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DCORP 008/2563
26 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่ อง

รายงานผลการด าเนิ น งานส าหรั บ ปี 2562 สิ น้ สุด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 และผลการด าเนิ น งานที่ ล ดลง
เกินร้ อยละ 20

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษั ท ดี มีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ขอนาส่งงบการเงิน สาหรับปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31
ธั น วาคม 2562 ซึ่ ง งบการเงิ น ดั ง กล่ า วประกอบด้ วย งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การของบริ ษั ท
โดยเปรี ยบเทียบกับผลการดาเนินงานงวดเดียวกันของปี 2561 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีผลการดาเนินงานสรุป
ดังนี ้
บริษัทขอสรุ ปภาพรวมผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่ อยสาหรับปี 2562
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี ้
ผลการดาเนินงาน
(หน่ วย : ล้ านบาท)
รายได้ ค่าร่วมผลิตรายการ
รายได้ จากการจัดคอนเสิร์ต
รายได้ จากการขาย
รวมรายได้
ต้ นทุนค่าสิทธิร่วมผลิตรายการ
ต้ นทุนจากการจัดคอนเสิร์ต
ต้ นทุนขาย
รวมต้ นทุน
กาไร(ขาดทุน)ขัน้ ต้ น
รายได้ อื่น
กาไร(ขาดทุน)ก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าเผื่อการด้ อยค่าเงินร่วมทุน
หนี ้สงสัยจะสูญ
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของค่าความนิยม
ค่าใช้ จ่ายในภาระหนี ้จากการฟ้องร้ อง

ปี 2562
38.84
2.08
40.92
(41.40)
(1.35)
(42.75)
(1.83)
14.13
12.30
(40.45)
(90.99)
(29.04)

สัดส่ วน
(ร้ อยละ)
94.92
5.08
100.00
(101.17)
(3.30)
(104.47)
(4.47)
34.53
30.06
(98.85)
(222.36)
(70.97)

ปี 2561
0.61
0.61
0.61
13.13
13.74
(47.78)
(29.81)
(88.24)
(51.20)
-

สัดส่ วน
(ร้ อยละ)
100.00
100.00
100.00
2,152.46
2,252.46
(7,832.79)
(4,886.89)
(14,465.57)
(8,393.44)
-
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ผลการดาเนินงาน
(หน่ วย : ล้ านบาท)
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนทัว่ ไป
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ต้ นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษัทร่วม
รวมค่ าใช้ จ่าย
ขาดทุนก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ขาดทุนสุทธิสาหรับปี
ขาดทุนส่ วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่

ปี 2562
(2.86)
(0.08)
(14.54)
(0.14)
(107.17)
(285.27)
(272.97)
(272.97)
(272.97)

สัดส่ วน
(ร้ อยละ)
(6.99)
(0.20)
(35.53)
(0.34)
(261.90)
(697.14)
(667.08)
(667.08)
(667.08)

ปี 2561
(107.78)
(18.68)
(0.68)
(89.50)
(433.67)
(419.93)
(419.93)
(419.61)

สัดส่ วน
(ร้ อยละ)
(17,668.85)
(3,062.30)
(111.47)
(14,672.13)
(71,093.44)
(68,840.98)
(68,840.98)
(68,788.52)

ผลการดาเนินงานของบริ ษัทตามงบการเงินรวมสาหรับปี 2562 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทมีรายได้
รวม 40.92 ล้ านบาท ซึง่ ประกอบด้ วย รายได้ จากการจัดคอนเสิร์ต 38.84 ล้ านบาท และรายได้ จากการขาย 2.08 ล้ านบาท
รายได้ รวมเพิ่มขึน้ 40.31 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่ว งเดียวกันของปี 2561 สาเหตุหลักเกิดจากในปี 2562 บริ ษัทมี
การประกอบธุรกิจเพิ่มในส่วนของจากการจัดคอนเสิร์ต และรายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์จากไม้ ฮิโนกิ
เมื่อหักกับต้ นทุนรวม 42.75 ล้ านบาท ซึง่ ประกอบด้ วย ต้ นทุนจากการจัดคอนเสิร์ต 41.40 ล้ านบาท และต้ นทุน
ขาย 1.35 ล้ านบาท บริษัทมีขาดทุนขันต้
้ นจานวน 1.83 ล้ านบาท และรวมกับรายได้ อื่น 14.13 ล้ านบาท บริษัทมีกาไรก่อน
ค่าใช้ จ่าย 12.30 ล้ านบาท และเมื่อหักค่าใช้ จ่ายรวม 285.27 ล้ านบาท อันได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร 40.45 ล้ านบาท
หนี ส้ งสัย จะสูญ 90.99 ล้ านบาท ค่ าใช้ จ่ายในภาระหนี จ้ ากการฟ้อ งร้ อง 29.04 ล้ านบาท ผลขาดทุนจากการด้ อ ยค่ า
เงินลงทุนทั่วไป 2.86 ล้ านบาท ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม 0.08 ล้ านบาท ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
14.54 ล้ านบาท ต้ นทุนทางการเงิน 0.14 ล้ านบาท และส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษัทร่วม 107.17 ล้ านบาท บริษัทมีขาดทุน
ก่อนภาษี เงินได้ 272.97 ล้ านบาท โดยเป็ นขาดทุนส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่ 272.97 ล้ านบาท ซึ่งเมื่อ เปรี ยบเทียบกับ
งบการเงินรวมช่วงเดียวกันของปี 2561 พบว่า ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่ลดลง 146.64 ล้ านบาท สาเหตุหลัก
เกิดจากรายได้ ที่เพิ่มขึ ้น และค่ าใช้ จ่ายที่ลดลงจากค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร 7.33 ล้ านบาท ค่าเผื่อการด้ อยค่าเงินร่ วมทุน
ลดลง 29.81 ล้ านบาท ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของค่าความนิยมลดลง 51.20 ล้ านบาท ผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมลดลง 107.70 ล้ านบาท ค่าตอบแทนผู้บริ หารลดลง 4.14 ล้ านบาท และต้ นทุนทางการเงินลดลง
0.54 ล้ านบาท อย่างไรก็ตาม บริ ษั ทมีค่าใช้ จ่ายหนีส้ งสัยจะสูญ เพิ่มขึน้ 2.75 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายในภาระหนีจ้ ากการ
ฟ้องร้ องเพิ่มขึ ้น 29.04 ล้ านบาท ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนทัว่ ไปเพิ่มขึ ้น 2.86 ล้ านบาท และค่าใช้ จ่ายส่วนแบ่ง
ผลขาดทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ ้น 17.67 ล้ านบาท
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บริษัทขอสรุ ปภาพรวมผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการสาหรับปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี ้
ผลการดาเนินงาน
ปี 2562
สัดส่ วน
ปี 2561
สัดส่ วน
(หน่ วย : ล้ านบาท)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
รายได้ ค่าร่วมผลิตรายการ
0.61
100.00
รายได้ จากการจัดคอนเสิร์ต
38.84
94.92
รายได้ จากการขาย
2.08
5.08
รวมรายได้
40.92
100.00
0.61
100.00
ต้ นทุนค่าสิทธิร่วมผลิตรายการ
ต้ นทุนจากการจัดคอนเสิร์ต
(41.40)
(101.17)
ต้ นทุนขาย
(1.47)
(3.59)
รวมต้ นทุน
(42.87)
(104.76)
กาไร(ขาดทุน)ขัน้ ต้ น
(1.95)
(4.76)
0.61
100.00
รายได้ อื่น
25.76
62.95
10.53
1,726.23
กาไร(ขาดทุน)ก่ อนค่ าใช้ จ่าย
23.81
58.19
11.14
1,826.23
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
(36.23)
(88.54)
(43.35)
(7,106.56)
ค่าเผื่อการด้ อยค่าเงินร่วมทุน
(29.81)
(4,886.89)
หนี ้สงสัยจะสูญ
(99.07)
(242.11)
(154.53) (25,332.79)
ค่าใช้ จ่ายในภาระหนี ้จากการฟ้องร้ อง
(29.04)
(70.97)
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนทัว่ ไป
(2.86)
(6.99)
(51.36)
(8,419.67)
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
(22.41)
(54.76)
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
(107.17)
(261.90)
(200.79) (32,916.39)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
(14.53)
(35.51)
(18.68)
(3,062.29)
ต้ นทุนทางการเงิน
(0.14)
(0.34)
(0.17)
(27.87)
รวมค่ าใช้ จ่าย
(311.45)
(761.12)
(498.69) (81,752.46)
ขาดทุนก่ อนภาษีเงินได้
(287.64)
(702.93)
(487.55) (79,926.23)
ภาษีเงินได้
ขาดทุนสุทธิสาหรับปี
(287.64)
(702.93)
(487.55) (79,926.23)
ผลการดาเนิ นงานเฉพาะกิจการของบริ ษัท สาหรับปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทมีรายได้ รวม
40.92 ล้ านบาท ซึ่งประกอบด้ วย รายได้ จากการจัดคอนเสิร์ต 38.84 ล้ านบาท และรายได้ จากการขาย 2.08 ล้ านบาท
รายได้ รวมเพิ่มขึน้ 40.31 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดีย วกันของปี 2561 สาเหตุหลักเกิดจากในปี 2562 บริ ษัทมี
การประกอบธุรกิจเพิ่มในส่วนของจากการจัดคอนเสิร์ต และรายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์จากไม้ ฮิโนกิ
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เมื่อหักกับต้ นทุนรวม 42.87 ล้ านบาท ซึง่ ประกอบด้ วย ต้ นทุนจากการจัดคอนเสิร์ต 41.40 ล้ านบาท และต้ นทุน
ขาย 1.47 ล้ านบาท บริ ษัทมีขาดทุนขันต้
้ นจานวน 1.95 ล้ านบาท และรวมกับรายได้ อื่น 25.76 ล้ านบาท บริษัทมีกาไรก่อน
ค่าใช้ จ่าย 23.81 ล้ านบาท และเมื่อหักค่าใช้ จ่ายรวม 311.45 ล้ านบาท อันได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร 36.23 ล้ านบาท
หนี ส้ งสัย จะสูญ 99.07 ล้ านบาท ค่ าใช้ จ่ายในภาระหนี จ้ ากการฟ้ อ งร้ อง 29.04 ล้ านบาท ผลขาดทุนจากการด้ อ ยค่ า
เงินลงทุนทั่วไป 2.86 ล้ านบาท ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย 22.41 ล้ านบาท ผลขาดทุนจากการ
ด้ อยค่ าเงินลงทุนในบริ ษั ทร่ วม 107.17 ล้ านบาท ค่าตอบแทนผู้บริ หาร 14.53 ล้ านบาท และต้ นทุนทางการเงิน 0.14
ล้ านบาท บริ ษัทมีขาดทุนก่อนภาษี เงินได้ 287.64 ล้ านบาท ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบกับงบการเงินเฉพาะกิจการช่วงเดียวกัน
ของปี 2561 พบว่าขาดทุนสุทธิลดลง 199.91 ล้ านบาท สาเหตุหลักเกิดจากรายได้ ที่เพิ่มขึน้ และค่าใช้ จ่ายที่ลดลงจาก
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร 7.12 ล้ านบาท ค่าเผื่อการด้ อยค่าเงินร่วมทุนลดลง 29.81 ล้ านบาท หนี ้สงสัยจะสูญลดลง 55.46
ล้ า นบาท ผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ าเงิน ลงทุน ทั่ว ไปลดลง 48.50 ล้ านบาท ผลขาดทุน จากการด้ อ ยค่ าเงิน ลงทุน ใน
บริษัทร่ วมลดลง 93.62 ล้ านบาท ค่าตอบแทนผู้บริหารลดลง 4.15 ล้ านบาท และต้ นทุนทางการเงินลดลง 0.03 ล้ านบาท
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในภาระหนีจ้ ากการฟ้องร้ องเพิ่มขึน้ 29.04 ล้ านบาท และค่าใช้ จ่ายผลขาดทุนจากการ
ด้ อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ ้น 22.41 ล้ านบาท
ความคืบหน้ าของลูกหนีร้ ายสาคัญๆ ซึ่งอยู่ในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลและอยู่ระหว่ างบังคับคดี
1.1 บริ ษัท มีเดีย เอเจนซี่ ไทย จากัด เป็ นลูกหนี ้ตามสัญญาซื ้อสิทธิบริ หารเวลาออกอากาศ โดยลูกหนี ้
ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ บริ ษัทได้ ยื่นฟ้องลูกหนีต้ ่อศาลแพ่งธนบุรี โดยมีทุนทรัพย์ฟ้องทัง้ สิ ้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 นับแต่วันที่ 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 โดยกาหนดค่ าทนายความ
10,000 บาท ค่าขึ ้นศาลให้ ใช้ แทนเท่าที่โจทก์ชนะคดี ทังนี
้ ้ ศาลได้ ออกหมายบังคับคดี และดาเนินการ
สื บ ทรั พ ย์ ข องจ าเลย โดยพบว่ า จ าเลยไม่ ได้ ป ระกอบกิ จ การใดๆแล้ ว ปั จ จุบัน อยู่ร ะหว่ า งเตรี ย ม
ดาเนินคดีล้มละลายกับลูกหนี ้
1.2 บริษัท มิวส์ กรุ๊ ป บางกอก จากัด เป็ นลูกหนี ้ตามสัญญาว่าจ้ างดาเนินโครงการกอล์ฟยูโรเปี ย้ นไทย
แลนด์คลาสสิก โดยภายหลังลูกหนี ้ผิดนัดคืนเงินตามสัญญา โดยบริษัทได้ ยื่นฟ้องเมื่อวันที่
15 กรกฎาคม 2559 ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ทุนทรัพย์ฟ้องรวมทังสิ
้ ้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 จนกว่าชาระเสร็จ อย่างไรก็ดเี มื่อ
วันที่ 26 มกราคม 2561 บริษัทได้ ยื่นอุทธรณ์คาพิพากษาชันต้
้ น โดยในวันที่ 25 มีนาคม 2562 ศาลแพ่ง
กรุงเทพใต้ ได้ อา่ นคาพิพากษาศาลอุทธรณ์ โดยพิพากษาให้ จาเลยชาระเงิน 57,201,682.21 บาท
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พร้ อมดอกเบี ้ยอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับตั ้งแต่วนั ที่ 14 กรกฎาคม 2559 เป็ นต้ นไป จนกว่าจะชาระ
เสร็จแก่โจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมในชันอุ
้ ทธรณ์ให้ เป็ นพับ ปั จจุบนั คดีนี ้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ฎีกา
1.3 บริ ษัท เอ็มไอซี บรอดแคส จากัด โดยได้ ยื่นฟ้องลูกหนีร้ ายนีร้ วมทัง้ สิน้ 3 คดี ซึ่งเกิดจากมูลหนี ้
ทีแ่ ตกต่างกัน ดังนี ้
1.3.1

คดีท่ี 1: ยื่นฟ้ องลูกหนีต้ ามสัญญาร่ วมผลิตรายการต่ อศาลแพ่ ง คดีนี ้มีทุนทรัพย์ฟ้อง
รวม 1,024,774.96 บาท เมื่ อ วัน ที่ 28 ธั น วาคม 2560 ลูก หนี ไ้ ม่ ได้ ม าศาล และไม่ ได้ ยื่ น
คาให้ การแก้ ข้อกล่าวหาคดี ศาลจึงมีคาสัง่ ว่าจาเลยขาดนัดยื่นคาให้ การและขาดนัดพิจารณา
และให้ โจทก์นาพยานเข้ าสืบไปฝ่ ายเดียว โดยภายหลังศาลพิพากษาให้ บริ ษัทชนะคดีและให้
ได้ ชาระหนี ้เต็มตามฟ้อง

1.3.2

คดี ท่ี 2: ยื่ น ฟ้ องลู ก หนี ้ต ามสั ญ ญาอนุ ญ าตให้ ใช้ สิ ท ธิ แ พร่ ภาพรายการ (สิ ท ธิ
ภาพยนตร์ ) คดี นี ค้ ู่ ค วามสามารถเจรจาตกลงกั น ได้ ศาลจึ ง ได้ พิ พ ากษาตามสั ญ ญา
ประนีประนอมยอมความ โดยจาเลยที่ 1 รับว่าเป็ นหนี ้โจทก์ 20,582,521.12 บาท จาเลยที่ 2
รับ ว่า เป็ น หนีโ้ จทก์ 10,329,384.24 บาท โดยจาเลยที่ 2 ตกลงชาระเงิน ให้ โจทก์ จ านวน
8,827,500 บาท เป็ นรายเดือนๆ ละไม่น้อยกว่า 300,000 บาท ให้ เสร็ จสิ ้นภายในเวลา 29
เดือน (สิ ้นเดือน พฤศจิกายน 2563) ส่วนที่เหลืออีกจานวน 11,755,021.12 บาท จาเลยที่ 1
ตกลงชาระให้ เสร็ จสิ ้นเดือน ธันวาคม 2563 คดีอยู่ระหว่างลูกหนี ้ปฏิบตั ิตามคาพิพากษาตาม
ยอม

1.3.3

คดีท่ี 3: ยื่นฟ้ องลูกหนีต้ ามสัญญาอนุญาตให้ ใช้ สิทธิแพร่ ภาพรายการ (สิทธิถ่ายทอด
รายการ Edge Sport) โดยคดีนี ้ คู่ความสามารถตกลงกันได้ ศาลจึงได้ มีคาพิพากษาตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความ โดยจาเลยรับว่าเป็ นหนี ้โจทก์ตามฟ้อง โดยตกลงชาระเงิน
ให้ โจทก์ จานวน 44,223,200 บาท แบ่งชาระเป็ นสองงวดๆ ละ 22,111,600 บาท เริ่ มผ่อน
งวดแรกสิ ้นเดือนธันวาคม 2561 งวดที่สองสิ ้นเดือนมิถนุ ายน 2562 หากผิดนัดให้ ถือว่าผิดนัด
ทังหมด
้
จาเลยยินยอมให้ โจทก์บงั คับชาระหนี ้เต็มจานวนพร้ อมดอกเบี ้ย ปั จจุบนั ลูกหนี ้ได้ ผิด
เงื่อนไขตามคาพิพากษาแล้ ว คดีนี ้ ศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อดาเนินการออกหมายบังคับ
คดีแล้ ว ปั จจุบนั อยู่ระหว่างสืบทรัพย์ของจาเลย เพื่อนาเจ้ าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ต่อไป
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1.4 บริษัท ไอที โปรเฟสชั่นแนล จากัด เป็ นหนี ้ตามสัญญาซื ้อขายและให้ บริการติดตั ้งระบบไฟฟ้าแสง
สว่างและระบบปรับอากาศ รวม 2 สัญญา โดยลูกหนี ้รายนี ้ บริษัทฯ ได้ ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน
2561 โดยยื่นฟ้องตามสัญญารวม 2 คดี ต่อศาลแพ่ง ดังนี ้
1.4.1

คดีท่ี 1: ทุนทรัพย์ฟ้องรวม 27,089,318.75 บาท (รวมดอกบี ้ย) คดีนี ้ ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการ
สืบพยาน

1.4.2

คดีท่ี 2: ทุนทรัพย์ ฟ้องรวม 63,408,087.02 บาท (รวมดอกเบีย้ ) วันที่ 27 ธันวาคม 2562
ศาลแพ่งมีคาพิ พากษาให้ บริ ษั ทชนะคดี โดยพิพากษาให้ จาเลยชาระเงิน 59,914,962.62
บาท พร้ อมดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7 ต่อปี ของต้ นเงินดังกล่าว นับแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561
เป็ นต้ นไปจนกว่าจะชาระเสร็ จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี ้ยถึงวันฟ้องให้ ไม่เกิน 3,493,124.40 บาท
ตามที่โจทก์ขอ กับให้ จาเลยชดใช้ ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกาหนดค่าทนายความ
150,000 บาท และค่าใช้ จ่ายดาเนินคดี 10,000 บาท

1.5 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 านวนหนึ่ ง
แต่ ลูกหนี ไ้ ม่ได้ จัดการชาระหนี ้ ภายหลังบริ ษัท ได้ ดาเนิ นการสืบ ทรัพ ย์ เพื่อบังคับคดี แต่ลูกหนีไ้ ม่ มี
ทรั พ ย์ สิ นเพี ย งพอที่จ ะชาระหนีไ้ ด้ ทัง้ หมด ต่ อมาบริ ษั ท ได้ ยื่น ฟ้ อ งลูกหนี เ้ ป็ น คดี ล้มละลายต่อ ศาล
ล้ มละลายกลาง เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 และเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 ศาลล้ มละลายกลางได้ มี
คาสัง่ ให้ พิทกั ษ์ ทรัพย์ลกู หนีเ้ ด็ดขาด ต่อมาวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 บริ ษัทได้ ยื่นคาขอรับชาระหนี ้ต่อ
เจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ โดยเป็ นเจ้ าหนี ้ลาดับที่ 1 โดยลูกหนี ้ได้ แถลงไม่ประสงค์จะประนอมหนี ้ก่อน
ล้ มละลาย ที่ประชุมของเจ้ าหนี ้จึงมีมติเป็ นเอกฉั นท์ ให้ เจ้ าพนักงานพิทกั ทรัพย์รายงานศาลเพื่อขอให้
ศาลพิพากษาให้ ลกู หนี ้ล้ มละลาย ซึง่ ต่อมาเจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ได้ ดาเนินการอายัดบัญชีเงินฝาก
ของลูกหนี ้ และได้ มีการยึดเครื่ องจักรขายทอดตลาดเรี ยบร้ อยแล้ วบางส่วน ปั จจุบนั อยู่ระหว่างติดตาม
และสืบทรัพย์เพิ่มเติม
1.6 บริษัท 94 เอ็นเตอร์ เทนเม้ น จากัด เป็ นลูกหนี ้ตามสัญญาร่วมผลิตรายการ ได้ ค้างชาระค่าร่วมผลิต
รายการ ต่ อ มาเมื่ อ วัน ที่ 8 ธั น วาคม 2559 บริ ษั ท ได้ ยื่ น ฟ้ อ งลูก หนี ต้ ่ อ ศาลแพ่ ง ทุน ทรั พ ย์ ฟ้ อ งรวม
44,418,907.18 บาท โดยเมื่ อ วั น ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ศาลได้ มี ค าพิ พ ากษาตามสั ญ ญ า
ประนีประนอมยอมความ (จาเลยตกลงชาระหนี ้ให้ โจทก์จานวน 39,304,000 บาท และจะชาระให้ เสร็จ
ภายใน 3 ปี โดยปี ที่ 1 ช าระไม่ น้ อ ยกว่ า 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 ้ คดี นี ้ ศาลออกหมายบังคับ คดี และด าเนิ น การสื บ ทรั พ ย์ เพื่ อ บังคับ คดี แต่ ไม่ พ บทรั พ ย์ สิน
ปั จจุบนั บริษัทฯ อยู่ระหว่างเตรี ยมดาเนินคดีล้มละลายกับลูกหนี ้
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ความคืบหน้ าแผนการดาเนินงานสาหรับปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ฝ่ ายบริ หารมีความมุ่งมั่นในการสร้ างความเจริ ญเติบโตอย่างมัน่ คงและยั่งยืน 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 น บริ ษั ท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นา
แอปพลิ เคชั่น 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 ของหุ้นสามัญทัง้ หมด โดยแอปพลิเคชัน่ ดังกล่าวได้
เปิ ดให้ บริการทังบนเครื
้
่ องคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือระบบ iOS และระบบ Android
อย่างไรก็ตาม บลู ฟี นิกซ์ ไม่สามารถกระตุ้นจานวนลูกค้ าให้ มีรายได้ ตามเป้าหมายที่ได้ วางไว้ ซึ่งส่งผลให้ การ
ดาเนิ นธุรกิจ ไม่ เป็ น ไปตามแผนที่ ได้ วางไว้ บริ ษั ท พิ จารณาแล้ วเห็ น ว่า อาจเกิด จากการขาดการวางกลยุทธ์ และการ
ปฏิบตั ิการวางการตลาดที่ชดั เจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องของการจัดสรรงบประมาณและการจัดลาดับความสาคัญ ซึ่ง
ส่งผลต่อการกาหนดสัดส่วนการใช้ งบประมาณในเครื่ องมือทางการตลาดต่างๆ อีกทัง้ สภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ไม่ส่งผล
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 ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นจึงให้ ฝ่ายบริ หารของ บลู ฟิ นิกซ์ จั ดทาและนาเสนอแผนฟื ้นฟูการ
ประกอบธุรกิจ ซึ่งฝ่ ายบริ หารของ บลู ฟี นิกซ์ ได้ นาเสนอแผนดังกล่าวในการประชุม คณะกรรมการบริ ษัทของบลู ฟี นิกซ์
ครัง้ ที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 อย่างไรก็ตาม แผนฟื น้ ฟูการประกอบธุรกิจดังกล่าวยังขาดการวิเคราะห์ความ
เป็ นไปได้ และรายละเอียด ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นแก่บริษัทให้ น้อยที่สดุ และลดภาระค่าใช้ จ่ายคงที่ที่
ต้ องชาระเป็ นรายเดื อน บริ ษั ทและกลุ่ม ผู้ถือหุ้น บลู ฟี นิกซ์ จึงมีความเห็ นให้ เลิกบริ ษัท บลู ฟี นิก ซ์ ซึ่งบริ ษั ทได้ มี ม ติที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทบลู ฟี นิ กซ์ครัง้ ที่ 2 ในวันที่ 27 กันยายน 2561 อนุมตั ิให้ เลิกบริ ษัท บลู ฟี นิกซ์ ซึ่งขณะนี ้
บลู ฟี นิกซ์ อยู่ในระหว่างขันตอนการช
้
าระบัญชี
2.

การลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ า ณ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 บริ ษั ทได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ทาการซือ้ หุ้นสามัญ ใน
Negro PH Solar Inc. (“NPSI”) ที่ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จากผู้ถือหุ้นเดิมของ
NPSI จานวน 10,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 40 ของทุนที่ออกแล้ วทัง้ หมดของ NPSI อันเป็ นสัดส่วนสูงสุดตามที่กฎหมาย
ฟิ ลิปปิ นส์กาหนด ธุรกรรมการซื ้อทรัพย์สินดังกล่าว จะเกิดขึน้ ภายหลังจากที่ได้ รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ
ภายหลังจากที่ค่สู ญ
ั ญาปฏิบตั ิตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่กาหนดไว้ ในสัญญาซื ้อขายหุ้น อย่างไรก็ตาม ขณะนี ้ทางกระทรวง
พลังงานยังดาเนินการอนุมตั ิใบอนุญาตก่อสร้ างโครงการไม่เสร็ จสิ ้น เนื่องจากปั ญหาด้ านการปรับเปลี่ยนนโยบายภายใน
เกี่ยวกับกระบวนการและขัน้ ตอนการอนุมัติใบอนุญาต ซึ่งทางบริ ษัท และ NPSI ได้ ยื่นหนังสือไปยังกระทรวงพลังงาน
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ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เพื่อติดตามผลการอนุมัติใบอนุญาต แต่ก็ยังไม่ทราบผล 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
สถานะทางกฎหมายไม่ เป็ น ที่ น่ าพอใจแก่ บ ริ ษั ท ซึ่งประเด็ น เรื่ อ งการไม่ ได้ รับ ใบอนุญ าตก่ อสร้ างโครงการก่ อ ให้ เกิ 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 ซึ่งเงิน มัด จ า
ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นของ NPSI ได้ ส่งมอบให้ ผ้ ูรักษาทรัพย์สิน (Escrow Agent) แล้ ว และบริ ษัทได้ รับเงินมัดจาค่าดัง กล่าว
เรี ยบร้ อยแล้ ว เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
สาหรับเงินลงทุนอีกสองรายการรวมเป็ นจานวนประมาณ 34,102,184.62 บาท นัน้ บริษัทได้ ชาระโดยมีเงื่อนไข
ว่า บริษัทจะสามารถเรี ยกคืนเงินลงทุนสองรายการนี ้คืนจากผู้ถือหุ้นของ NPSI ถ้ าไม่สามารถดาเนินโครงการได้ และหากผู้
ถื อหุ้นของ NPSI มีการบ่ ายเบี่ย งการชาระเงินลงทุนดังกล่าวคืน บริ ษั ทสามารถดาเนินคดี กับผู้ถื อหุ้น ของ NPSI ตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญา การที่คณะกรรมการบริษัทยกเลิกการลงทุนใน NPSI ส่งผลให้ บริษัทต้ องได้ รับเงินลงทุนทังหมด
้
นี ้คืนเต็มจานวน ขณะนี ้ บริ ษัทกาลังดาเนินการเจรจาให้ ค่สู ญ
ั ญาคืนเงินลงทุนดังกล่าว โดยคู่สญ
ั ญาตกลงเข้ าทาสัญญา
คืนเงินมัดจากับบริษัท โดยมีกาหนดการชาระเงินลงทุนดังกล่าวทังหมด
้
ทังหมดภายในวั
้
นที่ 15 สิงหาคม 2561
ซึง่ เลยกาหนดที่ได้ ตกลงกันแล้ ว ทางบริษัทจึงออกหนังสือลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เรี ยกให้ ชาระหนี ้ทังหมด
้
ซึ่ง
บริษัทได้ มีมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 12/2561 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ให้ แต่งตั ้งสานักงานกฎหมาย OCAMPO
& SURALVO LAW ซึง่ เป็ นที่ปรึกษากฎหมาย ณ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เพื่อดาเนินการฟ้องร้ องดาเนินคดีกับ NPSI เพื่อเรี ยก
คืนเงินลงทุนทังสองรายการ
้
ซึ่ง ณ ปั จจุบนั อยู่ในระหว่างขันตอนทางกฎหมาย
้
ซึ่งกระบวนการสืบทรัพย์ ได้ เสร็ จสิ ้นแล้ ว
ขณะนี ้ อยู่ระหว่างขันตอนการจั
้
ดเตรี ยมเอกสารและข้ อมูลเพือ่ เข้ าสู่กระบวนการในชันศาล
้
3. การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าก๊ าซชีวภาพ
บริ ษั ท ได้ เข้ าท าสั ญ ญาซื อ้ ขายหุ้ นกั บ ผู้ ถื อ หุ้ นเดิ ม ของบริ ษั ท อั ค รวั ฒ 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 ้ ทางบริษัทยังไม่ได้ เข้ าทารายการซื ้อขายหุ้นครัง้ ที่ 3 ซึ่งกาหนดไว้ ในสัญญา
ซื ้อขายหุ้นว่า บริ ษัทจะต้ องเข้ าทารายการซือ้ หุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้ นเดิมจานวน 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
จากการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการได้ พิจารณา
ข้ อเท็จจริงเพิ่มเติมและผลการศึกษาโครงสร้ างต้ นทุนที่เปลี่ยนแปลงไป พบว่าการดาเนินโครงการโดยอาศัยแนวทางเดิม
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อาจส่งผลให้ ไม่เกิดผลประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น จึงได้ ให้ ฝ่ายบริ หารศึกษาหาแนวทางแก้ ไขให้ บริ ษัทได้ รับผลกระทบ
จากโครงการนี ้น้ อยที่สดุ ซึง่ บริษัทได้ เสนอแนวทางแก้ ไขและพบประเด็นสาคัญจากการศึกษาแนวทางแก้ ไขดังกล่าว
ดังนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2561 ได้ พิจารณามีความเห็นว่า การดาเนินโครงการต่อไปไม่ว่าจะ
โดยอาศัยแนวทางเดิม หรื อตามแนวทางแก้ ไขปั ญหา อาจส่งผลให้ บริษัทไม่ได้ รับผลประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้น จึงมี
ความเห็นให้ ยกเลิกการลงทุน หรื อการจาหน่ายการลงทุน โดยบริ ษัทจะดาเนินการหาผู้ลงทุนที่สนใจโครงการ ณ ปั จจุบนั
ผู้บริ ห ารชุด ปั จจุบัน ซึ่งเป็ นตัวแทนของผู้ถื อหุ้น เดิม ได้ เป็ น ผู้ดาเนิ นการหาผู้ ลงทุน ที่สนใจโครงการ ซึ่งในระหว่างการ
ดาเนินการดังกล่าว ผู้บริหารชุดปั จจุบนั ยังได้ ดาเนินการทาแผนในการปรับปรุงโรงงานและจาหน่ายไฟฟ้าไปด้ วย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบอนุมตั ิให้
ลงนามในสัญญาจะซื ้อจะขายหุ้นของ บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จากัด จานวน 16,819 หุ้น ที่ถืออยู่ทงหมด
ั้
ให้ แก่บริ ษัทแห่งหนึ่ง ในราคาทัง้ สิ ้น 14,000,000 บาท และบริ ษัทฯ ได้ รับชาระค่าหุ้นดังกล่าวแล้ ว เมื่อวันที่ 28 มกราคม
2563
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 มั ติ ก ารเข้ า ร่ ว มลงทุ น กั บ Triple CH Holdings Company
Limited (“Triple CH”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่จดทะเบียนภายใต้ กฎหมายของประเทศซามัว (Samoa) โดยมีที่ตั ้งสานัก ณ เขต
บริ ห ารพิ เศษฮ่ องกงแห่ งสาธารณรัฐ ประชาชนจีน และเป็ น ผู้ ได้ รับ สิ ทธิ ก ารถ่ายทอดสดฟุต บอลรายการพรี เมี ย ร์ ลี ก
(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 ลิ ป 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 วมลงทุนในอั ตราส่วนร้ อยละ 35 ซึ่งเป็ นส่วนแบ่งจากรายได้ จาก
การถ่ายทอดสดรายการแข่งขันฟุตบอล หลังหักค่าใช้ จ่ายในการรับสิทธิการถ่ายทอดสด ทัง้ นี ้ Triple CH มีข้อตกลงการ
รับประกันการดาเนินงานในช่วงระยะเวลา 18 เดือน นับจากวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ว่าผลประโยชน์รายได้ ที่บริษัทจะได้ รับ
ต้ องไม่ต่ากว่าเงินร่วมลงทุนที่บริษัทให้ การสนับสนุนแก่ธุรกิจการถ่ายทอดสดรายการแข่งขันฟุตบอล
Triple CH ได้ รับสิ ทธิ การถ่า ยทอดสดฟุตบอลรายการพรี เมี ยร์ ลี ก (Premier League) ยูฟ่ า แชมเปี ยนส์ ลี ก
(UEFA Champions League) และ ลา ลี ก า (La Liga) ในประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ใ นฤดู ก าลหน้ า 2561/2562 เมื่ อ วัน ที่ 8
มีนาคม 2561 บริษัทจึงได้ ชาระเงินลงทุนงวดสุดท้ ายจานวน 10,000,000 บาท ให้ กับ Triple CH ตามเงื่อนไขสัญญา ซึ่ง
ปั จจุบนั อยู่ในระหว่างการดาเนินการหาผู้สนับสนุนรายการ (Sponsorship) และผลการตอบรับเข้ าร่วมสนับสนุนรายการ
ณ ปั จจุบัน ระยะเวลาของสัญญาได้ สิ ้นสุดลงแล้ ว แต่ Triple CH ยังไม่ชาระเงินร่ วมลงทุนคืนตามเงื่อนไขการ
รับประกันของ Triple CH ต่อมาเมื่อวันที่ 11 มิถนุ ายน 2562 และวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ ส่งหนังสือทวงถามการ
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ชาระเงินดังกล่าวเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ผลของการเจรจา Triple CH ขอผ่อนผันการชาระเงินออกไปอีกเป็ นระยะเวลา 12
เดือน โดยบริษัทแจ้ งไปยัง Triple CH เป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางอีเมล์ให้ ชาระหนี ้จานวนดังกล่าวภายในวันที่ 30 มิถนุ ายน
2563
5. การลงทุนในธุรกิจแหล่ งให้ ความบันเทิง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ได้ มีม ติอนุมัติการลงทุนในธุรกิ จ
พัฒ นาแหล่ งให้ ค วามบัน เทิ ง ในรู ป แบบดิ จิ ทัล ไฮเปอร์ เรี ย ลลิ ตี ้ โครงการเดอะมาร์ เ วลเอ็ ก ซ์ พี เรี ย นซ์ ไทยแลนด์ : ธี ม
เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ แอ็ทแทรคชัน่ (The Marvel Experience: Theme Entertainment Attraction - TMX) (“โครงการฯ”)
ใน บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จากัด (“ฮีโร่ เอ็กซ์ พีเรียนซ์ ”) โดยการเข้ าซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์และการเข้ าซื ้อ
หุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม บริ ษัทจะเข้ าถือหุ้นใน ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ คิดเป็ นสัดส่วนทัง้ หมดร้ อยละ 37.5 ของทุนจดทะเบียน รวม
เป็ นมูลค่าธุรกรรมการซื ้อหุ้นทังสิ
้ ้น 324,999,779.28 บาท
โดยในการดาเนินธุ รกิจ 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) และการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของ (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
บริหารของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ มีกาหนดหยุดดาเนินโครงการในวันที่ 29 มกราคม 2562
บริ ษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ร้ อยละ 37.5 ของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จะร่ วมพิจารณากับกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เกี่ ยวกับ
การบริหารจัดการทรัพย์สินของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ อย่างรอบคอบเพื่อจากัดผลกระทบในทางลบต่อบริษัท
บริ ษัทได้ ดาเนินการสอบถามฝ่ ายบริ หารของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ต่อสถานะเจ้ าหนีแ้ ละแนวทางการชาระหนีส้ ิ น
ดังกล่าว ฝ่ ายบริหารของบริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ได้ รายงานความคืบหน้ าว่า ณ วันที่ 5 เมษายน 2562 ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์
มีเจ้ าหนี ้รวมทัง้ สิ ้น 10 ราย ที่ได้ ดาเนินการฟ้องร้ องฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ และแจ้ งให้ ชาระหนี ้สินพร้ อมดอกเบี ้ยรวมถึงค่าปรับ
ล่าช้ า โดยแบ่งเป็ นเงินต้ นจานวน 32.36 ล้ านบาท และค่าปรับการชาระหนีล้ ่าช้ 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 นไปจนกว่าจะชาระหนีเ้ สร็ จสิ ้น ซึ่งทางฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ย นซ์ ได้ บันทึกรายการหนีส้ ินที่มีต่อเจ้ าหนีค้ รบถ้ วนในงบการเงิน
ยกเว้ นค่าปรับการชาระหนีล้ ่าช้ าและดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 – 15.0 ต่อปี ตามที่ได้ กล่าวข้ างต้ น โดยในเบื ้องต้ น ฮีโร่
เอ็ก ซ์พีเรี ย นซ์ ได้ ทาการแต่งตัง้ ทนายความผู้รับ มอบอานาจ เพื่อรั บผิ ดชอบในคดีความเหล่านี ้ และได้ ม อบหมายให้
ทนายความดาเนินการเจรจากับเจ้ าหนี ้ทัง้ 10 ราย ซึ่งเจรจาแล้ วเสร็จแล้ วจานวน 10 รายและแจ้ งนโยบายการดาเนินงาน
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ในอนาคต รวมถึงแผนการชาระเงินของบริษัท และทนายความทังสองฝ่
้
ายได้ นดั หมายเพื่อไกล่เกลี่ยและประนอมหนี ้ตาม
นโยบายที่ได้ ชี ้แจงกับเจ้ าหนีไ้ ปอีกครัง้ หนึ่งตามวันที่ที่กาหนดไว้ ในหมายเรี ยก
ทังนี
้ ้ ฝ่ ายบริ หารของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ได้ ดาเดินการบริ หารจัดการแนวทางในการชาระหนี ส้ ินให้ กับเจ้ าหนี ้ราย
ต่ า งๆ ดั ง นี ้ เนื่ อ งจากฮี โ ร่ เอ็ ก ซ์ พี เรี ย นซ์ อยู่ ร ะหว่ า งการวางแผนการด าเนิ น งานโครงการใหม่ ซึ่ ง จากการประชุ ม
คณะกรรมการของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ ครัง้ ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ฝ่ ายบริ หารของ ฮีโร่ เอ็กซ์ พีเรี ยนซ์ ได้
รายงานแผนงานเพื่อดาเนินการเจรจากับนักลงทุนรายใหม่ โดยแผนการดาเนินงานจะเป็ นในรูปแบบการให้ เช่าพื ้นที่เพื่ อ
ขายสินค้ าและบริ การ รวมถึงส่วนแบ่งรายได้ จากยอดขายของผู้เช่ารายต่างๆ และการให้ เ ช่าพืน้ ที่เพื่อจัดกิจกรรมสาหรับ
กลุ่มลูกค้ าที่ต้องการจัดงานขนาดเล็กถึงขนาดกลาง โดยฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ได้ ทาการจัดสรรพื ้นที่เพือ่ รองรับการดาเนินงาน
ดังกล่าวเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว และในส่วนของแผนการปรับปรุงพื ้นที่ ทางฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ยงั อยู่ในขันตอนการเจรจากั
้
บผู้
เช่ารายต่างๆ เพื่อให้ สอดคล้ องกับรูปแบบธุรกิจของผู้เช่าแต่ละราย ซึ่ง ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์จะทาการติดต่อเจ้ าหนี ้ เพื่อ แจ้ ง
ความคืบหน้ าของแผนการดาเนินงานดังกล่าว และแผนการชาระหนี ้ โดยหากเป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้ การปรับปรุ ง
โครงการคาดว่าจะแล้ วเสร็จ และสามารถเปิ ดดาเนินโครงการใหม่ในเดือน ตุลาคม 2562 ซึง่ ทางฮีโร่ เอ็กซ์พีเรี ยนซ์จะแบ่ง
เงินสดที่ได้ รับจากการดาเนินงานในแต่ละเดือนส่วนหนึง่ มาชาระหนี ้ให้ กบั เจ้ าหนี ้ และส่วนหนึ่งใช้ สาหรับเป็ นกระแสเงินสด
ในการดาเนินงาน โดยคาด จะสามารถชาระหนี ้ให้ กบั เจ้ าหนี ้ทุกรายเสร็จสิ ้นภายในไม่เกินไตรมาสที่ 4 ของปี 2563
แต่อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่าควรหาธุรกิจใหม่ โดยให้ ฝ่ายจัดการได้ ดาเนินการหาแนวทาง
เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงการดาเนินธุรกิจและได้ มีการจาหน่ายทรัพย์สินในธุรกิจเดิมที่มิได้ ใช้ ประโยชน์แล้ วออกไป ซึง่ ปั จจุบนั
บริ ษัทฯได้ เปลี่ยนธุรกิจหลักเป็ นการให้ เช่า ให้ เช่าช่วงซึง่ อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เช่น ที่ดิน อาคาร พื ้นที่อาคาร สิ่งปลูกสร้ าง
พื ้นที่จอดรถ รวมทังส่
้ วนควบของอสังหาริ มทรัพย์ดังกล่าว เพื่อเป็ นสถานประกอบการค้ า สถานที่ทาการพาณิชย์ สถานที่
ทาการราชการหรื อเพื่อการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องที่
ณ ปั จจุบนั บริษัทฯแห่งหนึ่งได้ เข้ ามาเช่าพื ้นที่อาคารส่วนหนึ่ง เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้ บริการศูนย์
การเรี ยนรู้ทางวิทยาศาตร์
6. การจัดคอนเสิร์ตของศิลปิ นต่ างประเทศในประเทศไทย
จากการจัดคอนเสิร์ตในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 ที่ผ่านมา ได้ รับการตอบรับและประสบความสาเร็ จเป็ นอย่างดี
บริษัทจึงมีแผนงานที่จะจัดคอนเสิร์ตร่วมกับบริษัท เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที จากัด (“NEXT”) เพื่อมุ่งขยายธุรกิจด้ านการจัดคอนเสิร์ต
ในประเทศไทยในระยะยาว ซึง่ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 10/2562 มีมติเห็นชอบอนุมตั ิ
ให้ ลงทุ น ในการจั ด My Boyfriends Concert โดยคอนเสิ ร์ ต จั ด ขึ น้ วั น ที่ 15 ธั น วาคม 2562 ณ อิ ม แพ็ ค อารี น่ า
เมืองทองธานี ทัง้ นีจ้ ะสามารถรองรับผู้เข้ าชมได้ ประมาณ 10,000 คน มีรายได้ จากการจาหน่ายเป็ นตั๋ว และรายได้ จาก
ผู้สนับสนุน (Sponsor) ที่ให้ การสนับสนุนการจัดคอนเสิร์ต
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7. การดาเนินธุรกิจแปรรูป ผลิต และจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ จากไม้ ฮิโนกิ
ดีอินโนเวชัน่ ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ ดาเนินการสารวจความนิยมของผู้บริโภคพบว่า ในปั จจุบนั มีกระแส
เน้ นไปในการรักสุขภาพมากยิ่งขึ ้นทัว่ โลก ซึง่ เห็นได้ จากการที่ทกุ คนมุง่ เน้ นในการออกกาลังกายในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการ
บริ โภคอาหาร หรื อใช้ ผลิตภัณฑ์ที่เน้ นในเรื่ องของสุขภาพมากยิ่งขึ ้น ดีอินโนเวชัน่ จึงเล็งเห็นว่า ธุรกิจที่มีทิศทางสอดคล้ อง
กับสุขภาพเป็ นสิ่งที่น่าลงทุน จึงดาเนินการศึกษาหาผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริ โภค และพบว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก
ไม้ ฮิโนกิ ซึง่ เป็ นไม้ สนเนื ้ออ่อนที่มีชื่อเสียงอย่างมากในประเทศญี่ปนุ่ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีความสะอาด ส่งผลดีต่อสุขภาพของ
ผู้บริโภค เนื่องจากไม้ ฮิโนกิมีคณ
ุ สมบัติพิเศษ คือ มีน ้ามันภายในเนื ้อไม้ จึงทาให้ ไม่ชนิดนี ้ไม่เป็ นเชือ้ รา ไม่มีความชื ้น และมี
กลิ่นหอมเฉพาะตัว
ด้ วยเหตุดังกล่าวข้ างต้ น จึงมีมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ดี อินโนเวชั่น ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 3
กันยายน 2561 ให้ ดีอินโนเวชั่น จัดตัง้ บริ ษัทย่อยชื่ อ บริ ษัท ฮิโนกิ วู้ด เวิ ร์ค จากัด (“บริ ษั ท ฮิโนกิ ”) มีทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท โดยบริ ษัท ดี อินโนเวชั่น ถือหุ้น ในสัดส่วนร้ อยละ 99.98 ซึ่งบริ ษัท ฮิโนกิจดทะเบียนจัดตั ้งเมื่อวันที่ 13
กันยายน 2561 และเป็ นบริ ษัทย่อยทางอ้ อมของบริษัท เพื่อดาเนินธุรกิจแปรรูป ผลิต และจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากไม้ ฮิโนกิ
ทังนี
้ ้ การดาเนินการดังกล่าวได้ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุนของบริ ษัทมีมติเห็ นชอบให้ ลงทุน และนาเสนอให้
คณะกรรมบริษัทรับทราบการลงทุนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
ทังนี
้ ้ บริ ษัท ฮิโนกิ ได้ ดาเนินการสัง่ ซื ้อไม้ 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
จาหน่ายผลิตภัณฑ์จากไม้ ฮิโนกิอื่นๆ อีก อาทิ ตะเกียบ ชันวางรองเท้
้
า จานรองอาหาร ฯลฯ ทัง้ นีเ้ พื่อให้ สามารถเข้ าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ มากที่สดุ มีแผนสาหรับช่องทางในการจัดจาหน่ายทังทางออนไลน์
้
ออฟไลน์ และผ่านตัวแทนจาหน่าย
จากการดาเนินการประชาสัมพันธ์ทางสื่อช่องทางต่างๆ และจัดจาหน่ายสินค้ าเพื่อทดลองตลาดประมาณเดือน
ธันวาคม 2561 พบว่าสินค้ าได้ รับผลตอบรับเป็ นที่น่าพอใจ บริษทั ฮิโนกิ มีแผนที่จะเปิ ดตัวสินค้ า ซึง่ คือ เขียงไม้ ฮิโนกิในเชิง
พาณิชย์ออนไลน์ไปเรี ยบร้ อยแล้ วลูกค้ าสามารถสั ้งซื ้อผลิตภัณฑ์ได้ ทางออนไลน์ผ่านช่องทาง
https://hinokiwoodwork.com/ หรื อ https://www.facebook.com/wahinoki/ หรื อ
https://www.instagram.com/wahinoki/
ขณะนี ้ บริ ษั ท ฮิ โนกิ ก าลังอยู่ ระหว่ 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
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ทังนี
้ ้ ในการดาเนินงานหรื อการติดตามแผนงานของบริษัท บริ ษัทจะดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ และ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้ องของสานัก งานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรวมถึงตลาดหลักทรั พย์
แห่งประเทศไทยที่กาหนดต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

(นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช)
กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
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