ เนื1 อ ง ทั=ง นี= ฝ่ ายบริ ห ารได้ใ ช้ป ระมาณการและดุ ล ยพิ นิ จ ในประเด็ น ต่ าง ๆ เมื1 อ
สถานการณ์มีการเปลี1ยนแปลง
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บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั9น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที9 30 มิถุนายน 2563

2.3

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ ว)

เกณฑ์ ในการนําเสนองบการเงินรวม
งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินบริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน1 จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ดังนี=
สัดส่ วนการลงทุน (ร้อยละ)
ที4ต> งั
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
สํานักงานใหญ่
2563
2562
ชื4อบริ ษทั
ประเภทกิจการ
บริ ษทั ย่อยทางตรง :
บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน4 จํากัด จัดหา ผลิตและ/หรื อร่ วมผลิต
กรุ งเทพฯ
100.00
100.00
รายการโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม
บริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จํากัด
ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน
กรุ งเทพฯ
99.99
99.99
บริ ษทั ย่อยทางอ้อม :
บริ ษทั ฮิโนกิ วูด้ เวิร์ค จํากัด
ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากไม้
ปทุมธานี
100.00
100.00
(ถือหุน้ โดย บริ ษทั ดีมีเตอร์ อิน หรื อที4มีส่วนประกอบของไม้
โนเวชัน4 จํากัด) (หมายเหตุ 9)
บริ ษทั ร่ วม :
บริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด
ประกอบกิจการสวนนํ>า
37.50
37.50
สวนสนุก สถานที4พกั ผ่อนหย่อนใจ
บริ ษทั ร่ วมที4ถือหุน้ ทางอ้อมโดย
บริ ษทั ย่อย :
บริ ษทั บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตลั จํากัด *** ให้บริ การแอพพลิเคชัน4 ผ่านระบบ
30.03
30.03
อินเตอร์เน็ต
กิจการร่ วมค้า :
กิจการร่ วมค้า DCORP - DLT
รับจ้างติดตั>งงานโครงการต่าง ๆ
80.00
*** บริ ษทั ได้จดทะเบี ยนเลิ กบริ ษทั ต่อกรมพัฒ นาธุ รกิ จการค้าเมื1 อวันที1 19 ธันวาคม 2561 และอยู่ในขั=นตอนการ
ชําระบัญชี และจ่ายคืนทุนให้แก่บริ ษทั

2.4

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ทเี9 ริ9มมีผลบังคับใช้ ในงวดปัจจุบัน
ในระหว่างงวด กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2562) และฉบับใหม่ จํานวนหลายฉบับ ซึ1 งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที1มีรอบระยะเวลา
บัญ ชี ที1 เริ1 ม ในหรื อ หลังวัน ที1 1 มกราคม 2563 มาถื อ ปฏิ บ ัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดังกล่ าวได้รั บ การ
ปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข= ึนเพื1อให้มีเนื= อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่
เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี1ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํา
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บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั9น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที9 30 มิถุนายน 2563

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ ว)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน= ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่ม
บริ ษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ1 ึ งได้มีการเปลี1ยนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุ ป
ได้ดงั นี=
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื9 องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื1 องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จํานวน
5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที1 7
ฉบับที1 9

การเปิ ดเผยข้อมูลเครื1 องมือทางการเงิน
เครื1 องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที1 32

การแสดงรายการเครื1 องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที1 16
ฉบับที1 19

การป้องกันความเสี1 ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
การชําระหนี=สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ ม ดังกล่ าวข้างต้น กําหนดหลัก การเกี1 ยวกับ การจัด ประเภทและการวัด มู ล ค่า
เครื1 องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี1ยวกับวิธีการคํานวณการ
ด้อยค่าของเครื1 องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที1คาดว่าจะเกิดขึ=น และหลักการเกี1ยวกับการ
บัญชีป้องกันความเสี1 ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื1 องมือทางการเงิน
มาตรฐานกลุ่มนี=ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที9 16 เรื9 อง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที1 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที1 17 เรื1 อง สัญญาเช่า และการตีความ
มาตรฐานบัญชี ที1เกี1ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี= ได้กาํ หนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการ
และการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผูเ้ ช่ารับรู ้สินทรัพย์และหนี= สินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการที1มี
ระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั=นมีมูลค่าตํ1า
การบัญชีสาํ หรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี1ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที1 17 ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้อง
จัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุน
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บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั9น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ ว)

กลุ่มบริ ษทั นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี= มาถือปฏิบตั ิโดยรับรู ้ผลกระทบสะสมของการนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี= มาถือปฏิ บตั ิ ครั=งแรกโดยปรับปรุ งกับกําไรสะสม ณ วันที1 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับ
ย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที1แสดงเปรี ยบเทียบ
ผลสะสมของการเปลี1ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3
แนวปฏิบัตทิ างการบัญชี เรื9 อง มาตรการผ่ อนปรนชั9วคราวสํ าหรับทางเลือกเพิม9 เติมทางบัญชีเพื9อรองรับผลกระทบจาก
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชืLอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื1 อง มาตรการผ่อนปรนชัว1 คราวสําหรับทางเลือกเพิ1มเติมทาง
บัญ ชี เพื1อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื= อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื1อลดผลกระทบในบางเรื1 องจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื1อให้
เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบตั ิทางบัญชีในช่วงเวลาที1ยงั มีความไม่แน่นอนเกี1ยวกับสถานการณ์ดงั กล่าว
แนวปฏิ บ ตั ิ ท างการบัญ ชี ดงั กล่าวได้ป ระกาศลงในราชกิ จจานุ เบกษาเมื1 อวัน ที1 22 เมษายน 2563 และมี ผลบังคับ ใช้
สําหรับการจัดทํางบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที1มีรอบระยะเวลารายงานสิ= นสุ ดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที1 1
มกราคม 2563 ถึงวันที1 31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชัว1 คราวสําหรับทางเลือกเพิ1มเติมทางบัญชีดงั ต่อไปนี=
- เลือกที1จะไม่ตอ้ งนําข้อมูลที1มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วดั มูลค่าของผล
ขาดทุนด้านเครดิ ตที1 คาดว่าจะเกิ ดขึ=น ในกรณี ที1บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้วิธีการอย่างง่ายในการวัดมูลค่าของผล
ขาดทุนด้านเครดิตที1คาดว่าจะเกิดขึ=น
- เลื อ กที1 จะวัด มู ล ค่ าเงิ น ลงทุ น ในตราสารทุ น ที1 ไม่ อ ยู่ในความต้อ งการของตลาดด้วยมู ล ค่ ายุติ ธ รรม ณ วัน ที1 1
มกราคม 2563
- เลือกที1จะไม่นาํ สถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็ นข้อบ่งชี=ของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที1 36 เรื1 อง
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
2.5

นโยบายการบัญชีทสี9 ํ าคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี= จดั ทําขึ=นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับที1ใช้ในงบการเงินสําหรับปี
สิ= นสุ ดวันที1 31 ธันวาคม 2562 ยกเว้นการเปลี1ยนแปลงนโยบายการบัญชีเรื1 องสัญญาเช่า เนื1 องจากการนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที1 16 เรื1 อง สัญญาเช่า มาถือปฏิบตั ิ
สั ญญาเช่ า
สิ นทรัพย์ สิทธิการใช้
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที1สญ
ั ญาเช่าเริ1 มมีผล สิ นทรัพย์สิทธิการใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื1 อม
ราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนี= สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุน
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(สอบทานแล้ ว)

ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วยจํานวนเงินของหนี= สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ1 มแรก ต้นทุนทางตรง
เริ1 มแรกที1เกิดขึ=น จํานวนเงินที1จ่ายชําระตามสัญญาเช่า ณ วันที1สญ
ั ญาเช่าเริ1 มมีผลหรื อก่อนวันที1สญ
ั ญาเช่าเริ1 มมีผล และ
หักด้วยสิ1 งจูงใจตามสัญญาเช่าที1ได้รับ
หากกลุ่มบริ ษทั ไม่มีความเชื1อมัน1 อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิงจะถูกโอนให้แก่กลุ่มบริ ษทั
เมื1อสิ= นสุ ดอายุสัญญาเช่า สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จะถูกคิดค่าเสื1 อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวันที1สัญญาเช่าเริ1 มมีผล
จนถึงวันสิ= นสุ ดของอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้หรื อวันสิ= นสุ ดอายุสญ
ั ญาเช่าแล้วแต่วนั ใดจะเกิดขึ=น
ก่อน
หนีสL ิ นตามสั ญญาเช่ า
ณ วันที1สญ
ั ญาเช่าเริ1 มมีผล กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี=สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินที1ตอ้ งจ่ายตามสัญญา
เช่า คิดลดด้วยอัตราดอกเบี=ยตามนัยของสัญญาเช่าหรื ออัตราดอกเบี=ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ1มของกลุ่มบริ ษทั หลังจากวันที1
สัญญาเช่าเริ1 มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี= สินตามสัญญาเช่าจะเพิ1มขึ=นโดยสะท้อนดอกเบี=ยจากหนี= สินตามสัญญาเช่า
และลดลงโดยสะท้อนการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที1จ่ายชําระแล้ว นอกจากนี= มูลค่าตามบัญชีของหนี=สินตามสัญญาเช่า
จะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื1อมีการเปลี1ยนแปลงหรื อประเมินสัญญาเช่าใหม่
สั ญญาเช่ าระยะสัL นและสั ญญาเช่ าซึ9งสิ นทรัพย์ อ้างอิงมีมูลค่ าตํา9
จํานวนเงินที1 ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่ าที1 มีอายุสัญญาเช่ า 12 เดื อนหรื อน้อยกว่านับตั=งแต่วนั ที1 สัญญาเช่ าเริ1 มมี ผล หรื อ
สัญญาเช่าซึ1งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ1า จะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
2.6

การใช้ ดุลยพินิจและการประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล ฝ่ ายบริ หารใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐานเกี1ยวกับการรับรู ้ และ
การวัดมู ลค่าของสิ น ทรั พ ย์ หนี= สิ น รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที1 เกิ ดขึ= น จริ งอาจจะแตกต่ างจากการใช้ดุลยพิ นิ จ การ
ประมาณการ และข้อสมมติฐานที1จดั ทําโดยฝ่ ายบริ หาร
การใช้ดุลยพินิ จ การประมาณการ และข้อสมมติ ฐาน รวมถึ งแหล่งข้อมู ลสําคัญ ที1 น ํามาใช้ในการจัดทํางบการเงิ น
ระหว่างกาล เหมือนกับที1ใช้ในการจัดทํางบการเงินประจําปี สิ= นสุ ดวันที1 31 ธันวาคม 2562

3.

ผลสะสมจากการเปลีย9 นแปลงนโยบายการบัญชีเนื9องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาถือปฏิบัติ

3.1

สิ นทรัพย์ สิทธิการใช้ และหนีสL ิ นสั ญญาเช่ า
ตามที1กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.4 กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื1 องมือ
ทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที1 16 มาถือปฏิบตั ิในระหว่างงวดปั จจุบนั โดยกลุ่มบริ ษทั ได้
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ ว)

บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั9น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
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เลือกปรับผลสะสมจากการเปลี1ยนแปลงโดยปรับปรุ งกับกําไรสะสม ณ วันที1 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบ
การเงินงวดก่อนที1แสดงเปรี ยบเทียบ
ผลกระทบต่อกําไรสะสมต้นงวดปี 2563 จากการเปลี1ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื1องจากการนํามาตรฐานเหล่านี=มาถือ
ปฏิบตั ิ แสดงได้ดงั นี=
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงานทาง
31 ธันวาคม 2562
การเงิน ฉบับที1 16
1 มกราคม 2563
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื1น
8,966,177
(348,500)
8,617,677
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
22,003,478
22,003,478
หนีสL ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสL ิ นหมุนเวียน
ส่ วนของหนี=สินตามสัญญาเช่าที1ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ1งปี
255,846
974,157
1,230,003
หนีสL ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี=สินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิจากส่ วนที1ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ1งปี
562,190
20,680,821
21,243,011
(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2562
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื1น
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้

8,966,177
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที1 16

(348,500)
22,003,478

1 มกราคม 2563

8,617,677
22,003,478

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ ว)

บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั9น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที9 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2562
หนีสL ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสL ิ นหมุนเวียน
ส่ วนของหนี=สินตามสัญญาเช่าที1ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ1งปี
หนีสL ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี=สินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิจากส่ วนที1ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ1งปี
3.2

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที1 16

1 มกราคม 2563

255,846

974,157

1,230,003

562,190

20,680,821

21,243,011

สั ญญาเช่ า
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที1 16 มาถือปฏิบตั ิครั=งแรก กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี= สินตามสัญญาเช่าสําหรับ
สัญญาเช่าที1เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของเงินจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที1เหลืออยูค่ ิดลด
ด้วยอัตราดอกเบี=ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ1มของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที1 1 มกราคม 2563 สําหรับสัญญาเช่าที1เคยจัดประเภทเป็ น
สัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริ ษทั รับรู ้มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี= สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อน
วันที1นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที1 16 มาถือปฏิบตั ิครั=งแรก
(หน่วย : บาท)
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที1เปิ ดเผย ณ วันที1 31 ธันวาคม 2562
31,365,000
31,365,000
(9,710,022)
(9,710,022)
หัก: ดอกเบี=ยจ่ายรอตัดบัญชี
หนี=สินตามสัญญาเช่า ณ วันที1 1 มกราคม 2563 จากการนํามาตรฐานการ
21,654,978
21,654,978
รายงานทางการเงิน ฉบับที1 16 มาถือปฏิบตั ิครั=งแรก
ประกอบด้วย
หนี=สินสัญญาเช่าหมุนเวียน
หนี=สินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน

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

บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั9น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที9 30 มิถุนายน 2563

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ ว)

รายการปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที1 16 มาถือปฏิบตั ิครั=งแรก ณ
วันที1 1 มกราคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี=
(หน่วย : บาท)
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
ณ วันที9 1 มกราคม 2563
22,003,478
22,003,478
อาคาร
22,003,478
22,003,478
รวมสิ นทรัพย์ สิทธิการใช้
4.

รายการกับบุคคลและกิจการทีเ9 กีย9 วข้ องกัน
บริ ษทั มีรายการทางบัญชีจาํ นวนหนึ1งซึ1 งเกิดกับบริ ษทั ที1เกี1ยวข้องกันโดยมีผถู ้ ือหุ น้ กลุ่มเดียวกันหรื อมีกรรมการร่ วมกัน
สิ นทรัพย์ หนี=สิน รายได้และค่าใช้จ่ายส่ วนหนึ1งเกิดจากรายการที1มีกบั บริ ษทั ที1เกี1ยวข้องกันดังกล่าว
ชื1อบริ ษทั
ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน1 จํากัด
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จํากัด
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด * บริ ษทั ที1เกี1ยวข้องกัน (ถือหุน้ ร่ วมกัน)
บริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด
บริ ษทั ร่ วม (บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 37.5)
บริ ษทั บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตลั จํากัด
บริ ษทั ร่ วม (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อยร้อยละ 30.03)
บริ ษทั ฮิโนกิ วูด้ เวิร์ค จํากัด
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ ทางอ้อมผ่านบริ ษทั ย่อย และมีกรรมการร่ วมกัน)
กิจการร่ วมค้า DCORP - DLT
เป็ นกิจการร่ วมค้า (มีสดั ส่ วนร่ วมค้าร้อยละ 80)
* ตั=งแต่วนั ที1 25 พฤษภาคม 2561 มีการเปลี1ยนแปลงสถานะของบริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด จาก
บริ ษ ทั ย่อ ยเป็ นบริ ษ ทั ที1 เกี1 ยวข้อ งกัน โดยเป็ นผลมาจากกรรมการที1 เป็ นตัวแทนของบริ ษ ทั ได้สิ= น สภาพความเป็ น
กรรมการบริ ษทั ในบริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด ทําให้สิ=นสุ ดความมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญ
ที1ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื1อวันที1 4 ธันวาคม 2562 พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุ มตั ิให้ลงนามในสัญญาจะซื= อ
จะขายหุ น้ ของบริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด ให้แก่บริ ษทั แห่ งหนึ1 งในราคา 14 ล้านบาท และเมื1อวันที1
28 มกราคม 2563 บริ ษทั ได้รับชําระค่าหุน้ ดังกล่าวแล้วรวมจํานวน 14 ล้านบาท
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ ว)

บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั9น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที9 30 มิถุนายน 2563

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภท มีดงั นี=
รายการ
นโยบายการกําหนดราคา
รายได้ร่วมผลิตรายการ
ตามที1ตกลงร่ วมกันตามสัญญา
รายได้จากการให้เช่าและบริ การ
ตามที1ตกลงร่ วมกันตามสัญญา
ต้นทุนร่ วมผลิตรายการ
ตามที1ตกลงร่ วมกันตามสัญญา
ค่าเช่าและบริ การ
ตามที1ตกลงร่ วมกันตามสัญญา
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ได้แก่ ค่าเบี=ยประชุม และค่าตอบแทนอื1นๆ เป็ นไปตามที1
ได้รับอนุมตั ิโดยกรรมการและที1ประชุมผูถ้ ือหุน้
ค่าที1ปรึ กษา
ตามที1ตกลงร่ วมกันตามสัญญา
4.1

รายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการทีเ9 กีย9 วข้ องกัน
รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกันสําหรับงวดสามเดือนสิ= นสุ ดวันที1 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงั นี=

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร

งบการเงินรวม
2563
2562

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

4,719,312

4,719,312

4,165,114

4,165,114

รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกันสําหรับงวดหกเดือนสิ= นสุ ดวันที1 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงั นี=
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
รายได้ อื9น
ดอกเบียL รับ
บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน1 จํากัด
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร
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-

-

-

1,040,670

8,453,587

8,675,228

8,453,587

8,675,228

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ ว)

บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั9น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที9 30 มิถุนายน 2563

4.2

ยอดคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562
ลูกหนีอL ื9นกิจการทีเ9 กีย9 วข้ องกัน
บริ ษทั ฮิโนกิ วูด๊ เวิร์ค จํากัด

-

-

-

303,067

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอื9น
บริ ษทั ฮิโนกิ วูด๊ เวิร์ค จํากัด

-

-

301,400

-

-

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

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

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

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัL นและดอกเบียL ค้ างรับ
บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน1 จํากัด
บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด
หัก ค่าเผือ1 หนี=สงสัยจะสู ญ
รวม

ค่าเผือ1 หนี=สงสัยจะสู ญเงินให้กยู้ มื ระยะสั=น มีการเปลี1ยนแปลงในระหว่างงวด ดังนี=

ยกมา
ลดลง
ยอดยกไป

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2562
2563
470,885
470,885
(470,885)
470,885
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562
61,470,885
66,761,544
(470,885) (5,290,659)
61,000,000
61,470,885

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ ว)

บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั9น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที9 30 มิถุนายน 2563

ในระหว่างงวดหกเดื อนสิ= น สุ ดวัน ที1 30 มิ ถุน ายน 2563 เงิ น ให้กู้ยืม ระยะสั=น และดอกเบี= ยค้างรั บ มี การเคลื1 อนไหว
ดังต่อไปนี=
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
1 มกราคม
30 มิถุนายน
2563
เพิ1มขึ=น
ลดลง
2563
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัL นและดอกเบียL ค้ างรับ
เงินต้น
450,000
(450,000)
20,885
(20,885)
ดอกเบี=ยค้างรับ
470,885
(470,885)
รวม
เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ที1เกี1ยวข้องกันคิดดอกเบี=ยอัตราคงที1ในอัตราร้อยละ 2 - 7 ต่อปี
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม
2563
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัL นและดอกเบียL ค้ างรับ
บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน1 จํากัด
เงินต้น
ดอกเบี=ยค้างรับ
รวม
บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด
เงินต้น
ดอกเบี=ยค้างรับ
รวม

เพิ1มขึ=น

30 มิถุนายน
2563

ลดลง

61,000,000
61,000,000

-

-

61,000,000
61,000,000

450,000
20,885
470,885

-

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

-

เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ที1เกี1ยวข้องกันทั=งจํานวนมีการคิดดอกเบี=ยอัตราคงที1ในอัตราร้อยละ 2 - 7 ต่อปี
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ ว)

บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั9น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที9 30 มิถุนายน 2563
5.

เงินลงทุนชั9วคราว
เงินลงทุนชัว1 คราว ณ วันที1 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ด
บวก ค่าเผือ1 การปรับมูลค่าเงินลงทุน
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ดสุ ทธิ
6.

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2563
2562
388,682,233
4,707,781
393,390,014

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

ลูกหนีกL ารค้ าและลูกหนีหL มุนเวียนอื9น
งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562
ลูกหนีกL ารค้ า
ลูกหนี=การค้า
85,297,688 85,628,220
(71,358,240) (72,514,670)
หัก ค่าเผือ1 หนี=สงสัยจะสู ญ
13,939,448 13,113,550
รวมลูกหนี=การค้า
ลูกหนีหL มุนเวียนอื9น
ลูกหนี=การค้า – กิจการที1เกี1ยวข้องกัน
90,000,000 90,000,000
หัก ค่าเผือ1 หนี=สงสัยจะสู ญ – กิจการที1เกี1ยวข้องกัน
(90,000,000) (90,000,000)
ลูกหนี=กิจการที1เคยเกี1ยวข้องกัน - สุ ทธิ (หมายเหตุ 6.1)
ภาษีมูลค่าเพิ1มรอเรี ยกคืน
59,268,374 58,125,893
ลูกหนี=อื1น
32,723,920 28,878,995
(5,312,208) (5,735,703)
หัก ค่าเผือ1 หนี=สงสัยจะสู ญ
86,680,086 81,269,185
รวมลูกหนี=หมุนเวียนอื1น
100,619,534 94,382,735
รวมลูกหนี=การค้าและลูกหนี=หมุนเวียนอื1น
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562
85,081,897 85,715,495
(71,142,449) (72,298,878)
13,939,448 13,416,617
90,000,000 90,000,000
(90,000,000) (90,000,000)
58,474,049 57,299,173
32,716,593 28,846,366
(5,312,208) (5,735,703)
85,878,434 80,409,836
99,817,882 93,826,453

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ ว)

บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั9น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที9 30 มิถุนายน 2563
ลูกหนี=การค้าจําแนกตามอายุหนี=ที1คา้ งชําระ ได้ดงั นี=

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ=นไป
รวม

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562
9,605,300
3,500
3,014,148
72,678,240
85,297,688

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

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562
9,605,300
306,567
3,014,148
72,462,449
85,081,897

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

ค่าเผือ1 หนี=สงสัยจะสู ญลูกหนี=การค้ามีการเปลี1ยนแปลงในระหว่างงวด ดังนี=

ยกมา
ลดลง
ยอดยกไป

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562
72,514,670
75,043,862
(1,156,430) (2,529,192)
71,358,240
72,514,670

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2562
2563
72,298,878
72,702,965
(1,156,429)
(404,087)
71,142,449
72,298,878

ภายหลังวันสิ= นรอบระยะเวลารายงานจนถึงวันที1 13 สิ งหาคม 2563 บริ ษทั ได้รับชําระเงินจากลูกหนี=การค้าดังต่อไปนี=
ส่ วนที1ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ รับชําระจํานวน 8,340,642 บาท
ส่ วนที1เกินกําหนดชําระ 1 เดือน ถึง 3 เดือน รับชําระจํานวน 3,014,148 บาท
ส่ วนที1เกินกําหนดชําระมากกว่า 12 เดือน รับชําระจํานวน 5,071 บาท
บริ ษทั บันทึกค่าเผื1อหนี= สงสัยจะสู ญจากลูกหนี= การค้ารายหนึ1 งทั=งจํานวน 61.21 ล้านบาท ซึ1 งเป็ นลูกหนี= การค้าที1ผิดนัด
ชําระคืนเงินสนับสนุ นจากการจัดการแข่งขันกี ฬาที1 บริ ษทั เป็ นผูล้ งทุนทางด้านการเงินจํานวน 86.43 ล้านบาท ตาม
สัญญาว่าจ้างดําเนิ นโครงการรายการการแข่งขันกอล์ฟ Thailand Classic บริ ษทั ได้ยนื1 ฟ้องกับศาลแพ่งแล้วเมื1อวันที1 15
กรกฎาคม 2559 และได้เข้าสู่ กระบวนการไกล่เกลี1ยรวม 2 ครั=ง แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ เมื1อวันที1 27 พฤศจิกายน
2560 ศาลพิพากษาให้ลูกหนี= ชาํ ระหนี= 18,253,248.40 บาท พร้อมดอกเบี=ยร้อยละ 7.5 ต่อปี เมื1อวันที1 26 มกราคม 2561
บริ ษทั ได้ยนื1 อุทธรณ์คาํ พิพากษาศาลชั=นต้น ซึ1 งศาลนัดฟั งคําพิพากษาชั=นอุทธรณ์วนั ที1 30 มกราคม 2562 และเมื1อวันที1
25 มีนาคม 2562 ศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ได้อ่านคําพิพากษาชั=นอุทธรณ์ พิพากษาให้จาํ เลยชําระเงิน 57.20 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบี=ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั=งแต่วนั ที1 14 กรกฎาคม 2559 เป็ นต้นไป จนกว่าจะชําระเสร็ จแก่โจทย์ ค่าฤชาธรรม
เนี ยมในชั=นอุทธรณ์ให้เป็ นพับ ต่อมาเมื1อวันที1 10 กรกฎาคม 2562 จําเลยได้ขอขยายฎีกาเป็ นครั=งที1 3 โดยศาลอนุ ญาต
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ ว)

บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั9น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที9 30 มิถุนายน 2563

ให้ถึงวันที1 26 กรกฎาคม 2562 ต่อมาวันที1 26 กรกฎาคม 2562 จําเลยยืน1 ฎีกา และยืน1 คําร้องขอทุเลาการบังคับคดีต่อศาล
ขณะนี= อยู่ระหว่างการนําส่ งหมายฎี กา และคําร้ องขอทุ เลาการบังคับคดี ของจําเลย และเมื1 อวันที1 12 กันยายน 2562
บริ ษทั ยื1นคัดค้านคําร้องขออนุ ญาตฎีกาของจําเลย และยื1นแก้ฎีกาต่อศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ ปั จจุบนั คดีน= ี อยูร่ ะหว่างการ
พิจารณาของศาลฎีกา
บริ ษทั บันทึ กค่าเผื1อหนี= สงสัยจะสู ญจากลูกหนี= ซ1 ึ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมรายหนึ1 งจากการที1 บริ ษทั ได้นาํ เงินฝากประจําเป็ น
หลักทรัพย์ค= าํ ประกันวงเงินกูย้ มื ของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว ต่อมาทางธนาคารได้หกั ชําระต้นเงินกูท้ ี1คา้ งชําระจากบัญชีเงิน
ฝากดังกล่าวแล้ว 90 ล้านบาท ดังนั=นบริ ษทั ร่ วมจึงมีหน้าที1ตอ้ งชําระเงินคืนแก่บริ ษทั ตามจํานวนเงินที1ธนาคารหักชําระ
จากบัญชีเงินฝาก อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ร่ วมดังกล่าวได้หยุดดําเนิ นงานและขาดสภาพคล่อง บริ ษทั จึงพิจารณาตั=งค่าเผื1อ
หนี=สงสัยจะสู ญทั=งจํานวน (ดูหมายเหตุ 7)
6.1

ลูกหนีจL ากกิจการทีเ9 คยเกีย9 วข้ องกัน - สุ ทธิ

ลูกหนี=จากกิจการที1เคยเกี1ยวข้องกัน บริ ษทั สยามหิ นประดับ จํากัด
ลูกหนี=เงินให้กยู้ มื
รายได้ค่าบริ การค้างรับ
รวม
หัก ค่าเผือ1 หนี=สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี=จากกิจการที1เคยเกี1ยวข้องกัน - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562

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

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

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 ได้ยื1น ฟ้ อ งร้ อ งลู ก หนี= ดังกล่ าวกับ ศาลแพ่ งแล้ว เมื1 อ วัน ที1 15 ตุ ล าคม 2555 และเมื1 อ วัน ที1 17 ธัน วาคม 2555
ศาลพิพากษาให้ลูกหนี=ชาํ ระเงินจํานวน 73.54 ล้านบาท พร้อมดอกเบี=ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี เมื1อวันที1 11 ธันวาคม 2558
บริ ษทั ยืน1 ฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางให้ลูกหนี=ดงั กล่าวเป็ นบุคคลล้มละลาย และเมื1อวันที1 7 มีนาคม 2559 ศาลล้มละลาย
กลางมีคาํ สัง1 ให้พิทกั ษ์ทรัพย์ของลูกหนี=เด็ดขาด ขณะนี=อยูร่ ะหว่างการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี=โดยจะมีนดั ประชุม
เจ้าหนี= อีกครั=งในวันที1 23 สิ งหาคม 2560 ซึ1 งเลื1อนมาจากวันที1 14 มิถุนายน 2560 ศาลล้มละลายกลางมีคาํ พิพากษาให้
ลูกหนี=ลม้ ละลายเมื1อวันที1 13 กันยายน 2560 โดยประกาศคําสัง1 เมื1อวันที1 9 ตุลาคม 2560
วันที1 30 พฤศจิกายน 2560 ซึ1 งเป็ นวันนัดไต่สวนลูกหนี= กรรมการผูม้ ีอาํ นาจของลูกหนี= ไม่มาศาล ศาลล้มละลายกลางจึง
ออกหมายจับกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของลูกหนี= โดยศาลจะแจ้งวันนัดไต่สวนให้เจ้าหนี= ทราบอีกครั=ง อนึ1 ง บริ ษทั ได้นาํ ยึด
เครื1 องจักรเก่ าของลูกหนี= แล้ว อยู่ระหว่างรอประกาศขายทอดตลาดจากเจ้าพนักงานบังคับคดี นอกจากนี= ยงั มี อาคาร
โรงงานที1กาํ ลังตรวจสอบด้านเอกสารเพื1อให้เจ้าพนักงานบังคับคดียดึ เพิ1มเติม ต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดีออกประกาศ
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ ว)

บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั9น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที9 30 มิถุนายน 2563

ขายทอดตลาดเครื1 องจักรที1ยดึ แล้ว โดยนัดขายทอดตลาดครั=งแรกวันที1 29 มกราคม 2562 (งดการขายเนื1องจากยังไม่ได้ลง
ประกาศในเวปไซด์ราชกิ จจานุ เบกษา) ครั=งที1สองวันที1 28 กุมภาพันธ์ 2562 (เจ้าหน้าที1งดการขาย), ครั=งที1สามวันที1 12
มีนาคม 2562 (งดการขายเนื1องจากไม่มีผเู ้ สนอราคา) และครั=งที1สี1วนั ที1 2 เมษายน 2562 (มีผเู ้ ข้าแข่งขันราคา โดยเสนอซื= อ
เครื1 องจักรเก่ าสู งสุ ด 0.35 ล้านบาท) ปั จจุบนั เครื1 องจักรเก่ าที1 ประมูลได้อยู่ระหว่างการขนย้าย สําหรับอาคารโรงงาน
ขณะนี= อยู่ระหว่างการประเมิ น ราคาเพื1 อรอขายทอดตลาด เมื1 อวัน ที1 21 พฤษภาคม 2563 บริ ษ ัท ได้มี การตรวจสอบ
ทรัพย์สินของจําเลย พบว่า จําเลยไม่มีทรัพย์สินใดให้ยดึ อายัด หรื อบังคับคดี เดือนมิถุนายน 2563 ทนายความจําเลยได้
ทําหนังสื อยินยอมให้บริ ษทั สามารถเข้ารื= อถอนอาคารเพื1อออกขายได้
7.

เงินฝากทีต9 ดิ ภาระคําL ประกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั มีเงินฝากประจํา จํานวน 90 ล้านบาท นําไปเป็ นหลักทรัพย์ค= าํ ประกันวงเงินกูย้ ืมบริ ษทั ร่ วมแห่ ง
หนึ1ง (หมายเหตุ 8.1.2) ตามมติที1ประชุมคณะกรรมการครั=งที1 6/2561 เมื1อวันที1 18 พฤษภาคม 2561
อย่างไรก็ตาม เนื1 องจากการหยุดดําเนิ นงานและการขาดสภาพคล่องของบริ ษทั ร่ วม ส่ งผลให้บริ ษทั ร่ วมไม่สามารถ
ชําระคืนเงินต้นได้ตามสัญญา ดังนั=น จึงได้ดาํ เนินการเจรจากับธนาคาร โดยธนาคารยินยอมที1จะใช้เงินฝากในบัญชีเงิน
ฝากประจําที1เป็ นหลักประกันทางธุ รกิจเพื1อหักชําระต้นเงินกูท้ ี1คา้ งชําระจํานวนรวมเดือนละ 3 ล้านบาท ต่อมามีการ
เปลี1ยนแปลงเงื1อนไขการชําระเงินกูเ้ พื1อให้ธนาคารหักการชําระเงินกูจ้ ากบัญชี เงินฝากประจําดังกล่าวได้ตามเงื1อนไข
ใหม่ ซึ1 ง ณ วันที1 30 มิถุนายน 2563 ทางธนาคารได้หักชําระเงินกูจ้ ากบัญชี เงินฝากดังกล่าวไปแล้วรวม 90 ล้านบาท
ทําให้บริ ษทั ร่ วมมีหน้าที1ตอ้ งชําระคืนบริ ษทั ตามจํานวนที1ธนาคารได้หกั ไปแล้วจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของบริ ษทั

8.

เงินลงทุนในบริษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้ า

8.1

เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
รายละเอียดเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)

บริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

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

จัดตั5งขึ5น
ในประเทศ

ไทย

สัดส่ วนเงินลงทุน
30
31
มิถุนายน ธันวาคม
2563
2562
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
37.5
37.5

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเผือ; การด้อยค่า
ราคาทุน
ของเงินลงทุน
30
31
30
31
มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน
ธันวาคม
2563
2562
2563
2562

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีราคาทุน - สุ ทธิ
30
31
มิถุนายน ธันวาคม
2563
2562

324,999

324,999

(324,999)

(324,999)

-

-

324,999

324,999

(324,999)

(324,999)

-

-
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บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั9น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที9 30 มิถุนายน 2563

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ ว)

8.1.1 ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ในระหว่างงวด บริ ษทั รับรู ้ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวม ดังนี=
(หน่วย: พันบาท)

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด
รวม

งบการเงินรวม
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน)
ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื1น
จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมใน
จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ระหว่างงวดสามเดือนสิ= นสุ ด
ในระหว่างงวดสามเดือน
วันที1 30 มิถุนายน
วันที1 30 มิถุนายน
2563
2562
2563
2562
(12,836)
(12,836)
-

(หน่วย: พันบาท)

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด
รวม

งบการเงินรวม
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน)
ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื1น
จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมใน
จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ระหว่างงวดหกเดือนสิ= นสุ ด
ในระหว่างงวดหกเดือน
วันที1 30 มิถุนายน
วันที1 30 มิถุนายน
2563
2562
2563
2562
(27,893)
(27,893)
-

สําหรับงวดหกเดือนสิ= นสุ ดวันที1 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั หยุดคํานวณส่ วนได้เสี ยในขาดทุนของบริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พี
เรี ยนซ์ จํากัด เนื1องจาก บริ ษทั รับรู ้ส่วนได้เสี ยเพียงเท่าที1ลงทุน (ศูนย์) และในวิธีราคาทุน บริ ษทั ได้ต= งั ค่าเผือ1 ด้อยค่าของ
เงินลงทุนดังกล่าวเต็มจํานวน (325 ล้านบาท)
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ ว)

บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั9น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที9 30 มิถุนายน 2563
8.1.2 ข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วมที1สาํ คัญ
ข้อมูลทางการเงินตามที1แสดงอยูใ่ นงบการเงินของบริ ษทั ร่ วม โดยสรุ ปมีดงั นี=

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด

ทุนเรี ยกชําระ
ณ วันที; 30
มิถุนายน 2563
268,421

สิ นทรัพย์รวม
ณ วันที; 30
มิถุนายน 2563
434,116

หนี5สินรวม
ณ วันที; 30
มิถุนายน 2563
484,876

รายได้รวมสําหรับ
งวดหกเดือนสิ5 นสุ ด
วันที; 30 มิถุนายน 2563

กําไร(ขาดทุน)สําหรับ
งวดหกเดือนสิ5 นสุ ด
วันที; 30 มิถุนายน 2563

6,254

(34,981)

ในที1ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั=งที1 8/2560 เมื1อวันที1 15 กันยายน 2560 ที1ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิ
การลงทุนในธุรกิจพัฒนาแหล่งให้ความบันเทิงในรู ปแบบดิจิทลั ไฮเปอร์ เรี ยลลิต= ี โครงการเดอะมาร์ เวลเอ็กซ์พีเรี ยนซ์
ไทยแลนด์ : ธี มเอ็นเตอร์เทนเมนท์ แอ็ทแทรคชัน1 (TMX) ในบริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด (ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์) โดย
จะเข้าซื= อหุ น้ สามัญเพิ1มทุนของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ร้อยละ 32.5 รวม 280 ล้านบาท และต่อมาวันที1 12 ธันวาคม 2560 ที1
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิซ=ื อหุ ้นเพิ1มทุนในฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ เพิ1มเติมอีกร้อยละ 5 คิดเป็ นเงิน 45 ล้าน
บาท รวมลงทุนในฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ร้อยละ 37.5 รวมทั=งสิ= น 325 ล้านบาท โดยคาดว่าจะได้รับอัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุนไม่ต1าํ กว่าร้อยละ 20 โดยโครงการ TMX ได้รับใบอนุ ญาตก่อสร้างและเริ1 มก่อสร้างแล้วตั=งแต่เดือนกันยายน
2560 และจะรับรู ้รายได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2561 ทั=งนี= เมื1อวันที1 27 ธันวาคม 2560 บริ ษทั แจ้งว่า ธุรกรรมการลงทุน
เสร็ จสมบูรณ์แล้ว โดยจ่ายชําระเงินลงทุนรวม 325 ล้านบาท สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาความร่ วมมือ (Joint Venture)
ระหว่าง ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ และบริ ษทั ฮีโร่ เวนเจอร์ จํากัด จากประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ1 ง ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ได้ชาํ ระ
เงินค่าสิ ทธิในเดือนสิ งหาคม 2560
เมื1อวันที1 21 มกราคม 2562 ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ได้จดั ให้มีการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั=งที1 1/2562โดยเสนอวาระการ
พิจารณาเกี1ยวกับการหยุดดําเนิ นโครงการของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ เนื1 องจาก ฮีโร่ เอ็กซ์พี เรี ยนซ์ ได้ประสบปั ญหาขาด
สภาพคล่องทางการเงิน และการดําเนิ นโครงการที1 ไม่เป็ นไปตามแผนการ โดยที1 ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ของ ฮี โร่ เอ็กซ์พี
เรี ยนซ์ มีมติให้หยุดโครงการ ด้วยคะแนนเสี ยงเห็นด้วยร้อยละ 62.50 และคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วย ร้อยละ 37.50 ทั=งนี=
ฝ่ ายบริ หารของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ มีกาํ หนดหยุดดําเนินโครงการในวันที1 29 มกราคม 2562 โดยโครงการจะให้บริ การ
รอบ 18.00 น. ของวันดังกล่าวเป็ นรอบสุ ดท้าย บริ ษทั ฯ ในฐานะผูถ้ ือหุ น้ ร้อยละ 37.50 ของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์จะร่ วม
พิจารณากับกลุ่มผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่เกี1ยวกับการ บริ หารจัดการทรัพย์สินของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ อย่างรอบคอบเพื1อจํากัด
ผลกระทบในทางลบต่อบริ ษทั ฯ
เจ้าหนี=ของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํานวนหลายราย มูลค่ารวม 59.50 ล้านบาท ได้ฟ้องร้องและ/หรื อส่ งหนังสื อแจ้งให้ชาํ ระ
หนี= สินคงค้างพร้อมดอกเบี=ย รวมถึงค่าปรับล่าช้า ซึ1 งตามข้อมูลทางการเงินที1ได้รับจากบริ ษทั ร่ วมที1ใช้ในการรับรู ้ส่วน
แบ่งผลขาดทุนข้างต้น ยังไม่ได้รวมบันทึกส่ วนของดอกเบี=ยและค่าปรับล่าช้านั=น และในวันที1 14-15 กุมภาพันธ์ 2562
ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ได้ประชุมไกล่เกลี1ยและชี= แจงแผนการชําระหนี= บางส่ วนทราบแล้ว โดยบริ ษทั คาดว่าจะสามารถ
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บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั9น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที9 30 มิถุนายน 2563

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ ว)

ชําระหนี= ได้ภายหลังเดือนเมษายน 2562 และในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ 2562 ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ มีการเลิกจ้าง
พนักงานบางส่ วน ทําให้บริ ษทั ต้องจ่ายค่าเสี ยหายจากการเลิกจ้างเป็ นจํานวน 1.20 ล้านบาท
นอกจากนี= ภายใต้สัญญาเงินกูย้ ืมระหว่างธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ กับ ฮี โร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ลงวันที1 23 พฤษภาคม 2561
บริ ษทั ได้มีหลักประกันสัญญา เพื1อประกันการชําระหนี= เป็ นเงินฝากประจําของบริ ษทั จํานวน 90 ล้านบาท และในที1
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั=งที1 1/2562 ของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ใช้หลักประกันดังกล่าวในการชําระ
เงินกูท้ ี1คา้ งชําระกับธนาคาร โดยยินยอมให้ธนาคารดําเนินการหักหลักประกันในอัตราเดือนละ 3 ล้านบาท
ณ วันที1 28 มกราคม 2563 ทางฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ได้รายงานข้อมูลเกี1ยวกับคดีความ ซึ1 งระบุวา่
ณ วันที1ดงั กล่าวฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ถูกฟ้ องร้องจากเจ้าหนี= 21 ราย (22 คดี) มูลหนี= เป็ นจํานวนรวม 77,266,805.19 บาท
ซึ1 งแบ่งเป็ นเงินต้นจํานวน 73,737,034.58 บาท และดอกเบี=ยจํานวน 3,529,770.61 บาท อย่างไรก็ตาม เจ้าหนี= จาํ นวน 3
ราย ได้ถอนฟ้ องคดีความและยินยอมลดหนี= ให้กบั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ซึ1 งฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ได้ชาํ ระหนี= เสร็ จสิ= นแล้ว
นอกจากนี= เจ้าหนี= จาํ นวน 15 ราย ยินยอมให้ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ผ่อนชําระได้โดยเป็ นไปตามเงื1อนไขที1เจ้าหนี= กาํ หนด
และคดี ความกับเจ้าหนี= จาํ นวน 3 ราย ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ยงั อยูใ่ นขั=นตอนการเตรี ยมข้อมูลเพื1อใช้ในการพิจารณาคดี
สําหรับยืน1 คําให้การ เพื1อขอนัดสื บพยานและไกล่เกลี1ยต่อไป
คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบสถานะการดําเนิ นการโครงการเดอะมาร์ เวลเอ็กซ์พีเรี ยนซ์ไทยแลนด์ และมีความกังวล
จึ งได้มอบหมายให้ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ที1 เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ที1 เข้าดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการในฮี โร่ เอ็กซ์พี
เรี ยนซ์ เพื1อดําเนินการให้ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ดําเนินการแก้ไขสภาวะปั จจุบนั เป็ นการด่วน โดยต้องรายงานแผนและผล
การดําเนิ นงานให้บริ ษทั รับทราบ ผ่านตัวแทนที1เป็ นคณะกรรมการของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ นอกจากนี= บริ ษทั ยังขอให้
ฝ่ ายบริ หารของฮี โร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์นาํ แผนการแก้ไขปั ญหาระยะยาวมานําเสนอให้ที1ประชุ มรับทราบ ซึ1 งบริ ษทั ใน
ฐานะผูถ้ ื อหุ ้น ส่ วนน้อยในสัดส่ วนร้ อยละ 37.5 จึ งใช้สิทธิ ผ่านตัวแทนของบริ ษทั ซึ1 งเป็ นกรรมการในฮี โร่ เอ็กซ์พี
เรี ยนซ์ ดําเนิ นการสอบถามและให้ความเห็นต่อฝ่ ายบริ หารของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ในที1ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ มาโดยตลอด
ทั=งนี= ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ร่ วม ได้ดาํ เดินการบริ หารจัดการแนวทางในการชําระหนี= สินให้กบั เจ้าหนี= รายต่าง ๆ ดังนี=
เนื1 องจากบริ ษทั ร่ วม อยูร่ ะหว่างการวางแผนการดําเนิ นงานโครงการใหม่ ซึ1 งจากการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี
2562 ของบริ ษทั ร่ วม เมื1อวันที1 24 เมษายน 2562 ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ร่ วม ได้รายงานแผนงานเพื1อดําเนินการเจรจากับ
นักลงทุนรายใหม่ โดยแผนการดําเนิ นงานจะเป็ นในรู ปแบบการให้เช่าพื=นที1เพื1อขายสิ นค้าและบริ การ รวมถึงส่ วนแบ่ง
รายได้จากยอดขายของผูเ้ ช่ารายต่าง ๆ และการให้เช่าพื=นที1เพื1อจัดกิจกรรมสําหรับกลุ่มลูกค้าที1ตอ้ งการจัดงานขนาดเล็ก
ถึงขนาดกลาง โดยบริ ษทั ร่ วม ทําการจัดสรรพื=นที1เพื1อรองรับการดําเนินงานดังกล่าวเป็ นที1เรี ยบร้อยแล้ว
ปั จจุบนั ทางบริ ษทั ร่ วมได้มีการลงนามสัญญาเช่าพื=นที1กบั ผูเ้ ช่ารายใหญ่ที1มีการเช่าพื=นที1 ที1มีปริ มาณเนื=อที1เป็ นส่ วนใหญ่
ของโครงการ และอยู่ในขั=น ตอนการทําสั ญ ญากับ ผูเ้ ช่ าบางราย รวมทั=งได้มี ก ารเจรจากับ ผูเ้ ช่ ารายใหม่ ๆ เพื1 อ ให้
สอดคล้องกับรู ปแบบธุรกิจของผูเ้ ช่าแต่ละราย ซึ1 งบริ ษทั ร่ วม จะทําการติดต่อเจ้าหนี= เพื1อแจ้งความคืบหน้าของแผนการ
ดําเนินงานดังกล่าว และแผนการชําระหนี= โดยหากเป็ นไปตามแผนงานที1วางไว้ ทางบริ ษทั ร่ วม จะสามารถแบ่งเงินสด
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ ว)

บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั9น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที9 30 มิถุนายน 2563

ที1ได้รับจากการดําเนินงานในแต่ละเดือนส่ วนหนึ1งมาชําระหนี=ให้กบั เจ้าหนี= และส่ วนหนึ1งใช้สาํ หรับเป็ นกระแสเงินสด
ในการดําเนินงาน
ตามมติ ที1ประชุ มวิสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นครั=งที1 1/2563 เมื1 อวันที1 15 มิ ถุนายน 2563 มี มติ อนุ มตั ิ ให้บริ ษทั เข้าสู่ กระบวนการ
ฟื= นฟู กิ จ การ และเมื1 อ วัน ที1 9 กรกฎาคม 2563 บริ ษ ัท ฮี โ ร่ เอ็ก ซ์ พี เรี ย นซ์ จํากัด ยื1น คําร้ อ งขอฟื= นฟู กิ จ การต่ อ ศาล
ล้มละลายกลาง ศาลได้มีคาํ สัง1 รับคําร้อง และนัดไต่สวนคําร้องวันที1 6 ตุลาคม 2563
8.2

เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้ า
เมื1อวันที1 9 พฤษภาคม 2563 บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญากิจการร่ วมค้า “โครงการค่าสร้างการรับรู ้สู่ประชาชนด้วยป้ าย
ประชาสัมพันธ์อจั ฉริ ยะ” กับบริ ษทั ดีไลท์ติ=ง อินแตอร์ เนชัน1 แนล จํากัด “DLI” และใช้ชื1อว่า “กิจการร่ วมค้า DCORPDLI” เพื1 อ ประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-bidding) เลขที1 8/2563 การจ้า งค่ า สร้ า งการรั บ รู ้ สู่ ป ระชาชนด้ว ยป้ า ย
ประชาสัมพันธ์อจั ฉริ ยะตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที1 8 พฤษภาคม 2563 (TOR)
โดยเงื9อนไขทีส9 ํ าคัญมีดงั นีL
บริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดหาหลักประกันสัญญาเป็ นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที1ประกวดราคา
อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ หลัก ประกัน การรั บ เงิ น ค่ าจ้างล่ ว งหน้า หลัก ประกัน ผลงาน (หากมี ) และจัด หาวงเงิ น เงิ น สด
หมุนเวียนสําหรับการดําเนิ นการตามโครงการรวมเป็ นอัตราส่ วนร้อยละ 80 ของวงเงินค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการ โดย
ที1ท= งั คู่สญ
ั ญาตกลงให้บริ ษทั ดีไลท์ติ=ง อินแตอร์เนชัน1 แนล จํากัด เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการดําเนินงานส่ วนใหญ่ตาม
สัญญา
ส่ วนแบ่ งรายได้ ค่าตอบแทน
คู่สัญญา
DCORP

อัตราค่ าตอบแทน
ร้อยละ 80 ของกําไรหลังหักค่าใช้จ่ายทั=งหมด

DLI
ร้อยละ 20 ของกําไรหลังหักค่าใช้จ่ายทั=งหมด
เนื1 อ งจากบริ ษ ทั ไม่ ได้ค วบคุ ม การดําเนิ น งานของกิ จการร่ วมค้าดังกล่ าว ตามเงื1 อ นไขที1 สําคัญ ข้างต้น บริ ษ ทั จึ งจัด
ประเภทเงินลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นบริ ษทั ร่ วม
วันที1 18 มิ ถุนายน 2563 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มท.0203.4/9467 แจ้งผล กิ จการร่ วมค้า DCORP - DLI
ชนะการประกวดราคาโครงการประกวดราคาจ้างค่าสร้างการรับรู ้สู่ประชาชนด้วยป้ ายประชาสัมพันธ์อจั ฉริ ยะด้วย
วิธีการประกวดอิเล็กทรอนิ กส์ มูลค่าโครงการ 301,250,000 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ1ม (สามร้อยหนึ1 งล้านสองแสนห้า
หมื1นบาท) ระยะเวลาโครงการ 2563-2565 (3 ปี )
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั ครั= งที1 6/2563 วัน ที1 24 มิ ถุ น ายน 2563 คณะกรรมการอนุ ม ตั ิ ก ารเข้าลงทุ น ใน
โครงการค่าสร้างการรับรู ้สู่ประชาชนด้วยป้ ายประชาสัมพันธ์อจั ฉริ ยะ มูลค่าการลงทุน 56,000,000 บาท ถือเป็ นเงิน
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ ว)

บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั9น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที9 30 มิถุนายน 2563

ลงทุนร้อยละ 80 ของกิจการร่ วมค้า เมื1อวันที1 16 กรกฎาคม 2563 บริ ษทั ชําระเงินจํานวนดังกล่าวให้แก่กิจการร่ วมค้า
แล้วทั=งจํานวน
9.

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยตามวิธีราคาทุน
ณ วันที1 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปั นผลรับสําหรับงวดหก

ชื;อบริ ษทั

ทุนชําระแล้ว
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562

สัดส่ วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562

เดือนสิ5 นสุ ด
30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
2563
2562

ราคาทุน
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562

บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน; จํากัด

48,000

48,000

100.00

100.00

73,862

73,862

-

-

บริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จํากัด

35,000

35,000

99.99

99.99

35,000

35,000

-

-

(98,637)

(98,407)

-

-

10,225

10,455

-

-

หัก ค่าเผือ; การด้อยค่าของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

เมื1อวันที1 3 กันยายน 2561 ที1ประชุมคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน1 จํากัด (“บริ ษทั ย่อย”) มีมติ
ให้บริ ษทั ลงทุนในบริ ษทั จัดตั=งใหม่ภายใต้ชื1อ “บริ ษทั ฮิโนกิ วูด้ เวิร์ค จํากัด” ในอัตราร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
รวมเป็ นเงิน 1 ล้านบาท บริ ษทั ดังกล่าวจดทะเบียนจัดตั=งบริ ษทั เมื1อวันที1 13 กันยายน 2561
10.

เงินลงทุนระยะยาวอื9น
เป็ นเงินลงทุนในตราสารทุนถือเป็ นเงินลงทุนทัว1 ไป ประกอบด้วย
(หน่วย : พันบาท)
ทุนที-ออกและ
เรี ยกชําระแล้ว

ประเทศ

ไทย

ชื-อบริ ษทั
สกุลเงิน จํานวนเงิน
ราคาทุน
บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืช
หมุนเวียน จํากัด
บาท 5,000,000
หัก ค่าเผือ- การด้อยค่าของเงิน
ลงทุนทัว- ไป

สัดส่ วน
เงินลงทุน
ร้อยละ

30 มิถุนายน 2563
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

33.64

เงินลงทุนระยะยาวอื-น - สุ ทธิ
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31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

-

-

2,864

54,228

-

-

(2,864)
-

(54,228)
-

บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั9น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที9 30 มิถุนายน 2563

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ ว)

จากมติที1ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของ บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด เมื1อวันที1 25 พฤษภาคม 2561 กรรมการที1
เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ได้สิ=นสภาพการเป็ นกรรมการบริ ษทั ในบริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด และวันที1
7 มิถุนายน 2561 บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัดได้ดาํ เนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ1มเติมกรรมการ ส่ งผล
ให้บริ ษทั สิ= นสุ ดอํานาจควบคุมในวันดังกล่าว ดังนั=นในงบการเงินของบริ ษทั จึงเปลี1ยนแปลงสถานะของเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อย เป็ นเงินลงทุนทัว1 ไป มีผลทําให้บริ ษทั ต้องรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยม จํานวน 51.20
ล้านบาทในงบการเงินรวม และโอนเปลี1ยนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเป็ นเงินลงทุนทัว1 ไปด้วยมูลค่าตามบัญชี ณ วันที1โอน
เปลี1ยน เป็ นเงินลงทุนระยะยาว จํานวน 54.23 ล้านบาท
ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่กลุ่มบริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด มีหนังสื อลงวันที1 14 กันยายน 2561 เพื1อเรี ยกให้บริ ษทั
ชําระค่าเสี ยหายตามสัญญา จํานวนเงิน 36 ล้านบาท กรณี บริ ษทั ไม่เข้าซื= อหุ น้ ที1เหลือ อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารได้หารื อกัน
ในประเด็นการเรี ยกร้องค่าเสี ยหายดังกล่าว ว่ายังมีประเด็นที1ทางบริ ษทั มีขอ้ โต้แย้ง ซึ1 งปั จจุบนั ยังไม่มีขอ้ ยุติ ซึ1 งอาจจะต้อง
นําสู่ กระบวนการทางศาลเพื1อหาข้อยุติต่อไป ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างเจรจาเพื1อหาข้อยุติ
ที1 ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เมื1 อวันที1 4 ธันวาคม 2562 พิจารณาให้ความเห็ นชอบอนุ มตั ิ ให้ลงนามในสัญญาจะซื= อ
จะขายหุ ้นของบริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุ นเวียน จํากัด ให้แก่ บริ ษทั แห่ งหนึ1 งในราคา 14 ล้านบาท เมื1 อวันที1 28
มกราคม 2563 บริ ษทั ได้รับชําระค่าหุน้ ดังกล่าวทั=งจํานวนแล้ว
11.

ลูกหนีกL ารค้ าและลูกหนีไL ม่ หมุนเวียนอื9น

ลูกหนี=ปรับโครงสร้างหนี=
ค่าเผือ1 หนี=สงสัยจะสู ญ
รวม

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2563
2562
49,330,547
50,530,547
(49,330,547) (50,530,547)
-

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2563
2562
49,330,547
50,530,547
(49,330,547) (50,530,547)
-

ค่าเผือ1 หนี=สงสัยจะสู ญลูกหนี=การค้าและลูกหนี=ไม่หมุนเวียนอื1นมีการเปลี1ยนแปลงในระหว่างงวด ดังนี=

ยกมา
ลดลง
ยอดยกไป

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

บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั9น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที9 30 มิถุนายน 2563

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ ว)

11.1 เมื1อวันที1 15 กรกฎาคม 2558 บริ ษทั ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงปรับปรุ งโครงสร้างหนี= และรับสภาพหนี= ของลูกหนี=
รายหนึ1 ง ภายใต้เงื1อนไขของสัญญาดังกล่าว ลูกหนี= ขอผ่อนชําระหนี= ให้แล้วเสร็ จภายใน 36 งวด ครบกําหนดภายใน
เดือนกรกฎาคม 2561 โดยเริ1 มผ่อน
งวดเดือนที1 1-งวดเดือนที1 12 ชําระไม่นอ้ ยกว่างวดละ 500,000 บาท
งวดเดือนที1 13-งวดเดือนที1 33 ชําระไม่นอ้ ยกว่างวดละ 1,500,000 บาท
งวดเดือนที1 34-งวดเดือนที1 35 ชําระไม่นอ้ ยกว่างวดละ 2,000,000 บาท
ลูกหนี=ตกลงชําระหนี=ส่วนที1เหลือทั=งหมดให้เสร็ จสิ= นครบถ้วนภายในงวดที1 36 (เดือนกรกฎาคม 2561)
บริ ษทั บันทึกค่าเผื1อหนี= สงสัยจะสู ญจากลูกหนี= ปรับโครงสร้างหนี= ดงั กล่าวเต็มจํานวน เนื1 องจากลูกหนี= ผิดนัดชําระคืน
เงินตามบันทึกข้อตกลงปรับปรุ งโครงสร้างหนี= และรับสภาพหนี= บริ ษทั ได้ยนื1 ฟ้องร้องลูกหนี= ต่อศาลแพ่ง และศาลแพ่ง
ได้มีคาํ พิพ ากษาเมื1 อวันที1 15 พฤษภาคม 2560 ให้จาํ เลยชําระหนี= ให้เป็ นไปตามคําพิพากษา โดยผ่อนชําระงวดแรก
ภายในวันที1 10 สิ งหาคม 2560 ลูกหนี= ผิดนัดชําระหนี= ตามคําพิพากษา เมื1 อวันที1 21 พฤษภาคม 2563 บริ ษทั ได้มีการ
ตรวจสอบทรัพย์สินของจําเลย พบว่า จําเลยไม่มีทรัพย์สินใดให้ยดึ อายัด หรื อบังคับคดี ทางฝ่ ายกฎหมายจึงได้เสนอว่า
ไม่สมควรฟ้ องเป็ นคดีลม้ ละลาย ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั=งที1 6/2563 ทางคณะกรรมการจึงได้เห็นชอบ
อนุมตั ิไม่ฟ้องล้มละลายกับบริ ษทั ดังกล่าว เนื1องจาก จําเลยไม่มีทรัพย์สินให้ยดึ อายัด หรื อบังคับได้
11.2 เมื1อวันที1 25 มิถุนายน 2561 บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาประนี ประนอมยอมความกับบริ ษทั เอ็มไอซี บรอดแคส จํากัด
โดยสัญญาประนีประนอมยอมความแบ่งเป็ น
สัญญาฉบับที1 1 มูลหนี=จาํ นวนเงิน 20.58 ล้านบาท กําหนดชําระเป็ นรายเดือน งวดละไม่นอ้ ยกว่า 0.30 ล้านบาท จํานวน
29 งวด และจํานวนเงิ น 11.76 ล้านบาทชําระภายในสิ= นเดื อนธันวาคม 2563 ต่อมาวันที1 28 เมษายน 2563 บริ ษทั ใน
ฐานะโจทย์ได้ยนื1 คําแถลงไม่ติดใจเรี ยกร้องที1จะดําเนินคดีเฉพาะจําเลยที1 2
สัญ ญาฉบับที1 2 มูลหนี= จาํ นวนเงิ น 44.22 ล้านบาท กําหนดชําระจํานวน 2 งวด งวดแรกภายในเดื อนธันวาคม 2561
จํานวนเงิน 22.11 ล้านบาท และงวดที1สองภายในเดือนมิถุนายน 2562 จํานวนเงิน 22.11 ล้านบาท
บริ ษทั บันทึกค่าเผือ1 หนี=สงสัยจะสู ญจากลูกหนี=สญ
ั ญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวเต็มจํานวน
อย่างไรก็ตาม สัญญาฉบับที1 2 ลูกหนี= ได้ผิดนัดชําระ บริ ษทั ได้ขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีเรี ยบร้อยแล้ว เมื1อวันที1 21
พฤษภาคม 2563 บริ ษทั ได้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของจําเลย พบว่า จําเลยไม่มีทรัพย์สินใดให้ยดึ อายัด หรื อบังคับคดี
ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างพิจารณาเพื1อหาแนวทางในการดําเนินการคดีต่อไป
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ ว)

บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั9น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที9 30 มิถุนายน 2563

12.

ส่ วนปรับปรุงอาคารเช่ าและอุปกรณ์
รายการเคลื1อนไหวสําหรับงวดหกเดือนสิ= นสุ ดวันที1 30 มิถุนายน 2563 มีดงั นี=
งบการเงินรวม
14,755,697
10,436,973
(45,532)
(193,860)
(4,334,923)
20,618,355

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี 1 มกราคม 2563
ซื=อเพิ1มระหว่างงวด (หมายเหตุ 20.2)
ขายในระหว่างงวด
โอนเป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าเสื1 อมราคาระหว่างงวด
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
14,755,697
10,436,973
(45,532)
(193,860)
(4,334,923)
20,618,355

ณ วันที1 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีทรัพย์สินที1คาํ นวณค่าเสื1 อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ โดยมีราคา
ทุน 19.42 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ 19.42 ล้านบาท)
13.

สิ นทรัพย์ สิทธิการใช้
รายการเปลี1ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิในการใช้สาํ หรับงวดหกเดือนสิ= นสุ ดวันที1 30 มิถุนายน 2563 สรุ ปได้ดงั นี=
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที9 1 มกราคม 2563
รายการปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ จากการนํามาตรฐาน
21,654,978
21,654,978
การรายงานทางการเงิน ฉบับที1 16 มาถือปฏิบตั ิครั=งแรก
เงินมัดจําเช่าอาคาร
348,500
348,500
(721,833)
(721,833)
ค่าเสื1 อมราคาสําหรับงวด
21,281,645
21,281,645
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที9 30 มิถุนายน 2563

- 31 -

บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั9น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที9 30 มิถุนายน 2563

14.

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ ว)

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
รายการเปลี1ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสําหรับงวดหกเดือนสิ= นสุ ดวันที1 30 มิถุนายน 2563 สรุ ปได้ดงั นี=
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี 1 มกราคม 2563
ซื=อเพิ1มระหว่างงวด (หมายเหตุ 20.2)
29,709,332
29,709,332
ขายในระหว่างงวด
รับโอนมาจากส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์
193,860
193,860
(2,044,006)
(2,044,006)
ตัดจําหน่ายระหว่างงวด
27,859,186
27,859,186
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2563
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุ ทธิของบริ ษทั ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี=

14.1 เมื1อวันที1 30 มกราคม 2558 บริ ษทั ได้เข้าทําสัญญาซื= อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศ กับ บริ ษทั มีเดีย เอเจนซี ไทย จํากัด
(“มีเดีย เอเจนซี”) เพื1อรับสิ ทธิ เด็ดขาดในการแต่งตั=งจากมีเดีย เอเจนซี ให้เป็ นผูร้ ่ วมบริ หารจัดการเวลาออกอากาศ การ
ซื= อขายเวลา เช่า ให้เช่าเวลาการออกอากาศ การโฆษณาสิ นค้า ธุ รกิจและบริ การ การดําเนิ นรายการ การหาผูร้ ่ วมผลิต
รายการในรายการโทรทัศน์ดาวเทียม 5 ช่อง (“สิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศ”)โดยมีกาํ หนดระยะเวลา 3 ปี ตั=งแต่ วันที1
30 มกราคม 2558 ถึง 29 มกราคม 2561 โดยบริ ษทั ตกลงชําระค่าตอบแทนการให้สิทธิบริ หารเวลาออกอากาศงวดเดียว
เป็ นจํานวนเงินทั=งสิ= น 369,200,000 บาท ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที1ทาํ สัญญา และ ตกลงชําระค่าตอบแทนเป็ นรายเดือน
เป็ นจํานวนเงินทั=งสิ= น 10,300,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ1ม) ต่อเดื อน ตลอดอายุสัญญา ทั=งนี= ตามสัญญาดังกล่าว
มีเดีย เอเจนซี ตกลงรับประกันรายได้ข= นั ตํ1าให้บริ ษทั จากการเข้าทําสัญญาซื= อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศ เป็ นจํานวน
เงินรวมภาษีมูลค่าเพิ1ม 24,000,000 บาท ต่อเดือนในปี แรก 19,000,000 บาท ต่อเดือนในปี ที1สอง และ 12,900,000 บาท
ต่อเดือนในปี ที1สาม และหากบริ ษทั ได้รับรายได้ต1าํ กว่าจํานวนเงินที1รับประกัน มีเดีย เอเจนซี ตกลงชําระค่าตอบแทน
ให้บ ริ ษ ทั ตามจํานวนที1 รั บ ประกัน เต็ม จํานวนภายในวัน ที1 25 ของแต่ ล ะเดื อ น โดยมี ก าํ หนดชําระงวดแรกเดื อ น
กุมภาพันธ์ 2558
นับแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 จนถึง 30 กันยายน 2558 มีเดีย เอเจนซี มียอดเงินค้างชําระซึ1 งเกิดจากการประกันรายได้ข= นั ตํ1า
ทั=งสิ= น 93,543,538.46 บาท และดอกเบี=ยผิดนัดจากการชําระเงินดังกล่าวจํานวน 1,703,493.75 บาท (“หนี=เงินค้างชําระ”)
บริ ษทั และ มีเดีย เอเจนซี ได้หารื อตกลงวิธีการชําระหนี= ตามสัญญาซื= อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศ โดยแบ่งการชําระ
หนี=ตามประเภทของหนี=ที1เกิดหรื อจะเกิดขึ=นตามสัญญาซื=อสิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศ ดังนี=
1.

หนีเL งินค้ างชําระ

เมื1 อ วัน ที1 11 พฤศจิ ก ายน 2558 บริ ษ ัท และ มี เดี ย เอเจนซี ได้เข้า ทํา สั ญ ญาปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งหนี= เพื1 อ กํา หนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการชําระหนี= เงินค้างชําระ (เงินประกันรายได้ข= นั ตํ1า 93,543,538.46 บาท และดอกเบี=ยผิดนัดจาก
การชําระเงินดังกล่าวจํานวน 1,703,493.75 บาท) โดยบริ ษทั ตกลงผ่อนเวลาการชําระหนี= เงินค้างชําระให้ มีเดีย เอเจนซี
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บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั9น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที9 30 มิถุนายน 2563

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ ว)

โดยให้ มีเดีย เอเจนซี แบ่งชําระหนี= เงินค้างชําระ เป็ น 36 งวด โดยเริ1 มชําระเงินงวดแรก ภายในวันทําการสุ ดท้ายของ
เดื อนธันวาคม 2558 และ ชําระเงินงวดถัดไป ภายในวันทําการสุ ดท้ายของเดื อนถัดไป และชําระดอกเบี= ยค้างชําระ
พร้อมการชําระหนี=เงินค้างชําระงวดสุ ดท้าย
2.

หนีใL นอนาคตทีจ9 ะเกิดขึนL ตามสั ญญาซืLอสิ ทธิบริหารเวลาออกอากาศ

สําหรับหนี= อื1นใดที1จะเกิดขึ=นต่อไปตามสัญญาซื= อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศ (รวมถึงหนี= ประกันรายได้ข= นั ตํ1า) นั=น
มีเดีย เอเจนซี ได้แจ้งให้บริ ษทั ทราบว่า มีเดีย เอเจนซี ได้รับสิ ทธิ ในการถ่ายทอดสด การแข่งขันฟุตบอลลีกประเทศ
สเปน โกปาเดลเรย์ ในประเทศไทย สําหรับฤดูกาล 2558/59 2559/60 และ 2560/61 และได้รับสิ ทธิ ในการถ่ายทอดสด
การแข่งขันกอล์ฟยูโรเปี ยนทัวร์ ในประเทศไทย สําหรับฤดูกาลปี 2559 2560 และ 2561 (“สิ ทธิในการถ่ ายทอดสด”)
และ มี เดี ย เอเจนซี จะเจรจาเพื1 อ ให้ สิ ท ธิ ใ นการถ่ า ยทอดสดกับ ผู ใ้ ห้ บ ริ ก ารช่ อ งสั ญ ญาณ ซึ1 งหากการเจรจาของ
มีเดีย เอเจนซี ประสบความสําเร็ จ มีเดีย เอเจนซี จะได้รับสิ ทธิ ในการขายและรับรายได้จากการโฆษณาออกอากาศใน
ระหว่างการถ่ายทอดสดการแข่งขันทั=งสองรายการ
เมื1 อวัน ที1 1 กัน ยายน 2558 มี เดี ย เอเจนซี ได้ท าํ สัญ ญาเช่ าช่ วงช่ อ งสัญ ญาณ เพื1 อ ถ่ ายทอดสดรายการแข่งขัน กอล์ฟ
ยูโรเปี ยนทัวร์ กับ บริ ษทั จีซีที มีเดีย จํากัด เป็ นที1เรี ยบร้อย และ มีเดีย เอเจนซี มีสิทธิ ในการขายโฆษณาและรับรายได้
จากการโฆษณาออกอากาศในระหว่างการถ่ายทอดสดการแข่งขันกอล์ฟยูโรเปี ยนทัวร์ (สิ ทธิ ในการขายโฆษณาใน
ระหว่างการถ่ายทอดสดการแข่งขัน ฟุ ตบอลลี กประเทศสเปน โกปาเดลเรย์ ในประเทศไทย และ สิ ท ธิ ในการขาย
โฆษณาตามสัญญาเช่าช่วงช่องสัญญาณ รวมเรี ยกว่า “สิ ทธิในการขายโฆษณา”)
มีเดีย เอเจนซี หารื อร่ วมกับบริ ษทั ว่า มีเดีย เอเจนซี สามารถนํารายได้จากการโฆษณาออกอากาศดังกล่าวมาชําระหนี=
เงินค้างชําระ และหนี= อื1นใดตามสัญญาซื= อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศกับบริ ษทั ได้ แต่บริ ษทั เล็งเห็นว่า มีเดีย เอเจนซี
อาจไม่ประสบความสําเร็ จในการบริ หารสิ ทธิ ในการขายโฆษณาหรื ออาจผิดนัดชําระหนี= ต่อบริ ษทั ดังนั=น บริ ษทั และ
มีเดีย เอเจนซี จึงตกลงให้บริ ษทั รับโอนสิ ทธิ ในการขายโฆษณาออกอากาศมาบริ หารโดยบริ ษทั ยังคงมีสิทธิ ในการ
ได้รับค่าตอบแทนภายใต้สัญญาบริ หารเวลาออกอากาศ โดยมีสิทธิ ที1จะนําเอารายได้จากการขายโฆษณาออกอากาศมา
หักชําระกับค่าตอบแทนค้างชําระดังกล่าว
เมื1 อวันที1 10 พฤศจิ กายน 2558 บริ ษทั จึ งได้เข้าทําสัญ ญากําหนดวิธีการชําระหนี= ภายใต้สัญ ญาซื= อสิ ทธิ บริ หารเวลา
ออกอากาศ (“สั ญญากําหนดวิธีการชํ าระหนีL”) กับมีเดีย เอเจนซี โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื1อเป็ นกําหนดวิธีการชําระ
หนี= ระหว่างบริ ษทั และ มีเดีย เอเจนซี ตามสัญญาซื= อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศและเพื1อเป็ นการรับรองว่าบริ ษทั จะ
ได้รับชําระหนี= จากรายได้อนั เกิดจากสิ ทธิ ในการโฆษณาของ มีเดีย เอเจนซี สัญญาดังกล่าวได้กาํ หนดให้มีเดีย เอเจนซี
โอนสิ ทธิในการบริ หารสิ ทธิในการขายโฆษณาให้บริ ษทั ฯ โดยเด็ดขาดอีกด้วย
สัญญากําหนดวิธีการชําระหนี=ระบุให้ มีเดีย เอเจนซี โอนสิ ทธิในการขายโฆษณาให้บริ ษทั บริ หาร โดยบริ ษทั มีสิทธิใน
การจัดสรร บริ หาร ขาย จําหน่าย นําออกให้เช่า เพื1อหารายได้จากสิ ทธิ ในการขายโฆษณา (เนื1 องจากสิ ทธิ ดงั กล่าวเป็ น
สิ ทธิ ในการบริ หาร หากบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารสิ ทธิ เกิ ดขึ=น บริ ษทั สามารถหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ที1เกิ ดขึ=นและ
เกี1ยวกับการบริ หารสิ ทธิ ในการขายโฆษณาออกจากรายรับจากสิ ทธิ ในการขายโฆษณา) โดยเมื1อบริ ษทั ได้รับรายได้
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สุ ทธิ หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว ตามสัญ ญากําหนดวิธีการชําระหนี= ให้บริ ษทั หักกลบลบหนี= รายได้จากสิ ทธิ ในการขาย
โฆษณาดังกล่าวกับหนี=ใด ๆ ระหว่างบริ ษทั และมีเดีย เอเจนซี ตามสัญญาซื=อสิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศ
บริ ษทั มิได้มีการบันทึกมูลค่ายุติธรรรมของสิ ทธิ ในการขายโฆษณาออกอากาศในระหว่างการถ่ายทอดสดการแข่งขัน
กอล์ฟยูโรเปี ยนทัวร์เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนในงบการเงิน เนื1องจากสิ ทธิ ที1ได้มาไม่ถือเป็ นการแปลงหนี=ใหม่ เนื1องจาก
ภาระผูกพันและหน้าที1ตามสัญญาซื= อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศของคู่สัญญายังไม่ระงับลง โดยบริ ษทั และ มีเดีย เอ
เจนซี มีเจตนาเพียงตกลงให้มีการผ่อนชําระหนี= ตามสัญญาซื= อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศ และหักรายได้จากสิ ทธิ ใน
การขายโฆษณากับหนี=ตามสัญญาซื= อสิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศ บริ ษทั ยังมีสิทธิตามกฎหมายในการฟ้องร้องเพื1อเรี ยก
ให้ มีเดีย เอเจนซี ชําระหนี=เงินประกันรายได้ข= นั ตํ1าตามสัญญาซื=อสิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศ
สําหรับภาระผูกพันและหนี= สินที1มีระหว่างกันตามสัญญาดังกล่าว ณ วันที1 30 มิถุนายน 2563 คงเหลือจํานวน 299.45
ล้านบาท ซึ1งประกอบด้วยรายการ ดังต่อไปนี=
ก. ลู ก หนี= ตามสั ญ ญาปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งหนี= คงเหลื อ ณ วัน ที1 30 มิ ถุ น ายน 2563 จํา นวน 72.01 ล้า นบาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ1ม) มีรายละเอียดดังต่อไปนี=
รายละเอียด
(หน่วย : ล้านบาท)
ลูกหนี=ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี=
98.16
หัก เงินรับชําระ
(26.15)
ลูกหนี=ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี= ณ 30 มิถุนายน 2563
72.01
ข. มูลค่าตามสัญญากําหนดวิธีการชําระหนี= ภายใต้สัญญาซื= อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศ จํานวน 227.44 ล้านบาท (ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ1ม) มีรายละเอียดดังต่อไปนี=
รายละเอียด
(หน่วย : ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรมสิ ทธิในการขายโฆษณายูโรเปี ยนทัวร์ที1ประเมินโดยที1ปรึ กษาทางการเงิน
254.79
หัก เงินรับชําระ
(27.35)
มูลค่าตามสัญญากําหนดวิธีการชําระหนี=ฯ ณ 30 มิถุนายน 2563
227.44
จากเหตุ การณ์ ที1 เกิ ดขึ= น บริ ษ ทั พิ จารณาแล้วเห็ น ควรที1 จะไม่ ให้มีการรั บ รู ้ รายได้ที1 เกิ ดขึ= น แล้วตามสัญ ญา ไว้ในงบ
การเงินนี= โดยบริ ษทั จะรับรู ้รายได้ทางด้านบัญชีเมื1อบริ ษทั ได้รับชําระเงินตามสัญญาดังกล่าวข้างต้นแล้ว (บันทึกบัญชี
เป็ นเกณฑ์เงินสด)
บริ ษทั ได้พิจารณาตั=งค่าเผือ1 การด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีสุทธิของค่าสิ ทธิน= ี ทั=งจํานวน
เมื1อวันที1 7 กันยายน 2560 มีเดีย เอเจนซี มีหนังสื อแจ้งการไม่ได้รับสิ ทธิ การถ่ายทอดสดการแข่งขันกอล์ฟยูโรเปี= ยน
ทัวร์ฤดูกาล 2560 และ 2561 บริ ษทั จึงได้ยนื1 ฟ้อง มีเดีย เอเจนซี ต่อศาลแพ่งธนบุรีเมื1อวันที1 21 กันยายน 2560 ซึ1 งศาลนัด
ไกล่เกลี1ย/สื บพยานโจทก์ในวันที1 20 พฤศจิกายน 2560 ต่อมาโจทก์ขอเลื1อนนัดไกล่เกลี1ยเป็ นวันที1 19 มกราคม 2561
โดยภายหลังไม่สามารถไกล่เกลี1ยกันได้ ศาลจึงนัดสื บพยานโจทย์วนั ที1 17 พฤษภาคม 2561 และนัดสื บพยานจําเลย
วัน ที1 18 พฤษภาคม 2561 และเมื1 อ วัน ที1 16 กรกฎาคม 2561 ศาลมี ค าํ พิ พ ากษาให้ มี เดี ย เอเจนซี1 ช ํา ระเงิ น 314.99
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ล้านบาทพร้อมดอกเบี=ยในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี ของต้นเงิน 243.36 ล้านบาทนับตั=งแต่วนั ที1 30 มิถุนายน 2560 และให้
ชําระดอกเบี= ยในอัต ราร้ อ ยละ 7.5 ต่ อ ปี ของต้น เงิ น 68.76 ล้านบาทนับ จากวัน ฟ้ อ ง (ฟ้ อ งวัน ที1 21 กัน ยายน 2560)
เป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็ จสิ= นแก่บริ ษทั คดีน= ี จาํ เลยไม่ยื1นอุทธรณ์ คดีถึงที1สุดแล้ว ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการออกคํา
บังคับเพื1อให้จาํ เลยปฎิบตั ิตามคําพิพากษา ปั จจุบนั บริ ษทั ได้สืบทรัพย์ลูกหนี= รายนี= เบื=องต้น พบว่าไม่ได้ดาํ เนิ นกิจการ
แล้ว และลูกหนี= ไม่ได้ส่งงบการเงินติดต่อกันหลายปี เมื1อวันที1 21 พฤษภาคม 2563 บริ ษทั ได้มีการตรวจสอบทรัพย์สิน
ของจําเลย พบว่า จําเลยไม่มีทรัพย์สินใดให้ยดึ อายัด หรื อบังคับคดี ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างพิจารณาเพื1อหาแนวทางในการ
ดําเนินการคดีต่อไป
14.2 ค่ า สิ ท ธิ ใ นการบริ ห ารจัด การช่ อ งสถานี โ ทรทัศ น์ ผ่ า นดาวเที ย มจํา นวน 16 สถานี โ ดยมี ร าคาทุ น 82 ล้า นบาท
ประกอบด้ว ยค่ าสิ ท ธิ สําหรั บ ระยะเวลาตั=ง แต่ ธัน วาคม 2553 ถึ ง พฤศจิ ก ายน 2563 จํานวน 8 สถานี และสําหรั บ
ระยะเวลาตั=งแต่มิถุนายน 2556 ถึงพฤษภาคม 2566 จํานวน 8 สถานี
เมื1อวันที1 26 สิ งหาคม 2558 บริ ษทั ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญาให้สิทธิ ร่วมผลิตรายการก่อนครบกําหนด กับ
บริ ษทั เอ็ม วี เทเลวิชน1ั (ไทยแลนด์) จํากัด สําหรับช่องสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม จํานวน 8 ช่องสถานี สําหรับระยะเวลา
ตั=งแต่มิถุนายน 2556 ถึง พฤษภาคม 2566 และได้ตดั จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวจํานวน 31.62 ล้านบาท
เมื1อวันที1 17 พฤศจิกายน 2558 บริ ษทั ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญาให้สิทธิ ร่วมผลิตรายการก่อนครบกําหนดกับ
บริ ษทั เอ็ม วี เทเลวิชนั1 (ไทยแลนด์) จํากัด สําหรับช่องสถานี 8 ช่องสถานี สําหรับระยะเวลาตั=งแต่ธนั วาคม 2553 ถึง
พฤศจิกายน 2563 โดยทยอยยกเลิกสัญญา ทั=งนี=บริ ษทั ได้ตดั จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว จํานวน 20.26 ล้านบาท
14.3 ค่าสิ ทธิแพร่ ภาพแพร่ เสี ยงในรายการภาพยนตร์ราคาทุน 117.44 ล้านบาท บริ ษทั บันทึกค่าเผือ1 การด้อยค่า จํานวน 22.49
ล้านบาท ในปี 2558 และจํานวน 23.75 ล้านบาท ในปี 2560
ค่าสิ ทธิ แพร่ ภาพแพร่ เสี ยงเนื= อหารายการช่ องกี ฬา EDGE SPORT ราคาทุน 67.84 ล้านบาท บริ ษทั บันทึกค่าเผื1อการ
ด้อยค่า จํานวน 41.44 ล้านบาท ในปี 2559
14.4

ค่าสิ ทธิ การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล โดยมี ราคาทุน 48 ล้านบาท บริ ษ ทั ได้บ นั ทึ ก ค่ า เผื1อ การด้อ ยค่ า จํา นวน
43.66 ล้า นบาท
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ ว)

บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั9น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที9 30 มิถุนายน 2563

15.

สิ นทรัพย์ ทางการเงินไม่ หมุนเวียนอื9น

ลูกหนี=ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก รายได้ดอกเบี,ยรับรอการรับรู ้
สุ ทธิ
หัก ส่ วนของสิ นทรัพย์ระยะยาว
ที1ถึงกําหนดชําระภายในหนึ1งปี
ค่าเผือ1 หนี=สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2563
2562
102,959,690
102,959,690
(17,447,740) (17,447,740)
85,511,950
85,511,950

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2563
2562
102,959,690
102,959,690
(17,447,740) (17,447,740)
85,511,950
85,511,950

(85,511,950)
-

(85,511,950)
-

(85,511,950)
-

(85,511,950)
-

ลูกหนี=ตามสัญญาเช่าการเงินสุ ทธิเกิดจาก บริ ษทั ได้ลงนามในหนังสื อสัญญาซื= อขายระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบปรับ
อากาศกับบริ ษทั ที1 ไม่เกี1 ยวข้องกันแห่ งหนึ1 ง ซึ1 งการส่ งมอบงานและการตรวจรับงานได้ดาํ เนิ นการแล้วเสร็ จในเดื อน
สิ งหาคม 2559 โดยบริ ษทั จะได้รับชําระราคาตามสัญญาซื= อขายเป็ นงวดรายเดื อน รวมทั=งสิ= น 84 งวด ๆ ละ 1,000,000
บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ1ม) โดยเริ1 มงวดแรกในเดื อนกันยายน 2559 และเมื1อวันที1 11 พฤศจิกายน 2559 ได้ลงนามใน
หนังสื อสัญญาซื= อขายระบบไฟฟ้ าแสงสว่างและระบบปรับอากาศ เฟส 2-1 โดยบริ ษทั ฯ จะได้รับชําระตามสัญญาเป็ น
งวดรายเดือนรวมทั=งสิ= น 84 งวด ๆ ละ 407,853 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ1ม) โดยเริ1 มงวดแรกในเดือน มกราคม 2560
ในปี 2561 ลูกหนี= ประสบปั ญหาสภาพคล่อง จึงขอเจรจาเพื1อขอขยายระยะเวลาการชําระ และจํานวนเงินที1ตอ้ งชําระใน
แต่ละงวด อย่างไรก็ตาม อยูใ่ นระหว่างการเจรจาลงนามในหนังสื อขอขยายระยะเวลาดังกล่าว บริ ษทั พิจารณาตั=งค่าเผื1อ
หนี=สงสัยจะสู ญทั=งจํานวน
ตามมติที1ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั=งที1 8/2561 เมื1อวันที1 24 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติให้สํานักงานกฏหมายแห่ ง
หนึ1 งดําเนิ นการฟ้องร้องลูกหนี= ดงั กล่าวแล้ว ซึ1 งเมื1อวันที1 20 มีนาคม 2562 ไกล่เกลี1ยครั=งที1 1 ไม่ได้ขอ้ สรุ ป ศาลจึงเลื1อน
ไปนัดไกล่เกลี1ยครั=งที1 2 วันที1 22 พฤษภาคม 2562 ต่อมาเมื1อวันที1 22 พฤษภาคม 2562 คู่ความไม่สามารถไกล่เกลี1ยกัน
ได้ ศาลนัดสื บพยานโจทก์และจําเลยในวันที1 23 และ 24 มกราคม 2563 โดยแบ่งเป็ น 2 คดี
คดี ที1 1 ทุนทรัพย์ฟ้องรวม 27.09 ล้านบาท(รวมดอกเบี= ย) เมื1 อวันที1 24 มี นาคม 2563 ศาลแพ่งมี คาํ พิพากษาให้จาํ เลย
ชําระเงิน 25.60 ล้านบาท พร้อมดอกเบี=ยในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับจากวันถัดจากวันฟ้ องเป็ นต้น
ไป จนกว่าจะชําระเสร็ จแก่โจทก์ โดยกําหนดค่าทนายความ 0.15 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายดําเนินคดี 0.01 ล้านบาท
คดีที1 2 ทุนทรัพย์ฟ้องรวม 63.41 ล้านบาท(รวมดอกเบี=ย) เมื1อวันที1 27 ธันวาคม 2562 ศาลแพ่งมีคาํ พิพากษาให้จาํ เลย
ชําระเงิน 59.91 ล้านบาท พร้อมดอกเบี=ยในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วนั ที1 1 มกราคม 2561 เป็ น
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(สอบทานแล้ ว)

ต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็ จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี=ยถึงวันฟ้องให้ไม่เกิน 3.49 ล้านบาท ตามที1โจทก์ขอ กับให้จาํ เลยชดใช้
ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกําหนดค่าทนายความ 0.15 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายดําเนินคดี 0.01 ล้านบาท
ปั จจุบนั คดีดงั กล่าวจําเลยได้ขอขยายระยะเวลายืน1 อุทธรณ์คาํ พิพากษาศาลชั=นต้นไว้
16.

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื9น

เงินมัดจํา - อื1นๆ (หมายเหตุ 20.1)
หัก ค่าเผือ1 เงินมัดจําที1จะไม่สามารถเรี ยกคืน
เงินมัดจํา - สุ ทธิ
เงินร่ วมลงทุน
หัก ค่าเผือ1 การด้อยค่าเงินร่ วมลงทุน
เงินร่ วมลงทุน - สุ ทธิ
ภาษีถูกหัก ณ ที1จ่าย - สะสม
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที1ถือไว้เพื1อขาย
รวม

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562
29,257,252
28,085,916
(28,042,237) (26,832,608)
1,215,015
1,253,308
29,242,022
29,242,022
(29,242,022) (29,242,022)
7,553,516
7,712,869
8,768,531
8,966,177

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2562
2563
29,257,252
28,085,916
(28,042,237) (26,832,608)
1,215,015
1,253,308
29,242,022
29,242,022
(29,242,022) (29,242,022)
7,553,516
7,712,869
8,768,531
8,966,177

ก.

ณ วัน ที1 30 มิ ถุ นายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 สิ น ทรัพ ย์ไ ม่ห มุน เวีย นที 1ถ ือ ไว้เพื 1อ ขายเป็ นทรัพ ย์สิ น ที 1ม ิไ ด้ใ ช้
ดําเนิ นงานซึ1 งเป็ นทรัพย์สินของเหมืองหิ นอุตสาหกรรมเพื1อการก่อสร้าง ซึ1 งหยุดดําเนิ นงานแล้วในปั จจุบนั ราคาทุน
จํานวน 17.02 ล้านบาท ซึ1 งบริ ษทั ได้ต= งั ค่าเผื1อการด้อยค่าทั=งจํานวน

ข.

เงินร่ วมลงทุน
ในที1ประชุมคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ครั=งที1 18/2560 เมื1อวันที1 7 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมตั ิการเข้าร่ วมลงทุน
กับ Triple Ch Holdings Company Limited (Triple CH) ซึ1 งเป็ นผู ้ไ ด้รั บ สิ ท ธิ ก ารถ่ า ยทอดสดฟุ ต บอลในประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์ ในสัดส่ วนการร่ วมลงทุนร้ อยละ 35 คิดเป็ นเงิน 30 ล้านบาท เพื1อประกอบธุ รกิ จการถ่ายทอดสดรายการ
ฟุตบอลในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ โดย Triple CH มีขอ้ ตกลงการรับประกันการดําเนิ นงานในช่ วงเวลา 18 เดื อน นับจาก
วันที1 1 ธันวาคม 2560 ว่า ผลประโยชน์รายได้ที1บริ ษทั จะได้รับต้องไม่ต1าํ กว่าเงินลงทุนที1บริ ษทั ให้การสนับสนุ นแก่
ธุ รกิ จการถ่ายทอดสดรายการแข่งขัน ฟุตบอล และบริ ษทั มี เงื1 อนไขในการชําระเงิ น ร่ วมลงทุ น คื อ อยู่ภายใต้การให้
ความเห็ นของที1 ปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั เกี1 ยวกับสถานะทางกฎหมายของ Triple CH และการได้รับอนุ ญ าตและ
ได้รับสิ ทธิอย่างถูกต้องให้ดาํ เนินธุรกิจการถ่ายทอดสดรายการฟุตบอล
ต่อมาบริ ษทั ได้ชาํ ระเงินจํานวน 20 ล้านบาท แล้ว ในเดือนพฤศจิกายน 2560 และในเดือนมีนาคม 2561 ได้ชาํ ระเงินอีก
จํานวน 10 ล้านบาท เนื1องจาก Triple CH ได้ต่อสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิกบั beIN
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ ว)

ทั=ง นี= บริ ษ ัท ได้ว่ า จ้า ง LEUNG WAI LAW FIRM ผ่ า น บริ ษ ัท นอร์ ต ัน โรส ฟุ ล ไบรท์ (ประเทศไทย) จํา กัด ให้
ความเห็นเกี1ยวกับสถานะของ Triple CH ซึ1งสามารถสรุ ปสาระสําคัญ ได้ดงั นี=
- Triple CH เป็ นบริ ษ ทั ข้ามชาติ ที1 จ ดทะเบี ย นในประเทศซามัว ตาม International Company Act 1988 เมื1 อ วัน ที1 14
กันยายน 2557 และจะสิ= นอายุเมื1อวันที1 30 พฤศจิกายน 2560 เว้นแต่จะดําเนินการต่ออายุ
- Triple CH เป็ นบริ ษทั ที1จดั ตั=งถูกต้องตามกฎหมายและไม่เคยปฏิบตั ิผดิ กฎหมายของประเทศซามัว
- ณ วันที1ทาํ การตรวจสอบสถานะ Triple CH มีผถู ้ ือหุน้ 1 รายคือ Bernard Camacho Sumayao
- Triple CH มี ทุ น จดทะเบี ยน 1,000,000 เหรี ยญสหรั ฐฯ ซึ1 งถูกแบ่ งออกเป็ น 1,000,000 หุ ้น มู ลค่า หุ ้น ละ 1 เหรี ยญ
สหรัฐฯ ทั=งนี= บริ ษทั ได้ว่าจ้างบริ ษทั อภิสิทธิi แอนด์ อัลลายแอนซ์ จํากัด ตรวจสอบสิ ทธิ ตามสัญญาอนุ ญาตให้ใช้
สิ ท ธิ ร ะหว่าง beIN Sports Asia Pte Limited (“beIN”) และ Triple CH ลงวัน ที1 1 ธัน วาคม 2560 ซึ1 งสามารถสรุ ป
สาระสําคัญของการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ได้ดงั นี=
- beIN และ Triple CH ตกลงว่าค่าสิ ทธิประกอบไปด้วย (แล้วแต่วา่ อย่างใดจะสู งกว่า)
§ เงิ น จํานวนหนึ1 งที1 ไม่ ข อเปิ ดเผย เนื1 อ งจากเป็ นความลับ ทางธุ รกิ จ ต่ อ ช่ วงระยะเวลา 12 เดื อ น ซึ1 งจะถู ก
คํานวณตามสัดส่ วน (prorated basis) หรื อ
§ ร้อยละ 20 ของรายได้ท= งั หมด (gross revenue) และเพิ1มอีกร้อยละ 15 ของรายได้ส่วนที1เกินเงินจํานวนหนึ1 ง
ที1ไม่ขอเปิ ดเผย เนื1องจากเป็ นความลับทางธุรกิจ
- Triple CH ตกลงที1จะจ่ายค่าสิ ทธิ ดังนี=
§ ร้อยละ 50 ของการรับประกันขั=นตํ1า นับแต่วนั ที1เข้าทําสัญญา
§ ร้อยละ 50 ของการรับประกันขั=นตํ1า ภายในวันที1 1 มีนาคม 2561
§ ค่ าสิ ท ธิ ส่ วนเพิ1 ม ใด ๆ ให้ช าํ ระภายใน 30 วัน นับ แต่ ได้รับ รายงานที1 เกี1 ยวข้อ งกัน ในแต่ ล ะเดื อ น ตามที1
กําหนดในสัญญา
- beIN ตกลงให้สิ ท ธิ แก่ Triple CH ในการอนุ ญ าตช่ วงแก่ ABS-CBN Corporation (“ABS-CBN”) ถ่ายทอดสดการ
แข่งขันฟุตบอลรายการพรี เมียร์ ลีก (Premier League) ยูฟ่า แชมเปี ยนส์ ลีก (UEFA Champions League) และ ลา ลีกา
(La Liga) ฤดูกาล 2560-2561 (“การถ่ ายทอด”) ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์
- beIN ตกลงให้ สิ ทธิ แ ก่ Triple CH ในการอนุ ญ าตช่ ว งแก่ ABS-CBN เพื1 อ ใช้ โ ลโก้ ข องสโมสรฟุ ต บอลและ
เครื1 องหมายการค้า ที1 ได้จดั หามาและได้รับ อนุ ญ าตโดยผูม้ ี อาํ นาจของแต่ละสโมสรที1 เกี1 ยวกับ การถ่ายทอด และ
กิจกรรมส่ งเสริ มการขายที1เกี1ยวกับการถ่ายทอด
- สิ ทธิ ในการถ่ายทอดเป็ นสิ ทธิ ของ Triple CH แต่เพียงผูเ้ ดี ยวในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ อย่างไรก็ตาม Triple CH ได้รับ
อนุ ญาตให้ใช้สิทธิ เฉพาะกรณี ของการถ่ายทอดสดและถ่ายทอดย้อนหลังผ่านระบบฟรี ทีวี (FTA TV transmissions)
เท่านั=น
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บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั9น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที9 30 มิถุนายน 2563

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ ว)

บริ ษทั ได้พิจารณาความเห็ นที1 ปรึ กษากฎหมายอันเกี1 ยวกับสถานะของ Triple CH และการได้รับอนุ ญ าตให้ใช้สิทธิ
ประกอบกับรู ปแบบธุรกิจแล้วจึงเข้าร่ วมลงทุน
แต่อย่างไรก็ตาม ผลการดําเนินงานธุรกิจดังกล่าวไม่เป็ นไปตามแผนงานที1วางไว้ บริ ษทั จึงพิจารณาตั=งค่าเผือ1 ทั=งจํานวน
ณ ปั จ จุ บ ัน ระยะเวลาของสั ญ ญาได้สิ= น สุ ด ลงแล้ว แต่ Triple CH ยัง ไม่ ช ํา ระเงิ น ร่ ว มลงทุ น คื น ตามเงื1 อ นไขการ
รับประกันของ Triple CH ต่อมาเมื1อวันที1 11 มิถุนายน 2562 และวันที1 5 กรกฎาคม 2562 บริ ษทั ได้ส่งหนังสื อทวงถาม
การชําระเงินดังกล่าวเป็ นที1เรี ยบร้อยแล้ว ผลของการเจรจา Triple CH ขอผ่อนผันการชําระเงินออกไปอีกเป็ นระยะเวลา
12 เดื อน โดยบริ ษทั แจ้งไปยัง Triple CH เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรทางอีเมล์ให้ชาํ ระหนี= จาํ นวนดังกล่าวภายในวันที1 30
มิ ถุนายน 2563 ผลปรากฏว่าบริ ษทั ไม่ได้รับชําระเงินจากลูกหนี= ดงั กล่าว และเมื1 อวันที1 15 มิ ถุนายน 2563 บริ ษทั ได้
แต่งตั=งให้สาํ นักงานกฎหมายแห่งหนึ1ง ดําเนินการติดตามลูกหนี=ดงั กล่าว
17.

กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น
กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขัLนพืนL ฐาน
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั=นพื=นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิที1เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญด้วยจํานวนหุน้ สามัญ
ถัวเฉลี1ยถ่วงนํ=าหนักซึ1งออกและเรี ยกชําระในระหว่างปี
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บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั9น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที9 30 มิถุนายน 2563

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ ว)

18. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนิ นธุ รกิจในส่ วนภูมิศาสตร์ เดียวคือในประเทศไทย ส่ วนธุ รกิจอื1นบริ ษทั ยังมีรายได้จากธุ รกิจ
ดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้รวม ดังนั=นจึงไม่ได้มีการเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานดังกล่าวใน
งบการเงินนี=
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานทางธุ รกิจและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สําหรับงวดสาม
เดือนและหกเดือนสิ= นสุ ดวันที1 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงั นี=
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ= นสุ ดวันที1 30 มิถุนายน 2563
รายได้ค่า
รายได้จากการ
รายได้จาก
สื1 อ-โฆษณา
จัดคอนเสิ ร์ต
การขาย
รวม
รายได้
20,992
29
21,021
(16,833)
(49)
(16,882)
ต้นทุน
กําไรขั=นต้น
4,159
(20)
4,139
กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื1น
10,884
รายได้อื1น
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
15,023
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
(14,118)
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
(4,719)
ต้นทุนทางการเงิน
(315)
ส่ วนแบ่งผลขาดทุนในบริ ษทั ร่ วม
(19,152)
รวมค่าใช้จ่าย
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
(4,129)
ภาษีเงินได้
(4,129)
ขาดทุนสุ ทธิ
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บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั9น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที9 30 มิถุนายน 2563

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ ว)

(หน่วย : พันบาท)

รายได้
ต้นทุน
กําไรขั=นต้น
รายได้อื1น
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
หนี=สงสัยจะสู ญ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วม
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งผลขาดทุนในบริ ษทั ร่ วม
รวมค่าใช้จ่าย
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ขาดทุนสุ ทธิ

รายได้ค่า
สื1 อ-โฆษณา
-

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ= นสุ ดวันที1 30 มิถุนายน 2562
รายได้จากการ
รายได้จาก
รวม
จัดคอนเสิ ร์ต
การขาย
114
114
59
59
173
173
2,436
2,609
(10,995)
(63,000)
(4,165)
(43)
(12,835)
(91,038)
(88,429)
(88,429)
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บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั9น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที9 30 มิถุนายน 2563

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ ว)

(หน่วย : พันบาท)

รายได้
ต้นทุน
กําไรขั=นต้น
กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื1น
รายได้อื1น
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
หนี=สงสัยจะสู ญ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วม
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งผลขาดทุนในบริ ษทั ร่ วม
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิ

ค่าร่ วมผลิต
รายการ
36,744
(21,405)
15,339

งบการเงินรวม
สําหรับงวดหกเดือนสิ= นสุ ดวันที1 30 มิถุนายน 2563
รายได้จากการ
รายได้จาก
จัดคอนเสิ ร์ต
การขาย
8,293
(12,291)
(3,998)

รวม
45,037
(33,696)
11,341
14,000
14,238
39,579
(26,962)
(90)
(8,453)
(622)
(36,127)
3,452
3,452
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บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั9น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที9 30 มิถุนายน 2563

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ ว)

(หน่วย : พันบาท)

รายได้
ต้นทุน
กําไรขั=นต้น
รายได้อื1น
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
หนี=สงสัยจะสู ญ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วม
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งผลขาดทุนในบริ ษทั ร่ วม
รวมค่าใช้จ่าย
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ขาดทุนสุ ทธิ

ค่าร่ วมผลิต
รายการ
-

งบการเงินรวม
สําหรับงวดหกเดือนสิ= นสุ ดวันที1 30 มิถุนายน 2562
รายได้จากการ
รายได้จาก
จัดคอนเสิ ร์ต
การขาย
5,614
2,018
(4,008)
(1,131)
1,606
887

รวม
7,632
(5,139)
2,493
7,322
9,815
(22,960)
(63,990)
(8)
(8,675)
(77)
(27,893)
(123,603)
(113,788)
(113,788)
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บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั9น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที9 30 มิถุนายน 2563

19.

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ ว)

เครื9 องมือทางการเงิน

19.1 นโยบายการบริหารความเสี9 ยง
เครื1 องมือทางการเงินที1 สําคัญของบริ ษทั ประกอบด้วย เงินสดและรายการเที ยบเท่าเงินสด ลูกหนี= การค้า เงินลงทุน และ
เงินกูย้ ืมระยะสั=น บริ ษทั มีความเสี1 ยงที1เกี1ยวข้องกับเครื1 องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริ หารความเสี1 ยง
ดังนี=
ความเสี9 ยงด้ านการให้ สินเชื9 อ
บริ ษทั มี ความเสี1 ยงด้านการให้สินเชื1 อ ซึ1 งส่ วนใหญ่ เกี1 ยวเนื1 องกับลูกหนี= ที1เกิ ดจากค่าร่ วมผลิ ตรายการโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียมและค่าสิ ทธิi แพร่ ภาพรายการ อย่างไรก็ตาม เนื1 องจากบริ ษทั มีนโยบายในการให้สินเชื1อที1ระมัดระวัง และการ
ติดตามการรับชําระหนี= อย่างใกล้ชิด ดังนั=นบริ ษทั จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที1เป็ นสาระสําคัญจากการเก็บหนี=
จากลูกหนี= เหล่านี= นอกเหนื อจากส่ วนที1ได้ต= งั ค่าเผื1อหนี= สงสัยจะสู ญไว้แล้วและลูกหนี= การค้าร่ วมผลิตรายการโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียมได้มีการวางเงินประกัน
ความเสี9 ยงจากอัตราดอกเบียL
บริ ษทั มีความเสี1 ยงจากอัตราดอกเบี=ยที1สาํ คัญอันเกี1ยวเนื1 องกับเงินฝากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื1 องจากสิ นทรัพย์
และหนี= สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี=ยที1ปรับขึ=นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี=ยคงที1ซ1 ึ งใกล้เคียงกับ
อัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี1 ยงจากอัตราดอกเบี=ยของบริ ษทั จึงอยูใ่ นระดับตํ1า
ความเสี9 ยงจากอัตราแลกเปลีย9 น
บริ ษทั ไม่มีความเสี1 ยงจากอัตราแลกเปลี1ยน เนื1องจากบริ ษทั ไม่มีรายการค้าที1เป็ นเงินตราต่างประเทศที1เป็ นสาระสําคัญ
19.2 การกําหนดมูลค่ ายุตธิ รรม
นโยบายการบัญ ชี และการเปิ ดเผยของกลุ่ ม บริ ษ ทั กําหนดให้มี ก ารกําหนดมู ล ค่ ายุติ ธรรมทั=งสิ น ทรั พ ย์และหนี= สิ น
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมหมายถึง ราคาที1จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์ หรื อจะจ่ายเพื1อโอน
หนี= สินในรายการที1เกิดขึ=นในสภาพปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที1วดั มูลค่า วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าและ/หรื อ
การเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกกําหนดโดยวิธีต่อไปนี=
มู ลค่ายุติธรรมของเงิ น สดและรายการเที ยบเท่ าเงิ น สด ลูกหนี= การค้าและลูกหนี= ห มุ น เวียนอื1 น เงิ น ให้กูย้ ืมระยะสั=น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื1น เจ้าหนี=การค้าและเจ้าหนี=หมุนเวียนอื1น และหนี=สินหมุนเวียนอื1นเป็ นมูลค่าที1ใกล้เคียงกับราคาที1
บันทึกไว้ในบัญชี
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บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั9น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที9 30 มิถุนายน 2563

20.

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ ว)

สั ญญาทีส9 ํ าคัญ (Significant Agreement)

20.1 เมื1อวันที1 19 พฤษภาคม 2559 บริ ษทั ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงจํานวน 2 ฉบับ กับผูล้ งทุนประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เพื1อเข้าทํา
รายการตรวจสอบสถานะในบริ ษทั จํานวน 2 บริ ษทั ซึ1 งจดทะเบียนจัดตั=งในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ โดยประกอบธุรกิจพลังงาน
ในประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ เพื1อเข้าซื= อหุ ้นจํานวนร้ อยละ 40 ของหุ ้นของบริ ษทั ทั=ง 2 บริ ษทั และเมื1 อวันที1 11 สิ งหาคม 2559
บริ ษทั ได้ชาํ ระเงินมัดจําการเช่าที1ดิน เพื1อก่อสร้างโรงไฟฟ้ าแสงอาทิตย์ดงั กล่าวจํานวน 22.40 ล้านบาท ให้แก่ผูแ้ ทนหรื อ
ผูร้ ับมอบอํานาจจากเจ้าของที1ดินทั=ง 2 บริ ษทั โดยหากโครงการไม่ได้รับอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ผูใ้ ห้เช่าที1ดินจะต้อง
คืนเงินมัดจําดังกล่าวเต็มจํานวน ภายในระยะเวลาที1บริ ษทั กําหนด การชําระเงินมัดจําดังกล่าวได้รับอนุมตั ิกรอบวงเงินไม่
เกิน 50 ล้านบาท จากที1ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื1อวันที1 13 กรกฎาคม 2559
เมื1 อวันที1 26 มกราคม 2560 ที1 ประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัทมี มติ อนุ ม ัติ การเข้าลงทุ นในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ของ Negros PH Solar Inc (NPSI) ขนาดกําลังการผลิตตามสัญญา Solar Energy Contract 50 เมกะวัตต์ ซึ1 งตั=งอยู่
ที1ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ โดยซื= อหุ น้ สามัญใน NPSI ร้อยละ 40 ของทุนที1ออกแล้วทั=งหมด คิดเป็ นมูลค่ารวม 600,000 ดอลล่าร์
สหรัฐ โดยจะต้องได้รับอนุมตั ิจากที1ประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั=งหมด บริ ษทั
คาดว่าโครงการโรงไฟฟ้ านี= จะสามารถก่ อสร้ างแล้วเสร็ จและจําหน่ ายไฟฟ้ าในเชิ งพาณิ ชย์ได้ภายในปี 2560 โดยจะมี
ผลตอบแทนโครงการไม่ต1าํ กว่าร้อยละ 15 ซึ1 งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์
ต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้น และภายหลังจากที1 คู่สัญญาปฏิบตั ิตามเงื1อนไขบังคับก่อนที1 กาํ หนดไว้ในสัญญาซื= อขายหุ ้นหรื อ
ได้รับยกเว้นตามวิธีการที1กาํ หนดในสัญญาฯ ภายในเดือนตุลาคม 2560 (แก้ไขเพิ1มเติมวันที1 19 พฤษภาคม 2560) บริ ษทั ได้
ชําระเงินจํานวนดังกล่าวแล้ว
อย่างไรก็ดี เมื1อวันที1 10 พฤศจิกายน 2560 ไม่สามารถดําเนินการเพื1อให้ได้มาซึ1 งใบอนุญาตก่อสร้างของโครงการและยังไม่
สามารถสรุ ปความคืบหน้าใดๆ ได้ เนื1องจากมีการปรับเปลี1ยนนโยบายเรื1 องกระบวนการและขั=นตอนการอนุมตั ิใบอนุญาต
ของหน่ วยงานคือกรมพลังงาน กระทรวงพลังงาน ประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ บริ ษทั จึ งมี ความจําเป็ นต้องยกเลิ กการลงทุนใน
โครงการ และบริ ษทั ได้ต= งั ค่าเผื1อเงินมัดจําที1 จะไม่สามารถเรี ยกคืน 34.10 ล้านบาท (ประกอบด้วยเงินมัดจําค่าเช่ าที1 ดิน
22.40 ล้านบาท ค่าดําเนิ นการเพื1อให้ได้มาซึ1 งใบอนุ ญาตก่อสร้างโครงการ 11.70 ล้านบาท) และตัดจําหน่ายเงินมัดจําที1ไม่
สามารถเรี ยกคืน (ค่าใช้จ่ายจัดจ้างที1ปรึ กษากฎหมาย ที1ปรึ กษาทางการเงิน และที1ปรึ กษาทางเทคนิ ควิศวกรรม) 8.63 ล้าน
บาท อย่างไรก็ดี บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการส่ งหนังสื อทวงถามเงินมัดจําค่าเช่าที1ดินอย่างเป็ นทางการไปยังผูใ้ ห้เช่าที1ดินแล้ว 2
ครั=ง และจะดําเนินการตามขั=นตอนทางกฎหมายต่อไป
ต่อมาเมื1อวันที1 8 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ได้รับเงินมัดจําค่าหุ น้ 21.23 ล้านบาท คืนแล้วจากผูร้ ักษาทรัพย์สิน (Escrow Agent)
สําหรับเงินมัดจําค่าเช่าที1ดิน 22.40 ล้านบาท และค่าดําเนินการเพื1อให้ได้มาซึ1 งใบอนุญาตก่อสร้างโครงการ 11.70 ล้านบาท
รวม 34.10 ล้านบาท ยังไม่สามารถเรี ยกคืนได้
ทั=งนี= การพิจารณาของคณะกรรมการสําหรับการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ Negros PH
Solar Inc (NPSI) เมื1อวันที1 26 มกราคม 2560 คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบว่า การลงทุนในโรงไฟฟ้ า NPSI มีความ
สมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากข้อมูลการตรวจสอบทางเทคนิค ข้อมูลเชิงพาณิ ชย์ และข้อมูลการตรวจสอบสถานะทาง
กฎหมาย
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การพิจารณาข้อมูลทางเทคนิ ค บริ ษทั ได้วา่ จ้าง บริ ษทั อินฟราเทค เอ เอสทีเอ็ม จํากัด เพื1อดําเนิ นการสํารวจพื=นที1และ
ประเมินความเหมาะสมของสถานที1 เพื1อใช้ในการสร้างโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่วา่ จะเป็ นการทดสอบความ
แข็งแรงของดิน ความสู งของพื=นที1จากระดับนํ=าทะเล สถิติภยั พิบตั ิ เช่น การเกิดนํ=าท่วมและลมพายุยอ้ นหลัง รวมถึง
บริ ษทั ยังได้เตรี ยมการว่าจ้างบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้ า ซึ1 งเป็ นบริ ษทั ที1ได้รับการจัดอันดับอยูใ่ นรายชื1 อบริ ษทั
ชั=นนํา 500 อันดับของโลก (Fortune Global 500) ให้เป็ นผูอ้ อกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้า
การพิจารณาความเป็ นไปได้เชิงพาณิ ชย์ เนื1องจากการแข่งขันที1สูงในธุรกิจก่อสร้างของประเทศฟิ ลิปปิ นส์ NPSI ได้รับ
ข้อ เสนอจากบริ ษ ทั รั บ เหมาก่ อ สร้ างหนึ1 ง ในการจัด หาเงิ น ทุ น ค่ าก่ อ สร้ างโครงการให้ในอัต ราร้ อ ยละ 85 ของค่ า
ก่อสร้างทั=งหมด โดย NPSI มีภาระผูกพันในการรับผิดชอบค่าก่อสร้างเบื=องต้นเพียงร้อยละ 15 เท่านั=น โดยบริ ษทั ได้
ศึกษาข้อเท็จจริ งเพิ1มเติมแล้วพบว่าโครงการอื1นในบริ เวณใกล้เคียงกันได้รับข้อเสนอจากบริ ษทั ก่อสร้างเช่นเดียวกัน ซึ1 ง
จากข้อได้เปรี ยบดังกล่าว ส่ งผลให้ผลตอบแทนโครงการ ไม่ต1าํ กว่าร้อยละ 15 ทั=งนี= บริ ษทั ได้วา่ จ้าง บริ ษทั ซิ มส์ พร็ อพ
เพอร์ต= ี คอนซัลแทนท์ จํากัด เพื1อประเมินมูลค่าของ NPSI ซึ1 งผลการประเมินมูลค่าของ NPSI มีมูลค่าหุน้ ร้อยละ 40 อยู่
ที1 757.20 ล้านบาท ทั=งนี= การประเมินมูลค่าดังกล่าวเป็ นการประเมินมูลค่าของ NPSI เมื1อสามารถดําเนิ นโครงการได้
เต็มรู ปแบบแล้ว โดยมีสมมติฐานการประเมินมูลค่า ประกอบด้วย เงินลงทุนเริ1 มกิจการเท่ากับ 2,353.95 ล้านบาท โดย
โครงการสามารถดําเนิ นการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ทนั ที มีอายุเวลาโครงการ 25 ปี และได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนจาก
รัฐบาลฟิ ลิปปิ นส์โดยได้รับการยกเว้นภาษีใน 7 ปี แรก และปี ที1 8-13 เสี ยภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 และปี ที1 1425 เสี ยภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 และอัตราค่าไฟฟ้าที1 5.70 บาทต่อหน่วย ทั=งนี= บริ ษทั ซิ มส์ฯ ประเมินมูลค่าโดย
วิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตทั=งหมดภายใต้เงื1อนไขว่า NPSI มีกาํ ลังการผลิตเต็มจํานวนที1 50 เมกะวัตต์ เป็ นเวลา
25 ปี ในการคํานวณโดยใช้อตั ราคิดลด (Discount Rate) ที1ร้อยละ 8
แต่ เนื1 อ งจากการเข้าลงทุ น ของบริ ษ ทั อยู่ในขั=น ตอนของการเริ1 ม ดําเนิ น ขอรั บ ใบอนุ ญ าตที1 เกี1 ยวข้อ งในการดําเนิ น
โครงการ บริ ษทั จึงสามารถเจรจาในการเข้าซื= อหุ ้นร้อยละ 40 ในราคา 600,000 เหรี ยญสหรัฐ หรื อประมาณ 21 ล้าน
บาท เมื1อเปรี ยบเทียบกับมูลค่าของ NPSI ซึ1 งเมื1อสามารถดําเนิ นโครงการได้เต็มรู ปแบบถือว่าเป็ นอัตราค่าตอบแทนที1
สมเหตุสมผล
ในส่ ว นของการศึ ก ษาความเป็ นไปได้ในทางกฏหมาย บริ ษ ัท ได้ว่าจ้าง DFDL (Thailand) Ltd. ซึ1 งทํางานร่ ว มกับ
สํานักงานกฎหมายในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เพื1อตรวจสอบเอกสารทางกฎหมายและใบอนุ ญาตต่าง ๆ ของ NPSI ซึ1 งผล
การประเมิ น นั=น NPSI อยู่ในขั=น ตอนการดําเนิ น การขอเอกสารหลัก คื อ ใบอนุ ญ าตก่ อสร้ างสําหรั บโครงการ โดย
บริ ษ ทั ได้กาํ หนดเงื1 อนไขการชําระเงิ น ของสัญ ญา ในรู ป แบบของเงิ น มัด จํา ซึ1 งมี เงื1 อนไขในการคื น เงิ น มัด จําหาก
เงื1อนไขบังคับก่อนในสัญญาไม่เกิดขึ=น ซึ1งรวมถึง การที1 NPSI ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างดังกล่าว
ในการประชุมคณะกรรมการ ได้มีการพิจารณาเงื1อนไขและขั=นตอนการขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง โดย NPSI จะได้รับ
ใบอนุญาตก่อสร้างได้ เมื1อกระทรวงพลังงาน ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ได้พิจารณาคําขอและเงื1อนไขของใบอนุญาตต่าง ๆ ที1
NPSI ได้ปฏิบตั ิและยื1นต่อกระทรวงพลังงาน ซึ1 งทางกระทรวงพลังงานดังกล่าว จะประกาศผลการอนุ มตั ิโครงการที1
ได้รับอนุญาตให้พฒั นาและก่อสร้างโครงการหน้าเว็บไซต์ของกระทรวงพลังงาน
อย่างไรก็ตาม จากการเปลี1ยนรัฐบาลของประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ส่ งผลให้มีการปรับเปลี1ยนนโยบายในส่ วนของการอนุมตั ิ
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ส่ งผลให้โครงการของ NPSI ยังอยูใ่ นระหว่างรอการอนุมตั ิ ซึ1งส่ งผลให้การ
ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างของโครงการล่าช้าออกไปอย่างไม่มีกาํ หนด
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ทั=งนี= คณะกรรมการจึงอนุ มตั ิให้จ่ายเงินมัดจํา 34.10 ล้านบาท ก่อนที1จะได้รับอนุ มตั ิจากผูถ้ ือหุ ้นให้ลงทุนในโครงการ
โดยคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า การชําระเงินมัดจําจํานวน 34,102,184.62 บาท เนื1องจากบริ ษทั ถือเป็ นนักลงทุนราย
ใหม่ของธุ รกิจพลังงานในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ดังนั=น หากบริ ษทั เข้าซื= อหุ ้นของโครงการโรงไฟฟ้ าในลักษณะดังกล่าว
ในช่วงเวลาที1โครงการเข้าสู่ ระยะที1ใกล้จะได้รับผลตอบแทนในเชิงพาณิ ชย์ หรื อโครงการได้รับใบอนุญาตที1เกี1ยวข้อง
ต่าง ๆ เรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั คาดการณ์วา่ ราคาของโครงการจะขึ=นไปสู่ ระดับราคาที1สูงขึ=น หรื อตามระดับราคาตลาดที1
ประมาณ 700 กว่าล้านบาท ซึ1 งประเมินได้โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ ซึ1 งหากเปรี ยบเทียบในแง่ของความเชื1 อมัน1 ของ
เจ้าของโครงการที1มีต่อนักลงทุนรายต่าง ๆ ในขณะนั=น บริ ษทั อาจมีความเสี ยเปรี ยบบริ ษทั อื1น ๆ ที1เป็ นคู่แข่งในตลาด
ดังนั=น บริ ษทั จึงตัดสิ นใจเข้าลงทุนในโครงการนี= ต= งั แต่ระยะเริ1 มต้น โดยอาจร่ วมบริ หารจัดการความเสี1 ยงที1อาจเกิดขึ=น
จากการจากการเข้าลงทุนในโครงการตั=งแต่ระยะแรก (Very greenfield stage) บริ ษทั จึงเจรจาต่อรองในการเข้าซื= อหุ ้น
ร้ อ ยละ 40 ในราคา 600,000 เหรี ย ญสหรั ฐ หรื อ ประมาณ 21 ล้านบาท แต่ บ ริ ษ ัท ต้อ งรั บ หน้าที1 ในการสํารองจ่ าย
ค่าใช้จ่ายในการจองที1ดินโครงการ
อย่างไรก็ตาม การชําระเงินดังกล่าวเป็ นการชําระเงินมัดจําซึ1 งอยูภ่ ายใต้เงื1อนไขในการชําระคืนในกรณี ต่าง ๆ ซึ1 งรวมถึง
การได้รับอนุ มตั ิจากผูถ้ ือหุ ้นให้ดาํ เนิ นโครงการ ประกอบกับเงินค่ามัดจําดังกล่าวเป็ นจํานวนซึ1 งมีความเหมาะสมเมื1อ
เปรี ยบเทียบกับมูลค่าของ NPSI หากดําเนิ นโครงการได้เต็มรู ปแบบ นอกจากนั=น เงินมัดจําทั=งในส่ วนค่าเช่าที1ดิน และ
ค่าดําเนินการเพื1อให้ได้มาซึ1งใบอนุญาตก่อสร้าง มีความจําเป็ นดังนี=
1)

เงินมัดจําค่าเช่าที1ดิน จํานวน 22,398,461.41 บาท ที1ได้ชาํ ระภายหลังจากการพิจารณาผลตรวจสอบสถานะขั=นต้น
ของ NPSI
บริ ษทั พิจารณาชําระเงินส่ วนนี= ก่อนได้รับอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุ น้ เนื1 องจาก โครงการโรงไฟฟ้าในประเทศฟิ ลิปปิ นส์
นั=น ที1ดินที1ต= งั ของโรงไฟฟ้าเป็ นส่ วนสําคัญในการได้รับอนุมตั ิโครงการ เนื1องจากที1ดินเป็ นเงื1อนไขหนึ1งของการ
ได้รับใบอนุญาตให้เข้าศึกษาและสํารวจโครงการโรงไฟฟ้า (“Service Contract”) ซึ1 งจะต้องไม่มีบริ เวณพื=นที1ทบั
ซ้ อ นกับ โครงการอื1 น ที1 ไ ด้รั บ Service Contract ไปก่ อ นหน้า ดัง นั=น NPSI จึ ง มี ค วามจําเป็ นต้อ งจัด หาที1 ดิ น
เพื1อที1จะเข้าสู่ ข= นั ตอนการขอใบอนุ ญาต Service Contract นอกจากนี= การเช่าที1ดินในระยะเวลาเริ1 มต้นโครงการ
จะช่วยบริ หารจัดการราคาค่าเช่าให้อยูใ่ นระดับราคาตลาด ไม่ก่อให้เกิดการฉวยโอกาสขึ=นราคาหากโครงการ
ได้รับใบอนุ ญาต Service Contract ที1ระบุพ=ืนที1โครงการมาก่อน นอกจากนี= การจัดหาที1ดินถือว่าเป็ นความเสี1 ยง
ระดับสู ง เนื1 องจาก หากไม่สามารถทําสัญญาเช่าที1ดินให้ครบถ้วนตามพื=นที1โครงการที1ระบุไว้ในขั=นตอนการขอ
ใบอนุ ญ าต Service Contract จะส่ งผลให้เกิ ดค่าใช้จ่ายเพิ1มขึ=นจากการที1 ตอ้ งดําเนิ นการขอใบอนุ ญ าต Service
Contract ใหม่ตามพื=นที1ที1ดินที1โครงการสามารถทําสัญญาเช่าที1ดินได้จริ ง บริ ษทั จึงตัดสิ นใจตกลงเข้าทําสัญญา
เพื1อให้มีสิทธิ ครอบครองที1ดินเพื1อให้ NPSI ขอรับสิ ทธิ ในการพัฒนาโครงการได้โดยไม่มีความเสี1 ยงเรื1 องการ
จัดหาที1ดิน และมีสภาพคล่องในการดําเนินโครงการในระยะเริ1 มต้นที1มีการแข่งขันสู ง ทั=งนี= บริ ษทั ชําระเงินส่ วน
นี= โดยไม่เป็ นไปตามสัดส่ วนการถือหุ ้น เนื1 องจาก ผูถ้ ือหุ ้นฝ่ ายฟิ ลิปปิ นส์ตกลงเป็ นผูด้ าํ เนิ นการเพื1อให้ได้มาซึ1 ง
สิ ทธิ การเช่าที1ดิน และบริ ษทั ตกลงเป็ นผูช้ าํ ระค่ามัดจํา โดยในท้ายที1สุดเมื1อสามารถดําเนิ นโครงการได้ ค่ามัดจํา
นี=จะถือว่าเป็ นค่าใช้จ่ายของโครงการ โดย NPSI มีหน้าที1จะต้องคืนให้กบั บริ ษทั ในส่ วนที1บริ ษทั ชําระเกินไปตาม
สัดส่ วนการถือหุน้
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เงินค่าดําเนิ นการเพื1อให้ได้มาซึ1 งใบอนุญาตก่อสร้างโครงการ จํานวน 11,703,723.21 บาท ได้ชาํ ระเงินภายหลัง
จากการพิจารณาผลตรวจสอบสถานะของ NPSI แล้ว
บริ ษทั พิจารณาชําระเงินส่ วนนี= ก่อนได้รับอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุ น้ เนื1 องจาก โครงการโรงไฟฟ้าในประเทศฟิ ลิปปิ นส์
นั=น NPSI จะต้องได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการ บริ ษทั ชําระเงินส่ วนนี= โดยไม่เป็ นไปตามสัดส่ วนการถือ
หุ ้น เนื1 องจาก ผูถ้ ือหุ ้นฝ่ ายฟิ ลิปปิ นส์ ตกลงเป็ นผูด้ าํ เนิ นการเพื1อให้ได้มาซึ1 งใบอนุ ญาตก่อสร้างโครงการ และ
บริ ษทั ตกลงเป็ นผูช้ าํ ระค่าดําเนิ นการ โดยในท้ายที1สุดเมื1อสามารถดําเนิ นโครงการได้ ค่ามัดจํานี= จะถือว่าเป็ น
ค่าใช้จ่ายของโครงการ โดย NPSI มีหน้าที1จะต้องคืนให้กบั บริ ษทั ในส่ วนที1บริ ษทั ชําระเกินไปตามสัดส่ วนการ
ถือหุน้
นอกจากนั=น เงิ น ลงทุ น ทั=งสองรายการรวมจํานวน 34,102,184.62 บาท นั=น บริ ษ ทั ได้ช าํ ระโดยมี เงื1 อ นไขว่า
บริ ษทั จะสามารถเรี ยกคืนเงินลงทุนสองรายการนี= คืนจากผูถ้ ือหุ น้ ของ NPSI ไม่สามารถดําเนินโครงการได้ และ
หากผูถ้ ือหุ ้นของ NPSI มีการบ่ายเบี1ยงการชําระเงินมัดจําดังกล่าวคืน บริ ษทั สามารถดําเนิ นคดีกบั ผูถ้ ือหุ ้นของ
NPSI ตามเงื1อนไขที1ระบุไว้ในสัญญา
ชื1 อผูถ้ ื อหุ ้นของ NPSI และชื1 อผูใ้ ห้เช่ าที1 ดิน คือ MS. MARIA CELIA RAMONA S. MONFORT เป็ นพลเมื อง
ประเทศฟิ ลิ ป ปิ นส์ ซึ1 งไม่ มีความสัมพัน ธ์กบั บริ ษ ทั ทั=งในด้านการมี ผูถ้ ื อหุ ้น กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร รวมถึ งผูท้ ี1
เกี1ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม การที1ผถู ้ ือหุ น้ ฝ่ ายฟิ ลิปปิ นส์เป็ นผูใ้ ห้เช่าที1ดินนั=น เนื1 องจาก บริ ษทั ได้ขอให้ผถู ้ ือหุ น้ ฝ่ ายฟิ ลิปปิ นส์
ช่วยเจรจาและรวบรวมที1ดินจากเจ้าของที1ดินที1แท้จริ งให้แก่บริ ษทั ซึ1 งผูถ้ ือหุ ้นฝ่ ายฟิ ลิปปิ นส์ไม่ได้เป็ นเจ้าของ
ที1ดินแต่อย่างใด แต่มีหน้าที1ที1ตอ้ งดําเนิ นการจัดหาที1ดินมาให้เช่า เพื1อให้โครงการสามารถเข้าสู่ ข= นั ตอนการขอ
ใบอนุญาตต่าง ๆ เช่น ใบอนุญาต Service Contract หรื อใบอนุญาตก่อสร้าง เป็ นต้น
1. เงินมัดจําค่าเช่าที1ดิน จํานวน 22,398,461.41 บาท เป็ นสัญญาที1บริ ษทั วางเงินมัดจําจองที1ดินไว้ เพื1อให้ NPSI
เช่าที1ดินโครงการในภายหลัง โดยเงื1อนไขที1บริ ษทั จะได้รับเงินคืนมี ดังนี=
(1) เมื1อเงื1อนไขการเข้าทําสัญญาเช่าที1ดินโครงการได้ถูกดําเนิ นการโดยครบถ้วน หรื อได้รับการสละสิ ทธิ
โดยคู่สญ
ั ญาที1เกี1ยวข้อง
(2) เมื1อ NPSI ไม่สามารถเข้าทําสัญญาเช่าที1ดินโครงการกับเจ้าของที1ดิน
(3) เมื1อบริ ษทั ไม่ได้รับการอนุมตั ิให้เช่าที1ดินโครงการ
ดังนั=น การที1บริ ษทั ยกเลิกการลงทุนใน NPSI ถือว่าไม่ได้รับการอนุมตั ิให้บริ ษทั เช่าที1ดิน จึงส่ งผลให้บริ ษทั
ได้รับเงินลงทุนที1เป็ นเงินมัดจําค่าเช่าที1ดินคืน ซึ1 ง ณ ปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่ได้รับชําระเงินมัดจําค่าเช่าที1ดินคืน
และอยูร่ ะหว่างขั=นตอนการจัดเตรี ยมคําให้การและคําฟ้องเพื1อฟ้องคดีต่อลูกหนี=
2. ส่ วนสัญญามัดจําค่าดําเนินการเพื1อให้ได้มาซึ1งใบอนุญาตก่อสร้าง มีเงื1อนไขที1บริ ษทั จะได้รับเงินคืน ดังนี=
(1) เมื1อคู่สญ
ั ญาไม่สามารถดําเนินการให้ NPSI ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง
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(2) เมื1อบริ ษทั ไม่ได้รับอนุมตั ิให้ดาํ เนินการโครงการ
การที1คณะกรรมการบริ ษทั ยกเลิกการลงทุนใน NPSI ส่ งผลให้บริ ษทั ต้องได้รับเงินมัดจําทั=งหมดนี= คืนเต็ม
จํานวน ขณะนี= บริ ษทั กําลังดําเนิ นการเจรจาให้คู่สัญญาคืนเงินมัดจํา โดยคู่สัญญาตกลงเข้าทําสัญญาคืนเงิน
มัดจํากับบริ ษทั โดยมีกาํ หนดการชําระเงินมัดจําทั=งหมดภายในวันที1 15 สิ งหาคม 2561 ณ ปั จจุบนั ยังไม่ได้
รับชําระเงินมัดจําดังกล่าว ปั จจุบนั อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาฟ้องคดี
ทั=งนี= หากบริ ษทั ได้รับเงินคืนดังกล่าวแล้วจริ ง บริ ษทั จะรับรู ้เป็ นค่าเผื1อผลเสี ยหายโอนกลับ และรับรู ้เป็ น
รายได้อื1นในงบกําไรขาดทุนในงวดที1ได้รับเงินคืนแล้ว
20.2 ในที1ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั=งที1 2/2563 เมื1อวันที1 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุ มตั ิการเข้าทํารายการซื= อขาย
ทรัพย์สินของบริ ษทั เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที จํากัด (“NEXT”) โดยการเข้าทํารายการดังกล่าว บริ ษทั จะจ่ายชําระเงินสดมูลค่า
40,000,000 บาท (“ราคาซื= อขาย”) ให้แก่ NEXT เพื1อเข้าซื= อทรั พ ย์สิน และสิ ทธิ ในการดําเนิ นธุ รกิ จสื1 อโฆษณา และ
อุปกรณ์ ที1เกี1 ยวข้องกับการทําธุ รกิ จสื1 อโฆษณา สิ ทธิ บตั รในการดําเนิ น ธุ รกิ จสื1 อโฆษณา ผูด้ ู แลโครงการหลัก และ
บุคลากรหลักในการทําธุรกิจ (“การทําธุรกรรม”)
ทั=งนี= การทําธุรกรรมข้างต้นจะเกิดขึ=นต่อเมื1อเงื1อนไขบังคับก่อนที1สาํ คัญตามที1ระบุไว้ในสัญญาซื= อขายทรัพย์สินสําเร็ จ
ครบถ้วนสมบู รณ์ และในกรณี ที1 การทําธุ รกรรมเป็ นผลสําเร็ จ บริ ษ ทั จะได้รับ สิ ท ธิ ในการดําเนิ น ธุ รกิ จสื1 อโฆษณา
จํานวน 6 สัญญา อุปกรณ์ที1เกี1ยวข้องกับการทําธุ รกิจสื1 อโฆษณา 249 รายการ สิ ทธิ บตั รในการดําเนิ นธุ รกิจสื1 อโฆษณา
ผูด้ ูแลโครงการหลัก และบุคลากรหลักในการทําธุ รกิจ ซึ1 งคาดว่าการเข้าทําธุ รกรรมดังกล่าวจะแล้วเสร็ จภายในเดือน
มีนาคม 2563 ทั=งนี= บริ ษทั ไม่มีภาระผูกพันหรื อหน้าที1ในการดําเนิ นการใด ๆ ก่อนการดําเนิ นการตามเงื1อนไขบังคับ
ก่อนโดย NEXT ทั=งนี= สัญญาซื=อขายทรัพย์สินมีสาระสําคัญโดยสรุ ป ดังนี=
เงื1อนไขบังคับก่อน
1. การตรวจสอบสถานะของกิ จการและทรัพย์สิน (Due Diligence) เสร็ จสิ= น และไม่มีผลกระทบทางลบอย่างเป็ น
นัยสําคัญต่อการเข้าทํารายการ
2. NEXT ดําเนินการให้ ผูด้ ูแลโครงการหลักซึ1 งเป็ นบุคคลที1บริ ษทั กําหนดเข้าทําสัญญาว่าจ้างบริ หารจัดการกับบริ ษทั
โดยมีเนื=อหาและระยะเวลาเป็ นไปตามที1บริ ษทั กําหนด ทั=งนี= เป็ นระยะเวลาไม่ต1าํ กว่า 4 ปี
3. NEXT ดําเนิ นการให้พนักงานที1บริ ษทั กําหนด เข้าทําสัญญาจ้างแรงงานกับบริ ษทั เพื1อให้พนักงานดังกล่าวทํางาน
เป็ นพนักงานของบริ ษทั ตามข้อกําหนดและเงื1อนไขที1บริ ษทั กําหนด
4. NEXT ดําเนิ นการการเปลี1ยนแปลงคู่สัญญาที1เกี1ยวกับสิ ทธิ ในการดําเนิ นธุรกิจสื1 อโฆษณา โดยมีมูลค่ารวมตั=งแต่ก1 ึง
หนึ1งของสัญญาที1เกี1ยวกับสิ ทธิในการดําเนินธุรกิจสื1 อโฆษณารวมกันทุกฉบับ
เงื1อนไขบังคับหลัง
1. NEXT ตกลงดําเนิ นการการเปลี1ยนแปลงคู่สัญญาที1เกี1ยวกับสิ ทธิ ในการดําเนิ นธุ รกิจสื1 อโฆษณา ฉบับที1ยงั ไม่เสร็ จ
สิ= น ภายใน 60 วันนับแต่วนั ที1การซื=อขายเสร็ จสมบูรณ์
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2. NEXT ตกลงรั บ ประกัน สภาพการใช้งานทรั พ ย์สิ น ที1 ซ=ื อ ขายเป็ นระยะเวลา 90 วัน นับ แต่ วนั ที1 ก ารซื= อ ขายเสร็ จ
สมบูรณ์
3. NEXT ดําเนิ นการให้มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ในสิ ทธิ บตั รการประดิษฐ์ ที1อยูใ่ นระหว่างการดําเนิ นการจดทะเบียน
ขอสิ ทธิบตั รการประดิษฐ์แก่บริ ษทั
4. NEXT ตกลงที1จะดําเนิ นการต่อ ติดตาม และ/หรื อให้ความร่ วมมือแก่บริ ษทั จนกว่าการจดทะเบียนที1เกี1ยวข้องจะ
เสร็ จสิ= น รวมถึ งแต่ ไม่ จาํ กัด เฉพาะ การนําสัญ ญาอนุ ญ าตให้ใช้สิ ท ธิ ไปจดทะเบี ยนเมื1 อ คําขอจดสิ ท ธิ บ ตั รการ
ประดิษฐ์ได้รับการจดทะเบียนเรี ยบร้อยแล้ว
การชําระราคาซื=อขาย
ในวัน ที1 ก ารซื= อขายเสร็ จ สมบู ร ณ์ บริ ษ ัท จะชํา ระราคาซื= อขายให้ แ ก่ NEXT ทั=ง นี= ในกรณี ที1 NEXT ดํา เนิ น การ
เปลี1ยนแปลงคู่สัญญาได้ไม่ครบ 6 ฉบับ ตามที1กาํ หนดไว้ในเงื1อนไขบังคับก่อน NEXT ตกลงให้บริ ษทั หักราคาซื= อขาย
จํานวนเที ย บเท่ ากับ มู ล ค่ าประเมิ น ของสั ญ ญาที1 เกี1 ย วกับ สิ ท ธิ ใ นการดําเนิ น ธุ ร กิ จ สื1 อ โฆษณาที1 ย งั ดําเนิ น การการ
เปลี1ยนแปลงคู่สญ
ั ญาไม่แล้วเสร็ จ โดยบริ ษทั จะชําระราคาซื= อขายที1หกั ไว้ให้แก่ NEXT เป็ นรายสัญญาภายใน 60 วันนับ
แต่วนั ที1 NEXT ดําเนินการการเปลี1ยนแปลงคู่สญ
ั ญาฉบับนั=น ๆ เสร็ จสิ= น อย่างไรก็ดี หาก NEXT ไม่สามารถดําเนินการ
การเปลี1ยนแปลงคู่สัญญาได้ภายในระยะเวลาตามที1กาํ หนด NEXT ตกลงลดราคาซื= อขายเป็ นจํานวนเทียบเท่ากับมูลค่า
ประเมินของสัญญาที1ดาํ เนินการการเปลี1ยนแปลงคู่สญ
ั ญาไม่แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาตามที1กาํ หนด
นอกจากนี= เพื1อให้การดําเนิ นการต่าง ๆ เป็ นไปอย่างคล่องตัว ให้ประธานเจ้าหน้าที1บริ หาร หรื อบุคคลที1คณะกรรมการ
ของบริ ษทั มอบหมายเป็ นผูเ้ จรจา ทําความตกลง กําหนด แก้ไข เปลี1ยนแปลงรายละเอียดเงื1อนไขและดําเนินการใด ๆ ที1
จําเป็ น ตั=งแต่การลงนามในสัญ ญา บันทึ กข้อตกลง และเอกสารต่าง ๆ รวมทั=งการติ ดต่อกับหน่ วยงานราชการหรื อ
หน่วยงานกํากับดูแลที1เกี1ยวข้อง ตลอดจนดําเนินการต่าง ๆ ตามที1จาํ เป็ นและสมควรเพื1อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั
การเข้าทํารายการซื= อขายทรัพย์สินดังกล่าว ทางบริ ษทั NEXT ได้ส่งมอบสิ ทธิ ในการดําเนิ นธุ รกิ จสื1 อโฆษณา ของ
บริ ษทั แอคมีเดีย (ไทยแลนด์) จํากัด, บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน), บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั เซ็นทรัล ฟู้ด รี เทล จํากัด ให้กบั บริ ษทั เป็ นที1เรี ยบร้อยแล้ว รวมมูลค่า 29,321,009.47 บาท
สําหรับสัญญาของบริ ษทั เซ็นทรัลแฟมิลี1มาร์ท จํากัด และบริ ษทั อิออน (ไทยแลนด์) จํากัด รวมมูลค่า 566,154.41 บาท
ยังคงอยูใ่ นขั=นตอนของการดําเนินการเปลี1ยนสัญญาจากบริ ษทั NEXT เป็ นบริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ปเรชัน1 จํากัด (มหาชน)
ซึ1 งตามมติ ที1ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั วันที1 12 พฤษภาคม 2563 มี มติ อนุ มตั ิ ขยายระยะเวลาเข้าทําสัมปทานของ
คู่สัญ ญาทั=ง 2 สัญ ญา ดังกล่าวข้างต้น ซึ1 ง ณ วัน ที1 30 มิ ถุน ายน 2563 ทางบริ ษ ทั NEXT ไม่ ส ามารถส่ งมอบสัญ ญา
ดังกล่าวได้ทนั ตามกําหนดที1 ขออนุ มตั ิขยายเวลาเข้าทําสัมปทาน ทั=งนี= คณะกรรมการบริ ษทั จึ งได้มีมติเปลี1ยนแปลง
มูลค่าสัญญาซื= อขายทรัพย์สินกับทาง NEXT จากเดิมมูลค่า 40,000,000 บาท (สี1 สิบล้านบาทถ้วน) เป็ น 39,433,845.59
บาท (สามสิ บเก้าล้านสี1 แสนสามหมื1นสามพันแปดร้อยสี1 สิบห้าบาทห้าสิ บเก้าสตางค์) รวมทั=งสัญญาให้สิทธิ โฆษณา
ระหว่าง บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน) เปลี1ยนเป็ นสัญญาร่ วมลงทุนกับ บริ ษทั แพลน บี ซี เอส จํากัด ซึ1 งเป็ นไป
ตาม มติที1ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั=งที1 7/2563วันที1 13 สิ งหาคม 2563
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ณ วันที1 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั อยู่ระหว่างการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของธุ รกิ จ โดยผูบ้ ริ หารได้แต่งตั=งผูป้ ระเมิน
ราคาอิสระ เพื1อประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว อย่างไรก็ดี ณ วันที1งบการเงินนี= ได้รับการอนุ มตั ิ บริ ษทั ยังอยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาข้อมูลดังกล่าว ดังนั=น มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที1ได้มาและหนี= สินที1รับมาเป็ นมูลค่าประมาณการ ณ
วันที1ซ=ือธุรกิจ และอาจมีการปรับปรุ ง
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที1 3 ผูบ้ ริ หารต้องประมาณการมูลค่ายุติธรรมของธุ รกิจที1ซ=ื อมา ณ วันที1ซ=ื อ
ในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่าซึ1 งต้องไม่เกินกว่าหนึ1 งปี นับจากวันที1ซ=ื อ ผูซ้ =ื อต้องปรับย้อนหลังประมาณการ
ที1เคยรับรู ้ไว้ ณ วันที1ซ=ื อ เพื1อสะท้อนผลของข้อมูลเพิ1มเติมที1ได้รับเกี1ยวกับข้อเท็จจริ งและสถานการณ์แวดล้อมที1มีอยู่ ณ
วันที1 ซ=ื อ ทั=งนี= การกําหนดมูลค่ายุติธรรมที1 สุดของธุ รกิ จบางแห่ งที1 ซ=ื อมาในระหว่างปี 2563 นั=นขึ=นอยู่กบั การกําหนด
ราคาซื=อขั=นสุ ดท้าย และผลของการปั นส่ วนราคาซื=อ
21.

ภาระผูกพัน
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาบริ การกับบริ ษทั ที1ไม่เกี1 ยวข้องกันแห่ งหนึ1 ง กําหนดระยะเวลาการเช่ า 3 ปี สิ= นสุ ดสัญญาวันที1 30
พฤศจิ ก ายน 2563 ในอัต ราค่ าบริ ก าร ปี ที1 1 จํานวน 139,400 บาท ปี ที1 2 จํานวน 156,825 บาท และปี ที1 3 จํานวน
174,250 บาท

22.

ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริ ษทั แห่งหนึ1งได้ยนื1 ฟ้องบริ ษทั ต่อศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ เมื1อวันที1 30 มีนาคม 2561 ในฐานผิดข้อตกลงซื= อขาย และเรี ยก
ค่ าเสี ยหายจากบริ ษ ทั โดยมี ทุ น ทรั พ ย์ฟ้ อ งรวม 20.26 ล้านบาท จากกรณี บ ริ ษ ทั ดังกล่ าวไม่ ได้รับ สิ ท ธิ เวลาในการ
โฆษณาในรายการแข่งขัน กอล์ฟ ยูโรเปี1 ยน ฤดู กาลปี 2017 และ 2018 และเมื1 อวัน ที1 22 พฤษภาคม 2561 บริ ษ ทั ยื1น
คําให้การและฟ้องแย้งเรี ยกค่าสิ ทธิ โฆษณาที1บริ ษทั ดังกล่าวยังเป็ นหนี= โดยมีทุนทรัพย์รวม 3.93 ล้านบาท โดยวันที1 10
ตุลาคม 2562 สื บพยานจําเลยเสร็ จสิ= น ศาลได้นดั ฟั งคําพิพากษาในวันที1 19 ธันวาคม 2562 พิพากษาให้จาํ เลยชําระเงิน
25,653,371.51 บาท พร้อมดอกเบี=ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าว นับแต่วนั ฟ้ อง (ฟ้ องวันที1 30 มีนาคม
2561) เป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็ จแก่โจทย์ และให้จาํ เลยใช้ค่าฤชาธรรมเนี ยมแทนโจทย์ โดยกําหนดค่าทนายความ
10,000 บาท
ในปี 2562 บริ ษทั ได้บนั ทึกสํารองค่าเผื1อความเสี ยหายจากคดีฟ้องร้องพร้อมดอกเบี=ยรวมเป็ นเงินจํานวน 29.04 ล้านบาท
ในงบการเงิน ปั จจุบนั คดีน= ี ตกลงประนี ประนอมยอมความโดยบริ ษทั ฯ ได้ชาํ ระเงินทั=งสิ= น 19,300,000 บาท วันที1 27
เมษายน 2563 และโอนกลับสํารองค่าเผือ1 ความเสี ยหายจากคดีเป็ นรายได้อื1นในงบกําไรขาดทุนแล้ว
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วันที9 30 มิถุนายน 2563

23.

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ ว)

เหตุการณ์ ภายหลังวันทีใ9 นงบการเงิน
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั=งที1 1/2563 เมื1อวันที1 7 สิ งหาคม 2563 ที1ประชุมมีมติอนุมตั ิดงั ต่อไปนี=
1. อนุ ม ัติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท จาก 1,762,223,316 บาท เป็ น 1,430,416,192 บาท โดยการตัด หุ ้ น จด
ทะเบียนที1ยงั มิได้จาํ หน่ายจํานวน 331,807,124 หุน้ มูลค่าที1ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
2. อนุมตั ิแก้ไขชื1อบริ ษทั ชื1อย่อหลักทรัพย์ของบริ ษทั และตราประทับบริ ษทั เป็ น
ชื1อบริ ษทั ภาษาไทย : “บริ ษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน)”
ชื1อภาษาอังกฤษ : “DV8 PUBLIC COMPANY LIMITED”
ชื1อย่อหลักทรัพย์ของบริ ษทั : “DV8”
3. อนุ ม ัติ แ ก้ไ ขเพิ1 ม เติ ม หนัง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข องบริ ษ ัท เพื1 อ ให้ ส อดคล้อ งกับ การลดทุ น จดทะเบี ย นและแก้ไ ข
เปลี1ยนแปลงชื1อบริ ษทั

24.

การอนุมตั งิ บการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี=ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั เมื1อวันที1 13 สิ งหาคม 2563
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