บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
ข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
วันที= 30 มิถุนายน 2564
และรายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ส อบทานงบแสดงฐานะการเงิ น รวมและงบแสดงฐานะการเงิ น เฉพาะกิ จการ ณ วัน ทีF 30 มิ ถุน ายน 2564 และ
งบกําไรขาดทุ น เบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุ น เบ็ดเสร็ จเฉพาะกิ จการสําหรั บ งวดสามเดื อนและหกเดื อนสิI น สุ ดวัน ทีF
30 มิ ถุนายน 2564 งบแสดงการเปลีFยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลีFยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะ
กิจการและงบกระแสเงินสดรวม และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวดหกเดือนสิI นสุ ดวันทีF 30 มิถุนายน 2564 และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (รวมเรี ยกว่า “ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล”) ของบริ ษทั ดี วี8 จํากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั ดีวี8 จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึF งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบใน
การจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านีI ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับทีF 34 เรืF อง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกีFยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบ
ทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ งานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของกิ จการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึF งส่ วนใหญ่เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอืFน การสอบทานนีI มีขอบเขตจํากัดกว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชืFอมันF ว่าจะพบเรืF องทีFมีนยั สําคัญทัIงหมดซึF งอาจ
พบได้จากการตรวจสอบ ดังนัIนข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลทีFสอบทานได้
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิF งทีFเป็ นเหตุให้เชืFอว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึIนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับทีF 34
เรืF อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

***/2

-2ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี8 น้ น
โดยมิได้เป็ นการให้ขอ้ สรุ ปอย่างมีเงืFอนไข ข้าพเจ้าขอให้สงั เกต
(1) ตามทีFกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 8.1 ตัIงแต่รอบปี สิI นสุ ดวันทีF 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้รับรู ้ส่วน
แบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมแห่ งหนึF งจนมูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสี ยเท่ากับศูนย์ บริ ษทั ได้หยุด
รับรู ้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(2) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 14ข และข้อ 20 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ลงทุนในโครงการต่าง ๆ และได้
รายงานความคืบหน้าของแต่ละโครงการทีFสาํ คัญ
เรื8 องอื8น
งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริ ษทั ดีวี8 จํากัด (มหาชน) ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2563 ทีFแสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอืFนใน
สํานัก งานเดี ยวกัน กับ ข้าพเจ้า โดยการแสดงความเห็ น อย่างไม่ มี เงืF อ นไขตามรายงานลงวัน ทีF 25 กุม ภาพัน ธ์ 2564
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิI นสุ ดวันทีF
30 มิถุนายน 2563 และงบแสดงการเปลีFยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและงบแสดงการเปลีFยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
เฉพาะกิ จ การ และงบกระแสเงิ น สดรวมและงบกระแสเงิ น สดเฉพาะกิ จ การสํ า หรั บ งวดหกเดื อ นสิI น สุ ด วัน ทีF
30 มิถุนายน 2563 ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยทีFแสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีอืFนในสํานักงาน
เดี ยวกันกับข้าพเจ้า ซึF งให้ขอ้ สรุ ปว่าไม่พบสิF งทีF เป็ นเหตุให้เชืF อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลไม่ได้จดั ทําขึIนตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับทีF 34 เรืF องรายงานทางการเงินระหว่างกาลในสาระสําคัญ ตามรายงานลงวันทีF 13 สิ งหาคม
2563

(นางสุ มนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขทีF 5897
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
11 สิ งหาคม 2564

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที= 30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูก หนี:ก ารค้าและลูก หนี:ห มุ นเวียนอื7น - สุทธิ
สินค้าคงเหลือ
เงินให้ก ้ยู มื ระยะสั:นแก่บริษทั ทีเ7 กี7ยวข้อ งกัน - สุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงินหมุ นเวียนอื7น - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ข องงวดปัจจุบนั
สินทรัพย์ห มุ นเวียนอื7น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีต7 ิดภาระคํ:าประกัน
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม - สุทธิ
เงินลงทุนในบริษทั ย่อ ย - สุทธิ
ลูก หนี:ก ารค้าและลูก หนี:ไม่ห มุ นเวียนอื7น - สุทธิ
เครื7อ งตกแต่งและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์สิทธิก ารใช้ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงินไม่ห มุ นเวียนอื7น - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่ห มุ นเวียนอื7น - สุทธิ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุ

5
4.1.2
6

7
8
9
10
11
12
13
6
14

งบการเงินรวม
ณ วันที7 30 มิถ ุนายน
ณ วันที7 31 ธันวาคม
2564
2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที7 30 มิถ ุนายน
ณ วันที7 31 ธันวาคม
2564
2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)

155,417,585
182,801,736
8,297,701
90,000,000
1,618,983
1,389,141
439,525,146

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

154,300,474
107,800,772
2,821,935
90,000,000
1,618,953
1,389,141
357,931,275

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

60,252,000
4,758,847
12,390,865
31,228,217
11,965,083
11,258,994
131,854,006
571,379,152

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

45,188,500
6,000,000
56,000,000
12,390,865
31,228,217
11,965,083
11,057,691
173,830,356
531,761,631

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ7งของงบการเงินระหว่างกาลนี:
-1-

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที= 30 มิถุนายน 2564

หนีสD ินและส่ วนของผู้ถื อหุ้น
หนีสD ินหมุนเวียน
เจ้าหนี:ก ารค้าและเจ้าหนี:ห มุ นเวียนอื7น
ส่วนของหนี:สินตามสัญญาเช่าทีถ7 ึงกําหนดชําระภายในหนึ7งปี - สุทธิ
ภาษีเงินได้ค ้างจ่าย
รวมหนีสD ินหมุนเวียน
หนีสD ินไม่หมุนเวียน
หนี:สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
ประมาณการหนี:สินไม่ห มุ นเวียนสําหรับผลประโยชน์พนัก งาน
หนี:สินไม่ห มุ นเวียนอื7น
รวมหนีสD ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีสD ิน

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
ณ วันที7 30 มิถ ุนายน
ณ วันที7 31 ธันวาคม
2564
2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที7 30 มิถ ุนายน
ณ วันที7 31 ธันวาคม
2564
2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(สอบทานแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)

15
16

69,770,025
1,220,849
1,239,244
72,230,118

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

27,441,620
1,220,849
28,662,469

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

16

19,456,824
1,438,639
2,830,050
23,725,513
95,955,631

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

19,456,824
1,438,639
27,970,290
48,865,753
77,528,222

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

1,430,416,192

1,430,416,192

1,430,416,192

1,430,416,192

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

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

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

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

13,000,000
(2,002,880,322)
460,243,495
15,180,026
475,423,521
571,379,152

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

13,000,000
(2,008,890,408)
454,233,409
454,233,409
531,761,631

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

ส่ วนของผู้ถื อหุ้น
ทุนเรือ นหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 1,430,416,192 หุ้น มู ล ค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ทุนทีอ7 อกและชําระแล้ว
หุ้นสามัญ 1,430,416,192 หุ้น มู ล ค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ส่วนเกินมู ล ค่าหุ้น
ส่วนตํ7ากว่ามู ล ค่าหุ้น
ส่วนลดมู ล ค่าหุ้นสําหรับหนี:แปลงสภาพเป็ นทุน
กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่ วนของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไ7 ม่มีอ ํานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถื อหุ้น
รวมหนีสD ินและส่ วนของผู้ถื อหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ7งของงบการเงินระหว่างกาลนี:
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บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนสิDนสุ ดวันที= 30 มิถุนายน 2564

"ยัง ไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2564

2563

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

21,778,167
5,032,006
26,810,173
(23,681,760)
(31,688)
(5,032,006)
(28,745,454)
(1,935,281)
3,203,606
1,268,325
(11,155,192)
(7,384,321)
(502,982)
(720,873)
(19,763,368)
(18,495,043)
81,024
(18,414,019)

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

21,778,167
5,032,006
26,810,173
(23,681,760)
(31,688)
(5,032,006)
(28,745,454)
(1,935,281)
3,456,259
1,520,978
(10,946,632)
(7,384,321)
(427,837)
(18,758,790)
(17,237,812)
(17,237,812)

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

กําไรเบ็ดเสร็จอื=นสําหรับงวด
รายการทีจ= ะไม่ถู กจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนภายหลัง
ผลกําไรจากการวัดมู ล ค่าใหม่ข องผลประโยชน์พนัก งานทีก7 ําหนดไว้
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

82,915
(18,331,104)

63,312
(4,065,966)

82,915
(17,154,897)

63,312
(4,186,406)

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

(18,344,133)
(69,886)
(18,414,019)

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

(17,237,812)
(17,237,812)

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

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

(18,261,218)
(69,886)
(18,331,104)

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

(17,154,897)
(17,154,897)

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

(0.013)

(0.003)

(0.012)

(0.003)

1,430,416,192

1,430,416,192

1,430,416,192

1,430,416,192

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้ค ่าสื7อ -โฆษณา
รายได้จากการขาย
รายได้จากการรับจ้างก่อ สร้าง
รวมรายได้
ต้นทุนค่าสื7อ -โฆษณา
ต้นทุนขาย
ต้นทุนค่าก่อ สร้าง
รวมต้นทุน
กําไร (ขาดทุน) ขันD ต้น
รายได้อ ื7น
กําไรก่อนค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริห าร
ผลขาดทุนจากการด้อ ยค่าเงินลงทุนในบริษทั ย่อ ย
ค่าตอบแทนผูบ้ ริห าร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษทั ร่วม
รวมค่าใช้ จ่าย
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ขาดทุนสุ ทธิสําหรับงวด

4.1.1
8.1

ขาดทุนต่อหุ้นขันD พืDนฐาน (บาทต่อหุ้น)
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย= ถ่ วงนําD หนัก (หุ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ7งของงบการเงินระหว่างกาลนี:
-3-

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนสิDนสุ ดวันที= 30 มิถุนายน 2564

"ยัง ไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2563

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

42,336,206
79,660,159
5,032,006
127,028,371
(41,850,573)
(71,445,461)
(5,032,006)
(118,328,040)
8,700,331
5,619,453
14,319,784
(23,260,974)
(14,502,872)
(1,017,594)
(1,241,153)
(40,022,593)
(25,702,809)
(1,481,365)
(27,184,174)

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

42,336,206
67,141
5,032,006
47,435,353
(41,850,573)
(77,468)
(5,032,006)
(46,960,047)
475,306
6,122,804
6,598,110
(22,874,034)
(14,502,872)
(868,220)
(38,245,126)
(31,647,016)
(31,647,016)

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

กําไรเบ็ดเสร็จอื=นสําหรับงวด
รายการทีจ= ะไม่ถู กจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนภายหลัง
ผลกําไรจากการวัดมู ล ค่าใหม่ข องผลประโยชน์พนัก งานทีก7 ําหนดไว้
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

82,915
(27,101,259)

63,312
3,515,194

82,915
(31,564,101)

63,312
7,829,843

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

(28,091,637)
907,463
(27,184,174)

3,451,882
3,451,882

(31,647,016)
(31,647,016)

7,766,531
7,766,531

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

(28,008,722)
907,463
(27,101,259)

3,515,194
3,515,194

(31,564,101)
(31,564,101)

7,829,843
7,829,843

(0.020)

0.002

(0.022)

0.005

1,430,416,192

1,430,416,192

1,430,416,192

1,430,416,192

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้ค ่าสื7อ -โฆษณา
รายได้จากการขาย
รายได้จากการรับจ้างก่อ สร้าง
รวมรายได้
ต้นทุนค่าสื7อ -โฆษณา
ต้นทุนขาย
ต้นทุนค่าก่อ สร้าง
รวมต้นทุน
กําไรขันD ต้น
กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื7น
รายได้อ ื7น
กําไรก่อนค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริห าร
ผลขาดทุนจากการด้อ ยค่าเงินลงทุนในบริษทั ย่อ ย
ผลขาดทุนจากการด้อ ยค่าเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ค่าตอบแทนผูบ้ ริห าร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษทั ร่วม
รวมค่าใช้ จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิสําหรับงวด

4.1.1
8.1

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันD พืDนฐาน (บาทต่อหุ้น)
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย= ถ่ วงนําD หนัก (หุ้น)

2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ7งของงบการเงินระหว่างกาลนี:
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บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลีย= นแปลงส่ วนของผู้ถื อหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนสิDนสุ ดวันที= 30 มิถุนายน 2564

"ยัง ไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
กําไร (ขาดทุน) สะสม

ทุนเรือ นหุ้นที7
ออกและชําระแล้ว

ส่วนเกิน
มู ล ค่าหุ้น

ส่วนตํ7ากว่า
มู ล ค่าหุ้น

ส่วนลดมู ล ค่า
หุ้นสําหรับหนี:
แปลงสภาพเป็ น
ทุน

จัดสรรแล้ว

ยังไม่ได้จัดสรร

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

รวมส่วนของ
บริษทั ใหญ่

ยอดยกมา ณ วันที7 1 มกราคม 2564
โอนไปกําไรสะสม
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที= 30 มิถุ นายน 2564

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

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

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

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

13,000,000
13,000,000

(1,974,871,600)
82,915
(28,091,637)
(2,002,880,322)

(82,915)
82,915
-

(82,915)
82,915
-

488,252,217
(28,008,722)
460,243,495

ยอดยกมา ณ วันที7 1 มกราคม 2563
โอนไปกําไรสะสม
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที= 30 มิถุ นายน 2563

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

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

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

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

13,000,000
13,000,000

(1,976,098,868)
63,312
3,451,882
(1,972,583,674)

(63,312)
63,312
-

(63,312)
63,312
-

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ7งของงบการเงินระหว่างกาลนี:
-5-

ส่วนของส่วนได้
เสียทีไ7 ม่มีอ ํานาจ
ควบคุม
14,272,563
907,463
15,180,026
-

รวม
502,524,780
(27,101,259)
475,423,521
487,024,949
3,515,194
490,540,143

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลีย= นแปลงส่ วนของผู้ถื อหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนสิDนสุ ดวันที= 30 มิถุนายน 2564

"ยัง ไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไร(ขาดทุน)สะสม

ทุนเรือ นหุ้นทีอ7 อก
และชําระแล้ว

ส่วนเกิน
มู ล ค่าหุ้น

ส่วนตํ7ากว่า
มู ล ค่าหุ้น

ส่วนลดมู ล ค่าหุ้น
สําหรับหนี:แปลง
สภาพเป็ นทุน

จัดสรรแล้ว

ยังไม่ได้จัดสรร

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

รวม

ยอดยกมา ณ วันที7 1 มกราคม 2564
โอนไปกําไรสะสม
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที= 30 มิถุนายน 2564

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

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

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

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

13,000,000
13,000,000

(1,977,326,307)
82,915
(31,647,016)
(2,008,890,408)

(82,915)
82,915
-

(82,915)
82,915
-

485,797,510
(31,564,101)
454,233,409

ยอดยกมา ณ วันที7 1 มกราคม 2563
โอนไปกําไรสะสม
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที= 30 มิถุนายน 2563

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

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

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

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

13,000,000
13,000,000

(1,987,779,881)
63,312
7,766,531
(1,979,950,038)

(63,312)
63,312
-

(63,312)
63,312
-

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ7งของงบการเงินระหว่างกาลนี:
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บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนสิDนสุ ดวันที= 30 มิถุนายน 2564

"ยัง ไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

งบการเงินรวม
2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิก ่อ นภาษีเงินได้นติ ิบคุ คล
ปรับรายการทีก= ระทบกําไร (ขาดทุน) เป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) การดําเนินงาน
ดอกเบี:ยจ่าย
ดอกเบี:ยรับ
ลูก หนี:ก ารค้าและลูก หนี:ห มุ นเวียนอื7น (เพิม7 ขึ:น) ลดลง
สินค้าคงเหลือ ลดลง
สินทรัพย์ห มุ นเวียนอื7น (เพิม7 ขึ:น)
สินทรัพย์ไม่ห มุ นเวียนอื7น (เพิม7 ขึ:น)
เจ้าหนี:ก ารค้าและเจ้าหนี:ห มุ นเวียนอื7นเพิม7 ขึ:น (ลดลง)
หนี:สินหมุ นเวียนอื7น (ลดลง)
หนี:สินไม่ห มุ นเวียนอื7น (ลดลง)
ค่าเสื7อ มราคาและค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุนจากการปรับมู ล ค่ายุติธรรม
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค7 าดว่าจะเกิดขึ:น
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตทีค7 าดว่าจะเกิดขึ:น - เงินให้ก ้ยู มื บริษทั ทีเ7 กี7ยวข้อ งกัน
โอนกลับประมาณการหนี:สินคดีค วาม
ตัดจําหน่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนัก งาน
(กําไร) ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายและขายสินทรัพย์ถ าวร
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อ ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื7น
(กําไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื7น
ขาดทุนจากการด้อ ยค่าเงินลงทุนในบริษทั ย่อ ย
ขาดทุนจากการด้อ ยค่าเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษทั ร่วม
รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอดขาดทุน
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดําเนินงาน
เงินสดจ่ายดอกเบี:ย
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนัก งาน
จ่ายภาษีเงินได้
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ7งของงบการเงินระหว่างกาลนี:
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2563

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(25,702,809)

3,451,882

(31,647,016)

7,766,531

570,096
(1,093,481)
(27,518,090)
41,602,846
(80,000)
(303,075)
(16,012,846)
7,790,339
(2,057)
588,143
(1,632,505)
1,241,153
(20,552,286)

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

849,033
(1,093,210)
22,733,309
9,900
(80,000)
(303,075)
(17,257,606)
(1,541)
7,790,339
588,143
(1,632,505)
(20,044,229)

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

(268,021)
(1,854,963)
(22,675,270)

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

(278,938)
(268,021)
(1,618,953)
(22,210,141)

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

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิDนสุ ดวันที= 30 มิถุนายน 2564

"ยัง ไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2564

2563

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(6,000,000)
(90,000,000)
1,093,481
(1,517,390)
3,720,072
(92,703,837)

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

(6,000,000)
(90,000,000)
1,093,210
(1,517,390)
3,720,072
(92,704,108)

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

(1,153,356)
(1,153,356)

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

(1,153,356)
(1,153,356)

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

(116,532,463)
271,950,048
155,417,585

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

(116,067,605)
270,368,079
154,300,474

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

งบการเงินรวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพือ7 ซือ: เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื7น
เงินลงทุนชั7วคราว (เพิม7 ขึ:น) ลดลง
เงินสดรับจากเงินให้ก ้ยู มื บริษทั ทีเ7 กี7ยวข้อ ง
เงินสดรับจากดอกเบี:ย
เงินสดจ่ายเพือ7 ซือ: เครื7อ งตกแต่งและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายเครื7อ งตกแต่งและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือ7 ซือ: สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดทีผ7 เู้ ช่าจ่ายเพือ7 ลดจํานวนหนี:สินซึ7งเกิดขึ:นจากสัญญาเช่าการเงิน
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม= ขึนD (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิDนงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ7งของงบการเงินระหว่างกาลนี:
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บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันทีB 30 มิถุนายน 2564
1.

ข้ อมูลทัวB ไป

1.1

ข้ อมูลบริษทั

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

บริ ษทั ดีวี8 จํากัด (มหาชน) ซึ4 งจดทะเบียนจัดตั:งและมีภูมิลาํ เนาในประเทศไทย และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย โดยมีที4อยูต่ ามที4จดทะเบียนตั:งอยูเ่ ลขที4 191/43 อาคารซี ทีไอ ทาวเวอร์ ชั:น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั ประกอบธุรกิจหลักโดยเป็ นผูจ้ ดั หา ผลิต และ/หรื อร่ วมผลิตสื4 อโฆษณา ณ จุดขาย / การจัดงานอีเว้นท์ / การผลิตผ่าน
สื4 อออนไลน์
1.2

การแพร่ ระบาดของโรคติดเชืJอไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื: อไวรัสโคโรนา 2019 ที4ปัจจุบนั ยังมีผลกระทบต่อธุ รกิ จและอุตสาหกรรม
ส่ วนใหญ่ สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนํามาซึ4 งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดําเนินธุรกิจ ฝ่ าย
บริ หารของบริ ษทั ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี4ยวกับมูลค่าของ
สิ นทรัพย์ ประมาณการหนี: สินและหนี: สินที4อาจเกิดขึ:นอย่างต่อเนื4 อง ทั:งนี: ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจ
ในประเด็นต่าง ๆ เมื4อสถานการณ์มีการเปลี4ยนแปลง

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินระหว่ างกาลและการนําเสนองบการเงินรวม

2.1

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี: จดั ทําขึ:นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที4 34 เรื4 อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล โดย
บริ ษทั เลือกเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม ได้มีการขยายการแสดงรายการในงบการเงินเพิ4มเติม
เช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี
งบการเงินระหว่างกาลนี:จดั ทําขึ:นเพื4อให้ขอ้ มูลเพิ4มเติมจากงบการเงินประจําปี ที4นาํ เสนอครั:งล่าสุ ด ดังนั:นจึงเน้นการให้
ข้อมูลเกี4ยวกับกิจการ เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื4อไม่ให้ขอ้ มูลที4นาํ เสนอซํ:าซ้อนกับข้อมูลที4ได้รายงานไป
แล้ว ผูใ้ ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี:ควบคู่ไปกับงบการเงินสําหรับปี สิ: นสุ ดวันที4 31 ธันวาคม 2563
งบการเงิ น ระหว่างกาลฉบับ นี: จดั ทําขึ: น เป็ นภาษาไทย การแปลงบการเงิ น ระหว่างกาลฉบับ นี: เป็ นภาษาอื4 น ต้องให้
สอดคล้องกับงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทย
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บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันทีB 30 มิถุนายน 2564
2.2

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

เกณฑ์ ในการนําเสนองบการเงินรวม
งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ดังนี:
สัดส่ วนการลงทุน (ร้อยละ)
ชื4อบริ ษทั

ประเภทกิจการ

บริ ษทั ย่อยทางตรง :
บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน4 จํากัด จัดหา ผลิตและ/หรื อร่ วมผลิต
รายการโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม
บริ ษทั ย่อยทางอ้อม :
บริ ษทั ฮิโนกิ วูด้ เวิร์ค จํากัด
ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากไม้
(ถือหุน้ โดย บริ ษทั ดีมีเตอร์ อิน หรื อที4มีส่วนประกอบของไม้
โนเวชัน4 จํากัด)
กิจการร่ วมค้า DCORP - DLI
รับจ้างติดตั>งงานโครงการต่าง ๆ
บริ ษทั ร่ วม :
บริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด ประกอบกิจการสวนนํ>า
สวนสนุก สถานที4พกั ผ่อนหย่อนใจ
บริ ษทั เรฟโวลูชนั4 ออฟ ดิจิทลั เอ็ม จัดทํา และให้บริ การเกี4ยวกับ
พลอยยี เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด
แอปพลิเคชัน4 สําหรับการบริ หาร
จัดการองค์กร

ที4ต> งั
30 มิถุนายน
สํานักงานใหญ่
2564

31 ธันวาคม
2563

กรุ งเทพ

100.00

100.00

ปทุมธานี

100.00

100.00

นนทบุรี

80.00

80.00

สมุทรปราการ

37.50

37.50

กรุ งเทพ

40.00

-

บริ ษทั ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จํากัดได้จดทะเบียนเลิกบริ ษทั ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื4อวันที4 23 พฤศจิกายน 2563 และ
ชําระบัญชีเสร็ จสิ: นเมื4อวันที4 6 สิ งหาคม 2564
รายการบัญชีกบั บริ ษทั ย่อยที4มีสาระสําคัญได้ถูกหักออกจากงบการเงินรวมแล้ว
งบการเงินรวมนี: ได้จดั ทําขึ:นโดยใช้นโยบายการบัญชีเช่นเดียวกับที4ใช้สาํ หรับรายการบัญชีที4เหมือนกันหรื อเหตุการณ์
ทางบัญชีที4คล้ายคลึงกันสําหรับการจัดทํางบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2.3

นโยบายการบัญชีทสีB ํ าคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี: จดั ทําขึ:นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับที4ใช้ในงบการเงินสําหรับปี
สิ: นสุ ดวันที4 31 ธันวาคม 2563
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บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันทีB 30 มิถุนายน 2564

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

2.4

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ทเีB ริBมมีผลบังคับใช้ ในงวดปัจจุบัน
ในระหว่างงวด กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุ งจํานวนหลายฉบับ ซึ4 งมี ผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที4 มีรอบระยะเวลาบัญชี ที4เริ4 มในหรื อหลังวันที4
1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข: ึนเพื4อให้มี
เนื: อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี4ยวกับ
วิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมาถื อปฏิ บตั ิ น: ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญ ต่องบการเงิ น
ระหว่างกาลของกลุ่มบริ ษทั

ข)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีBจะมีผลบังคับใช้ สําหรับงบการเงินทีBมีรอบระยะเวลาบัญชีทีBเริBมในหรื อหลังวันทีB 1
มกราคม 2565
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งหลายฉบับ ซึ4 งจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับ
งบการเงินที4มีรอบระยะเวลาบัญชี ที4เริ4 มในหรื อหลังวันที4 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข: ึนเพื4อให้มีเนื: อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย
ส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี4ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการ
ให้ขอ้ ผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิหรื อข้อยกเว้นชัว4 คราวกับผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั เชื4 อว่าการปรับปรุ งมาตรฐานนี: จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของ
กลุ่มบริ ษทั

3.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล ฝ่ ายบริ หารใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐานเกี4ยวกับการรับรู ้ และการวัด
มูลค่าของสิ นทรัพย์ หนี: สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที4เกิดขึ:นจริ งอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และ
ข้อสมมติฐานที4จดั ทําโดยฝ่ ายบริ หาร
การใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐาน รวมถึงแหล่งข้อมูลสําคัญที4นาํ มาใช้ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล
เหมือนกับที4ใช้ในการจัดทํางบการเงินประจําปี สิ: นสุ ดวันที4 31 ธันวาคม 2563
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บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันทีB 30 มิถุนายน 2564
4.

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

รายการกับบุคคลและกิจการทีเB กียB วข้ องกัน
บริ ษทั มีรายการทางบัญชีจาํ นวนหนึ4งซึ4 งเกิดกับบริ ษทั ที4เกี4ยวข้องกันโดยมีผถู ้ ือหุ น้ กลุ่มเดียวกันหรื อมีกรรมการร่ วมกัน
สิ นทรัพย์ หนี:สิน รายได้และค่าใช้จ่ายส่ วนหนึ4งเกิดจากรายการที4มีกบั บริ ษทั ที4เกี4ยวข้องกันดังกล่าว
ชื4อบริ ษทั
ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน4 จํากัด
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พเี รี ยนซ์ จํากัด
บริ ษทั ร่ วม (บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 37.5)
บริ ษทั เรฟโวลูชนั4 ออฟ ดิจิทลั เอ็มพลอยยี
บริ ษทั ร่ วม (บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 40)
เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด
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)

4.1

รายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการทีเB กียB วข้ องกัน

4.1.1 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกันสําหรับงวดสามเดือนสิ: นสุ ดวันที4 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงั นี:

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563

ดอกเบียJ รับ
กิจการร่ วมค้า DCORP - DLI
ต้ นทุนทางการเงิน
กิจการร่ วมค้า DCORP - DLI
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร
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-

-

253,483

-

-

-

140,240

-

7,384,321

4,719,312

7,384,321

4,719,312

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันทีB 30 มิถุนายน 2564

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกันสําหรับงวดหกเดือนสิ: นสุ ดวันที4 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงั นี:

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563

ดอกเบียJ รับ
กิจการร่ วมค้า DCORP - DLI

-

-

504,181

-

รายได้ จากการบริการ
บริ ษทั ฮิโนกิ วูด้ เวิร์ค จํากัด

-

-

-

45,000

ต้ นทุนทางการเงิน
กิจการร่ วมค้า DCORP - DLI

-

-

278,938

-

14,502,872

8,453,587

14,502,872

8,453,587

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร
4.1.2 สิ นทรัพย์และหนี:สินระหว่างกัน

ลูกหนีอJ ืBนกิจการทีเB กียB วข้ องกัน
กิจการร่ วมค้า DCORP - DLI

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2564
2563

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2564
2563
-

-

2,962,070

5,621,139

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอืBน
บริ ษทั ฮิโนกิ วูด้ เวิร์ค จํากัด

-

-

-

281,300

ดอกเบียJ ค้ างรับ
กิจการร่ วมค้า DCORP - DLI

-

-

253,483

256,269

หนีสJ ิ นไม่ หมุนเวียนอืBน
เงินคํ:าประกันและดอกเบี:ยค้างจ่าย
กิจการร่ วมค้า DCORP - DLI (หมายเหตุ 9.1)

-

-

25,140,240

25,141,781
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บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันทีB 30 มิถุนายน 2564

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัJ นและดอกเบียJ ค้ างรับ
บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน4 จํากัด
หัก ผลขาดทุนด้านเครดิตที4คาดว่าจะเกิดขึ:น
รวม

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2564
2563

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2564
2563
-

-

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

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

เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ที4เกี4ยวข้องกันทั:งจํานวนมีการคิดดอกเบี:ยอัตราคงที4ในอัตราร้อยละ 2 - 7 ต่อปี
ผลขาดทุนด้านเครดิตที4คาดว่าจะเกิดขึ:น - เงินให้กยู้ มื ระยะสั:น มีการเปลี4ยนแปลงในระหว่างงวด ดังนี:

ยอดยกมา
ลดลง
ยอดยกไป

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2564
2563
470,885
(470,885)
-
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2564
2563
61,000,000
61,470,885
(470,885)
61,000,000
61,000,000

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันทีB 30 มิถุนายน 2564
5.

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

ลูกหนีกJ ารค้ าและลูกหนีหJ มุนเวียนอืBน - สุ ทธิ
งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2564
2563
ลูกหนีกJ ารค้ า
ลูกหนี:การค้า - กิจการที4เกี4ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4.1.2)
ลูกหนี:การค้า
139,770,672
(71,340,823)
หัก ผลขาดทุนด้านเครดิตที4คาดว่าจะเกิดขึ:น
68,429,849
รวมลูกหนี:การค้า
ลูกหนีหJ มุนเวียนอืBน
ลูกหนี:การค้า - กิจการที4เกี4ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7.1)
90,000,000
หัก ผลขาดทุนด้านเครดิตที4คาดว่าจะเกิดขึ:น - กิจการที4
เกี4ยวข้องกัน
(90,000,000)
ลูกหนี:กิจการที4เคยเกี4ยวข้องกัน - สุ ทธิ (หมายเหตุ 5.1)
ภาษีมูลค่าเพิ4มรอเรี ยกคืน
57,738,784
ลูกหนี:อื4น
59,775,544
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - ค่าที4ปรึ กษา (หมายเหตุ 9.1)
2,169,767
(5,312,208)
หัก ผลขาดทุนด้านเครดิตที4คาดว่าจะเกิดขึ:น
114,371,887
รวมลูกหนี:หมุนเวียนอื4น
182,801,736
รวมลูกหนี:การค้าและลูกหนี:หมุนเวียนอื4น

143,361,655
(71,342,880)
72,018,775

2,962,070
90,905,063
(71,127,089)
22,740,044

5,621,139
117,539,614
(71,127,089)
52,033,664

90,000,000

90,000,000

90,000,000

(90,000,000)
58,961,529
27,017,173
2,596,319
(5,312,208)
83,262,813
155,281,588

(90,000,000)
55,508,085
34,864,851
(5,312,208)
85,060,728
107,800,772

(90,000,000)
56,764,312
27,048,313
(5,312,208)
78,500,417
130,534,081

ลูกหนี:การค้าจําแนกตามอายุหนี:ที4คา้ งชําระ ได้ดงั นี:

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 เดือน ถึง 6 เดือน
6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ:นไป
รวม

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2564
2563
59,045,882
49,678,828
3,371,997
631,300
4,060,670
72,660,823
139,770,672
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2564
2563

18,315,986
2,703,961
72,662,880
143,361,655

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2564
2563
10,394,007
24,072,578
3,371,997
631,300
4,060,670
72,447,089
90,905,063

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

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันทีB 30 มิถุนายน 2564

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

ผลขาดทุนด้านเครดิตที4คาดว่าจะเกิดขึ:น - ลูกหนี:การค้ามีการเปลี4ยนแปลงในระหว่างงวด ดังนี:

ยอดยกมา
ลดลง
ยอดยกไป

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2564
2563
71,342,880
72,514,670
(2,057) (1,171,790)
71,340,823
71,342,880

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2564
2563
71,127,089
72,298,878
- (1,171,789)
71,127,089
71,127,089

บริ ษทั บันทึ กผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที4 คาดว่าจะเกิ ดขึ: นจากลูกหนี: การค้ารายหนึ4 งทั:งจํานวน 61.21 ล้านบาท ซึ4 งเป็ น
ลูกหนี: การค้าที4ผิดนัดชําระคืนเงินสนับสนุ นจากการจัดการแข่งขันกี ฬาที4บริ ษทั เป็ นผูล้ งทุนทางด้านการเงินจํานวน
86.43 ล้านบาท ตามสัญญาว่าจ้างดําเนิ นโครงการรายการการแข่งขันกอล์ฟ Thailand Classic บริ ษทั ได้ยนื4 ฟ้องกับศาล
แพ่งแล้วเมื4อวันที4 15 กรกฎาคม 2559 ขณะนี:อยูร่ ะหว่างการนําส่ งหมายฎีกา และคําร้องขอทุเลาการบังคับคดีของจําเลย
และเมื4อวันที4 12 กันยายน 2562 บริ ษทั ยืน4 คัดค้านคําร้องขออนุ ญาตฎีกาของจําเลย และยืน4 แก้ฎีกาต่อศาลแพ่งกรุ งเทพ
ใต้ ปั จจุบนั คดีน: ีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
บริ ษทั บันทึกผลขาดทุนด้านเครดิตที4คาดว่าจะเกิดขึ:นจากลูกหนี: ซ4 ึ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมรายหนึ4 ง จากการที4บริ ษทั ได้นาํ เงิน
ฝากประจําเป็ นหลักทรัพย์ค: าํ ประกันวงเงินกูย้ ืมของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว ต่อมาทางธนาคารได้หักชําระต้นเงินกูท้ ี4คา้ ง
ชําระจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวแล้ว 90 ล้านบาท ดังนั:นบริ ษทั ร่ วมจึงมีหน้าที4ตอ้ งชําระเงินคืนแก่บริ ษทั ตามจํานวนเงิน
ที4ธนาคารหักชําระจากบัญชีเงินฝาก อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ร่ วมดังกล่าวได้หยุดดําเนินงานและขาดสภาพคล่อง บริ ษทั จึง
พิจารณาตั:งผลขาดทุนด้านเครดิตที4คาดว่าจะเกิดขึ:นทั:งจํานวน (หมายเหตุ 7.1)
5.1

ลูกหนีจJ ากกิจการทีเB คยเกียB วข้ องกัน - สุ ทธิ

ลูกหนี:จากกิจการที4เคยเกี4ยวข้องกัน บริ ษทั สยามหิ นประดับ จํากัด
ลูกหนี:เงินให้กยู้ มื
รายได้ค่าบริ การค้างรับ
รวม
หัก ผลขาดทุนด้านเครดิตที4คาดว่าจะเกิดขึ:น
ลูกหนี:จากกิจการที4เคยเกี4ยวข้องกัน - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2564
2563

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2564
2563

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

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

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

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันทีB 30 มิถุนายน 2564

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

บริ ษ ัท ได้ยื4น ฟ้ อ งร้ อ งลู ก หนี: ดังกล่ าวกับ ศาลแพ่ งแล้ว เมื4 อ วัน ที4 15 ตุ ล าคม 2555 และเมื4 อ วัน ที4 17 ธัน วาคม 2555
ศาลพิพากษาให้ลูกหนี:ชาํ ระเงินจํานวน 73.54 ล้านบาท พร้อมดอกเบี:ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
บริ ษทั ได้นาํ ยึดเครื4 องจักรเก่าของลูกหนี: แล้ว อยู่ระหว่างรอประกาศขายทอดตลาดจากเจ้าพนักงานบังคับคดี และเมื4อ
วันที4 21 พฤษภาคม 2563 บริ ษทั ได้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของจําเลย พบว่า จําเลยไม่มีทรัพย์สินใดให้ยดึ อายัด หรื อ
บังคับคดี ต่อมาเดือนมิถุนายน 2563 ทนายความจําเลยได้ทาํ หนังสื อยินยอมให้บริ ษทั สามารถเข้ารื: อถอนอาคารเพื4อออก
ขายได้ ปั จจุบนั อยูใ่ นระหว่างดําเนินการในชั:นบังคับคดี และดําเนินการในชั:นเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
6.

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน - สุ ทธิ
ประกอบด้วย

เงินฝากประจําประเภทเกินกําหนด 3 เดือน
ลูกหนี:สญ
ั ญาเช่าการเงิน (หมายเหตุ 6.1)
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
6.1

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2564
2563
90,000,000
90,000,000
-

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2564
2563
90,000,000
90,000,000
-

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2564
2563
102,959,690
102,959,690
(17,447,740) (17,447,740)
85,511,950
85,511,950

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2564
2563
102,959,690
102,959,690
(17,447,740) (17,447,740)
85,511,950
85,511,950

(85,511,950)
-

(85,511,950)
-

ลูกหนี:สญ
ั ญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ

ลูกหนี:สญ
ั ญาเช่าการเงิน
หัก รายได้ดอกเบี,ยรับรอการรับรู ้
สุ ทธิ
หัก ส่ วนของสิ นทรัพย์ระยะยาว
ที4ถึงกําหนดชําระภายในหนึ4งปี
ผลขาดทุนด้านเครดิตที4คาดว่าจะเกิดขึ:น
สุ ทธิ

(85,511,950)
-

(85,511,950)
-

ลูกหนี: สัญญาเช่าการเงินสุ ทธิ เกิดจาก บริ ษทั ได้ลงนามในหนังสื อสัญญาซื: อขายระบบไฟฟ้ าแสงสว่างและระบบปรับ
อากาศกับบริ ษทั ที4 ไม่เกี4 ยวข้องกันแห่ งหนึ4 ง ซึ4 งการส่ งมอบงานและการตรวจรับงานได้ดาํ เนิ นการแล้วเสร็ จในเดื อน
สิ งหาคม 2559
ในปี 2561 ลูกหนี: ประสบปั ญหาสภาพคล่อง จึงขอเจรจาเพื4อขอขยายระยะเวลาการชําระ และจํานวนเงินที4ตอ้ งชําระใน
แต่ละงวด บริ ษทั พิจารณาตั:งผลขาดทุนด้านเครดิตที4คาดว่าจะเกิดขึ:นทั:งจํานวน
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บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันทีB 30 มิถุนายน 2564

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

ตามมติที4ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั:งที4 8/2561 เมื4อวันที4 24 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติให้สํานักงานกฎหมายแห่ ง
หนึ4 งดําเนิ นการฟ้ องร้องลูกหนี: ดงั กล่าวแล้ว ศาลนัดสื บพยานโจทก์และจําเลยในวันที4 23 และ 24 มกราคม 2563 โดย
แบ่งเป็ น 2 คดี
คดี ที4 1 ทุนทรัพย์ฟ้องรวม 27.09 ล้านบาท (รวมดอกเบี: ย) เมื4อวันที4 24 มีนาคม 2563 ศาลแพ่งมีคาํ พิพากษาให้จาํ เลย
ชําระเงิน 25.60 ล้านบาท พร้อมดอกเบี:ยในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับจากวันถัดจากวันฟ้ องเป็ นต้น
ไป จนกว่าจะชําระเสร็ จแก่โจทก์ โดยกําหนดค่าทนายความ 0.15 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายดําเนินคดี 0.01 ล้านบาท
โดยวันที4 3 เมษายน 2564 ศาลแพ่งได้ส่งหมายนัดแจ้งให้ทราบว่า คดีดงั กล่าวศาลอุทธรณ์นดั ฟั งคําพิพากษาในวันที4 5
พฤษภาคม 2564 ต่อมาศาลอุทธรณ์ได้เลื4อนการนัดฟั งคําพิพากษาออกไปเป็ นวันที4 5 กรกฎาคม 2564 โดยวันดังกล่าว
ศาลอุทธรณ์ได้มีคาํ พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ โดยไม่ตดั สิ ทธิbให้โจทก์ที4จะยืน4 ฟ้องจําเลยเป็ นคดีใหม่ภายในกําหนด
อายุความ คืนค่าขึ:นศาลในศาลชั:นต้นให้กบั โจทก์และชั:นอุทธรณ์ให้แก่จาํ เลย ค่าฤชาธรรมเนี ยมนอกจากที4ศาลสั4งคืน
ให้เป็ นพับ ปั จจุบนั คดีดงั กล่าวบริ ษทั ได้ขอขยายระยะเวลายืน4 ฎีกา
คดีที4 2 ทุนทรัพย์ฟ้องรวม 63.41 ล้านบาท (รวมดอกเบี:ย) เมื4อวันที4 27 ธันวาคม 2562 ศาลแพ่งมีคาํ พิพากษาให้จาํ เลย
ชําระเงิน 59.91 ล้านบาท พร้อมดอกเบี:ยในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วนั ที4 1 มกราคม 2561 เป็ น
ต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็ จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี:ยถึงวันฟ้ องให้ไม่เกิน 3.49 ล้านบาท ตามที4โจทก์ขอ กับให้จาํ เลยชดใช้
ค่าฤชาธรรมเนี ยมแทนโจทก์ โดยกําหนดค่าทนายความ 0.15 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายดําเนิ นคดี 0.01 ล้านบาท ปั จจุบนั
คดีดงั กล่าวอยูร่ ะหว่างการพิจารณาคดีในชั:นอุทธรณ์ โดยวันที4 31 มีนาคม 2564 ศาลอุทธรณ์ได้มีคาํ พิพากษาแก้เป็ น ให้
จําเลยชําระเงิ น จํานวน 49.46 ล้านบาท พร้ อ มดอกเบี: ย ในอัต ราร้ อ ยละ 7 ต่ อ ปี ของต้น เงิ น ดังกล่ าว นับ แต่ ว นั ที4 1
มกราคม 2561 เป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็ จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี: ยถึงวันฟ้ องให้ไม่เกิ น 3.49 ล้านบาท ค่าฤชาธรรม
เนียมชั:นอุทธรณ์ให้เป็ นพับ นอกจากนี:ให้เป็ นไปตามคําพิพากษาของศาลชั:นต้น
7.

เงินฝากทีตB ดิ ภาระคําJ ประกัน

7.1

บริ ษทั มีเงินฝากประจํา จํานวน 90 ล้านบาท นําไปเป็ นหลักทรัพย์ค: าํ ประกันวงเงินกูย้ มื บริ ษทั ร่ วมแห่ งหนึ4 ง (หมายเหตุ
8.2.1) ตามมติที4ประชุมคณะกรรมการครั:งที4 6/2561 เมื4อวันที4 18 พฤษภาคม 2561
อย่างไรก็ตาม เนื4 องจากการหยุดดําเนิ นงานและการขาดสภาพคล่องของบริ ษทั ร่ วม ส่ งผลให้บริ ษทั ร่ วมไม่สามารถ
ชําระคืนเงินต้นได้ตามสัญญา ซึ4 งในปี 2563 ทางธนาคารได้หกั ชําระเงินกูจ้ ากบัญชีเงินฝากดังกล่าวไปแล้วรวม 90 ล้าน
บาท ทําให้บริ ษทั ร่ วมมีหน้าที4ตอ้ งชําระคืนบริ ษทั ตามจํานเงิวนที4ธนาคารได้หักไปแล้วจากบัญชี เงินฝากดังกล่าวของ
บริ ษทั

7.2

บริ ษทั มี เงินฝากประจํา จํานวน 45.19 ล้านบาท เพื4อออกหนังสื อคํ:าประกันการรับจ้างล่วงหน้าให้กบั กิ จการร่ วมค้า
DCORP - DLI (หมายเหตุ 9.1) ตามมติที4ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั:งที4 7/2563 เมื4อวันที4 13 สิ งหาคม 2563

7.3

บริ ษทั ย่อย (กิจการร่ วมค้า DCORP-DLI) ยินยอมให้ใช้เงินฝากประจํา จํานวน 15.06 ล้านบาท เพื4อเป็ นหลักประกันคํ:า
หนังสื อคํ:าประกันสัญ ญาให้กบั บริ ษทั ตามมติ ที4ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ย่อยครั:งที4 2/2563 วันที4 22 กรกฏาคม
2563 โดยหนังสื อคํ:าประกันดังกล่าวออกเพื4อเป็ นหลักประกันสัญญาจ้าง ตามสัญญาจ้างโครงการค่าสร้างการรับรู ้สู่
ประชาชนด้วยป้ายประชาสัมพันธ์อจั ฉริ ยะ
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บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันทีB 30 มิถุนายน 2564
8.

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม - สุ ทธิ
รายละเอียดเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
บริ ษทั

บริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

ประกอบกิจการสวนนํ4า
สวนสนุก สถานทีM
พักผ่อนหย่อนใจ

จัดตั4งขึ4น
ในประเทศ

สัดส่ วนเงินลงทุน
30
มิถุนายน
2564

31
ธันวาคม
2563

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

37.5

37.5

จัดทํา และให้บริ การ
เอ็มพลอยยี เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด เกีMยวกับแอปพลิเคชันM
สําหรับการบริ หาร
จัดการองค์กร

30
มิถุนายน
2564

31
ธันวาคม
2563

30
มิถุนายน
2564

31
ธันวาคม
2563

324,999

324,999

-

-

(324,999)

(324,999)

-

-

-

-

-

-

6,000

-

4,759

-

6,000

-

4,759

-

ไทย

หัก : ค่าเผือM ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่า
สุ ทธิ
บริ ษทั เรฟโวลูชนัM ออฟ ดิจิทลั

วิธีส่วนได้เสี ย

ราคาทุน

ไทย

40

รวม

- 19 -

-

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันทีB 30 มิถุนายน 2564

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์ ประกอบกิจการ
พีเรี ยนซ์ จํากัด สวนนํ4า สวนสนุก
สถานทีMพกั ผ่อน
หย่อนใจ
บริ ษทั เรฟโวลูชนMั จัดทํา และ
ออฟ ดิจิทลั เอ็ม ให้บริ การเกีMยวกับ
พลอยยี เอ็กซ์พี แอปพลิเคชันM
เรี ยนซ์ จํากัด
สําหรับการ
บริ หารจัดการ
องค์กร

จัดตั4งขึ4น
ในประเทศ

สัดส่ วนเงินลงทุน

ราคาทุน

30
มิถุนายน
2564

31
ธันวาคม
2563

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

37.5

37.5

40

-

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีราคาทุน - สุ ทธิ

30
มิถุนายน
2564

31
ธันวาคม
2563

30
มิถุนายน
2564

31
ธันวาคม
2563

30
มิถุนายน
2564

31
ธันวาคม
2563

324,999

324,999

(324,999)

(324,999)

-

-

6,000

-

-

-

6,000

-

330,999

324,999

(324,999)

(324,999)

6,000

-

ไทย

ไทย

รวม

8.1

ค่าเผือM การด้อยค่า
ของเงินลงทุน

ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ในระหว่างงวด บริ ษทั รับรู ้ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวม ดังนี:
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมใน
ระหว่างงวดสามเดือนสิ: นสุ ดวันที4 30 มิถุนายน
2564
2563
-

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด
บริ ษทั เรฟโวลูชนั4 ออฟ ดิจิทลั เอ็มพลอยยี เอ็กซ์พี
เรี ยนซ์ จํากัด
รวม

(721)
(721)
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บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
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“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

(หน่วย: พันบาท)

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด
บริ ษทั เรฟโวลูชนั4 ออฟ ดิจิทลั เอ็มพลอยยี เอ็กซ์พี
เรี ยนซ์ จํากัด
รวม

งบการเงินรวม
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมใน
ระหว่างงวดหกเดือนสิ: นสุ ดวันที4 30 มิถุนายน
2564
2563
(1,241)
(1,241)

-

ตั:งแต่รอบปี สิ: 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 ได้ต: งั ค่าเผื4อด้อยค่าของเงิน
ลงทุนดังกล่าวเต็มจํานวน (325 ล้านบาท)
8.2.1 ในที4ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั:งที4 8/2560 เมื4อวันที4 15 กันยายน 2560 ที4ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิ
การลงทุนในธุรกิจพัฒนาแหล่งให้ความบันเทิงในรู ปแบบดิจิทลั ไฮเปอร์ เรี ยลลิต: ี โครงการเดอะมาร์ เวลเอ็กซ์พีเรี ยนซ์
ไทยแลนด์ : ธี มเอ็นเตอร์เทนเมนท์ แอ็ทแทรคชัน4 (TMX) ในบริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด (ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์) โดย
จะเข้าซื: อหุ น้ สามัญเพิ4มทุนของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ร้อยละ 32.5 รวม 280 ล้านบาท และต่อมาวันที4 12 ธันวาคม 2560 ที4
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิซ:ื อหุ ้นเพิ4มทุนในฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ เพิ4มเติมอีกร้อยละ 5 คิดเป็ นเงิน 45 ล้าน
บาท รวมลงทุนในฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ร้อยละ 37.5 รวมทั:งสิ: น 325 ล้านบาท
เมื4อวันที4 21 มกราคม 2562 ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ได้จดั ให้มีการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั:งที4 1/2562โดยเสนอวาระการ
พิจารณาเกี4ยวกับการหยุดดําเนิ นโครงการของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ เนื4 องจาก ฮีโร่ เอ็กซ์พี เรี ยนซ์ ได้ประสบปั ญหาขาด
สภาพคล่องทางการเงิน และการดําเนินโครงการที4ไม่เป็ นไปตามแผนการ
เจ้าหนี:ของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํานวนหลายราย มูลค่ารวม 59.50 ล้านบาท ได้ฟ้องร้องและ/หรื อส่ งหนังสื อแจ้งให้ชาํ ระ
หนี:สินคงค้างพร้อมดอกเบี:ย รวมถึงค่าปรับล่าช้า
นอกจากนี: ภายใต้สัญญาเงินกูย้ ืมระหว่างธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ กับ ฮี โร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ลงวันที4 23 พฤษภาคม 2561
บริ ษทั ได้มีหลักประกันสัญญา เพื4อประกันการชําระหนี: เป็ นเงินฝากประจําของบริ ษทั จํานวน 90 ล้านบาท และในที4
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั:งที4 1/2562 ของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ใช้หลักประกันดังกล่าวในการชําระ
เงินกูท้ ี4คา้ งชําระกับธนาคาร
ในปี 2563 ฝ่ ายบริ ห ารของฮี โร่ เอ็กซ์ พี เรี ยนซ์ ได้รายงานข้อมู ลเกี4 ยวกับ คดี ความ ซึ4 งระบุ ว่าฮี โร่ เอ็กซ์ พี เรี ยนซ์ ถูก
ฟ้ องร้ องจากเจ้าหนี: 26 ราย มู ลหนี: เป็ นจํานวนรวม 78.30 บาท (ในปี 2562 ถูกฟ้ องร้ องจากเจ้าหนี: 77.30 ล้านบาท)
อย่างไรก็ตาม เจ้าหนี: จาํ นวน 3 ราย ได้ถอนฟ้ องคดีความและยินยอมลดหนี: ให้กบั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ซึ4 งฮีโร่ เอ็กซ์พี
เรี ยนซ์ ได้ชาํ ระหนี: เสร็ จสิ: น แล้ว นอกจากนี: เจ้าหนี: จาํ นวน 19 ราย ยิน ยอมให้ฮีโร่ เอ็กซ์ พี เรี ยนซ์ ผ่อนชําระได้โดย
เป็ นไปตามเงื4อนไขที4เจ้าหนี: กาํ หนด และคดีความกับเจ้าหนี: จาํ นวน 4 ราย จํานวนเงินรวม 10.23 ล้านบาท ฮีโร่ เอ็กซ์พี
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เรี ยนซ์อยูร่ ะหว่างการไกล่เกลี4ย ซึ4 งผลของคดียงั ไม่ทราบขณะนี: และบริ ษทั ได้ยนื4 ฟื: นฟูกิจการกับศาลล้มละลายกลาง จึง
เป็ นเหตุให้ตอ้ งมี การพักชําระหนี: เจ้าหนี: ท: งั หมด จนกว่าคดี ความจะสิ: นสุ ด โดยมติ ที4ประชุ มวิสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นครั:งที4
1/2563 เมื4อวันที4 15 มิถุนายน 2563 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั เข้าสู่ กระบวนการฟื: นฟูกิจการ และเมื4อวันที4 9 กรกฎาคม 2563
บริ ษทั ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด ยื4นคําร้องขอฟื: นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ศาลได้มีคาํ สั4งรับคําร้อง และนัดไต่
สวนคําร้องวันที4 6 ตุลาคม 2563 โดยมีผูค้ ดั ค้านรวม 3 ราย ต่อมาคู่ความทั:งสองฝ่ ายขอเลื4อนคดี ซึ4 งศาลพิเคราะห์แล้ว
เห็ น ว่า หากคู่ ค วามทั:งสองฝ่ ายเจรจาตกลงกัน ได้ก็จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ การพิ จารณาคดี เพื4 อ ประโยชน์ แ ห่ งความ
ยุติธรรม จึงให้เลื4อนไปนัดไต่สวนคําร้องขอในวันที4 9 ธันวาคม 2563 ต่อมาในวันดังกล่าวศาลล้มละลายกลางได้เจรจา
ไกล่เกลี4ยคู่ความอีกครั:งแต่ไม่สามารถตกลงได้ ศาลจึงนัดไต่สวนคําร้องอีกครั:งในวันที4 9 มีนาคม 2564 และในวันที4 28
เมษายน 2564 ศาลพิพากษายกคําร้องขอดังกล่าว
8.2.2 ในที4 ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั ครั: งที4 1/2564 เมื4 อวัน ที4 21 มกราคม 2564 ได้มี ม ติ อนุ ม ตั ิ การเข้าลงทุ น ในบริ ษ ทั
เรฟโวลูชนั4 ออฟ ดิ จิทลั เอ็มพลอยยี เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด (“ReDEX”) ประกอบธุ รกิ จจัดทํา และให้บริ การเกี4 ยวกับ
แอปพลิเคชัน4 สําหรับการบริ หารจัดการองค์กร โดยการเข้าซื: อและถือหุ น้ สามัญใน ReDEX ในสัดส่ วนร้อยละ 40 ของ
ทุนจดทะเบียนของ ReDEX โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณไม่เกิน 10,000,000 บาท
ทั:ง นี: การทํา ธุ ร กรรมข้า งต้น ทางบริ ษ ัท ได้จ ้า งบริ ษ ัท แห่ ง หนึ4 งเพื4 อ ตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย (Legal Due
Diligence ) และที4ปรึ กษาทางการเงินสําหรับโครงการลงทุนในครั:งนี:
เงื4อนไข
การเข้าลงทุนแบ่งออกเป็ น 2 ช่วง ดังนี:
(1) ทําการซื: อหุ ้นสามัญจํานวนรวม 10,000 หุ ้น มูลค่าที4ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท จากผูถ้ ือหุ ้นเดิมของ ReDEX ในราคา
ซื:อขาย หุน้ ละ 300 บาท คิดเป็ นเงินลงทุนทั:งสิ: น 3,000,000 บาท
โดยวันที4 27 มกราคม 2564 บริ ษทั ได้ชาํ ระค่าหุน้ สามัญ 10,000 หุน้ เป็ นที4เรี ยบร้อย
(2) จองซื: อหุ น้ สามัญเพิ4มทุนของ ReDEX อีก 10,000 หุ น้ มูลค่าที4ตราไว้ หุ น้ 100 บาท ในราคาไม่เกินหุ น้ ละ 700 บาท
รวมเป็ นเงิ น ทื: งสิ: น ไม่ เกิ น 7,000,000 บาท โดยแบ่ งชําระค่าจองซื: อ หุ ้น สามัญ เพิ4 ม ทุ น ของ ReDex ตามรายการ
ดังต่อไปนี:
(2.1) ชําระค่าหุ ้นเต็มจํานวน 10,000 หุ ้น มูลค่าที4ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็ นเงินชําระค่าหุ ้นทั:งสิ: น 1,000,000
บาท ในวันจองซื:อหุน้ 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 ทั:งสิ: น
2,000,000 บาท ในวันจองซื:อหุน้ เพิ4มทุนและ
โดยวันที4 25 มีนาคม 2564 บริ ษทั ได้ชาํ ระค่าหุน้ เพิ4มทุน และส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ 10,000 หุน้ เป็ นที4เรี ยบร้อย
(2.3) ชําระส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ (Premium) เพิ4มเติมที4เหลือในราคาหุ น้ ละไม่เกิน 400 บาท คิดเป็ นเงินชําระส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้ อีกไม่เกิน 4,000,000 บาท ชําระภายในวันที4 31 พฤษภาคม 2565 โดยมีเงื4อนไขดังต่อไปนี:
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2.3.1 ReDEX จะต้อ งทํากําไรสุ ท ธิ ไ ม่ น้อ ยกว่า 25 ล้านบาท โดยพิ จ ารณาจากรายงานทางการเงิ น ของ
ReDEX ตั:งแต่วนั ที4 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที4 31 มีนาคม 2565 บริ ษทั จึงจะชําระเงินส่ วนเกินมูลค่า
(Premium) เพิ4มเติมที4เหลือนี:
2.3.2 หาก ReDex ทํากําไรได้นอ้ ยกว่า 25 ล้านบาท แต่ไม่ต4าํ กว่า 15 ล้านบาท ภายในวันที4 31 มีนาคม 2565
บริ ษทั จะชําระส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นในส่ วนนี: 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) เพิ4มเติมนี:
โดยภายหลังการเข้าทํารายการทางบริ ษทั จะเป็ นผูด้ ูแลด้านการเงินทั:งหมดของ ReDEX พร้อมแต่งตั:งตัวแทนบริ ษทั เข้า
เป็ นกรรมการใน ReDEX รวมทั:งมีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั จะกําหนดให้เป็ นการลงนามร่ วมกันระหว่างกรรมการ
ตัวแทนบริ ษทั และกรรมการของ ReDEX
9.

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยตามวิธีราคาทุน - สุ ทธิ
ณ วันที4 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชืMอบริ ษทั

ทุนชําระแล้ว

สัดส่ วนเงินลงทุน (ร้อยละ)

ราคาทุน

เงินปั นผลรับสําหรับงวดหก
เดือนสิ4 นสุ ดวันทีM

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2564
2563

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2564
2563

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2564
2563

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
2564
2563

บริ ษทั ดีมีเตอร์ อินโนเวชันM จํากัด

48,000

48,000

100.00

100.00

73,862

73,862

-

-

กิจการร่ วมค้า DCORP - DLI

70,000

70,000

80.00

80.00

56,000

56,000

-

-

(73,862)

(73,862)

-

-

56,000

56,000

-

-

หัก ค่าเผือM การด้อยค่าของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

9.1

สั ญญากิจการร่ วมค้ า
เมื4อวันที4 9 พฤษภาคม 2563 บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญากิจการร่ วมค้า “โครงการค่าสร้างการรับรู ้สู่ประชาชนด้วยป้ าย
ประชาสัมพันธ์อจั ฉริ ยะ” กับบริ ษทั ดีไลท์ติ:ง 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)
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โดยเงืBอนไขทีสB ํ าคัญมีดงั นีJ
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
ที4ท: งั คู่สญ
ั ญาตกลงให้บริ ษทั ดีไลท์ติ:ง อินแตอร์เนชัน4 แนล จํากัด เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการดําเนินงานส่ วนใหญ่ตาม
สัญญา โดยทางบริ ษทั จะต้องเห็นชอบก่อนที4จะดําเนินงาน
ส่ วนแบ่ งรายได้ ค่าตอบแทน
คู่สญ
ั ญา
DCORP
DLI

อัตราค่าตอบแทน
ร้อยละ 80 ของกําไรหลังหักค่าใช้จ่ายทั:งหมด
ร้อยละ 20 ของกําไรหลังหักค่าใช้จ่ายทั:งหมด

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 ครั: 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
แล้วทั:งจํานวน
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 ครั: งที4 7/2563 วัน ที4 13 สิ ง หาคม 2563 คณะกรรมการอนุ ม ัติ ก ารเปิ ดบัญ ชี
ธนาคารกรุ งไทยเพื4 อ ทําหนังสื อ คํ:าประกัน 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 หาหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในอัตราตั:งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าค่าจ้างทั:งหมด
ของโครงการหรื อมากกว่า กิ จการร่ วมค้า DCORP-DLI จะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนี ยมทั:งหมดที4เกิ ดจากการจัดหา
หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าว อีกทั:งกิ จการร่ วมค้า DCORP-DLI จะต้องนําเงินจํานวน 25,000,000
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บาท มาวางไว้กบั DCORP เพื4อเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาฉบับนี:วา่ กิจการร่ วมค้า DCORP-DLI จะส่ งมอบ
งานตามโครงการให้กบั กระทรวง ได้ตามระยะเวลาที4กาํ หนด ทั:งนี: DCORP และกิจการร่ วมค้า DCORP-DLI สามารถ
คิดต้นทุนทางการเงินได้ในอัตราร้อยละ 2.25 ของวงเงินที4ทาํ สัญญาหลักประกัน
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 7.2)
10.

ลูกหนีกJ ารค้ าและลูกหนีไJ ม่ หมุนเวียนอืBน - สุ ทธิ

ลูกหนี:ปรับโครงสร้างหนี:
หัก ผลขาดทุนด้านเครดิตที4คาดว่าจะเกิดขึ:น
รวม

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2564
2563
49,330,547
49,330,547
(49,330,547) (49,330,547)
-

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2564
2563
49,330,547
49,330,547
(49,330,547) (49,330,547)
-

ผลขาดทุนด้านเครดิตที4คาดว่าจะเกิดขึ:น - ลูกหนี: การค้าและลูกหนี: ไม่หมุนเวียนอื4นมีการเปลี4ยนแปลงในระหว่างงวด
ดังนี:
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
ยอดยกมา
49,330,547
50,530,547
49,330,547
50,530,547
(1,200,000)
(1,200,000)
ลดลง
49,330,547
49,330,547
49,330,547
49,330,547
ยอดยกไป
10.1 เมื4อวันที4 15 กรกฎาคม 2558 บริ ษทั ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงปรับปรุ งโครงสร้างหนี: และรับสภาพหนี: ของลูกหนี:
รายหนึ4 ง ภายใต้เงื4อนไขของสัญญาดังกล่าว ลูกหนี: ขอผ่อนชําระหนี: 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
ลูกหนี:ตกลงชําระหนี:ส่วนที4เหลือทั:งหมดให้เสร็ จสิ: นครบถ้วนภายในงวดที4 36 (เดือนกรกฎาคม 2561)

- 25 -

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันทีB 30 มิถุนายน 2564

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

บริ ษทั บันทึกผลขาดทุนด้านเครดิตที4คาดว่าจะเกิดขึ:นจากลูกหนี:ปรับโครงสร้างหนี:ดงั กล่าวเต็มจํานวน เนื4องจากลูกหนี:
ผิดนัดชําระคืนเงินตามบันทึกข้อตกลงปรับปรุ งโครงสร้างหนี:และรับสภาพหนี: โดยกําหนดวันที4เข้ายึดหรื ออายัด วันที4
16 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวันดังกล่าวเจ้าพนักงานบังคับคดี ได้เดิ นทางไปยึดทรัพย์จาํ เลย ณ ที4 ทาํ การของจําเลย โดย
พบว่า จําเลยไม่มีทรัพย์สินใดๆ ที4จะนํามาชําระหนี: ให้กบั โจทก์ได้ เจ้าพนักงาน จึงลงความเห็นไม่สามารถดําเนิ นการ
ยึดทรัพย์ของจําเลย และเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ออกรายงานโดยมีความเห็นงดยึดทรัพย์สินของจําเลย
10.2 เมื4อวันที4 25 มิถุนายน 2561 บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาประนี ประนอมยอมความกับบริ ษทั เอ็มไอซี บรอดแคส จํากัด
โดยสัญญาประนีประนอมยอมความแบ่งเป็ น
สัญญาฉบับที4 1 มูลหนี:จาํ นวนเงิน 20.58 ล้านบาท กําหนดชําระเป็ นรายเดือน งวดละไม่นอ้ ยกว่า 0.30 ล้านบาท จํานวน
29 งวด และจํานวนเงิ น 11.76 ล้านบาทชําระภายในสิ: นเดื อนธันวาคม 2563 ต่อมาวันที4 28 เมษายน 2563 บริ ษทั ใน
ฐานะโจทย์ได้ยนื4 คําแถลงไม่ติดใจเรี ยกร้องที4จะดําเนิ นคดีเฉพาะจําเลยที4 2 ซึ4 งสถานะคดีในปั จจุบนั อยูใ่ นระหว่างการ
ผ่อนผันชําระหนี:ตามสัญญาประนีประนอมยอมความของจําเลยที4 1
สัญ ญาฉบับที4 2 มูลหนี: จาํ นวนเงิน 44.22 ล้านบาท กําหนดชําระจํานวน 2 งวด งวดแรกภายในเดื อนธันวาคม 2561
จํานวนเงิน 22.11 ล้านบาท และงวดที4สองภายในเดือนมิถุนายน 2562 จํานวนเงิน 22.11 ล้านบาท
บริ ษทั บันทึกผลขาดทุนด้านเครดิตที4คาดว่าจะเกิดขึ:นจากลูกหนี:สญ
ั ญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวเต็มจํานวน
อย่างไรก็ตาม สัญญาฉบับที4 1 และ 2 ลูกหนี: ได้ผิดนัดชําระ บริ ษทั ได้ขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีเรี ยบร้อยแล้ว เมื4อ
วันที4 21 พฤษภาคม 2563 บริ ษทั ได้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของจําเลย พบว่า จําเลยไม่มีทรัพย์สินใดให้ยดึ อายัด หรื อ
บังคับคดีปัจจุบนั บริ ษทั ได้ยนื4 คําร้องต่อกรมบังคับคดีเพื4อเข้ายึดทรัพย์สินของลูกหนี: โดยกําหนดวันที4เข้ายึดหรื ออายัด
วันที4 16 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวันดังกล่าวเจ้าพนักงานบังคับคดีได้เดินทางไปยึดทรัพย์จาํ เลย ณ ที4ทาํ การของจําเลย โดย
พบว่า จําเลยไม่มีทรัพย์สินใดๆ ที4จะนํามาชําระหนี: ให้กบั โจทก์ได้ เจ้าพนักงาน จึงลงความเห็นไม่สามารถดําเนิ นการ
ยึดทรัพย์ของจําเลย และเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ออกรายงานโดยมีความเห็นงดยึดทรัพย์สินของจําเลย
11.

เครืB องตกแต่ งและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
รายการเคลื4อนไหวของเครื4 องตกแต่งและอุปกรณ์ สําหรับงวดหกเดือนสิ: นสุ ดวันที4 30 มิถุนายน 2564 สรุ ปได้ดงั นี:
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันต้นงวด
15,579,516
15,579,516
ซื:อเพิ4มระหว่างงวด
1,517,390
1,517,390
ขายในระหว่างงวด - สุ ทธิ
(2,087,567)
(2,087,567)
(2,618,474)
(2,618,474)
ค่าเสื4 อมราคาระหว่างงวด
12,390,865
12,390,865
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันสิ: นงวด

- 26 -

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันทีB 30 มิถุนายน 2564
12.

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

สิ นทรัพย์ สิทธิการใช้ - สุ ทธิ
รายการเปลี4ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิในการใช้สาํ หรับงวดหกเดือนสิ: นสุ ดวันที4 30 มิถุนายน 2564 สรุ ปได้ดงั นี:
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันต้นงวด
32,352,719
32,352,719
(1,124,502)
(1,124,502)
ค่าเสื4 อมราคาสําหรับงวด
31,228,217
31,228,217
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันสิ: นงวด

13.

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน - สุ ทธิ
รายการเคลื4อนไหวสําหรับงวดหกเดือนสิ: นสุ ดวันที4 30 มิถุนายน 2564 มีดงั นี:

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
16,012,447
16,012,447
(4,047,364)
(4,047,364)
11,965,083
11,965,083

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันต้นงวด
ตัดจําหน่ายระหว่างงวด
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันสิ: นงวด
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุ ทธิของบริ ษทั ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี:

13.1 ในที4ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั:งที4 2/2563 เมื4อวันที4 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุ มตั ิการเข้าทํารายการซื: อขาย
ทรัพย์สินของบริ ษทั เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที จํากัด (“NEXT”) โดยการเข้าทํารายการดังกล่าว บริ ษทั จะจ่ายชําระเงินสดมูลค่า
40,000,000 บาท (“ราคาซื: อขาย”) ให้แก่ NEXT เพื4อเข้าซื: อทรั พ ย์สิน และสิ ทธิ ในการดําเนิ น ธุ รกิ จสื4 อโฆษณา และ
อุป กรณ์ ที4 เกี4 ยวข้องกับ การทําธุ รกิ จสื4 อโฆษณา สิ ท ธิ บ ตั รในการดําเนิ น ธุ รกิ จสื4 อโฆษณา ผูด้ ู แลโครงการหลัก และ
บุคลากรหลักในการทําธุรกิจ (“การทําธุรกรรม”)
การเข้าทํารายการซื: อขายทรั พ ย์สิน ดังกล่าว ทางบริ ษทั NEXT ได้ส่งมอบสิ ทธิ ในการดําเนิ น ธุ 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
13.2 เมื4อวันที4 30 มกราคม 2558 บริ ษทั ได้เข้าทําสัญญาซื: อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศ กับ บริ ษทั มีเดีย เอเจนซี ไทย จํากัด
(“มีเดีย เอเจนซี ”) เพื4อรับสิ ทธิ เด็ดขาดในการแต่งตั:งจากมีเดีย เอเจนซี ให้เป็ นผูร้ ่ วมบริ หารจัดการเวลาออกอากาศ การ
ซื: อขายเวลา เช่า ให้เช่าเวลาการออกอากาศ การโฆษณาสิ นค้า ธุ รกิจและบริ การ การดําเนิ นรายการ การหาผูร้ ่ วมผลิต
รายการในรายการโทรทัศน์ดาวเทียม 5 ช่อง (“สิ ทธิบริหารเวลาออกอากาศ”)โดยมีกาํ หนดระยะเวลา 3 ปี ตั:งแต่ วันที4 30
มกราคม 2558 ถึง 29 มกราคม 2561 โดยบริ ษทั ตกลงชําระค่าตอบแทนการให้สิทธิ บริ หารเวลาออกอากาศงวดเดียว
เป็ นจํานวนเงินทั:งสิ: น 369,200,000 บาท ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที4ทาํ สัญญา และ ตกลงชําระค่าตอบแทนเป็ นรายเดือน
เป็ นจํานวนเงินทั:งสิ: น 10,300,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ4ม) ต่อเดื อน ตลอดอายุสัญญา ทั:งนี: ตามสัญญาดังกล่าว
มีเดีย เอเจนซี ตกลงรับประกันรายได้ข: นั ตํ4าให้บริ ษทั จากการเข้าทําสัญญาซื: อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศ เป็ นจํานวน
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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
ให้ บ ริ ษ ัท 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 งเกิดจากการประกันรายได้ข: นั ตํ4า
ทั:งสิ: น 93,543,538.46 บาท และดอกเบี:ยผิดนัดจากการชําระเงินดังกล่าวจํานวน 1,703,493.75 บาท (“หนี:เงินค้างชําระ”)
บริ ษทั มิได้มีการบันทึกมูลค่ายุติธรรรมของสิ ทธิ ในการขายโฆษณาออกอากาศในระหว่างการถ่ายทอดสดการแข่งขัน
กอล์ฟยูโรเปี ยนทัวร์ เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนในงบการเงิน เนื4 องจากสิ ทธิ ที4ได้มาไม่ถือเป็ นการแปลงหนี: ใหม่ เนื4 องจาก
ภาระผูกพันและหน้าที4 ตามสัญญาซื: อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศของคู่สัญญายังไม่ระงับลง โดยบริ ษทั และ มี เดี ย
เอเจนซี มีเจตนาเพียงตกลงให้มีการผ่อนชําระหนี:ตามสัญญาซื: อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศ และหักรายได้จากสิ ทธิ ใน
การขายโฆษณากับหนี:ตามสัญญาซื: อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศ บริ ษทั ยังมีสิทธิ ตามกฎหมายในการฟ้องร้องเพื4อเรี ยก
ให้ มีเดีย เอเจนซี ชําระหนี:เงินประกันรายได้ข: นั ตํ4าตามสัญญาซื:อสิ ทธิบริ หารเวลาออกอากาศ
สําหรับภาระผูกพันและหนี: สินที4มีระหว่างกันตามสัญญาดังกล่าว ณ วันที4 30 มิถุนายน 2564 คงเหลือจํานวน 299.45
ล้านบาท ซึ4งประกอบด้วยรายการ ดังต่อไปนี:
ก. ลู ก หนี: ตามสั ญ ญาปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งหนี: คงเหลื อ ณ วัน ที4 30 มิ ถุ น ายน 2564 จํา นวน 72.01 ล้า นบาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ4ม) มีรายละเอียดดังต่อไปนี:
รายละเอียด
(หน่วย : ล้านบาท)
ลูกหนี:ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี:
98.16
หัก เงินรับชําระ
(26.15)
ลูกหนี:ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี: ณ 30 มิถุนายน 2564
72.01
ข. มูลค่าตามสัญญากําหนดวิธีการชําระหนี: ภายใต้สัญญาซื: อสิ ทธิ บริ หารเวลาออกอากาศ จํานวน 227.44 ล้านบาท (ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ4ม) มีรายละเอียดดังต่อไปนี:
รายละเอียด
(หน่วย : ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรมสิ ทธิในการขายโฆษณายูโรเปี ยนทัวร์ที4ประเมินโดยที4ปรึ กษาทางการเงิน
254.79
หัก เงินรับชําระ
(27.35)
มูลค่าตามสัญญากําหนดวิธีการชําระหนี: ณ 30 มิถุนายน 2564
227.44
จากเหตุการณ์ที4เกิดขึ:น บริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นควรที4จะไม่ให้มีการรับรู ้รายได้ที4เกิดขึ:นแล้วตามสัญญา ไว้ในงบการเงิน
นี: โดยบริ ษทั จะรับรู ้รายได้ทางด้านบัญชี เมื4อบริ ษทั ได้รับชําระเงินตามสัญญาดังกล่าวข้างต้นแล้ว (บันทึ กบัญชี เป็ น
เกณฑ์เงินสด)
บริ ษทั ได้พิจารณาตั:งค่าเผือ4 การด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีสุทธิของค่าสิ ทธิน: ี ทั:งจํานวน
เมื4อวันที4 7 กันยายน 2560 มีเดีย เอเจนซี มีหนังสื อแจ้งการไม่ได้รับสิ ทธิการถ่ายทอดสดการแข่งขันกอล์ฟยูโรเปี: ยนทัวร์
ฤดูกาล 2560 และ 2561 บริ ษทั จึงได้ยนื4 ฟ้อง มีเดีย เอเจนซี ต่อศาลแพ่งธนบุรีเมื4อวันที4 21 กันยายน 2560 ซึ4 งศาลนัดไกล่
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เกลี4ย/สื บพยานโจทก์ในวันที4 20 พฤศจิกายน 2560 ต่อมาโจทก์ขอเลื4อนนัดไกล่เกลี4ยเป็ นวันที4 19 มกราคม 2561 โดย
ภายหลังไม่สามารถไกล่เกลี4ยกันได้ ศาลจึงนัดสื บพยานโจทย์วนั ที4 17 พฤษภาคม 2561 และนัดสื บพยานจําเลยวันที4 18
พฤษภาคม 2561 และเมื4อวันที4 16 กรกฎาคม 2561 ศาลมีคาํ พิพากษาให้มีเดีย เอเจนซี4 ชาํ ระเงิน 314.99 ล้านบาทพร้อม
ดอกเบี:ยในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี ของต้นเงิน 243.36 ล้านบาทนับตั:งแต่วนั ที4 30 มิถุนายน 2560 และให้ชาํ ระดอกเบี:ยใน
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 68.76 ล้านบาทนับจากวันฟ้ อง (ฟ้ องวันที4 21 กันยายน 2560) เป็ นต้นไปจนกว่าจะ
ชําระเสร็ จสิ: นแก่บริ ษทั คดี น: ี จาํ เลยไม่ยื4นอุทธรณ์ คดี ถึงที4สุดแล้ว ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการออกคําบังคับเพื4อให้จาํ เลย
ปฎิบตั ิตามคําพิพากษา ปั จจุบนั บริ ษทั ได้สืบทรัพย์ลูกหนี:รายนี:เบื:องต้น พบว่าไม่ได้ดาํ เนินกิจการแล้ว และลูกหนี:ไม่ได้
ส่ งงบการเงินติดต่อกันหลายปี เมื4อวันที4 21 พฤษภาคม 2563 บริ ษทั ได้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของจําเลย พบว่า จําเลย
ไม่มีทรัพย์สินใดให้ยดึ อายัด หรื อบังคับคดี ปั จจุบนั อยูใ่ นระหว่างการดําเนินการในชั:นบังคับดคี ซึ4 งเจ้าพนักงานบังคับ
คดีเลื4อนกําหนดการบังคับคดียดึ ทรัพย์บงั คับคดีไปยังไม่มีกาํ หนด เนื4 องจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคไวรัส
โควิด-19
13.3 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
ประกอบด้วยค่าสิ ทธิสาํ หรับระยะเวลาตั:งแต่ธนั วาคม 2553 ถึงพฤศจิกายน 2563 จํานวน 8 สถานี และสําหรับระยะเวลา
ตั:งแต่มิถุนายน 2556 ถึงพฤษภาคม 2566 จํานวน 8 สถานี
เมื4อวันที4 26 สิ งหาคม 2558 บริ ษทั ได้ทาํ บันทึ กข้อตกลงยกเลิกสัญญาให้สิทธิ ร่วมผลิตรายการก่อนครบกําหนด กับ
บริ ษทั เอ็ม วี เทเลวิชนั4 (ไทยแลนด์) จํากัด สําหรับช่องสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม จํานวน 8 ช่องสถานี สําหรับระยะเวลา
ตั:งแต่มิถุนายน 2556 ถึง พฤษภาคม 2566 และได้ตดั จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวแล้วทั:งจํานวน
เมื4อวันที4 17 พฤศจิกายน 2558 บริ ษทั ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญาให้สิทธิ ร่วมผลิตรายการก่อนครบกําหนดกับ
บริ ษทั เอ็ม วี เทเลวิชนั4 (ไทยแลนด์) จํากัด สําหรับช่องสถานี 8 ช่องสถานี สําหรับระยะเวลาตั:งแต่ธนั วาคม 2553 ถึง
พฤศจิกายน 2563 โดยทยอยยกเลิกสัญญา ทั:งนี:บริ ษทั ได้ตดั จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวแล้วทั:งจํานวน
13.4 ค่าสิ ทธิ แพร่ ภาพแพร่ เสี ยงในรายการภาพยนตร์ ราคาทุน 117.44 ล้านบาท บริ ษทั บันทึกค่าเผื4อการด้อยค่าสิ ทธิ ดงั กล่าว
แล้วทั:งจํานวน
ค่าสิ ทธิ แพร่ ภาพแพร่ เสี ยงเนื:อหารายการช่องกีฬา EDGE SPORT ราคาทุน 67.84 ล้านบาท บริ ษทั บันทึกค่าเผือ4 การด้อย
ค่าแล้วทั:งจํานวน
13.5 ค่าสิ ทธิ การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล โดยมี ราคาทุ น 48 ล้านบาท บริ ษ ทั ได้บ นั ทึ ก ค่ า เผื4อ การด้อ ยค่ า แล้ว ทั:ง
จํา นวน
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14.

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืBน - สุ ทธิ

เงินมัดจํา – อื4นๆ (หมายเหตุ 21.1)
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
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2564
2563
31,095,470
29,297,606
(29,753,195) (28,258,406)
1,342,275
1,039,200
29,242,022
29,242,022
(29,242,022) (29,242,022)
9,916,719
7,467,159
11,258,994
8,506,359

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2564
2563
31,095,470
29,297,606
(29,753,195) (28,258,406)
1,342,275
1,039,200
29,242,022
29,242,022
(29,242,022) (29,242,022)
9,715,416
7,467,159
11,057,691
8,506,359

ก.

ณ วันที4 30 มิ ถุ น ายน 2564 และ 31 ธัน วาคม 2563 สิ น ทรัพ ย์ไ ม่ห มุน เวีย นที 4ถือ ไว้เพื 4อ ขายเป็ นทรัพ ย์สิ น ที 4มิไ ด้ใ ช้
ดําเนิ นงานซึ4 งเป็ นทรัพย์สินของเหมืองหิ นอุตสาหกรรมเพื4อการก่อสร้าง ซึ4 งหยุดดําเนิ นงานแล้วในปั จจุบนั ราคาทุน
จํานวน 17.02 ล้านบาท ซึ4 งบริ ษทั ได้ต: งั ค่าเผื4อการด้อยค่าทั:งจํานวน

ข.

เงินร่ วมลงทุน
ในที4ประชุมคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ครั:งที4 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
บริ ษทั ได้พิจารณาความเห็ นที4 ปรึ กษากฎหมายอันเกี4 ยวกับสถานะของ Triple CH และการได้รับอนุ ญ าตให้ใช้สิทธิ
ประกอบกับรู ปแบบธุรกิจแล้วจึงเข้าร่ วมลงทุน
แต่อย่างไรก็ตาม ผลการดําเนินงานธุรกิจดังกล่าวไม่เป็ นไปตามแผนงานที4วางไว้ บริ ษทั จึงพิจารณาตั:งค่าเผือ4 ทั:งจํานวน
ณ ปั จ จุ บ ัน ระยะเวลาของสั ญ ญาได้สิ: น สุ ด ลงแล้ว แต่ Triple CH ยัง ไม่ ช ํา ระเงิ น ร่ ว มลงทุ น คื น 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
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“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

12 เดื อน โดยบริ ษทั แจ้งไปยัง Triple CH เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรทางอีเมล์ให้ชาํ ระหนี: จาํ นวนดังกล่าวภายในวันที4 30
มิถุนายน 2563 ผลปรากฏว่าบริ ษทั ไม่ได้รับชําระเงินจากลูกหนี:ดงั กล่าว
เมื4 อวัน ที4 4 ธัน วาคม 2563 บริ ษ ทั ได้ยื4น ฟ้ องคดี กบั ศาลแพ่งกรุ งเทพใต้โดยฟ้ องจําเลย และผูค้ : าํ ประกัน ให้ชาํ ระเงิ น
จํานวน 29.24 ล้านบาท พร้อมดอกเบี:ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที4 30 มิถุนายน 2563 จนถึงวันฟ้อง รวม
เป็ นต้นเงินและดอกเบี:ยทั:งหมด 30.18 ล้านบาท และดอกเบี:ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจํานวน 29.24 ล้าน
บาท นับแต่วนั ถัดจากวันฟ้องเป็ นต้นไปจนกว่าจําเลยทั:งสองจะชําระเงินให้แก้โจทย์เสร็ จสิ: น ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างนําส่ ง
หมายเรี ยกและสําเนาคําฟ้ อ งให้แก้จาํ เลยทั:งสอง โดยศาลนัด ชี: ส องสถานและกําหนดแนวทางการดําเนิ น คดี ห รื อ
สื บพยานโจทย์ในวันที4 24 พฤษภาคม 2564 เนื4 องด้วยสถานการณ์โควิด-19 มีผลให้ศาลมีคาํ สั4งยกเลิกกําหนดนัดชี:สอง
สถานหรื อสื บพยานโจทก์เดิมในวันที4 24 พฤษภาคม 2564 และกําหนดวันนัดใหม่ในวันที4 11 ตุลาคม 2564
15.

เจ้ าหนีกJ ารค้ าและเจ้ าหนีหJ มุนเวียนอืBน
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2564
2563
เจ้าหนี:การค้าและตัวh เงินจ่าย
บริ ษทั เกี4ยวข้องกัน
เจ้าหนี:การค้าและตัวh เงินจ่ายทัว4 ไป
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า-อื4น ๆ
ภาษีขายไม่ถึงกําหนดชําระ
เจ้าหนี:อื4น
สุ ทธิ

102,833
9,127,763
17,455,445
29,552,431
11,513,792
2,017,761
69,770,025
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77,500
16,418,334
14,394,550
41,426,999
11,283,655
2,181,832
85,782,870

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2564
2563
7,927,763
9,081,847
1,679,767
8,330,959
421,284
27,441,620

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

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันทีB 30 มิถุนายน 2564
16.

หนีสJ ิ นตามสั ญญาเช่ า - สุ ทธิ

หนี:สินตามสัญญาเช่า
หัก ดอกเบี:ยเช่าการเงินรอตัดบัญชี
สุ ทธิ
หั ก ส่ ว นของหนี: สิ น ตามสั ญ ญาเช่ า ที4 ถึ ง
กําหนดชําระภายในหนึ4งปี
สุ ทธิ
17.

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2564
2563
28,816,572
29,969,928
(8,138,899)
(8,708,993)
20,677,673
21,260,935
(1,220,849)
19,456,824

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

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2564
2563
28,816,572
29,969,928
(8,138,899)
(8,708,993)
20,677,673
21,260,935
(1,220,849)
19,456,824

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

กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขัJนพืนJ ฐาน
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั:นพื:นฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ที4เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญด้วยจํานวนหุ ้น
สามัญถัวเฉลี4ยถ่วงนํ:าหนักซึ4งออกและเรี ยกชําระในระหว่างงวด
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18.

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที4 นาํ เสนอนี: สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ที4 ผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการ
ดําเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ4าเสมอ เพื4อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและ
ประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน
กลุ่มบริ ษทั ดําเนินธุรกิจในส่ วนภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย และมีส่วนงานธุรกิจที4รายงานทั:งสิ: น 3 ส่ วนงานดังนี:
ธุรกิจสื4 อโฆษณา ธุรกิจกขาย และธุรกิจก่อสร้าง
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานทางธุ รกิ จและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สําหรับสาม
เดือนและหกเดือนสิ: นสุ ดวันที4 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงั นี:
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ: นสุ ดวันที4 30 มิถุนายน 2564
ธุรกิจสื4 อ-โฆษณา
ธุรกิจขาย
ธุรกิจก่อสร้าง
รวม
รายได้
21,778
5,032
26,810
(23,682)
(32)
(5,032)
(28,746)
ต้นทุน
กําไรขั:นต้น
(1,904)
(32)
(1,936)
3,204
รายได้อื4น
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
1,268
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
(11,155)
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
(7,384)
ต้นทุนทางการเงิน
(503)
ส่ วนแบ่งผลขาดทุนใน
(721)
บริ ษทั ร่ วม
(19,763)
รวมค่าใช้จ่าย
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
(18,495)
81
ภาษีเงินได้
(18,414)
ขาดทุนสุ ทธิ
จังหวะการรับรู้ รายได้
ณ เวลาใดเวลาหนึ4ง
ตลอดช่วงเวลาหนึ4ง
รวมรายได้

21,778
21,778
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5,032
5,032

26,810
26,810

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
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รายได้
ต้นทุน
กําไรขั:นต้น
รายได้อื4น
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ขาดทุนสุ ทธิ
จังหวะการรับรู้ รายได้
ณ เวลาใดเวลาหนึ4ง
ตลอดช่วงเวลาหนึ4ง
รวมรายได้

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ: นสุ ดวันที4 30 มิถุนายน 2563
ธุรกิจสื4 อ-โฆษณา
ธุรกิจขาย
ธุรกิจก่อสร้าง
20,992
29
(16,833)
(49)
4,159
(20)
-

(หน่วย : พันบาท)

รวม
21,021
(16,882)
4,139
10,884
15,023
(14,118)
(4,719)
(315)
(19,152)
(4,129)
(4,129)

20,992
20,992

29
29
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29
20,992
21,021
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รายได้
ต้นทุน
กําไรขั:นต้น
รายได้อื4น
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งผลขาดทุนใน
บริ ษทั ร่ วม
รวมค่าใช้จ่าย
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ขาดทุนสุ ทธิ
จังหวะการรับรู้ รายได้
ณ เวลาใดเวลาหนึ4ง
ตลอดช่วงเวลาหนึ4ง
รวมรายได้

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

งบการเงินรวม
สําหรับงวดหกเดือนสิ: นสุ ดวันที4 30 มิถุนายน 2564
ธุรกิจสื4 อ-โฆษณา
ธุรกิจขาย
ธุรกิจก่อสร้าง
42,336
79,660
5,032
(41,851)
(71,445)
(5,032)
485
8,215
-

(หน่วย : พันบาท)

รวม
127,028
(118,328)
8,700
5,619
14,319
(23,261)
(14,503)
(1,017)
(1,241)
(40,022)
(25,703)
(1,481)
(27,184)

42,336
42,336

79,660
79,660
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รายได้
ต้นทุน
กําไรขั:นต้น
กําไรจากการขายเงินลงทุน
ระยะยาวอื4น
รายได้อื4น
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรทุนสุ ทธิ
จังหวะการรับรู้ รายได้
ณ เวลาใดเวลาหนึ4ง
ตลอดช่วงเวลาหนึ4ง
รวมรายได้

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

งบการเงินรวม
สําหรับงวดหกเดือนสิ: นสุ ดวันที4 30 มิถุนายน 2563
ธุรกิจสื4 อ-โฆษณา
ธุรกิจขาย
ธุรกิจก่อสร้าง
36,744
8,293
(21,405)
(12,291)
15,339
(3,998)
-

(หน่วย : พันบาท)

รวม
45,037
(33,696)
11,341
14,000
14,238
39,579
(26,962)
(90)
(8,453)
(622)
(36,127)
3,452
3,452

36,744
36,744

8,293
8,293
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19.

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

เครืB องมือทางการเงิน
มูลค่ ายุตธิ รรม
มูลค่ าตามบัญชีและมูลค่ ายุตธิ รรม
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี:สินทางการเงินต่อไปนี:มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี
ก) สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี: สินทางการเงินที4 จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั:น ได้แก่ เงินสดและรายการ
เที ยบเท่ าเงิ น สด, ลู ก หนี: การค้าและลู ก หนี: หมุ น เวียนอื4 น , สิ น ทรั พ ย์ห มุ น เวียนอื4 น , เจ้าหนี: การค้าและเจ้าหนี:
หมุนเวียนอื4น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที4แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ข) หนี: สินตามสัญญาเช่ า และเงินกูย้ ืมระยะยาวที4 จ่ายดอกเบี: ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี: ยในตลาด แสดง
มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที4แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ทั:งนี:มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี:สินทางการเงินข้างต้นวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย

20.

สั ญญาทีสB ํ าคัญ (Significant Agreement)
เมื4อวันที4 19 พฤษภาคม 2559 บริ ษทั ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงจํานวน 2 ฉบับ กับผูล้ งทุนประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เพื4อเข้าทํา
รายการตรวจสอบสถานะในบริ ษทั จํานวน 2 บริ ษทั ซึ4 งจดทะเบียนจัดตั:งในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ โดยประกอบธุรกิจพลังงาน
ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เพื4อเข้าซื: อหุ ้นจํานวนร้ อยละ 40 ของหุ ้นของบริ ษทั ทั:ง 2 บริ ษทั และเมื4 อวันที4 11 สิ งหาคม 2559
บริ ษทั ได้ชาํ ระเงินมัดจําการเช่าที4ดิน เพื4อก่อสร้างโรงไฟฟ้ าแสงอาทิตย์ดงั กล่าวจํานวน 22.40 ล้านบาท ให้แก่ผแู ้ ทนหรื อ
ผูร้ ับมอบอํานาจจากเจ้าของที4ดินทั:ง 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
อย่างไรก็ดี เมื4อวันที4 10 พฤศจิกายน 2560 ไม่สามารถดําเนินการเพื4อให้ได้มาซึ4 งใบอนุญาตก่อสร้างของโครงการและยังไม่
สามารถสรุ ปความคืบหน้าใดๆ ได้ เนื4องจากมีการปรับเปลี4ยนนโยบายเรื4 องกระบวนการและขั:นตอนการอนุมตั ิใบอนุญาต
ของหน่ วยงานคือกรมพลังงาน กระทรวงพลังงาน ประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ บริ ษทั จึ งมี ความจําเป็ นต้องยกเลิ กการลงทุนใน
โครงการ และบริ ษทั ได้ต: งั ค่าเผื4อเงินมัดจําที4 จะไม่สามารถเรี ยกคืน 34.10 ล้านบาท (ประกอบด้วยเงินมัดจําค่าเช่ าที4 ดิน
22.40 ล้านบาท ค่าดําเนิ นการเพื4อให้ได้มาซึ4 งใบอนุญาตก่อสร้างโครงการ 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
ครั:ง และจะดําเนินการตามขั:นตอนทางกฎหมายต่อไป
อย่างไรก็ตาม การชําระเงินดังกล่าวเป็ นการชําระเงินมัดจําซึ4 งอยูภ่ ายใต้เงื4อนไขในการชําระคืนในกรณี ต่าง ๆ ซึ4 งรวมถึง
การได้รับอนุ มตั ิจากผูถ้ ือหุ ้นให้ดาํ เนิ นโครงการ ประกอบกับเงินค่ามัดจําดังกล่าวเป็ นจํานวนซึ4 งมีความเหมาะสมเมื4อ
เปรี ยบเทียบกับมูลค่าของ NPSI หากดําเนินโครงการได้เต็มรู ปแบบ
การที4 คณะกรรมการบริ ษ ทั ยกเลิ กการลงทุ น ใน NPSI ส่ งผลให้บ ริ ษทั ต้องได้รับ เงิ น มัดจําทั:งหมดนี: คืน เต็มจํานวน
ขณะนี: บริ ษทั กําลังดําเนินการเจรจาให้คู่สญ
ั ญาคืนเงินมัดจํา โดยคู่สญ
ั ญาตกลงเข้าทําสัญญาคืนเงินมัดจํากับบริ ษทั โดย
- 37 -

บริษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันทีB 30 มิถุนายน 2564
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มีกาํ หนดการชําระเงินมัดจําทั:งหมดภายในวันที4 15 สิ งหาคม 2561 ณ ปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่ได้รับชําระเงินมัดจําค่าเช่า
ที4ดินคืน และอยูร่ ะหว่างขั:นตอนการจัดเตรี ยมคําให้การและคําฟ้องเพื4อฟ้องคดีต่อลูกหนี:
ทั:งนี: หากบริ ษทั ได้รับเงินคืนดังกล่าวแล้วจริ ง บริ ษทั จะรับรู ้เป็ นค่าเผื4อผลเสี ยหายโอนกลับ และรับรู ้เป็ นรายได้อื4นใน
งบกําไรขาดทุนในงวดที4ได้รับเงินคืนแล้ว
21.

ภาระผูกพันและหนีสJ ิ นทีอB าจเกิดขึนJ

21.1 ภาระผูกพันเกียB วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษ ัท ได้ท ํา สั ญ ญากับ บริ ษ ัท ที4 ไ ม่ เกี4 ย วข้อ งกัน แห่ ง หนึ4 ง กํา หนดระยะเวลาการเช่ า 3 ปี สิ: น สุ ด สั ญ ญาวัน ที4 30
พฤศจิกายน 2566 ในอัตราค่าบริ การจํานวน 156,825 บาท
21.2 ภาระผูกพันเกียB วกับสั ญญาให้ บริการระยะยาว
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาสัมปทานโฆษณา เพื4อได้มาซึ4 งสิ ทธิ ในการกระจายเสี ยงออกอากาศ และการออกอากาศรู ปแบบ
รายการเพลงและหรื อ ตามรู ป แบบที4 ท: ัง สองฝ่ ายเห็ น ชอบร่ ว มกัน ภายในบริ ษ ัท ดัง กล่ าว โดยสั ญ ญามี ร ะยะเวลา
1 ปี - 10 ปี บริ ษทั มีภาระที4จะต้องจ่ายส่ วนแบ่งรายได้ตามอัตราที4ระบุในสัญญาดังกล่าว
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาจ้างเหมางานเสาเข็มและงานคอนกรี ตฐานรากกับบริ ษทั แห่ งหนึ4 ง เพื4อรับจ้างเหมางานเสาเข็มและ
งานคอนกรี ตรากฐานรองรับโครงสร้างป้ ายประชาสัมพันธ์เป็ นจํานวน 76 ป้ าย ทั:งหมด 76 จังหวัด มูลค่างานจํานวน
13.70 ล้านบาท โดยสัญญามีระยะเวลา 200 วัน บริ ษทั มีภาระที4จะต้องจ่ายตามอัตราที4ระบุในสัญญาดังกล่าว
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาจ้างเหมาโครงสร้างพร้อมติดตั:งโครงเหล็กกับบริ ษทั แห่ งหนึ4 ง เพื4อรับจ้างเหมาโครงสร้างพร้อม
ติดตั:งโครงเหล็กป้ ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 16 ป้ าย ในอาณาเขตประเทศไทยจํานวน 16 จังหวัด มูลค่างานจํานวน
2.62 ล้านบาท โดยสัญญามีระยะเวลา 240 วัน บริ ษทั มีภาระที4จะต้องจ่ายตามอัตราที4ระบุในสัญญาดังกล่าว
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาจ้างเหมางานติดตั:งระบบเมนแหล่งจ่ายไฟฟ้ 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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ลําดับชัJนมูลค่ ายุตธิ รรม
ในการนําเทคนิ คการวัดมูลค่ายุติธรรม กิจการจะต้องพยายามใช้ขอ้ มูลที4สามารถสังเกตได้ที4เกี4ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อ
หนี: สินที4จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั:นให้มากที4สุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที4 13 เรื4 อง มูลค่ายุติธรรม กําหนด
ลําดับชั:นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที4นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี:
ข้อมูลระดับ 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื: อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที4 มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี: สินอย่าง
เดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึง ณ วันที4วดั มูลค่า
ข้อมูลระดับ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื4นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื: อขายซึ4 งรวมอยูใ่ นระดับ 1 ที4สามารถสังเกตได้โดยตรงหรื อโดย
อ้อมสําหรับสิ นทรัพย์น: นั หรื อหนี:สินนั:น
ข้อมูลระดับ 3 ได้แก่ ข้อมูลที4ไม่สามารถสังเกตได้ซ4 ึงนํามาใช้กบั สิ นทรัพย์น: นั หรื อหนี:สินนั:น
ณ วันที4 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีสินทรัพย์และหนี: สินที4 มีการวัดมูลค่าและ
แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน (ทั:งที4เกิดขึ:นประจําหรื อเกิดขึ:นไม่ประจํา)

23.

เหตุการณ์ ภายหลังวันทีใB นงบการเงิน
ในที4ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั:งที4 7/2564 เมื4อวันที4 11 สิ งหาคม 2564 ได้มีมติอนุ มตั ิการจัดตั:งบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
ที4ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ในเมืองดูไบ เพื4อขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ขยายการลงทุน และ
เพื4อกระจายความเสี4 ยงในการดําเนินธุรกิจ โดยมีรายละเอียดการจัดตั:งบริ ษทั ย่อยดังนี:
ชื4อบริ ษทั ที4เข้าลงทุน : DV8 LLC (DV8 Limited Liability Company)
วัตถุประสงค์การลงทุน : ดําเนินธุรกิจซื:อมาขายไป (Allowing Retail , Wholesale & Online Sales)
ทุนจดทะเบียน : AED 3,000,000
สัดส่ วนการเข้าลงทุน โครงสร้างผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหม่ : บริ ษทั ดีว8ี จํากัด (มหาชน) 100%

24.

การอนุมตั ขิ ้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี:ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั เมื4อวันที4 11 สิ งหาคม 2564
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