บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
งบการเงิน
สํ าหรับปี สิCนสุ ดวันที: 31 ธันวาคม 2563
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื=อ “บริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน= จํากัด (มหาชน)”)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั ดีวี8 จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ซึ= งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน
รวมและงบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะกิจ การ ณ วัน ที = 31 ธัน วาคม 2563 งบกํา ไรขาดทุน เบ็ด เสร็ จ รวม และงบกํา ไร
ขาดทุน เบ็ด เสร็ จ เฉพาะกิจ การ งบแสดงการเปลี=ย นแปลงส่ ว นของผูถ้ ือ หุ ้น รวมและงบแสดงการเปลี=ย นแปลงส่ ว นของ
ผูถ้ ือ หุ ้น เฉพาะกิจ การ และงบกระแสเงิน สดรวมและงบกระแสเงิน สดเฉพาะกิจ การ สํา หรับ ปี สิR น สุ ด วัน เดีย วกัน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชี ที=สาํ คัญ
ข้า พเจ้า เห็น ว่า งบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิจ การข้า งต้น นีR แ สดงฐานะการเงิน รวมและฐานะการเงิน เฉพาะ
กิจการของบริ ษทั ดี วี8 จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที= 31 ธันวาคม 2563 และผลการดําเนิ นงานรวมและผลการ
ดําเนิ นงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สิR นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตามที=ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระ
จากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที=กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่ วนที=เกี=ยวข้องกับ
การตรวจสอบงบการเงินรวม และข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ ตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื=น ๆซึ= งเป็ นไปตามข้อกําหนด
เหล่านีR ข้าพเจ้าเชื=อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที=ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื=อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า
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-2เรื: องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื= องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื= องต่าง ๆที=มีนยั สําคัญที=สุดตามดุลยพินิจเยีย= งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี ปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื= องเหล่านีRมาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัRงนีR ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น
แยกต่างหากสําหรับเรื= องเหล่านีR
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ความเสี: ยง
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับรายการผลแตกต่างชัว= คราวที=ใช้หกั ภาษี จํานวน
335 ล้านบาท (เฉพาะบริ ษทั 318 ล้านบาท) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19 เนื= องจากการรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชี นR ี ตอ้ งอยูบ่ นพืRนฐานของโอกาสในการนําไปใช้จริ งที=ตอ้ งอาศัยดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร ความคาดหวังที=จะได้ใช้
ประโยชน์จากสิ นทรัพย์นR นั ขึRนอยูก่ บั หลายปั จจัยรวมถึงความเหมาะสมของผลแตกต่างชัว= คราวทางภาษีและความเพียงพอของ
กําไรทางภาษีในอนาคตเพื=อรองรับการรับรู ้ดงั กล่าว
การตอบสนองความเสี: ยงของผู้สอบบัญชี
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื= องดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ใช้วธิ ีดงั ต่อไปนีR
- ข้าพเจ้าพิจารณาการประเมินของผูบ้ ริ หารถึงความเพียงพอของกําไรทางภาษีในอนาคตเพื=อรองรับเพื=อที= จะ
บัน ทึ ก สิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี โดยได้พิ จ ารณาประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคตและ
กระบวนการจัดทําประมาณการของผูบ้ ริ หาร
- ทดสอบความน่าเชื=อถือของการคํานวณและเปรี ยบเทียบกับงบประมาณล่าสุ ดที=ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษทั และ
- สอบถามผู บ้ ริ ห ารเกี= ย วกับ สมมติ ฐ านสํ า คัญ เรื= อ งการประมาณการอัต ราการเจริ ญ เติ บ โตระยะยาวโดย
เปรี ยบเทียบกับผลการดําเนินงานในอดีต ภาวะเศรษฐกิจ และการคาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรม
จากผลการทดสอบข้างต้น ทําให้ขา้ พเจ้ามัน= ใจว่าบริ ษทั ยังไม่ควรทําการรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เหตุเพราะยัง
ไม่เห็นโอกาสของบริ ษทั ที=จะได้ใช้ประโยชน์ทางภาษีในอนาคตอย่างชัดแจ้ง
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี: น้ น
(1) ตามที=กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 11.1 ตัRงแต่รอบปี สิR นสุ ดวันที= 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้รับรู ้ส่วน
แบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวจนมูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสี ยเท่ากับศูนย์ กลุ่มบริ ษทั ได้หยุด
รับรู ้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
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-3(2) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 20 และข้อ 31 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ลงทุนในโครงการต่าง ๆ และได้
รายงานความคืบหน้าของแต่ละโครงการที=สาํ คัญ
(3) ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 เนื=องด้วยผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติด
เชืR อไวรั ส โคโรนา 2019 บริ ษ ทั ได้จดั ทํางบการเงิ น สําหรั บ ปี สิR น สุ ด วัน ที= 31 ธัน วาคม 2563 โดยเลื อกนําแนวปฏิ บ ตั ิ
ทางการบัญชี เรื= อง มาตรการผ่อนปรนชัว= คราวสําหรับทางเลือกเพิ=มเติมทางบัญชีเพื=อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชืRอไวรัสโคโรนา 2019 ที=ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี มาถือปฏิบตั ิ ทัRงนีR ข้าพเจ้ามิได้แสดง
ความเห็นอย่างมีเงื=อนไขต่อกรณี นR ีแต่อย่างใด
ข้ อมูลอื:น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื=น ข้อมูลอื=นประกอบด้วยข้อมูลซึ= งรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผูส้ อบบัญชี ที=อยูใ่ นรายงานประจําปี นัRน ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจําปี ภายหลังวันที=ในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีนR ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื=นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื=อมัน= ต่อข้อมูลอื=น ความรับผิดชอบ
ของข้าพเจ้าที=เกี=ยวเนื=องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื=นมีความขัดแย้งที=มีสาระสําคัญกับงบ
การเงินหรื อความรู ้ที=ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฎว่าข้อมูลอื=นมีการแสดงข้อมูลที=ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญหรื อไม่
เมื=อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที=ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื= อสารเรื= องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที= ในการกํากับดูแลเพื=อให้ผูม้ ีหน้าที= ในการกํากับดูแลดําเนิ นการแก้ไขข้อมูลที= แสดงขัดต่อ
ข้อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าทีใ: นการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที=รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านีR โดยถูกต้องตามที=ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี=ยวกับการควบคุมภายในที=ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื=อให้สามารถ
จัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที=ปราศจากการแสดงข้อมูลที=ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิด
จากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ใน
การดําเนินงานต่อเนื=อง เปิ ดเผยเรื= องที=เกี=ยวกับการดําเนินงานต่อเนื=อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับ
การดําเนิ น งานต่ อเนื= อง เว้น แต่ ผูบ้ ริ ห ารมี ความตัRงใจที= จะเลิ กกลุ่ ม บริ ษ ทั หรื อหยุด ดําเนิ น งานหรื อไม่ ส ามารถดําเนิ น งาน
ต่อเนื=องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที=ในการกํากับดูแลมีหน้าที=ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์ เพื=อให้ได้ความเชื= อมัน= อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิ จการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อ มู ล ที= ข ดั ต่ อ ข้อ เท็จจริ งอัน เป็ นสาระสําคัญ หรื อ ไม่ ไม่ ว่าจะเกิ ด จากการทุ จริ ต หรื อ
ข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ= ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ยความเชื= อมัน= อย่างสมเหตุสมผล คือความ
เชื=อมัน= ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที=ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที=มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที=ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
และถือว่ามีสาระสําคัญเมื=อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที=ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกัน
จะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมจากการใช้งบการเงินเหล่านีR
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย= งผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี= ยงจากการแสดงข้อมูลที=ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื=อตอบสนองต่อ
ความเสี= ยงเหล่านัRนและได้หลักฐานการสอบบัญชี ที=เพียงพอและเหมาะสมเพื=อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็ นของ
ข้าพเจ้าความเสี= ยงที=ไม่พบข้อมูลที=ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ= งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี= ยงที=
เกิดจากข้อผิดพลาดเนื=องจากการทุจริ ตอาจเกี=ยวกับการสมรู ้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตัRงใจละเว้นการ
แสดงข้อมูลการแสดงข้อมูลที=ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
•

•
•

ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที=เกี=ยวข้องกับการตรวจสอบเพื=อออกแบบวิธีการตรวจสอบที=เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่ เพื=อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็ นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริ ษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที=ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิ ดเผยข้อมูลที=เกี=ยวข้องซึ=งจัดทําขึRนโดยผูบ้ ริ หาร
สรุ ปเกี=ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื=องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐานการ
สอบบัญชีที=ได้รับสรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที=มีสาระสําคัญที=เกี=ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที=อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อ
สงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื=องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความ
ไม่แน่ นอนที=มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการที=เกี= ยวข้องหรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็ นของ
ข้าพเจ้าจะเปลี=ยนแปลงไปข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึRนอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที=ได้รับจนถึงวันที=ในรายงานของผูส้ อบ
บัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนิ นงาน
ต่อเนื=อง
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•

•

ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนืR อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที=ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูล
โดยถูกต้องตามที=ควรหรื อไม่
ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที=เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี=ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื=อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทางการควบคุมดูแล
และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื=อสารกับผูม้ ีหน้าที=ในการกํากับดูแลในเรื= องต่าง ๆที=สาํ คัญซึ= งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที=
ได้วางแผนไว้ประเด็นที=มีนยั สําคัญที=พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที=มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในหาก
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที=ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที=เกี=ยวข้องกับความเป็ น
อิสระและได้สื=อสารกับผูม้ ีหน้าที=ในการกํากับดูแลเกี=ยวกับความสัมพันธ์ทR งั หมดตลอดจนเรื= องอื=นซึ= งข้าพเจ้าเชื=อว่ามีเหตุผลที=
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที=ขา้ พเจ้าใช้เพื=อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาด
ความเป็ นอิสระ
จากเรื= องที= สื=อสารกับผูม้ ีหน้าที= ในการกํากับดูแลข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื= องต่าง ๆ ที= มีนัยสําคัญมากที= สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื= องสําคัญในการตรวจสอบข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื= อง
เหล่ านีR ในรายงานของผูส้ อบบัญ ชี เว้น แต่ กฎหมายหรื อข้อบังคับ ไม่ ให้เปิ ดเผยต่ อสาธารณะเกี= ยวกับ เรื= องดังกล่ าวหรื อใน
สถานการณ์ที=ยากที=จะเกิดขึRนข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื= อสารเรื= องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการ
สื= อสารดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีที=รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนีRคือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์

(นายจิโรจ ศิริโรโรจน์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5113
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
25 กุมภาพันธ์ 2564

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
(เดิมชื: อ "บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)")
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที: 31 ธันวาคม 2563

2563

2562

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

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

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

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

5,008,205
384,405,726
93,826,453
86,358
1,109,141
484,435,883

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

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

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

10,455,384
14,755,697
8,966,177
34,177,258
518,613,141

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั6วคราว
ลูก หนี9ก ารค้าและลูก หนี9ห มุ นเวียนอื6น - สุทธิ
สินค้าคงเหลือ
เงินให้ก ้ยู มื ระยะสั9นแก่บริษทั ทีเ6 กี6ยวข้อ งกัน
สินทรัพย์ทางการเงินหมุ นเวียนอื6น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ข องงวดปัจจุบนั
สินทรัพย์ห มุ นเวียนอื6น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากทีต6 ิดภาระคํ9าประกัน
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินลงทุนในบริษทั ย่อ ย
เงินลงทุนระยะยาวอื6น
ลูก หนี9ก ารค้าและลูก หนี9ไม่ห มุ นเวียนอื6น
เครื6อ งตกแต่งและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์สิทธิก ารใช้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่ห มุ นเวียนอื6น
สินทรัพย์ไม่ห มุ นเวียนอื6น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

7
8
6.2
18
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ6งของงบการเงินนี9
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บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
(เดิมชื: อ "บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)")
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที: 31 ธันวาคม 2563

2563

2562

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

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

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

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

9,629,122
255,846
29,037,508
38,922,476

22
23
24

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

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

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

562,190
954,489
2,830,050
4,346,729
43,269,205

26

1,430,416,192

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนีสG ินและส่ วนของผู้ถื อหุ้น
หนีสG ินหมุนเวียน
เจ้าหนี9ก ารค้าและเจ้าหนี9ห มุ นเวียนอื6น
ส่วนของหนี9สินระยะยาวทีถ6 ึงกําหนดชําระภายในหนึ6งปี
เงินก ้ยู มื ระยะสั9น
หนี9สินหมุ นเวียนอื6น
รวมหนีสG ินหมุนเวียน
หนีสG ินไม่หมุนเวียน
เงินก ้ยู มื ระยะยาว
ประมาณการหนี9สินไม่ห มุ นเวียนสําหรับผลประโยชน์พนัก งาน
หนี9สินไม่ห มุ นเวียนอื6น
รวมหนีสG ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีสG ิน
ส่ วนของผู้ถื อหุ้น
ทุนเรือ นหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 1,430,416,192 หุ้น มู ล ค่าหุ้นละ 1.00 บาท
หุ้นสามัญ 1,762,223,316 หุ้น มู ล ค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ทุนทีอ6 อกและชําระแล้ว
หุ้นสามัญ 1,430,416,192 หุ้น มู ล ค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ส่วนเกินมู ล ค่าหุ้น
ส่วนตํ6ากว่ามู ล ค่าหุ้น
ส่วนลดมู ล ค่าหุ้นสําหรับหนี9แปลงสภาพเป็ นทุน
กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่ วนของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไ6 ม่มีอ ํานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถื อหุ้น
รวมหนีสG ินและส่ วนของผู้ถื อหุ้น

21
22
34

1,430,416,192
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
(1,974,871,600)
488,252,217
14,272,563
502,524,780
613,600,067

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

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

13,000,000
(1,987,779,881)
475,343,936
475,343,936
518,613,141

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ6งของงบการเงินนี9
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บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
(เดิมชื: อ "บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)")
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิGนสุ ดวันที: 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้ค ่าสื6อ -โฆษณา
รายได้จากการจัดคอนเสิร์ต
รายได้จากการขาย
รวมรายได้
ต้นทุนค่าสื6อ -โฆษณา
ต้นทุนจากการจัดคอนเสิร์ต
ต้นทุนขาย
รวมต้นทุน
กําไร (ขาดทุน) ขันG ต้น
กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื6น
กําไรจากการเลิก บริษทั ย่อ ย
รายได้อ ื6น
กําไรก่อนค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริห าร
หนี9สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายในภาระหนี9จากการฟ้อ งร้อ ง
ผลขาดทุนจากการด้อ ยค่าเงินลงทุนทัว6 ไป
ผลขาดทุนจากการเลิก บริษทั ย่อ ย
ผลขาดทุนจากการด้อ ยค่าเงินลงทุนในบริษทั ย่อ ย
ผลขาดทุนจากการด้อ ยค่าเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ค่าตอบแทนผูบ้ ริห าร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษทั ร่วม
รวมค่าใช้ จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิสําหรับปี

2563

2562

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

126,981,102
49,526,306
176,507,408
(81,247,845)
(50,907,971)
(132,155,816)
44,351,592
14,000,000
20,026,588
78,378,180
(56,728,986)
(498,400)
(107,640)
(17,601,981)
(1,663,951)
(76,600,958)
1,777,222
(340,703)
1,436,519

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

126,981,102
41,330
127,022,432
(81,649,445)
(69,100)
(81,718,545)
45,303,887
14,000,000
7,432,375
17,929,037
84,665,299
(55,304,197)
(17,601,981)
(1,368,859)
(74,275,037)
10,390,262
10,390,262

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

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื:นสําหรับปี
รายการทีจ: ะไม่ถู กจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนภายหลัง
ผลกําไรจากการวัดมู ล ค่าใหม่ข องผลประโยชน์พนัก งานทีก6 ําหนดไว้
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี

63,312
1,499,831

(272,971,033)

63,312
10,453,574

(287,640,707)

การแบ่ง ปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนทีเ6 ป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ6 ป็ นของส่วนได้เสียทีไ6 ม่มีอ ํานาจควบคุม
รวมกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี

1,163,956
272,563
1,436,519

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

10,390,262
10,390,262

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

34
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บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
(เดิมชื: อ "บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)")
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปี สิGนสุ ดวันที: 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
การแบ่ง ปันกําไรเบ็ดเสร็จ (ขาดทุน)
ส่วนทีเ6 ป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ6 ป็ นของส่วนได้เสียทีไ6 ม่มีอ ํานาจควบคุม
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันG พืGนฐาน (บาทต่อหุ้น)
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย: ถ่ วงนําG หนัก (หุ้น)

27

2563

2562

1,227,268
272,563
1,499,831

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

10,453,574
10,453,574

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

0.001

(0.260)

0.007

(0.274)

1,430,416,192

1,051,639,806

1,430,416,192

1,051,639,806
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บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
(เดิมชื: อ "บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)")
งบแสดงการเปลีย: นแปลงส่ วนของผู้ถื อหุ้น
สําหรับปี สิGนสุ ดวันที: 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
กําไร(ขาดทุน)สะสม

ทุนเรือ นหุ้นที6
หมายเหตุ ออกและชําระแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที6 1 มกราคม 2562 (ตามทีร6 ายงานไว้เดิม)
ผลกระทบจากการแก้ไขข้อ ผิดพลาดทางบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที6 1 มกราคม 2562 (ตามทีป6 รับปรุงใหม่)
เพิม6 ทุนจดทะเบียน
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที6 31 ธันวาคม 2562
ส่วนได้เสียทีไ6 ม่มีอ ํานาจควบคุม
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
โอนไปกําไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที: 31 ธันวาคม 2563

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

ส่วนเกิน
มู ล ค่าหุ้น
1,487,411,835
1,487,411,835
1,487,411,835
1,487,411,835

ส่วนตํ6ากว่า
มู ล ค่าหุ้น
(39,600,000)
(39,600,000)
(421,504,210)
(461,104,210)
(461,104,210)

ส่วนลดมู ล ค่า
หุ้นสําหรับหนี9
แปลงสภาพเป็ น
ทุน

จัดสรรแล้ว

(6,600,000)
(6,600,000)
(6,600,000)
(6,600,000)
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13,000,000
13,000,000
13,000,000
13,000,000

ยังไม่ได้จัดสรร
(1,686,091,552)
(17,036,283)
(1,703,127,835)
(272,971,033)
(1,976,098,868)
1,163,956
63,312
(1,974,871,600)

องค์ประกอบอื6นของส่วนของผูถ้ ือ หุ้น
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการ
วัดมู ล ค่าใหม่ข อง
ผลประโยชน์พนัก งานที6
รวมองค์ประกอบ
กําหนดไว้
อื6นส่วนของผูถ้ ือ หุ้น
63,312
(63,312)
-

63,312
(63,312)
-

รวมส่วนของ
บริษทั ใหญ่
355,528,055
(17,036,283)
338,491,772
421,504,210
(272,971,033)
487,024,949
1,227,268
488,252,217

ส่วนของส่วนได้
เสียทีไ6 ม่มีอ ํานาจ
ควบคุม
14,000,000
272,563
14,272,563

รวม
355,528,055
(17,036,283)
338,491,772
421,504,210
(272,971,033)
487,024,949
14,000,000
1,499,831
502,524,780

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
(เดิมชื: อ "บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)")
งบแสดงการเปลีย: นแปลงส่ วนของผู้ถื อหุ้น
สําหรับปี สิGนสุ ดวันที: 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไร(ขาดทุน)สะสม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที6 1 มกราคม 2562 (ตามทีร6 ายงานไว้เดิม)
ผลกระทบจากการแก้ไขข้อ ผิดพลาดทางบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที6 1 มกราคม 2562 (ตามทีป6 รับปรุงใหม่)
เพิม6 ทุนจดทะเบียน
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที6 31 ธันวาคม 2562
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
โอนไปกําไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที: 31 ธันวาคม 2563

ทุนเรือ นหุ้นทีอ6 อก
และชําระแล้ว
587,407,772
587,407,772
843,008,420
1,430,416,192
1,430,416,192

ส่วนลดมู ล ค่า
หุ้นสําหรับหนี9
แปลงสภาพเป็ นทุน

ส่วนเกิน
มู ล ค่าหุ้น

ส่วนตํ6ากว่า
มู ล ค่าหุ้น

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

(39,600,000)
(39,600,000)
(421,504,210)
(461,104,210)
(461,104,210)
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(6,600,000)
(6,600,000)
(6,600,000)
(6,600,000)

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

ยังไม่ได้จัดสรร
(1,683,102,891)
(17,036,283)
(1,700,139,174)
(287,640,707)
(1,987,779,881)
10,390,262
63,312
(1,977,326,307)

องค์ประกอบอื6นของส่วนของผูถ้ ือ หุ้น
ผลกําไร (ขาดทุน) จาก
การวัดมู ล ค่าใหม่ข อง
ผลประโยชน์พนัก งานที6
รวมองค์ประกอบ
กําหนดไว้
อื6นส่วนของผูถ้ ือ หุ้น
63,312
(63,312)
-

63,312
(63,312)
-

รวม
358,516,716
(17,036,283)
341,480,433
421,504,210
(287,640,707)
475,343,936
10,453,574
485,797,510

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
(เดิมชื: อ "บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)")
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิGนสุ ดวันที: 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม
2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิก ่อ นภาษีเงินได้นติ ิบคุ คล
ปรับรายการทีก: ระทบกําไร(ขาดทุน)เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน) การดําเนินงาน
ดอกเบี9ยจ่าย
ดอกเบี9ยรับ
ลูก หนี9ก ารค้าและลูก หนี9ห มุ นเวียนอื6นเพิม6 ขึ9น
สินค้าคงเหลือ (เพิม6 ขึ9น) ลดลง
สินทรัพย์ห มุ นเวียนอื6น (เพิม6 ขึ9น) ลดลง
สินทรัพย์ไม่ห มุ นเวียนอื6น (เพิม6 ขึ9น) ลดลง
เจ้าหนี9ก ารค้าและเจ้าหนี9ห มุ นเวียนอื6นเพิม6 ขึ9น (ลดลง)
หนี9สินหมุ นเวียนอื6นเพิม6 ขึ9น (ลดลง)
หนี9สินไม่ห มุ นเวียนอื6นเพิม6 ขึ9น
ค่าเสื6อ มราคาและค่าตัดจําหน่าย
(กําไร) ขาดทุนจากการปรับมู ล ค่ายุติธรรม
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค6 าดว่าจะเกิดขึ9น
โอนกลับค่าเผือ6 หนี9สงสัยจะสูญเงินให้ก ้ยู มื ระยะสั9นบริษทั ทีเ6 กี6ยวข้อ งกัน
กําไรจากการต่อ รองราคาซือ9
ตัดจําหน่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนัก งาน
(กําไร) ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายและขายสินทรัพย์ถ าวร
โอนกลับค่าเผือ6 ด้อ ยค่าเงินร่วมทุน
โอนกลับประมาณการหนี9สินคดีค วาม
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อ ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื6น
(กําไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื6น
ขาดทุนจากการด้อ ยค่าเงินลงทุนในบริษทั ย่อ ย
(กําไร) ขาดทุนจากการเลิก บริษทั ย่อ ย
ขาดทุนจากการด้อ ยค่าเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษทั ร่วม
รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอดขาดทุน
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดําเนินงาน
เงินสดจ่ายดอกเบี9ย
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนัก งาน
จ่ายภาษีเงินได้
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
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2562

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

1,777,222

(272,971,033)

10,390,262

(287,640,707)

938,485
(3,577,990)
(58,612,480)
(37,666,413)
(200,000)
(134,392)
73,498,724
(18,820,317)
20,872,614
645,222
(2,795,284)
(470,885)
(2,227,072)
435,197
947,085
(18,806)
(10,217,191)
(2,863,955)
(11,136,045)
498,400
107,640
(49,020,241)

118,261
(8,456,711)
(118,957,139)
726,325
118,345
1,014,067
(1,646,505)
28,972,308
5,985,150
(5,090,718)
84,592,634
434,576
1,152,609
766,235
(568,483)
2,863,955
76,860
107,169,020
(173,700,244)

1,194,754
(1,898,280)
(33,912,343)
(2,831,835)
(200,000)
(134,392)
35,070,759
(18,820,317)
25,141,781
20,872,614
623,653
(2,795,284)
(470,885)
(2,227,072)
245,710
947,085
(18,806)
(10,217,191)
(54,227,680)
40,227,680
(7,432,375)
(472,162)

118,261
(6,559,739)
(119,836,606)
118,345
1,014,067
(175,731)
28,972,308
5,339,233
(4,916,678)
86,717,740
(5,290,659)
1,152,609
(4,060)
(568,483)
2,863,955
22,410,352
107,169,022
(169,116,771)

255,614
(636,830)
(2,710,048)
(52,111,505)

(118,261)
(2,261,100)
(286,343)
(176,365,948)

(655)
(636,830)
(2,161,901)
(3,271,548)

(118,261)
(2,261,100)
(86,356)
(171,582,488)

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
(เดิมชื: อ "บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)")
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปี สิGนสุ ดวันที: 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม
2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากทีม6 ีข ้อ จํากัดในการใช้ (เพิม6 ขึ9น) ลดลง
เงินสดจ่ายเพือ6 ซือ9 บริษทั ย่อ ยสุทธิจากเงินสดทีไ6 ด้มา
เงินสดรับจากผูถ้ ือ หุ้นส่วนน้อ ย
เงินสดจ่ายเพือ6 ซือ9 ส่วนได้เสียทีไ6 ม่มีอ ํานาจควบคุม
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื6น
เงินสดรับจากการยกเลิก บริษทั ย่อ ย
เงินลงทุนชั6วคราว (เพิม6 ขึ9น) ลดลง
เงินสดรับจากเงินให้ก ้ยู มื ระยะสั9นแก่บริษทั ทีเ6 กี6ยวข้อ งกัน
เงินสดรับจากลูก หนี9เงินให้ก ้ยู มื บุค คลและบริษทั อื6น
เงินสดรับจากดอกเบี9ย
เงินสดจ่ายเพือ6 ซือ9 เครื6อ งตกแต่งและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายเครื6อ งตกแต่งและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพือ6 การลงทุน
เงินสดจ่ายเพือ6 ซือ9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

2562

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

(60,252,000)
14,000,000
(107,640)
14,000,000
392,744,791
470,885
3,577,990
(18,654,177)
2,581,268
(29,739,332)
318,621,785

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

(45,188,500)
(56,000,000)
14,000,000
17,887,759
383,782,073
470,885
1,898,280
(18,654,177)
2,581,268
(29,739,332)
271,038,256

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

(2,406,834)
(2,406,834)

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

(2,406,834)
(2,406,834)

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม: ขึนG (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทั ย่อย ณ วันเลิกกิจการ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิGนปี

264,103,446
7,857,084
(10,482)
271,950,048

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

265,359,874
5,008,205
270,368,079

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

ข้อมูลเพิม: เติมประกอบกระแสเงินสด
1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย:
เงินสด
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากประจํา
รวม

12,997
270,823,472
83,951
1,029,628
271,950,048

75,399
7,689,058
63,700
28,927
7,857,084

7,165
269,301,286
30,000
1,029,628
270,368,079

51,819
4,921,501
5,958
28,927
5,008,205

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
เงินสดทีผ6 เู้ ช่าจ่ายเพือ6 ลดจํานวนหนี9สินซึ6งเกิดขึ9นจากสัญญาเช่าการเงิน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

รายการทีไ: ม่กระทบกระแสเงินสด
2. ผลต่างสุทธิจากอัตราแลกเปลี6ยนทีย6 งั ไม่เกิดขึ9นของเงินมัดจําทีไ6 ม่สามารถเรียกคืน 1,425,798.50 บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ6งของงบการเงินนี9
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บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563

1.

ข้ อมูลทัว: ไป
บริ ษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) (เดิมชื4อ “บริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน4 จํากัด (มหาชน)”) ซึ4 งจดทะเบียนจัดตัAงและมีภูมิลาํ เนาใน
ประเทศไทย และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยมีที4อยูต่ ามที4จดทะเบียนตัAงอยูเ่ ลขที4 191/43 อาคาร
ซี ทีไอ ทาวเวอร์ ชัAน 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั ประกอบธุรกิจหลักโดยเป็ นผูจ้ ดั หา ผลิต และ/หรื อร่ วมผลิตสื4 อโฆษณา ณ จุดขาย / การจัดงานอีเว้นท์ / การผลิตผ่าน
สื4 อออนไลน์
เมื4อวันที4 7 สิ งหาคม 2563 ที4ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัAงที4 1/2563 มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษทั เปลี4ยนชื4อ และแก้ไขหนังสื อบริ คณห์
สนธิ และหนังสื อรับรองบริ ษทั และบริ ษทั ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื4อวันที4 28 สิ งหาคม 2563

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม

2.1

การแพร่ ระบาดของโรคติดเชืMอไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชืA อไวรัสโคโรนา 2019 ที4ปัจจุบนั ได้ขยายวงกว้างขึAนอย่างต่อเนื4 อง ทําให้เกิด
การชะลอตัวของเศรษฐกิ จ และมีผลกระทบต่อธุ รกิ จและอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่ สถานการณ์ ดงั กล่าวอาจนํามาซึ4 ง
ความไม่ แน่ น อนและผลกระทบต่ อ สภาพแวดล้อ มของการดําเนิ น ธุ รกิ จ ฝ่ ายบริ ห ารของกลุ่ ม บริ ษ ทั ติ ด ตามความ
คืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี4ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนีA สิน
และหนีA สิ น ที4 อ าจเกิ ด ขึA น อย่างต่ อ เนื4 อ ง ทัAง นีA ฝ่ ายบริ ห ารได้ใ ช้ป ระมาณการและดุ ล ยพิ นิ จ ในประเด็ น ต่ าง ๆ เมื4 อ
สถานการณ์มีการเปลี4ยนแปลง

2.2

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ดังนีA
สัดส่ วนการลงทุน (ร้อยละ)
ชื4อบริ ษทั

ประเภทกิจการ

บริ ษทั ย่อยทางตรง :
บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน4 จํากัด จัดหา ผลิตและ/หรื อร่ วมผลิต
รายการโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม
บริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จํากัด** ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน
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ที4ต> งั
31 ธันวาคม
สํานักงานใหญ่
2563

31 ธันวาคม
2562

กรุ งเทพฯ

100.00

100.00

กรุ งเทพฯ

-

99.99

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
สัดส่ วนการลงทุน (ร้อยละ)
ชื4อบริ ษทั

ประเภทกิจการ

บริ ษทั ย่อยทางอ้อม :
บริ ษทั ฮิโนกิ วูด้ เวิร์ค จํากัด
ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากไม้
(ถือหุน้ โดย บริ ษทั ดีมีเตอร์ อิน หรื อที4มีส่วนประกอบของไม้
โนเวชัน4 จํากัด)
บริ ษทั ร่ วม :
บริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด
ประกอบกิจการสวนนํ>า
สวนสนุก สถานที4พกั ผ่อนหย่อนใจ
บริ ษทั ร่ วมที4ถือหุน้ ทางอ้อมโดย
บริ ษทั ย่อย :
บริ ษทั บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตลั จํากัด *** ให้บริ การแอพพลิเคชัน4 ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต
กิจการร่ วมค้า :
กิจการร่ วมค้า DCORP - DLI
รับจ้างติดตั>งงานโครงการต่าง ๆ

ที4ต> งั
31 ธันวาคม
สํานักงานใหญ่
2563
ปทุมธานี

31 ธันวาคม
2562

100.00

100.00

37.50

37.50

-

30.03

80.00

-

*** บริ ษทั ได้จดทะเบียนเลิกบริ ษทั ต่อกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าเมื4อวันที4 19 ธันวาคม 2561 และได้จดทะเบียนชําระ
บัญชีเสร็ จสิA นแล้วเมื4อวันที4 18 สิ งหาคม 2563
** บริ ษทั ได้จดทะเบียนเลิกบริ ษทั ต่อกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าเมื4อวันที4 23 พฤศจิกายน 2563 และอยูใ่ นขัAนตอนการ
ชําระบัญชี
งบการเงินรวมนีAได้จดั ทําขึAนโดยใช้นโยบายการบัญชีเช่นเดียวกับที4ใช้สาํ หรับรายการบัญชีที4เหมือนกันหรื อเหตุการณ์
ทางบัญชีที4คล้ายคลึงกันสําหรับการจัดทํางบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
3.

หลักเกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินและสรุปนโยบายการบัญชีทสี: ํ าคัญ

3.1

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงิ น ได้จดั ทําขึA น ตามหลัก การบัญ ชี ที4 รับ รองทั4วไปภายใต้พ ระราชบัญ ญัติ ก ารบัญ ชี พ.ศ. 2543 ซึ4 งหมายถึ ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที4 อ อกภายใต้พ ระราชบัญ ญั ติ วิ ช าชี พ บัญ ชี พ.ศ. 2547 และข้อ กํา หนดของ
คณะกรรมการกํากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ว่าด้ว ยการจัด ทําและนําเสนอรายงานทางการเงิ น ภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินได้จดั ทําขึAนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นเรื4 องที4อธิ บาย
ในนโยบายการบัญชีในลําดับต่อไป
การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที4รับรองทัว4 ไปในประเทศไทย กําหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชี
ที4สาํ คัญและการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารซึ4 งจัดทําขึAนตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชี ของบริ ษทั ไปถือ
ปฏิบตั ิ กิจการเปิ ดเผยเรื4 องการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร หรื อความซับซ้อน หรื อเกี4ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณ
การที4มีนยั สําคัญต่องบการเงินในหมายเหตุ 4
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึAนจากงบการเงินตามกฎหมายที4เป็ นภาษาไทย ในกรณี ที4มีเนืAอความขัดแย้งกันหรื อ
มีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
3.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ทเี: ริ:มมีผลบังคับใช้ ในงวดปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2562) และฉบับใหม่ จํานวนหลายฉบับ ซึ4 งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที4มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที4เริ4 มในหรื อหลังวันที4 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อ
จัดให้มีขA ึนเพื4อให้มีเนืAอหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิบาย
ให้ชดั เจนเกี4ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี และการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ินA ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็
ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ4 ึงได้มีการเปลี4ยนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นีA
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื: องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื4 องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จํานวน
5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที4 7
ฉบับที4 9

การเปิ ดเผยข้อมูลเครื4 องมือทางการเงิน
เครื4 องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที4 32

การแสดงรายการเครื4 องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที4 16
ฉบับที4 19

การป้องกันความเสี4 ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
การชําระหนีAสินทางการเงินด้วยตราสารทุน
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บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ ม ดังกล่ าวข้างต้น กําหนดหลัก การเกี4 ยวกับ การจัด ประเภทและการวัด มู ล ค่า
เครื4 องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี4ยวกับวิธีการคํานวณการ
ด้อยค่าของเครื4 องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที4คาดว่าจะเกิดขึAน และหลักการเกี4ยวกับการ
บัญชีป้องกันความเสี4 ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื4 องมือทางการเงิน
มาตรฐานกลุ่มนีAไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที: 16 เรื: อง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที4 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที4 17 เรื4 อง สัญญาเช่า และการตีความ
มาตรฐานบัญชี ที4เกี4ยวข้อง มาตรฐานฉบับนีA ได้กาํ หนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการ
และการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผูเ้ ช่ารับรู ้สินทรัพย์และหนีA สินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการที4มี
ระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนัAนมีมูลค่าตํ4า
การบัญชีสาํ หรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี4ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที4 17 ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้อง
จัดประเภทสัญญาเช่ าเป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่ าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่ นเดี ยวกันกับมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที4 17
กลุ่มบริ ษทั นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีA มาถือปฏิบตั ิโดยรับรู ้ผลกระทบสะสมของการนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนีA มาถือปฏิ บตั ิ ครัAงแรกโดยปรับปรุ งกับกําไรสะสม ณ วันที4 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับ
ย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที4แสดงเปรี ยบเทียบ
ผลสะสมของการเปลี4ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5
แนวปฏิบัตทิ างการบัญชี เรื: อง มาตรการผ่ อนปรนชั:วคราวสํ าหรับทางเลือกเพิม: เติมทางบัญชีเพื:อรองรับผลกระทบจาก
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชืMอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื4 อง มาตรการผ่อนปรนชัว4 คราวสําหรับทางเลือกเพิ4มเติมทาง
บัญชี เพื4อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชืA อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื4อลดผลกระทบในบางเรื4 องจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื4อให้
เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบตั ิทางบัญชีในช่วงเวลาที4ยงั มีความไม่แน่นอนเกี4ยวกับสถานการณ์ดงั กล่าว
แนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญ ชี ดงั กล่าวได้ประกาศลงในราชกิ จจานุ เบกษาเมื4 อวันที4 22 เมษายน 2563 และมี ผลบังคับใช้
สําหรับการจัดทํางบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที4มีรอบระยะเวลารายงานสิA นสุ ดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที4 1
มกราคม 2563 ถึงวันที4 31 ธันวาคม 2563
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บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
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วันที: 31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชัว4 คราวสําหรับทางเลือกเพิ4มเติมทางบัญชีดงั ต่อไปนีA
- เลื อ กที4 จะไม่ ต ้อ งนําข้อ มู ล ที4 มี ก ารคาดการณ์ ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วดั มู ล ค่ าของผล
ขาดทุนด้านเครดิตที4คาดว่าจะเกิดขึAน ในกรณี ที4บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้วิธีการอย่างง่ายในการวัดมูลค่าของผลขาดทุน
ด้านเครดิตที4คาดว่าจะเกิดขึAน

ข)

- เลือกที4 จะไม่นาํ สถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็ นข้อบ่งชีA ของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที4 36 เรื4 อง
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที:จะมีผลบังคับใช้ สําหรับงบการเงินที:มีรอบระยะเวลาบัญชีที:เริ:มในหรื อหลังวันที: 1
มกราคม 2564
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรั บ ปรุ ง ซึ4 งจะมี ผ ลบัง คับ ใช้สําหรั บ งบการเงิ น ที4 มี ร อบระยะเวลาบัญ ชี ที4 เริ4 ม ในหรื อ หลัง วัน ที4 1 มกราคม 2564
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีขA ึนเพื4อให้มีเนืA อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี4ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที4อาจมีต่องบการเงินในปี ที4เริ4 มนํามาตรฐานกลุ่ม
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ

3.3

นโยบายการบัญชีทสี: ํ าคัญ
นโยบายการบัญชีที4สาํ คัญของบริ ษทั มีดงั ต่อไปนีA

3.3.1 การรับรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
รายได้จากการให้บริ การ รับรู ้เมื4อมีการให้บริ การแก่ลูกค้าแล้ว โดยพิจารณาถึงขัAนความสําเร็ จของงาน ในการพิจารณา
จังหวะในการส่ งมอบการควบคุมเพื4อประเมินว่าจะรับรู ้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ4งหรื อรับรู ้ตลอดช่วงเวลาหนึ4ง
รายได้จากการขายสิ นค้า บริ ษทั รับรู ้รายได้เมื4 อโอนอํานาจการควบคุมในสิ นค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว โดยกิ จการจะรับรู ้
รายได้ ในจํานวนที4สะท้อนถึงสิ4 งตอบแทนที4กิจการคาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับจากการแลกเปลี4ยนสิ นค้า รายได้จากการขาย
แสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสิ นค้า โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ4ม สําหรับสิ นค้าที4ได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลดแล้ว
ดอกเบีAยรับ รับรู ้ตามเกณฑ์สัดส่ วนของเวลาโดยคํานึ งถึงอัตราดอกเบีAยที4แท้จริ งของช่วงเวลาจนถึงวันครบกําหนดอายุ
และคํานึงถึงจํานวนเงินต้นที4เป็ นยอดคงเหลือในบัญชีสาํ หรับการบันทึกดอกเบีAยค้างรับของบริ ษทั
รายได้อื4น รับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
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บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
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3.3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื4อทวงถาม เงินลงทุน
ระยะสัAนอื4นที4มีสภาพคล่องในการเปลี4ยนมือสู งซึ4งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที4ได้มาและปราศจากภาระผูกพัน
3.3.3 สิ นค้ าคงเหลือ
การตีราคาสิ นค้าคงเหลือ บริ ษทั ตีราคาสิ นค้าคงเหลือดังต่อไปนีA
- สิ นค้าสําเร็ จรู ป บันทึกตามต้นทุนการผลิตถัวเฉลี4ยรวมหรื อมูลค่าสุ ทธิที4จะได้รับรวมแล้วแต่ราคาใดจะตํ4ากว่า
3.3.4 ลูกหนีกC ารค้ า
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแสดงลูกหนีAดว้ ยมูลค่าสุ ทธิที4คาดว่าจะได้รับ
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ลูกหนีAการค้าเมื4อเริ4 มแรกด้วยจํานวนเงินของสิ4 งตอบแทนที4ปราศจากเงื4อนไขในการได้รับชําระ ในกรณี
ที4มีส่วนประกอบด้านการจัดหาเงินที4มีนยั สําคัญจะรับรู ้ดว้ ยมูลค่าปั จจุบนั ของสิ4 งตอบแทน
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที4 9 ในการวัดมูลค่า
ผลขาดทุนด้านเครดิตที4คาดว่าจะเกิดขึAน ซึ4 งกําหนดให้พิจารณาผลขาดทุนที4คาดว่าจะเกิดขึAนตลอดอายุหนีA และรับรู ้ผล
ขาดทุนตัAงแต่การรับรู ้รายการลูกหนีAการค้า ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที4คาดว่าจะเกิดขึAน ลูกหนีAการค้าจะถูก
จัดกลุ่มตามวันที4ครบกําหนดชําระ อัตราความเสี ยหายที4คาดว่าจะเกิดขึAนจะขึAนอยูก่ บั ประวัติการชําระเงินและข้อมูลผล
ขาดทุนด้านเครดิตในอดีต และปรับอัตราการสู ญเสี ยในอดีตตามการเปลี4ยนแปลงที4คาดการณ์ไว้ในปั จจัยเหล่านีA ผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
3.3.5 ลูกหนีตC ามสั ญญาเช่ าการเงิน
ลูกหนีAตามสัญญาเช่าทางการเงินแสดงด้วยมูลค่าแรกเริ4 มตามสัญญาเช่าทางการเงิน หักด้วยเงินรับจากค่างวดผ่อนชําระ
หักด้วยดอกเบีAยรับรอการรับรู ้ และค่าเผือ4 หนีAสงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ4 หนีAสงสัยจะสู ญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนีA และการคาดการณ์เกี4ยวกับการชําระหนีAในอนาคต
ของลูกค้ารายตัว
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3.3.6 สิ นทรัพย์ และหนีสC ิ นทางการเงิน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
การจัดประเภทรายการขึAนอยูก่ บั โมเดลธุ รกิจ (Business Model) ของกิจการในการจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงินและ
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
บริ ษทั จัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงินตามลักษณะการวัดมูลค่าดังนีA
•

รายการที4วดั มูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม (ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื4น หรื อผ่านกําไรหรื อขาดทุน) และ

•

รายการที4วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย

บริ ษทั ต้องจัดประเภทรายการใหม่สาํ หรับเงินลงทุนในตราสารหนีA เฉพาะเมื4อบริ ษทั เปลี4ยนแปลงโมเดลธุ รกิจในการ
บริ หารสิ นทรัพย์เหล่านัAน
ตราสารทุนสามารถจําแนกและไม่สามารถเปลี4ยนแปลงได้ตามประเภทของการวัดมูลค่าได้สองประเภท ได้แก่ การวัด
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน (FVPL) หรื อการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื4น (FVOCI) ซึ4 งไม่
สามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ในการรับรู ้รายการเมื4อเริ4 มแรก บริ ษทั ต้องวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนีA สินทางการเงินที4ไม่ได้วดั มูลค่า
ด้วยมู ล ค่ ายุติ ธ รรมผ่านกําไรหรื อ ขาดทุ น ด้วยมู ล ค่ ายุติ ธ รรม บวกหรื อ หัก ด้วยต้น ทุ น การทํารายการซึ4 งเกี4 ยวข้อ ง
โดยตรงกับ การได้ม าหรื อ การออกสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น หรื อ หนีA สิ น ทางการเงิ น นัAน ต้น ทุ น การทํารายการของ
สิ นทรัพย์ทางการเงินที4วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนนัAนรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินซึ4 งประกอบด้วยอนุ พนั ธ์แฝงจะพิจารณาในภาพรวมว่ากระแสเงินสดที4 เกิ ดจากสิ นทรัพย์ทาง
การเงินนัAนเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบีAยหรื อไม่ (Solely Payments of Principal and Interest)
การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนีA ขA ึนอยูก่ บั โมเดลทางธุ รกิจของบริ ษทั ในการจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงินและ
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่าตราสารหนีA สามารถทําได้ 3 วิธี โดย
ขึAนอยูก่ บั การจัดประเภทตราสารหนีAของบริ ษทั
•

ราคาทุนตัดจําหน่าย - สิ นทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายเมื4อบริ ษทั ถือครองสิ นทรัพย์
ทางการเงินนัAนตามโมเดลธุ รกิจที4มีวตั ถุประสงค์การถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินเพื4อรับกระแสเงินสดตาม
สัญญา และข้อกําหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินซึ4 งทําให้เกิดกระแสเงินสดซึ4 งเป็ นการจ่ายเพียงเงิน
ต้น และดอกเบีA ยจากยอดคงเหลื อ ของเงิ น ต้น ในวัน ที4 ก าํ หนดไว้ รายได้ด อกเบีA ยจากสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น
ดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบีA ยที4 แท้จริ ง กําไรหรื อขาดทุนที4 เกิ ดขึAนจากการตัดรายการจะรับรู ้
โดยตรงในกําไรหรื อ ขาดทุ น และแสดงรายการในกําไร/(ขาดทุ น )อื4 น พร้ อ มกับ กําไรขาดทุ น จากอัต รา
แลกเปลี4ยน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็ นกําไรหรื อขาดทุน
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•

มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื4น (FVOCI) - สิ นทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื4นเมื4อบริ ษทั ถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินตามโมเดลธุรกิจที4มีวตั ถุประสงค์เพื4อรับ
กระแสเงิ น สดตามสัญ ญาและเพื4 อขายสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น และข้อกําหนดตามสัญ ญาของสิ น ทรั พ ย์ท าง
การเงินซึ4 งทําให้เกิดกระแสเงินสด ซึ4 งเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบีAยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที4
กําหนดไว้ การเปลี4 ยนแปลงของมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินรับรู ้ ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื4น ยกเว้น
รายการขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบีAย และกําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี4ยนที4เกี4ยวข้องจะรับรู ้เป็ น
กําไรหรื อขาดทุน เมื4อมีการตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงิน กําไรหรื อขาดทุนสะสมที4เคยรับรู ้รายการในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื4นจะต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้ากําไรหรื อขาดทุน และแสดงรายการในกําไร/(ขาดทุน)
อื4น รายได้ดอกเบีA ยจากสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบีA ยที4 แท้จริ ง รายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุน

•

มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน (FVPL) - สิ นทรัพย์ทางการเงินที4ไม่เข้าเงื4อนไขการวัดมูลค่าด้วยราคาทุน
ตัดจําหน่ายหรื อ FVOCI ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน กําไรหรื อขาดทุนที4เกิดจากตรา
สารหนีA ที4วดั มูลค่า FVPL จะรับรู ้เป็ นกําไรหรื อขาดทุน และแสดงรายการสุ ทธิ ในกําไร/(ขาดทุน)อื4นในรอบ
ระยะเวลาที4เกิดรายการ

เงินปั นผลที4ได้รับจากเงินลงทุนจะรับรู ้เป็ นกําไรหรื อขาดทุนโดยแสดงรายการเป็ นรายได้อื4นเมื4อบริ ษทั มีสิทธิ ที4จะ
ได้รับเงินปั นผล
การเปลี4ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินที4วดั มูลค่าด้วย FVPL จะรับรู ้เป็ นกําไร/(ขาดทุน)อื4นในงบ
กําไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการด้อยค่า (และการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า) ของตราสารทุนที4วดั มูลค่า
ด้วย FVOCI จะไม่แยกแสดงรายการต่างหากจากรายการเปลี4ยนแปลงอื4น ๆ ในมูลค่ายุติธรรม
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีAสินทางการเงินและส่ วนของเจ้าของ
เครื4 องมื อทางการเงินที4 บริ ษทั เป็ นผูอ้ อกต้องจัดประเภทเป็ นหนีA สินทางการเงินหรื อตราสารทุนโดยพิจารณาภาระ
ผูกพันตามสัญญา
- หากบริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาที4จะต้องส่ งมอบเงินสดหรื อสิ นทรัพย์ทางการเงินอื4นให้กบั กิจการอื4น โดยไม่
สามารถปฏิ เสธการชําระหรื อเลื4 อนการชําระออกไปอย่างไม่ มี กาํ หนดได้นA ัน เครื4 องมื อทางการเงิ น นัAน จะจัด
ประเภทเป็ นหนีA สินทางการเงิน เว้นแต่ว่าการชําระนัAนสามารถชําระโดยการออกตราสารทุนของบริ ษทั เองด้วย
จํานวนตราสารทุนที4คงที4 และเปลี4ยนกับจํานวนเงินที4คงที4
- หากบริ ษทั ไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาหรื อสามารถเลื4อนการชําระภาระผูกพันตามสัญญาไปได้ เครื4 องมือทาง
การเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นตราสารทุน
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ในการรั บ รู ้ รายการเมื4 อเริ4 ม แรก บริ ษ ทั ต้องวัดมู ลค่าของหนีA สิ น ทางการเงิ น ด้วยมู ลค่ายุติธรรม บริ ษ ทั จัดประเภท
รายการหนีA สิ น ทางการเงิ น ทัAงหมดที4 วดั มู ลค่าในภายหลังด้วยราคาทุ น ตัดจําหน่ าย ยกเว้น หนีA สิ น ทางการเงิ น บาง
รายการ
การรับรู ้รายการและการตัดรายการ
บริ ษทั ต้องรับรู ้สินทรัพย์ทางการเงินหรื อหนีA สินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะเมื4อบริ ษทั เป็ นคู่สัญญา
ตามข้อกําหนดของสัญญาของเครื4 องมือทางการเงินนัAน การซืA อหรื อขายสิ นทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติตอ้ งรับรู ้
รายการในวันซืA อขาย ซึ4 งเป็ นวันที4บริ ษทั ตกลงที4จะซืA อหรื อขายสิ นทรัพย์ สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการเฉพาะ
เมื4อสิ ทธิ ตามสัญญาที4จะได้รับกระแสเงินสดจากสิ นทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ หรื อเมื4อบริ ษทั โอนสิ นทรัพย์ทางการ
เงิน และเป็ นการโอนความเสี4 ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทัAงหมดของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
การด้อยค่า
บริ ษทั ประเมินข้อมูลคาดการณ์อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที4คาดว่าจะเกิดขึAนที4เกี4ยวข้องกับ
ตราสารหนีA ที4วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ ายและ FVOCI วิธีการประเมินการด้อยค่าที4เลือกใช้ขA ึนอยูก่ บั ความเป็ น
สาระสําคัญของความเสี4 ยงด้านเครดิ ต บริ ษทั ใช้วิธีทว4ั ไป (General approach) ในการพิจารณาค่าเผื4อผลขาดทุนจาก
การด้อยค่า
3.3.7 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที4แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั บันทึกตามวิธีราคาทุน และปรับลดด้วยค่าเผื4อการด้อยค่าของเงิน
ลงทุน โดยมูลค่าที4ลดลงดังกล่าวแสดงเป็ นขาดทุนจากการด้อยค่า ของเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุน
เงินลงทุนทัว4 ไป แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนปรับลดด้วยค่าเผื4อการด้อยค่าของเงินลงทุนโดยมูลค่าที4
ลดลงดังกล่าวแสดงเป็ นขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุน
3.3.8 เครืN องตกแต่ งและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
ค่าเสื4 อมราคาคํานวณโดยวิธีเส้นตรงเพื4อลดราคาตามบัญชี ของทรัพย์สินแต่ละชนิ ดตามอายุการใช้งานโดยประมาณ
ของสิ นทรัพย์นA นั ๆ ดังนีA
เครื4 องตกแต่ง ติดตัAงและเครื4 องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
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ในกรณี ที4ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที4คาดว่าจะได้รับคืน ซึ4 งคํานวณจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที4คาดว่าจะ
เกิ ดในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื4 องหรื อจํานวนที4จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หักด้วยต้นทุนจากการ
จําหน่ายสิ นทรัพย์นA นั แล้วแต่จาํ นวนใดจะสู งกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที4คาดว่าจะได้รับคืน
กําไรขาดทุนจากการจําหน่ ายสิ นทรัพย์จะคํานวณจากมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และบันทึกเป็ นกําไรขาดทุนจาก
การดําเนินงาน
รายจ่ายเกี4ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรื อการปรับปรุ งสิ นทรัพย์ให้ดีขA ึน ซึ4 งทําให้ราคาเปลี4ยนแทนในปั จจุบนั ของ
สิ นทรัพย์เพิ4มขึAนอย่างเป็ นสาระสําคัญจะ รวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์ ส่ วนค่าซ่ อมแซมและค่าบํารุ งรักษารับรู ้เป็ น
ค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที4เกิดขึAน
3.3.9 สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ประกอบด้วย ค่าสิ ทธิแพร่ ภาพแพร่ เสี ยงในรายการภาพยนตร์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสัญญา
สัมปทาน
บริ ษทั แสดงสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ด้วยราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม ค่าตัดจําหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนคํานวณ
จากราคาทุนของสิ นทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์นA นั
3.3.10 ค่ าความนิยม
ค่าความนิยมแสดงถึงส่ วนของต้นทุนการได้มาที4มีมูลค่าสู งกว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที4กลุ่มบริ ษทั มีในส่ วนแบ่ง
ในสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อย ณ วันที4ซAื อบริ ษทั ย่อย ค่าความนิ ยมที4เกิดจากการซืA อบริ ษทั ย่อยแสดงเป็ นรายการแยก
ต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ค่าความนิ ยมที4รับรู ้จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื4อการด้อยค่าสะสม ค่าเผื4อการ
ด้อยค่าของค่าความนิ ยมที4รับรู ้แล้วจะไม่มีการกลับรายการ ทัAงนีA มูลค่าคงเหลือตามบัญชี ของค่าความนิ ยมจะถูกรวม
คํานวณในกําไรหรื อขาดทุนเมื4อมีการขายบริ ษทั ย่อย
ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิ ยม ค่าความนิ ยมจะถูกปั นส่ วนไปยังหน่ วยที4ก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยที4
หน่ วยนัAนอาจจะเป็ นหน่ วยเดียวหรื อหลายหน่ วยรวมกันซึ4 งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากค่าความนิ ยมที4เกิดจากการ
รวมธุรกิจ
3.3.11 สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนทีถN ือไว้ เพืNอขาย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนจะถูกจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที4ถือไว้เพื4อขายเมื4อมูลค่าตามบัญชีที4จะได้รับคืนส่ วนใหญ่มาจาก
การขาย และการขายนัAน ต้องมี ความเป็ นไปได้สู งมาก สิ น ทรั พ ย์ไม่ ห มุ น เวียนนัAน จะวัดมู ลค่าด้วยจํานวนที4 ต4 าํ กว่า
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ระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย หากมูลค่าตามบัญชีที4จะได้รับคืนส่ วนใหญ่มาจากการ
ขายมากกว่าที4จะได้รับคืนจากการใช้สินทรัพย์นA นั ต่อไป
3.3.12 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันที4ในงบแสดงฐานะการเงิน บริ ษทั จะทําการประเมินว่ามีขอ้ บ่งชีA ซ4 ึ งแสดงว่าสิ นทรัพย์ดอ้ ยค่าลงหรื อไม่ หากมี
ข้อบ่งชีAของการด้อยค่า บริ ษทั จะทําการประมาณมูลค่าที4คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ และหากพบว่าราคาตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์นA นั มีมูลค่าสู งกว่ามูลค่าที4คาดว่าจะได้รับคืน บริ ษทั จะลดมูลค่าของสิ นทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที4คาดว่า
จะได้รับ คื น และรั บ รู ้ ผลขาดทุ น จากการด้อยค่าของสิ น ทรั พ ย์ในงบกําไรขาดทุ น (มู ลค่าที4 คาดว่าจะได้รับ คื น ของ
สิ นทรัพย์หมายถึงราคาขายสุ ทธิหรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์นA นั แล้วแต่จาํ นวนใดจะสู งกว่า)
หลังจากนัAน หากมีขอ้ บ่งชีAวา่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ได้หมดไปหรื อลดลง บริ ษทั จะประมาณมูลค่าที4คาดว่าจะได้รับ
คืนของสิ นทรัพย์นA นั ใหม่ เพื4อเปรี ยบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีและโอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ที4เคยรับรู ้ในงวดก่อน เพื4อสะท้อนถึงประมาณการมูลค่าที4คาดว่าจะได้รับคืนที4เปลี4ยนแปลงไป
3.3.13 การบัญชีเกียN วกับภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเว้นแต่ในส่ วนที4เกี4 ยวกับรายการที4เกี4 ยวข้องในการรวมธุ รกิ จ หรื อ
รายการที4รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื4น
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ภาษีที4คาดว่าจะจ่ายชําระหรื อได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรื อขาดทุนประจําปี ที4ตอ้ งเสี ย
ภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที4ประกาศใช้หรื อที4คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที4รายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีที4เกี4ยวกับ
รายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว4 คราวที4เกิดขึAนระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และ
หนีAสินและจํานวนที4ใช้เพื4อความมุ่งหมายทางภาษีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู ้เมื4อเกิดจากผลแตกต่างชัว4 คราว
ต่อไปนีA การรับรู ้ค่าความนิ ยมในครัAงแรก การรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนีA สินในครัAงแรก ซึ4 งเป็ นรายการที4ไม่ใช่การรวมธุรกิจ
และรายการนัAน ไม่มีผลกระทบต่อกําไรขาดทุนทางบัญชีหรื อทางภาษีและผลแตกต่างที4เกี4ยวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั
ย่อยและกิจการร่ วมค้า หากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี วดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที4คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว4 คราวเมื4อมีการกลับรายการโดยใช้
อัตราภาษีที4ประกาศใช้หรื อที4คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที4รายงาน
ในการกําหนดมู ล ค่ าของภาษี เงิ น ได้ปั จ จุ บ ัน และภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี บริ ษ ัท ต้อ งคํานึ งถึ งผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีที4ไม่แน่นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีที4ตอ้ งจ่ายเพิ4มขึAน และมีดอกเบีAยที4ตอ้ งชําระบริ ษทั เชื4อว่าได้
ตัAงภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ที4จะจ่ายในอนาคต ซึ4 งเกิดจากการประเมิน ผลกระทบจากหลายปั จจัย
รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนีAอยูบ่ นพืAนฐานการประมาณการและข้อ
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สมมติฐาน และอาจจะเกี4ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี4ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทําให้ บริ ษทั เปลี4ยนการ
ตัดสิ นใจโดยขึAนอยูก่ บั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที4มีอยู่ การเปลี4ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที4เกิดการเปลี4ยนแปลง
สิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี และหนีA สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมื4 อกิ จการมี สิทธิ ตาม
กฎหมายที4จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนีA สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้นA ี
ประเมินโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษีหน่ วยงานเดียวกันสําหรับหน่ วยภาษีเดียวกันหรื อหน่ วยภาษีต่างกัน สําหรับหน่ วย
ภาษีต่างกันนัAนกิจการมีความตัAงใจจะจ่ายชําระหนีA สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตัAงใจ
จะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนีA สิน ในเวลาเดี ยวกัน สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะบันทึกต่อเมื4อมีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่ากําไรเพื4 อเสี ยภาษี ในอนาคตจะมี จาํ นวนเพี ยงพอกับการใช้ประโยชน์ จากผลแตกต่ าง
ชั4วคราวดังกล่ าว สิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญ ชี จะถู กทบทวน ณ ทุ กวันที4 รายงานและจะถู กปรั บลดลงเท่ าที4
ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
3.3.14 สั ญญาเช่ า
3.3.14.1บริษทั ในฐานะผู้เช่ า
ณ วันเริ4 มต้นของสัญญาเช่า บริ ษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่ โดยสัญญา
จะเป็ นสัญ ญาเช่ าหรื อประกอบด้วยสัญ ญาเช่ า ถ้าสัญ ญานัAนมี การให้สิทธิ ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที4ระบุ ได้
สําหรับช่วงเวลาหนึ4งเพื4อเป็ นการแลกเปลี4ยนกับสิ4 งตอบแทน
บริ ษทั ใช้วธิ ี การบัญชีเดียวสําหรับการรับรู ้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สญ
ั ญาเช่าระยะสัAนและ
สัญญาเช่าที4สินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ4า ณ วันที4สัญญาเช่าเริ4 มมีผล (วันที4สินทรัพย์อา้ งอิงพร้อมใช้งาน) บริ ษทั บันทึก
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ซ4 ึงแสดงสิ ทธิในการใช้สินทรัพย์อา้ งอิงและหนีAสินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์ สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื4 อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุ งด้วย
การวัดมูลค่าของหนีAสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วยจํานวนเงินของหนีAสินตาม
สัญญาเช่าจากการรับรู ้เริ4 มแรก ต้นทุนทางตรงเริ4 มแรกที4เกิดขึAน จํานวนเงินที4จ่ายชําระตามสัญญาเช่า ณ วันที4สญ
ั ญาเช่า
เริ4 มมีผลหรื อก่อนวันที4สญ
ั ญาเช่าเริ4 มมีผล และหักด้วยสิ4 งจูงใจตามสัญญาเช่าที4ได้รับ
ค่ าเสื4 อ มราคาของสิ น ทรั พ ย์สิ ท ธิ ก ารใช้ค าํ นวณจากราคาทุ น โดยวิ ธี เส้ น ตรงตามอายุสั ญ ญาเช่ าหรื อ อายุก ารให้
ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสัAนกว่า ดังนีA
ส่ วนปรับปรุ งพืAนที4สาํ นักงานเช่า

20 ปี
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หากความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิงได้โอนให้กบั กลุ่มบริ ษทั เมื4อสิA นสุ ดอายุสญ
ั ญาเช่าหรื อราคาทุนของสิ นทรัพย์
ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซืAอ ค่าเสื4 อมราคาจะคํานวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์
หนีสM ิ นตามสั ญญาเช่ า
ณ วันที4สญ
ั ญาเช่าเริ4 มมีผล กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนีAสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินที4ตอ้ งจ่ายตามสัญญา
เช่า คิดลดด้วยอัตราดอกเบีAยตามนัยของสัญญาเช่าหรื ออัตราดอกเบีAยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ4มของกลุ่มบริ ษทั หลังจากวันที4
สัญญาเช่าเริ4 มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนีA สินตามสัญญาเช่าจะเพิ4มขึAนโดยสะท้อนดอกเบีAยจากหนีA สินตามสัญญาเช่า
และลดลงโดยสะท้อนการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที4จ่ายชําระแล้ว นอกจากนีA มูลค่าตามบัญชีของหนีAสินตามสัญญาเช่า
จะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื4อมีการเปลี4ยนแปลงหรื อประเมินสัญญาเช่าใหม่
สั ญญาเช่ าระยะสัM นและสั ญญาเช่ าซึ:งสิ นทรัพย์ อ้างอิงมีมูลค่ าตํา:
จํานวนเงินที4 ตอ้ งจ่ายตามสัญ ญาเช่ าที4 มีอายุสัญ ญาเช่ า 12 เดื อนหรื อน้อยกว่านับตัAงแต่วนั ที4 สัญ ญาเช่ าเริ4 มมี ผล หรื อ
สัญญาเช่าซึ4งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ4า จะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
3.3.14.2บริษทั ในฐานะผู้ให้ เช่ า
สัญญาเช่าสิ นทรัพย์ซ4 ึ งผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ ับความเสี4 ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทัAงหมด ถือเป็ นสัญญาเช่า
การเงิน ซึ4 งจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที4เช่า หรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงิน
ขัAนตํ4าที4ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ4ากว่า จํานวนเงินที4ตอ้ งจ่ายดังกล่าวจะปั นส่ วนระหว่างหนีA สินและ
ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื4อให้ได้อตั ราดอกเบีAยคงที4ต่อหนีA สินคงค้างอยูโ่ ดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตาม
สัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนีA สินระยะยาว ส่ วนดอกเบีAยจ่ายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอด
อายุของสัญญาเช่ าเพื4อทําให้อตั ราดอกเบีA ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที4 สําหรับยอดคงเหลือของหนีA สินทรัพย์ที4เหลืออยู่
สิ นทรัพย์ที4ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื4 อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ที4เช่าหรื ออายุของ
สัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
สัญญาระยะยาวเพื4อเช่าสิ นทรัพย์ซ4 ึ งผูใ้ ห้เช่าเป็ นผูร้ ับความเสี4 ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเป็ นส่ วนใหญ่
สัญญาเช่านัAนถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน เงินที4ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุ ทธิ จากสิ4 งตอบแทนจูงใจที4ได้รับ
จากผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านัAน
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3.3.15 ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสัAนของพนักงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื4อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ร่วมกันจัดตัAงกองทุนสํารองเลีAยงชีพ ซึ4 งประกอบด้วย
เงินที4พนักงานจ่ายสะสมและเงินที4บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลีAยง
ชี พได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เงินที4บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลีAยงชี พ
บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที4เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที4ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื4อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ4 ง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคํานวณหนีAสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่ วยที4ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี4 ยวชาญอิสระได้ทาํ การประเมินภาระผูกพันดังกล่าว
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจาก
งานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื4น
3.3.16 ประมาณการหนีสC ิ นและค่ าใช้ จ่าย
บริ ษทั จะบันทึ กประมาณการหนีA สินและค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงินเมื4อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที4บริ ษทั ได้เกิ ด
ภาระที4 จะต้องจ่ายเงินตามข้อผูกพันทางกฎหมายอันเป็ นผลสื บเนื4 องมาจากเหตุการณ์ ในอดี ตและจํานวนที4 ตอ้ งจ่าย
สามารถประมาณการได้อย่างมีเหตุผล
3.3.17 รายการกับบุคคลหรื อกิจการทีเN กียN วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที4เกี4ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึงบุคคลหรื อกิจการที4มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุม โดยบริ ษทั
ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดี ยวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที4ทาํ หน้าที4ถือหุ ้น
บริ ษทั ย่อย และกิ จการที4 เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดี ยวกัน นอกจากนีA บุคคลหรื อกิ จการที4 เกี4 ยวข้องกันยังหมายรวมถึง
บริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ4 งถือหุ ้นที4 มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมและมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับ
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บริ ษทั ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ตลอดทัAงสมาชิกในครอบครัวที4ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวและ
กิจการที4เกี4ยวข้องกับบุคคลเหล่านัAน
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที4เกี4ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรายการ บริ ษทั คํานึ งถึงเนืA อหา
ของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
3.3.18 กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขัCนพืนC ฐาน
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขัAนพืAนฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ สาํ หรับปี ด้วยจํานวนถัวเฉลี4ยถ่วงนํAาหนัก
ของหุน้ สามัญที4ออกอยูใ่ นระหว่างปี
3.3.19 การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที4คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที4จะต้องจ่ายเพื4อโอนหนีI สินให้ผอู ้ ื4น
โดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที4เกิดขึIนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ Iื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที4วดั มูลค่า บริ ษทั
และบริ ษ ทั ย่อยใช้ราคาเสนอซืI อขายในตลาดที4 มีส ภาพคล่องในการวัดมู ลค่ายุติธรรมของสิ น ทรั พ ย์และหนีI สิ น ซึ4 ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที4เกี4ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที4ไม่มีตลาดที4มี
สภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนีI สินที4มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซืI อขายในตลาดที4มีสภาพ
คล่ อ งได้ บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ยจะประมาณมู ล ค่ ายุติ ธ รรมโดยใช้เทคนิ ค การประเมิ น มู ล ค่ าที4 เหมาะสมกับ แต่ ล ะ
สถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที4สามารถสังเกตได้ที4เกี4ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนีI สินที4จะวัดมูลค่ายุติธรรมนัIนให้
มากที4สุด
ลําดับ ชัIน ของมู ล ค่ ายุติ ธ รรมที4 ใช้ว ดั มู ล ค่ าและเปิ ดเผยมู ล ค่ ายุติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์แ ละหนีI สิ น ในงบการเงิ น แบ่ ง
ออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที4นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนีI
- ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซืIอขายของสิ นทรัพย์หรื อหนีIสินอย่างเดียวกันในตลาดที4มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื4นที4สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนีIสิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อ ทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที4ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี4ยวกับกระแสเงินในอนาคตที4กิจการประมาณขึIน
ทุกวันสิI นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชัIนของ
มูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนีI สินที4 ถืออยู่ ณ วันสิI นรอบระยะเวลารายงานที4 มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบ
เกิดขึIนประจํา
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บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563

4.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี: ํ าคัญ และการจัดการความเสี: ยงในส่ วนของทุน
การใช้ ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชี ที4รับรองทัว4 ไป ในบางกรณี ฝ่ายบริ หารอาจต้องใช้การประมาณการรายการบัญชี
บางรายการ ซึ4 งมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที4แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วยเหตุนA ี ผลที4เกิดขึAนจริ ง
ในภายหลังจึงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที4ประมาณไว้
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ได้ประเมินและทบทวนอย่างต่อเนื4องในเรื4 องของการประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ
โดยการประเมิ นอยู่บนพืAนฐานของประสบการณ์ ในอดี ตและปั จจัยอื4นๆ ซึ4 งรวมถึ งการคาดการณ์ เหตุการณ์ ในอนาคตที4
ผูบ้ ริ หารเชื4อว่ากระทําอย่างมีเหตุผลภายใต้สถานการณ์ในขณะนัAน
เครื? องตกแต่ งและอุปกรณ์
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าซาก สําหรับอาคารและอุปกรณ์ของบริ ษทั โดยฝ่ ายบริ หารจะทบทวน
ค่าเสื4 อมราคาเมื4ออายุการใช้งานมีความแตกต่างไปจากประมาณการเดิม หรื อตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ที4เสื4 อมสภาพหรื อไม่ได้ใช้
งานโดยการขายหรื อเลิกใช้
สิ นทรั พย์ ไม่ มตี ัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจะตัดจําหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ และจะพิจารณาการด้อยค่าหากมีขอ้ บ่งชีA
ภาระผูกพันผลประโยชน์ เมื?อเกษียณอายุ
มู ลค่ าปั จจุ บ ันของภาระผูกพันผลประโยชน์ เมื4 อเกษี ยณอายุขA ึ นอยู่ก ับข้อสมมติ ฐานหลายข้อ ข้อสมมติ ฐานที4 ใช้และ
ผลกระทบจากการเปลี4ยนแปลงที4เป็ นไปได้ของข้อสมมติฐานได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 23
การจัดการความเสี: ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ในการบริ หารทุนของบริ ษทั นัAนเพื4อดํารงไว้ซ4 ึ งความสามารถในการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื4 องของ
บริ ษทั เพื4อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี4มีส่วนได้เสี ยอื4น และเพื4อดํารงไว้ซ4 ึ งโครงสร้างของทุนที4
เหมาะสมเพื4อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดํารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน บริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น การคืนทุนให้แก่ผถู ้ ือ
หุน้ การออกหุน้ ใหม่หรื อการขายทรัพย์สินเพื4อลดภาระหนีA
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บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563

5.

ผลสะสมจากการเปลีย: นแปลงนโยบายการบัญชีเนื:องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาถือปฏิบัติ
ตามที4กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.2 กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื4 องมือ
ทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที4 16 มาถือปฏิบตั ิในระหว่างงวดปั จจุบนั โดยกลุ่มบริ ษทั ได้
เลือกปรับผลสะสมจากการเปลี4ยนแปลงโดยปรับปรุ งกับกําไรสะสม ณ วันที4 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบ
การเงินงวดก่อนที4แสดงเปรี ยบเทียบ

ผลกระทบต่อกําไรสะสมต้นงวดปี 2563 จากการเปลี4ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื4องจากการนํามาตรฐานเหล่านีAมาถือ
ปฏิบตั ิ แสดงได้ดงั นีA
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงานทาง
31 ธันวาคม 2562
การเงิน ฉบับที4 16
1 มกราคม 2563
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ส่ วนปรับปรุ งพืAนที4สาํ นักงานเช่าและอุปกรณ์
14,755,697
(12,577,101)
2,178,596
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
34,580,579
34,580,579
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื4น
8,966,177
(348,500)
8,617,677
หนีสM ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสM ิ นหมุนเวียน
ส่ วนของหนีAสินตามสัญญาเช่าที4ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ4งปี
255,846
974,157
1,230,003
หนีสM ิ นไม่ หมุนเวียน
หนีAสินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิจากส่ วนที4ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ4งปี
562,190
20,680,821
21,243,011
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บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563

5.1

สั ญญาเช่ า
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที4 16 มาถือปฏิบตั ิครัAงแรก กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนีA สินตามสัญญาเช่าสําหรับ
สัญญาเช่าที4เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของเงินจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที4เหลืออยูค่ ิดลด
ด้วยอัตราดอกเบีAยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ4มของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที4 1 มกราคม 2563 สําหรับสัญญาเช่าที4เคยจัดประเภทเป็ น
สัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริ ษทั รับรู ้มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนีA สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อน
วันที4นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที4 16 มาถือปฏิบตั ิครัAงแรก
(หน่วย : บาท)
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที4เปิ ดเผย ณ วันที4 31 ธันวาคม 2562
31,365,000
31,365,000
(9,710,022)
(9,710,022)
หัก: ดอกเบีAยจ่ายรอตัดบัญชี
หนีAสินตามสัญญาเช่า ณ วันที4 1 มกราคม 2563 จากการนํามาตรฐานการ
21,654,978
21,654,978
รายงานทางการเงิน ฉบับที4 16 มาถือปฏิบตั ิครัAงแรก
ประกอบด้วย
หนีAสินสัญญาเช่าหมุนเวียน
หนีAสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน

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

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

รายการปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที4 16 มาถือปฏิบตั ิครัAงแรก ณ
วันที4 1 มกราคม 2563 สรุ ปได้ดงั นีA
(หน่วย : บาท)
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
ณ วันที: 1 มกราคม 2563
พืAนที4สาํ นักงานเช่า
22,003,478
22,003,478
12,577,101
12,577,101
ส่ วนปรับปรุ งพืAนที4สาํ นักงานเช่า
34,580,579
34,580,579
รวมสิ นทรัพย์ สิทธิการใช้
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บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563

5.2

เครื: องมือทางการเงิน
การจัดประเภทและการวัดมูลค่า

ณ วันที4 1 มกราคม 2563 (วันที4ถือปฏิบตั ิครัAงแรก) ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้ประเมินโมเดลธุรกิจที4ใช้จดั การสิ นทรัพย์และ
หนีAสินทางการเงินของบริ ษทั และจัดประเภทรายการสิ นทรัพย์และหนีAสินทางการเงินดังนีA
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมผ่าน ผ่านกําไรขาดทุน
ราคาทุนตัด
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื4น
จําหน่าย
รวม
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน ณ วันที: 1 มกราคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
7,857,084
7,857,084
เงินลงทุนชัว4 คราว
393,390,014
393,390,014
ลูกหนีAการค้าและลูกหนีAหมุนเวียน - สุ ทธิ
94,382,735
94,382,735
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื4น
1,109,141
1,109,141
1,253,308
1,253,308
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื4น
393,390,014
104,602,268
497,992,282
รวมสิ นทรัพย์ ทางการเงิน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมผ่าน ผ่านกําไรขาดทุน
ราคาทุนตัด
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื4น
จําหน่าย
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน ณ วันที: 1 มกราคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว4 คราว
ลูกหนีAการค้าและลูกหนีAหมุนเวียน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื4น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื4น
รวมสิ นทรัพย์ ทางการเงิน

384,405,726
384,405,726
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-

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

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

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที4 1 มกราคม 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่ได้กาํ หนดให้หนีA สินทางการเงินใดวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์และหนีAสินทางการเงินที4วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายมีมูลค่าใกล้เคียงมูลค่ายุติธรรม
6.

รายการกับบุคคลและกิจการทีเ: กีย: วข้ องกัน
บริ ษทั มีรายการทางบัญชีจาํ นวนหนึ4งซึ4 งเกิดกับบริ ษทั ที4เกี4ยวข้องกันโดยมีผถู ้ ือหุ น้ กลุ่มเดียวกันหรื อมีกรรมการร่ วมกัน
สิ นทรัพย์ หนีAสิน รายได้และค่าใช้จ่ายส่ วนหนึ4งเกิดจากรายการที4มีกบั บริ ษทั ที4เกี4ยวข้องกันดังกล่าว
ชื4อบริ ษทั
ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน4 จํากัด
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จํากัด **
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด * บริ ษทั ที4เกี4ยวข้องกัน (ถือหุน้ ร่ วมกัน)
บริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด
บริ ษทั ร่ วม (บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 37.5)
บริ ษทั ฮิโนกิ วูด้ เวิร์ค จํากัด
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ ทางอ้อมผ่านบริ ษทั ย่อย และมีกรรมการร่ วมกัน)
กิจการร่ วมค้า DCORP - DLI
เป็ นกิจการร่ วมค้า (มีสดั ส่ วนร่ วมค้าร้อยละ 80)
* ตัAงแต่วนั ที4 25 พฤษภาคม 2561 มีการเปลี4ยนแปลงสถานะของบริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด จาก
บริ ษ ทั ย่อ ยเป็ นบริ ษ ทั ที4 เกี4 ยวข้อ งกัน โดยเป็ นผลมาจากกรรมการที4 เป็ นตัวแทนของบริ ษ ทั ได้สิA น สภาพความเป็ น
กรรมการบริ ษทั ในบริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด ทําให้สิAนสุ ดความมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญ
ที4ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื4อวันที4 4 ธันวาคม 2562 พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุ มตั ิให้ลงนามในสัญญาจะซืA อ
จะขายหุ น้ ของบริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด ให้แก่บริ ษทั แห่ งหนึ4 งในราคา 14 ล้านบาท และเมื4อวันที4
28 มกราคม 2563 บริ ษทั ได้รับชําระค่าหุน้ ดังกล่าวแล้วรวมจํานวน 14 ล้านบาท
** ที4ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครัAงที4 9/2563 วันที4 27 ตุลาคม 2563 พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมตั ิการเลิกบริ ษทั
ย่อยที4ไม่ได้ดาํ เนิ นกิจการเชิงพาณิ ชย์แต่อย่างใด และการปิ ดบริ ษทั ย่อยดังกล่าวไม่มีผลกระทบอันเป็ นสาระสําคัญต่อ
การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
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บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภท มีดงั นีA
รายการ
นโยบายการกําหนดราคา
รายได้ร่วมผลิตรายการ
ตามที4ตกลงร่ วมกันตามสัญญา
รายได้จากการให้เช่าและบริ การ
ตามที4ตกลงร่ วมกันตามสัญญา
ต้นทุนร่ วมผลิตรายการ
ตามที4ตกลงร่ วมกันตามสัญญา
ค่าเช่าและบริ การ
ตามที4ตกลงร่ วมกันตามสัญญา
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ได้แก่ ค่าเบีAยประชุม และค่าตอบแทนอื4นๆ เป็ นไปตามที4
ได้รับอนุมตั ิโดยกรรมการและที4ประชุมผูถ้ ือหุน้
ค่าที4ปรึ กษา
ตามที4ตกลงร่ วมกันตามสัญญา
6.1

รายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการทีเ: กีย: วข้ องกัน
รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกันสําหรับปี สิA นสุ ดวันที4 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นีA
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
ดอกเบียM รับ
บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน4 จํากัด
กิจการร่ วมค้า DCORP - DLI

-

-

256,269
256,269

1,040,670
1,040,670

ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนทางการเงิน
กิจการร่ วมค้า DCORP - DLI

-

-

141,781

-

ต้ นทุนขาย
บริ ษทั ฮิโนกิ วูด๊ เวิร์ค จํากัด

-

-

-

1,471,740

ค่ าใช้ จ่ายส่ งเสริมการขาย
บริ ษทั ฮิโนกิ วูด๊ เวิร์ค จํากัด

-

-

-

200,000

ค่ าบริการ
บริ ษทั ฮิโนกิ วูด๊ เวิร์ค จํากัด

-

-

45,000

180,000
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บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร
6.2

17,601,981

14,535,360

17,601,981

14,535,360

ยอดคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
ลูกหนีอM ื:นกิจการทีเ: กีย: วข้ องกัน
กิจการร่ วมค้า DCORP - DLI
บริ ษทั ฮิโนกิ วูด๊ เวิร์ค จํากัด
รวม

-

-

5,621,139
5,621,139

303,067
303,067

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอื:น
บริ ษทั ฮิโนกิ วูด๊ เวิร์ค จํากัด

-

-

281,300

-

ดอกเบียM ค้ างรับ
กิจการร่ วมค้า DCORP - DLI

-

-

256,269

-

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

-

-

25,141,781

-

-

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

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

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

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัM นและดอกเบียM ค้ างรับ
บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน4 จํากัด
บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด
หัก ค่าเผือ4 หนีAสงสัยจะสู ญ
รวม
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บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
ค่าเผือ4 หนีAสงสัยจะสู ญเงินให้กยู้ มื ระยะสัAน มีการเปลี4ยนแปลงในระหว่างปี ดังนีA
งบการเงินรวม
2563
2562
470,885
470,885
(470,885)
470,885

ยกมา
ลดลง
ยอดยกไป

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

ในระหว่างปี สิA นสุ ดวันที4 31 ธันวาคม 2563 เงินให้กยู้ มื ระยะสัAนและดอกเบีAยค้างรับ มีการเคลื4อนไหว ดังต่อไปนีA
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
1 มกราคม
31 ธันวาคม
2563
2563
เพิ4มขึAน
ลดลง
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัM นและดอกเบียM ค้ างรับ
เงินต้น
450,000
(450,000)
20,885
(20,885)
ดอกเบีAยค้างรับ
470,885
(470,885)
รวม
เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ที4เกี4ยวข้องกันคิดดอกเบีAยอัตราคงที4ในอัตราร้อยละ 2 - 7 ต่อปี
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม
2563
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัM นและดอกเบียM ค้ างรับ
บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน4 จํากัด
เงินต้น
ดอกเบีAยค้างรับ
รวม
บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด
เงินต้น
ดอกเบีAยค้างรับ
รวม

เพิ4มขึAน

31 ธันวาคม
2563

ลดลง

61,000,000
61,000,000

-

-

61,000,000
61,000,000

450,000
20,885
470,885

-

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

-

เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ที4เกี4ยวข้องกันทัAงจํานวนมีการคิดดอกเบีAยอัตราคงที4ในอัตราร้อยละ 2 - 7 ต่อปี
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บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
7.

เงินลงทุนชั:วคราว
เงินลงทุนชัว4 คราว ณ วันที4 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ด
บวก ค่าเผือ4 การปรับมูลค่าเงินลงทุน
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ดสุ ทธิ
8.

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

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

ลูกหนีกM ารค้ าและลูกหนีหM มุนเวียนอื:น
งบการเงินรวม
2563
2562

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

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

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

ลูกหนีหM มุนเวียนอื:น
ลูกหนีAการค้า – กิจการที4เกี4ยวข้องกัน (หมายเหตุ 10.1)
90,000,000 90,000,000
หัก ค่าเผือ4 หนีAสงสัยจะสู ญ – กิจการที4เกี4ยวข้องกัน
(90,000,000) (90,000,000)
ลูกหนีAกิจการที4เคยเกี4ยวข้องกัน - สุ ทธิ (หมายเหตุ 8.1)
ภาษีมูลค่าเพิ4มรอเรี ยกคืน
58,961,529 58,125,893
ลูกหนีAอื4น
27,017,173 28,878,995
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า-ค่าที4ปรึ กษา (หมายเหตุ 12.1)
2,596,319
(5,312,208) (5,735,703)
หัก ค่าเผือ4 หนีAสงสัยจะสู ญ
83,262,813 81,269,185
รวมลูกหนีAหมุนเวียนอื4น
155,281,588 94,382,735
รวมลูกหนีAการค้าและลูกหนีAหมุนเวียนอื4น

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

ลูกหนีกM ารค้ า
ลูกหนีAการค้า
หัก ค่าเผือ4 หนีAสงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนีAการค้า
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บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
ลูกหนีAการค้าจําแนกตามอายุหนีAที4คา้ งชําระ ได้ดงั นีA

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

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

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

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

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

ค่าเผือ4 หนีAสงสัยจะสู ญลูกหนีAการค้ามีการเปลี4ยนแปลงในระหว่างปี ดังนีA

ยกมา
ลดลง
ยอดยกไป

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

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

ภายหลังวันสิA นรอบระยะเวลารายงานจนถึงวันที4 25 กุมภาพันธ์ 2564 บริ ษทั ได้รับชําระเงินจากลูกหนีAการค้าดังต่อไปนีA
ส่ วนที4ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ รับชําระจํานวน 15,182,683 บาท
ส่ วนที4เกินกําหนดชําระ 1 เดือน ถึง 3 เดือน รับชําระจํานวน 5,972,473 บาท
บริ ษทั บันทึกค่าเผื4อหนีA สงสัยจะสู ญจากลูกหนีA การค้ารายหนึ4 งทัAงจํานวน 61.21 ล้านบาท ซึ4 งเป็ นลูกหนีA การค้าที4ผิดนัด
ชําระคืนเงินสนับสนุ นจากการจัดการแข่งขันกี ฬาที4 บริ ษทั เป็ นผูล้ งทุนทางด้านการเงินจํานวน 86.43 ล้านบาท ตาม
สัญญาว่าจ้างดําเนิ นโครงการรายการการแข่งขันกอล์ฟ Thailand Classic บริ ษทั ได้ยนื4 ฟ้องกับศาลแพ่งแล้วเมื4อวันที4 15
กรกฎาคม 2559 และได้เข้าสู่ กระบวนการไกล่เกลี4ยรวม 2 ครัAง แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ เมื4อวันที4 27 พฤศจิกายน
2560 ศาลพิพากษาให้ลูกหนีA ชาํ ระหนีA 18,253,248.40 บาท พร้อมดอกเบีAยร้อยละ 7.5 ต่อปี เมื4อวันที4 26 มกราคม 2561
บริ ษทั ได้ยนื4 อุทธรณ์คาํ พิพากษาศาลชัAนต้น ซึ4 งศาลนัดฟั งคําพิพากษาชัAนอุทธรณ์วนั ที4 30 มกราคม 2562 และเมื4อวันที4
25 มีนาคม 2562 ศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ได้อ่านคําพิพากษาชัAนอุทธรณ์ พิพากษาให้จาํ เลยชําระเงิน 57.20 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบีAยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตัAงแต่วนั ที4 14 กรกฎาคม 2559 เป็ นต้นไป จนกว่าจะชําระเสร็ จแก่โจทย์ ค่าฤชาธรรม
เนี ยมในชัAนอุทธรณ์ให้เป็ นพับ ต่อมาเมื4อวันที4 10 กรกฎาคม 2562 จําเลยได้ขอขยายฎีกาเป็ นครัAงที4 3 โดยศาลอนุ ญาต
ให้ถึงวันที4 26 กรกฎาคม 2562 ต่อมาวันที4 26 กรกฎาคม 2562 จําเลยยืน4 ฎีกา และยืน4 คําร้องขอทุเลาการบังคับคดีต่อศาล
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บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
ขณะนีA อยู่ระหว่างการนําส่ งหมายฎี กา และคําร้ องขอทุ เลาการบังคับคดี ของจําเลย และเมื4 อวันที4 12 กันยายน 2562
บริ ษทั ยื4นคัดค้านคําร้องขออนุ ญาตฎีกาของจําเลย และยื4นแก้ฎีกาต่อศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ ปั จจุบนั คดีนA ี อยูร่ ะหว่างการ
พิจารณาของศาลฎีกา
บริ ษทั บันทึ กค่าเผื4อหนีA สงสัยจะสู ญจากลูกหนีA ซ4 ึ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมรายหนึ4 งจากการที4 บริ ษทั ได้นาํ เงินฝากประจําเป็ น
หลักทรัพย์คA าํ ประกันวงเงินกูย้ มื ของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว ต่อมาทางธนาคารได้หกั ชําระต้นเงินกูท้ ี4คา้ งชําระจากบัญชีเงิน
ฝากดังกล่าวแล้ว 90 ล้านบาท ดังนัAนบริ ษทั ร่ วมจึงมีหน้าที4ตอ้ งชําระเงินคืนแก่บริ ษทั ตามจํานวนเงินที4ธนาคารหักชําระ
จากบัญชีเงินฝาก อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ร่ วมดังกล่าวได้หยุดดําเนิ นงานและขาดสภาพคล่อง บริ ษทั จึงพิจารณาตัAงค่าเผื4อ
หนีAสงสัยจะสู ญทัAงจํานวน (หมายเหตุ 10.1)
8.1

ลูกหนีจM ากกิจการทีเ: คยเกีย: วข้ องกัน - สุ ทธิ
งบการเงินรวม
2563
2562
ลูกหนีAจากกิจการที4เคยเกี4ยวข้องกัน บริ ษทั สยามหิ นประดับ จํากัด
ลูกหนีAเงินให้กยู้ มื
รายได้ค่าบริ การค้างรับ
รวม
หัก ค่าเผือ4 หนีAสงสัยจะสู ญ
ลูกหนีAจากกิจการที4เคยเกี4ยวข้องกัน - สุ ทธิ

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

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

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

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

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

บริ ษ ัท ได้ยื4น ฟ้ อ งร้ อ งลู ก หนีA ดังกล่ าวกับ ศาลแพ่ งแล้ว เมื4 อ วัน ที4 15 ตุ ล าคม 2555 และเมื4 อ วัน ที4 17 ธัน วาคม 2555
ศาลพิพากษาให้ลูกหนีAชาํ ระเงินจํานวน 73.54 ล้านบาท พร้อมดอกเบีAยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี เมื4อวันที4 11 ธันวาคม 2558
บริ ษทั ยืน4 ฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางให้ลูกหนีAดงั กล่าวเป็ นบุคคลล้มละลาย และเมื4อวันที4 7 มีนาคม 2559 ศาลล้มละลาย
กลางมีคาํ สัง4 ให้พิทกั ษ์ทรัพย์ของลูกหนีAเด็ดขาด ขณะนีAอยูร่ ะหว่างการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนีAโดยจะมีนดั ประชุม
เจ้าหนีA อีกครัAงในวันที4 23 สิ งหาคม 2560 ซึ4 งเลื4อนมาจากวันที4 14 มิถุนายน 2560 ศาลล้มละลายกลางมีคาํ พิพากษาให้
ลูกหนีAลม้ ละลายเมื4อวันที4 13 กันยายน 2560 โดยประกาศคําสัง4 เมื4อวันที4 9 ตุลาคม 2560
วันที4 30 พฤศจิกายน 2560 ซึ4 งเป็ นวันนัดไต่สวนลูกหนีA กรรมการผูม้ ีอาํ นาจของลูกหนีA ไม่มาศาล ศาลล้มละลายกลางจึง
ออกหมายจับกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของลูกหนีA โดยศาลจะแจ้งวันนัดไต่สวนให้เจ้าหนีA ทราบอีกครัAง อนึ4 ง บริ ษทั ได้นาํ ยึด
เครื4 องจักรเก่ าของลูกหนีA แล้ว อยู่ระหว่างรอประกาศขายทอดตลาดจากเจ้าพนักงานบังคับคดี นอกจากนีA ยงั มี อาคาร
โรงงานที4กาํ ลังตรวจสอบด้านเอกสารเพื4อให้เจ้าพนักงานบังคับคดียดึ เพิ4มเติม ต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดีออกประกาศ
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บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
ขายทอดตลาดเครื4 องจักรที4ยดึ แล้ว โดยนัดขายทอดตลาดครัAงแรกวันที4 29 มกราคม 2562 (งดการขายเนื4องจากยังไม่ได้ลง
ประกาศในเวปไซด์ราชกิ จจานุ เบกษา) ครัAงที4สองวันที4 28 กุมภาพันธ์ 2562 (เจ้าหน้าที4งดการขาย), ครัAงที4สามวันที4 12
มีนาคม 2562 (งดการขายเนื4องจากไม่มีผเู ้ สนอราคา) และครัAงที4สี4วนั ที4 2 เมษายน 2562 (มีผเู ้ ข้าแข่งขันราคา โดยเสนอซืA อ
เครื4 องจักรเก่ าสู งสุ ด 0.35 ล้านบาท) ปั จจุบนั เครื4 องจักรเก่ าที4 ประมูลได้อยู่ระหว่างการขนย้าย สําหรับอาคารโรงงาน
ขณะนีA อยู่ระหว่างการประเมิ น ราคาเพื4 อรอขายทอดตลาด เมื4 อวัน ที4 21 พฤษภาคม 2563 บริ ษ ัท ได้มี การตรวจสอบ
ทรัพย์สินของจําเลย พบว่า จําเลยไม่มีทรัพย์สินใดให้ยึด อายัด หรื อบังคับคดี ต่อมาเดื อนมิ ถุนายน 2563 ทนายความ
จําเลยได้ทาํ หนังสื อยินยอมให้บริ ษทั สามารถเข้ารืA อถอนอาคารเพื4อออกขายได้ ปั จจุบนั อยูใ่ นระหว่างดําเนิ นการในชัAน
บังคับคดี และดําเนินการในชัAนเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
9.

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอื:น

เงินมัดจํา
รวม
10.

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

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

เงินฝากทีต: ดิ ภาระคําM ประกัน

10.1 บริ ษทั มีเงินฝากประจํา จํานวน 90 ล้านบาท นําไปเป็ นหลักทรัพย์คA าํ ประกันวงเงินกูย้ มื บริ ษทั ร่ วมแห่ งหนึ4 ง (หมายเหตุ
11.2) ตามมติที4ประชุมคณะกรรมการครัAงที4 6/2561 เมื4อวันที4 18 พฤษภาคม 2561
อย่างไรก็ตาม เนื4 องจากการหยุดดําเนิ นงานและการขาดสภาพคล่องของบริ ษทั ร่ วม ส่ งผลให้บริ ษทั ร่ วมไม่สามารถ
ชําระคืนเงินต้นได้ตามสัญญา ดังนัAน จึงได้ดาํ เนินการเจรจากับธนาคาร โดยธนาคารยินยอมที4จะใช้เงินฝากในบัญชีเงิน
ฝากประจําที4เป็ นหลักประกันทางธุ รกิจเพื4อหักชําระต้นเงินกูท้ ี4คา้ งชําระจํานวนรวมเดือนละ 3 ล้านบาท ต่อมามีการ
เปลี4ยนแปลงเงื4อนไขการชําระเงินกูเ้ พื4อให้ธนาคารหักการชําระเงินกูจ้ ากบัญชี เงินฝากประจําดังกล่าวได้ตามเงื4อนไข
ใหม่ ซึ4 ง ณ วันที4 30 กันยายน 2563 ทางธนาคารได้หักชําระเงินกูจ้ ากบัญชี เงินฝากดังกล่าวไปแล้วรวม 90 ล้านบาท
ทําให้บริ ษทั ร่ วมมีหน้าที4ตอ้ งชําระคืนบริ ษทั ตามจํานวนที4ธนาคารได้หกั ไปแล้วจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของบริ ษทั
10.2 บริ ษทั มี เงินฝากประจํา จํานวน 45.19 ล้านบาท เพื4อออกหนังสื อคํAาประกันการรับจ้างล่วงหน้าให้กบั กิ จการร่ วมค้า
DCORP - DLI (หมายเหตุ 12.1) ตามมติที4ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครัAงที4 7/2563 เมื4อวันที4 13 สิ งหาคม 2563
10.3 บริ ษทั ย่อย (กิจการร่ วมค้า DCORP-DLI) ยินยอมให้ใช้เงินฝากประจํา จํานวน 15.06 ล้านบาท เพื4อเป็ นหลักประกันคํAา
หนังสื อคํAาประกันสัญ ญาให้กบั บริ ษทั ตามมติ ที4ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ย่อยครัAงที4 2/2563 วันที4 22 กรกฏาคม
2563 โดยหนังสื อคํAาประกันดังกล่าวออกเพื4อเป็ นหลักประกันสัญญาจ้าง ตามสัญญาจ้างโครงการค่าสร้างการรับรู ้สู่
ประชาชนด้วยป้ายประชาสัมพันธ์อจั ฉริ ยะ
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บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563

11.

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

จัดตั5งขึ5น
ในประเทศ

ไทย

รวม

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

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

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีราคาทุน - สุ ทธิ
31
31
ธันวาคม ธันวาคม
2563
2562

324,999

324,999

(324,999)

(324,999)

-

-

324,999

324,999

(324,999)

(324,999)

-

-

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

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด
รวม

งบการเงินรวม
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน)
ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื4น
จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมใน
จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ระหว่างปี สิA นสุ ด
ในระหว่างปี สิA นสุ ด
วันที4 31 ธันวาคม
วันที4 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
(107,169)
(107,169)
-

ตัAงแต่รอบปี สิA นสุ ดวันที4 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั หยุดคํานวณส่ วนได้เสี ยในขาดทุนของบริ ษทั ฮี โร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์
จํากัด เนื4 องจาก บริ ษทั รับรู ้ส่วนได้เสี ยเพียงเท่าที4ลงทุน (ศูนย์) และในวิธีราคาทุน บริ ษทั ได้ตA งั ค่าเผื4อด้อยค่าของเงิน
ลงทุนดังกล่าวเต็มจํานวน (325 ล้านบาท)
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วันที: 31 ธันวาคม 2563
11.2 ข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วมที4สาํ คัญ
ข้อมูลทางการเงินตามที4แสดงอยูใ่ นงบการเงินของบริ ษทั ร่ วม โดยสรุ ปมีดงั นีA
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด

ทุนเรี ยกชําระ
ณ วันที; 31
ธันวาคม 2563
268,421

สิ นทรัพย์รวม
ณ วันที; 31
ธันวาคม 2563
403,227

หนี5สินรวม
ณ วันที; 31
ธันวาคม 2563
470,736

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

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

ในที4ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครัAงที4 8/2560 เมื4อวันที4 15 กันยายน 2560 ที4ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิ
การลงทุนในธุรกิจพัฒนาแหล่งให้ความบันเทิงในรู ปแบบดิจิทลั ไฮเปอร์ เรี ยลลิตA ี โครงการเดอะมาร์ เวลเอ็กซ์พีเรี ยนซ์
ไทยแลนด์ : ธี มเอ็นเตอร์เทนเมนท์ แอ็ทแทรคชัน4 (TMX) ในบริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด (ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์) โดย
จะเข้าซืA อหุ น้ สามัญเพิ4มทุนของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ร้อยละ 32.5 รวม 280 ล้านบาท และต่อมาวันที4 12 ธันวาคม 2560 ที4
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิซAื อหุ ้นเพิ4มทุนในฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ เพิ4มเติมอีกร้อยละ 5 คิดเป็ นเงิน 45 ล้าน
บาท รวมลงทุนในฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ร้อยละ 37.5 รวมทัAงสิA น 325 ล้านบาท โดยคาดว่าจะได้รับอัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุนไม่ต4าํ กว่าร้อยละ 20 โดยโครงการ TMX ได้รับใบอนุ ญาตก่อสร้างและเริ4 มก่อสร้างแล้วตัAงแต่เดือนกันยายน
2560 และจะรับรู ้รายได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2561 ทัAงนีA เมื4อวันที4 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 ซึ4 ง ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ได้ชาํ ระ
เงินค่าสิ ทธิในเดือนสิ งหาคม 2560
เมื4อวันที4 21 มกราคม 2562 ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ได้จดั ให้มีการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครัAงที4 1/2562โดยเสนอวาระการ
พิจารณาเกี4ยวกับการหยุดดําเนิ นโครงการของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ เนื4 องจาก ฮีโร่ เอ็กซ์พี เรี ยนซ์ ได้ประสบปั ญหาขาด
สภาพคล่องทางการเงิน และการดําเนิ นโครงการที4 ไม่เป็ นไปตามแผนการ โดยที4 ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ของ ฮี โร่ เอ็กซ์พี
เรี ยนซ์ มีมติให้หยุดโครงการ ด้วยคะแนนเสี ยงเห็นด้วยร้อยละ 62.50 และคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วย ร้อยละ 37.50 ทัAงนีA
ฝ่ ายบริ หารของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ มีกาํ หนดหยุดดําเนินโครงการในวันที4 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 รายใหญ่เกี4ยวกับการ บริ หารจัดการทรัพย์สินของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ อย่างรอบคอบเพื4อจํากัด
ผลกระทบในทางลบต่อบริ ษทั ฯ
เจ้าหนีAของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํานวนหลายราย มูลค่ารวม 59.50 ล้านบาท ได้ฟ้องร้องและ/หรื อส่ งหนังสื อแจ้งให้ชาํ ระ
หนีA สินคงค้างพร้อมดอกเบีAย รวมถึงค่าปรับล่าช้า ซึ4 งตามข้อมูลทางการเงินที4ได้รับจากบริ ษทั ร่ วมที4ใช้ในการรับรู ้ส่วน
แบ่งผลขาดทุนข้างต้น ยังไม่ได้รวมบันทึกส่ วนของดอกเบีAยและค่าปรับล่าช้านัAน และในวันที4 14-15 กุมภาพันธ์ 2562
ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ได้ประชุมไกล่เกลี4ยและชีA แจงแผนการชําระหนีA บางส่ วนทราบแล้ว โดยบริ ษทั คาดว่าจะสามารถ
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ชําระหนีA ได้ภายหลังเดือนเมษายน 2562 และในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ 2562 ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ มีการเลิกจ้าง
พนักงานบางส่ วน ทําให้บริ ษทั ต้องจ่ายค่าเสี ยหายจากการเลิกจ้างเป็ นจํานวน 1.20 ล้านบาท
นอกจากนีA ภายใต้สัญญาเงินกูย้ ืมระหว่างธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ กับ ฮี โร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ลงวันที4 23 พฤษภาคม 2561
บริ ษทั ได้มีหลักประกันสัญญา เพื4อประกันการชําระหนีA เป็ นเงินฝากประจําของบริ ษทั จํานวน 90 ล้านบาท และในที4
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครัAงที4 1/2562 ของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ใช้หลักประกันดังกล่าวในการชําระ
เงินกูท้ ี4คา้ งชําระกับธนาคาร โดยยินยอมให้ธนาคารดําเนินการหักหลักประกันในอัตราเดือนละ 3 ล้านบาท
ในปี 2563 ทางฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฮี โร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ได้รายงานข้อมูลเกี4 ยวกับคดี ความ ซึ4 งระบุ ว่าฮี โร่ เอ็กซ์พี
เรี ยนซ์ ถูกฟ้ องร้ องจากเจ้าหนีA 26 ราย มู ลหนีA เป็ นจํานวนรวม 78.30 บาท (ในปี 2562 ถู กฟ้ องร้ องจากเจ้าหนีA 77.30
ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม เจ้าหนีA จาํ นวน 3 ราย ได้ถอนฟ้องคดีความและยินยอมลดหนีA ให้กบั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ซึ4 งฮีโร่
เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ได้ชาํ ระหนีA เสร็ จสิA นแล้ว นอกจากนีA เจ้าหนีA จาํ นวน 19 ราย ยินยอมให้ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ผ่อนชําระได้
โดยเป็ นไปตามเงื4อนไขที4 เจ้าหนีA กาํ หนด และคดี ความกับเจ้าหนีA จาํ นวน 4 ราย จํานวนเงินรวม 10.23 ล้านบาท ฮี โร่
เอ็กซ์พีเรี ยนซ์อยูร่ ะหว่างการไกล่เกลี4ย ซึ4 งผลของคดียงั ไม่ทราบขณะนีA และบริ ษทั ได้ยนื4 ฟืA นฟูกิจการกับศาลล้มละลาย
กลาง จึงเป็ นเหตุให้ตอ้ งมีการพักชําระหนีA เจ้าหนีA ทA งั หมด จนกว่าคดีความจะสิA นสุ ด โดยมติที4ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ครัA งที4 1/2563 เมื4 อ วัน ที4 15 มิ ถุ น ายน 2563 มี ม ติ อ นุ ม ัติ ใ ห้ บ ริ ษ ัท เข้า สู่ ก ระบวนการฟืA นฟู กิ จ การ และเมื4 อ วัน ที4 9
กรกฎาคม 2563 บริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด ยืน4 คําร้องขอฟืA นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ศาลได้มีคาํ สั4งรับคํา
ร้อง และนัดไต่สวนคําร้องวันที4 6 ตุลาคม 2563 โดยมีผคู ้ ดั ค้านรวม 3 ราย ต่อมาคู่ความทัAงสองฝ่ ายขอเลื4อนคดี ซึ4 งศาล
พิเคราะห์แล้วเห็ นว่า หากคู่ความทัAงสองฝ่ ายเจรจาตกลงกันได้ก็จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดี เพื4อประโยชน์
แห่ งความยุติธรรม จึงให้เลื4อนไปนัดไต่สวนคําร้องขอในวันที4 9 ธันวาคม 2563 ต่อมาในวันดังกล่าวศาลล้มละลาย
กลางได้เจรจาไกล่เกลี4ยคู่ความอีกครัAงแต่ไม่สามารถตกลงได้ ศาลจึงนัดไต่สวนคําร้องอีกครัAงในวันที4 9 มีนาคม 2564
คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบสถานะการดําเนิ นการของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว และมีความกังวล จึงได้มอบหมายให้ฝ่าย
บริ หารของบริ ษทั ที4เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ที4เข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการในฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ เพื4อดําเนิ นการให้ ฮี
โร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ดําเนิ นการแก้ไขสภาวะปั จจุบนั เป็ นการด่วน โดยต้องรายงานแผนและผลการดําเนิ นงานให้บริ ษทั
รับทราบ ผ่านตัวแทนที4เป็ นคณะกรรมการของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ นอกจากนีA บริ ษทั ยังขอให้ฝ่ายบริ หารของฮีโร่ เอ็กซ์
พีเรี ยนซ์นาํ แผนการแก้ไขปั ญหาระยะยาวมานําเสนอให้ที4ประชุ มรับทราบ ซึ4 งบริ ษทั ในฐานะผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยใน
สัดส่ วนร้อยละ 37.5 จึงใช้สิทธิ ผา่ นตัวแทนของบริ ษทั ซึ4 งเป็ นกรรมการในฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ดําเนินการสอบถามและ
ให้ความเห็ นต่อฝ่ ายบริ หารของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ในที4ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ มาโดย
ตลอด
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12.

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยตามวิธีราคาทุน
ณ วันที4 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนชําระแล้ว
ชื;อบริ ษทั

2563

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

สัดส่ วนเงินลงทุน (ร้อยละ)

2562

2563

2562

เงินปั นผลรับสําหรับปี
สิ5 นสุ ดวันที; 31 ธันวาคม

ราคาทุน
2563

2562

2563

2562

48,000

48,000

100.00

100.00

73,862

73,862

-

-

-

35,000

-

99.99

-

35,000

-

-

70,000

-

80.00

-

56,000

-

-

-

(73,862)

(98,407)

-

-

56,000

10,455

-

-

หัก ค่าเผือ; การด้อยค่าของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

ตามมติที4ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครัAงที4 9/2563 ประชุมเมื4อวันที4 27 ตุลาคม 2563 มีมติอนุ มตั ิการเลิกบริ ษทั ย่อย
ของบริ ษทั ที4 ไม่ได้ดาํ เนิ นกิ จการคือ บริ ษทั ดี มีเตอร์ พาวเวอร์ จํากัด โดยบริ ษทั ถือหุ ้นร้อยละ 99.99 โดยบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวไม่ได้มีการดําเนินการเชิงพาณิ ชย์แต่อย่างใด และการปิ ดบริ ษทั ย่อยดังกล่าวไม่มีผลกระทบอันเป็ นสาระสําคัญ
ต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
12.1 สั ญญากิจการร่ วมค้ า
เมื4อวันที4 9 พฤษภาคม 2563 บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญากิจการร่ วมค้า “โครงการค่าสร้างการรับรู ้สู่ประชาชนด้วยป้ าย
ประชาสัมพันธ์อจั ฉริ ยะ” กับบริ ษทั ดีไลท์ติAง อินแตอร์ เนชัน4 แนล จํากัด “DLI” และใช้ชื4อว่า “กิจการร่ วมค้า DCORPDLI” เพื4 อ ประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-bidding) เลขที4 8/2563 การจ้า งค่ า สร้ า งการรั บ รู ้ สู่ ป ระชาชนด้ว ยป้ า ย
ประชาสัมพันธ์อจั ฉริ ยะตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที4 8 พฤษภาคม 2563 (TOR)
โดยเงื:อนไขทีส: ํ าคัญมีดงั นีM
บริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดหาหลักประกันสัญญาเป็ นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที4ประกวดราคา
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
ที4ทA งั คู่สญ
ั ญาตกลงให้บริ ษทั ดีไลท์ติAง อินแตอร์เนชัน4 แนล จํากัด เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการดําเนินงานส่ วนใหญ่ตาม
สัญญา โดยทางบริ ษทั จะต้องเห็นชอบก่อนที4จะดําเนินงาน
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บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
ส่ วนแบ่ งรายได้ ค่าตอบแทน
คู่สญ
ั ญา

อัตราค่าตอบแทน

DCORP

ร้อยละ 80 ของกําไรหลังหักค่าใช้จ่ายทัAงหมด

DLI

ร้อยละ 20 ของกําไรหลังหักค่าใช้จ่ายทัAงหมด

เนื4 องจากบริ ษทั มีการควบคุม ตัดสิ นใจ ในการดําเนิ นงาน ของกิจการร่ วมค้า ตามเงื4อนไขที4สาํ คัญข้างต้น บริ ษทั จึงจัด
ประเภทเงินลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
วันที4 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 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ4ม (สามร้อยหนึ4 งล้านสองแสนห้า
หมื4นบาท) ระยะเวลาโครงการ 2563-2565 (3 ปี )
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั ครัA งที4 6/2563 วัน ที4 24 มิ ถุน ายน 2563 คณะกรรมการอนุ ม ตั ิ การเข้าลงทุ น ใน
โครงการค่าสร้างการรับรู ้สู่ประชาชนด้วยป้ ายประชาสัมพันธ์อจั ฉริ ยะ มูลค่าการลงทุน 56,000,000 บาท ถือเป็ นเงิน
ลงทุนร้อยละ 80 ของกิจการร่ วมค้า เมื4อวันที4 16 กรกฎาคม 2563 บริ ษทั ชําระเงินจํานวนดังกล่าวให้แก่กิจการร่ วมค้า
แล้วทัAงจํานวน
เมื4อวันที4 30 กรกฎาคม 2563 กิจการร่ วมค้า DCORP-DLI ได้ทาํ สัญญาจ้างให้คาํ ปรึ กษาและบริ หารงานก่อสร้างของ
โครงการกับบริ ษทั ที4ไม่เกี4ยวข้องกันแห่ งหนึ4 ง สัญญามูลค่า 79,678,932.18 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ4ม) โดยเมื4อลงนาม
ในสัญญากิจการร่ วมค้า DCORP - DLI จ่ายชําระค่าที4ปรึ กษางวดแรก จํานวน 56,843,820 บาท โดยคิดเป็ นร้อยละ 71
ของมูลค่าสัญญา
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ครัA งที4 7/2563 วัน ที4 13 สิ ง หาคม 2563 คณะกรรมการอนุ ม ัติ ก ารเปิ ดบัญ ชี
ธนาคารกรุ งไทยเพื4 อ ทําหนังสื อ คํAาประกัน การรั บ จ้างล่ วงหน้ากับ โครงการค่ าสร้ างการรั บ รู ้ สู่ ป ระชาชนด้วยป้ าย
ประชาสัมพันธ์อจั ฉริ ยะ มูลค่า 45,187,500 บาท
ในกรณี ที4 DCORP ได้จดั หาหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในอัตราตัAงแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าค่าจ้างทัAงหมด
ของโครงการหรื อมากกว่า กิ จการร่ วมค้า DCORP-DLI จะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนี ยมทัAงหมดที4เกิ ดจากการจัดหา
หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าว อีกทัAงกิ จการร่ วมค้า DCORP-DLI จะต้องนําเงินจํานวน 25,000,000
บาท มาวางไว้กบั DCORP เพื4อเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาฉบับนีAวา่ กิจการร่ วมค้า DCORP-DLI จะส่ งมอบ
งานตามโครงการให้ ก ับ กระทรวงฯ ได้ต ามระยะเวลาที4 ก าํ หนด ทัAง นีA DCORP และกิ จ การร่ ว มค้า DCORP-DLI
สามารถคิดต้นทุนทางการเงินได้ในอัตราร้อยละ 2.25 ของวงเงินที4ทาํ สัญญาหลักประกัน
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(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
ในวัน ที4 18 กัน ยายน 2563 ทางกิ จ การร่ ว มค้า DCORP-DLI ได้รั บ เงิ น เบิ ก ล่ ว งหน้าจาก สํานัก งานปลัด กระทรวง
มหาดไทย จํา นวนเงิ น 45,187,500 บาท และนํ า เงิ น จํา นวน 25,000,000 บาท มาวางไว้ก ั บ DCORP เพื4 อ เป็ น
หลักประกันตามสัญญาข้างต้น (หมายเหตุ 6.2)
ในวัน ที4 20 ตุ ลาคม 2563 ทางกิ จการร่ วมค้า DCORP-DLI ได้ส่ งมอบแผนและขัAน ตอนการดําเนิ น งานก่ อสร้ างป้ าย
ประชาสัมพันธ์แบบดิจิตอลตามโครงการค่าสร้างการรับรู ้สู่ประชาชนด้วยป้ ายประชาสัมพันธ์อจั ฉริ ยะ ในพืAนที4 76
จังหวัดต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้างเป็ นที4เรี ยบร้อย
ในวัน ที4 3 พฤศจิ ก ายน 2563 ทางกิ จ การร่ ว มค้า DCORP-DLI ได้ด ํา เนิ น การส่ ง จอ LED ถึ ง สถานที4 จ ัด เก็ บ ตามที4
หน่วยงานกําหนดเพื4อใช้สาํ หรับโครงการค่าสร้างการรับรู ้สู่ประชาชนด้วยป้ายประชาสัมพันธ์อจั ฉริ ยะ ของ 14 จังหวัด
ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้างเป็ นที4เรี ยบร้อย
13.

เงินลงทุนระยะยาวอื:น
เป็ นเงินลงทุนในตราสารทุนถือเป็ นเงินลงทุนทัว4 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
หัก ค่าเผือ- การด้อยค่าของเงิน
ลงทุนทัว- ไป

สัดส่ วน
เงินลงทุน
ร้อยละ

31 ธันวาคม 2563
งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ

33.64

-

-

2,864

54,228

-

-

(2,864)
-

(54,228)
-

เงินลงทุนระยะยาวอื-น - สุ ทธิ

31 ธันวาคม 2562
งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ

จากมติที4ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของ บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด เมื4อวันที4 25 พฤษภาคม 2561 กรรมการที4
เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ได้สิAนสภาพการเป็ นกรรมการบริ ษทั ในบริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด และวันที4
7 มิถุนายน 2561 บริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัดได้ดาํ เนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ4มเติมกรรมการ ส่ งผล
ให้บริ ษทั สิA นสุ ดอํานาจควบคุมในวันดังกล่าว ดังนัAนในงบการเงินของบริ ษทั จึงเปลี4ยนแปลงสถานะของเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อย เป็ นเงินลงทุนทัว4 ไป มีผลทําให้บริ ษทั ต้องรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยม จํานวน 51.20
ล้านบาทในงบการเงินรวม และโอนเปลี4ยนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเป็ นเงินลงทุนทัว4 ไปด้วยมูลค่าตามบัญชี ณ วันที4
โอนเปลี4ยน เป็ นเงินลงทุนระยะยาว จํานวน 54.23 ล้านบาท
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บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่กลุ่มบริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จํากัด มีหนังสื อลงวันที4 14 กันยายน 2561 เพื4อเรี ยกให้บริ ษทั
ชําระค่าเสี ยหายตามสัญญา จํานวนเงิน 36 ล้านบาท กรณี บริ ษทั ไม่เข้าซืA อหุ น้ ที4เหลือ อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารได้หารื อกัน
ในประเด็นการเรี ยกร้องค่าเสี ยหายดังกล่าว ว่ายังมีประเด็นที4ทางบริ ษทั มีขอ้ โต้แย้ง ซึ4 งปั จจุบนั ยังไม่มีขอ้ ยุติ ซึ4 งอาจจะต้อง
นําสู่ กระบวนการทางศาลเพื4อหาข้อยุติต่อไป ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างเจรจาเพื4อหาข้อยุติ
ที4 ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เมื4 อวันที4 4 ธันวาคม 2562 พิจารณาให้ความเห็ นชอบอนุ มตั ิ ให้ลงนามในสัญญาจะซืA อ
จะขายหุ ้นของบริ ษทั อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุ นเวียน จํากัด ให้แก่ บริ ษทั แห่ งหนึ4 งในราคา 14 ล้านบาท เมื4 อวันที4 28
มกราคม 2563 บริ ษทั ได้รับชําระค่าหุน้ ดังกล่าวทัAงจํานวนแล้ว
14.

ลูกหนีกM ารค้ าและลูกหนีไM ม่ หมุนเวียนอื:น

ลูกหนีAปรับโครงสร้างหนีA
ค่าเผือ4 หนีAสงสัยจะสู ญ
รวม

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

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

ค่าเผือ4 หนีAสงสัยจะสู ญลูกหนีAการค้าและลูกหนีAไม่หมุนเวียนอื4นมีการเปลี4ยนแปลงในระหว่างปี ดังนีA

ยกมา
ลดลง
ยอดยกไป

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

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

14.1 เมื4อวันที4 15 กรกฎาคม 2558 บริ ษทั ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงปรับปรุ งโครงสร้างหนีA และรับสภาพหนีA ของลูกหนีA
รายหนึ4 ง ภายใต้เงื4อนไขของสัญญาดังกล่าว ลูกหนีA ขอผ่อนชําระหนีA ให้แล้วเสร็ จภายใน 36 งวด ครบกําหนดภายใน
เดือนกรกฎาคม 2561 โดยเริ4 มผ่อน
งวดเดือนที4 1-งวดเดือนที4 12 ชําระไม่นอ้ ยกว่างวดละ 500,000 บาท
งวดเดือนที4 13-งวดเดือนที4 33 ชําระไม่นอ้ ยกว่างวดละ 1,500,000 บาท
งวดเดือนที4 34-งวดเดือนที4 35 ชําระไม่นอ้ ยกว่างวดละ 2,000,000 บาท
ลูกหนีAตกลงชําระหนีAส่วนที4เหลือทัAงหมดให้เสร็ จสิA นครบถ้วนภายในงวดที4 36 (เดือนกรกฎาคม 2561)
บริ ษทั บันทึกค่าเผื4อหนีA สงสัยจะสู ญจากลูกหนีA ปรับโครงสร้างหนีA ดงั กล่าวเต็มจํานวน เนื4 องจากลูกหนีA ผิดนัดชําระคืน
เงินตามบันทึกข้อตกลงปรับปรุ งโครงสร้างหนีA และรับสภาพหนีA บริ ษทั ได้ยนื4 ฟ้องร้องลูกหนีA ต่อศาลแพ่ง และศาลแพ่ง
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บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
ได้มีคาํ พิพ ากษาเมื4 อวันที4 15 พฤษภาคม 2560 ให้จาํ เลยชําระหนีA ให้เป็ นไปตามคําพิพ ากษา โดยผ่อนชําระงวดแรก
ภายในวันที4 10 สิ งหาคม 2560 ลูกหนีA ผิดนัดชําระหนีA ตามคําพิพากษา เมื4 อวันที4 21 พฤษภาคม 2563 บริ ษทั ได้มีการ
ตรวจสอบทรัพย์สินของจําเลย พบว่า จําเลยไม่มีทรัพย์สินใดให้ยดึ อายัด หรื อบังคับคดี ทางฝ่ ายกฎหมายจึงได้เสนอว่า
ไม่สมควรฟ้ องเป็ นคดีลม้ ละลาย ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครัAงที4 6/2563 ทางคณะกรรมการจึงได้เห็นชอบ
อนุ มตั ิไม่ฟ้องล้มละลายกับบริ ษทั ดังกล่าว เนื4 องจาก จําเลยไม่มีทรัพย์สินให้ยดึ อายัด หรื อบังคับได้ ปั จจุบนั บริ ษทั ได้
ยืน4 คําร้องต่อกรมบังคับคดีเพื4อเข้ายึดทรัพย์สินของลูกหนีA โดยกําหนดวันที4เข้ายึดหรื ออายัด วันที4 17 กุมภาพันธ์ 2564
โดยวัน ดังกล่ าวเจ้าพนัก งานบังคับ คดี ไ ด้เดิ น ทางไปยึด ทรั พ ย์จ าํ เลย ณ ที4 ท าํ การของจําเลย โดยพบว่า จําเลยไม่ มี
ทรัพย์สินใดๆ ที4 จะนํามาชําระหนีA ให้กบั โจทก์ได้ เจ้าพนักงานฯ จึงลงความเห็ นไม่สามารถดําเนิ นการยึดทรัพย์ของ
จําเลยและจะดําเนินการส่ งรายงานการเข้าตรวจให้โจทก์ในลําดับถัดไป
14.2 เมื4อวันที4 25 มิถุนายน 2561 บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาประนี ประนอมยอมความกับบริ ษทั เอ็มไอซี บรอดแคส จํากัด
โดยสัญญาประนีประนอมยอมความแบ่งเป็ น
สัญญาฉบับที4 1 มูลหนีAจาํ นวนเงิน 20.58 ล้านบาท กําหนดชําระเป็ นรายเดือน งวดละไม่นอ้ ยกว่า 0.30 ล้านบาท จํานวน
29 งวด และจํานวนเงิ น 11.76 ล้านบาทชําระภายในสิA นเดื อนธันวาคม 2563 ต่อมาวันที4 28 เมษายน 2563 บริ ษทั ใน
ฐานะโจทย์ได้ยนื4 คําแถลงไม่ติดใจเรี ยกร้องที4จะดําเนินคดีเฉพาะจําเลยที4 2
สัญ ญาฉบับที4 2 มูลหนีA จาํ นวนเงิน 44.22 ล้านบาท กําหนดชําระจํานวน 2 งวด งวดแรกภายในเดื อนธันวาคม 2561
จํานวนเงิน 22.11 ล้านบาท และงวดที4สองภายในเดือนมิถุนายน 2562 จํานวนเงิน 22.11 ล้านบาท
บริ ษทั บันทึกค่าเผือ4 หนีAสงสัยจะสู ญจากลูกหนีAสญ
ั ญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวเต็มจํานวน
อย่างไรก็ตาม สัญญาฉบับที4 2 ลูกหนีA ได้ผิดนัดชําระ บริ ษทั ได้ขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีเรี ยบร้อยแล้ว เมื4อวันที4 21
พฤษภาคม 2563 บริ ษทั ได้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของจําเลย พบว่า จําเลยไม่มีทรัพย์สินใดให้ยดึ อายัด หรื อบังคับคดี
ปั จจุบนั บริ ษทั ได้ยนื4 คําร้องต่อกรมบังคับคดีเพื4อเข้ายึดทรัพย์สินของลูกหนีA โดยกําหนดวันที4เข้ายึดหรื ออายัด วันที4 16
กุมภาพันธ์ 2564 โดยวันดังกล่าวเจ้าพนักงานบังคับคดีได้เดินทางไปยึดทรัพย์จาํ เลย ณ ที4ทาํ การของจําเลย โดยพบว่า
จําเลยไม่มีทรัพย์สินใดๆ ที4 จะนํามาชําระหนีA ให้กบั โจทก์ได้ เจ้าพนักงานฯ จึงลงความเห็ นไม่สามารถดําเนิ นการยึด
ทรัพย์ของจําเลยและจะดําเนินการส่ งรายงานการเข้าตรวจให้โจทก์ในลําดับถัดไป
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บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563

15.

ส่ วนปรับปรุงพืนM ทีส: ํ านักงานเช่ า เครื: องตกแต่ งและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
รายการเคลื4อนไหวของเครื4 องตกแต่งและอุปกรณ์ สําหรับปี สิA นสุ ดวันที4 31 ธันวาคม 2563 สรุ ปได้ดงั นีA
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
ส่ วนปรับปรุ งพื5นที;
สํานักงานเช่า
เครื; องตกแต่ง ติดตั5ง
และเครื; องใช้สาํ นักงาน
อุปกรณ์สาํ หรับโครงการ
ยานพาหนะ
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม
ค่าเสื; อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุ งพื5นที;
สํานักงานเช่า
เครื; องตกแต่ง ติดตั5ง
และเครื; องใช้สาํ นักงาน
อุปกรณ์สาํ หรับโครงการ
ยานพาหนะ
รวม
สุ ทธิ

ณ วันที; 31
ธันวาคม 2562

โอนออกไปเป็ น
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
จากการนํา TFRS 16
มาถือปฏิบตั ิครั5งแรก

ณ วันที; 1
มกราคม 2563

16,255,360

(16,255,360)

-

-

11,544,284
11,696,383
-

-

11,544,284
11,696,383
-

39,496,027

(16,255,360)

(3,678,259)

โอนเป็ นสิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน

ณ วันที; 31
ธันวาคม 2563

-

-

-

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

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

(425,381)
-

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

23,240,667

24,056,258

(6,306,039)

(425,381)

40,565,505

3,678,259

-

-

-

-

-

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

-

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

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

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

231,521
-

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

(24,740,330)

3,678,259

(21,062,071)

(8,011,462)

3,856,023

231,521

(24,985,989)

14,755,697

(12,577,101)

2,178,596

เพิ;มขึ5น

ลดลง

15,579,516

ค่าเสื; อมราคาสําหรับปี สิ5 นสุ ด
วันที; 31 ธันวาคม 2563

8,011,462

วันที; 31 ธันวาคม 2562

5,339,233

ณ วันที4 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีทรัพย์สินที4คาํ นวณค่าเสื4 อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ โดยมีราคา
ทุน 19.31 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ 19.31 ล้านบาท)
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บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563

16.

สิ นทรัพย์ สิทธิการใช้
รายการเปลี4ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิในการใช้สาํ หรับปี สิA นสุ ดวันที4 31 ธันวาคม 2563 สรุ ปได้ดงั นีA
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที: 1 มกราคม 2563
12,577,101
12,577,101
รายการปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ จากการนํามาตรฐาน
22,003,478
22,003,478
การรายงานทางการเงิน ฉบับที4 16 มาถือปฏิบตั ิครัAงแรก
เพิ4มขึAน
146,000
146,000
ลดลง
(112,444)
(112,444)
(2,261,416)
(2,261,416)
ค่าเสื4 อมราคาสําหรับปี
32,352,719
32,352,719
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที: 31 ธันวาคม 2563
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที4 31 ธันวาคม 2563 แบ่งตามประเภทสิ นทรัพย์ ได้ดงั นีA

พืAนที4สาํ นักงานเช่า
ส่ วนปรับปรุ งพืAนที4สาํ นักงานเช่า
รวมสิ นทรัพย์ สิทธิการใช้

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

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

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

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

ค่าเสื4 อมราคาสําหรับปี ประกอบด้วย

พืAนที4สาํ นักงานเช่า
ส่ วนปรับปรุ งพืAนที4สาํ นักงานเช่า
รวมค่ าเสื: อมราคา

ณ วันที4 1 มกราคม 2563 บริ ษทั มีสญ
ั ญาที4มีผลต่อการบันทึกสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ดงั นีA
บริ ษทั มีการทําสัญญาเช่าพืAนที4สาํ นักงานกับบริ ษทั ที4ไม่เกี4ยวข้อง มีระยะเวลา 3 ปี (และต่อได้คราวละ 3 ปี เมื4อสิA นสุ ด
วันที4ตามสัญญา) โดยมีระยะเวลาเริ4 ม 1 ธันวาคม 2563 สิA นสุ ด 30 พฤศจิกายน 2566 ทัAงนีA ฝ่ายบริ หารมีความตัAงใจว่าจะ
ต่ออายุเมื4อสิA นสุ ดสัญญา อีกทัAงเมื4อพิจารณาประกอบกับส่ วนปรับปรุ งพืAนที4สํานักงานเช่ าที4จะก่อประโยชน์ถึง 15 ปี
ด้วยเหตุนA ีจึงบันทึกสิ นทรัพย์สิทธิการใช้และหนีAสินตามสัญญาเช่าเป็ นระยะเวลา 15 ปี
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บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563

17.

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
รายการเคลื4อนไหวสําหรับปี สิA นสุ ดวันที4 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นีA
งบการเงินรวม
2563
2562
ราคาทุน
ยอดยกมา
เพิ4มขึAน
รับโอนจากส่ วนปรับปรุ งพืAนที4
สํานักงานเช่า เครื4 องตกแต่งและ
อุปกรณ์
ยอดยกไป

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

618,867,737
26,418,322

618,867,737
-

618,867,737
26,418,322

618,867,737
-

193,860
645,479,919

618,867,737

193,860
645,479,919

618,867,737

ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ยอดยกมา
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
ยอดยกไป

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

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

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

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

ยอดคงเหลือ
หัก ค่าเผือ4 การด้อยค่า
สุ ทธิ

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

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

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

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

ค่าเผือ4 การด้อยค่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน มีการเปลี4ยนแปลงในระหว่างปี ดังนีA

ยกมา
เพิ4มขึAนสุ ทธิ
ยอดยกไป

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

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุ ทธิของบริ ษทั ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนีA
17.1 เมื4อวันที4 30 มกราคม 2558 บริ ษทั ได้เข้าทําสัญญาซืA อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศ กับ บริ ษทั มีเดีย เอเจนซี ไทย จํากัด
(“มีเดีย เอเจนซี”) เพื4อรับสิ ทธิ เด็ดขาดในการแต่งตัAงจากมีเดีย เอเจนซี ให้เป็ นผูร้ ่ วมบริ หารจัดการเวลาออกอากาศ การ
ซืA อขายเวลา เช่า ให้เช่าเวลาการออกอากาศ การโฆษณาสิ นค้า ธุ รกิจและบริ การ การดําเนิ นรายการ การหาผูร้ ่ วมผลิต
รายการในรายการโทรทัศน์ดาวเทียม 5 ช่อง (“สิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศ”)โดยมีกาํ หนดระยะเวลา 3 ปี ตัAงแต่ วันที4
30 มกราคม 2558 ถึง 29 มกราคม 2561 โดยบริ ษทั ตกลงชําระค่าตอบแทนการให้สิทธิบริ หารเวลาออกอากาศงวดเดียว
เป็ นจํานวนเงินทัAงสิA น 369,200,000 บาท ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที4ทาํ สัญญา และ ตกลงชําระค่าตอบแทนเป็ นรายเดือน
เป็ นจํานวนเงินทัAงสิA น 10,300,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ4ม) ต่อเดื อน ตลอดอายุสัญญา ทัAงนีA ตามสัญญาดังกล่าว
มีเดีย เอเจนซี ตกลงรับประกันรายได้ขA นั ตํ4าให้บริ ษทั จากการเข้าทําสัญญาซืA อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศ เป็ นจํานวน
เงินรวมภาษีมูลค่าเพิ4ม 24,000,000 บาท ต่อเดือนในปี แรก 19,000,000 บาท ต่อเดือนในปี ที4สอง และ 12,900,000 บาท
ต่อเดือนในปี ที4สาม และหากบริ ษทั ได้รับรายได้ต4าํ กว่าจํานวนเงินที4รับประกัน มีเดีย เอเจนซี ตกลงชําระค่าตอบแทน
ให้บ ริ ษ ทั ตามจํานวนที4 รั บ ประกัน เต็ม จํานวนภายในวัน ที4 25 ของแต่ ล ะเดื อ น โดยมี ก าํ หนดชําระงวดแรกเดื อ น
กุมภาพันธ์ 2558
นับแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 จนถึง 30 กันยายน 2558 มีเดีย เอเจนซี มียอดเงินค้างชําระซึ4 งเกิดจากการประกันรายได้ขA นั ตํ4า
ทัAงสิA น 93,543,538.46 บาท และดอกเบีAยผิดนัดจากการชําระเงินดังกล่าวจํานวน 1,703,493.75 บาท (“หนีAเงินค้างชําระ”)
บริ ษทั และ มีเดีย เอเจนซี ได้หารื อตกลงวิธีการชําระหนีA ตามสัญญาซืA อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศ โดยแบ่งการชําระ
หนีAตามประเภทของหนีAที4เกิดหรื อจะเกิดขึAนตามสัญญาซืAอสิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศ ดังนีA
1.

หนีเM งินค้ างชําระ

เมื4 อ วัน ที4 11 พฤศจิ ก ายน 2558 บริ ษ ัท และ มี เดี ย เอเจนซี ได้เข้า ทํา สั ญ ญาปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งหนีA เพื4 อ กํา หนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการชําระหนีA เงินค้างชําระ (เงินประกันรายได้ขA นั ตํ4า 93,543,538.46 บาท และดอกเบีAยผิดนัดจาก
การชําระเงินดังกล่าวจํานวน 1,703,493.75 บาท) โดยบริ ษทั ตกลงผ่อนเวลาการชําระหนีA เงินค้างชําระให้ มีเดีย เอเจนซี
โดยให้ มีเดีย เอเจนซี แบ่งชําระหนีA เงินค้างชําระ เป็ น 36 งวด โดยเริ4 มชําระเงินงวดแรก ภายในวันทําการสุ ดท้ายของ
เดื อนธันวาคม 2558 และ ชําระเงินงวดถัดไป ภายในวันทําการสุ ดท้ายของเดื อนถัดไป และชําระดอกเบีA ยค้างชําระ
พร้อมการชําระหนีAเงินค้างชําระงวดสุ ดท้าย
2.

หนีใM นอนาคตทีจ: ะเกิดขึนM ตามสั ญญาซืMอสิ ทธิบริหารเวลาออกอากาศ

สําหรับหนีA อื4นใดที4จะเกิดขึAนต่อไปตามสัญญาซืA อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศ (รวมถึงหนีA ประกันรายได้ขA นั ตํ4า) นัAน
มีเดีย เอเจนซี ได้แจ้งให้บริ ษทั ทราบว่า มีเดีย เอเจนซี ได้รับสิ ทธิ ในการถ่ายทอดสด การแข่งขันฟุตบอลลีกประเทศ
สเปน โกปาเดลเรย์ ในประเทศไทย สําหรับฤดูกาล 2015/16, 2016/17 และ 2017/18 และได้รับสิ ทธิ ในการถ่ายทอดสด
การแข่งขันกอล์ฟยูโรเปี ยนทัวร์ ในประเทศไทย สําหรับฤดูกาลปี 2559 2560 และ 2561 (“สิ ทธิในการถ่ ายทอดสด”)
และ มี เดี ย เอเจนซี จะเจรจาเพื4 อ ให้ สิ ท ธิ ใ นการถ่ า ยทอดสดกับ ผู ใ้ ห้ บ ริ ก ารช่ อ งสั ญ ญาณ ซึ4 งหากการเจรจาของ
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บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
มีเดีย เอเจนซี ประสบความสําเร็ จ มีเดีย เอเจนซี จะได้รับสิ ทธิ ในการขายและรับรายได้จากการโฆษณาออกอากาศใน
ระหว่างการถ่ายทอดสดการแข่งขันทัAงสองรายการ
เมื4 อวัน ที4 1 กัน ยายน 2558 มี เดี ย เอเจนซี ได้ท าํ สัญ ญาเช่ าช่ วงช่ อ งสัญ ญาณ เพื4 อ ถ่ ายทอดสดรายการแข่งขัน กอล์ฟ
ยูโรเปี ยนทัวร์ กับ บริ ษทั จีซีที มีเดีย จํากัด เป็ นที4เรี 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 สามารถนํารายได้จากการโฆษณาออกอากาศดังกล่าวมาชําระหนีA
เงินค้างชําระ และหนีAอื4นใดตามสัญญาซืA อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศกับบริ ษทั ได้ แต่บริ ษทั เล็งเห็นว่า มีเดีย เอเจนซี
อาจไม่ประสบความสําเร็ จในการบริ หารสิ ทธิ ในการขายโฆษณาหรื ออาจผิดนัดชําระหนีA ต่อบริ ษทั ดังนัAน บริ ษทั และ
มีเดีย เอเจนซี จึงตกลงให้บริ ษทั รับโอนสิ ทธิ ในการขายโฆษณาออกอากาศมาบริ หารโดยบริ ษทั ยังคงมีสิทธิ ในการ
ได้รับค่าตอบแทนภายใต้สัญญาบริ หารเวลาออกอากาศ โดยมีสิทธิ ที4จะนําเอารายได้จากการขายโฆษณาออกอากาศมา
หักชําระกับค่าตอบแทนค้างชําระดังกล่าว
เมื4 อวันที4 10 พฤศจิ กายน 2558 บริ ษทั จึ งได้เข้าทําสัญ ญากําหนดวิธีการชําระหนีA ภายใต้สัญ ญาซืA อสิ ทธิ บริ หารเวลา
ออกอากาศ (“สั ญญากําหนดวิธีการชํ าระหนีM”) กับมีเดีย เอเจนซี โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื4อเป็ นกําหนดวิธีการชําระ
หนีA ระหว่างบริ ษทั และ มีเดีย เอเจนซี ตามสัญญาซืA อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศและเพื4อเป็ นการรับรองว่าบริ ษทั จะ
ได้รับชําระหนีA จากรายได้อนั เกิดจากสิ ทธิ ในการโฆษณาของ มีเดีย เอเจนซี สัญญาดังกล่าวได้กาํ หนดให้มีเดีย เอเจนซี
โอนสิ ทธิในการบริ หารสิ ทธิในการขายโฆษณาให้บริ ษทั ฯ โดยเด็ดขาดอีกด้วย
สัญญากําหนดวิธีการชําระหนีAระบุให้ มีเดีย เอเจนซี โอนสิ ทธิในการขายโฆษณาให้บริ ษทั บริ หาร โดยบริ ษทั มีสิทธิใน
การจัดสรร บริ หาร ขาย จําหน่าย นําออกให้เช่า เพื4อหารายได้จากสิ ทธิ ในการขายโฆษณา (เนื4 องจากสิ ทธิ ดงั กล่าวเป็ น
สิ ทธิ ในการบริ หาร หากบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารสิ ทธิ เกิ ดขึAน บริ ษทั สามารถหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ที4เกิ ดขึAนและ
เกี4ยวกับการบริ หารสิ ทธิ ในการขายโฆษณาออกจากรายรับจากสิ ทธิ ในการขายโฆษณา) โดยเมื4อบริ ษทั ได้รับรายได้
สุ ทธิ หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว ตามสัญ ญากําหนดวิธีการชําระหนีA ให้บริ ษทั หักกลบลบหนีA รายได้จากสิ ทธิ ในการขาย
โฆษณาดังกล่าวกับหนีAใด ๆ ระหว่างบริ ษทั และมีเดีย เอเจนซี ตามสัญญาซืAอสิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศ
บริ ษทั มิได้มีการบันทึกมูลค่ายุติธรรรมของสิ ทธิ ในการขายโฆษณาออกอากาศในระหว่างการถ่ายทอดสดการแข่งขัน
กอล์ฟยูโรเปี ยนทัวร์เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนในงบการเงิน เนื4องจากสิ ทธิ ที4ได้มาไม่ถือเป็ นการแปลงหนีAใหม่ เนื4องจาก
ภาระผูกพันและหน้าที4ตามสัญญาซืA อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศของคู่สัญญายังไม่ระงับลง โดยบริ ษทั และ มีเดีย เอ
เจนซี มีเจตนาเพียงตกลงให้มีการผ่อนชําระหนีA ตามสัญญาซืA อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศ และหักรายได้จากสิ ทธิ ใน
การขายโฆษณากับหนีAตามสัญญาซืA อสิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศ บริ ษทั ยังมีสิทธิตามกฎหมายในการฟ้องร้องเพื4อเรี ยก
ให้ มีเดีย เอเจนซี ชําระหนีAเงินประกันรายได้ขA นั ตํ4าตามสัญญาซืAอสิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศ
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บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
สําหรับภาระผูกพันและหนีA สินที4มีระหว่างกันตามสัญญาดังกล่าว ณ วันที4 31 ธันวาคม 2563 คงเหลือจํานวน 299.45
ล้านบาท ซึ4งประกอบด้วยรายการ ดังต่อไปนีA
ก. ลู ก หนีA ตามสั ญ ญาปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งหนีA คงเหลื อ ณ วัน ที4 31 ธัน วาคม 2563 จํา นวน 72.01 ล้า นบาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ4ม) มีรายละเอียดดังต่อไปนีA
รายละเอียด
(หน่วย : ล้านบาท)
ลูกหนีAตามสัญญาปรับโครงสร้างหนีA
98.16
หัก เงินรับชําระ
(26.15)
ลูกหนีAตามสัญญาปรับโครงสร้างหนีA ณ 31 ธันวาคม 2563
72.01
ข. มูลค่าตามสัญญากําหนดวิธีการชําระหนีA ภายใต้สัญญาซืA อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศ จํานวน 227.44 ล้านบาท (ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ4ม) มีรายละเอียดดังต่อไปนีA
รายละเอียด
(หน่วย : ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรมสิ ทธิในการขายโฆษณายูโรเปี ยนทัวร์ที4ประเมินโดยที4ปรึ กษาทางการเงิน
254.79
หัก เงินรับชําระ
(27.35)
มูลค่าตามสัญญากําหนดวิธีการชําระหนีAฯ ณ 31 ธันวาคม 2563
227.44
จากเหตุ การณ์ ที4 เกิ ดขึA น บริ ษ ทั พิ จารณาแล้วเห็ น ควรที4 จะไม่ ให้มีการรั บ รู ้ รายได้ที4 เกิ ดขึA น แล้วตามสัญ ญา ไว้ในงบ
การเงินนีA โดยบริ ษทั จะรับรู ้รายได้ทางด้านบัญชีเมื4อบริ ษทั ได้รับชําระเงินตามสัญญาดังกล่าวข้างต้นแล้ว (บันทึกบัญชี
เป็ นเกณฑ์เงินสด)
บริ ษทั ได้พิจารณาตัAงค่าเผือ4 การด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีสุทธิของค่าสิ ทธินA ี ทัAงจํานวน
เมื4อวันที4 7 กันยายน 2560 มีเดีย เอเจนซี มีหนังสื อแจ้งการไม่ได้รับสิ ทธิ การถ่ายทอดสดการแข่งขันกอล์ฟยูโรเปีA ยน
ทัวร์ฤดูกาล 2017 และ 2018 บริ ษทั จึงได้ยนื4 ฟ้อง มีเดีย เอเจนซี ต่อศาลแพ่งธนบุรีเมื4อวันที4 21 กันยายน 2560 ซึ4 งศาลนัด
ไกล่เกลี4ย/สื บพยานโจทก์ในวันที4 20 พฤศจิกายน 2560 ต่อมาโจทก์ขอเลื4อนนัดไกล่เกลี4ยเป็ นวันที4 19 มกราคม 2561
โดยภายหลังไม่สามารถไกล่เกลี4ยกันได้ ศาลจึงนัดสื บพยานโจทย์วนั ที4 17 พฤษภาคม 2561 และนัดสื บพยานจําเลย
วัน ที4 18 พฤษภาคม 2561 และเมื4 อ วัน ที4 16 กรกฎาคม 2561 ศาลมี ค าํ พิ พ ากษาให้ มี เดี ย เอเจนซี4 ช ํา ระเงิ น 314.99
ล้านบาทพร้อมดอกเบีAยในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี ของต้นเงิน 243.36 ล้านบาทนับตัAงแต่วนั ที4 30 มิถุนายน 2560 และให้
ชําระดอกเบีA ยในอัต ราร้ อ ยละ 7.5 ต่ อ ปี ของต้น เงิ น 68.76 ล้านบาทนับ จากวัน ฟ้ อ ง (ฟ้ อ งวัน ที4 21 กัน ยายน 2560)
เป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็ จสิA นแก่บริ ษทั คดีนA ี จาํ เลยไม่ยื4นอุทธรณ์ คดีถึงที4สุดแล้ว ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการออกคํา
บังคับเพื4อให้จาํ เลยปฎิบตั ิตามคําพิพากษา ปั จจุบนั บริ ษทั ได้สืบทรัพย์ลูกหนีA รายนีA เบืAองต้น พบว่าไม่ได้ดาํ เนิ นกิจการ
แล้ว และลูกหนีA ไม่ได้ส่งงบการเงินติดต่อกันหลายปี เมื4อวันที4 21 พฤษภาคม 2563 บริ ษทั ได้มีการตรวจสอบทรัพย์สิน
ของจําเลย พบว่า จําเลยไม่ มี ท รั พ ย์สิ น ใดให้ยึด อายัด หรื อ บังคับ คดี ปั จจุ บ ัน อยู่ในระหว่างการดําเนิ น การในชัAน
บังคับดคี
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17.2 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 า สิ ท ธิ สํ า หรั บ ระยะเวลาตัAง แต่ ธัน วาคม 2553 ถึ ง พฤศจิ ก ายน 2563 จํา นวน 8 สถานี และสําหรั บ
ระยะเวลาตัAงแต่มิถุนายน 2556 ถึงพฤษภาคม 2566 จํานวน 8 สถานี
เมื4อวันที4 26 สิ งหาคม 2558 บริ ษทั ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญาให้สิทธิ ร่วมผลิตรายการก่อนครบกําหนด กับ
บริ ษทั เอ็ม วี เทเลวิชน4ั (ไทยแลนด์) จํากัด สําหรับช่องสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม จํานวน 8 ช่องสถานี สําหรับระยะเวลา
ตัAงแต่มิถุนายน 2556 ถึง พฤษภาคม 2566 และได้ตดั จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวแล้วทัAงจํานวน
เมื4อวันที4 17 พฤศจิกายน 2558 บริ ษทั ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญาให้สิทธิ ร่วมผลิตรายการก่อนครบกําหนดกับ
บริ ษทั เอ็ม วี เทเลวิชนั4 (ไทยแลนด์) จํากัด สําหรับช่องสถานี 8 ช่องสถานี สําหรับระยะเวลาตัAงแต่ธนั วาคม 2553 ถึง
พฤศจิกายน 2563 โดยทยอยยกเลิกสัญญา ทัAงนีAบริ ษทั ได้ตดั จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวแล้วทัAงจํานวน
17.3 ค่าสิ ทธิ แพร่ ภาพแพร่ เสี ยงในรายการภาพยนตร์ ราคาทุน 117.44 ล้านบาท บริ ษทั บันทึกค่าเผื4อการด้อยค่าสิ ทธิ ดงั กล่าว
แล้วทัAงจํานวน
ค่าสิ ทธิ แพร่ ภาพแพร่ เสี ยงเนืA อหารายการช่ องกี ฬา EDGE SPORT ราคาทุน 67.84 ล้านบาท บริ ษทั บันทึ กค่าเผื4อการ
ด้อยค่าแล้วทัAงจํานวน
17.4

ค่าสิ ทธิ การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล โดยมี ราคาทุน 48 ล้านบาท บริ ษ ทั ได้บ นั ทึ ก ค่ า เผื4อ การด้อ ยค่ า แล้ว ทัAง
จํา นวน

18.

สิ นทรัพย์ ทางการเงินไม่ หมุนเวียนอื:น

ลูกหนีAตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก รายได้ดอกเบี,ยรับรอการรับรู ้
สุ ทธิ
หัก ส่ วนของสิ นทรัพย์ระยะยาว
ที4ถึงกําหนดชําระภายในหนึ4งปี
ค่าเผือ4 หนีAสงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

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

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

(85,511,950)
-

(85,511,950)
-

(85,511,950)
-

(85,511,950)
-

ลูกหนีAตามสัญญาเช่าการเงินสุ ทธิเกิดจาก บริ ษทั ได้ลงนามในหนังสื อสัญญาซืA อขายระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบปรับ
อากาศกับบริ ษทั ที4 ไม่เกี4 ยวข้องกันแห่ งหนึ4 ง ซึ4 งการส่ งมอบงานและการตรวจรับงานได้ดาํ เนิ นการแล้วเสร็ จในเดื อน
สิ งหาคม 2559 โดยบริ ษทั จะได้รับชําระราคาตามสัญญาซืA อขายเป็ นงวดรายเดื อน รวมทัAงสิA น 84 งวดๆ ละ 1,000,000
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บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ4ม) โดยเริ4 มงวดแรกในเดื อนกันยายน 2559 และเมื4อวันที4 11 พฤศจิกายน 2559 ได้ลงนามใน
หนังสื อสัญญาซืA อขายระบบไฟฟ้ าแสงสว่างและระบบปรับอากาศ เฟส 2-1 โดยบริ ษทั ฯ จะได้รับชําระตามสัญญาเป็ น
งวดรายเดือนรวมทัAงสิA น 84 งวด ๆ ละ 407,853 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ4ม) โดยเริ4 มงวดแรกในเดือน มกราคม 2560
ในปี 2561 ลูกหนีA ประสบปั ญหาสภาพคล่อง จึงขอเจรจาเพื4อขอขยายระยะเวลาการชําระ และจํานวนเงินที4ตอ้ งชําระใน
แต่ละงวด อย่างไรก็ตาม อยูใ่ นระหว่างการเจรจาลงนามในหนังสื อขอขยายระยะเวลาดังกล่าว บริ ษทั พิจารณาตัAงค่าเผื4อ
หนีAสงสัยจะสู ญทัAงจํานวน
ตามมติที4ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครัAงที4 8/2561 เมื4อวันที4 24 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติให้สํานักงานกฏหมายแห่ ง
หนึ4 งดําเนิ นการฟ้องร้องลูกหนีA ดงั กล่าวแล้ว ซึ4 งเมื4อวันที4 20 มีนาคม 2562 ไกล่เกลี4ยครัAงที4 1 ไม่ได้ขอ้ สรุ ป ศาลจึงเลื4อน
ไปนัดไกล่เกลี4ยครัAงที4 2 วันที4 22 พฤษภาคม 2562 ต่อมาเมื4อวันที4 22 พฤษภาคม 2562 คู่ความไม่สามารถไกล่เกลี4ยกัน
ได้ ศาลนัดสื บพยานโจทก์และจําเลยในวันที4 23 และ 24 มกราคม 2563 โดยแบ่งเป็ น 2 คดี
คดี ที4 1 ทุนทรัพย์ฟ้องรวม 27.09 ล้านบาท(รวมดอกเบีA ย) เมื4 อวันที4 24 มี นาคม 2563 ศาลแพ่งมี คาํ พิพากษาให้จาํ เลย
ชําระเงิน 25.60 ล้านบาท พร้อมดอกเบีAยในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับจากวันถัดจากวันฟ้ องเป็ นต้น
ไป จนกว่าจะชําระเสร็ จแก่โจทก์ โดยกําหนดค่าทนายความ 0.15 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายดําเนินคดี 0.01 ล้านบาท
คดีที4 2 ทุนทรัพย์ฟ้องรวม 63.41 ล้านบาท(รวมดอกเบีAย) เมื4อวันที4 27 ธันวาคม 2562 ศาลแพ่งมีคาํ พิพากษาให้จาํ เลย
ชําระเงิน 59.91 ล้านบาท พร้อมดอกเบีAยในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วนั ที4 1 มกราคม 2561 เป็ น
ต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็ จแก่โจทก์ แต่ดอกเบีAยถึงวันฟ้องให้ไม่เกิน 3.49 ล้านบาท ตามที4โจทก์ขอ กับให้จาํ เลยชดใช้
ค่าฤชาธรรมเนี ยมแทนโจทก์ โดยกําหนดค่าทนายความ 0.15 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายดําเนิ นคดี 0.01 ล้านบาท ปั จจุบนั
คดีดงั กล่าวอยูร่ ะหว่างการพิจารณาคดีในชัAนอุทธรณ์
19.

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที4เกิดจากผลแตกต่างชัว4 คราวที4มิได้รับรู ้ในงบการเงินมีรายละเอียดดังนีA
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
ขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี
334,831,228
409,767,965 317,534,157
377,939,635
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุ ทธิ
334,831,228
409,767,965 317,534,157
377,939,635
ณ วันที4 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึ กสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับ
รายการผลแตกต่ างชั4วคราวที4 ใช้หัก ภาษี จํานวน 334.83 ล้านบาท และ 409.77 ล้านบาท ตามลําดับ (เฉพาะบริ ษ ทั
317.53 ล้านบาท และ 377.94 ล้านบาท ตามลําดับ) เนื4 องจากฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็ นว่ายังมีความไม่
แน่ นอนว่าบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที4จะใช้ประโยชน์จากรายการดังกล่าว และหรื อว่าอาจไม่ได้ใช้
เป็ นรายการหักทางภาษีในอนาคต
- 51 -

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

20.

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื:น

เงินมัดจํา – อื4นๆ (หมายเหตุ 31.1)
หัก ค่าเผือ4 เงินมัดจําที4จะไม่สามารถเรี ยกคืน
เงินมัดจํา-สุ ทธิ
เงินร่ วมลงทุน
หัก ค่าเผือ4 การด้อยค่าเงินร่ วมลงทุน
เงินร่ วมลงทุน - สุ ทธิ
ภาษีถูกหัก ณ ที4จ่าย - สะสม
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที4ถือไว้เพื4อขาย
รวม

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

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

ก.

ณ วันที4 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที4ถือไว้เพื4อขายเป็ นทรัพย์สินที4มิได้ใช้ดาํ เนิ นงานซึ4 งเป็ น
ทรัพย์สินของเหมืองหิ นอุตสาหกรรมเพื4อการก่อสร้าง ซึ4 งหยุดดําเนิ นงานแล้วในปั จจุบนั ราคาทุนจํานวน 17.02 ล้าน
บาท ซึ4 งบริ ษทั ได้ตA งั ค่าเผื4อการด้อยค่าทัAงจํานวน

ข.

เงินร่ วมลงทุน
ในที4ประชุมคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ครัAงที4 18/2560 เมื4อวันที4 7 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมตั ิการเข้าร่ วมลงทุน
กับ Triple Ch Holdings Company Limited (Triple CH) ซึ4 งเป็ นผู ้ไ ด้รั บ สิ ทธิ ก ารถ่ า ยทอดสดฟุ ต บอลในประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์ ในสัดส่ วนการร่ วมลงทุนร้ อยละ 35 คิดเป็ นเงิน 30 ล้านบาท เพื4อประกอบธุ รกิ จการถ่ายทอดสดรายการ
ฟุตบอลในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ โดย Triple CH มีขอ้ ตกลงการรับประกันการดําเนิ นงานในช่ วงเวลา 18 เดื อน นับจาก
วันที4 1 ธันวาคม 2560 ว่า ผลประโยชน์รายได้ที4บริ ษทั จะได้รับต้องไม่ต4าํ กว่าเงินลงทุนที4บริ ษทั ให้การสนับสนุ นแก่
ธุ รกิ จการถ่ายทอดสดรายการแข่งขัน ฟุตบอล และบริ ษทั มี เงื4 อนไขในการชําระเงิ น ร่ วมลงทุ น คื อ อยู่ภายใต้การให้
ความเห็ นของที4 ปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั เกี4 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 เนื4องจาก Triple CH ได้ต่อสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิกบั beIN
ทัAง นีA 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
ความเห็นเกี4ยวกับสถานะของ Triple CH ซึ4งสามารถสรุ ปสาระสําคัญ ได้ดงั นีA
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บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
- Triple CH เป็ นบริ ษ ทั ข้ามชาติ ที4 จ ดทะเบี ย นในประเทศซามัว ตาม International Company Act 1988 เมื4 อ วัน ที4 14
กันยายน 2557 และจะสิA นอายุเมื4อวันที4 30 พฤศจิกายน 2560 เว้นแต่จะดําเนินการต่ออายุ
- Triple CH เป็ นบริ ษทั ที4จดั ตัAงถูกต้องตามกฎหมายและไม่เคยปฏิบตั ิผดิ กฎหมายของประเทศซามัว
- ณ วันที4ทาํ การตรวจสอบสถานะ Triple CH มีผถู ้ ือหุน้ 1 รายคือ Bernard Camacho Sumayao
- Triple CH มี ทุ น จดทะเบี ยน 1,000,000 เหรี ยญสหรั ฐฯ ซึ4 งถูกแบ่ งออกเป็ น 1,000,000 หุ ้น มู ลค่า หุ ้น ละ 1 เหรี ยญ
สหรัฐฯ ทัAงนีA บริ ษทั ได้ว่าจ้างบริ ษทั อภิสิทธิh แอนด์ อัลลายแอนซ์ จํากัด ตรวจสอบสิ ทธิ ตามสัญญาอนุ ญาตให้ใช้
สิ ท ธิ ร ะหว่าง beIN Sports Asia Pte Limited (“beIN”) และ Triple CH ลงวัน ที4 1 ธัน วาคม 2560 ซึ4 งสามารถสรุ ป
สาระสําคัญของการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ได้ดงั นีA
- beIN และ Triple CH ตกลงว่าค่าสิ ทธิประกอบไปด้วย (แล้วแต่วา่ อย่างใดจะสู งกว่า)
§ เงิ น จํานวนหนึ4 งที4 ไม่ ข อเปิ ดเผย เนื4 อ งจากเป็ นความลับ ทางธุ รกิ จ ต่ อ ช่ วงระยะเวลา 12 เดื อ น ซึ4 งจะถู ก
คํานวณตามสัดส่ วน (prorated basis) หรื อ
§ ร้อยละ 20 ของรายได้ทA งั หมด (gross revenue) และเพิ4มอีกร้อยละ 15 ของรายได้ส่วนที4เกินเงินจํานวนหนึ4 ง
ที4ไม่ขอเปิ ดเผย เนื4องจากเป็ นความลับทางธุรกิจ
- Triple CH ตกลงที4จะจ่ายค่าสิ ทธิ ดังนีA
§ ร้อยละ 50 ของการรับประกันขัAนตํ4า นับแต่วนั ที4เข้าทําสัญญา
§ ร้อยละ 50 ของการรับประกันขัAนตํ4า ภายในวันที4 1 มีนาคม 2561
§ ค่ าสิ ท ธิ ส่ ว นเพิ4 ม ใดๆ ให้ช าํ ระภายใน 30 วัน นับ แต่ ได้รับ รายงานที4 เกี4 ยวข้อ งกัน ในแต่ ล ะเดื อ น ตามที4
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 เพื4 อ ใช้ โ ลโก้ ข องสโมสรฟุ ต บอลและ
เครื4 องหมายการค้า ที4 ได้จดั หามาและได้รับ อนุ ญ าตโดยผูม้ ี อาํ นาจของแต่ละสโมสรที4 เกี4 ยวกับ การถ่ายทอด และ
กิจกรรมส่ งเสริ มการขายที4เกี4ยวกับการถ่ายทอด
- 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)
เท่านัAน
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บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั ได้พิจารณาความเห็ นที4 ปรึ กษากฎหมายอันเกี4 ยวกับสถานะของ Triple CH และการได้รับอนุ ญ าตให้ใช้สิทธิ
ประกอบกับรู ปแบบธุรกิจแล้วจึงเข้าร่ วมลงทุน
แต่อย่างไรก็ตาม ผลการดําเนินงานธุรกิจดังกล่าวไม่เป็ นไปตามแผนงานที4วางไว้ บริ ษทั จึงพิจารณาตัAงค่าเผือ4 ทัAงจํานวน
ณ ปั จ จุ บ ัน ระยะเวลาของสั ญ ญาได้สิA น สุ ด ลงแล้ว แต่ Triple CH ยัง ไม่ ช ํา ระเงิ น ร่ ว มลงทุ น คื น ตามเงื4 อ นไขการ
รับประกันของ Triple CH ต่อมาเมื4อวันที4 11 มิถุนายน 2562 และวันที4 5 กรกฎาคม 2562 บริ ษทั ได้ส่งหนังสื อทวงถาม
การชําระเงินดังกล่าวเป็ นที4เรี ยบร้อยแล้ว ผลของการเจรจา Triple CH ขอผ่อนผันการชําระเงินออกไปอีกเป็ นระยะเวลา
12 เดื อน โดยบริ ษทั แจ้งไปยัง Triple CH เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรทางอีเมล์ให้ชาํ ระหนีA จาํ นวนดังกล่าวภายในวันที4 30
มิถุนายน 2563 ผลปรากฏว่าบริ ษทั ไม่ได้รับชําระเงินจากลูกหนีAดงั กล่าว
เมื4 อวัน ที4 4 ธัน วาคม 2563 บริ ษ ทั ได้ยื4น ฟ้ องคดี กบั ศาลแพ่งกรุ งเทพใต้โดยฟ้ องจําเลย และผูค้ A าํ ประกัน ให้ชาํ ระเงิ น
จํานวน 29.24 ล้านบาท พร้อมดอกเบีAยผิดนัดในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที4 30 มิถุนายน 2563 จนถึงวันฟ้อง รวม
เป็ นต้นเงินและดอกเบีAยทัAงหมด 30.18 ล้านบาท และดอกเบีAยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจํานวน 29.24 ล้าน
บาท นับแต่วนั ถัดจากวันฟ้องเป็ นต้นไปจนกว่าจําเลยทัAงสองจะชําระเงินให้แก้โจทย์เสร็ จสิA น ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างนําส่ ง
หมายเรี ยกและสําเนาคําฟ้ อ งให้แก้จาํ เลยทัAงสอง โดยศาลนัด ชีA ส องสถานและกําหนดแนวทางการดําเนิ น คดี ห รื อ
สื บพยานโจทย์ในวันที4 24 พฤษภาคม 2564
21.

เจ้ าหนีกM ารค้ าและเจ้ าหนีหM มุนเวียนอื:น
ประกอบด้วย

เจ้าหนีAการค้าและตัวi เงินจ่าย
บริ ษทั เกี4ยวข้องกัน
เจ้าหนีAการค้าและตัวi เงินจ่ายทัว4 ไป
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า-อื4น ๆ
ภาษีขายไม่ถึงกําหนดชําระ
เจ้าหนีAอื4น
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2563
2562

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

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

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

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

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

22.

เงินกู้ยืมระยะยาว
งบการเงินรวม
2563
2562
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก ดอกเบีAยเช่าการเงินรอตัดบัญชี
สุ ทธิ
หัก ส่ วนของหนีA สินระยะยาวที4ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ4งปี
สุ ทธิ

23.

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

29,969,928
(8,708,993)
21,260,935

1,011,761
(193,725)
818,036

29,969,928
(8,708,993)
21,260,935

1,011,761
(193,725)
818,036

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

(255,846)
562,190

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

(255,846)
562,190

ประมาณการหนีสM ิ นไม่ หมุนเวียนผลประโยชน์ พนักงาน
ผูเ้ ชี4ยวชาญอิสระรายหนึ4งได้ทาํ การประเมินภาระหนีAสินที4ตอ้ งจ่ายสําหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื4นๆ ของพนักงานโดย
ใช้วธิ ีการ Projected unit credit ซึ4งบริ ษทั ได้ตA งั สํารองผลประโยชน์ระยะยาวอื4นๆ ของพนักงาน ดังนีA
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2563
ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที4ตน้ ปี
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ดอกเบีAยของภาระผูกพัน
กําไรตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2563

2562

954,489

2,062,980

954,489

2,062,980

หัก หนีAสินลดลงจากการลาออกของพนักงาน

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

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

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

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

ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที4สิAนปี

1,201,432

954,489

1,201,432

954,489
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บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
ข้อสมมติฐานที4สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที4ใช้ในการคํานวณประมาณการหนีA สิน
ผลประโยชน์ของพนักงานมีดงั นีA
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
อัตราคิดลด (ร้อยละต่อปี )
1.33
2.10
1.33
2.10
อัตราขึAนเงินเดือนโดยเฉลี4ย (ร้อยละต่อปี )
5.00
5.00
5.00
5.00
อายุครบเกษียณ (ปี )
60
60
60
60
ผลกระทบของการเปลี4ย นแปลงสมมติฐ านที4สําคัญ ต่อ มูล ค่าปั จ จุบ นั ของภาระผูก พัน ผลประโยชน์ร ะยะยาวของ
พนักงาน ณ วันที4 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นีA
(หน่วย : บาท)
ณ วันที4 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลี4ยนแปลงสมมติฐาน
อัตราเพิ4มขึAน
อัตราลดลง
อัตราเพิ4มขึAน
อัตราลดลง
อัตราคิดลด (ร้อยละ 1.00)
(115,550)
(132,014)
(115,550)
(132,014)
อัตราการขึAนเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ 1.00)
130,616
116,678
130,616
116,678
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (ร้อยละ 1.00)
(122,575)
(33,061)
(122,575)
(33,061)
(หน่วย : บาท)

การเปลี4ยนแปลงสมมติฐาน
อัตราคิดลด (ร้อยละ 1.00)
อัตราการขึAนเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ 1.00)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (ร้อยละ 1.00)

ณ วันที4 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราเพิ4มขึAน
อัตราลดลง
อัตราเพิ4มขึAน
อัตราลดลง
(145,527)
168,535
(145,527)
168,535
164,604
(145,082)
164,604
(145,082)
(159,075)
56,597
(159,075)
56,597

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้น อาจไม่ได้แสดงถึงการเปลี4ยนแปลงที4เกิดขึI น จริ งในภาระผูกพัน ผลประโยชน์
พนักงาน เนื4 องจากเป็ นการยากที4การเปลี4ยนแปลงข้อสมมติฐานต่างๆที4เกิดขึIนแยกต่างหากจากข้อสมมติฐานอื4นซึ4 ง
อาจมีความสัมพันธ์กนั
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บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
การวิเคราะห์ก ารครบกําหนดของจํานวนเงิน ผลประโยชน์ที4ต อ้ งจ่ายในอนาคตก่อ นคิด ลด ณ วัน ที4 31 ธัน วาคม
2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนีI
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
ภายใน 1 ปี
ภายใน 2-5 ปี
ภายใน 6-10 ปี
ภายใน 10-15 ปี
16 ปี ขึIนไป
24.

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

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

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

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

หนีสM ิ นไม่ หมุนเวียนอื:น

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

งบการเงินรวม
2563
2562
2,830,050
2,830,050

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2,830,050
2,830,050

2,830,050

25,141,781
27,971,831
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2,830,050

2,830,050

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

25.

สิ นทรัพย์ และหนีสM ิ นทางการเงิน

ณ วันที4 1 มกราคม 2563 (วันที4ถือปฏิบตั ิครัAงแรก) ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้ประเมินโมเดลธุรกิจที4ใช้จดั การสิ นทรัพย์และ
หนีA สิ น ทางการเงิ น ของบริ ษ ทั และจัดประเภทรายการสิ น ทรั พ ย์และหนีA สิ น ทางการเงิ น ดังนีA ยอดคงเหลื อ ณ วัน ที4
1 มกราคม 2563 ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ5.2
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมผ่าน ผ่านกําไรขาดทุน
ราคาทุนตัด
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื4น
จําหน่าย
รวม
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน ณ วันที: 1 มกราคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
271,950,048
271,950,048
ลูกหนีAการค้าและลูกหนีAหมุนเวียน - สุ ทธิ
155,281,588
155,281,588
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื4น
1,309,141
1,309,141
เงินฝากที4มีขอ้ จํากัดในการใช้
60,252,000
60,252,000
1,039,200
1,039,200
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื4น
489,831,977
489,831,977
รวมสิ นทรัพย์ ทางการเงิน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมผ่าน ผ่านกําไรขาดทุน
ราคาทุนตัด
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื4น
จําหน่าย
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน ณ วันที: 1 มกราคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีAการค้าและลูกหนีAหมุนเวียน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื4น
เงินฝากที4มีขอ้ จํากัดในการใช้
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื4น
รวมสิ นทรัพย์ ทางการเงิน

-
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-

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

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

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
ณ วัน ที4 31 ธัน วาคม 2563 บริ ษ ทั ไม่ ได้กาํ หนดให้ห นีA สิ น ทางการเงิ น ใดวัดมู ลค่าด้วยมู ลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อ
ขาดทุน
สิ นทรัพย์และหนีAสินทางการเงินที4วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายมีมูลค่าใกล้เคียงมูลค่ายุติธรรม
26.

ทุนเรื อนหุ้นและใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ

26.1 ทุนเรื อนหุ้น
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัAงที4 1/2563 เมื4อวันที4 7 สิ งหาคม 2563 ที4ประชุมมีมติอนุมตั ิดงั ต่อไปนีA
1. อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก 1,762,223,316 บาท เป็ น 1,430,416,192 บาท โดยการตัดหุ น้ จดทะเบียน
ที4ยงั มิได้จาํ หน่ายจํานวน 331,807,124 หุน้ มูลค่าที4ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
2. อนุ ม ัติ แ ก้ไ ขเพิ4 ม เติ ม หนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข องบริ ษ ัท เพื4 อ ให้ ส อดคล้อ งกับ การลดทุ น จดทะเบี ย นและแก้ไ ข
เปลี4ยนแปลงชื4อบริ ษทั
บริ ษทั ได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื4อวันที4 28 สิ งหาคม 2563
27.

กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น
กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขัMนพืนM ฐาน
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขัAนพืAนฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิที4เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญด้วยจํานวนหุน้ สามัญ
ถัวเฉลี4ยถ่วงนํAาหนักซึ4งออกและเรี ยกชําระในระหว่างปี

28.

สํ ารองตามกฎหมาย
ตามมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั หาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั จะต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ4งไว้
เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
ทุนสํารองนีA จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่าย
เป็ นเงินปันผลได้
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บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563

29.

การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนิ นธุรกิจในส่ วนภูมิศาสตร์ เดียวคือในประเทศไทย ส่ วนธุรกิจอื4นบริ ษทั ยังมีรายได้จากธุรกิจ
ดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้รวม ดังนัAนจึงไม่ได้มีการเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานดังกล่าวใน
งบการเงินนีA
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานทางธุรกิจและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สําหรับปี สิA นสุ ด
วันที4 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นีA
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิA นสุ ดวันที4 31 ธันวาคม 2563
รายได้ค่า
รายได้จากการ
รายได้จาก
สื4 อ-โฆษณา
จัดคอนเสิ ร์ต
การขาย
รวม
รายได้
126,981
49,526
176,507
(81,248)
(50,908)
(132,156)
ต้นทุน
กําไรขัAนต้น
45,733
(1,382)
44,351
กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื4น
14,000
20,027
รายได้อื4น
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
78,378
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
(56,729)
ผลขาดทุนจากการเลิกบริ ษทั ย่อย
(498)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนใน
(108)
บริ ษทั ร่ วม
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
(17,602)
(1,664)
ต้นทุนทางการเงิน
(76,601)
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนภาษีเงินได้
1,777
(341)
ภาษีเงินได้
1,436
กําไรสุ ทธิ
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บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย : พันบาท)

รายได้
ต้นทุน
กําไรขัAนต้น
รายได้อื4น
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
หนีAสงสัยจะสู ญ
ค่าใช้จ่ายภาระหนีAจากการฟ้องร้อง
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนทัว4 ไป
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วม
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งผลขาดทุนในบริ ษทั ร่ วม
รวมค่าใช้จ่าย
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ขาดทุนสุ ทธิ

รายได้ค่า
สื4 อ-โฆษณา
-

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิA นสุ ดวันที4 31 ธันวาคม 2562
รายได้จากการ
รายได้จาก
จัดคอนเสิ ร์ต
การขาย
38,836
2,085
(41,403)
(1,353)
(2,567)
732

รวม
40,921
(42,756)
(1,835)
14,130
12,295
(40,449)
(90,990)
(29,038)
(2,864)
(77)
(14,535)
(144)
(107,169)
(285,266)
(272,971)
(272,971)
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บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563

30.

เครื: องมือทางการเงิน

30.1 นโยบายการบริหารความเสี: ยง
เครื4 องมือทางการเงินที4 สําคัญของบริ ษทั ประกอบด้วย เงินสดและรายการเที ยบเท่าเงินสด ลูกหนีA การค้า เงินลงทุน และ
เงินกูย้ ืมระยะสัAน บริ ษทั มีความเสี4 ยงที4เกี4ยวข้องกับเครื4 องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริ หารความเสี4 ยง
ดังนีA
ความเสี: ยงด้ านการให้ สินเชื: อ
บริ ษทั มี ความเสี4 ยงด้านการให้สินเชื4 อ ซึ4 งส่ วนใหญ่ เกี4 ยวเนื4 องกับลูกหนีA ที4เกิ ดจากค่าร่ วมผลิ ตรายการโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียมและค่าสิ ทธิh แพร่ ภาพรายการ อย่างไรก็ตาม เนื4 องจากบริ ษทั มีนโยบายในการให้สินเชื4อที4ระมัดระวัง และการ
ติดตามการรับชําระหนีA อย่างใกล้ชิด ดังนัAนบริ ษทั จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที4เป็ นสาระสําคัญจากการเก็บหนีA
จากลูกหนีA เหล่านีA นอกเหนื อจากส่ วนที4ได้ตA งั ค่าเผื4อหนีA สงสัยจะสู ญไว้แล้วและลูกหนีA การค้าร่ วมผลิตรายการโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียมได้มีการวางเงินประกัน
ความเสี: ยงจากอัตราดอกเบียM
บริ ษทั มีความเสี4 ยงจากอัตราดอกเบีAยที4สาํ คัญอันเกี4ยวเนื4 องกับเงินฝากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื4 องจากสิ นทรัพย์
และหนีA สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบีAยที4ปรับขึAนลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบีAยคงที4ซ4 ึ งใกล้เคียงกับ
อัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี4 ยงจากอัตราดอกเบีAยของบริ ษทั จึงอยูใ่ นระดับตํ4า
ความเสี: ยงจากอัตราแลกเปลีย: น
บริ ษทั ไม่มีความเสี4 ยงจากอัตราแลกเปลี4ยน เนื4องจากบริ ษทั ไม่มีรายการค้าที4เป็ นเงินตราต่างประเทศที4เป็ นสาระสําคัญ
30.2 การกําหนดมูลค่ ายุตธิ รรม
นโยบายการบัญ ชี และการเปิ ดเผยของกลุ่ ม บริ ษ ทั กําหนดให้มี ก ารกําหนดมู ล ค่ ายุติ ธรรมทัAงสิ น ทรั พ ย์และหนีA สิ น
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมหมายถึง ราคาที4จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์ หรื อจะจ่ายเพื4อโอน
หนีA สินในรายการที4เกิดขึAนในสภาพปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที4วดั มูลค่า วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าและ/หรื อ
การเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกกําหนดโดยวิธีต่อไปนีA
มู ลค่ายุติธรรมของเงิ น สดและรายการเที ยบเท่ าเงิ น สด ลูกหนีA การค้าและลูกหนีA ห มุ น เวียนอื4 น เงิ น ให้กูย้ ืมระยะสัAน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื4น เจ้าหนีAการค้าและเจ้าหนีAหมุนเวียนอื4น และหนีAสินหมุนเวียนอื4นเป็ นมูลค่าที4ใกล้เคียงกับราคาที4
บันทึกไว้ในบัญชี
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บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
30.3 ความเสี: ยงด้ านอัตราดอกเบียM
ความเสี4 ยงด้านอัตราดอกเบีAย หมายถึง ความเสี4 ยงที4เกิดจากการเปลี4ยนแปลงที4จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบีAยในตลาด
ซึ4งส่ งผลกระทบต่อการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริ ษทั บริ ษทั มีความเสี4 ยงด้านอัตราดอกเบีAยจากการลงทุนใน
สถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกูย้ มื จากธนาคารและตัวi สัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงิน
เนื4 องจากสิ นทรั พย์ทางการเงิ นและหนีA สิ นทางการเงิ นมี อตั ราดอกเบีA ยใกล้เคี ยงกับอัตราดอกเบีA ยในตลาดและจะครบ
กําหนดในระยะเวลาอันสัAน บริ ษทั จึงไม่ได้ใช้เครื4 องมือทางการเงินเพื4อป้องกันความเสี4 ยงดังกล่าว
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที; 31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบี5ยคงที;
ภายใน
1 ปี

มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี5ย
ปรับขึ5นลงตาม
ราคาตลาด

มากกว่า
5 ปี

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี5ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี5ย
(ร้อยละต่อปี )

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

0.05 – 0.25
0.38

-

-

-

271,853,100
60,252,000
-

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

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

-

-

-

332,105,100

157,726,877

489,831,977

-

-

-

-

85,782,870

85,782,870

-

-

-

-

1,184,418
20,076,517
-

2,830,050

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

0.44
0.44

-

-

-

21,260,935

88,612,920

109,873,855
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-

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

มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี5ย
ปรับขึ5นลงตาม
ราคาตลาด

มากกว่า
5 ปี

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี5ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี5ย
(ร้อยละต่อปี )

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

-

-

-

7,717,985
393,390,014
-

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

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

-

-

-

401,107,999

96,884,283

497,992,282

-

-

-

-

10,150,271

10,150,271

255,846
29,037,508
-

562,190
-

-

-

2,830,050

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

29,293,354

562,190

-

-

12,980,321

42,835,865
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0.22
0.17
-

5.19 – 8.68
7.50
5.19 – 8.68
-

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

มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี5ย
ปรับขึ5นลงตาม
ราคาตลาด

มากกว่า
5 ปี

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี5ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี5ย
(ร้อยละต่อปี )

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

0.05 – 0.25
0.38

-

-

-

270,330,914
45,188,500
-

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

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

-

-

-

315,519,414

132,919,587

448,439,001

-

-

-

-

44,699,226

44,699,226

-

-

-

-

1,184,418
20,076,517
-

27,971,831

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

0.44
0.44

-

-

-

21,260,935

72,671,057

93,931,992

- 65 -

-

-

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

มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี5ย
ปรับขึ5นลงตาม
ราคาตลาด

มากกว่า
5 ปี

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี5ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี5ย
(ร้อยละต่อปี )

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

31.

-

-

-

4,950,429
384,405,726
-

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

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

-

-

-

389,356,155

96,246,678

485,602,833

-

-

-

-

9,629,122

9,629,122

255,846
29,037,508
-

562,190
-

-

-

2,830,050

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

29,293,354

562,190

-

-

12,459,172

42,314,716

0.22
0.17
-

5.19 – 8.68
7.50
5.19 – 8.68
-

สั ญญาทีส: ํ าคัญ (Significant Agreement)

31.1 เมื4อวันที4 19 พฤษภาคม 2559 บริ ษทั ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงจํานวน 2 ฉบับ กับผูล้ งทุนประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เพื4อเข้าทํา
รายการตรวจสอบสถานะในบริ ษทั จํานวน 2 บริ ษทั ซึ4 งจดทะเบียนจัดตัAงในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ โดยประกอบธุรกิจพลังงาน
ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เพื4อเข้าซืA อหุ ้นจํานวนร้ อยละ 40 ของหุ ้นของบริ ษทั ทัAง 2 บริ ษทั และเมื4 อวันที4 11 สิ งหาคม 2559
บริ ษทั ได้ชาํ ระเงินมัดจําการเช่าที4ดิน เพื4อก่อสร้างโรงไฟฟ้ าแสงอาทิตย์ดงั กล่าวจํานวน 22.40 ล้านบาท ให้แก่ผแู ้ ทนหรื อ
ผูร้ ับมอบอํานาจจากเจ้าของที4ดินทัAง 2 บริ ษทั โดยหากโครงการไม่ได้รับอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ผูใ้ ห้เช่าที4ดินจะต้อง
คืนเงินมัดจําดังกล่าวเต็มจํานวน ภายในระยะเวลาที4บริ ษทั กําหนด การชําระเงินมัดจําดังกล่าวได้รับอนุมตั ิกรอบวงเงินไม่
เกิน 50 ล้านบาท จากที4ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื4อวันที4 13 กรกฎาคม 2559
เมื4 อวันที4 26 มกราคม 2560 ที4 ประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัทมี มติ อนุ ม ัติ การเข้าลงทุ นในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ของ Negros PH Solar Inc (NPSI) ขนาดกําลังการผลิตตามสัญญา Solar Energy Contract 50 เมกะวัตต์ ซึ4 งตัAงอยู่
ที4ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ โดยซืA อหุ น้ สามัญใน NPSI ร้อยละ 40 ของทุนที4ออกแล้วทัAงหมด คิดเป็ นมูลค่ารวม 600,000 ดอลล่าร์
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บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
สหรัฐ โดยจะต้องได้รับอนุมตั ิจากที4ประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทัAงหมด บริ ษทั
คาดว่าโครงการโรงไฟฟ้ านีA จะสามารถก่ อสร้ างแล้วเสร็ จและจําหน่ ายไฟฟ้ าในเชิ งพาณิ ชย์ได้ภายในปี 2560 โดยจะมี
ผลตอบแทนโครงการไม่ต4าํ กว่าร้อยละ 15 ซึ4 งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์
ต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้น และภายหลังจากที4 คู่สัญญาปฏิบตั ิตามเงื4อนไขบังคับก่อนที4 กาํ หนดไว้ในสัญญาซืA อขายหุ ้นหรื อ
ได้รับยกเว้นตามวิธีการที4กาํ หนดในสัญญาฯ ภายในเดือนตุลาคม 2560 (แก้ไขเพิ4มเติมวันที4 19 พฤษภาคม 2560) บริ ษทั ได้
ชําระเงินจํานวนดังกล่าวแล้ว
อย่างไรก็ดี เมื4อวันที4 10 พฤศจิกายน 2560 ไม่สามารถดําเนินการเพื4อให้ได้มาซึ4 งใบอนุญาตก่อสร้างของโครงการและยังไม่
สามารถสรุ ปความคืบหน้าใดๆ ได้ เนื4องจากมีการปรับเปลี4ยนนโยบายเรื4 องกระบวนการและขัAนตอนการอนุมตั ิใบอนุญาต
ของหน่ วยงานคือกรมพลังงาน กระทรวงพลังงาน ประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ บริ ษทั จึ งมี ความจําเป็ นต้องยกเลิ กการลงทุนใน
โครงการ และบริ ษทั ได้ตA งั ค่าเผื4อเงินมัดจําที4 จะไม่สามารถเรี ยกคืน 34.10 ล้านบาท (ประกอบด้วยเงินมัดจําค่าเช่ าที4 ดิน
22.40 ล้านบาท ค่าดําเนิ นการเพื4อให้ได้มาซึ4 งใบอนุ ญาตก่อสร้างโครงการ 11.70 ล้านบาท) และตัดจําหน่ายเงินมัดจําที4ไม่
สามารถเรี ยกคืน (ค่าใช้จ่ายจัดจ้างที4ปรึ กษากฎหมาย ที4ปรึ กษาทางการเงิน และที4ปรึ กษาทางเทคนิ ควิศวกรรม) 8.63 ล้าน
บาท อย่างไรก็ดี บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการส่ งหนังสื อทวงถามเงินมัดจําค่าเช่าที4ดินอย่างเป็ นทางการไปยังผูใ้ ห้เช่าที4ดินแล้ว 2
ครัAง และจะดําเนินการตามขัAนตอนทางกฎหมายต่อไป
ต่อมาเมื4อวันที4 8 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ได้รับเงินมัดจําค่าหุ น้ 21.23 ล้านบาท คืนแล้วจากผูร้ ักษาทรัพย์สิน (Escrow Agent)
สําหรับเงินมัดจําค่าเช่าที4ดิน 22.40 ล้านบาท และค่าดําเนินการเพื4อให้ได้มาซึ4 งใบอนุญาตก่อสร้างโครงการ 11.70 ล้านบาท
รวม 34.10 ล้านบาท ยังไม่สามารถเรี ยกคืนได้
ทัAงนีA การพิจารณาของคณะกรรมการสําหรับการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ Negros PH
Solar Inc (NPSI) เมื4อวันที4 26 มกราคม 2560 คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบว่า การลงทุนในโรงไฟฟ้ า NPSI มีความ
สมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากข้อมูลการตรวจสอบทางเทคนิค ข้อมูลเชิงพาณิ ชย์ และข้อมูลการตรวจสอบสถานะทาง
กฎหมาย
การพิจารณาข้อมูลทางเทคนิ ค บริ ษทั ได้วา่ จ้าง บริ ษทั อินฟราเทค เอ เอสทีเอ็ม จํากัด เพื4อดําเนิ นการสํารวจพืAนที4และ
ประเมินความเหมาะสมของสถานที4 เพื4อใช้ในการสร้างโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่วา่ จะเป็ นการทดสอบความ
แข็งแรงของดิน ความสู งของพืAนที4จากระดับนํAาทะเล สถิติภยั พิบตั ิ เช่น การเกิดนํAาท่วมและลมพายุยอ้ นหลัง รวมถึง
บริ ษทั ยังได้เตรี ยมการว่าจ้างบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้ า ซึ4 งเป็ นบริ ษทั ที4ได้รับการจัดอันดับอยูใ่ นรายชื4 อบริ ษทั
ชัAนนํา 500 อันดับของโลก (Fortune Global 500) ให้เป็ นผูอ้ อกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้า
การพิจารณาความเป็ นไปได้เชิงพาณิ ชย์ เนื4องจากการแข่งขันที4สูงในธุรกิจก่อสร้างของประเทศฟิ ลิปปิ นส์ NPSI ได้รับ
ข้อ เสนอจากบริ ษ ทั รั บ เหมาก่ อ สร้ างหนึ4 ง ในการจัด หาเงิ น ทุ น ค่ าก่ อ สร้ างโครงการให้ในอัต ราร้ อ ยละ 85 ของค่ า
ก่อสร้างทัAงหมด โดย NPSI มีภาระผูกพันในการรับผิดชอบค่าก่อสร้างเบืAองต้นเพียงร้อยละ 15 เท่านัAน โดยบริ ษทั ได้
ศึกษาข้อเท็จจริ งเพิ4มเติมแล้วพบว่าโครงการอื4นในบริ เวณใกล้เคียงกันได้รับข้อเสนอจากบริ ษทั ก่อสร้างเช่นเดียวกัน ซึ4 ง
จากข้อได้เปรี ยบดังกล่าว ส่ งผลให้ผลตอบแทนโครงการ ไม่ต4าํ กว่าร้อยละ 15 ทัAงนีA บริ ษทั ได้วา่ จ้าง บริ ษทั ซิ มส์ พร็ อพ
เพอร์ตA ี คอนซัลแทนท์ จํากัด เพื4อประเมินมูลค่าของ NPSI ซึ4 งผลการประเมินมูลค่าของ NPSI มีมูลค่าหุน้ ร้อยละ 40 อยู่
ที4 757.20 ล้านบาท ทัAงนีA การประเมินมูลค่าดังกล่าวเป็ นการประเมินมูลค่าของ NPSI เมื4อสามารถดําเนิ นโครงการได้
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เต็มรู ปแบบแล้ว โดยมีสมมติฐานการประเมินมูลค่า ประกอบด้วย เงินลงทุนเริ4 มกิจการเท่ากับ 2,353.95 ล้านบาท โดย
โครงการสามารถดําเนิ นการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ทนั ที มีอายุเวลาโครงการ 25 ปี และได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนจาก
รัฐบาลฟิ ลิปปิ นส์โดยได้รับการยกเว้นภาษีใน 7 ปี แรก และปี ที4 8-13 เสี ยภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 และปี ที4 1425 เสี ยภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 และอัตราค่าไฟฟ้าที4 5.70 บาทต่อหน่วย ทัAงนีA บริ ษทั ซิ มส์ฯ ประเมินมูลค่าโดย
วิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตทัAงหมดภายใต้เงื4อนไขว่า NPSI มีกาํ ลังการผลิตเต็มจํานวนที4 50 เมกะวัตต์ เป็ นเวลา
25 ปี ในการคํานวณโดยใช้อตั ราคิดลด (Discount Rate) ที4ร้อยละ 8
แต่ เนื4 อ งจากการเข้าลงทุ น ของบริ ษ ทั อยู่ในขัAน ตอนของการเริ4 ม ดําเนิ น ขอรั บ ใบอนุ ญ าตที4 เกี4 ยวข้อ งในการดําเนิ น
โครงการ บริ ษทั จึงสามารถเจรจาในการเข้าซืA อหุ ้นร้อยละ 40 ในราคา 600,000 เหรี ยญสหรัฐ หรื อประมาณ 21 ล้าน
บาท เมื4อเปรี ยบเทียบกับมูลค่าของ NPSI ซึ4 งเมื4อสามารถดําเนิ นโครงการได้เต็มรู ปแบบถือว่าเป็ นอัตราค่าตอบแทนที4
สมเหตุสมผล
ในส่ ว นของการศึ ก ษาความเป็ นไปได้ในทางกฏหมาย บริ ษ ัท ได้ว่าจ้าง DFDL (Thailand) Ltd. ซึ4 งทํางานร่ ว มกับ
สํานักงานกฎหมายในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เพื4อตรวจสอบเอกสารทางกฎหมายและใบอนุ ญาตต่างๆ ของ NPSI ซึ4 งผล
การประเมิ น นัAน NPSI อยู่ในขัAน ตอนการดําเนิ น การขอเอกสารหลัก คื อ ใบอนุ ญ าตก่ อสร้ างสําหรั บ โครงการ โดย
บริ ษ ทั ได้กาํ หนดเงื4 อนไขการชําระเงิ น ของสัญ ญา ในรู ป แบบของเงิ น มัด จํา ซึ4 งมี เงื4 อนไขในการคื น เงิ น มัด จําหาก
เงื4อนไขบังคับก่อนในสัญญาไม่เกิดขึAน ซึ4งรวมถึง การที4 NPSI ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างดังกล่าว
ในการประชุมคณะกรรมการ ได้มีการพิจารณาเงื4อนไขและขัAนตอนการขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง โดย NPSI จะได้รับ
ใบอนุญาตก่อสร้างได้ เมื4อกระทรวงพลังงาน ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ได้พิจารณาคําขอและเงื4อนไขของใบอนุญาตต่าง ๆ ที4
NPSI ได้ปฏิบตั ิและยื4นต่อกระทรวงพลังงาน ซึ4 งทางกระทรวงพลังงานดังกล่าว จะประกาศผลการอนุ มตั ิโครงการที4
ได้รับอนุญาตให้พฒั นาและก่อสร้างโครงการหน้าเว็บไซต์ของกระทรวงพลังงาน
อย่างไรก็ตาม จากการเปลี4ยนรัฐบาลของประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ส่ งผลให้มีการปรับเปลี4ยนนโยบายในส่ วนของการอนุมตั ิ
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ส่ งผลให้โครงการของ NPSI ยังอยูใ่ นระหว่างรอการอนุมตั ิ ซึ4งส่ งผลให้การ
ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างของโครงการล่าช้าออกไปอย่างไม่มีกาํ หนด
ทัAงนีAคณะกรรมการจึงอนุมตั ิให้จ่ายเงินมัดจํา 34.10 ล้านบาท ก่อนที4จะได้รับอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ ให้ลงทุนในโครงการ
โดยคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า การชําระเงินมัดจําจํานวน 34,102,184.62 บาท เนื4องจากบริ ษทั ถือเป็ นนักลงทุนราย
ใหม่ของธุ รกิจพลังงานในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ดังนัAน หากบริ ษทั เข้าซืA อหุ ้นของโครงการโรงไฟฟ้ าในลักษณะดังกล่าว
ในช่วงเวลาที4โครงการเข้าสู่ ระยะที4ใกล้จะได้รับผลตอบแทนในเชิงพาณิ ชย์ หรื อโครงการได้รับใบอนุญาตที4เกี4ยวข้อง
ต่าง ๆ เรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั คาดการณ์วา่ ราคาของโครงการจะขึAนไปสู่ ระดับราคาที4สูงขึAน หรื อตามระดับราคาตลาดที4
ประมาณ 700 กว่าล้านบาท ซึ4 งประเมินได้โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ ซึ4 งหากเปรี ยบเทียบในแง่ของความเชื4 อมัน4 ของ
เจ้าของโครงการที4มีต่อนักลงทุนรายต่างๆ ในขณะนัAน บริ ษทั อาจมีความเสี ยเปรี ยบบริ ษทั อื4นๆ ที4เป็ นคู่แข่งในตลาด
ดังนัAน บริ ษทั จึงตัดสิ นใจเข้าลงทุนในโครงการนีA ตA งั แต่ระยะเริ4 มต้น โดยอาจร่ วมบริ หารจัดการความเสี4 ยงที4อาจเกิดขึAน
จากการจากการเข้าลงทุนในโครงการตัAงแต่ระยะแรก (Very greenfield stage) บริ ษทั จึงเจรจาต่อรองในการเข้าซืA 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 หน้าที4 ในการสํารองจ่ าย
ค่าใช้จ่ายในการจองที4ดินโครงการ
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อย่างไรก็ตาม การชําระเงินดังกล่าวเป็ นการชําระเงินมัดจําซึ4 งอยูภ่ ายใต้เงื4อนไขในการชําระคืนในกรณี ต่าง ๆ ซึ4 งรวมถึง
การได้รับอนุ มตั ิจากผูถ้ ือหุ ้นให้ดาํ เนิ นโครงการ ประกอบกับเงินค่ามัดจําดังกล่าวเป็ นจํานวนซึ4 งมีความเหมาะสมเมื4อ
เปรี ยบเทียบกับมูลค่าของ NPSI หากดําเนิ นโครงการได้เต็มรู ปแบบ นอกจากนัAน เงินมัดจําทัAงในส่ วนค่าเช่าที4ดิน และ
ค่าดําเนินการเพื4อให้ได้มาซึ4งใบอนุญาตก่อสร้าง มีความจําเป็ นดังนีA
1)

เงินมัดจําค่าเช่าที4ดิน จํานวน 22,398,461.41 บาท ที4ได้ชาํ ระภายหลังจากการพิจารณาผลตรวจสอบสถานะขัAนต้น
ของ NPSI
บริ ษทั พิจารณาชําระเงินส่ วนนีA ก่อนได้รับอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุ น้ เนื4 องจาก โครงการโรงไฟฟ้าในประเทศฟิ ลิปปิ นส์
นัAน ที4ดินที4ตA งั ของโรงไฟฟ้าเป็ นส่ วนสําคัญในการได้รับอนุมตั ิโครงการ เนื4องจากที4ดินเป็ นเงื4อนไขหนึ4งของการ
ได้รับใบอนุญาตให้เข้าศึกษาและสํารวจโครงการโรงไฟฟ้า (“Service Contract”) ซึ4 งจะต้องไม่มีบริ เวณพืAนที4ทบั
ซ้ อ นกับ โครงการอื4 น ที4 ไ ด้รั บ Service Contract ไปก่ อ นหน้า ดัง นัAน NPSI จึ ง มี ค วามจําเป็ นต้อ งจัด หาที4 ดิ น
เพื4อที4จะเข้าสู่ ขA นั ตอนการขอใบอนุ ญาต Service Contract นอกจากนีA การเช่าที4ดินในระยะเวลาเริ4 มต้นโครงการ
จะช่วยบริ หารจัดการราคาค่าเช่าให้อยูใ่ นระดับราคาตลาด ไม่ก่อให้เกิดการฉวยโอกาสขึAนราคาหากโครงการ
ได้รับใบอนุ ญาต Service Contract ที4ระบุพAืนที4โครงการมาก่อน นอกจากนีA การจัดหาที4ดินถือว่าเป็ นความเสี4 ยง
ระดับสู ง เนื4 องจาก หากไม่สามารถทําสัญญาเช่าที4ดินให้ครบถ้วนตามพืAนที4โครงการที4ระบุไว้ในขัAนตอนการขอ
ใบอนุ ญ าต Service Contract จะส่ งผลให้เกิ ดค่าใช้จ่ายเพิ4มขึAนจากการที4 ตอ้ งดําเนิ นการขอใบอนุ ญ าต Service
Contract ใหม่ตามพืAนที4ที4ดินที4โครงการสามารถทําสัญญาเช่าที4ดินได้จริ ง บริ ษทั จึงตัดสิ นใจตกลงเข้าทําสัญญา
เพื4อให้มีสิทธิ ครอบครองที4ดินเพื4อให้ NPSI ขอรับสิ ทธิ ในการพัฒนาโครงการได้โดยไม่มีความเสี4 ยงเรื4 องการ
จัดหาที4ดิน และมีสภาพคล่องในการดําเนินโครงการในระยะเริ4 มต้นที4มีการแข่งขันสู ง ทัAงนีA บริ ษทั ชําระเงินส่ วน
นีA โดยไม่เป็ นไปตามสัดส่ วนการถือหุ ้น เนื4 องจาก ผูถ้ ือหุ ้นฝ่ ายฟิ ลิปปิ นส์ตกลงเป็ นผูด้ าํ เนิ นการเพื4อให้ได้มาซึ4 ง
สิ ทธิ การเช่าที4ดิน และบริ ษทั ตกลงเป็ นผูช้ าํ ระค่ามัดจํา โดยในท้ายที4สุดเมื4อสามารถดําเนิ นโครงการได้ ค่ามัดจํา
นีAจะถือว่าเป็ นค่าใช้จ่ายของโครงการ โดย NPSI มีหน้าที4จะต้องคืนให้กบั บริ ษทั ในส่ วนที4บริ ษทั ชําระเกินไปตาม
สัดส่ วนการถือหุน้

2)

เงินค่าดําเนิ นการเพื4อให้ได้มาซึ4 งใบอนุญาตก่อสร้างโครงการ จํานวน 11,703,723.21 บาท ได้ชาํ ระเงินภายหลัง
จากการพิจารณาผลตรวจสอบสถานะของ NPSI แล้ว
บริ ษทั พิจารณาชําระเงินส่ วนนีA ก่อนได้รับอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุ น้ เนื4 องจาก โครงการโรงไฟฟ้าในประเทศฟิ ลิปปิ นส์
นัAน NPSI จะต้องได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการ บริ ษทั ชําระเงินส่ วนนีA โดยไม่เป็ นไปตามสัดส่ วนการถือ
หุ ้น เนื4 องจาก ผูถ้ ือหุ ้นฝ่ ายฟิ ลิปปิ นส์ ตกลงเป็ นผูด้ าํ เนิ นการเพื4อให้ได้มาซึ4 งใบอนุ ญาตก่อสร้างโครงการ และ
บริ ษทั ตกลงเป็ นผูช้ าํ ระค่าดําเนิ นการ โดยในท้ายที4สุดเมื4อสามารถดําเนิ นโครงการได้ ค่ามัดจํานีA จะถือว่าเป็ น
ค่าใช้จ่ายของโครงการ โดย NPSI มีหน้าที4จะต้องคืนให้กบั บริ ษทั ในส่ วนที4บริ ษทั ชําระเกินไปตามสัดส่ วนการ
ถือหุน้
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นอกจากนัAน เงิ น ลงทุ น ทัAงสองรายการรวมจํานวน 34,102,184.62 บาท นัAน บริ ษ ทั ได้ช าํ ระโดยมี เงื4 อ นไขว่า
บริ ษทั จะสามารถเรี ยกคืนเงินลงทุนสองรายการนีAคืนจากผูถ้ ือหุ น้ ของ NPSI ไม่สามารถดําเนินโครงการได้ และ
หากผูถ้ ือหุ ้นของ NPSI มีการบ่ายเบี4ยงการชําระเงินมัดจําดังกล่าวคืน บริ ษทั สามารถดําเนิ นคดีกบั ผูถ้ ือหุ ้นของ
NPSI ตามเงื4อนไขที4ระบุไว้ในสัญญา
ชื4 อผูถ้ ื อหุ ้นของ NPSI และชื4 อผูใ้ ห้เช่ าที4 ดิน คือ MS. MARIA CELIA RAMONA S. MONFORT เป็ นพลเมื อง
ประเทศฟิ ลิ ป ปิ นส์ ซึ4 งไม่ มีความสัมพัน ธ์กบั บริ ษ ทั ทัAงในด้านการมี ผูถ้ ื อหุ ้น กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร รวมถึ งผูท้ ี4
เกี4ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม การที4ผถู ้ ือหุ น้ ฝ่ ายฟิ ลิปปิ นส์เป็ นผูใ้ ห้เช่าที4ดินนัAน เนื4 องจาก บริ ษทั ได้ขอให้ผถู ้ ือหุ น้ ฝ่ ายฟิ ลิปปิ นส์
ช่วยเจรจาและรวบรวมที4ดินจากเจ้าของที4ดินที4แท้จริ งให้แก่บริ ษทั ซึ4 งผูถ้ ือหุ ้นฝ่ ายฟิ ลิปปิ นส์ไม่ได้เป็ นเจ้าของ
ที4ดินแต่อย่างใด แต่มีหน้าที4ที4ตอ้ งดําเนิ นการจัดหาที4ดินมาให้เช่า เพื4อให้โครงการสามารถเข้าสู่ ขA นั ตอนการขอ
ใบอนุญาตต่าง ๆ เช่น ใบอนุญาต Service Contract หรื อใบอนุญาตก่อสร้าง เป็ นต้น
1. เงินมัดจําค่าเช่าที4ดิน จํานวน 22,398,461.41 บาท เป็ นสัญญาที4บริ ษทั วางเงินมัดจําจองที4ดินไว้ เพื4อให้ NPSI
เช่าที4ดินโครงการในภายหลัง โดยเงื4อนไขที4บริ ษทั จะได้รับเงินคืนมี ดังนีA
(1) เมื4อเงื4อนไขการเข้าทําสัญญาเช่าที4ดินโครงการได้ถูกดําเนิ นการโดยครบถ้วน หรื อได้รับการสละสิ ทธิ
โดยคู่สญ
ั ญาที4เกี4ยวข้อง
(2) เมื4อ NPSI ไม่สามารถเข้าทําสัญญาเช่าที4ดินโครงการกับเจ้าของที4ดิน
(3) เมื4อบริ ษทั ไม่ได้รับการอนุมตั ิให้เช่าที4ดินโครงการ
ดังนัAน การที4บริ ษทั ยกเลิกการลงทุนใน NPSI ถือว่าไม่ได้รับการอนุมตั ิให้บริ ษทั เช่าที4ดิน จึงส่ งผลให้บริ ษทั
ได้รับเงินลงทุนที4เป็ นเงินมัดจําค่าเช่าที4ดินคืน
2. ส่ วนสัญญามัดจําค่าดําเนินการเพื4อให้ได้มาซึ4งใบอนุญาตก่อสร้าง มีเงื4อนไขที4บริ ษทั จะได้รับเงินคืน ดังนีA
(1) เมื4อคู่สญ
ั ญาไม่สามารถดําเนินการให้ NPSI ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง
(2) เมื4อบริ ษทั ไม่ได้รับอนุมตั ิให้ดาํ เนินการโครงการ
การที4คณะกรรมการบริ ษทั ยกเลิกการลงทุนใน NPSI ส่ งผลให้บริ ษทั ต้องได้รับเงินมัดจําทัAงหมดนีA คืนเต็ม
จํานวน ขณะนีA บริ ษทั กําลังดําเนิ นการเจรจาให้คู่สัญญาคืนเงินมัดจํา โดยคู่สัญญาตกลงเข้าทําสัญญาคืนเงิน
มัดจํากับบริ ษทั โดยมีกาํ หนดการชําระเงินมัดจําทัAงหมดภายในวันที4 15 สิ งหาคม 2561 ณ ปั จจุบนั บริ ษทั ยัง
ไม่ได้รับชําระเงินมัดจําค่าเช่าที4ดินคืน และอยูร่ ะหว่างขัAนตอนการจัดเตรี ยมคําให้การและคําฟ้องเพื4อฟ้องคดี
ต่อลูกหนีA
ทัAงนีA หากบริ ษทั ได้รับเงินคืนดังกล่าวแล้วจริ ง บริ ษทั จะรับรู ้เป็ นค่าเผื4อผลเสี ยหายโอนกลับ และรับรู ้เป็ น
รายได้อื4นในงบกําไรขาดทุนในงวดที4ได้รับเงินคืนแล้ว
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31.2 ในที4ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครัAงที4 2/2563 เมื4อวันที4 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุ มตั ิการเข้าทํารายการซืA อขาย
ทรัพย์สินของบริ ษทั เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที จํากัด (“NEXT”) โดยการเข้าทํารายการดังกล่าว บริ ษทั จะจ่ายชําระเงินสดมูลค่า
40,000,000 บาท (“ราคาซืA อขาย”) ให้แก่ NEXT เพื4อเข้าซืA อทรัพย์สิน และสิ ทธิ ในการดําเนิ นธุ รกิ จสื4 อโฆษณา และ
อุปกรณ์ ที4เกี4 ยวข้องกับการทําธุ รกิ จสื4 อโฆษณา สิ ทธิ บตั รในการดําเนิ นธุ รกิ จสื4 อโฆษณา ผูด้ ู แลโครงการหลัก และ
บุคลากรหลักในการทําธุรกิจ (“การทําธุรกรรม”)
ทัAงนีA การทําธุรกรรมข้างต้นจะเกิดขึAนต่อเมื4อเงื4อนไขบังคับก่อนที4สาํ คัญตามที4ระบุไว้ในสัญญาซืA อขายทรัพย์สินสําเร็ จ
ครบถ้วนสมบู รณ์ และในกรณี ที4การทําธุ รกรรมเป็ นผลสําเร็ จ บริ ษทั จะได้รับสิ ทธิ ในการดําเนิ น ธุ รกิ จสื4 อโฆษณา
จํานวน 6 สัญญา อุปกรณ์ที4เกี4ยวข้องกับการทําธุ รกิจสื4 อโฆษณา 249 รายการ สิ ทธิ บตั รในการดําเนิ นธุ รกิจสื4 อโฆษณา
ผูด้ ูแลโครงการหลัก และบุคลากรหลักในการทําธุ รกิจ ซึ4 งคาดว่าการเข้าทําธุ รกรรมดังกล่าวจะแล้วเสร็ จภายในเดือน
มีนาคม 2563 ทัAงนีA บริ ษทั ไม่มีภาระผูกพันหรื อหน้าที4ในการดําเนิ นการใด ๆ ก่อนการดําเนิ นการตามเงื4อนไขบังคับ
ก่อนโดย NEXT ทัAงนีA สัญญาซืAอขายทรัพย์สินมีสาระสําคัญโดยสรุ ป ดังนีA
เงื4อนไขบังคับก่อน
1. การตรวจสอบสถานะของกิ จการและทรัพย์สิน (Due Diligence) เสร็ จสิA น และไม่มีผลกระทบทางลบอย่างเป็ น
นัยสําคัญต่อการเข้าทํารายการ
2. NEXT ดําเนินการให้ ผูด้ ูแลโครงการหลักซึ4 งเป็ นบุคคลที4บริ ษทั กําหนดเข้าทําสัญญาว่าจ้างบริ หารจัดการกับบริ ษทั
โดยมีเนืAอหาและระยะเวลาเป็ นไปตามที4บริ ษทั กําหนด ทัAงนีA เป็ นระยะเวลาไม่ต4าํ กว่า 4 ปี
3. NEXT ดําเนิ นการให้พนักงานที4บริ ษทั กําหนด เข้าทําสัญญาจ้างแรงงานกับบริ ษทั เพื4อให้พนักงานดังกล่าวทํางาน
เป็ นพนักงานของบริ ษทั ตามข้อกําหนดและเงื4อนไขที4บริ ษทั กําหนด
4. NEXT ดําเนิ นการการเปลี4ยนแปลงคู่สัญญาที4เกี4ยวกับสิ ทธิ ในการดําเนิ นธุรกิจสื4 อโฆษณา โดยมีมูลค่ารวมตัAงแต่ก4 ึง
หนึ4งของสัญญาที4เกี4ยวกับสิ ทธิในการดําเนินธุรกิจสื4 อโฆษณารวมกันทุกฉบับ
เงื4อนไขบังคับหลัง
1. NEXT ตกลงดําเนิ นการการเปลี4ยนแปลงคู่สัญญาที4เกี4ยวกับสิ ทธิ ในการดําเนิ นธุ รกิจสื4 อโฆษณา ฉบับที4ยงั ไม่เสร็ จ
สิA น ภายใน 60 วันนับแต่วนั ที4การซืAอขายเสร็ จสมบูรณ์
2. NEXT ตกลงรั บ ประกัน สภาพการใช้งานทรั พ ย์สิ น ที4 ซAื อ ขายเป็ นระยะเวลา 90 วัน นับ แต่ วนั ที4 ก ารซืA อ ขายเสร็ จ
สมบูรณ์
3. NEXT ดําเนิ นการให้มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ในสิ ทธิ บตั รการประดิษฐ์ ที4อยูใ่ นระหว่างการดําเนิ นการจดทะเบียน
ขอสิ ทธิบตั รการประดิษฐ์แก่บริ ษทั
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
4. NEXT ตกลงที4จะดําเนิ นการต่อ ติดตาม และ/หรื อให้ความร่ วมมือแก่บริ ษทั จนกว่าการจดทะเบียนที4เกี4ยวข้องจะ
เสร็ จสิA น รวมถึ งแต่ ไม่ จาํ กัด เฉพาะ การนําสัญ ญาอนุ ญ าตให้ใช้สิ ท ธิ ไปจดทะเบี ยนเมื4 อ คําขอจดสิ ท ธิ บ ตั รการ
ประดิษฐ์ได้รับการจดทะเบียนเรี ยบร้อยแล้ว
การชําระราคาซืAอขาย
ในวัน ที4 ก ารซืA อขายเสร็ จ สมบู ร ณ์ บริ ษ ัท จะชํา ระราคาซืA อขายให้ แ ก่ NEXT ทัAง นีA ในกรณี ที4 NEXT ดํา เนิ น การ
เปลี4ยนแปลงคู่สัญญาได้ไม่ครบ 6 ฉบับ ตามที4กาํ หนดไว้ในเงื4อนไขบังคับก่อน NEXT ตกลงให้บริ ษทั หักราคาซืA อขาย
จํานวนเที ย บเท่ ากับ มู ล ค่ าประเมิ น ของสั ญ ญาที4 เกี4 ย วกับ สิ ท ธิ ใ นการดําเนิ น ธุ ร กิ จ สื4 อ โฆษณาที4 ย งั ดําเนิ น การการ
เปลี4ยนแปลงคู่สญ
ั ญาไม่แล้วเสร็ จ โดยบริ ษทั จะชําระราคาซืA อขายที4หกั ไว้ให้แก่ NEXT เป็ นรายสัญญาภายใน 60 วันนับ
แต่วนั ที4 NEXT ดําเนินการการเปลี4ยนแปลงคู่สญ
ั ญาฉบับนัAน ๆ เสร็ จสิA น อย่างไรก็ดี หาก NEXT ไม่สามารถดําเนินการ
การเปลี4ยนแปลงคู่สัญญาได้ภายในระยะเวลาตามที4กาํ หนด NEXT ตกลงลดราคาซืA อขายเป็ นจํานวนเทียบเท่ากับมูลค่า
ประเมินของสัญญาที4ดาํ เนินการการเปลี4ยนแปลงคู่สญ
ั ญาไม่แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาตามที4กาํ หนด
นอกจากนีA เพื4อให้การดําเนิ นการต่าง ๆ เป็ นไปอย่างคล่องตัว ให้ประธานเจ้าหน้าที4บริ หาร หรื อบุคคลที4คณะกรรมการ
ของบริ ษทั มอบหมายเป็ นผูเ้ จรจา ทําความตกลง กําหนด แก้ไข เปลี4ยนแปลงรายละเอียดเงื4อนไขและดําเนินการใด ๆ ที4
จําเป็ น ตัAงแต่การลงนามในสัญ ญา บันทึ กข้อตกลง และเอกสารต่าง ๆ รวมทัAงการติ ดต่อกับหน่ วยงานราชการหรื อ
หน่วยงานกํากับดูแลที4เกี4ยวข้อง ตลอดจนดําเนินการต่าง ๆ ตามที4จาํ เป็ นและสมควรเพื4อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั
การเข้าทํารายการซืA อขายทรั พ ย์สินดังกล่าว ทางบริ ษทั NEXT ได้ส่งมอบสิ ทธิ ในการดําเนิ นธุ รกิ จสื4 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 นที4เรี ยบร้อยแล้ว รวมมูลค่า 29,321,009.47 บาท
สําหรับสัญญาของบริ ษทั เซ็นทรัลแฟมิลี4มาร์ท จํากัด และบริ ษทั อิออน (ไทยแลนด์) จํากัด รวมมูลค่า 566,154.41 บาท
ยังคงอยูใ่ นขัAนตอนของการดําเนินการเปลี4ยนสัญญาจากบริ ษทั NEXT เป็ นบริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ปเรชัน4 จํากัด (มหาชน)
ซึ4 งตามมติ ที4ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั วันที4 12 พฤษภาคม 2563 มี มติ อนุ มตั ิ ขยายระยะเวลาเข้าทําสัมปทานของ
คู่ สัญ ญาทัAง 2 สัญ ญา ดังกล่ าวข้างต้น ซึ4 ง ณ วัน ที4 30 มิ ถุ น ายน 2563 ทางบริ ษ ทั NEXT ไม่ ส ามารถส่ งมอบสัญ ญา
ดังกล่าวได้ทนั ตามกําหนดที4ขออนุมตั ิขยายเวลาเข้าทําสัมปทาน ทัAงนีAคณะกรรมการบริ ษทั จึงได้มีมติเปลี4ยนแปลงมูลค่า
สัญญาซืA อขายทรัพย์สินกับทาง NEXT จากเดิมมูลค่า 40,000,000 บาท (สี4 สิบล้านบาทถ้วน) เป็ น 39,433,845.59 บาท
(สามสิ บเก้าล้านสี4 แสนสามหมื4นสามพันแปดร้อยสี4 สิบห้าบาทห้าสิ บเก้าสตางค์) รวมทัAงสัญญาให้สิทธิ โฆษณาระหว่าง
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน) เปลี4ยนเป็ นสัญญาร่ วมลงทุนกับ บริ ษทั แพลน บี ซี เอส จํากัด ซึ4 งเป็ นไปตามมติที4
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครัAงที4 7/2563 วันที4 13 สิ งหาคม 2563
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563

32.

ภาระผูกพันและหนีสM ิ นทีอ: าจเกิดขึนM

32.1 ภาระผูกพันเกีย: วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาบริ การกับบริ ษทั ที4ไม่เกี4 ยวข้องกันแห่ งหนึ4 ง กําหนดระยะเวลาการเช่ า 3 ปี สิA นสุ ดสัญญาวันที4 30
พฤศจิ ก ายน 2563 ในอัต ราค่ าบริ ก าร ปี ที4 1 จํานวน 139,400 บาท ปี ที4 2 จํานวน 156,825 บาท และปี ที4 3 จํานวน
174,250 บาท
32.2 ภาระผูกพันเกีย: วกับสั ญญาให้ บริการระยะยาว
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาสัมปทานโฆษณา เพื4อได้มาซึ4 งสิ ทธิ ในการกระจายเสี ยงออกอากาศ และการออกอากาศรู ปแบบ
รายการเพลงและหรื อตามรู ปแบบที4ทA งั สองฝ่ ายเห็นชอบร่ วมกันภายในบริ ษทั ดังกล่าว โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี – 10
ปี บริ ษทั มีภาระที4จะต้องจ่ายส่ วนแบ่งรายได้ตามอัตราที4ระบุในสัญญาดังกล่าว
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาจ้างเหมางานเสาเข็มและงานคอนกรี ตรากฐานกับบริ ษทั แห่ งหนึ4 ง เพื4อรับจ้างเหมางานเสาเข็มและ
งานคอนกรี ตรากฐานรองรับโครงสร้างป้ ายประชาสัมพันธ์เป็ นจํานวน 76 ป้ าย ทัAงหมด 76 จังหวัด มูลค่างานจํานวน
13.70 ล้านบาท โดยสัญญามีระยะเวลา 200 วัน บริ ษทั มีภาระที4จะต้องจ่ายตามอัตราที4ระบุในสัญญาดังกล่าว
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาจ้างเหมาโครงสร้างพร้อมติดตัAงโครงเหล็กกับบริ ษทั แห่ งหนึ4 ง เพื4อรับจ้างเหมาโครงสร้างพร้อม
ติดตัAงโครงเหล็กป้ ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 16 ป้ าย ในอาณาเขตประเทศไทยจํานวน 16 จังหวัด มูลค่างานจํานวน
2.62 ล้านบาท โดยสัญญามีระยะเวลา 240 วัน บริ ษทั มีภาระที4จะต้องจ่ายตามอัตราที4ระบุในสัญญาดังกล่าว
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาจ้างเหมางานติดตัAงระบบเมนแหล่งจ่ายไฟฟ้ าและเมนควบคุมกับบริ ษทั แห่ งหนึ4 ง เพื4อรับจ้างเหมา
ระบบเมนแหล่งจ่ายไฟฟ้าและเมนควบคุมของป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 16 ป้าย ในอาณาเขตประเทศไทยจํานวน 16
จังหวัด มูลค่างานจํานวน 1.65 ล้านบาท โดยสัญญามีระยะเวลา 240 วัน บริ ษทั มีภาระที4จะต้องจ่ายตามอัตราที4ระบุใน
สัญญาดังกล่าว
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33.

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที4สาํ คัญสําหรับปี สิA นสุ ดวันที4 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นีA

ค่าเสื4 อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
เงินเดือนและผลประโยชน์อื4นของพนักงาน
ส่ วนแบ่งรายได้
ค่าบริ การทางวิชาชีพ
ค่าเช่าและค่าบริ การสํานักงาน
ขาดทุนจากการด้อยค่า
เงินลงทุนทัว4 ไป
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
หนีAสงสัยจะสู ญ
ภาระหนีAจากการฟ้องร้อง
ขาดทุนจากการติดตัAงงานรากฐานโครงการ
ส่ วนแบ่งผลขาดทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
34.

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

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

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

479,683
17,601,981

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

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

ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริ ษทั แห่งหนึ4งได้ยนื4 ฟ้องบริ ษทั ต่อศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ เมื4อวันที4 30 มีนาคม 2561 ในฐานผิดข้อตกลงซืA 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 ยูโรเปี4 ยน ฤดู กาลปี 2017 และ 2018 และเมื4 อวัน ที4 22 พฤษภาคม 2561 บริ ษ ทั ยื4น
คําให้การและฟ้องแย้งเรี ยกค่าสิ ทธิ โฆษณาที4บริ ษทั ดังกล่าวยังเป็ นหนีA โดยมีทุนทรัพย์รวม 3.93 ล้านบาท โดยวันที4 10
ตุลาคม 2562 สื บพยานจําเลยเสร็ จสิA น ศาลได้นดั ฟั งคําพิพากษาในวันที4 19 ธันวาคม 2562 พิพากษาให้จาํ เลยชําระเงิน
25,653,371.51 บาท พร้อมดอกเบีAยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าว นับแต่วนั ฟ้ อง (ฟ้ องวันที4 30 มีนาคม
2561) เป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็ จแก่โจทย์ และให้จาํ เลยใช้ค่าฤชาธรรมเนี ยมแทนโจทย์ โดยกําหนดค่าทนายความ
10,000 บาท
ในปี 2562 บริ ษทั ได้บนั ทึกสํารองค่าเผื4อความเสี ยหายจากคดีฟ้องร้องพร้อมดอกเบีAยรวมเป็ นเงินจํานวน 29.04 ล้านบาท
ในงบการเงิน ปั จจุบนั คดีนA ี ตกลงประนี ประนอมยอมความโดยบริ ษทั ฯ ได้ชาํ ระเงินทัAงสิA น 19,300,000 บาท วันที4 27
เมษายน 2563 และโอนกลับสํารองค่าเผือ4 ความเสี ยหายจากคดีเป็ นรายได้อื4นในงบกําไรขาดทุนแล้ว
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35.

การบริหารการจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ในการบริ หารทางการเงิน คือ การดํารงไว้ซ4 ึ งความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื4อง และ
การดํารงไว้ซ4 ึงโครงสร้างของทุนที4เหมาะสม
ณ วันที4 31 ธันวาคม 2563 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่ วนหนีAสินต่อทุนเป็ น 0.23:1 (เฉพาะกิจการ : 0.20:1)

36.

เหตุการณ์ ภายหลังวันทีใ: นงบการเงิน
ในที4 ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั ครัA งที4 1/2564 เมื4 อ วัน ที4 21 มกราคม 2564 ได้มี ม ติ อ นุ ม ตั ิ ก ารเข้าลงทุ น ในบริ ษ ทั
เรฟโวลูช4ัน ออฟ ดิ จิท ลั เอ็มพลอยยี เอ็กซ์ พีเรี ยนซ์ จํากัด (“ReDEX”) ประกอบธุ รกิ จจัดทํา และให้บ ริ การเกี4 ยวกับ
แอปพลิเคชัน4 สําหรับการบริ หารจัดการองค์กร โดยการเข้าซืA อและถือหุ น้ สามัญใน ReDEX ในสัดส่ วนร้อยละ 40 ของ
ทุนจดทะเบียนของ ReDEX โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณไม่เกิน 10,000,000 บาท
ทัAงนีA การทําธุ ร กรรมข้างต้น ทางบริ ษ ัท ฯ ได้จ ้างบริ ษ ัท แห่ งหนึ4 งเพื4 อ ตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย (Legal Due
Diligence ) และที4ปรึ กษาทางการเงินสําหรับโครงการลงทุนในครัAงนีA
เงื4อนไข
การเข้าลงทุนแบ่งออกเป็ น 2 ช่วง ดังนีA
(1) ทําการซืA อหุ ้นสามัญจํานวนรวม 10,000 หุ ้น มูลค่าที4ตราไว้หุ้นละ 100 บาท จากผูถ้ ือหุ ้นเดิมของ ReDEX ในราคา
ซืAอขาย หุน้ ละ 300 บาท คิดเป็ นเงินลงทุนทัAงสิA น 3,000,000 บาท
โดยวันที4 27 มกราคม 2564 บริ ษทั ได้ชาํ ระค่าหุน้ สามัญ 10,000 หุน้ เป็ นที4เรี ยบร้อย
(2) จองซืA อหุ น้ สามัญเพิ4มทุนของ ReDEX อีก 10,000 หุ น้ มูลค่าที4ตราไว้ หุ น้ 100 บาท ในราคาไม่เกินหุ น้ ละ 700 บาท
รวมเป็ นเงิ น ทืA งสิA น ไม่ เกิ น 7,000,000 บาท โดยแบ่ งชําระค่าจองซืA อ หุ ้น สามัญ เพิ4 ม ทุ น ของ ReDex ตามรายการ
ดังต่อไปนีA
(2.1) ชําระค่าหุ ้นเต็มจํานวน 10,000 หุ ้น มูลค่าที4ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็ นเงินชําระค่าหุ ้นทัAงสิA น 1,000,000
บาท ในวันจองซืAอหุน้ เพิ4มทุน
(2.2) ชําระส่ ว นเกิ น มู ล ค่ าหุ ้ น (Premium) ในราคาหุ ้ น ละ 200 บาท คิ ด เป็ นเงิ น ชําระส่ ว นเกิ น มู ล ค่ าหุ ้ น ทัAงสิA น
2,000,000 บาท ในวันจองซืAอหุน้ เพิ4มทุนและ
(2.3) ชําระส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ (Premium) เพิ4มเติมที4เหลือในราคาหุ น้ ละไม่เกิน 400 บาท คิดเป็ นเงินชําระส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้ อีกไม่เกิน 4,000,000 บาท ชําระภายในวันที4 31 พฤษภาคม 2565 โดยมีเงื4อนไขดังต่อไปนีA
2.3.1 ReDEX จะต้อ งทํากําไรสุ ท ธิ ไ ม่ น้อ ยกว่า 25 ล้านบาท โดยพิ จ ารณาจากรายงานทางการเงิ น ของ
ReDEX ตัAงแต่วนั ที4 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที4 31 มีนาคม 2565 บริ ษทั จึงจะชําระเงินส่ วนเกินมูลค่า
(Premium) เพิ4มเติมที4เหลือนีA
- 75 -

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื: อ “บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชั:น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที: 31 ธันวาคม 2563
2.3.2 หาก ReDex ทํากําไรได้นอ้ ยกว่า 25 ล้านบาท แต่ไม่ต4าํ กว่า 15 ล้านบาท ภายในวันที4 31 มีนาคม 2565
บริ ษทั จะชําระส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นในส่ วนนีA เท่ากับสัดส่ วนหุ ้นที4บริ ษทั ถืออยูใ่ น ReDEX คูณกับส่ วน
ต่างกําไรที4 ReDEX ทําได้
2.3.3 และหาก ReDex ทํากําไรได้นอ้ ยกว่า 15 ล้านบาท ภายในวัน 31 มีนาคม 2565 บริ ษทั จะไม่ตอ้ งชําระ
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ (Premium) เพิ4มเติมนีA
โดยภายหลังการเข้าทํารายการทางบริ ษทั จะเป็ นผูด้ ูแลด้านการเงินทัAงหมดของ ReDEX พร้อมแต่งตัAงตัวแทนบริ ษทั เข้า
เป็ นกรรมการใน ReDEX รวมทัAงมีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั จะกําหนดให้เป็ นการลงนามร่ วมกันระหว่างกรรมการ
ตัวแทนบริ ษทั และกรรมการของ ReDEX
37.

การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนีAได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั เมื4อวันที4 25 กุมภาพันธ์ 2564
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