DV8 009/2563
12 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง

รายงานผลการดาเนินงานสาหรับงวดเก้าเดือน ปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และผลการ
ดาเนินงานที่เพิ่มขึน้ เกินร้อยละ 20

เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอนาส่งงบการเงินสาหรับงวด 9 เดือน ปี
2563 สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวประกอบด้วย งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ของบริษัท
โดยเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานงวดเดียวกันของปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีผล
การดาเนินงานสรุปดังนี ้
บริษัทขอสรุปภาพรวมผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสาหรับงวด 9 เดือน ปี 2563
สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี้
ผลการดาเนินงาน
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้คา่ สือ่ -โฆษณา

ปี 2563
งวด 9 เดือน
67.99

รายได้จากการจัดคอนเสิรต์
รายได้จากการขาย
รวมรายได้
ต้นทุนค่าสือ่ -โฆษณา
ต้นทุนจากการจัดคอนเสิรต์
ต้นทุนขาย
รวมต้นทุน
กาไรขั้นต้น
กาไรจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
รายได้อื่น
กาไรก่อนค่าใช้จ่าย

ปี 2562
งวด 9 เดือน

ส่วนต่าง +/67.99

สัดส่วน
(ร้อยละ)
100.00

17.13
8.32
76.31
(40.97)
(12.30)
(53.27)
23.04
14.00
16.22
53.26

2.06
19.19
(20.74)
(1.30)
(22.04)
(2.86)
11.33
8.47

6.26
57.12
(40.97)

403.88
397.66

(11.00)
(31.23)
25.90
14.00
4.89
44.79

(946.15)
(241.70)
805.59
100.00
143.16
628.81

ผลการดาเนินงาน
(หน่วย : ล้านบาท)
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
หนีส้ งสัยจะสูญ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนบ.ร่วม
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษัทร่วม
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ภาษี เงินได้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิสาหรับงวด
กาไรตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
กาไร (ขาดทุน) ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษัท
ใหญ่
การแบ่งปั นกาไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมขาดทุนสาหรับงวด

ปี 2563 งวด 9
เดือน
(46.83)

(0.11)
(12.80)
(2.96)
(62.70)
(9.44)
(9.44)
0.06
(9.38)
(8.55)
(0.89)
(9.44)

ปี 2562 งวด 9
เดือน
(32.04)
(72.99)
(2.86)
(11.30)
(0.12)
(61.85)
(181.16)
(172.69)
(172.69)
(172.69)
(172.69)
(172.69)

(14.79)

สัดส่วน
(ร้อยละ)
(146.16)

(0.11)
(1.50)
(2.84)

(113.27)
(2467.67)

ส่วนต่าง +/-

(118.46)
(163.25)
(163.25)
0.06

(34.61)
(5.47)

(163.31)

(5.47)

(164.14)
(0.89)
(163.25)

ผลการดาเนินงานของบริษัทตามงบการเงินรวมสาหรับ งวด 9 เดือน ปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
2563 บริษัทมีรายได้รวม 76.31 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้คา่ สื่อโฆษณา 67.99 ล้านบาท และรายได้จาก
การขาย 8.32 ล้านบาท รายได้รวมเพิ่มขึน้ 51.12 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 สาเหตุ
หลัก เกิ ด จากในปี 2563 บริษั ท มี ก ารประกอบธุ ร กิ จ เพิ่ ม ในการให้บ ริก ารผลิ ต สื่ อโฆษณาทางวิท ยุผ่า น
ห้างสรรพสินค้า การรับจ้างผลิตสื่อผ่านช่องทางออนไลน์ ยูทปู ให้กบั ทางห้างฯ
เมื่อหักกับต้นทุนรวม 53.27 ล้านบาท ประกอบด้วย ต้นทุนค่าสื่อโฆษณา 40.97 ล้านบาท และต้นทุน
ขาย 12.30 ล้านบาท บริษัทมีกาไรขัน้ ต้นจานวน 23.04 ล้านบาท และรวมกับรายได้อ่ืน 30.22 ล้านบาท บริษัท
มีกาไรก่อนค่าใช้จ่าย 53.26 ล้านบาท และเมื่อหักค่าใช้จ่ายรวม 62.70 ล้านบาท อันได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร 46.83 ล้านบาท ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร 12.80 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงิน 2.96 ล้านบาท บริษัทมี
ผลขาดทุนก่อนภาษี เงินได้ 9.44 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากช่วงสถานะการณ์โควิก -19 ทาให้บริษัทไม่
สามารถจัดงานอีเว้นท์ ได้ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบกับรายได้ท่ีลดลงดังนัน้ ในช่วงไตรมาศ 3 ทางบริษัทมีการ

(5.47)

(5.47)
(5.47)

ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์โควิก -19 และส่วนหนึ่งเกิดจากค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเบือ้ งต้น
ของกิจการร่วมค้า DCORP-DLI
บริษัทขอสรุปภาพรวมผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ สาหรับงวด 9 เดือน ปี
สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี้
ผลการดาเนินงาน
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้คา่ สือ่ -โฆษณา
รายได้จากการจัดคอนเสิรต์
รายได้จากการขาย
รวมรายได้
ต้นทุนค่าสือ่ -โฆษณา
ต้นทุนจากการจัดคอนเสิรต์
ต้นทุนขาย
รวมต้นทุน
กาไรขั้นต้น
กาไรจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
รายได้อื่น
กาไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
หนีส้ งสัยจะสูญ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษัทร่วม
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ภาษี เงินได้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิสาหรับงวด
กาไรตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รวมขาดทุนสาหรับงวด

ปี 2563 งวด 9 เดือน

ปี 2562 งวด 9
เดือน

67.99
0.10
68.09
(41.37)
(0.06)
(41.43)
26.66
14.00
16.20
56.86
(43.48)

(0.23)

17.13
2.06
19.19
(20.74)
(1.41)
(22.15)
(2.96)
22.97
20.01
(28.39)
(81.07)
(2.86)

ส่วนต่าง +/67.99
(17.13)
(1.96)
48.90
(41.37)
(20.74)
(1.35)
(19.28)
29.62
14.00
(6.77)
36.85
(15.09)
(81.07)
(2.86)

สัดส่วน
(ร้อยละ)
100.00
4.85
354.82

(4.26)
(187.04)
900.68
100.00
70.53
284.16
(153.15)

(22.41)
(107.17)

(12.80)
(0.92)

(11.30)
(0.11)

(57.43)
(0.57)
(0.57)
0.06
(0.51)

(253.31)
(233.30)
(233.30)
(233.30)

(1.50)
(0.81)
(195.88)
(232.73)
(232.73)
0.06
(232.79)

(113.27)
(836.36)
(22.67)
(0.24)
(0.24)
(0.22)

ผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการของบริษัทสาหรับงวด 9 เดือน ปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563
บริษัทมีรายได้รวม 68.09 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้ค่าสื่อโฆษณา 67.99 ล้านบาท และรายได้จากการ
ขาย 0.10 ล้านบาท รายได้รวมเพิ่มขึน้ 48.90 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 สาเหตุ
หลัก เกิ ด จากในปี 2563 บริษั ท มี ก ารประกอบธุ ร กิ จ เพิ่ ม ในการให้บ ริก ารผลิ ต สื่ อโฆษณาทางวิท ยุผ่า น
ห้างสรรพสินค้า การรับจ้างผลิตสื่อผ่านช่องทางออนไลน์ ยูทูป ให้กับทางห้างฯ และรายได้จากการขาย
ผลิตภัณฑ์จากไม้ฮิโนกิ
เมื่อหักกับต้นทุนรวม 41.431 ล้านบาท ประกอบด้วย ต้นทุนค่าสื่อโฆษณา 41.37 ล้านบาท และต้นทุน
ขาย 0.06 ล้านบาท บริษัทมีกาไรขัน้ ต้นจานวน 26.66 ล้านบาท และรวมกับรายได้อ่ืน 30.20 ล้านบาท บริษัทมี
กาไรก่อนค่าใช้จ่าย 56.86 ล้านบาท และเมื่อหักค่าใช้จ่ายรวม 57.43 ล้านบาท อันได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร 43.48 ล้านบาท ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร 12.80 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงิน 0.92 ล้านบาท บริษัท
ขาดทุนสุทธิ 0.57 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงิน เฉพาะกิ จการช่วงเดียวกันของปี 2562 พบว่า
บริษัทมีผลขาดทุน 233.30 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากรายได้ท่ีเพิ่มขึน้ ของธุรกิจใหม่ท่ีนาเข้ามาดาเนินงาน
และค่าใช้จา่ ยที่ลดลง
ความคืบหน้าของลูกหนีร้ ายสาคัญๆ ซึ่งอยู่ในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลและอยู่ระหว่างบังคับ
คดี
1.1 บริษัท มีเดีย เอเจนซี่ ไทย จากัด เป็ นลูกหนีต้ ามสัญญาซือ้ สิทธิบริหารเวลาออกอากาศ
โดยลูกหนีไ้ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามสัญญาได้ บริษัทได้ย่ืนฟ้องลูกหนีต้ อ่ ศาลแพ่งธนบุรี โดยมีทนุ
ทรัพ ย์ฟ้อ งทั้ง สิ น้ 323,296,077.43 บาท สถานะขณะนี ้ ศาลมี ค าพิ พ ากษาเมื่ อ วัน ที่ 16
กรกฎาคม 2561 โดยพิพากษาให้จาเลยชาระเงิน 314,995,077.20 บาท พร้อมดอกเบีย้ ใน
อัตราร้อยละ 12 ต่อปี ของต้นเงิน 243,362,657.56 บาท นับแต่วนั ที่ 30 มิถุนายน 2560 และ
ให้ชาระดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 68,756,301.30 บาท นับถัดจากวันฟ้อง
(ฟ้องวันที่ 21 กันยายน 2560 ) เป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จาเลยชดใช้ค่า
ฤชาธรรมเนี ย มแทนโจทก์ โดยก าหนดค่า ทนายความ 10,000 บาท ต่อ มาเมื่ อ วัน ที่ 21
พฤษภาคม 2563 ได้ตรวจสอบทรัพย์สินจาเลยเพิ่มเติม ไม่พบว่ามีทรัพย์สินใดให้ยึดอายัดหรือ
บังคับคดีได้ ปั จจุบนั บริษัทได้ย่ืนคาร้องต่อกรมบังคับคดีเพื่อเข้ายึดทรัพย์สินของลูกหนี ้ โดย
กาหนดวันที่เข้ายึดหรืออายัด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
1.2 บริษัท มิวส์ กรุ๊ป บางกอก จากัด เป็ นลูกหนีต้ ามสัญญาว่าจ้างดาเนินโครงการกอล์ฟยูโร
เปี ้ยนไทยแลนด์คลาสสิก โดยภายหลังลูกหนีผ้ ิดนัดคืนเงินตามสัญญา โดยบริษัทได้ย่ืนฟ้อง
เมื่ อวั น ที่ 15 กรกฎ าคม 2559 ต่ อ ศาลแพ่ ง กรุ งเทพ ใต้ ทุ น ทรั พ ย์ ฟ้ อ งรวมทั้ ง สิ ้ น
113,574,762.20 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ศาลพิพากษาให้ลกู หนีช้ าระหนี ้

ให้กบั บริษัทจานวน 18,253,248.40 บาท พร้อมดอกเบีย้ ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันที่ 15
มิถนุ ายน 2558 จนกว่าชาระเสร็จ อย่างไรก็ดีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 บริษัทได้ย่ืนอุทธรณ์
คาพิพากษาชัน้ ต้น โดยในวันที่ 25 มีนาคม 2562 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้อ่านคาพิพากษาศาล
อุทธรณ์ โดยพิพากษาให้จาเลยชาระเงิน 57,201,682.21 บาท พร้อมดอกเบีย้ อัตราร้อยละ
7.5 ต่อปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 14 กรกฎาคม 2559 เป็ นต้นไป จนกว่าจะชาระเสร็จแก่โจทก์ ค่าฤชา
ธรรมเนียมในชัน้ อุทธรณ์ให้เป็ นพับ ต่อมาเมื่อวันทั ่ี 10 กรกฎาคม 2562 จาเลยได้ขอขยายฎีกา
เป็ นครัง้ ที่ 3 โดยศาลอนุญาตให้ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ต่อมาวันที่ 26 กรกฎาคม2562
จาเลยยื่นฎี กาและยื่นคาร้องขอทุเลาการบังคับคดีต่อศาล ต่อมาวันที่ 12 กันยายน 2562
บริษั ท ได้ย่ื น คัด ค้า นค าร้อ งขออนุญ าตฎี ก าของจ าเลยและยื่ น แก้ฎี ก าจ าเลยต่อ ศาลแพ่ง
กรุงเทพใต้ ปัจจุบนั คดีนีอ้ ยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
1.3 บริษัท เอ็มไอซี บรอดแคส จากัด โดยได้ย่ืนฟ้องลูกหนีร้ ายนีร้ วมทัง้ สิน้ 3 คดี ซึ่งเกิดจาก
มูลหนี ้
ที่แตกต่างกัน ดังนี ้
1.3.1 คดีที่ 1: ยื่นฟ้ องลูกหนี้ตามสัญญาร่วมผลิตรายการต่อศาลแพ่ง คดีนีม้ ีทุน
ทรัพย์ฟ้องรวม 1,024,774.96 บาท เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ลูกหนีไ้ ม่ได้มาศาล
และไม่ได้ย่ืนคาให้การแก้ขอ้ กล่าวหาคดี ศาลจึงมีคาสั่งว่าจาเลยขาดนัดยื่นคาให้การ
และขาดนัดพิจารณา และให้โจทก์นาพยานเข้าสืบไปฝ่ ายเดียว โดยภายหลัง ศาล
พิพากษาให้บริษัทชนะคดีและให้ได้ชาระหนีเ้ ต็มตามฟ้อง
1.3.2 คดีที่ 2: ยื่นฟ้ องลูกหนี้ตามสัญญาอนุ ญาตให้ใช้ สิทธิแพร่ภาพรายการ (สิทธิ
ภาพยนตร์) คดีนีค้ ่คู วามสามารถเจรจาตกลงกันได้ ศาลจึงได้พิพากษาตามสัญญา
ประนี ประนอมยอมความ โดยจ าเลยที่ 1 รับว่าเป็ นหนี โ้ จทก์ 20,582,521.12 บาท
จาเลยที่ 2 รับว่า เป็ นหนีโ้ จทก์ 10,329,384.24 บาท โดยจาเลยที่ 2 ตกลงชาระเงินให้
โจทก์ จานวน 8,827,500 บาท เป็ นรายเดือนๆ ละไม่นอ้ ยกว่า 300,000 บาท ให้เสร็จ
สิ น้ ภายในเวลา 29 เดื อ น (สิ น้ เดื อ น พฤศจิ ก ายน 2563) ส่ ว นที่ เ หลื อ อี ก จ านวน
11,755,021.12 บาท จาเลยที่ 1 ตกลงชาระให้เสร็จสิน้ เดือน ธันวาคม 2563 คดีอยู่
ระหว่างลูกหนีป้ ฏิบตั ิตามคาพิพากษา ต่อมาเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 บริษัท ดีมี
เตอร์ คอร์ป อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) โจทก์ ได้ย่ื น ค าแถลงไม่ติด ใจเรี ย กร้อ งที่ จ ะ
ดาเนินคดีเฉพาะจาเลยที่ 2 ในคดี
1.3.3 คดีท่ี 3: ยื่นฟ้ องลูกหนี้ตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแพร่ภาพรายการ (สิทธิ
ถ่ายทอดรายการ Edge Sport) โดยคดีนี ้ คูค่ วามสามารถตกลงกันได้ ศาลจึงได้มี

คาพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยจาเลยรับว่าเป็ นหนีโ้ จทก์ตาม
ฟ้อง โดยตกลงชาระเงินให้โจทก์ จานวน 44,223,200 บาท แบ่งชาระเป็ นสองงวดๆ
ละ 22,111,600 บาท เริ่มผ่อน งวดแรกสิน้ เดือนธันวาคม 2561 งวดที่สองสิน้ เดือน
มิถนุ ายน 2562 หากผิดนัดให้ถือว่าผิดนัดทัง้ หมด จาเลยยินยอมให้โจทก์บงั คับชาระ
หนีเ้ ต็มจานวนพร้อมดอกเบีย้ ปั จจุบนั ลูกหนีไ้ ด้ผิดเงื่อนไขตามคาพิพากษาแล้ว คดีนี ้
ศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อดาเนินการออกหมายบังคับคดีแล้ว ปั จจุบนั อยู่ระหว่าง
สืบทรัพย์ของจาเลย เพื่อนาเจ้าพนักงานบังคับคดียดึ ทรัพย์ตอ่ ไป
1.4 บริษัท ไอที โปรเฟสชั่นแนล จากัด เป็ นหนีต้ ามสัญญาซือ้ ขายและให้บริการติดตัง้ ระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างและระบบปรับอากาศ รวม 2 สัญญา โดยลูกหนีร้ ายนี ้ บริษัทฯ ได้ย่ื นฟ้องเมื่อ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โดยยื่นฟ้องตามสัญญารวม 2 คดี ต่อศาลแพ่ง ดังนี ้
1.4.1 คดีท่ี 1: ทุนทรัพย์ฟ้องรวม 27,089,318.75 บาท (รวมดอกบีย้ ) คดีนี ้ ต่อมาเมื่อวันที่
9 เมษายน 2563 จาเลยได้ย่ืนคาร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ตอ่ ศาล
1.4.2 คดีที่ 2: ทุนทรัพย์ฟ้องรวม 63,408,087.02 บาท (รวมดอกเบีย้ ) วันที่ 27 ธันวาคม
2562 ศาลแพ่ง มี ค าพิ พ ากษาให้บ ริ ษั ท ชนะคดี โดยพิ พ ากษาให้จ าเลยช าระเงิ น
59,914,962.62 บาท พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับ
แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบีย้ ถึงวัน
ฟ้องให้ไม่เ กิ น 3,493,124.40 บาท ตามที่ โจทก์ขอ กับให้จาเลยชดใช้ค่าฤชาธรรม
เนียมแทนโจทก์ โดยกาหนดค่าทนายความ 150,000 บาท และค่าใช้จ่ายดาเนินคดี
10,000 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จาเลยยื่นอุทธรณ์และคาขอทุเลา
การบังคับคดีตอ่ ศาล
1.5 บริษัท สยามหินประดับ จากัด เป็ นลูกหนีต้ ามคาพิพากษาของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ซึ่งศาล
ได้มี
คาพิพากษาให้ชาระหนีใ้ ห้บริษัทจานวน 73,544,313.75 บาท พร้อมด้วยดอกเบีย้
อีกจานวนหนึ่ง แต่ลูกหนีไ้ ม่ได้จดั การชาระหนี ้ ภายหลังบริษัทได้ดาเนินการสืบทรัพย์เพื่อ
บังคับคดี แต่ลกู หนีไ้ ม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะชาระหนีไ้ ด้ทงั้ หมด ต่อมาบริษัทได้ย่ืนฟ้องลูกหนี ้
เป็ น คดี ล ้ม ละลายต่อ ศาลล้ม ละลายกลาง เมื่ อ วัน ที่ 11 ธั น วาคม 2558 และเมื่ อ วัน ที่ 7
มีนาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ลูก หนีเ้ ด็ดขาด ต่อมาวันที่ 25
กรกฎาคม 2559 บริษัทได้ย่ืนคาขอรับชาระหนีต้ ่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ โดยเป็ นเจ้าหนี ้
ลาดับที่ 1 โดยลูกหนีไ้ ด้แถลงไม่ประสงค์จะประนอมหนีก้ ่อนล้มละลาย ที่ประชุมของเจ้าหนีจ้ ึง
มีมติเป็ นเอกฉันท์ ให้เจ้าพนักงานพิทักทรัพย์รายงานศาลเพื่อขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี ้

ล้มละลาย ซึ่งต่อมาเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ได้ดาเนินการอายัดบัญชีเงินฝากของลูกหนี ้ และ
ได้มีการยึดเครื่องจักรขายทอดตลาดเรียบร้อยแล้วบางส่วน สาหรับอาคารโรงงานขณะนีอ้ ยู่
ระหว่างการประเมินราคาเพื่อรอขายทอดตลาด คดีนีอ้ ยู่ระหว่างประสานเจ้าพนักงานบังคับ
คดีและเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ เพื่อดาเนินการตามขัน้ ตอนในการปิ ดคดี
บริษัท 94 เอ็นเตอร์เทนเม้น จากัด เป็ นลูกหนีต้ ามสัญญาร่วมผลิตรายการ ได้คา้ งชาระค่าร่วมผลิต
รายการ ต่อ มาเมื่ อ วัน ที่ 8 ธั น วาคม 2559 บริ ษั ท ได้ย่ื น ฟ้ อ งลูก หนี ต้ ่อ ศาลแพ่ง 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 ญา
ประนีประนอมยอมความ (จาเลยตกลงชาระหนีใ้ ห้โจทก์จานวน 39,304,000 บาท และจะชาระให้เสร็จ
ภายใน 3 ปี โดยปี ท่ี 1 ชาระไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ 500,000บาท, ปี ท่ี 2 ชาระไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ 700,000
บาท และปี ท่ี 3 ชาระไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ 1,000,000 บาท เริ่มชาระงวดแรกภายในวันที่ 10 สิงหาคม
2560 เป็ นต้นไป) ภายหลังศาลพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความลูกหนีไ้ ด้ผิดนัดชาระหนี ้
คดีนี ้ ศาลออกหมายบังคับคดี และดาเนินการสืบทรัพย์เพื่อบังคับคดีแต่ไม่พบทรัพย์สินใด เมื่อวันที่ 21
พฤษภาคม 2563 บริษัทได้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของจาเลย พบว่า จาเลยไม่มีทรัพย์สินใดให้ยึด อายัด หรือบังคับคดี
ต่อมาเดือนมิถนุ ายน 2563 ทนายความจาเลยได้ทาหนังสือยินยอมให้บริษัทสามารถเข้ารือ้ ถอนอาคารเพื่อออกขายได้
ปั จจุบนั อยูใ่ นระหว่างดาเนินการในชัน้ บังคับคดี และ ดาเนินการในชัน้ เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์

ความคืบหน้าแผนการดาเนินงานสาหรับปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563
ฝ่ ายบริหารมี ความมุ่ง มั่น ในการสร้า งความเจริญเติบโตอย่า งมั่นคงและยั่ง ยื น โดยทางบริษั ทขอ
นาเสนอความคืบหน้าในโครงการต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1. การลงทุนในธุรกิจถ่ายทอดสดออนไลน์
บริษัทได้เข้าลงทุนโดยผ่านบริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จากัด (“บริษัท ดี อินโนเวชั่น”) ซึ่งเป็ นบริษัท
ย่อยของบริษัท ในบริษัท บลู ฟี นิกซ์ ดิจิตลั จากัด (“บลู ฟี นิกซ์”) ซึ่งเป็ นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาแอปพลิเคชั่นสาหรับระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ (Online Live Streaming Platform) และดาเนินธุรกิจ
ถ่ายทอดสดออนไลน์ (Online Live Streaming Business) ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของหุน้ สามัญทัง้ หมด โดย
แอปพลิเคชั่นดังกล่าวได้เปิ ดให้บริการทัง้ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถื อระบบ iOS และระบบ
Android
อย่างไรก็ตาม บลู ฟี นิกซ์ ไม่สามารถกระตุน้ จานวนลูกค้าให้มีรายได้ตามเป้าหมายที่ ได้วางไว้ ซึ่งส่งผล
ให้การดาเนินธุรกิจไม่เป็ นไปตามแผนที่ได้วางไว้ บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจเกิดจากการขาดการวางกล
ยุทธ์และการปฏิบตั ิการวางการตลาดที่ชดั เจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณและการ
จัดลาดับความสาคัญ ซึ่งส่งผลต่อการกาหนดสัดส่วนการใช้งบประมาณในเครื่องมือทางการตลาดต่างๆ อีกทัง้
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั ไม่สง่ ผลในทางบวกเท่าที่คาดการณ์ไว้ โดยปัจจุบนั บลู ฟี นิกซ์ ได้ประสบปั ญหาขาด
สภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของ บลู ฟี นิกซ์ ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

ทางฝ่ ายบริหารของ บลู ฟี นิกซ์ ได้รายงานให้ท่ีประชุมรับทราบถึงผลดาเนินงานที่ขาดทุน ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จึงให้
ฝ่ ายบริหารของ บลู ฟิ นิกซ์ จัดทาและนาเสนอแผนฟื ้ นฟูการประกอบธุรกิจ ซึ่งฝ่ ายบริหารของ บลู ฟี นิกซ์ ได้
นาเสนอแผนดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของบลู ฟี นิกซ์ ครัง้ ที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม
2561 อย่างไรก็ตาม แผนฟื ้ นฟูการประกอบธุรกิจดังกล่าวยังขาดการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้และรายละเอียด
ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ แก่บริษัทให้นอ้ ยที่สุด และลดภาระค่าใช้จ่ายคงที่ท่ีตอ้ งชาระเป็ น
รายเดือน บริษัทและกลุ่มผูถ้ ือหุน้ บลู ฟี นิกซ์ จึงมีความเห็นให้เลิกบริษัท บลู ฟี นิกซ์ ซึ่งบริษัทได้มีมติท่ีประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทบลู ฟี นิกซ์ครัง้ ที่ 2 ในวันที่ 27 กันยายน 2561 อนุมตั ิให้เลิกบริษัท บลู ฟี นิกซ์ ซึ่ง
ขณะนี ้ บลู ฟี นิกซ์ เสร็จสิน้ การชาระบัญชี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563
2. การลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ า ณ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 บริษัทได้รับอนุมัติจ ากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ทาการซื อ้ หุ้น
สามัญใน Negro PH Solar Inc. (“NPSI”) ที่ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จากผูถ้ ือหุน้ เดิมของ NPSI จานวน 10,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 40 ของทุนที่ออกแล้วทัง้ หมดของ NPSI อันเป็ น
สัดส่วนสูงสุดตามที่กฎหมายฟิ ลิปปิ นส์กาหนด ธุรกรรมการซือ้ ทรัพย์สินดังกล่าว จะเกิดขึน้ ภายหลังจากที่ ได้รบั
การอนุมัติจ ากที่ ประชุม ผู้ถือหุน้ และภายหลัง จากที่ คู่สัญญาปฏิ บัติตามเงื่ อนไขบัง คับก่อนที่ กาหนดไว้ใน
สัญญาซือ้ ขายหุน้ อย่างไรก็ตาม ขณะนีท้ างกระทรวงพลังงานยังดาเนินการอนุมตั ิใบอนุญาตก่อสร้างโครงการ
ไม่เสร็จสิน้ เนื่องจากปั ญหาด้านการปรับเปลี่ยนนโยบายภายในเกี่ยวกับกระบวนการและขัน้ ตอนการอนุมัติ
ใบอนุญาต ซึ่งทางบริษัท และ NPSI ได้ย่ืนหนังสือไปยังกระทรวงพลังงาน ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เพื่อติดตามผล
การอนุมตั ใิ บอนุญาต แต่ก็ยงั ไม่ทราบผล และได้รบั แจ้งว่าไม่มีกาหนดระยะเวลาการพิจารณาอนุมตั ิใบอนุญาต
ก่อสร้างดังกล่าว
ดังนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรณี ดงั กล่าวถื อว่า NPSI ไม่
สามารถปฏิ บัติตามเงื่ อนไขบัง คับก่อนได้ส าเร็จ ครบถ้วน เนื่ องจากการไม่ไ ด้รับอนุมัติใบอนุญาตก่อสร้า ง
ดังกล่าว ทาให้ผลการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายไม่เป็ นที่น่าพอใจแก่บริษัท ซึ่งประเด็นเรื่องการไม่ได้รบั
ใบอนุญาตก่อสร้างโครงการก่อให้เกิดผลกระทบกับการเข้าทารายการอย่างมีนัยสาคัญ จึง เห็นควรยกเลิก
โครงการดังกล่าว และจะดาเนินการขอคืนเงินค่ามัดจาการเข้าซือ้ หุน้ จากผูถ้ ือหุน้ ของ NPSI จานวน 600,000
ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 21,234,000 บาท ซึ่งเงินมัดจาดังกล่าว ผูถ้ ือหุน้ ของ NPSI ได้ส่งมอบให้ผรู้ กั ษา
ทรัพย์สิน (Escrow Agent) แล้ว และบริษัทได้รบั เงินมัดจาค่าดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน
2560
สาหรับเงินลงทุนอีกสองรายการรวมเป็ นจานวนประมาณ 34,102,184.62 บาท นัน้ บริษัทได้ชาระโดย
มีเงื่อนไขว่า บริษัทจะสามารถเรียกคืนเงินลงทุนสองรายการนีค้ ืนจากผูถ้ ือหุน้ ของ NPSI ถ้าไม่สามารถดาเนิน
โครงการได้ และหากผูถ้ ือหุน้ ของ NPSI มีการบ่ายเบี่ยงการชาระเงินลงทุนดังกล่าวคืน บริษัทสามารถดาเนินคดี

กับผูถ้ ือหุน้ ของ NPSI ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา การที่คณะกรรมการบริษัทยกเลิกการลงทุนใน NPSI
ส่งผลให้บริษัทต้องได้รบั เงินลงทุนทัง้ หมดนีค้ ืนเต็มจานวน ขณะนี ้ บริษัทกาลังดาเนินการเจรจาให้คสู่ ญ
ั ญาคืน
เงินลงทุนดังกล่าว โดยคู่สัญญาตกลงเข้าทาสัญญาคืนเงินมัดจากับบริษัท โดยมีกาหนดการชาระเงินลงทุน
ดังกล่าวทัง้ หมด ทัง้ หมดภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561
ซึ่งเลยกาหนดที่ได้ตกลงกันแล้ว ทางบริษัทจึงออกหนังสือลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เรียกให้ชาระหนี ้
ทัง้ หมด ซึ่ง บริษัทได้มีมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 12/2561 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ให้แต่งตัง้
สานักงานกฎหมาย OCAMPO & SURALVO LAW ซึ่งเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย ณ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เพื่อ
ดาเนินการฟ้องร้องดาเนินคดีกับ NPSI เพื่อเรียกคืนเงินลงทุนทัง้ สองรายการ ซึ่ง ณ ปั จจุบนั อยู่ในระหว่าง
ขัน้ ตอนทางกฎหมาย ซึ่งกระบวนการสืบทรัพย์ได้เสร็จสิน้ แล้ว ขณะนี ้ อยู่ระหว่างขัน้ ตอนการจัดเตรียมเอกสาร
และข้อมูลเพื่อเข้าสูก่ ระบวนการในชัน้ ศาล
3. การลงทุนในธุรกิจการถ่ายทอดสดรายการฟุตบอล ณ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
เมื่ อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 บริษัทได้มีม ติอนุมัติการเข้าร่วมลงทุนกับ Triple CH Holdings
Company Limited (“Triple CH”) ซึ่งเป็ นบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศซามัว (Samoa) โดย
มีท่ีตงั้ สานัก ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็ นผูไ้ ด้รบั สิทธิ การถ่ายทอดสด
ฟุตบอลรายการพรีเมียร์ ลีก (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 เพื่อประกอบธุรกิจการถ่ายทอดสดรายการฟุตบอลในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ โดยบริษัทได้เข้าลง
นามในสัญญา Business Collaboration and Investment Agreement เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เพื่อ
กาหนดข้อตกลงและเงื่ อนไขในการลงทุนร่วมกันและแบ่งปั นผลประโยชน์จากการถ่ายทอดรายการแข่งขัน
ฟุตบอลตามสัดส่วนการร่วมลงทุน
โดยบริษัทจะได้รบั ส่วนแบ่งผลกาไรจากการร่วมลงทุนในอัตราส่วนร้อยละ 35 ซึ่งเป็ นส่วนแบ่งจาก
รายได้จากการถ่ายทอดสดรายการแข่งขันฟุตบอล หลังหักค่าใช้จ่ายในการรับสิทธิการถ่ายทอดสด ทัง้ นี ้ Triple
CH มีขอ้ ตกลงการรับประกันการดาเนินงานในช่วงระยะเวลา 18 เดือน นับจากวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ว่า
ผลประโยชน์ร ายได้ท่ี บ ริ ษั ท จะได้รับ ต้อ งไม่ ต่ า กว่ า เงิ น ร่ว มลงทุน ที่ บ ริ ษั ท ให้ก ารสนับ สนุน แก่ ธุ ร กิ จ การ
ถ่ายทอดสดรายการแข่งขันฟุตบอล
Triple CH ได้รับสิทธิ การถ่ายทอดสดฟุตบอลรายการพรีเมียร์ ลีก (Premier League) ยูฟ่ า
แชมเปี ยนส์ ลีก (UEFA Champions League) และ ลา ลีกา (La Liga) ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ในฤดูกาลหน้า
2561/2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 บริษัทจึงได้ชาระเงินลงทุนงวดสุดท้ายจานวน 10,000,000 บาท ให้กบั
Triple CH ตามเงื่อนไขสัญญา ซึ่งปั จจุบนั อยู่ในระหว่างการดาเนินการหาผูส้ นับสนุนรายการ (Sponsorship)
และผลการตอบรับเข้าร่วมสนับสนุนรายการ

ณ ปั จจุบนั ระยะเวลาของสัญ ญาได้สิน้ สุดลงแล้ว แต่ Triple CH ยังไม่ชาระเงินร่วมลงทุนคืนตาม
เงื่อนไขการรับประกันของ Triple CH ต่อมาเมื่อวันที่ 11 มิถนุ ายน 2562 และวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้
ส่งหนังสือทวงถามการชาระเงินดังกล่าวเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว ผลของการเจรจา Triple CH ขอผ่อนผันการชาระ
เงินออกไปอีกเป็ นระยะเวลา 12 เดือน โดยบริษัทแจ้งไปยัง Triple CH เป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางอีเมล์ให้ชาระ
หนีจ้ านวนดังกล่าวภายในวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 ผลปรากฏว่าบริษัทไม่ได้รบั ชาระเงินจากลูกหนีด้ งั กล่าว
4. การลงทุนในธุรกิจแหล่งให้ความบันเทิง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ได้มีมติอนุมตั ิการลงทุนใน
ธุรกิจพัฒนาแหล่งให้ความบันเทิงในรู ปแบบดิจิทลั ไฮเปอร์ เรียลลิตี ้ โครงการเดอะมาร์เวลเอ็กซ์พีเรียนซ์ไทย
แลนด์: ธีมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ แอ็ทแทรคชั่น (The Marvel Experience: Theme Entertainment Attraction TMX) (“โครงการฯ”) ใน บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จากัด (“ฮีโร่ เอ็กซ์พเี รียนซ์”) โดยการเข้าซือ้ หุน้ เพิ่มทุนของ
ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์และการเข้าซือ้ หุน้ จากผูถ้ ือหุน้ เดิม บริษัทจะเข้าถือหุน้ ใน ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ คิดเป็ นสัดส่วน
ทัง้ หมดร้อยละ 37.5 ของทุนจดทะเบียน รวมเป็ นมูลค่าธุรกรรมการซือ้ หุน้ ทัง้ สิน้ 324,999,779.28 บาท
โดยในการดาเนินธุรกิจ TMX รายได้หลักมาจาก 4 ด้าน ได้แก่ 1) รายได้จากการจาหน่ายบัตรผ่านเข้า
ชม 2) รายได้จากการขายของเล่นและของที่ระลึก 3) รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม และ 4) รายได้
จากผูส้ นับสนุน (Sponsorship) และการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของ (Barter System) ต่างๆ
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ได้จดั ให้มีการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้
1/2562 โดยเสนอวาระการพิจารณาเกี่ ยวกับการหยุดดาเนินโครงการของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ เนื่องจาก ฮีโร่
เอ็กซ์พีเรียนซ์ ได้ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน และการดาเนินโครงการที่ไม่เป็ นไปตามแผนการ
โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ มีมติให้หยุดโครงการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยร้อยละ 62.5 และ
คะแนนเสียงไม่เห็นด้วย ร้อยละ 37.5 ทัง้ นี ้ ฝ่ ายบริหารของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ มีกาหนดหยุดดาเนินโครงการใน
วันที่ 29 มกราคม 2562
บริษัทในฐานะผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ 37.5 ของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จะร่วมพิจารณากับกลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ อย่างรอบคอบเพื่อจากัดผลกระทบในทางลบต่อ
บริษัท
บริษัทได้ดาเนินการสอบถามฝ่ ายบริหารของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ต่อสถานะเจ้าหนีแ้ ละแนวทางการชาระ
หนีส้ ินดังกล่าว ฝ่ ายบริหารของบริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ได้รายงานความคืบหน้าว่า ณ วันที่ 5 เมษายน 2562
ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ มีเจ้าหนีร้ วมทัง้ สิน้ 10 ราย ที่ได้ดาเนินการฟ้องร้องฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ และแจ้งให้ชาระหนีส้ ิน
พร้อมดอกเบีย้ รวมถึงค่าปรับล่าช้า โดยแบ่งเป็ นเงินต้นจานวน 32.36 ล้านบาท และค่าปรับการชาระหนี ล้ ่าช้า
จานวน 1.24 ล้านบาท รวมเป็ นจานวนทัง้ สิน้ 33.60 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 – 15.0 ต่อปี

ของยอดเงินดังกล่าวนับแต่วนั ถัดจากวันฟ้องเป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระหนีเ้ สร็จสิน้ ซึ่งทางฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ได้
บันทึกรายการหนีส้ ินที่มีตอ่ เจ้าหนีค้ รบถ้วนในงบการเงิน ยกเว้นค่าปรับการชาระหนีล้ ่าช้าและดอกเบีย้ ในอัตรา
ร้อยละ 7.5 – 15.0 ต่อปี ตามที่ได้กล่าวข้างต้น โดยในเบือ้ งต้น ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ได้ทาการแต่งตัง้ ทนายความ
ผูร้ บั มอบอานาจ เพื่อรับผิดชอบในคดีความเหล่านี ้ และได้มอบหมายให้ทนายความดาเนินการเจรจากับเจ้าหนี ้
ทัง้ 10 ราย ซึ่งเจรจาแล้วเสร็จแล้วจานวน 10 รายและแจ้งนโยบายการดาเนินงานในอนาคต รวมถึงแผนการ
ชาระเงินของบริษัท และทนายความทัง้ สองฝ่ ายได้นัดหมายเพื่อไกล่เกลี่ยและประนอมหนีต้ ามนโยบายที่ได้
ชีแ้ จงกับเจ้าหนีไ้ ปอีกครัง้ หนึ่งตามวันที่ท่ีกาหนดไว้ในหมายเรียก
ทัง้ นี ้ ฝ่ ายบริหารของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ได้ดาเดินการบริหารจัดการแนวทางในการชาระหนีส้ ินให้กับ
เจ้าหนีร้ ายต่างๆ ดังนี ้ เนื่องจากฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ อยู่ระหว่างการวางแผนการดาเนินงานโครงการใหม่ ซึ่งจาก
การประชุมคณะกรรมการของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ครัง้ ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ฝ่ ายบริหารของ ฮีโร่
เอ็กซ์พีเรียนซ์ ได้รายงานแผนงานเพื่อดาเนินการเจรจากับนักลงทุนรายใหม่ โดยแผนการดาเนินงานจะเป็ นใน
รูปแบบการให้เช่าพืน้ ที่เพื่อขายสินค้าและบริการ รวมถึงส่วนแบ่งรายได้จากยอดขายของผูเ้ ช่ารายต่างๆ และ
การให้เช่าพื น้ ที่เพื่อจัดกิจกรรมสาหรับกลุ่มลูกค้าที่ตอ้ งการจัดงานขนาดเล็กถึงขนาดกลาง โดยฮีโร่ เอ็กซ์พี
เรียนซ์ได้ทาการจัดสรรพืน้ ที่เพื่อรองรับการดาเนินงานดังกล่าวเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว และในส่วนของแผนการ
ปรับปรุงพืน้ ที่ ทางฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ยงั อยู่ในขัน้ ตอนการเจรจากับผู้ เช่ารายต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับรู ปแบบ
ธุรกิ จของผูเ้ ช่าแต่ละราย ซึ่ง ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์จะทาการติดต่อเจ้าหนี ้ เพื่อแจ้ง ความคืบหน้าของแผนการ
ดาเนินงานดังกล่าว และแผนการชาระหนี ้ โดยหากเป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้ การปรับปรุงโครงการคาดว่าจะ
แล้วเสร็จ และสามารถเปิ ดดาเนินโครงการใหม่ในเดือน ตุลาคม 2562 ซึ่งทางฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์จะแบ่งเงินสดที่
ได้รบั จากการดาเนินงานในแต่ละเดือนส่วนหนึ่งมาชาระหนีใ้ ห้กบั เจ้าหนี ้ และส่วนหนึ่งใช้สาหรับเป็ นกระแสเงิน
สดในการดาเนินงาน โดยคาด จะสามารถชาระหนีใ้ ห้กบั เจ้าหนีท้ กุ รายเสร็จสิน้ ภายในไม่เกินไตรมาสที่ 4 ของปี
2563
แต่อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าควรหาธุรกิจใหม่ โดยให้ฝ่ายจัดการได้ดาเนินการหา
แนวทางเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงการดาเนินธุรกิจและได้มีการจาหน่ายทรัพย์สินในธุรกิจเดิมที่มิได้ใช้ประโยชน์
แล้วออกไป ซึ่งปั จจุบนั บริษัทฯได้เปลี่ยนธุรกิจหลักเป็ นการให้เช่า ให้เช่าช่วงซึ่งอสังหาริมทรัพย์ตา่ งๆ เช่น ที่ดิน
อาคาร พืน้ ที่อาคาร สิ่งปลูกสร้าง พืน้ ที่จอดรถ รวมทัง้ ส่วนควบของอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว เพื่อเป็ นสถาน
ประกอบการค้า สถานที่ทาการพาณิชย์ สถานที่ทาการราชการหรือเพื่อการอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่
ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 มิถนุ ายน 2563 มีมติอนุมตั ิให้บริษัท
เข้าสู่กระบวนการฟื ้ นฟูกิจการ และเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จากัด ยื่นคาร้องขอ
ฟื ้ นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ศาลได้มีคาสั่งรับคาร้อง และนัดไต่สวนคาร้องวันที่ 6 ตุลาคม 2563 โดยมี
ผูค้ ดั ค้านรวม 3 ราย ต่อมาคูค่ วามทัง้ สองฝ่ ายขออนุญาติเลื่อนคดี ซึ่งศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า หากคู่ความทัง้

สองฝ่ ายเจรจาตกลงกันได้ก็จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาคดี เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม จึงอนุญาตให้
เลื่อนไปนัดไต่สวนคาร้องขอในวันที่ 9 ธันวาคม 2563
5.การดาเนินธุรกิจแปรรู ป ผลิต และจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากไม้ฮโิ นกิ
ดีอินโนเวชั่น ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ดาเนินการสารวจความนิยมของผูบ้ ริโภคพบว่า ในปั จจุบนั
มีกระแสเน้นไปในการรักสุขภาพมากยิ่งขึน้ ทั่วโลก ซึ่งเห็นได้จากการที่ทุกคนมุ่งเน้นในการออกกาลังกายใน
รูปแบบต่างๆ รวมถึงการบริโภคอาหาร หรือใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเน้นในเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึน้ ดีอินโนเวชั่นจึง
เล็งเห็นว่า ธุรกิจที่มีทิศทางสอดคล้องกับสุขภาพเป็ นสิ่งที่น่าลงทุน จึงดาเนินการศึกษาหาผลิตภัณฑ์ท่ีดีต่อ
สุขภาพของผูบ้ ริโภค และพบว่าผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากไม้ฮิโนกิ ซึ่งเป็ นไม้สนเนือ้ อ่อนที่มีช่ือเสียงอย่างมากใน
ประเทศญี่ ปนุ่ เป็ นผลิตภัณฑ์ท่ีมีความสะอาด ส่งผลดีต่อสุขภาพของผูบ้ ริโภค เนื่องจากไม้ฮิโนกิมีคณ
ุ สมบัติ
พิเศษ คือ มีนา้ มันภายในเนือ้ ไม้จงึ ทาให้ไม่ชนิดนีไ้ ม่เป็ นเชือ้ รา ไม่มีความชืน้ และมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว
ด้วยเหตุดงั กล่าวข้างต้น จึงมีมติท่ีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ดี อินโนเวชั่น ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อ
วันที่ 3 กันยายน 2561 ให้ดีอินโนเวชั่น จัดตัง้ บริษัทย่อยชื่อ บริษัท ฮิโนกิ วูด้ เวิรค์ จากัด (“บริษัท ฮิโนกิ”) มี
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยบริษัท ดี อินโนเวชั่น ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ซึ่งบริษัท ฮิโนกิจด
ทะเบียนจัดตัง้ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 และเป็ นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท เพื่อดาเนินธุรกิจแปรรูป ผลิต
และจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากไม้ฮิโนกิ ทัง้ นี ้ การดาเนินการดังกล่าวได้ผา่ นคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุนของ
บริษัทมีมติเห็นชอบให้ลงทุน และนาเสนอให้คณะกรรมบริษัทรับทราบการลงทุนในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครัง้ ที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
ทัง้ นี ้ บริษัท ฮิโนกิ ได้ดาเนินการสั่งซือ้ ไม้ฮิโนกิเผื่อนามาผลิตสินค้าภายในกรอบงบประมาณการลงทุน
18 ล้านบาท โดยสินค้าจะถูกผลิตออกมาภายใต้แบรนด์ท่ีมีช่ือว่า WA ซึ่งสินค้าชนิดแรกที่บริษัท ฮิโนกิ ได้ผลิต
และนามาจาหน่ายคือเขียงไม้ฮิโนกิ โดยผลิตออกมาจานวน 5 ขนาด (S, M, L, XL, XXL) ทัง้ นีเ้ พื่อให้สามารถ
เข้าถึงกลุม่ เป้าหมายได้มากที่สดุ
อย่างไรก็ตาม บริษัท ฮิโนกิ ไม่สามารถกระตุน้ จานวนลูกค้าให้มีรายได้ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ซึ่ง
ส่งผลให้การดาเนินธุรกิจไม่เป็ นไปตามแผน บริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจเกิดจากการขาดการวางกลยุทธ์
และการปฏิ บัติก ารวางการตลาดที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณและการ
จัดลาดับความสาคัญ ซึ่งส่งผลต่อการกาหนดสัดส่วนการใช้งบประมาณในเครื่องมือทางการตลาดต่างๆ อีกทัง้
สภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ไม่ส่งผลในทางบวกเท่าที่คาดการณ์ไว้ ทาให้ บริษัท ฮิโนกิ ประสบปั ญหาขาดทุน
อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบนั ผูบ้ ริหารเร่งหาแนวทางในการจัดทาและฟื ้ นฟูเพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจต่อไป

6. การลงทุนในธุ รกิจบริหารพืน้ ที่สื่อโฆษณาประชาสั มพันธ์ในห้างสรรพสินค้ าหรือร้านค้ า
ปลีกสมัยใหม่ (In-store Media) และสื่อวิทยุ ณ จุดขาย (Point of Purchase Radio)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมตั ิการเข้าทา
รายการซือ้
ขายทรัพย์สินของบริษัท เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที จากัด (“NEXT”) โดยการเข้าทารายการดังกล่าว บริษัทจะจ่ายชาระเงิน
สดมูลค่า 40,000,000 บาท (“ราคาซือ้ ขาย”) ให้แก่ NEXT เพื่อเข้าซือ้ ทรัพย์สิน และสิทธิในการดาเนินธุรกิจสื่อ
โฆษณา และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการทาธุรกิจสื่อโฆษณา สิทธิ บตั รในการดาเนินธุรกิจสื่อโฆษณา ผูด้ ูแล
โครงการหลัก และบุคลากรหลักในการทาธุรกิจ (“การทาธุรกรรม”)
ทัง้ นี ้ การทาธุรกรรมข้างต้นจะเกิดขึน้ ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่สาคัญตามที่ระบุไว้ในสัญญาซือ้ ขาย
ทรัพย์สินสาเร็จครบถ้วนสมบูรณ์ และในกรณีท่ีการทาธุรกรรมเป็ นผลสาเร็จ บริษัทจะได้รบั สิทธิในการดาเนิน
ธุรกิจสื่อโฆษณาจานวน 6 สัญญา อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการทาธุรกิจสื่อ โฆษณา 249 รายการ สิทธิบตั รในการ
ดาเนินธุ รกิ จสื่ อโฆษณา ผู้ดูแลโครงการหลัก และบุคลากรหลักในการทาธุ รกิจ การเข้าทารายการซื อ้ ขาย
ทรัพย์สินดังกล่าว
ทางบริษัท NEXT ได้ส่งมอบสิทธิในการดาเนินธุรกิจสื่อโฆษณา ของบริษัท แอคมีเดีย (ไทยแลนด์)
จากัด, บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน), บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล
จากัด ให้กบั บริษัทเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว รวมมูลค่า 29,321,009.47 บาท สาหรับสัญญาของบริษัท เซ็นทรัลแฟมิ
ลี่มาร์ท จากัด และบริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จากัด รวมมูลค่า 566,154.41 ไม่สามารถส่งมอบสัญญาดังกล่าว
ได้ทันตามกาหนดที่ขออนุมัติขยายเวลาเข้าทาสัมปทาน ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเปลี่ยนแปลง
มูลค่าสัญญาซือ้ ขายทรัพ ย์สินกับทาง NEXT จากเดิมมูลค่า 40,000,000 บาท (สี่ สิบล้านบาทถ้วน) เป็ น
39,433,845.59 บาท (สามสิบเก้าล้านสี่ แสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทห้าสิบเก้าสตางค์) รวมทัง้
สัญญาให้สิทธิโฆษณาระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) เปลี่ยนเป็ นสัญญาร่วมลงทุนกับ บริษัท แพ
ลน บี ซีเอส จากัด ซึ่งเป็ นไปตาม มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 8/2563วันที่ 13 สิงหาคม 2563
บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของธุรกิจ โดยผูบ้ ริหารได้แต่งตัง้ ผูป้ ระเมินราคาอิสระ
เพื่อประเมินมูลค่ายุตธิ รรมดังกล่าว
7.การลงทุนในธุรกิจ กิจการร่วมค้า DCORP-DLI เพื่อประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 บริษัทได้ลงนามในสัญญากิจการร่วมค้า “โครงการค่าสร้างการรับรู ส้ ู่
ประชาชนด้วยป้ายประชาสัมพันธ์อจั ฉริยะ” กับบริษัท ดีไลท์ตงิ ้ อินแตอร์เนชั่นแนล จากัด “DLI” และใช้ช่ือว่า

“กิจการร่วมค้า DCORP-DLI” เพื่อประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 8/2563 การจ้างค่าสร้างการ
รับรู ส้ ู่ประชาชนด้วยป้ายประชาสัมพันธ์อัจฉริยะตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 8
พฤษภาคม 2563 (TOR)
วันที่ 18 มิถนุ ายน 2563 สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มท.0203.4/9467 แจ้งผล กิจการร่วม
ค้า DCORP - DLI ชนะการประกวดราคาโครงการประกวดราคาจ้างค่าสร้างการรับรู ส้ ่ปู ระชาชนด้วยป้าย
ประชาสัม พัน ธ์ อัจ ฉริ ย ะด้ว ยวิ ธี ก ารประกวดอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มู ล ค่ า โครงการ 301,250,000 บาทรวม
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม (สามร้อยหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) ระยะเวลาโครงการ 2563-2565 (3 ปี )
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 กิจการร่วมค้า DCORP-DLI ได้เข้าทาสัญญากับสานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย มท.0203.4/9467 ในการประกวดราคาโครงการประกวดราคาจ้างค่าสร้างการรับรู ส้ ่ปู ระชาชนด้วย
ป้า ยประชาสัม พัน ธ์อัจ ฉริย ะด้ว ยวิ ธี ก ารประกวดอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มูล ค่า โครงการ 301,250,000 บาทรวม
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม (สามร้อยหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) ระยะเวลาโครงการ 2563-2565 (3 ปี ) เป็ นที่เรียบร้อย
แล้ว
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 บริษัทฯได้เปิ ดบัญชีธนาคารกรุงไทยประเภทประจาเพื่อนามาเป็ นหนังสือ
คา้ ประกันการรับจ้างล่วงหน้ากับโครงการค่าสร้างการรับรู ส้ ่ปู ระชาชนด้วยป้ายประชาสัมพันธ์อจั ฉริยะ มูลค่า
45,187,500 บาท ในวันที่ 18 กันยายน 2563 ทางกิจการร่วมค้า DCORP-DLI ได้รบั เงินเบิกล่วงหน้าจาก
สานักงานปลัดกระทรวงมหาไทย จานวนเงิน 45,187,500 บาท และนาเงินจานวน 25,000,000 บาท มาวางไว้
กับ DV8 เพื่อเป็ นหลักประกันตามสัญญา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ดีวี 8 จากัด (มหาชน)

(นางสาวสุรียภ์ รณ์ อุดมผลวณิช)
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

