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DCORP 011/2561
27 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่ อง

รายงานผลการดาเนินงานสาหรับปี 2561 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
และผลการดาเนินงานทีล่ ดลงเกินร้ อยละ 20

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษั ท ดี มีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่ น จากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ขอนาส่งงบการเงิน สาหรับปี 2561 สิ ้นสุด วันที่ 31
ธั น วาคม 2561 ซึ่ ง งบการเงิ น ดั ง กล่ า วประกอบด้ วย งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การของบริ ษั ท
โดยเปรี ยบเทียบกับผลการดาเนินงานงวดเดียวกันของปี 2560 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีผลการดาเนินงานสรุป
ดังนี ้
บริ ษัทขอสรุ ปภาพรวมผลการดาเนิ น งานของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อ ยสาหรั บ ปี 2561 สิน้ สุดวันที่ 31 ธั นวาคม
2561 ดังนี ้
ผลการดาเนินงาน
(หน่ วย : ล้ านบาท)
รายได้ รวม และรายได้ อื่น
ต้ นทุน
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินร่วมทุน
หนี ้สงสัยจะสูญ
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของค่าความนิยม
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
ต้ นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริ ษัทร่วม
ขาดทุนก่อนภาษี เงินได้
ภาษี เงินได้
ขาดทุนสุทธิสาหรับงวด
ขาดทุนส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่

ปี 2561
13.75
47.78
29.81
88.24
51.20
107.78
18.68
0.69
89.50
(419.93)
(419.93)
(419.61)

สัดส่ วน
(ร้ อยละ)
100.00
347.49
216.80
641.75
372.36
783.85
135.86
5.02
650.91
(3,054.04)
(3,054.04)
(3,051.71)

ปี 2560
59.05
22.39
105.23
16.87
20.73
65.33
24.06
0.41
13.00
(208.97)
(208.97)
(206.58)

สัดส่ วน
(ร้ อยละ)
100.00
37.92
178.20
28.57
35.11
110.64
40.75
0.69
22.01
(353.89)
(353.89)
(349.84)
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ผลการดาเนินงานของบริ ษัทตามงบการเงินรวมสาหรับปี 2561 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีรายได้
รวมทังสิ
้ ้น 13.75 ล้ านบาท ประกอบด้ วย รายได้ จากค่าร่ วมผลิตรายการ 0.61 ล้ านบาท และรายได้ อื่น 13.14 ล้ านบาท
รายได้ รวมลดลง 45.30 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 สาเหตุหลักเกิดจากการยกเลิกสัญญาร่วม
ผลิตรายการก่อนครบกาหนดกับ บริ ษัท เอ็ม วี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จากัด สาหรับช่องโทรทัศน์ดาวเทียมทัง้ 16 ช่อง
สถานีของบริ ษัท โดยเริ่ มทยอยยกเลิกตังแต่
้ ปลายปี 2558 และสิ ้นสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึง่ สอดคล้ องกับการลดลง
ของต้ นทุนสาหรับ ปี 2561
บริ ษั ท มี ก าไรก่ อ นค่าใช้ จ่ ายจ านวน 13.75 ล้ านบาท และเมื่ อ หัก ค่ า ใช้ จ่ า ยรวม 433.68 ล้ านบาท อัน ได้ แ ก่
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร 47.78 ล้ านบาท ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินร่ วมทุน 29.81 ล้ านบาท หนี ้สงสัยจะสูญ 88.24
ล้ านบาท ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของค่าความนิยม 51.20 ล้ านบาท ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
107.78 ล้ านบาท ค่า ตอบแทนผู้บ ริ ห าร 18.68 ล้ านบาท ต้ น ทุน ทางการเงิ น 0.69 ล้ า นบาท และส่ว นแบ่งผลขาดทุน
ในบริ ษัทร่ วม 89.50 ล้ านบาท บริ ษัทมีขาดทุนก่อนภาษี เงินได้ 419.93 ล้ านบาท โดยเป็ นขาดทุนส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสีย
ที่ไม่มีอานาจควบคุม 0.32 ล้ านบาท คงเหลือขาดทุนส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่ 419.61 ล้ านบาท ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
งบการเงินรวมช่วงเดียวกันของปี 2560 พบว่าขาดทุนสุทธิสว่ นที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่เพิ่มขึ ้น 213.03 ล้ านบาท สาเหตุหลัก
เกิดจากค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นจากการรับรู้ ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินร่ วมทุน 29.81 ล้ านบาท ตังส
้ ารองหนี ้สงสัยจะสูญ
ของหนี ้ที่ค้างชาระเพิ่มขึ ้น 88.24 ล้ านบาท รับรู้ ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของค่าความนิยมเพิ่มขึ ้น 30.47 ล้ านบาท รับรู้
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมเพิ่มขึน้ 42.45 ล้ านบาท และรับรู้ สว่ นแบ่งผลขาดทุนในบริ ษัทร่ วม
เพิ่มขึ ้น 76.50 ล้ านบาท
บริษัทขอสรุ ปภาพรวมผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ สาหรับปี 2561 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี ้
ผลการดาเนินงาน
(หน่ วย : ล้ านบาท)
รายได้ รวมและรายได้ อื่น
ต้ นทุน
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินร่วมทุน
หนี ้สงสัยจะสูญ
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนทัว่ ไป
ผลขาดทุน จากการด้ อยค่าเงิ น ลงทุน ในบริ ษั ท
ย่อย
ผลขาดทุน จากการด้ อยค่าเงิ น ลงทุน ในบริ ษั ท
ร่วม

ปี 2561
11.14
43.35
29.81
154.53
51.36
-

สัดส่ วน
(ร้ อยละ)
100.00
389.14
267.59
1,387.16
461.04
-

200.79

1,802.43

ปี 2560
47.62
15.19
101.17
16.87
42.56

สัดส่ วน
(ร้ อยละ)
100.00
31.90
212.45
35.43
89.37

-

-
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บริ ษัทขอสรุ ปภาพรวมผลการดาเนิ นงานเฉพาะกิจการ สาหรั บปี 2561 สิน้ สุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี ้
(ต่ อ)
ผลการดาเนินงาน
(หน่ วย : ล้ านบาท)
ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
ต้ นทุนทางการเงิน
ขาดทุนก่อนภาษี เงินได้
ภาษี เงินได้
ขาดทุนสุทธิสาหรับงวด

ปี 2561
18.68
0.17
(487.55)
(487.55)

สัดส่ วน
(ร้ อยละ)
167.68
1.53
(4,376.57)
(4,376.57)

ปี 2560
21.90
0.41
(150.48)
(150.48)

สัดส่ วน
(ร้ อยละ)
45.99
0.86
(316.00)
(316.00)

ผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการของบริ ษัทสาหรับปี 2561 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีผลขาดทุนสุทธิ
487.55 ล้ านบาท ขาดทุนเพิม่ ขึ ้นจานวน 337.07 ล้ านบาท จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 ทังนี
้ ้ เป็ นผลจากการยกเลิก
สัญ ญาร่ วมผลิตรายการก่อนครบกาหนด และยังไม่มี การรับ รู้ รายได้ ในส่วนของธุรกิ จอื่น ซึ่งอยู่ระหว่างการพิ จารณา
ตรวจสอบข้ อมูลการลงทุนมาทดแทน
บริ ษั ท มี ก าไรก่ อ นค่าใช้ จ่ ายจ านวน 11.14 ล้ านบาท และเมื่ อ หัก ค่า ใช้ จ่ า ยรวม 498.69 ล้ านบาท อัน ได้ แ ก่
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร 43.35 ล้ านบาท ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินร่ วมทุน 29.81 ล้ านบาท หนี ้สงสัยจะสูญ 154.53
ล้ านบาท ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุน ทัว่ ไป 51.36 ล้ านบาท ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุน ในบริ ษัทร่ วม
200.79 ล้ านบาท ค่าตอบแทนผู้บริ หาร 18.68 ล้ านบาท และต้ นทุนทางการเงิน 0.17 ล้ านบาท บริ ษัทมีขาดทุนก่อนภาษี
เงิ น ได้ 487.55 ล้ านบาท ซึ่งเมื่ อ เปรี ย บเทีย บกับ งบการเงิ น ช่วงเดี ยวกัน ของปี 2560 พบว่าขาดทุน สุท ธิ ส่วนที่ เพิ่ ม ขึน้
337.07 ล้ านบาท สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นจากการรับรู้ ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินร่ วมทุน 29.81 ล้ าน
บาท ตังส
้ ารองหนี ้สงสัยจะสูญของหนี ้ที่ค้างชาระเพิ่มขึ ้น 154.53 ล้ านบาท รับรู้ ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนทัว่ ไป
51.36 ล้ านบาท และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม 200.79 ล้ านบาท
ความคื บ หน้ าของลู ก หนี ร้ ายส าคั ญ ๆ ซึ่งอยู่ในกระบวนการพิ จ ารณาคดี ข องศาลและอยู่ระหว่ างบั งคั บ คดี
ดังต่ อไปนี ้
1. คดีท่ อี ยู่ระหว่ างกระบวนการพิจารณาของศาล ดังนี ้
1.1 บริ ษัท มีเดีย เอเจนซี่ ไทย จากัด เป็ นลูกหนี ้ตามสัญญาซื ้อสิทธิบริ หารเวลาออกอากาศ โดยลูกหนี ้
ไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาได้ บริ ษัทได้ ยื่นฟ้องลูกหนี ้ต่อศาลแพ่งธนบุรี โดยมีทุนทรัพย์ฟ้องทังสิ
้ ้น
323,296,077.43 บาท สถานะขณะนี ้ศาลมีคาพิพากษาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 โดยพิพากษาให้
จ าเลยช าระเงิ น 314,995,077.20 บาท พร้ อมดอกเบี ย้ ในอั ต ราร้ อยละ 12 ต่ อ ปี ของต้ นเงิ น
243,362,657.56 บาท นับแต่วนั ที่ 30 มิถุนายน 2560 และให้ ชาระดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี
ของต้ นเงิน 68,756,301.30 บาท นับถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 21 กันยายน 2560 ) เป็ นต้ นไปจนกว่า
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จะชาระเสร็ จแก่โจทก์ กับ ให้ จาเลยชดใช้ ค่าฤชาธรรมเนี ยมแทนโจทก์ โดยกาหนดค่าทนายความ
10,000 บาท ค่าขึ ้นศาลให้ ใช้ แทนเท่าที่โจทก์ชนะคดี ปั จจุบนั คดีอยูร่ ะหว่างส่งคาบังคับ เพือ่ ออกหมาย
บังคับคดีตามขันตอนต่
้
อไป
1.2 บริ ษัท มิวส์ กรุ๊ ป บางกอก จากัด เป็ นลูกหนี ้ตามสัญญาว่าจ้ างดาเนินโครงการกอล์ฟยูโรเปี ย้ นไทย
แลนด์ ค ลาสสิ ก โดยภายหลั ง ลู ก หนี ผ้ ิ ด นั ด คื น เงิ น ตามสั ญ ญา โดยบริ ษั ท ได้ ยื่ น ฟ้ อ งเมื่ อ วัน ที่
15 กรกฎาคม 2559 ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ทุนทรัพย์ฟอ้ งรวมทังสิ
้ ้น 113,574,762.20 บาท ต่อมาเมื่อ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ศาลพิพากษาให้ ลกู หนี ้ชาระหนี ้ให้ กบั บริ ษัทจานวน 18,253,248.40 บาท
พร้ อมดอกเบีย้ ร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับ ถัดจากวันที่ 15 มิถุนายน 2558 จนกว่าชาระเสร็ จ อย่างไรก็ ดี
บริ ษัทเห็นว่า ศาลยังคลาดเคลื่อนในปั ญหาข้ อกฎหมายและข้ อเท็จจริ ง ต่อมาเมื่อวันที่ 26 มกราคม
2561 บริ ษั ท จึ ง ได้ ยื่ น อุ ท ธรณ์ ค าพิ พ ากษาชัน้ ต้ น โดยคดี นี ศ้ าลนัด ฟั ง ค าพิ พ ากษาศาลอุท ธรณ์
วันที่ 30 มกราคม 2562 อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ศาลได้ เลื่อนนัดอ่านคาพิพากษาชัน้
อุทธรณ์ เนื่องจากคาพิพากษายังไม่แล้ วเสร็ จ โดยเลือ่ นไปนัดฟั งคาพิพากษาอุทธรณ์อีกครัง้ ในวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2562
1.3 .บริ ษัท เอ็มไอซี บรอดแคส จากัด โดยได้ ยื่นฟ้องลูกหนี ้รายนีร้ วมทังสิ
้ ้น 3 คดี ซึ่งเกิ ดจากมูลหนี ้
ทีแ่ ตกต่างกัน ดังนี ้
1.3.1

คดีท่ ี 1 ยื่นฟ้ องลูกหนีต้ ามสัญญาร่ วมผลิตรายการต่ อศาลแพ่ ง เป็ นคดีหมายเลขดาที่
พ.6168/2560 โดยคดี นี ศ้ าลพิ พ ากษาให้ จ าเลยช าระเงิ น 1,028,774.96 บาท พร้ อมด้ ว ย
ดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี ของต้ นเงิน 901,427.57 บาทนับถัดจากวันฟ้องเป็ นต้ นไป
(ฟ้ อ ง 28 ธั น วาคม 60) เป็ นต้ นไปจนกว่ า ช าระเสร็ จ ปั จ จุ บัน คดี นี ไ้ ด้ ส่ ง ค าบั ง คับ เพื่ อ
ดาเนินการออกหมายบังคับคดีตามขันตอนต่
้
อไป

1.3.2

คดี ท่ ี 2 ยื่ น ฟ้ องลู ก หนี ้ต ามสั ญ ญาอนุ ญ าตให้ ใช้ สิ ท ธิ แ พร่ ภาพรายการ (สิ ท ธิ
ภาพยนตร์ ) 20,528,521.12 บาท คดี นี ค้ ู่ ค วามสามารถเจรจาตกลงกั น ได้ ศาลจึ ง ได้
พิ พ ากษาตามสัญ ญาประนี ป ระนอมยอมความ โดยจ าเลยที่ 1 รั บ ว่ า เป็ นหนี โ้ จทก์
20,582,521.12 บาท จาเลยที่ 2 รับ ว่า เป็ นหนีโ้ จทก์ 10,329,384.24 บาท โดยจาเลยที่ 2
ตกลงชาระเงินให้ โจทก์ จานวน 8,827,500 บาท เป็ นรายเดือนๆละไม่น้อยกว่า 300,000 บาท
ให้ เสร็ จ สิน้ ภายในเวลา 29 เดื อ น (สิ น้ เดื อ น พฤศจิ ก ายน 2563) ส่ว นที่ เหลือ อี ก จ านวน
11,755,021.12 บาท จาเลยที่ 1 ตกลงชาระให้ เสร็ จสิ ้นเดือน ธันวาคม 2563 คดีอยู่ระหว่าง
ลูกหนี ้ปฏิบตั ิตามคาพิพากษาตามยอม
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1.3.3

คดีท่ ี 3 ยื่นฟ้ องลูกหนีต้ ามสัญญาอนุ ญาตให้ ใช้ สิทธิแพร่ ภาพรายการ (สิทธิถ่ายทอด
รายการ Edge Sport) ต่ อ ศาลแพ่ ง เป็ นคดี ห มายเลขด าที่ พ.259/2561 โดยคดี นี ค้ ู่
ความสามารถตกลงกันได้ ศาลจึงได้ มีคาพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ โดย
จาเลยรับว่าเป็ นหนีโ้ จทก์ ตามฟ้อง โดยตกลงชาระเงิ นให้ โจทก์ จานวน 44,223,200 บาท
แบ่งชาระเป็ นสอง งวดๆ ละ 22,111,600 บาท เริ่ มผ่อน งวดแรกสิ ้นเดือนธันวาคม 61 งวดที่
สองสิ ้นเดือนมิถนุ ายน 2562 หากผิดนัดให้ ถือว่าผิดนัดทังหมด
้
จาเลยยินยอมให้ โจทก์บงั คับ
ชาระหนีเ้ ต็มจานวนพร้ อมดอกเบีย้ ปั จจุบนั ลูกหนี ้ได้ ผิด เงื่อนไขตามคาพิพากษาแล้ ว โดย
บริ ษัทได้ ยื่นคาร้ องต่อศาลเพื่อขอให้ ออกหมายบังคับคดีเพื่อบังคับลูกหนี ้ตามขันตอนแล้
้
ว

2. คดีหลังคาพิพากษาซึ่งอยู่ระหว่ างการบังคับคดี ดังนี ้
2.1 บริ ษัท สยามหิน ประดับ จากัด เป็ นลูกหนีต้ ามคาพิพากษาของศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ ซึ่งศาลได้ มี
คาพิ พ ากษาให้ ชาระหนีใ้ ห้ บ ริ ษั ท จานวน 73,544,313.75 บาท พร้ อมด้ วยดอกเบี ย้ อีกจ านวนหนึ่ง
แต่ลูกหนี ไ้ ม่ได้ จัดการชาระหนี ้ ภายหลังบริ ษัท ได้ ดาเนิ นการสืบ ทรัพ ย์ เพื่อบังคับคดี แต่ลูกหนีไ้ ม่มี
ทรั พ ย์ สิ นเพี ย งพอที่จ ะชาระหนีไ้ ด้ ทัง้ หมด ต่อมาบริ ษั ท ได้ ยื่น ฟ้อ งลูกหนี เ้ ป็ น คดี ล้ม ละลายต่อ ศาล
ล้ มละลายกลาง เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 และเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 ศาลล้ มละลายกลางได้ มี
คาสัง่ ให้ พิทกั ษ์ ทรัพย์ ลกู หนี เ้ ด็ดขาด ต่อมาวันที่ 30 พฤศจิ กายน 2560 ศาลมีคาพิพากษาให้ ลกู หนี ้
ล้ มละลาย ขัน้ ตอนปั จจุบนั เจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ได้ ยึดทรัพย์สินลูกหนี ้บางส่วนแล้ ว โดยจะมีการ
ขายทอดตลาดเครื่ องจักรทีย่ ดึ ครัง้ ที่ 1 วันที่ 29 มกราคม 2562 อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562
ได้ มีการงดขายทอดตลาด เนื่องจากเจ้ าพนักงานบังคับคดี มิได้ ลงประกาศเรื่ องขายทอดตลาดในเวป
ไซค์ของกรมบังคับคดี โดยกาหนดนัดขายทอดตลาดครัง้ ที่สองในวนที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
2.2 บริษัท 94 เอ็นเตอร์ เทนเม้ น จากัด เป็ นลูกหนี ้ตามสัญญาร่วมผลิตรายการ ได้ ค้างชาระค่าร่วมผลิต
รายการ ต่อ มาเมื่ อ วัน ที่ 8 ธัน วาคม 2559 บริ ษั ท ได้ ยื่ น ฟ้อ งลูก หนี ต้ ่อ ศาลแพ่ง ทุน ทรั พ ย์ ฟ้อ งรวม
44,418,907.18 บาท โดยเมื่ อ วั น ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ศาลได้ มี ค าพิ พ ากษาตามสั ญ ญ า
ประนีประนอมยอมความ (จาเลยตกลงชาระหนี ้ให้ โจทก์จานวน 39,304,000 บาท และจะชาระให้ เสร็ จ
ภายใน 3 ปี โดยปี ที่ 1 ช าระไม่ น้ อ ยกว่า เดื อ นละ 500,000บาท, ปี ที่ 2 ช าระไม่ น้ อ ยกว่า เดื อ นละ
700,000 บาท และปี ที่ 3 ชาระไม่น้อยกว่าเดือนละ 1,000,000 บาท เริ่ มชาระงวดแรกภายในวันที่ 10
สิงหาคม 2560 เป็ นต้ นไป) ภายหลังศาลพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความลูกหนี ้ได้ ผิดนัด
ชาระหนี ้ ขัน้ ตอนขณะนี ้บริ ษัทได้ ออกหมายบังคับคดี และดาเนินการสืบ ทรัพย์ เพื่อดาเนินการตาม
ขันตอนต่
้
อไป
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ความคืบหน้ าแผนการดาเนินงานปี 2561
ฝ่ ายบริ หารมีความมุ่งมัน่ ในการสร้ างความเจริ ญเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน โดยทางบริ ษัทขอนาเสนอความ
คืบหน้ าในโครงการต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1. การลงทุนในธุรกิจถ่ ายทอดสดออนไลน์
บริ ษัทได้ เข้ าลงทุนโดยผ่านบริ ษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชัน่ จากัด (“บริ ษัท ดี อินโนเวชั่น”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อย
ของบริ ษั ท ในบริ ษั ท บลู ฟี นิ ก ซ์ ดิ จิตัล จ ากัด (“บลู ฟี นิ ก ซ์ ”) ซึ่งเป็ น บริ ษั ท ที่ป ระกอบธุ รกิ จเกี่ ยวข้ องกับ การพัฒ นา
แอปพลิ เคชั่ น ส าหรั บ ระบบถ่ า ยทอดสดออนไลน์ (Online Live Streaming Platform) และด าเนิ น ธุ ร กิ จ ถ่ า ยทอดสด
ออนไลน์ (Online Live Streaming Business) ในสัดส่วนร้ อยละ 30 ของหุ้นสามัญทังหมด
้
โดยแอปพลิเคชัน่ ดังกล่าวได้
เปิ ดให้ บริ การทังบนเครื
้
่ องคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือระบบ iOS และระบบ Android
จากการเข้ าลงทุนดังกล่าว ปั จจุบนั ได้ รับรู้รายได้ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยเริ่ มรับรู้รายได้ ตงแต่
ั ้ เดือนมิถนุ ายน
2560 โดยรายได้ หลักมาจากการจาหน่ายของขวัญ (Gift/Item) บนระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ บนระบบ Angel on Duty
และระบบ Finix TV ซึง่ รวมเป็ นระบบเดียวกันแล้ ว ส่วนรายได้ จากระบบ Social Media นันยั
้ งไม่เกิดขึ ้น
หลังจากที่ บลู ฟี นิกซ์ ประสบความสาเร็ จในเดือนสิงหาคม 2560 จากการจัดงานแถลงข่าวเปิ ดตัวอย่างเป็ น
ทางการ มีบคุ คลที่มีชื่อเสียงเข้ าร่วม เช่น อาจารย์คฑา ชินบัญชร, เสกสรรค์ ศุขพิมาย, ทีมงานก่อนบ่ายคลายเครี ยด และ
Miss Supranational เป็ นต้ น ซึง่ บริ ษัทได้ สนับสนุนความช่วยเหลือ ติดต่อประสานงานให้ ต่อมา ผู้บริ หารของ บลู ฟี นิกซ์
มองเห็นโอกาสในการเข้ าร่วมเป็ นพันธมิ ตร กับ บริ ษัท อิเลคทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรี ม จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทนาเข้ าเกมส์ ออนไลน์
และช่อง ONE HD เพื่อใช้ ทรัพยากรร่ วมกันให้ เกิดประโยชน์สงู สุดทางธุรกิจ รวมถึงได้ มีการนาเสนอแผนขยายงานกับกลุม่
ธุรกิจมีเดียชันน
้ าที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในช่วงเดือนตุลาคม 2560
อย่างไรก็ตาม บลู ฟี นิกซ์ ไม่สามารถกระตุ้นจานวนลูกค้ าให้ มีรายได้ ตามเป้าหมายที่ได้ วางไว้ ซึ่งส่งผลให้
การดาเนินธุรกิจไม่เป็ นไปตามแผนที่ได้ วางไว้ บริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า อาจเกิดจากการขาดการวางกลยุทธ์ และการ
ปฏิบตั ิการวางการตลาดที่ชดั เจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องของการจัดสรรงบประมาณและการจัดลาดับความสาคัญ ซึ่ง
ส่งผลต่อการกาหนดสัดส่วนการใช้ งบประมาณในเครื่ องมือทางการตลาดต่างๆ อีกทัง้ สภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ไม่สง่ ผล
ในทางบวกเท่าที่คาดการณ์ไว้ โดยปั จจุบนั บลู ฟี นิกซ์ ได้ ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งในที่ป ระชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นของ บลู ฟี นิกซ์ ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ทางฝ่ ายบริ หารของ บลู ฟี นิกซ์ ได้ รายงานให้ ที่ประชุม
รับทราบถึงผลดาเนินงานที่ขาดทุน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงให้ ฝ่ายบริ หารของ บลู ฟิ นิกซ์ จัดทาและนาเสนอแผนฟื ้นฟู การ
ประกอบธุรกิจ ซึ่งฝ่ ายบริ หารของ บลู ฟี นิกซ์ ได้ นาเสนอแผนดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทของบลู ฟี นิกซ์
ครัง้ ที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 อย่างไรก็ตาม แผนฟื น้ ฟูการประกอบธุรกิจดังกล่าวยังขาดการวิเคราะห์ ความ
เป็ นไปได้ และรายละเอียด ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นแก่บริ ษัทให้ น้อยที่สดุ และลดภาระค่าใช้ จ่ายคงที่ที่
ต้ องชาระเป็ นรายเดือน บริ ษั ทและกลุ่ม ผู้ถือหุ้น บลู ฟี นิกซ์ จึงมีความเห็นให้ เลิกบริ ษัท บลู ฟี นิกซ์ ซึ่งบริ ษั ทได้ มี ม ติที่
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ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทบลู ฟี นิกซ์ครัง้ ที่ 2 ในวันที่ 27 กันยายน 2561 อนุมตั ิให้ เลิกบริ ษัท บลู ฟี นิกซ์ ซึ่งขณะนี ้
บลู ฟี นิกซ์ อยูใ่ นระหว่างขึ ้นตอนการชาระบัญชี
2. การลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ า ณ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 บริ ษัทได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ทาการซื ้อหุ้นสามัญใน
Negro PH Solar Inc. (“NPSI”) ที่ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จากผู้ถือหุ้นเดิมของ
NPSI จานวน 10,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 40 ของทุนที่ออกแล้ วทังหมดของ
้
NPSI อันเป็ นสัดส่วนสูงสุดตามที่กฎหมาย
ฟิ ลิปปิ นส์กาหนด ธุรกรรมการซื ้อทรัพย์สินดังกล่า ว จะเกิดขึ ้นภายหลังจากที่ ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ
ภายหลังจากที่คสู่ ญ
ั ญาปฏิบตั ิตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่กาหนดไว้ ในสัญญาซื ้อขายหุ้น อย่างไรก็ตาม ขณะนี ้ทางกระทรวง
พลังงานยังดาเนินการอนุมตั ิใบอนุญาตก่อสร้ างโครงการไม่เสร็ จสิ ้น เนื่ องจากปั ญหาด้ านการปรับเปลี่ยนนโยบายภายใน
เกี่ยวกับกระบวนการและขันตอนการอนุ
้
มัติใบอนุญาต ซึ่งทางบริ ษัท และ NPSI ได้ ยื่นหนังสือไปยังกระทรวงพลังงาน
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เพื่อติดตามผลการอนุมตั ิใบอนุญาต แต่ก็ยงั ไม่ทราบผล และได้ รับแจ้ งว่าไม่มีกาหนดระยะเวลาการ
พิจารณาอนุมตั ิใบอนุญาตก่อสร้ างดังกล่าว
ดังนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษั ทได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า กรณี ดงั กล่าวถือว่า NPSI ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขบัง คับก่อนได้ สาเร็ จครบถ้ วน เนื่องจากการไม่ได้ รับ อนุมัติใบอนุญาตก่อสร้ างดังกล่าว ทาให้ ผลการ
ตรวจสอบสถานะทางกฎหมายไม่เป็ น ที่ น่าพอใจแก่ บริ ษั ท ซึ่ง ประเด็ น เรื่ อ งการไม่ได้ รับ ใบอนุญ าตก่อ สร้ างโครงการ
ก่อให้ เกิดผลกระทบกับการเข้ าทารายการอย่างมีนยั สาคัญ จึงเห็นควรยกเลิกโครงการดังกล่าว และจะดาเนินการขอคืน
เงินค่ามัดจาการเข้ าซื ้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นของ NPSI จานวน 600,000 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อประมาณ 21,234,000 บาท ซึ่งเงิน
มัด จาดังกล่าว ผู้ถื อหุ้นของ NPSI ได้ ส่งมอบให้ ผ้ ูรัก ษาทรั พ ย์ สิน (Escrow Agent) แล้ ว และบริ ษั ท ได้ รับ เงิ น มัด จาค่า
ดังกล่าวเรี ยบร้ อยแล้ ว เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
สาหรับเงินลงทุนอีกสองรายการรวมเป็ นจานวนประมาณ 34,102,184.62 บาท นัน้ บริ ษั ทได้ ชาระโดยมี
เงื่อนไขว่า บริ ษัทจะสามารถเรี ยกคืน เงินลงทุนสองรายการนี ้คืนจากผู้ถือหุ้นของ NPSI ถ้ าไม่สามารถดาเนินโครงการได้
และหากผู้ถือหุ้นของ NPSI มีการบ่ายเบี่ยงการชาระเงินลงทุนดังกล่าวคืน บริ ษัทสามารถดาเนินคดีกบั ผู้ถือหุ้นของ NPSI
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญา การที่คณะกรรมการบริ ษัทยกเลิกการลงทุนใน NPSI ส่งผลให้ บริ ษัทต้ องได้ รับเงินลงทุน
ทังหมดนี
้
้คืนเต็มจานวน ขณะนี ้ บริ ษัทกาลังดาเนินการเจรจาให้ ค่สู ญ
ั ญาคืนเงินลงทุนดังกล่าว โดยคู่สญ
ั ญาตกลงเข้ าทา
สัญญาคืนเงินมัดจากับบริ ษัท โดยมีกาหนดการชาระเงินลงทุนดังกล่าวทังหมด
้
ทังหมดภายในวั
้
นที่ 15 สิงหาคม 2561 ซึ่ง
เลยกาหนดที่ได้ ตกลงกันแล้ ว ทางบริ ษัทจึงออกหนังสือลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เรี ยกให้ ชาระหนี ้ทังหมด
้
ซึ่ง บริ ษัทได้ มี
มติ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 12/2561 ในวัน ที่ 9 พฤศจิ ก ายน 2561ให้ แต่ ง ตัง้ ส านัก งานกฎหมาย OCAMPO &
SURALVO LAW ซึง่ เป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย ณ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เพื่อดาเนินการฟ้องร้ องดาเนินคดีกบั NPSI เพื่อเรี ยกคืน
เงินลงทุนทังสองรายการ
้
ซึง่ ณ ปั จจุบนั อยูใ่ นระหว่างขันตอนทางกฎหมาย
้
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3. การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าก๊ าซชีวภาพ
บริ ษั ท ได้ เข้ า ท าสัญ ญาซื อ้ ขายหุ้น กับ ผู้ ถื อ หุ้น เดิ ม ของบริ ษั ท อัค รวัฒ น์ พลัง งานพื ช หมุน เวี ย น จ ากัด
(“อัครวัฒน์ ”) รวมทังสิ
้ ้น 25,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 50 ของจานวนหุ้นสามัญทังหมดของอั
้
ครวัฒน์ โดยการเข้ าทารายการ
ถูกแบ่งออกเป็ น 3 ครัง้ สถานะโครงการขณะนี ้ ทางบริ ษัทยังไม่ได้ เข้ าทารายการซื ้อขายหุ้นครัง้ ที่ 3 ซึ่งกาหนดไว้ ในสัญญา
ซื ้อขายหุ้นว่า บริ ษัทจะต้ องเข้ าทารายการซือ้ หุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมจานวน 8,181 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 16.36 ของหุ้น
สามัญ ทัง้ หมดของอัค รวัฒ น์ ภายในวัน ที่ 31 กรกฎาคม 2560 โดยมี การตกลงขยายระยะเวลา เป็ น ภายในวัน ที่ 30
พฤศจิกายน 2560
อย่างไรก็ดี ในระหว่างที่อคั รวัฒน์ ดาเนินการปรับปรุงพื ้นที่โครงการ บริ ษัทพบข้ อเท็จจริ งว่า ชุมชนในบริ เวณ
โดยรอบโครงการมารั บ น า้ เสี ย จากโครงการในปริ ม าณที่ น้ อยลงอย่ า งมี นัย ส าคัญ จึ ง ส ารวจ เพิ่ ม เติ ม และพบว่ า
(1) ในบริ เวณชุมชนซึง่ สามารถรับน ้าเสียจากโครงการของอัครวัฒน์นนั ้ มีโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ซึ่งชุมชนอาจพิจารณารับ
น ้าเสียจากโครงการใหม่ดงั กล่าวได้ หากใช้ ระยะทางในการเดินทางที่น้อยกว่า และ (2) ชุมชนได้ รับน ้าจากโรงไฟฟ้าอื่นที่มี
ลักษณะเดียวกันซึ่งอยู่ในละแวกเดียวกันโดยโครงการโรงไฟฟ้าอื่นบางส่วนขนส่งน ้าเสียของตนเองไปให้ กบั ชุมชน ดังนัน้
ชุมชนจึงไม่มีความจาเป็ นต้ องมารับน ้าเสียจากโครงการโดยตรง
จากเหตุก ารณ์ ดังกล่าว คณะกรรมการได้ รับ ทราบข้ อมูลเกี่ ยวกับ โครงการที่ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึ ง
มอบหมายให้ ฝ่ายบริ หารของบริ ษัทศึกษาผลกระทบและแนวทางแก้ ไขผลกระทบดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการได้ รับผล
การศึกษาจากฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงของการรับน ้าเสียของชุมชน รวมถึงความเป็ นไปได้ อื่นใน
การบาบัดน ้าเสีย ซึง่ รวมถึงการขนส่งน ้าเสียดังกล่าวไปยังพื ้นที่ ของชุมชนแทน การติดตังระบบบ
้
าบัดน ้าเสีย และการเพิ่ม
พื ้นที่พกั น ้าเสีย พบว่า ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลให้ โครงการต้ องมีต้นทุนเพิ่มขึ ้น ซึ่งจากการศึกษา
ข้ อมูลต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น วิธีการที่มีความเป็ นไปได้ และกระทบต้ นทุนโครงการน้ อยที่สดุ ได้ แก่ การขนส่งน ้าเสียออกจากตัว
โครงการแต่จะทาให้ คา่ ใช้ จ่ายของโครงการเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญประมาณร้ อยละ 30
ณ ปั จจุบนั ผู้บริ หารชุดปั จจุบนั ซึง่ เป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นเดิม ได้ เป็ นผู้ดาเนินการหาผู้ลงทุนที่สนใจโครงการ
ซึ่งในระหว่างการดาเนินการดังกล่าว ผู้บริ หารชุดปั จจุบนั ยังได้ ดาเนินการทาแผนในการปรับปรุ งโรงงานและจาหน่าย
ไฟฟ้าไปด้ วย
4. การลงทุนในธุรกิจการถ่ ายทอดสดรายการฟุตบอล ณ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท ครัง้ ที่ 18/2560 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ได้ มีมติอนุมตั ิการเข้ าร่ วม
ลงทุ น กั บ Triple CH Holdings Company Limited (“Triple CH”) ซึ่ ง เป็ นบริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นภายใต้ กฎหมายของ
ประเทศซามัว (Samoa) โดยมีที่ตงส
ั ้ านัก ณ เขตบริ หารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็ นผู้ได้ รับสิทธิการ
ถ่ายทอดสดฟุตบอลรายการพรี เมียร์ ลีก (Premier League) ยูฟ่า แชมเปี ยนส์ ลีก (UEFA Champions League) และ
ลา ลีกา (La Liga) ในประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ ในสัดส่วนการร่ วมลงทุนร้ อยละ 35 คิดเป็ นวงเงินการร่วมลงทุนรวม 30,000,000
บาท เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ การถ่ า ยทอดสดรายการฟุ ต บอลในประเทศฟิ ลิป ปิ น ส์ โดยบริ ษั ท ได้ เข้ า ลงนามในสัญ ญา
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Business Collaboration and Investment Agreement เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เพื่อกาหนดข้ อตกลงและเงื่อนไข
ในการลงทุนร่ วมกันและแบ่งปั นผลประโยชน์จากการถ่ายทอดรายการแข่งขันฟุตบอลตามสัดส่วนการร่วมลงทุน ซึ่งการ
เข้ าทารายการดังกล่าวถือเป็ นการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริ ษัท
โดยบริ ษัทจะได้ รับส่วนแบ่งผลกาไรจากการร่วมลงทุนในอัตราส่วนร้ อยละ 35 ซึง่ เป็ นส่วนแบ่งจากรายได้ จาก
การถ่ายทอดสดรายการแข่งขันฟุตบอล หลังหักค่าใช้ จ่ายในการรับสิทธิการถ่ายทอดสด ทังนี
้ ้ Triple CH มีข้อตกลงการ
รับประกันการดาเนินงานในช่วงระยะเวลา 18 เดือน นับจากวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ว่าผลประโยชน์รายได้ ที่บริ ษัทจะได้ รับ
ต้ องไม่ต่ากว่าเงินร่วมลงทุนที่บริ ษัทให้ การสนับสนุนแก่ธุรกิจการถ่ายทอดสดรายการแข่งขันฟุตบอล
ทังนี
้ ้ Triple CH ได้ รับสิทธิการถ่ายทอดสดฟุตบอลรายการพรี เมียร์ ลีก (Premier League) ยูฟ่า แชมเปี ยนส์
ลีก (UEFA Champions League) และ ลา ลีกา (La Liga) ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ในฤดูกาลหน้ า 2561/2562 เมื่อวันที่ 8
มีนาคม 2561 บริ ษัทจึงได้ ชาระเงินลงทุนงวดสุดท้ ายจานวน 10,000,000 บาท ให้ กบั Triple CH ตามเงื่อนไขสัญญา ซึ่ง
ปั จจุบนั อยูใ่ นระหว่างการดาเนินการหาผู้สนับสนุนรายการ (Sponsorship) และผลการตอบรับเข้ าร่วมสนับสนุนรายการ
5. การลงทุนในธุรกิจแหล่ งให้ ความบันเทิง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ได้ มีมติอนุมตั ิการลงทุนในธุรกิจ
พัฒ นาแหล่งให้ ค วามบัน เทิ ง ในรู ป แบบดิ จิ ทัล ไฮเปอร์ เรี ย ลลิตี ้ โครงการเดอะมาร์ เวลเอ็ ก ซ์ พี เรี ย นซ์ ไทยแลนด์ : ธี ม
เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ แอ็ทแทรคชัน่ (The Marvel Experience: Theme Entertainment Attraction - TMX) (“โครงการฯ”)
ใน บริ ษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จากัด (“ฮีโร่ เอ็กซ์ พีเรียนซ์ ”) โดยการเข้ าซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์และการเข้ าซื ้อ
หุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม บริ ษัทจะเข้ าถือหุ้นใน ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ คิด เป็ นสัดส่วนทังหมดร้
้
อยละ 37.5 ของทุนจดทะเบียน รวม
เป็ นมูลค่าธุรกรรมการซื ้อหุ้นทังสิ
้ ้น 324,999,779.28 บาท
บริ ษัทได้ วา่ จ้ างผู้ประเมินราคาอิสระ ได้ แก่ บริ ษัท ซิมส์ พร็ อพเพอร์ ตี ้ คอนซัลแทนท์ จากัด (“บริษัท ซิมส์ ”)
เพื่อตรวจสอบสถานะทางการเงิน และประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของ ฮีโร่ เอ็กซ์พเี รี ยนซ์ ซึง่ บริ ษัท ซิมส์ ใช้ วิธีคิดมูลค่าปั จจุบนั
สุทธิ ของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach : DCF) ในการประเมินมูลค่า โดยใช้ สมมติฐานว่า ดาเนิน
กิจการทังหมด
้
9 ปี ซึง่ เป็ นระยะเวลาจากสัญญาเช่าที่ของโครงการฯ ตามระยะเวลาของสิทธิที่ได้ รับในการดาเนินโครงการ
คือ 3 ปี และต่ออายุสญ
ั ญาทุก 3 ปี ทังนี
้ ้ ขึ ้นกับผลการดาเนินงานของโครงการฯ โดยใช้ สมมติฐานว่ามีจานวนผู้ใช้ บริ การ
วัน ละประมาณ 3,000 คน หรื อ ปี ละประมาณ 1.2 ล้ านคน จึ ง คาดว่ า จะสามารถสร้ างรายได้ ปี ละไม่ ต่ า กว่ า
1,000,000,000 บาท ในส่วนของสถานที่ตัง้ อยู่ในพื น้ ที่ 12,935 ตารางเมตร สามารถรองรั บนัก ท่อ งเที่ ยวได้ เต็ มที่ ถึ ง
10,950 คนต่อวันในบริ เวณห้ างสรรพสินค้ าเมกาบางนา (Mega Bangna) ซึง่ เป็ นศูนย์การค้ าขนาดใหญ่ที่สดุ ในเขตบางนา
โดยปั จจุบนั มีผ้ ูเข้ ามาใช้ บริ การที่ศูนย์ฯ มากกว่า 40 ล้ านคนต่อปี และเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้ อยละ 10 ทุกปี โดย
ห้ างสรรพสินค้ าเมกา บางนาได้ มีแผนพัฒนาศูนย์การค้ าเพิ่มเป็ น “Mega City” โดยเพิ่มลานจอดรถ, โซน Entertainment,
Leisure, Sport, Education และโรงแรม ซึง่ จะช่วยส่งเสริ มโครงการฯ ให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ครบวงจรมากขึ ้น
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ธุรกรรมการซื ้อหุ้นดังกล่าว เป็ นการทาธุรกรรมในราคาที่เหมาะสมซึ่งจะทาให้ บริ ษัทได้ รับผลตอบแทนจาก
การลงทุนที่คาดหวัง และส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่เกิดขึ ้นเป็ นสินทรัพย์อยูใ่ น ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ เพื่อใช้ เป็ นค่าใช้ จ่ายการก่อสร้ าง
และเป็ น เงิ นลงทุนหมุนเวียนเพื่ อดาเนิ นโครงการ โดยค่าใช้ จ่ายหลักๆ แบ่งเป็ น 1) ค่าก่อสร้ างอาคาร อุปกรณ์ ในการ
ด าเนิ น งาน และระบบซอฟต์ แ วร์ ประมาณ 500,000,000 บาท 2) ค่า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ระหว่า งการด าเนิ น งาน ประมาณ
80,000,000 บาท และ 3) เงิ น ทุน หมุ น เวี ย นเพื่ อ ด าเนิ น โครงการ ประมาณ 20,000,000 บาท โดยโครงการฯ ได้ เปิ ด
ให้ บริ การแล้ วในเดือนมิถุนายน 2561 ซึ่งฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ได้ ทาการโปรโมทโครงการฯ และนาเสนอโปรโมชั่นการขาย
อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มจานวนผู้ใช้ บริ การให้ เป็ นไปตามที่เป้าที่ได้ วางไว้
โดยในการดาเนินธุรกิจ TMX รายได้ หลักมาจาก 4 ด้ าน ได้ แก่ 1) รายได้ จากการจาหน่ายบัตรผ่านเข้ าชม 2)
รายได้ จากการขายของเล่นและของที่ระลึก 3) รายได้ จากการขายอาหารและเครื่ องดื่ม และ 4) รายได้ จากผู้สนับสนุน
(Sponsorship) และการแลกเปลีย่ นสิง่ ของต่อสิง่ ของ (Barter System) ต่างๆ
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ได้ จดั ให้ มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้
1/2562 โดยเสนอวาระการพิจารณาเกี่ยวกับการหยุดดาเนินโครงการของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ เนื่องจาก ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์
ได้ ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน และการดาเนินโครงการที่ไม่เป็ นไปตามแผนการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ฮี
โร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ มีมติให้ หยุดโครงการ ด้ วยคะแนนเสียงเห็นด้ วยร้ อยละ 62.5 และคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วย ร้ อยละ 37.5
ทังนี
้ ้ ฝ่ ายบริ หารของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ มีกาหนดหยุดดาเนินโครงการในวันที่ 29 มกราคม 2562
บริ ษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น ร้ อยละ 37.5 ของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จะร่วมพิจารณากับกลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
เกี่ยวกับการบริ หารจัดการทรัพย์สนิ ของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ อย่างรอบคอบเพื่อจากัดผลกระทบในทางลบต่อบริ ษัท
6. การจัดคอนเสิร์ต Sticky Fingers ในประเทศไทย (Sticky Fingers Live in Bangkok)
โดยมติ ค ณะกรรมการจัด การของบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 45/2561 เมื่ อ วัน ที่ 6 ธัน วาคม 2561 มี ม ติ ให้ บ ริ ษั ท ลงทุน จัด
คอนเสิร์ต Sticky Fingers ในประเทศไทย (Sticky Fingers Live in Bangkok) โดยมีงบประมาณไม่เกิน 4,200,000 บาท
และมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
(1)

การดาเนินการจัดหาและติดต่อศิลปิ นมาแสดง

(2)

การดาเนินการบริ หารจัด การงานคอนเสิร์ต ได้ แก่ ค่าเช่ าสถานที่ในการจัดงาน ค่าใช้ จ่าย
เครื่ องดนตรี รวมทัง้ ระบบแสงและเสียงที่เกี่ยวข้ องกับงานคอนเสิร์ต ค่าจ้ างศิลปิ นเปิ ดงาน
ค่าที่พักของศิลปิ นและผู้เกี่ ยวข้ อง ค่าลิขสิทธิ์ เพลง ค่าอานวยความสะดวกและค่าบริ หาร
จัดการสถานที่ เป็ นต้ น

ทังนี
้ ้ วง Sticky Fingers เป็ นวงดนตรี วงร็ อคผสมเรกเก้ สัญชาติอ อสเตรเลีย มีผ้ คู นชื่ นชอบและให้ ความสนใจ
และติดตามเป็ นจานวนมากผ่านช่องทางต่างๆ บริ ษัทจึงคาดว่า ฐานแฟนคลับจะเพียงพอที่ จะขายตัว๋ ได้ ในปริ มาณที่ถึง
ระดับที่ได้ รับผลตอบแทนการลงทุนที่นา่ พอใจ โดยผลงานเพลงที่มีชื่อเสียงได้ แก่ Australia Street มีผ้ ชู มกว่า 14.8 ล้ านวิว,

หน้ า 10 จาก 12

บริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
Demeter Corporation Public Company Limited
เลขที่ 191/43 อำคำรซี ทีไอ ทำวเวอร์ ชัน้ 21 ถนนรัชดำภิ เษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2204 2601 โทรสำร 0 2204 2616
191/43 CTI Tower 21st Floor, Ratchadapisek Road, Klongtoey Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok, 10110
บมจ.0107537002109 Tel. 0 2204 2601 Fax. 0 2204 2616

How to Fly มีผ้ ชู มกว่า 21.6 ล้ านวิว และ Cyclone มีผ้ ชู มกว่า 18.3 ล้ านวิว เป็ นต้ น โดยที่บริ ษัทได้ ร่วมมือกับ บริ ษัท เวรี่
ทีวี จากัด (“บริ ษั ท เวรี่ ที วี ”) ดาเนิน การโดยนายสมิ ทธิ เพี ยรเลิศ เป็ นผู้บ ริ ห ารจัด การคอนเสิร์ต Sticky Fingers ใน
ประเทศไทย (Sticky Fingers Live in Bangkok) ทังนี
้ ้ บริ ษัท เวรี่ ทีวี เป็ นผู้ดาเนินธุรกิจสื่อโทรทัศน์และวิทยุ และบริ หาร
จัดงานคอนเสิร์ตให้ กับศิลปิ นที่กาลังได้ รับความนิยมอยู่ในขณะนี ้ ซึง่ การแสดงคอนเสิร์ตที่ผ่านมาได้ รับการตอบรับจากผู้
เข้ าชมเป็ นอย่างดี มีจานวนผู้เข้ าชมประมาณร้ อยละ 90 ถึง 100 ของความจุตอ่ คอนเสิร์ต
คอนเสิร์ต Sticky Fingers ในประเทศไทย (Sticky Fingers Live in Bangkok) มี ก าหนดการแสดงในวัน ที่ 9
กุมภาพันธ์ 2562 ณ Moon Star Studio ซึง่ สามารถรองรับผู้เข้ าชมได้ ประมาณ 2,500 คน โดยมีบตั รคอนเสิร์ตเป็ นบัตรยืน
ราคาใบละ 2,000 บาท ซึ่งได้ จดั จาหน่ายผ่านช่องทางของเว็บไซต์ ticketmelon.com ซึง่ การจัดคอนเสิร์ตดังกล่าวประสบ
ความสาเร็ จเป็ นอย่างดี บัตรคอนเสิร์ตถูกจาหน่ายไปทังหมด
้
7. การดาเนินธุรกิจแปรรูป ผลิต และจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ จากไม้ ฮิโนกิ
เนื่องจาก บริ ษัท ดี อินโนเวชัน่ พบว่า ในปั จจุบนั มีกระแสของผู้บริ โภคเน้ นไปในการรักสุขภาพมากยิ่งขึ ้นทัว่ โลก
ซึง่ เห็นได้ จากการที่ทกุ คนมุ่งเน้ นในการออกกาลังกายในรู ปแบบต่างๆ รวมถึงการบริ โภคอาหาร หรื อใช้ ผลิตภัณฑ์ที่เน้ นใน
เรื่ องของสุขภาพมากยิ่งขึ ้น บริ ษัท ดี อินโนเวชัน่ จึงเล็งเห็นว่า ธุรกิจที่มีทิศทางสอดคล้ องกับสุขภาพเป็ นสิ่งที่น่าลงทุน จึง
ดาเนินการศึกษาหาผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริ โภค และพบว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากไม้ ฮิโนกิ ซึง่ เป็ นไม้ สนเนื ้ออ่อนที่
มีชื่อเสียงอย่างมากในประเทศญี่ปนุ่ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีความสะอาด ส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้บริ โภค เนื่องจากไม้ ฮิโนกิมี
คุณสมบัติพิเศษ คือ มีน ้ามันภายในเนื ้อไม้ จึงทาให้ ไม่ชนิดนี ้ไม่เป็ นเชื ้อรา ไม่มีความชื ้น และมีกลิน่ หอมเฉพาะตัว
ด้ วยเหตุดังกล่าวข้ างต้ น จึงมีมติที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ดี อินโนเวชั่น ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 3
กันยายน 2561 ให้ บริ ษั ท ดี อินโนเวชั่น จัดตัง้ บริ ษั ทย่อยชื่ อ บริ ษัท ฮิ โนกิ วู้ด เวิร์ค จากัด (“บริ ษั ท ฮิโนกิ ”) มี ทุน จด
ทะเบียน 1,000,000 บาท โดยบริ ษัท ดี อินโนเวชัน่ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.98 ซึ่งบริ ษัท ฮิโนกิ จดทะเบียนจัดตังเมื
้ ่อ
วันที่ 13 กันยายน 2561 และเป็ นบริ ษัทย่อยทางอ้ อมของบริ ษัท เพื่อดาเนินธุรกิจแปรรูป ผลิต และจาหน่ายผลิตภัณฑ์จาก
ไม้ ฮิโนกิ ทังนี
้ ้ การดาเนินการดังกล่าวได้ ผ่ านคณะกรรมการกลัน่ กรองการลงทุนของบริ ษัท มีมติเห็นชอบให้ ลงทุน และ
นาเสนอให้ คณะกรรมบริ ษัทรับทราบการลงทุนในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน
2561
ทังนี
้ ้ บริ ษัท ฮิโนกิ ได้ ดาเนินการสัง่ ซื ้อไม้ ฮิ โนกิเผื่อนามาผลิตสินค้ าภายในกรอบงบประมาณการลงทุน 18 ล้ าน
บาท โดยสินค้ าจะถูกผลิตออกมาภายใต้ แบรนด์ที่มีชื่อว่า WA ซึ่งสินค้ าชนิดแรกที่บริ ษัท ฮิโนกิ ได้ ผลิตและนามาจาหน่าย
คือเขียงไม้ ฮิโนกิ โดยผลิตออกมาจานวน 5 ขนาด (S, M, L, XL, XXL) นอกจากนี ้ บริ ษัท ฮิโนกิ ยังมีแผนที่จะแปรรูป ผลิต
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ จากไม้ ฮิโนกิอื่ นๆ อีก อาทิ ตะเกียบ ชัน้ วางรองเท้ า จานรองอาหาร ฯลฯ ทังนี
้ ้เพื่อให้ สามารถเข้ าถึง
กลุม่ เป้าหมายได้ มากที่สดุ มีแผนสาหรับช่องทางในการจัดจาหน่ายทังทางออนไลน์
้
ออฟไลน์ และผ่านตัวแทนจาหน่าย
โดยจากการด าเนินการประชาสัมพัน ธ์ ท างสื่อช่องทางต่างๆ และจัดจาหน่ายสินค้ าเพื่อ ทดลองตลาดประมาณเดือ น
ธันวาคม 2561 พบว่าสินค้ าได้ รับผลตอบรับเป็ นที่นา่ พอใจ
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บริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
Demeter Corporation Public Company Limited
เลขที่ 191/43 อำคำรซี ทีไอ ทำวเวอร์ ชัน้ 21 ถนนรัชดำภิ เษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2204 2601 โทรสำร 0 2204 2616
191/43 CTI Tower 21st Floor, Ratchadapisek Road, Klongtoey Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok, 10110
บมจ.0107537002109 Tel. 0 2204 2601 Fax. 0 2204 2616

ทังนี
้ ้ ในการดาเนินงานหรื อการติดตามแผนงานของบริ ษัท บริ ษัทจะดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ และ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรวมถึงตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่กาหนดต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ และเผยแพร่ตอ่ ประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
นายประจวบ อุชชิ น
( นายประจวบ อุชชิน )
กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
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