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DCORP 024/2562
14 พฤษภาคม 2562
เรื่ อง

รายงานผลการดาเนินงานสาหรับงวด 3 เดือน ปี 2562 สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และผลการดาเนินงาน
ทีล่ ดลงเกินร้ อยละ 20

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ขอนาส่งงบการเงินสาหรับงวด 3 เดือน ปี 2562 สิ ้นสุด
วัน ที่ 31 มี น าคม 2562 ซึ่ ง งบการเงิ น ดั ง กล่ า วประกอบด้ วย งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะของบริ ษั ท
โดยเปรี ยบเทียบกับผลการดาเนินงานงวดเดียวกันของปี 2561 สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยมีผลการดาเนินงานสรุ ป
ดังนี ้
บริษัทขอสรุ ปภาพรวมผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่ อยสาหรับงวด 3 เดือน ปี 2562
สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ดังนี ้
ผลการดาเนินงาน
(หน่ วย : ล้ านบาท)
รายได้ คา่ ร่วมผลิตรายการ
รายได้ จากการจัดคอนเสิร์ต
รายได้ จากการขาย
รวมรายได้
ต้ นทุนค่าสิทธิร่วมผลิตรายการ
ต้ นทุนจากการจัดคอนเสิร์ต
ต้ นทุนขาย
รวมต้ นทุน
กาไรขัน้ ต้ น
รายได้ อื่น
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
หนี ้สงสัยจะสูญ
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
ต้ นทุนทางการเงิน

ปี 2562
5.62
1.90
7.52
(4.01)
(1.19)
(5.20)
2.32
4.89
7.21
(11.97)
(0.99)
(0.01)
(4.51)
(0.03)

สัดส่ วน
(ร้ อยละ)
74.73
25.27
100.00
(53.32)
(15.83)
(69.15)
30.85
65.03
95.88
(159.18)
(13.16)
(0.13)
(59.97)
(0.40)

ปี 2561
0.21
0.21
0.21
5.73
5.94
(17.01)
(5.21)
(0.06)

สัดส่ วน
(ร้ อยละ)
100.00
100.00
100.00
2,728.57
2,828.57
(8,100.00)
(2,480.95)
(28.57)
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ผลการดาเนินงาน
(หน่ วย : ล้ านบาท)
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริ ษัทร่วม
รวมค่ าใช้ จ่าย
ขาดทุนก่ อนภาษีเงินได้
ภาษี เงินได้
ขาดทุนสุทธิสาหรับงวด
ขาดทุนส่ วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่

ปี 2562
(15.06)
(32.57)
(25.36)
(25.36)
(25.36)

สัดส่ วน
(ร้ อยละ)
(200.27)
(433.11)
(337.23)
(337.23)
(337.23)

สัดส่ วน
(ร้ อยละ)
(11.71) (5,576.19)
(33.99) (16,185.71)
(28.05) (13,357.14)
(28.05) (13,357.14)
(27.73) (13,204.76)

ปี 2561

ผลการดาเนินงานของบริ ษัทตามงบการเงินรวมสาหรับงวด 3 เดือน ปี 2562 สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 บริ ษัท
มีรายได้ รวม 7.52 ล้ านบาท ประกอบด้ วย รายได้ จากการจัดคอนเสิร์ต 5.62 ล้ านบาท และรายได้ จากการขาย 1.90 ล้ าน
บาท รายได้ รวมเพิ่มขึ ้น 7.31 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 สาเหตุหลักเกิดจากในปี 2562 บริ ษัท
มีการประกอบธุรกิจเพิ่มในส่วนของจากการจัดคอนเสิร์ต และรายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์จากไม้ ฮิโนกิ
เมื่อหักกับต้ นทุนรวม 5.20 ล้ านบาท ประกอบด้ วย ต้ นทุนจากการจัดคอนเสิร์ต 4.01 ล้ านบาท และต้ นทุนขาย
1.19 ล้ า นบาท บริ ษั ท มี ก าไรขัน้ ต้ น จ านวน 2.32 ล้ า นบาท และรวมกับ รายได้ อื่ น 4.89 ล้ า นบาท บริ ษั ท มี ก าไรก่ อ น
ค่าใช้ จ่าย 7.21 ล้ านบาท และเมื่อหักค่าใช้ จ่ายรวม 32.57 ล้ านบาท อันได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร 11.97 ล้ านบาท
หนี ้สงสัยจะสูญ 0.99 ล้ านบาท ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม 0.01 ล้ านบาท ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
4.51 ล้ านบาท ต้ นทุนทางการเงิน 0.03 ล้ านบาท และส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริ ษัทร่ วม 15.06 ล้ านบาท บริ ษัทมีขาดทุน
ก่อ นภาษี เงิ น ได้ 25.36 ล้ านบาท โดยเป็ น ขาดทุน ส่ว นที่ เป็ น ของบริ ษั ท ใหญ่ 25.36 ล้ านบาท ซึ่งเมื่ อ เปรี ยบเที ยบกับ
งบการเงินรวมช่วงเดียวกันของปี 2561 พบว่า ขาดทุนสุทธิสว่ นที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่ลดลง 2.37 ล้ านบาท สาเหตุหลักเกิด
จากรายได้ ที่เพิ่มขึ ้น และค่าใช้ จ่ายที่ลดลงจากค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร 5.04 ล้ านบาท ค่าตอบแทนผู้บริ หารลดลง 0.70
ล้ านบาท ต้ นทุนทางการเงินลดลง 0.03 ล้ านบาท อย่างไรก็ตาม มีคา่ ใช้ จ่ายส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริ ษัทร่วมเพิ่มขึ ้น 3.35
ล้ านบาท และมีหนี ้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ ้น 0.99 ล้ านบาท
บริษัทขอสรุ ปภาพรวมผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ สาหรับงวด 3 เดือน ปี 2562
สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ดังนี ้
ผลการดาเนินงาน
(หน่ วย : ล้ านบาท)
รายได้ คา่ ร่วมผลิตรายการ
รายได้ จากการจัดคอนเสิร์ต
รายได้ จากการขาย
รวมรายได้
ต้ นทุนค่าสิทธิร่วมผลิตรายการ

ปี 2562
5.62
1.90
7.52
-

สัดส่ วน
(ร้ อยละ)
74.73
25.27
100.00
-

ปี 2561
0.21
0.21
-

สัดส่ วน
(ร้ อยละ)
100.00
100.00
-
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ผลการดาเนินงาน
(หน่ วย : ล้ านบาท)
ต้ นทุนจากการจัดคอนเสิร์ต
ต้ นทุนขาย
รวมต้ นทุน
กาไรขัน้ ต้ น
รายได้ อื่น
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
หนี ้สงสัยจะสูญ
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
ต้ นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
ขาดทุนก่ อนภาษีเงินได้
ภาษี เงินได้
ขาดทุนสุทธิสาหรับงวด

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

สัดส่ วน
(ร้ อยละ)
(53.32)
(18.49)
(71.81)
28.19
220.88
249.07
(130.45)
(13.17)
(200.27)
(59.97)
(0.40)
(404.26)
(155.19)
(155.19)

ปี 2561
0.21
5.16
5.37
(15.66)
(5.21)
(0.06)
(20.93)
(15.56)
(15.56)

สัดส่ วน
(ร้ อยละ)
100.00
2,457.14
2,557.14
(7,457.14)
(2,480.95)
(28.57)
(9,966.66)
(7,409.52)
(7,409.52)

ผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการของบริ ษัทสาหรับงวด 3 เดือน ปี 2562 สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 บริ ษัทมี
รายได้ รวม 7.52 ล้ านบาท ประกอบด้ วย รายได้ จากการจัดคอนเสิร์ต 5.62 ล้ านบาท และรายได้ จากการขาย 1.90 ล้ าน
บาท รายได้ รวมเพิ่มขึ ้น 7.31 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 สาเหตุหลักเกิดจากในปี 2562 บริ ษัท
มีการประกอบธุรกิจเพิ่มในส่วนของจากการจัดคอนเสิร์ต และรายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์จากไม้ ฮิโนกิ
เมื่อหักกับต้ นทุนรวม 5.40 ล้ านบาท ประกอบด้ วย ต้ นทุนจากการจัดคอนเสิร์ต 4.01 ล้ านบาท และต้ นทุนขาย
1.39 ล้ านบาท บริ ษั ท มี ก าไรขัน้ ต้ น จ านวน 2.12 ล้ านบาท และรวมกับ รายได้ อื่น 16.61 ล้ านบาท บริ ษั ท มี ก าไรก่ อ น
ค่าใช้ จ่าย 18.73 ล้ านบาท และเมื่อหักค่าใช้ จ่ายรวม 30.40 ล้ านบาท อันได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร 9.81 ล้ านบาท
หนี ้สงสัยจะสูญ 0.99 ล้ านบาท ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม 15.06 ล้ านบาท ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
4.51 ล้ านบาท และต้ นทุนทางการเงิน 0.03 ล้ านบาท บริ ษัทมีขาดทุนก่อนภาษี เงินได้ 11.67 ล้ านบาท ซึง่ เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับงบการเงินเฉพาะกิจการช่วงเดียวกันของปี 2561 พบว่าขาดทุนสุทธิ ลดลง 3.89 ล้ านบาท สาเหตุหลักเกิดจากรายได้
ที่เพิ่มขึน้ และค่าใช้ จ่ายที่ลดลงจากค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร 5.85 ล้ านบาท ค่าตอบแทนผู้บริ หารลดลง 0.70 ล้ านบาท
ต้ นทุนทางการเงินลดลง 0.03 ล้ านบาท อย่างไรก็ตาม มีคา่ ใช้ จ่ายผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมเพิ่มขึ ้น
15.06 ล้ านบาท และมีหนี ้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ ้น 0.99 ล้ านบาท
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ความคืบหน้ าของลูกหนีร้ ายสาคัญๆ ซึ่งอยู่ในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลและอยู่ระหว่ างบังคับคดี
1. คดีท่ อี ยู่ระหว่ างกระบวนการพิจารณาของศาล
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
จะชาระเสร็ จ แก่โจทก์ กับ ให้ จาเลยชดใช้ ค่าฤชาธรรมเนี ยมแทนโจทก์ โดยกาหนดค่าทนายความ
10,000 บาท ค่าขึ ้นศาลให้ ใช้ แทนเท่าที่โจทก์ชนะคดี ปั จจุบนั ศาลได้ ออกหมายบังคับคดีเพื่อเตรี ยมยึด
ทรัพย์ตามขันตอนต่
้
อไป
1.2 บริ ษัท มิวส์ กรุ๊ ป บางกอก จากัด เป็ นลูกหนี ้ตามสัญญาว่าจ้ างดาเนินโครงการกอล์ฟยูโรเปี ย้ นไทย
แลนด์ ค ลาสสิ ก โดยภายหลัง 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 อมดอกเบี ้ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันที่ 15 มิถนุ ายน 2558 จนกว่าชาระเสร็ จ อย่างไรก็ดีเมื่อ
วันที่ 26 มกราคม 2561 บริ ษัทได้ ยื่นอุทธรณ์คาพิพากษาชันต้
้ น โดยในวันที่ 25 มีนาคม 2562 ศาลแพ่ง
กรุ งเทพใต้ ได้ อ่านคาพิพากษาศาลอุทธรณ์ โดย“พิพากษาให้ จาเลยชาระเงิน 57,201,682.21 บาท
พร้ อมดอกเบี ้ยอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับตังแต่
้ วนั ที่ 14 กรกฎาคม 2559 เป็ นต้ นไป จนกว่าจะชาระ
เสร็ จแก่โจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมในชันอุ
้ ทธรณ์ให้ เป็ นพับ”
1.3 บริ ษัท เอ็ม ไอซี บรอดแคส จากัด โดยได้ ยื่นฟ้องลูกหนีร้ ายนีร้ วมทัง้ สิ ้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 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็ นต้ นไป
(ฟ้อง 28 ธันวาคม 2560) เป็ นต้ นไปจนกว่าชาระเสร็ จ ปั จจุบนั คดีนี ้ศาลออกหมายบังคับคดี
เพื่อดาเนินการออกหมายบังคับคดีตามขันตอนต่
้
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
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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
1.3.3

คดีท่ ี 3: ยื่นฟ้ องลูกหนีต้ ามสัญญาอนุญาตให้ ใช้ สิทธิแพร่ ภาพรายการ (สิทธิถ่ายทอด
รายก าร Edge Sport) ต่ อ ศาลแพ่ ง เป็ นคดี ห มายเลขด าที่ พ.259/2561 โดยคดี นี ้
คู่ความสามารถตกลงกันได้ ศาลจึงได้ มีคาพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
โดยจาเลยรับว่าเป็ นหนี ้โจทก์ตามฟ้อง โดยตกลงชาระเงินให้ โจทก์ จานวน 44,223,200 บาท
แบ่งชาระเป็ นสอง งวดๆ ละ 22,111,600 บาท เริ่ มผ่อน งวดแรก: สิ ้นเดือนธันวาคม 2561
งวดที่สอง: สิ ้นเดือนมิถนุ ายน 2562 หากผิดนัดให้ ถือว่าผิดนัดทังหมด
้
จาเลยยินยอมให้ โจทก์
บังคับชาระหนีเ้ ต็มจานวนพร้ อมดอกเบี ้ย ปั จจุบนั ลูกหนี ้ได้ ผิดเงื่อนไขตามคาพิพากษาแล้ ว
โดยศาลได้ ออกหมายบังคับคดีเพื่อพื่อบังคับลูกหนี ้ตามขันตอนแล้
้
ว

1.4 บริษัท ไอที โปรเฟสชั่นแนล จากัด เป็ นหนี ้ตามสัญญาซือ้ ขายและให้ บริ การติดตังระบบไฟฟ้
้
าแสง
สว่างและระบบปรับอากาศ รวม 2 สัญญา โดยลูกหนี ้รายนี ้ บริ ษัทฯ ได้ ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน
2561 โดยยื่นฟ้องตามสัญญารวม 2 คดี ต่อศาลแพ่ง ดังนี ้
1.4.1

คดีท่ ี 1: หมายเลขคดีดาที่ 6411/2561 ทุนทรัพย์ฟ้องรวม 27,089,318.75 บาท(รวมดอกบี ้ย)

1.4.2

คดีท่ ี 2: หมายเลขคดีดาที่ 6412/2561ทุนทรัพย์ฟอ้ งรวม 63,408,087.02 บาท(รวมดอกเบี ้ย)

ปั จจุบนั ศาลได้ นดั ไกล่เกลี่ยแล้ วแต่ไม่ได้ ข้อสรุ ป ศาลจึงเลื่อนไปนัดไกล่เกลี่ย อีกครัง้ ประมาณปลาย
เดือนพฤษภาคม 2562
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 ขันตอนปั
้
จจุบนั เจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ได้ ยดึ ทรัพย์สนิ ลูกหนี ้บางส่วนแล้ ว ทังนี
้ ้ เมื่อวันที่ 2
เมษายน 2562 เจ้ าพนักงานบังคับคดีได้ ขายทอดตลาดเครื่ องจักรบางส่วน (ครัง้ ที่ 4) มีผ้ เู ข้ าแข่งขัน
ราคา โดยเสนอซือ้ เครื่ อ งจัก รเก่ าสูงสุด 345,000 บาท (ไม่รวมภาษี ) ส่วนทรัพ ย์ สิน อื่น ๆ กาลังอยู่
ระหว่างยึดและประเมินราคาเพื่อขายทอดตลาดต่อไป
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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 ยกว่ า 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 ้ ขันตอนขณะนี
้
้บริ ษัทได้ ขอให้ ศาลออกหมายบังคับคดี และดาเนินการสืบทรัพย์เพือ่ ดาเนินการ
ตามขันตอนต่
้
อไป
ความคืบหน้ าแผนการดาเนินงานสาหรับงวด 3 เดือน ปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
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 ษัทย่อยของ
บริ ษั ท ในบริ ษั ท บลู ฟี นิ ก ซ์ ดิ จิ ตั ล จ ากั ด (“บลู ฟี นิ ก ซ์ ”) ซึ่ ง เป็ นบริ ษั ท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ เกี่ ย วข้ อ งกับ 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
อย่างไรก็ตาม บลู ฟี นิกซ์ ไม่สามารถกระตุ้นจานวนลูกค้ าให้ มีรายได้ ตามเป้าหมายที่ได้ วางไว้ ซึ่งส่งผลให้ การ
ดาเนิ นธุรกิ จ ไม่เป็ น ไปตามแผนที่ได้ วางไว้ บริ ษั ท พิ จารณาแล้ วเห็ น ว่า อาจเกิ ด จากการขาดการวางกลยุทธ์ และการ
ปฏิบตั ิการวางการตลาดที่ชดั เจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องของการจัดสรรงบประมาณและการจัดลาดับความสาคัญ ซึ่ง
ส่งผลต่อการกาหนดสัดส่วนการใช้ งบประมาณในเครื่ องมือทางการตลาดต่างๆ อีกทัง้ สภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ไม่สง่ ผล
ในทางบวกเท่าที่คาดการณ์ไว้ โดยปั จจุบนั บลู ฟี นิกซ์ ได้ ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งในที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นของ บลู ฟี นิกซ์ ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ทางฝ่ ายบริ หารของ บลู ฟี นิกซ์ ได้ รายงานให้ ที่ประชุม
รับทราบถึงผลดาเนินงานที่ขาดทุน ที่ประชุ มผู้ถือหุ้นจึงให้ ฝ่ายบริ หารของ บลู ฟิ นิกซ์ จัดทาและนาเสนอแผนฟื ้นฟูการ
ประกอบธุรกิจ ซึ่งฝ่ ายบริ หารของ บลู ฟี นิกซ์ ได้ นาเสนอแผนดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทของบลู ฟี นิกซ์
ครัง้ ที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 อย่างไรก็ตาม แผนฟื น้ ฟูการประกอบธุรกิจดังกล่าวยังขาดการวิเคราะห์ความ
เป็ นไปได้ และรายละเอียด ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นแก่บริ ษัทให้ น้อยที่สดุ และลดภาระค่าใช้ จ่ายคงที่ที่
ต้ องชาระเป็ นรายเดือน บริ ษั ทและกลุ่ม ผู้ถือหุ้น บลู ฟี นิกซ์ จึงมีความเห็ นให้ 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 นระหว่างขันตอนการช
้
าระบัญชี
2. การลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ า ณ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 บริ ษั ทได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ทาการซื อ้ หุ้นสามัญ ใน
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 เนื่องจากปั ญหาด้ านการปรับเปลี่ยนนโยบายภายใน
เกี่ยวกับกระบวนการและขันตอนการอนุ
้
มัติใบอนุญาต ซึ่งทางบริ ษัท และ NPSI ได้ ยื่นหนังสือไปยังกระทรวงพลังงาน
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เพื่อติดตามผลการอนุมตั ิใบอนุญาต แต่ก็ยงั ไม่ทราบผล และได้ รับแจ้ งว่าไม่มี กาหนดระยะเวลาการ
พิจารณาอนุมตั ิใบอนุญาตก่อสร้ างดังกล่าว
ดังนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า กรณีดงั กล่าวถือว่า NPSI ไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขบังคับก่อนได้ สาเร็ จครบถ้ วน เนื่องจากการไม่ได้ รับอนุมตั ิใบอนุญาตก่อสร้ างดังกล่าว ทาให้ ผลการตรวจสอบ
สถานะทางกฎหมายไม่เป็ น ที่ น่าพอใจแก่ บ ริ ษั ท ซึ่ง ประเด็ น เรื่ อ งการไม่ได้ รับ ใบอนุญ าตก่ อสร้ างโครงการก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบกับการเข้ าทารายการอย่างมีนยั สาคัญ จึงเห็นควรยกเลิกโครงการดังกล่าว และจะดาเนินการขอคืนเงินค่ามัดจา
การเข้ า ซือ้ หุ้น จากผู้ถือ หุ้น ของ NPSI จานวน 600,000 ดอลลาร์ สหรั ฐ หรื อ ประมาณ 21,234,000 บาท ซึ่งเงิ น มัด จ า
ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นของ NPSI ได้ ส่งมอบให้ ผ้ รู ัก ษาทรัพย์สิน (Escrow Agent) แล้ ว และบริ ษัทได้ รับเงินมัดจาค่าดัง กล่าว
เรี 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
ซึง่ เลยกาหนดทีไ่ ด้ ตกลงกันแล้ ว ทางบริ ษัทจึงออกหนังสือลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เรี ยกให้ ชาระหนี ้ทังหมด
้
ซึ่ง บริ ษั ท ได้ มี ม ติ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 12/2561 ในวัน ที่ 9 พฤศจิ ก ายน 2561 ให้ แ ต่ ง ตัง้ สานัก งานกฎหมาย
OCAMPO & SURALVO LAW ซึง่ เป็ นที่ปรึกษากฎหมาย ณ ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ เพื่อดาเนินการฟ้องร้ องดาเนินคดีกบั NPSI
เพือ่ เรี ยกคืนเงินลงทุนทังสองรายการ
้
ซึง่ ณ ปั จจุบนั อยูใ่ นระหว่างขันตอนทางกฎหมาย
้
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3. การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าก๊ าซชีวภาพ
บริ ษั ท ได้ เข้ าท าสัญ ญาซื อ้ ขายหุ้ นกั บ ผู้ ถื อ หุ้ นเดิ ม ของบริ ษั ท อั ค รวัฒ น์ พลั ง งานพื ช หมุ น เวี ย น จ ากั ด
(“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
จากการประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 2/2561 เมื่ อ วัน ที่ 27 กุม ภาพัน ธ์ 2561 คณะกรรมการได้
พิจารณาข้ อเท็จจริ งเพิ่มเติมและผลการศึกษาโครงสร้ างต้ นทุนที่เปลี่ยนแปลงไป พบว่าการดาเนินโครงการโดยอาศัย
แนวทางเดิมอาจส่งผลให้ ไม่ เกิดผลประโยชน์ต่อบริ ษัทและผู้ถือหุ้น จึงได้ ให้ ฝ่ายบริ หารศึกษาหาแนวทางแก้ ไขให้ บริ ษัท
ได้ รับ ผลกระทบจากโครงการนี น้ ้ อยที่ สุด ซึ่งบริ ษั ท ได้ เสนอแนวทางแก้ ไขและพบประเด็ น สาคัญ จากกา รศึก ษาแนว
ทางแก้ ไขดังกล่าว
ดังนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2561 ได้ พิจารณามีความเห็นว่า การดาเนินโครงการต่อไปไม่
ว่าจะโดยอาศัยแนวทางเดิม หรื อตามแนวทางแก้ ไขปั ญหา อาจส่งผลให้ บริ ษัทไม่ได้ รับผลประโยชน์ต่อบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
จึงมีความเห็นให้ ยกเลิกการลงทุน หรื อการจาหน่ายการลงทุน โดยบริ ษัทจะดาเนินการหาผู้ลงทุนที่สนใจโครงการ ณ
ปั จจุบนั ผู้บริ หารชุดปั จจุบนั ซึ่งเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นเดิม ได้ เป็ นผู้ดาเนิ นการหาผู้ลงทุนที่สนใจโครงการ ซึ่งในระหว่าง
การดาเนินการดังกล่าว ผู้บริ หารชุดปั จจุบนั ยังได้ ดาเนินการทาแผนในการปรับปรุงโรงงานและจาหน่ายไฟฟ้าไปด้ วย
4. การลงทุนในธุรกิจการถ่ ายทอดสดรายการฟุตบอล ณ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
เมื่ อ วัน ที่ 7 พฤศจิ ก ายน 2560 บริ ษั ท ได้ มี ม ติ อ นุ มัติ ก ารเข้ า ร่ ว มลงทุ น กับ Triple CH Holdings Company
Limited (“Triple CH”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่จดทะเบียนภายใต้ กฎหมายของประเทศซามัว (Samoa) โดยมีที่ตงส
ั ้ านัก ณ เขต
บริ ห ารพิ เศษฮ่ องกงแห่งสาธารณรัฐ ประชาชนจี น และเป็ น ผู้ได้ รับ สิทธิ ก ารถ่ายทอดสดฟุต บอลรายการพรี เมี ย ร์ ลีก
(Premier League) ยูฟ่า แชมเปี ยนส์ ลีก (UEFA Champions League) และ ลา ลีกา (La Liga) ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์
ในสัดส่วนการร่วมลงทุนร้ อยละ 35 คิดเป็ นวงเงินการร่วมลงทุนรวม 30,000,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจการถ่ายทอดสด
รายการฟุต บอลในประเทศฟิ ลิป ปิ น ส์ โดยบริ ษั ท ได้ เข้ าลงนามในสัญ ญา Business Collaboration and Investment
Agreement เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เพื่อกาหนดข้ อตกลงและเงื่อนไขในการลงทุนร่วมกันและแบ่งปั นผลประโยชน์
จากการถ่ายทอดรายการแข่งขันฟุตบอลตามสัดส่วนการร่วมลงทุน
โดยบริ ษัทจะได้ รับส่วนแบ่งผลกาไรจากการร่ วมลงทุนในอัตราส่วนร้ อยละ 35 ซึ่งเป็ นส่วนแบ่งจากรายได้ จาก
การถ่ายทอดสดรายการแข่งขันฟุตบอล หลังหักค่าใช้ จ่า ยในการรับสิทธิการถ่ายทอดสด ทัง้ นี ้ Triple CH มีข้อตกลงการ
รับประกันการดาเนินงานในช่วงระยะเวลา 18 เดือน นับจากวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ว่าผลประโยชน์รายได้ ที่บริ ษัทจะได้ รับ
ต้ องไม่ต่ากว่าเงินร่วมลงทุนที่บริ ษัทให้ การสนับสนุนแก่ธุรกิจการถ่ายทอดสดรายการแข่งขันฟุตบอล
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Triple CH ได้ รับสิทธิ การถ่า ยทอดสดฟุตบอลรายการพรี เมี ยร์ ลีก (Premier League) ยูฟ่ า แชมเปี ยนส์ ลีก
(UEFA Champions League) และ ลา ลี ก า (La Liga) ในประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ใ นฤดูก าลหน้ า 2561/2562 เมื่ อ วัน ที่ 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 มีม ติอนุมัติการลงทุนในธุรกิ จ
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 คิดเป็ นสัดส่วนทังหมดร้
้
อยละ 37.5 ของทุนจดทะเบียน รวม
เป็ นมูลค่าธุรกรรมการซื ้อหุ้นทังสิ
้ ้น 324,999,779.28 บาท
โดยในการดาเนินธุรกิจ TMX รายได้ หลักมาจาก 4 ด้ าน ได้ แก่ 1) รายได้ จากการจาหน่ายบัตรผ่านเข้ า ชม 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 ประสบ
ปั ญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน และการดาเนินโครงการที่ไม่เป็ นไปตามแผนการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ฮีโร่ เอ็กซ์พี
เรี ยนซ์ มีมติให้ หยุดโครงการ ด้ วยคะแนนเสียงเห็นด้ วยร้ อยละ 62.5 และคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วย ร้ อยละ 37.5 ทังนี
้ ้ ฝ่ าย
บริ หารของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ มีกาหนดหยุดดาเนินโครงการในวันที่ 29 มกราคม 2562
บริ ษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น ร้ อยละ 37.5 ของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จะร่วมพิจารณากับกลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เกี่ยวกับ
การบริ หารจัดการทรัพย์สนิ ของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ อย่างรอบคอบเพื่อจากัดผลกระทบในทางลบต่อบริ ษัท
บริ ษัทได้ ดาเนินการสอบถามฝ่ ายบริ หารของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ต่อสถานะเจ้ าหนี ้และแนวทางการชาระหนี ้สิน
ดังกล่าว ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ได้ รายงานความคืบหน้ าว่า ณ วันที่ 5 เมษายน 2562 ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์
มีเจ้ าหนี ้รวมทังสิ
้ ้น 10 ราย ที่ได้ ดาเนินการฟ้องร้ องฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ และแจ้ งให้ ชาระหนี ้สินพร้ อมดอกเบี ้ยรวมถึงค่าปรับ
ล่าช้ า โดยแบ่งเป็ นเงินต้ นจานวน 32.36 ล้ านบาท และค่าปรับการชาระหนี ้ล่าช้ าจานวน 1.24 ล้ านบาท รวมเป็ นจานวน
ทังสิ
้ ้น 33.60 ล้ านบาท พร้ อมดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 – 15.0 ต่อปี ของยอดเงินดังกล่าวนับแต่วนั ถัดจากวันฟ้องเป็ น
ต้ นไปจนกว่าจะชาระหนี ้เสร็ จสิ ้น ซึ่งทางฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ได้ บันทึกรายการหนี ้สินที่มีต่อเจ้ าหนี ้ครบถ้ วนในงบการเงิน
ยกเว้ นค่าปรับการชาระหนีล้ า่ ช้ าและดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 – 15.0 ต่อปี ตามที่ได้ กล่าวข้ างต้ น โดยในเบื ้องต้ น ฮีโร่
เอ็ก ซ์ พีเรี ย นซ์ ได้ ทาการแต่งตัง้ ทนายความผู้รับ มอบอานาจ เพื่อรั บผิ ดชอบในคดีความเหล่านี ้ และได้ ม อบหมายให้
ทนายความดาเนินการเจรจากับเจ้ าหนี ้ทัง้ 10 ราย ซึ่งเจรจาแล้ วเสร็ จแล้ วจานวน 10 รายและแจ้ งนโยบายการดาเนินงาน
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ในอนาคต รวมถึงแผนการชาระเงินของบริ ษัท และทนายความทังสองฝ่
้
ายได้ นดั หมายเพื่อไกล่เกลีย่ และประนอมหนี ้ตาม
นโยบายที่ได้ ชี ้แจงกับเจ้ าหนี ้ไปอีกครัง้ หนึง่ ตามวันที่ที่กาหนดไว้ ในหมายเรี ยก
ทังนี
้ ้ ฝ่ ายบริ หารของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ได้ ดาเดินการบริ หารจัดการแนวทางในการชาระหนี ส้ ินให้ กบั เจ้ าหนี ้ราย
ต่ า งๆ ดัง นี ้ เนื่ อ งจากฮี โร่ เอ็ ก ซ์ พี เรี ย นซ์ อยู่ร ะหว่ า งการวางแผนการด าเนิ น งานโครงการใหม่ ซึ่ ง จากการประชุ ม
คณะกรรมการของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ครัง้ ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ฝ่ ายบริ หารของ ฮี โร่ เอ็กซ์ พีเรี ยนซ์ ได้
รายงานแผนงานเพื่อดาเนินการเจรจากับนักลงทุนรายใหม่ โดยแผนการดาเนินงานจะเป็ นในรู ปแบบการให้ เช่าพื ้นที่เพื่อ
ขายสินค้ าและบริ การ รวมถึงส่วนแบ่งรายได้ จากยอดขายของผู้เช่ารายต่างๆ และการให้ เช่าพื น้ ที่เพื่อจัดกิจกรรมสาหรับ
กลุม่ ลูกค้ าที่ต้องการจัดงานขนาดเล็กถึงขนาดกลาง โดยฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ได้ ทาการจัดสรรพื ้นที่เพื่อรองรับการดาเนินงาน
ดังกล่าวเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว และในส่วนของแผนการปรับปรุงพื ้นที่ ทางฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ยงั อยู่ในขันตอนการเจรจากั
้
บ ผู้
เช่ารายต่างๆ เพื่อให้ สอดคล้ องกับรู ปแบบธุรกิจของผู้เช่าแต่ละราย ซึ่ง ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์จะทาการติดต่อเจ้ าหนี ้ เพื่อ แจ้ ง
ความคืบหน้ าของแผนการดาเนินงานดังกล่าว และแผนการชาระหนี ้ โดยหากเป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้ การปรับปรุ ง
โครงการคาดว่าจะแล้ วเสร็ จ และสามารถเปิ ดดาเนินโครงการใหม่ในเดือน ตุลาคม 2562 ซึง่ ทางฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์จะแบ่ง
เงินสดที่ได้ รับจากการดาเนินงานในแต่ละเดือนส่วนหนึง่ มาชาระหนี ้ให้ กบั เจ้ าหนี ้ และส่วนหนึง่ ใช้ สาหรับเป็ นกระแสเงินสด
ในการดาเนินงาน โดยคาด จะสามารถชาระหนี ้ให้ กบั เจ้ าหนี ้ทุกรายเสร็ จสิ ้นภายในไม่เกินไตรมาสที่ 4 ของปี 2563
6. การจัดคอนเสิร์ต Sticky Fingers ในประเทศไทย (Sticky Fingers Live in Bangkok)
จากมติ ค ณะกรรมการจัดการของบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 45/2561 เมื่ อวันที่ 6 ธัน วาคม 2561 มี ม ติให้ บ ริ ษั ท ลงทุน จัด
คอนเสิร์ต Sticky Fingers ในประเทศไทย (Sticky Fingers Live in Bangkok) โดยมีงบประมาณไม่เกิน 4,200,000 บาท
เพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายใน (1) การดาเนินการจัดหาและติดต่อศิลปิ นมาแสดง (2) การดาเนินการบริ หารจัดการงานคอนเสิร์ต
ได้ แก่ ค่าเช่าสถานที่ในการจัดงาน ค่าใช้ จ่ายเครื่ องดนตรี รวมทังระบบแสงและเสี
้
ยงที่เกี่ยวข้ องกับงานคอนเสิร์ต ค่าจ้ าง
ศิลปิ นเปิ ดงาน ค่า ที่พกั ของศิลปิ นและผู้เกี่ ยวข้ อง ค่าลิขสิทธิ์เพลง ค่าอานวยความสะดวกและค่าบริ หารจัดการสถานที่
เป็ นต้ น ซึ่ ง การจั ด งานคอนเสิ ร์ ต Sticky Fingers ในประเทศไทย (Sticky Fingers Live in Bangkok) เมื่ อ วั น ที่ 9
กุมภาพันธ์ 2562 ณ Moon Star Studio ซึง่ สามารถรองรับผู้เข้ าชมได้ ประมาณ 2,500 คน โดยมีบตั รคอนเสิร์ตเป็ นบัตรยืน
ราคาใบละ 2,000 บาท ซึ่งได้ จัดจาหน่า ยผ่านช่องทางของเว็บไซต์ ticketmelon.com ไปแล้ ว นับแต่วนั ที่ 10 ธันวาคม
2561 ซึ่งบริ ษัทได้ จาหน่ายบัตรไปได้ ทงหมดหรื
ั้
อร้ อยละ 100 ของจานวนบัตรคอนเสิร์ตทังหมด
้
และบริ ษัทได้ รับ รู้ รายได้
จากการจาหน่ายบัตรคอนเสิร์ตและรายได้ จากสปอนเซอร์ สนับสนุนงานประมาณ 5,610,000 บาท เรี ยบร้ อยแล้ วในเดือน
กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผา่ นมา
จากที่การจัดคอนเสิร์ต Sticky Fingers ในประเทศไทย (Sticky Fingers Live in Bangkok) ประสบความสาเร็ จ
เป็ นอย่างดี บริ ษัทจึงมีแผนงานที่จะจัดทาบันทึกข้ อตกลงร่ วมกับบริ ษัท เวรี่ ทีวี จากัด (“บริ ษัท เวรี่ ทีวี”) เพื่อดาเนินการ
จัดหาศิลปิ นเพื่อจัดคอนเสิร์ตในประเทศไทยในระยะยาว ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2562 จึงมีมติเห็นชอบอนุมตั ใิ ห้ กรอบการลงทุนการจัดแสดงคอนเสิร์ตและอีเว้ นท์ ในปี 2562 ร่วมกับบริ ษัท เวรี่
ทีวี จากัด ในงบประมาณไม่เกิน 35,000,000 บาท และอนุมตั ิในหลักการให้ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทดาเนินการจัดทาการ
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บันทึกความเข้ าใจเพื่อทาธุรกิ จจัดงานคอนเสิร์ตและอีเว้ นท์ ร่ วม กับ บริ ษัท เวรี่ ทีวี จากัด โดยให้ คานึงถึงระเบียบข้ อ
กฎหมาย และธรรมาภิบาล ร่วมถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทให้ มากที่สดุ
บริ ษัท เวรี่ ทีวี ดาเนินการโดยนายสมิทธิ เพียรเลิศ เป็ นผู้บริ หารจัดการคอนเสิร์ต Sticky Fingers ในประเทศไทย
(Sticky Fingers Live in Bangkok) ทัง้ นี ้ บริ ษั ท เวรี่ ที วี เป็ น ผู้ด าเนิ น ธุ ร กิ จ สื่ อ โทรทัศ น์ แ ละวิ ท ยุ และบริ ห ารจัด งาน
คอนเสิร์ตให้ กบั ศิลปิ นที่กาลังได้ รับความนิยมอยู่ในขณะนี ้ ซึ่งการแสดงคอนเสิร์ตที่ผ่านมาได้ รับการตอบรับจากผู้เข้ าชม
เป็ นอย่างดี มีจานวนผู้เข้ าชมประมาณร้ อยละ 90 ถึง 100 ของความจุตอ่ คอนเสิร์ต
โดยแผนงานในส่วนของการจัดคอนเสิร์ตนัน้ ได้ มีการวางแผนจะจัดคอนเสิร์ตขึ ้นในช่วงครึ่ งหลังของปี 2562
ไม่ต่า กว่า 2 งาน โดยในขณะนี ไ้ ด้ มี การลงนามสัญ ญากับ ศิลปิ น และเริ่ ม จ าหน่ายตั๋วไปแล้ ว จานวน 1 คอนเสิร์ต คื อ
คอนเสิร์ต Daniel Caesar Live in Bangkok 2019 ตัวศิลปิ นที่ทางบริ ษัทได้ ติดต่อมาแสดงคอนเสิร์ตนันเป็
้ นศิลปิ นแนว
เพลง R&B สัญชาติแคนาดาที่กาลังมีชื่อเสียงอย่างมากและได้ รับรางวัล Grammy Award ในปี 2562 โดยคอนเสิร์ตจะจัด
ขึ ้นวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ Thunder Dome เมืองทองธานี ซึ่งจะสามารถรองรับผู้เข้ าชมได้ ประมาณ 6,000-8,000
คน ทางบริ ษัทจะรับรู้ รายได้ จากการจาหน่ายเป็ นตั๋วในราคาใบละ 2,600 บาท และรับรู้ รายได้ จากสปอนเซอร์ ที่ให้ การ
สนับสนุนการจัดคอนเสิร์ต
7. การดาเนินธุรกิจแปรรูป ผลิต และจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ จากไม้ ฮิโนกิ
ดีอินโนเวชัน่ ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ได้ ดาเนินการสารวจความนิยมของผู้บริ โภคพบว่า ในปั จจุบันมีกระแส
เน้ นไปในการรักสุขภาพมากยิ่งขึ ้นทัว่ โลก ซึง่ เห็นได้ จากการที่ทกุ คนมุง่ เน้ นในการออกกาลังกายในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการ
บริ โภคอาหาร หรื อใช้ ผลิตภัณฑ์ที่เน้ นในเรื่ องของสุขภาพมากยิ่ งขึ ้น ดีอินโนเวชัน่ จึงเล็งเห็นว่า ธุรกิจที่มีทิศทางสอดคล้ อง
กับสุขภาพเป็ นสิ่งที่น่าลงทุน จึงดาเนินการศึกษาหาผลิตภัณฑ์ที่ดีตอ่ สุขภาพของผู้บริ โภค และพบว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก
ไม้ ฮิโนกิ ซึง่ เป็ นไม้ สนเนื ้ออ่อนที่มีชื่อเสียงอย่างมากในประเทศญี่ปนุ่ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีความสะอาด ส่งผลดีตอ่ สุขภาพของ
ผู้บริ โภค เนื่องจากไม้ ฮิโนกิมีคณ
ุ สมบัติพิเศษ คือ มีน ้ามันภายในเนื ้อไม้ จึงทาให้ ไม่ชนิดนี ้ไม่เป็ นเชือ้ รา ไม่มีความชื ้น และมี
กลิน่ หอมเฉพาะตัว
ด้ วยเหตุดงั กล่าวข้ างต้ น จึงมีมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ดี อินโนเวชั่น ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 3
กัน ยายน 2561 ให้ ดี อิน โนเวชั่น จัด ตัง้ บริ ษั ท ย่อ ยชื่ อ บริ ษั ท ฮิ โนกิ วู้ด เวิ ร์ค จ ากัด (“บริ ษั ท ฮิ โนกิ ”) มี ทุน จดทะเบี ย น
1,000,000 บาท โดยบริ ษัท ดี อินโนเวชั่น ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.98 ซึ่งบริ ษัท ฮิโนกิจดทะเบียนจัดตัง้ เมื่อวันที่ 13
กันยายน 2561 และเป็ นบริ ษัทย่อยทางอ้ อมของบริ ษัท เพื่อดาเนินธุรกิจแปรรู ป ผลิต และจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากไม้ ฮิโนกิ
ทังนี
้ ้ การดาเนินการดังกล่าวได้ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุนของบริ ษัทมีมติเห็นชอบให้ ลงทุน และนาเสนอให้
คณะกรรมบริ ษัทรับทราบการลงทุนในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
ทังนี
้ ้ บริ ษัท ฮิโนกิ ได้ ดาเนินการสัง่ ซือ้ ไม้ ฮิโนกิเผื่อนามาผลิตสินค้ 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
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บริ ษทั ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
Demeter Corporation Public Company Limited
เลขที่ 191/43 อำคำรซีทีไอ 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

จาหน่ายผลิตภัณฑ์จากไม้ ฮิโนกิอื่นๆ อีก อาทิ ตะเกียบ ชันวางรองเท้
้
า จานรองอาหาร ฯลฯ ทังนี
้ ้เพื่อให้ สามารถเข้ าถึง
กลุม่ เป้าหมายได้ มากที่สดุ มีแผนสาหรับช่องทางในการจัดจาหน่ายทังทางออนไลน์
้
ออฟไลน์ และผ่านตัวแทนจาหน่าย
จากการดาเนินการประชาสัมพันธ์ทางสือ่ ช่องทางต่างๆ และจัดจาหน่ายสินค้ าเพื่อทดลองตลาดประมาณเดือน
ธันวาคม 2561 พบว่าสินค้ าได้ รับผลตอบรับเป็ นที่นา่ พอใจ บริษัท ฮิโนกิ มีแผนที่จะเปิ ดตัวสินค้ า ซึง่ คือ เขียงไม้ ฮิโนกิในเชิง
พาณิชย์ออนไลน์ไปเรี ยบร้ อยแล้ วลูกค้ าสามารถสังซื
้ ้อผลิตภัณฑ์ได้ ทางออนไลน์ผา่ นช่องทาง
https://hinokiwoodwork.com/ หรื อ https://www.facebook.com/wahinoki/ หรื อ
https://www.instagram.com/wahinoki/
ขณะนี ้ บริ ษั ท ฮิ โนกิ ก าลังอยู่ระหว่ า งการด าเนิ น การจัด ท าแผนและออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ ใหม่ เพื่ อ พัฒ นา
ผลิตภัณ ฑ์ ใหม่เพิ่ มเติมจากผลิตภัณ ฑ์ เดิมที่ได้ มี การออกจาหน่ายแล้ วเพื่ อสร้ างตัวเลือกและความหลากหลายให้ กับ
ผู้บริ โภค โดยมีเป้าหมายเพื่อนาเสนอจุดเด่ นเป็ นผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณ ภาพสูง มีเอกลักษณ์ เป็ นของตัวเอง และส่งผลดีต่อ
สุขภาพของลูกค้ า
ทังนี
้ ้ ในการดาเนินงานหรื อการติดตามแผนงานของบริ ษัท บริ ษัทจะดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ และ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องของสานัก งานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ และรวมถึงตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่กาหนดต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
-นายประจวบ อุชชิ น(นายประจวบ อุชชิน)
กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร
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