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คุณอภิเชฐ ปุสรี
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IRO :
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ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
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CG Report Score

THSI List

บริษทั ดาเนินธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจมีเดีย และธุรกิจพลังงานทดแทน
ธุรกิจมีเดีย แบ่งเป็ น ธุรกิจโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม, ธุรกิจคอนเทนต์, ธุรกิจภาพยนต์และซีรย่ี ์
ธุรกิจ พลังานทดแทน แบ่งเป็ น ธุร กิจผลิตเซลล์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ , ธุร กิจร่ว มลงทุ น บริการออกแบบ ให้ Shareholder Structure (31/03/2016)
Shareholder
จำนวนหุ้น (M.)
คาปรึกษา และก่อสร้างโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์, ธุรกิจร่วมลงทุนโรงไฟฟ้ าพลังงานลม
นายภัทรศักดิ ์ โอสถานุเคราะห์
55.57
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED

นายโชติ
3-4 อันดัพบนั แรก
ธุ์ เตียวิวฒ
ั น์
รายย่อย

Key Development of Company

29 มิ.ย. 2521
21 ก.ย. 2556
3 ส.ค. 2558
8 ต.ค. 2558

บริษทั ฯ ได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั
บริษทั ฯ ได้เข้าเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
แก้ไขเปลีย่ นชื่อบริษทั เป็ น บริษทั ดีมเี ตอร์ คอร์ปอเรชั ่น จากัด (มหาชน) และชื่อย่อหลักทรัพย์ DCORP
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการอนุ มตั กิ ารเข้าซื้อหุน้ สามัญของบริษทั วินชัย จากัด (“WIND”) จานวน 12,500 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของ WIND
8 ต.ค. 2558 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการอนุ มตั กิ ารจัดตัง้ บริษทั ย่อยของบริษทั เพื่อประกอบกิจการให้สนิ เชื่อรายย่อยเพื่อ
การประกอบอาชีพภายใต้การกากับ (Nano-Finance) ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท
15 มี.ค. 2559 มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการ การร่วมลงทุนกับ HAINAN YINGLI NEW ENERGY RESOURCES CO.,
LTD
1 มิ.ย. 2559 การลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อเข้าซื้อหุ้นในบริษทั ทีด่ าเนินโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ
ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์

Financial Ratios

ROE (%)
ROA (%)
D/E (X)
GP Margin (%)
EBIT Margin (%)
NP Margin (%)

โครงสร้ำงรำยได้
1.รำยได้จำกกำรขำย
2.รำยได้อื่น
รำยได้รวม

Q1/2016
47.84
3.62
51.46

%
92.9
7.03
100.00

Q1/2015
153.57
0.95
154.53

%
99.38
0.61
100.00

2015
228.84
11.17
240.02

%
95.34
4.65
100.00

(หน่วย: ล้านบาท)
2014
%
137.88
97.18
4.00
2.82
141.88
100.00

3M/2016 3M/2015
2015 2014
-109.54
-7.73 -166.74 0.81
-94.15
-5.90 -129.71 1.28
0.06
0.26
0.12 1.23
44.73
0.22 -56.43 15.47
4.30 -14.56 -370.94 2.08
4.04 -15.87 -378.78 0.80

Capital Structure

Current Liabilities
Non-Current Liabilities
Shareholders’ Equity
Operating Revenue

Revenue Breakdown

41.15
25.00
411.26

%
10.52
7.79
4.73
77.16

3M/2016 3M/2015
48.76 162.26
8.59
7.93
955.59 655.66

(MB)
2015 2014
101.24 167.21
8.07 5.76
949.37 141.12
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บริษัทฯ มีเป้ าหมายในการมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อก้าวไปสู่การขยายธุรกิจของบริษัท โดยมีการศึกษา
แผนขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานอย่างต่อเนื่องไม่วา่ จะเป็ นโครงการในประเทศและต่างประเทศ
ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีการวางแผนธุรกิจอยู่ 3 ธุรกิจ ดังนี้
 ธุรกิจโรงงานประกอบแผงโซลาร์ให้แล้วเสร็จ ขนาด 300 เมกะวัตต์ ซึ่งมีสญ
ั ญา Off Take Agreement
(สัญญารับซือ้ ผลิตภัณฑ์) ซึง่ ปั จจุบนั บริษทั มีสญ
ั ญาจากลูกค้าครบแล้วทัง้ หมด โดยบริษทั ฯ คาดหวังกาไร
จากธุรกิจโรงงานประกอบแผงโซลาร์
 ธุรกิจประหยัดพลังงาน (ESCO) ซึ่งบริษทั ฯ มีความเชีย่ วชาญในการติดตัง้ อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้ า ได้แก่
เครื่องทาความเย็น(Chiller), หม้อไอน้า (Boiler) สาหรับห้างสรรพสินค้า และโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อช่วย
ประหยัดไฟฟ้ าและลดค่าใช่จ่ายทีเ่ กิดขึน้ โดยบริษทั ฯ จะได้รายได้จากการแบ่งส่วนต่างกาไรจากลูกค้า
 บริษทั ฯ มีแผนร่วมลงทุนในโรงฟ้ าพลังงานทดแทน ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม บริษทั ฯ
ได้แจ้งกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปแล้วนัน้ โดยแบ่งเป็ นพลังงานลม ที่จ. มุกดาหาร ขนาด 45 เมกกะวัตต์ ซึ่ง
บริษัท ฯ ถือ หุ้ น 25% ในโครงการวิน ชัย และ ขนาด 320 เมกะวัต ต์ ที่ ฟิ ลิป ปิ นส์ ซึ่ง บริษัท ฯ
จะร่วมลงทุนกับคู่คา้ ต่างประเทศเพื่อร่วมพัฒนาโครงการนี้ ซึง่ บริษทั ฯ มีเป้ าหมายที่จะใช้เงินลงทุนให้น้อย
ที่สุด โดยใช้เงินกู้ รวมถึงสินเชื่อเพื่อสนับสนุ นโครงการ (Project Finance) จากแหล่งเงินทุน และ คู่ค้า
ต่างประเทศ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนต่อเงินลงทุนสูงสุด
 บริ ษั ท ฯ มี แ ผนที่ จ ะน าโรงงานไฟฟ้ าบางส่ ว นที่ ส ร้ า งแล้ ว เสร็ จ ขายให้ แ ก่ ก องทุ น ต่ า งประเทศ
เพื่อ น าเงิน มาสร้า งโรงงานไฟฟ้ า ในเฟสต่ อ ไป ซึ่ง จะท าให้บ ริษัท ฯ มีร ายได้ท่ีย งั ่ ยืน และผลก าไรทัง้
ระยะสัน้ และระยะยาว จากการขายโรงไฟฟ้ า และรายได้ของโรงไฟฟ้ า บริษทั มุ่งมันที
่ ่จะสร้างผลประโยชน์
สูงสุดจากเงินทุนของบริษทั เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้ผถู้ อื หุน้
Investment Highlight






บริษทั ฯ ได้มกี ารปรับโครงสร้างภายในโดยการตัดธุรกิจที่มผี ลขาดทุนออกไป และได้เข้ามารุกในกลุ่ม
ธุรกิจพลังงานอย่างเต็มรูปแบบตัง้ แต่ตน้ น้าจนถึงปลายน้า
บริษัทฯ มีโครงการโรงฟ้ าขนาดใหญ่ ท่ฟี ิ ลปิ ปิ นส์ ซึ่งใช้เงินลงทุนไม่มากนัก และสร้างรายได้ ผลกาไร
ให้กบั บริษทั
ธุรกิจ ประหยัด พลัง งาน (ESCO) มีข นาดใหญ่ ซึ่ง บริษัท ฯ มีคณะผู้บริหาร และทีมงาน ที่มีค วามรู้
ความเชีย่ วชาญในด้านนี้โดยเฉพาะ ซึง่ ทาให้บริษทั ฯ เป็ นผูน้ าในธุรกิจประหยักพลังงาน
โรงงานผลิตแผงโซลาร์ บริษทั ฯ มีสญ
ั ญา Off Take Agreement (สัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์) ซึ่งทาให้เป็ น
ธุรกิจทีแ่ ข็งกร่ง

Risk Factors

ธุรกิจมีเดีย


ความเสีย่ งจากการทีบ่ ริษทั ไม่สามารถหาผูร้ ่วมผลิตรายการรายใหม่ได้ หากผูร้ ่วมผลิตรายการของ
บริษทั ไม่ต่อสัญญา : หากบริษทั ไม่สามารถหาผูร้ ่วมผลิตรายการ (หรือผูเ้ ช่า) ได้อย่างต่อเนื่องจะทาให้
บริษทั ไม่สามารถชาระค่าตอบแทนสัญญาได้ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีแผนทีจ่ ะลดจานวนช่องสถานีลง โดย
พิจารณาจากช่องสถานีใดไม่สามารถสร้างรายได้ให้กบั สถานี

ความเสีย่ งในธุรกิจคอนเทนต์ : เนื่องจากมีค่แู ข่ง และช่องสถานีเพิม่ ขึน้ จึงส่งผลต่อการพิจารณาตัดสินใจ
ซือ้ ของลูกค้า บริษทั ฯ จึงเน้นการคัดสรรคอนเทนต์ทม่ี คี ุณภาพ เป็ นทีร่ จู้ กั และเป็ นทีน่ ิยม

ความเสีย่ งในธุรกิจภาพยนต์และซีรยี ์ : ความเสีย่ งจากการถูกละเมิดลิขสิทธิ ์
ธุรกิจพลังงาน

ความเสีย่ งจากการจัดหาวัตถุดบิ : การจัดหาวัตถุดบิ หากวัตถุดบิ ขาดแคลน หรือหากผลิตได้ไม่ครบ
ตามจานวน โดยบริษทั จะทาการซือ้ ประกันเพื่อเป็ นการป้ องกันความเสีย่ ง

ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น : บริษทั ฯ มีการนาเข้าวัตถุดบิ อุปกรณ์ และการส่งสินค้าไปจาหน่ายที่
ต่างประเทศจึงมีความเสีย่ เพื่อลดความเสีย่ งบริษทั ฯ มีแผนจะเปิ ดบัญชีเงินฝากในสกุลเงินตรา
ต่างประเทศทีบ่ ริษทั ต้องดาเนินธุรกิจด้วย และยังมีแผนการบริหารอัตราแลกเปลีย่ นล่วงหน้า

ความเสีย่ งเรื่องสภาพแวดล้อมและภัยธรรมชาติ : ความเร็วลมและความถีก่ ารพัดผ่านของลม มี
ผลกระทบโดยตรงกับปริมาณการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานลมโดยตรง การพัฒนาโครงการจึงมีการเก็บ
ข้อมูสถิติ เพื่อนามาวิเคราะห์วางแผนงานให้มคี วามเหมาะสม

ความเสีย่ งจากภาวะทางเศรษฐกิจและการเมือง : ภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองมีผลต่อการลงทุนและ
ความน่าเชือ่ ถือต่อคู่คา้ ต่างประเทศ ซึง่ อาจส่งผลทางอ้อมกับการดาเนินธุรกิจ บริษทั ฯ จึงมุ่งเน้นการ
ผลิตสินค้าททีม่ คี ุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพมาตราฐานสากล และเน้นหาลูกค้าทีม่ กี ารลงนาม
สัญญาซือ้ ขายในระยะยาว เพื่อลดผลกระทบจากความเสีย่ งภาวะทางศรษฐกิจและการเมือง

Company Structure

โครงสร้างบริษทั ย่อย/ บริษทั ร่วม

