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DCORP 025/2563
13 พฤษภาคม 2563
เรื่อง

รายงานผลการดาเนินงานสาหรับงวด 3 เดือน ปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และผลการดาเนินงาน
ที่เพิ่มขึน้ เกินร้อยละ 20

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอนาส่งงบการเงินสาหรับงวด 3 เดือน ปี 2563 สิน้ สุด
วั น ที่ 31 มี น าคม 2563 ซึ่ ง งบการเงิ น ดั ง กล่ า วประกอบด้ ว ย งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะของบริ ษั ท
โดยเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานงวดเดียวกันของปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยมีผลการดาเนินงานสรุป
ดังนี ้
บริษัทขอสรุ ปภาพรวมผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสาหรับงวด 3 เดือน ปี 2563
สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ดังนี้
ผลการดาเนินงาน
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้ค่าสือ่ -โฆษณา
รายได้จากการจัดคอนเสิรต์
รายได้จากการขาย
รวมรายได้
ต้นทุนค่าสื่อ-โฆษณา
ต้นทุนจากการจัดคอนเสิรต์
ต้นทุนขาย
รวมต้นทุน
กาไรขั้นต้น
กาไรจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
รายได้อื่น
กาไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
หนีส้ งสัยจะสูญ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร

ปี 2563
15.57
8.26
24.01
(4.57)
(12.24)
(16.81)
7.20
14.00
3.35
24.55
(12.84)
(0.09)
(3.73)

ปี 2562
5.62
1.90
7.62
(4.01)
(1.19)
(5.20)
2.32
4.89
7.21
(11.97)
(0.99)
(0.01)
(4.51)

ส่วนต่าง +/15.57
6.36
16.49
(4.57)
(11.05)
(11.61)
4.88
14.00
1.54
17.34
(0.87)
(0.08)
(0.78)

สัดส่วน
(ร้อยละ)
100.00
434.73
319.28
(100.00)
(1028.57)
(323.27)
310.34
100.00
68.51
340.50
(107.27)
(900.00)
(82.71)
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ผลการดาเนินงาน
(หน่วย : ล้านบาท)
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษัทร่วม
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิสาหรับงวด
กาไร (ขาดทุน) ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษัทใหญ่

ปี 2563
(0.31)
(16.97)
7.58
7.58
7.58

ปี 2562

(0.28)

สัดส่วน
(ร้อยละ)
(1033.33)

(15.59)
32.94
32.94
32.94

(52.10)
29.89
29.89
29.89

ส่วนต่าง +/-

(0.03)
(15.06)
(32.57)
(25.36)
(25.36)
(25.36)

ผลการดาเนินงานของบริษัทตามงบการเงินรวมสาหรับงวด 3 เดือน ปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัท
มีรายได้รวม 24.01 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้ค่าสื่อโฆษณา 15.75 ล้านบาท และรายได้จากการขาย 8.26 ล้านบาท
รายได้รวมเพิ่มขึน้ 22.11 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 สาเหตุหลักเกิดจากในปี 2563 บริษัทมี
การประกอบธุรกิจเพิ่มในการให้บริการผลิตสื่อโฆษณาทางวิทยุผ่านห้างสรรพสินค้า การรับจ้างผลิตสื่อผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ยูทปู ให้กบั ทางห้างฯ และรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากไม้ฮิโนกิ
เมื่อหักกับต้นทุนรวม 16.81 ล้านบาท ประกอบด้วย ต้นทุนค่าสื่อโฆษณา 4.57 ล้านบาท และต้นทุนขาย 12.24
ล้านบาท บริษัทมีกาไรขัน้ ต้นจานวน 7.20 ล้านบาท และรวมกับรายได้อื่น 17.35 ล้านบาท บริษัทมีกาไรก่อนค่าใช้จ่าย
24.55 ล้านบาท และเมื่อหักค่าใช้จ่ายรวม 16.97 ล้านบาท อันได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 12.84 ล้านบาท ผลขาดทุน
จากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0.09 ล้านบาท ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร 3.73 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงิน 0.31
ล้านบาท บริษัทมีกาไรก่อนภาษี เงินได้ 7.58 ล้านบาท โดยเป็ นกาไรส่วนที่เป็ นของบริษั ทใหญ่ 7.58 ล้านบาท ซึ่งเมื่ อ
เปรียบเทียบกับ งบการเงินรวมช่วงเดียวกันของปี 2562 พบว่า กาไรสุทธิส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่ เพิ่มขึน้ 7.58 ล้านบาท
สาเหตุหลักเกิดจากรายได้ท่ีเพิ่มขึน้ ของธุรกิจใหม่ท่ีนาเข้ามาดาเนินงาน และ ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารลดลง 0.78 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ 0.87 ล้านบาท , ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึน้ 0.08 ล้านบาท
และมีตน้ ทุนทางการเงินเพิ่มขึน้ 0.28 ล้านบาท
บริษัทขอสรุ ปภาพรวมผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ สาหรับงวด 3 เดือน ปี 2563
สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ดังนี้
ผลการดาเนินงาน
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้ค่าสื่อ-โฆษณา
รายได้จากการจัดคอนเสิรต์
รายได้จากการขาย
รวมรายได้

ปี 2563
15.75
0.05
15.80

ปี 2562
5.62
1.90
7.52

ส่วนต่าง +/15.75
1.85
8.28

สัดส่วน
(ร้อยละ)
100.00
2.63
210.11
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ผลการดาเนินงาน
(หน่วย : ล้านบาท)
ต้นทุนค่าสื่อ-โฆษณา
ต้นทุนจากการจัดคอนเสิรต์
ต้นทุนขาย
รวมต้นทุน
กาไรขั้นต้น
กาไรจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
รายได้อื่น
กาไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
หนีส้ งสัยจะสูญ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิสาหรับงวด

ปี 2563
(4.57)
(0.04)
(4.61)
11.19
14.00
3.37
28.56
(12.50)
(3.73)
(0.31)
(16.54)
12.02
12.02

ปี 2562
(4.01)
(1.39)
(5.40)
2.12
16.61
18.73
(9.81)
(0.99)
(15.06)
(4.51)
(0.03)
(30.40)
(11.67)
(11.67)

ส่วนต่าง +/(1.35)
(0.79)
9.07
13.24
9.83
(2.69)
(0.78)
(0.28)
(13.86)
23.69
23.69

สัดส่วน
(ร้อยละ)
(100.00)
(2.88)
(85.37)
529.83
100.00
20.29
152.48
(127.42)
(82.70)
(1033.33)
(54.41)
103.00
103.00

ผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการของบริษัท สาหรับงวด 3 เดือน ปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทมี
รายได้รวม 15.80 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้ค่าสื่อโฆษณา 15.75 ล้านบาท และรายได้จากการขาย 0.05 ล้านบาท
รายได้รวมเพิ่มขึน้ 8.28 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 สาเหตุหลักเกิดจากในปี 2562 บริษัทมีการ
ประกอบธุรกิจเพิ่มในการให้บริการผลิตสื่อโฆษณาทางวิทยุผ่านห้างสรรพสินค้า การรับจ้างผลิตสื่อผ่านช่องทางออนไลน์
ยูทปู ให้กบั ทางห้างฯ และรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากไม้ฮิโนกิ
เมื่อหักกับต้นทุนรวม 4.61 ล้านบาท ประกอบด้วย ต้นทุน ค่าสื่อโฆษณา 4.57 ล้านบาท และต้นทุนขาย 0.04
ล้านบาท บริษัทมีกาไรขัน้ ต้นจานวน 11.19 ล้านบาท และรวมกับรายได้อื่น 17.37 ล้านบาท บริษัทมีกาไรก่อนค่าใช้จ่าย
28.56 ล้า นบาท และเมื่ อ หั ก ค่ า ใช้ จ่ า ยรวม 16.54 ล้า นบาท อั น ได้แ ก่ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห าร 12.50 ล้า นบาท
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร 3.73 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงิน 0.31 ล้านบาท บริษัทมีกาไรก่อนภาษีเงินได้ 12.02 ล้านบาท
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินเฉพาะกิจการช่วงเดียวกันของปี 2562 พบว่าบริษัทมีผลกาไร 12.02 ล้านบาท สาเหตุหลัก
เกิดจากรายได้ท่ีเพิ่มขึน้ ของธุรกิจใหม่ท่ีนาเข้ามาดาเนินงาน และค่าใช้จ่ายที่ลดลงจาก ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารลดลง 0.78
ล้านบาท อย่างไรก็ตาม มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ 2.69 ล้านบาท และมีตน้ ทุนทางการเงินเพิ่มขึน้ 0.28 ล้านบาท
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ความคืบหน้าของลูกหนีร้ ายสาคัญๆ ซึ่งอยู่ในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลและอยู่ระหว่างบังคับคดี
1.1 บริษัท มีเดีย เอเจนซี่ ไทย จากัด เป็ นลูกหนีต้ ามสัญญาซือ้ สิทธิบริหารเวลาออกอากาศ โดยลูกหนี ้
ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ บริษัทได้ย่ืนฟ้องลูกหนีต้ ่อศาลแพ่งธนบุรี โดยมีทุนทรัพย์ฟ้องทั้งสิน้
323,296,077.43 บาท สถานะขณะนี ้ ศาลมีคาพิพากษาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 โดยพิพากษาให้
จ าเลยช าระเงิ น 314,995,077.20 บาท พร้อ มดอกเบี ้ ย ในอั ต ราร้อ ยละ 12 ต่ อ ปี ของต้ น เงิ น
243,362,657.56 บาท นับแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และให้ชาระดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
ของต้นเงิน 68,756,301.30 บาท นับถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 21 กันยายน 2560 ) เป็ นต้นไปจนกว่า
จะชาระเสร็จแก่โจทก์ กับ ให้จาเลยชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกาหนดค่ าทนายความ
10,000 บาท ค่าขึน้ ศาลให้ใช้แทนเท่าที่โจทก์ชนะคดี ทัง้ นี ้ ศาลได้ออกหมายบังคับคดี และดาเนินการ
สื บ ทรัพ ย์ข องจ าเลย โดยพบว่ า จ าเลยไม่ ได้ป ระกอบกิ จ การใดๆแล้ว ปั จ จุบัน อยู่ร ะหว่ า งเตรีย ม
ดาเนินคดีลม้ ละลายกับลูกหนี ้
1.2 บริษัท มิวส์ กรุ๊ป บางกอก จากัด เป็ นลูกหนีต้ ามสัญญาว่าจ้างดาเนินโครงการกอล์ฟยูโรเปี ้ยนไทย
แลนด์ค ลาสสิ ก โดยภายหลั ง ลู ก หนี ้ผิ ด นั ด คื น เงิ น ตามสั ญ ญา โดยบริ ษั ท ได้ย่ื น ฟ้ อ งเมื่ อ วั น ที่
15 กรกฎาคม 2559 ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ทุนทรัพย์ฟ้องรวมทัง้ สิน้ 113,574,762.20 บาท ต่อมาเมื่อ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ศาลพิพากษาให้ลกู หนีช้ าระหนีใ้ ห้กับบริษั ทจานวน 18,253,248.40 บาท
พร้อมดอกเบีย้ ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันที่ 15 มิถุนายน 2558 จนกว่าชาระเสร็จ อย่างไรก็ดีเมื่อ
วันที่ 26 มกราคม 2561 บริษัทได้ย่ืนอุทธรณ์คาพิพากษาชัน้ ต้น โดยในวันที่ 25 มีนาคม 2562 ศาลแพ่ง
กรุ งเทพใต้ได้อ่านคาพิ พากษาศาลอุท ธรณ์ โดยพิ พ ากษาให้จาเลยชาระเงิน 57,201,682.21 บาท
พร้อมดอกเบีย้ อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตัง้ แต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เป็ นต้นไป จนกว่าจะชาระ
เสร็จแก่โจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมในชัน้ อุทธรณ์ให้เป็ นพับ ต่อมาเมื่อวันทั ่ี 10 กรกฎาคม 2562 จาเลยได้
ขอขยายฎีกาเป็ นครัง้ ที่ 3 โดยศาลอนุญาตให้ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ต่อมาวันที่ 26 กรกฎาคม
2562 จาเลยยื่นฎีกาและยื่นคาร้องขอทุเลาการบังคับคดีต่อศาล ต่อมาวันที่ 12 กันยายน 2562 บริษัท
ได้ย่ืนคัดค้านคาร้องขออนุญาตฎีกาของจาเลยและยื่นแก้ฎีกาจาเลยต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ปั จจุบนั คดี
นีอ้ ยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
1.3 บริษัท เอ็มไอซี บรอดแคส จากัด โดยได้ย่ืนฟ้องลูกหนีร้ ายนีร้ วมทั้งสิน้ 3 คดี ซึ่งเกิดจากมูลหนี ้
ที่แตกต่างกัน ดังนี ้
1.3.1

คดีที่ 1: ยื่นฟ้ องลูกหนี้ตามสัญญาร่วมผลิตรายการต่อศาลแพ่ง คดีนีม้ ีทุนทรัพย์ฟ้อง
รวม 1,024,774.96 บาท เมื่ อ วัน ที่ 28 ธั น วาคม 2560 ลูก หนี ้ไม่ ได้ม าศาล และไม่ ได้ย่ื น
คาให้การแก้ขอ้ กล่าวหาคดี ศาลจึงมีคาสั่งว่าจาเลยขาดนัดยื่นคาให้การและขาดนัดพิจารณา
และให้โจทก์นาพยานเข้าสืบไปฝ่ ายเดียว โดยภายหลังศาลพิพากษาให้บริษัทชนะคดีและให้
ได้ชาระหนีเ้ ต็มตามฟ้อง
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1.3.2

คดี ที่ 2: ยื่ น ฟ้ องลู ก หนี้ ต ามสั ญ ญาอนุ ญ าตให้ ใ ช้ สิ ท ธิ แ พร่ ภ าพรายการ (สิ ท ธิ
ภาพยนตร์) คดี นี ้คู่ ค วามสามารถเจรจาตกลงกั น ได้ ศาลจึ ง ได้พิ พ ากษาตามสั ญ ญา
ประนีประนอมยอมความ โดยจาเลยที่ 1 รับว่าเป็ นหนีโ้ จทก์ 20,582,521.12 บาท จาเลยที่ 2
รับ ว่า เป็ น หนีโ้ จทก์ 10,329,384.24 บาท โดยจาเลยที่ 2 ตกลงชาระเงิน ให้โจทก์ จ านวน
8,827,500 บาท เป็ นรายเดือนๆ ละไม่นอ้ ยกว่า 300,000 บาท ให้เสร็จสิน้ ภายในเวลา 29
เดือน (สิน้ เดือน พฤศจิกายน 2563) ส่วนที่เหลืออีกจานวน 11,755,021.12 บาท จาเลยที่ 1
ตกลงชาระให้เสร็จสิน้ เดือน ธันวาคม 2563 คดีอยู่ระหว่างลูกหนีป้ ฏิบัติตามคาพิ พากษา
ต่อมาเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) โจทก์ ได้ย่ืน
คาแถลงไม่ติดใจเรียกร้องที่จะดาเนินคดีเฉพาะจาเลยที่ 2 ในคดี

1.3.3

คดีที่ 3: ยื่นฟ้ องลูกหนีต้ ามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแพร่ภาพรายการ (สิทธิถ่ายทอด
รายการ Edge Sport) โดยคดีนี ้ คู่ความสามารถตกลงกันได้ ศาลจึงได้มีคาพิพากษาตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความ โดยจาเลยรับว่าเป็ นหนีโ้ จทก์ตามฟ้อง โดยตกลงชาระเงิน
ให้โจทก์ จานวน 44,223,200 บาท แบ่งชาระเป็ นสองงวดๆ ละ 22,111,600 บาท เริ่มผ่อน
งวดแรกสิน้ เดือนธันวาคม 2561 งวดที่สองสิน้ เดือนมิถนุ ายน 2562 หากผิดนัดให้ถือว่าผิดนัด
ทัง้ หมด จาเลยยินยอมให้โจทก์บงั คับชาระหนีเ้ ต็มจานวนพร้อมดอกเบีย้ ปั จจุบนั ลูกหนีไ้ ด้ผิด
เงื่อนไขตามคาพิพากษาแล้ว คดีนี ้ ศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อดาเนินการออกหมายบังคับ
คดีแล้ว ปั จจุบนั อยู่ระหว่างสืบทรัพย์ของจาเลย เพื่อนาเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ต่อไป

1.4 บริษัท ไอที โปรเฟสชั่นแนล จากัด เป็ นหนีต้ ามสัญญาซือ้ ขายและให้บริการติดตัง้ ระบบไฟฟ้าแสง
สว่างและระบบปรับอากาศ รวม 2 สัญญา โดยลูกหนีร้ ายนี ้ บริษัทฯ ได้ย่ืนฟ้องเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน
2561 โดยยื่นฟ้องตามสัญญารวม 2 คดี ต่อศาลแพ่ง ดังนี ้
1.4.1

คดีที่ 1: ทุนทรัพย์ฟ้องรวม 27,089,318.75 บาท (รวมดอกบีย้ ) คดีนี ้ ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการ
สืบพยาน

1.4.2

คดีที่ 2: ทุนทรัพย์ฟ้องรวม 63,408,087.02 บาท (รวมดอกเบีย้ ) วันที่ 27 ธันวาคม 2562
ศาลแพ่งมีคาพิ พากษาให้บริษั ทชนะคดี โดยพิพากษาให้จาเลยชาระเงิน 59,914,962.62
บาท พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561
เป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบีย้ ถึงวันฟ้องให้ไม่เกิน 3,493,124.40 บาท
ตามที่โจทก์ขอ กับให้จาเลยชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกาหนดค่าทนายความ
150,000 บาท และค่าใช้จ่ายดาเนินคดี 10,000 บาท จาเลยได้ขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์
คาพิพากษาศาลชัน้ ต้นไว้
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1.5 บริษัท สยามหิน ประดับ จากัด เป็ นลูกหนีต้ ามคาพิพากษาของศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ ซึ่งศาลได้มี
คาพิ พ ากษาให้ชาระหนีใ้ ห้บ ริษั ท จานวน 73,544,313.75 บาท พร้อมด้วยดอกเบี ย้ อีกจ านวนหนึ่ ง
แต่ ลูกหนี ้ไม่ได้จัดการชาระหนี ้ ภายหลังบริษัท ได้ดาเนิ นการสืบ ทรัพ ย์เพื่อบังคับคดี แต่ลูกหนีไ้ ม่ มี
ทรัพ ย์สินเพี ย งพอที่จ ะชาระหนีไ้ ด้ทั้งหมด ต่ อมาบริษั ท ได้ย่ืน ฟ้ อ งลูกหนี ้เป็ น คดี ล้มละลายต่อ ศาล
ล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 และเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มี
คาสั่งให้พิทกั ษ์ทรัพย์ลกู หนีเ้ ด็ดขาด ต่อมาวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 บริษัทได้ย่ืนคาขอรับชาระหนีต้ ่อ
เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ โดยเป็ นเจ้าหนีล้ าดับที่ 1 โดยลูกหนีไ้ ด้แถลงไม่ประสงค์จะประนอมหนีก้ ่อน
ล้มละลาย ที่ประชุมของเจ้าหนีจ้ ึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ ให้เจ้าพนักงานพิทกั ทรัพย์รายงานศาลเพื่อขอให้
ศาลพิพากษาให้ลกู หนีล้ ม้ ละลาย ซึ่งต่อมาเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ได้ดาเนินการอายัดบัญชีเงินฝาก
ของลูกหนี ้ และได้มี การยึดเครื่องจักรขายทอดตลาดเรียบร้อยแล้วบางส่วน สาหรับอาคารโรงงาน
ขณะนีอ้ ยู่ระหว่างการประเมินราคาเพื่อรอขายทอดตลาด คดีนีอ้ ยู่ระหว่างประสานเจ้าพนักงานบังคับ
คดีและเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ เพื่อดาเนินการตามขัน้ ตอนในการปิ ดคดี
1.6 บริษัท 94 เอ็นเตอร์เทนเม้น จากัด เป็ นลูกหนีต้ ามสัญญาร่วมผลิตรายการ ได้คา้ งชาระค่าร่วมผลิต
รายการ ต่ อ มาเมื่ อ วัน ที่ 8 ธั น วาคม 2559 บริษั ท ได้ย่ื น ฟ้ อ งลูก หนี ้ต่ อ ศาลแพ่ ง ทุน ทรัพ ย์ฟ้ อ งรวม
44,418,907.18 บาท โดยเมื่ อ วั น ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ศาลได้ มี ค าพิ พ ากษาตามสั ญ ญ า
ประนีประนอมยอมความ (จาเลยตกลงชาระหนีใ้ ห้โจทก์จานวน 39,304,000 บาท และจะชาระให้เสร็จ
ภายใน 3 ปี โดยปี ที่ 1 ช าระไม่ น้อ ยกว่ า เดื อ นละ 500,000บาท, ปี ท่ี 2 ช าระไม่ น้อ ยกว่ า เดื อ นละ
700,000 บาท และปี ท่ี 3 ชาระไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ 1,000,000 บาท เริ่มชาระงวดแรกภายในวันที่ 10
สิงหาคม 2560 เป็ นต้นไป) ภายหลังศาลพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความลูกหนีไ้ ด้ผิดนัด
ชาระหนี ้ คดี นี ้ ศาลออกหมายบังคับ คดี และด าเนิ น การสื บ ทรัพ ย์เพื่ อ บังคับ คดี แต่ ไม่ พ บทรัพ ย์สิน
ปั จจุบนั บริษัทฯ อยู่ระหว่างเตรียมดาเนินคดีลม้ ละลายกับลูกหนี ้
ความคืบหน้าแผนการดาเนินงานสาหรับปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
ฝ่ ายบริหารมีความมุ่งมั่นในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างมั่ นคงและยั่งยืน โดยทางบริษัทขอนาเสนอความ
คืบหน้าในโครงการต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1. การลงทุนในธุรกิจถ่ายทอดสดออนไลน์
บริษัทได้เข้าลงทุนโดยผ่านบริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จากัด (“บริษัท ดี อินโนเวชั่น”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของ
บริษั ท ในบริ ษั ท บลู ฟี นิ ก ซ์ ดิ จิ ตั ล จ ากั ด (“บลู ฟี นิ ก ซ์” ) ซึ่ ง เป็ น บริษั ท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ เกี่ ย วข้อ งกั บ การพั ฒ นา
แอปพลิ เคชั่น ส าหรับ ระบบถ่ า ยทอดสดออนไลน์ (Online Live Streaming Platform) และด าเนิ น ธุ ร กิ จ ถ่ า ยทอดสด
ออนไลน์ (Online Live Streaming Business) ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของหุน้ สามัญทัง้ หมด โดยแอปพลิเคชั่น ดังกล่าวได้
เปิ ดให้บริการทัง้ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือระบบ iOS และระบบ Android
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อย่างไรก็ตาม บลู ฟี นิกซ์ ไม่สามารถกระตุน้ จานวนลูกค้าให้มีรายได้ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ซึ่งส่งผลให้การ
ดาเนิ นธุรกิจ ไม่ เป็ น ไปตามแผนที่ได้วางไว้ บริษั ท พิ จารณาแล้วเห็ น ว่ า อาจเกิด จากการขาดการวางกลยุทธ์และการ
ปฏิบตั ิการวางการตลาดที่ชดั เจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณและการจัดลาดับความสาคัญ ซึ่ง
ส่งผลต่อการกาหนดสัดส่วนการใช้งบประมาณในเครื่องมือทางการตลาดต่างๆ อีกทัง้ สภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ไม่ส่งผล
ในทางบวกเท่าที่คาดการณ์ไว้ โดยปั จจุบนั บลู ฟี นิกซ์ ได้ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งในที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ของ บลู ฟี นิกซ์ ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ทางฝ่ ายบริหารของ บลู ฟี นิกซ์ ได้รายงานให้ท่ีประชุม
รับทราบถึงผลดาเนินงานที่ขาดทุน ที่ประชุมผู้ถือหุน้ จึงให้ฝ่ายบริหารของ บลู ฟิ นิกซ์ จัดทาและนาเสนอแผนฟื ้ นฟูการ
ประกอบธุรกิจ ซึ่งฝ่ ายบริหารของ บลู ฟี นิกซ์ ได้นาเสนอแผนดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของบลู ฟี นิกซ์
ครัง้ ที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 อย่างไรก็ตาม แผนฟื ้ นฟูการประกอบธุรกิจดังกล่าวยังขาดการวิเคราะห์ความ
เป็ นไปได้และรายละเอียด ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ แก่บริษัทให้นอ้ ยที่สดุ และลดภาระค่าใช้จ่ายคงที่ท่ี
ต้องชาระเป็ นรายเดือน บริษั ทและกลุ่ม ผูถ้ ื อหุ้น บลู ฟี นิกซ์ จึงมีความเห็นให้เลิกบริษัท บลู ฟี นิกซ์ ซึ่งบริษั ทได้มีม ติ ที่
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทบลู ฟี นิกซ์ครัง้ ที่ 2 ในวันที่ 27 กันยายน 2561 อนุมตั ิให้เลิกบริษัท บลู ฟี นิกซ์ ซึ่งขณะนี ้
บลู ฟี นิกซ์ อยู่ในระหว่างขัน้ ตอนการชาระบัญชี
2.

การลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ า ณ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 บริษั ทได้รบั อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ทาการซือ้ หุ้นสามัญ ใน
Negro PH Solar Inc. (“NPSI”) ที่ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จากผูถ้ ือหุน้ เดิมของ
NPSI จานวน 10,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 40 ของทุนที่ออกแล้วทั้งหมดของ NPSI อันเป็ นสัดส่วนสูงสุดตามที่กฎหมาย
ฟิ ลิปปิ นส์กาหนด ธุรกรรมการซือ้ ทรัพย์สินดังกล่าว จะเกิดขึน้ ภายหลังจากที่ได้รบั การอนุมัติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และ
ภายหลังจากที่ค่สู ญ
ั ญาปฏิบตั ิตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่กาหนดไว้ในสัญญาซือ้ ขายหุน้ อย่างไรก็ตาม ขณะนีท้ างกระทรวง
พลังงานยังดาเนินการอนุมตั ิใบอนุญาตก่อสร้างโครงการไม่เสร็จสิน้ เนื่องจากปั ญหาด้านการปรับเปลี่ยนนโยบายภายใน
เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการอนุมัติใบอนุญาต ซึ่งทางบริษัท และ NPSI ได้ย่ืนหนังสือไปยังกระทรวงพลังงาน
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เพื่อติดตามผลการอนุมัติใบอนุญาต แต่ก็ยังไม่ทราบผล และได้รบั แจ้งว่าไม่มีกาหนดระยะเวลาการ
พิจารณาอนุมตั ิใบอนุญาตก่อสร้างดังกล่าว
ดังนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรณีดงั กล่าวถือว่า NPSI ไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขบังคับก่อนได้สาเร็จครบถ้วน เนื่องจากการไม่ได้รบั อนุมตั ิใบอนุญาตก่อสร้างดังกล่าว ทาให้ผลการตรวจสอบ
สถานะทางกฎหมายไม่ เป็ น ที่ น่ าพอใจแก่ บ ริษั ท ซึ่งประเด็ น เรื่อ งการไม่ ได้รับ ใบอนุญ าตก่ อสร้างโครงการก่ อ ให้เกิ ด
ผลกระทบกับการเข้าทารายการอย่างมีนยั สาคัญ จึงเห็นควรยกเลิกโครงการดังกล่าว และจะดาเนินการขอคืนเงินค่ามัดจา
การเข้า ซือ้ หุ้น จากผู้ถือ หุ้น ของ NPSI จานวน 600,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ประมาณ 21,234,000 บาท ซึ่งเงิน มัด จ า
ดังกล่าว ผูถ้ ือหุน้ ของ NPSI ได้ส่งมอบให้ผูร้ กั ษาทรัพย์สิน (Escrow Agent) แล้ว และบริษัทได้รบั เงินมัดจาค่าดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
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สาหรับเงินลงทุนอีกสองรายการรวมเป็ นจานวนประมาณ 34,102,184.62 บาท นัน้ บริษัทได้ชาระโดยมีเงื่อนไข
ว่า บริษัทจะสามารถเรียกคืนเงินลงทุนสองรายการนีค้ ืนจากผูถ้ ือหุน้ ของ NPSI ถ้าไม่สามารถดาเนินโครงการได้ และหากผู้
ถื อหุ้นของ NPSI มีการบ่ ายเบี่ย งการชาระเงินลงทุน ดังกล่าวคืน บริษั ทสามารถดาเนินคดี กับผู้ถือหุ้น ของ NPSI ตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา การที่คณะกรรมการบริษัทยกเลิกการลงทุนใน NPSI ส่งผลให้บริษัทต้องได้รบั เงินลงทุนทัง้ หมด
นีค้ ืนเต็มจานวน ขณะนี ้ บริษัทกาลังดาเนินการเจรจาให้ค่สู ญ
ั ญาคืนเงินลงทุนดังกล่าว โดยคู่สั ญญาตกลงเข้าทาสัญญา
คืนเงินมัดจากับบริษัท โดยมีกาหนดการชาระเงินลงทุนดังกล่าวทัง้ หมด ทัง้ หมดภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561
ซึ่งเลยกาหนดที่ได้ตกลงกันแล้ว ทางบริษัทจึงออกหนังสือลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เรียกให้ชาระหนีท้ งั้ หมด ซึ่ง
บริษัทได้มีมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 12/2561 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ให้แต่งตัง้ สานักงานกฎหมาย OCAMPO
& SURALVO LAW ซึ่งเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย ณ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เพื่อดาเนินการฟ้องร้องดาเนินคดีกับ NPSI เพื่อเรียก
คืนเงินลงทุนทัง้ สองรายการ ซึ่ง ณ ปั จจุบนั อยู่ในระหว่างขัน้ ตอนทางกฎหมาย ซึ่งกระบวนการสืบทรัพย์ได้เสร็จสิน้ แล้ว
ขณะนี้ อยู่ระหว่างขัน้ ตอนการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลเพื่อเข้าสู่กระบวนการในชัน้ ศาล
3. การลงทุนในธุรกิจการถ่ายทอดสดรายการฟุตบอล ณ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
เมื่ อ วัน ที่ 7 พฤศจิ ก ายน 2560 บริษั ท ได้มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารเข้า ร่ว มลงทุ น กั บ Triple CH Holdings Company
Limited (“Triple CH”) ซึ่งเป็ นบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศซามัว (Samoa) โดยมีท่ีตงั้ สานัก ณ เขต
บริห ารพิ เศษฮ่ องกงแห่ งสาธารณรัฐ ประชาชนจีน และเป็ น ผู้ได้รบั สิ ทธิ ก ารถ่ายทอดสดฟุต บอลรายการพรีเมี ย ร์ ลี ก
(Premier League) ยูฟ่า แชมเปี ยนส์ ลีก (UEFA Champions League) และ ลา ลีกา (La Liga) ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์
ในสัดส่วนการร่วมลงทุนร้อยละ 35 คิดเป็ นวงเงินการร่วมลงทุนรวม 30,000,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจการถ่ายทอดสด
รายการฟุต บอลในประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ โดยบริษั ท ได้เข้าลงนามในสัญ ญา Business Collaboration and Investment
Agreement เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เพื่อกาหนดข้อตกลงและเงื่อนไขในการลงทุนร่วมกันและแบ่งปั นผลประโยชน์
จากการถ่ายทอดรายการแข่งขันฟุตบอลตามสัดส่วนการร่วมลงทุน
โดยบริษัทจะได้รบั ส่วนแบ่งผลกาไรจากการร่วมลงทุนในอัตราส่วนร้อยละ 35 ซึ่งเป็ นส่วนแบ่งจากรายได้จาก
การถ่ายทอดสดรายการแข่งขันฟุตบอล หลังหักค่าใช้จ่ายในการรับสิทธิการถ่ายทอดสด ทัง้ นี ้ Triple CH มีขอ้ ตกลงการ
รับประกันการดาเนินงานในช่วงระยะเวลา 18 เดือน นับจากวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ว่าผลประโยชน์รายได้ท่บี ริษัทจะได้รบั
ต้องไม่ต่ากว่าเงินร่วมลงทุนที่บริษัทให้การสนับสนุนแก่ธุรกิจการถ่ายทอดสดรายการแข่งขันฟุตบอล
Triple CH ได้รบั สิ ทธิ การถ่ายทอดสดฟุตบอลรายการพรีเมี ยร์ ลี ก (Premier League) ยูฟ่ า แชมเปี ยนส์ ลี ก
(UEFA Champions League) และ ลา ลี ก า (La Liga) ในประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ใ นฤดู ก าลหน้า 2561/2562 เมื่ อ วัน ที่ 8
มีนาคม 2561 บริษัทจึงได้ชาระเงินลงทุนงวดสุดท้ายจานวน 10,000,000 บาท ให้กับ Triple CH ตามเงื่อนไขสัญญา ซึ่ง
ปั จจุบนั อยู่ในระหว่างการดาเนินการหาผูส้ นับสนุนรายการ (Sponsorship) และผลการตอบรับเข้าร่วมสนับสนุนรายการ
ณ ปั จจุบัน ระยะเวลาของสัญญาได้สิน้ สุดลงแล้ว แต่ Triple CH ยังไม่ชาระเงินร่วมลงทุนคืนตามเงื่อนไขการ
รับประกันของ Triple CH ต่อมาเมื่อวันที่ 11 มิถนุ ายน 2562 และวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ส่งหนังสือทวงถามการ
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ชาระเงินดังกล่าวเป็ น ที่เรียบร้อยแล้ว ผลของการเจรจา Triple CH ขอผ่อนผันการชาระเงิน ออกไปอีกเป็ นระยะเวลา
12 เดื อ น โดยบริษั ท แจ้ง ไปยัง Triple CH เป็ น ลายลัก ษณ์ อัก ษรทางอี เมล์ใ ห้ช าระหนี ้จ านวนดัง กล่ า วภายในวัน ที่
30 มิถนุ ายน 2563
4. การลงทุนในธุรกิจแหล่งให้ความบันเทิง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ได้มีม ติอนุ มัติการลงทุนในธุรกิจ
พัฒ นาแหล่ งให้ค วามบัน เทิ ง ในรู ป แบบดิ จิ ทัล ไฮเปอร์ เรีย ลลิ ตี ้ โครงการเดอะมาร์เวลเอ็ ก ซ์พี เรีย นซ์ไทยแลนด์: ธี ม
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ แอ็ทแทรคชั่น (The Marvel Experience: Theme Entertainment Attraction - TMX) (“โครงการฯ”)
ใน บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จากัด (“ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์”) โดยการเข้าซือ้ หุน้ เพิ่มทุนของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์และการเข้าซือ้
หุน้ จากผูถ้ ือหุน้ เดิม บริษัทจะเข้าถือหุน้ ใน ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ คิดเป็ นสัดส่วนทัง้ หมดร้อยละ 37.5 ของทุนจดทะเบียน รวม
เป็ นมูลค่าธุรกรรมการซือ้ หุน้ ทัง้ สิน้ 324,999,779.28 บาท
โดยในการดาเนินธุรกิจ TMX รายได้หลักมาจาก 4 ด้าน ได้แก่ 1) รายได้จากการจาหน่ายบัตรผ่านเข้าชม 2)
รายได้จากการขายของเล่นและของที่ระลึก 3) รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม และ 4) รายได้จากผูส้ นับสนุน
(Sponsorship) และการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของ (Barter System) ต่างๆ
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ได้จดั ให้มีการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ 1/2562
โดยเสนอวาระการพิจารณาเกี่ยวกับการหยุดดาเนินโครงการของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ เนื่องจาก ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ได้ประสบ
ปั ญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน และการดาเนินโครงการที่ไม่เป็ นไปตามแผนการ โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ ฮีโร่ เอ็กซ์พี
เรียนซ์ มีมติให้หยุดโครงการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยร้อยละ 62.5 และคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย ร้อยละ 37.5 ทัง้ นี ้ ฝ่ าย
บริหารของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ มีกาหนดหยุดดาเนินโครงการในวันที่ 29 มกราคม 2562
บริษัทในฐานะผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ 37.5 ของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จะร่วมพิจารณากับกลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการทรัพย์สินของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ อย่างรอบคอบเพื่อจากัดผลกระทบในทางลบต่อบริษัท
บริษัทได้ดาเนินการสอบถามฝ่ ายบริหารของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ต่อสถานะเจ้าหนีแ้ ละแนวทางการชาระหนีส้ ิน
ดังกล่าว ฝ่ ายบริหารของบริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ได้รายงานความคืบหน้าว่า ณ วันที่ 5 เมษายน 2562 ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์
มีเจ้าหนีร้ วมทัง้ สิน้ 10 ราย ที่ได้ดาเนินการฟ้องร้องฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ และแจ้งให้ชาระหนีส้ ินพร้อมดอกเบีย้ รวมถึงค่าปรับ
ล่าช้า โดยแบ่งเป็ นเงินต้นจานวน 32.36 ล้านบาท และค่าปรับการชาระหนีล้ ่าช้าจานวน 1.24 ล้านบาท รวมเป็ นจานวน
ทัง้ สิน้ 33.60 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 – 15.0 ต่อปี ของยอดเงินดังกล่าวนับแต่วนั ถัดจากวันฟ้องเป็ น
ต้นไปจนกว่าจะชาระหนีเ้ สร็จสิน้ ซึ่งทางฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ได้บันทึกรายการหนีส้ ินที่มีต่อเจ้าหนีค้ รบถ้วนในงบการเงิน
ยกเว้นค่าปรับการชาระหนีล้ ่าช้าและดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 – 15.0 ต่อปี ตามที่ได้กล่าวข้างต้น โดยในเบือ้ งต้น ฮีโร่
เอ็ก ซ์พีเรีย นซ์ ได้ทาการแต่งตั้งทนายความผู้รบั มอบอานาจ เพื่อรับผิ ดชอบในคดีความเหล่านี ้ และได้ม อบหมายให้
ทนายความดาเนินการเจรจากับเจ้าหนีท้ งั้ 10 ราย ซึ่งเจรจาแล้วเสร็จแล้วจานวน 10 รายและแจ้งนโยบายการดาเนินงาน
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ในอนาคต รวมถึงแผนการชาระเงินของบริษัท และทนายความทัง้ สองฝ่ ายได้นดั หมายเพื่อไกล่เกลี่ยและประนอมหนีต้ าม
นโยบายที่ได้ชีแ้ จงกับเจ้าหนีไ้ ปอีกครัง้ หนึ่งตามวันที่ท่กี าหนดไว้ในหมายเรียก
ทัง้ นี ้ ฝ่ ายบริหารของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ได้ดาเดินการบริหารจัดการแนวทางในการชาระหนีส้ ินให้กับ เจ้าหนีร้ าย
ต่ า งๆ ดั ง นี ้ เนื่ อ งจากฮี โร่ เอ็ ก ซ์พี เรี ย นซ์ อยู่ ร ะหว่ า งการวางแผนการด าเนิ น งานโครงการใหม่ ซึ่ ง จากการประชุ ม
คณะกรรมการของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ครัง้ ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ฝ่ ายบริหารของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ได้
รายงานแผนงานเพื่อดาเนินการเจรจากับนักลงทุนรายใหม่ โดยแผนการดาเนินงานจะเป็ นในรูปแบบการให้เช่าพืน้ ที่เพื่อ
ขายสินค้าและบริการ รวมถึงส่วนแบ่งรายได้จากยอดขายของผูเ้ ช่ารายต่างๆ และการให้เช่าพืน้ ที่เพื่อจัดกิจกรรมสาหรับ
กลุ่มลูกค้าที่ตอ้ งการจัดงานขนาดเล็กถึงขนาดกลาง โดยฮีโร่ เอ็กซ์พีเรีย นซ์ได้ทาการจัดสรรพืน้ ที่เพื่อรองรับการดาเนินงาน
ดังกล่าวเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว และในส่วนของแผนการปรับปรุงพืน้ ที่ ทางฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ยงั อยู่ในขัน้ ตอนการเจรจากับผู้
เช่ารายต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจของผูเ้ ช่าแต่ละราย ซึ่ง ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์จะทาการติดต่อเจ้าหนี ้ เพื่อแจ้ง
ความคืบหน้าของแผนการดาเนินงานดังกล่าว และแผนการชาระหนี ้ โดยหากเป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้ การปรับปรุ ง
โครงการคาดว่าจะแล้วเสร็จ และสามารถเปิ ดดาเนินโครงการใหม่ในเดือน ตุลาคม 2562 ซึ่งทางฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์จะแบ่ง
เงินสดที่ได้รบั จากการดาเนินงานในแต่ละเดือนส่วนหนึ่งมาชาระหนีใ้ ห้กบั เจ้าหนี ้ และส่วนหนึ่งใช้สาหรับเป็ นกระแสเงินสด
ในการดาเนินงาน โดยคาด จะสามารถชาระหนีใ้ ห้กบั เจ้าหนีท้ กุ รายเสร็จสิน้ ภายในไม่เกินไตรมาสที่ 4 ของปี 2563
แต่อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าควรหาธุรกิจใหม่ โดยให้ฝ่ายจัดการได้ดาเนินการหาแนวทาง
เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงการดาเนินธุรกิจและได้มีการจาหน่ายทรัพย์สินในธุรกิจเดิมที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้วออกไป ซึ่งปั จจุบนั
บริษัทฯได้เปลี่ยนธุรกิจหลักเป็ นการให้เช่า ให้เช่าช่วงซึ่งอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เช่น ที่ดิน อาคาร พืน้ ที่อาคาร สิ่งปลูกสร้าง
พืน้ ที่จอดรถ รวมทัง้ ส่วนควบของอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว เพื่อเป็ นสถานประกอบการค้า สถานที่ทาการพาณิชย์ สถานที่
ทาการราชการหรือเพื่อการอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่
ณ ปั จจุบนั บริษัทฯแห่งหนึ่งได้เข้ามาเช่าพืน้ ที่อาคารส่วนหนึ่ง เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกั บการให้บริการศูนย์
การเรียนรูท้ างวิทยาศาตร์
5. การดาเนินธุรกิจแปรรูป ผลิต และจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากไม้ฮิโนกิ
ดีอินโนเวชั่น ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ดาเนินการสารวจความนิยมของผูบ้ ริโภคพบว่า ในปั จจุบนั มีกระแส
เน้นไปในการรักสุขภาพมากยิ่งขึน้ ทั่วโลก ซึ่งเห็นได้จากการที่ทกุ คนมุง่ เน้นในการออกกาลังกายในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการ
บริโภคอาหาร หรือใช้ผลิตภัณฑ์ท่เี น้นในเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึน้ ดีอินโนเวชั่นจึงเล็งเห็นว่า ธุรกิจที่มีทิศทางสอดคล้อง
กับสุขภาพเป็ นสิ่งที่น่าลงทุน จึงดาเนินการศึกษาหาผลิตภัณฑ์ท่ีดีต่อสุขภาพของผูบ้ ริ โภค และพบว่าผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจาก
ไม้ฮิโนกิ ซึ่งเป็ นไม้สนเนือ้ อ่อนที่มีช่อื เสียงอย่างมากในประเทศญี่ปนุ่ เป็ นผลิตภัณฑ์ท่มี ีความสะอาด ส่งผลดีต่อสุขภาพของ
ผูบ้ ริโภค เนื่องจากไม้ฮิโนกิมีคณ
ุ สมบัติพิเศษ คือ มีนา้ มันภายในเนือ้ ไม้จึงทาให้ไม่ชนิดนีไ้ ม่เป็ นเชือ้ รา ไม่มี ความชืน้ และมี
กลิน่ หอมเฉพาะตัว
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ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น จึงมีมติท่ีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ดี อินโนเวชั่น ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 3
กันยายน 2561 ให้ดีอินโนเวชั่น จัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท ฮิโนกิ วู้ด เวิรค์ จากัด (“บริษั ท ฮิโนกิ ”) มีทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท โดยบริษัท ดี อินโนเวชั่น ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ซึ่งบริษัท ฮิโนกิจดทะเบียนจัดตัง้ เมื่อวันที่ 13
กันยายน 2561 และเป็ นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท เพื่อดาเนินธุรกิจแปรรูป ผลิต และจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากไม้ฮิโนกิ
ทัง้ นี ้ การดาเนินการดังกล่าวได้ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุนของบริษัทมีมติเห็นชอบให้ลงทุน และนาเสนอให้
คณะกรรมบริษัทรับทราบการลงทุนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
ทัง้ นี ้ บริษัท ฮิโนกิ ได้ดาเนินการสั่งซือ้ ไม้ฮิโนกิเผื่อนามาผลิตสินค้าภายในกรอบงบประมาณการลงทุน 18 ล้าน
บาท โดยสินค้าจะถูกผลิตออกมาภายใต้แบรนด์ท่มี ีช่ือว่า WA ซึ่งสินค้าชนิดแรกที่บริษัท ฮิโนกิ ได้ผลิตและนามาจาหน่าย
คือเขียงไม้ฮิโนกิ โดยผลิตออกมาจานวน 5 ขนาด (S, M, L, XL, XXL) ทัง้ นีเ้ พื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สดุ
อย่างไรก็ตาม บริษัท ฮิโนกิ ไม่สามารถกระตุน้ จานวนลูกค้าให้มีรายได้ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ซึ่งส่งผลให้การ
ดาเนินธุรกิจไม่เป็ นไปตามแผน บริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจเกิดจากการขาดการวางกลยุทธ์และการปฏิบตั ิการวาง
การตลาดที่ชดั เจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจัด สรรงบประมาณและการจัดลาดับความสาคัญ ซึ่งส่งผลต่อการ
กาหนดสัดส่วนการใช้งบประมาณในเครื่องมือทางการตลาดต่างๆ อีกทัง้ สภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ไม่ส่งผลในทางบวก
เท่าที่คาดการณ์ไว้ ทาให้ บริษัท ฮิโนกิ ประสบปั ญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ปั จจุบันผูบ้ ริหารเร่งหาแนวทางในการจัดทา
และฟื ้ นฟูเพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจต่อไป
6. การลงทุ น ในธุ รกิ จ บริห ารพื้น ที่สื่ อ โฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ใ นห้ า งสรรพสิ น ค้ าหรือ ร้ า นค้ าปลี ก
สมัยใหม่ (In-store Media) และสื่อวิทยุ ณ จุดขาย (Point of Purchase Radio)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมตั ิการเข้าทารายการซือ้
ขายทรัพย์สินของบริษัท เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที จากัด (“NEXT”) โดยการเข้าทารายการดังกล่าว บริษัทจะจ่ายชาระเงินสดมูลค่า
40,000,000 บาท (“ราคาซือ้ ขาย”) ให้แก่ NEXT เพื่อเข้าซือ้ ทรัพย์สิน และสิทธิในการดาเนินธุรกิจสื่อโฆษณา และอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกิจสื่อโฆษณา สิทธิบัตรในการดาเนินธุรกิจสื่อโฆษณา ผูด้ ูแลโครงการหลัก และบุคลากรหลักใน
การทาธุรกิจ (“การทาธุรกรรม”)
ทัง้ นี ้ การทาธุรกรรมข้างต้นจะเกิดขึน้ ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่สาคัญตามที่ระบุไว้ในสัญญาซือ้ ขายทรัพย์สิน
สาเร็จครบถ้วนสมบูรณ์ และในกรณี ท่ีการทาธุรกรรมเป็ นผลสาเร็จ บริษัทจะได้รบั สิทธิในการดาเนินธุรกิจสื่อโฆษณา
จานวน 6 สัญญา อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการทาธุรกิจสื่อโฆษณา 249 รายการ สิทธิบัตรในการดาเนินธุรกิจสื่อโฆษณา
ผูด้ ูแลโครงการหลัก และบุคลากรหลักในการทาธุรกิจ ซึ่งคาดว่าการเข้าทาธุรกรรมดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือน
มีนาคม 2563
ณ วัน ที่ 31 มี นาคม 2563 บริษั ท อยู่ระหว่ างการพิ จ ารณามูลค่ ายุติ ธรรมของธุรกิจ โดยผู้บ ริห ารได้แต่งตั้งผู้
ประเมินราคาอิสระ เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว
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บริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
Demeter Corporation Public Company Limited
เลขที่ 191/43 อำคำรซีทีไอ ทำวเวอร์ ชัน้ 21 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2204 2601 โทรสำร 0 2204 2616
191/43 CTI Tower 21st Floor, Ratchadapisek Road, Klongtoey Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok, 10110
บมจ.0107537002109 Tel. 0 2204 2601 Fax. 0 2204 2616

ปั จจุบนั ทางบริษัท NEXT ได้ส่งมอบสิทธิในการดาเนินธุรกิจสื่อโฆษณา ของบริษัท แอคมีเดีย (ไทยแลนด์) จากัด
, บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) , บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และ บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ให้ กับ
บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน ) เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว รวมมุลค่า 29,421,009 บาท สาหรับ สัญญาของบริษัท
เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จากัด และ บริษัท อิออน ( ไทยแลนด์ ) จากัด รวมมูลค่า 566,154.41 บาท ยังคงอยู่ในขัน้ ตอนของ
การดาเนินการเปลี่ยนสัญญาจากบริษัท NEXT เป็ น บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปเรชั่น จากัด (มหาชน)
ขณะนีท้ างบริษัทกาลังอยู่ระหว่างการดาเนินการจัดทาแผนและออกแบบการตลาดแนวใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบนั ได้ขยายวงกว้างขึน้ อย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจ ทัง้ นีฝ้ ่ ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อ
สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง
ทัง้ นี ้ ในการดาเนินงานหรือการติดตามแผนงานของบริษัท บริษัทจะดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ และ
หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรวมถึงตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่กาหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หน้า 12 จาก 12

