SET_DV8-2021015
วันที8 28 พฤษภาคม 2564
เรื8 อง

รายงานแนวทางและการดําเนินการแก้ ไข กรณีหลักทรัพย์ของ
บริ ษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) ถูกขึ Xนเครื8 องหมาย “C”

เรี ยน

กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที8 ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย ได้ ขึนX เครื8 อ งหมาย “C” บนหลัก ทรั พ ย์ ข อง บริ ษั ท ดีวี8 จํ า กัด (มหาชน)
(“บริ ษัทฯ”) ตังแต่
X วนั ที8 17 พฤษภาคม 2564 เนื8องจากบริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นตํ8ากว่าร้ อยละ 50 ของทุนชําระแล้ วของบริ ษัทฯ
ตามงบการเงิน ประจําไตรมาสที8 1/2564 สิ Xนสุด ณ วันที8 31 มีนาคม 2564 (บริ ษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นต่อทุนชําระแล้ ว (สุทธิ)
คิดเป็ นร้ อยละ 49.37)
บริ ษัทฯ ขอเรี ยนให้ ทราบว่า บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการจัดประชุมเพื8อให้ ข้อมูลแก่ผ้ ูถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที8เกี8 ยวข้ อง
(Public Presentation) แล้ วเมื8อวันที8 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ในรู ปแบบการประชุมผ่านสื8ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน
ช่องทาง C-Update ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริ ษัทฯ ขอรายงานผลการสรุปการจัดประชุมดังนี X
1. ที&มาของปั จจัยปั ญหา
ปี 2562
ปั จจัยสําคัญ ที8 กระทบต่อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2562 เนื8 องจากบริ ษัทฯ รั บรู้ หนี สX งสัยจะสูญ จากบริ ษัทร่ วม
คือ บริ ษัท ฮี โร่ เอ็กซ์ พีเรี ยนซ์ จํ ากัด (“HERO”) จํ านวน 90 ล้ านบาท และส่วนแบ่งผลขาดทุนจาก HERO จํ านวน 107
ล้ านบาท รวมเป็ นจํานวนเงินทังสิ
X Xน 197 ล้ านบาท
ปี 2564
การแพร่ ระบาดของเชื อX ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID - 19) ที8 ท วี ค วามรุ น แรงขึนX กว่ า เดิ ม จากปี 2563 และสภาวะ
เศรษฐกิจที8ยํ8าแย่ ทําให้ คคู่ ้ าชะลอการใช้ สื8อโฆษณา เป็ นผลให้ รายได้ จากการขายของบริ ษัทฯ ลดลงเมื8อเปรี ยบเทียบกับรายได้
จากการขาย ในไตรมาสที8 1/2563 ที8บริ ษัทฯ ซื Xอทรัพย์สินจากบริ ษัท เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที จํากัด ได้ เพียง 1 เดือน มีรายได้ จากการ
ขายถึง 15.72 ล้ านบาท ในขณะในไตรมาสที8 1/2564 รายได้ จากการขาย 3 เดือน มียอดขายเพียง 21.09 ล้ านบาทเท่านันX
นอกจากนี X ยังมีผลกระทบจากการที8บริ ษัทฯ ไม่สามารถจัดกิจกรรมอีเว้ นท์ต่าง ๆ ได้ ตามที8ได้ กําหนดไว้ ทําให้ รายได้
ของบริ ษัทฯ ลดลง
2. แนวทางการแก้ ไขปั ญหาของบริษัท
คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทังX ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯ ได้ มีการประเมินสถานการณ์การลดลง
ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ตลอดมา และเชื8อว่าเหตุการณ์ ที8เกิดขึนX จะไม่กระทบต่อผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
แต่อย่างใด เนื8องจากในไตรมาสที8 1/2564 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ตํ8ากว่าร้ อยละ 50 เมื8อเทียบกับทุนชําระแล้ วของ
บริ ษั ท ฯ เพี ย ง 6.15 ล้ า นบาทเท่า นันX และบริ ษั ท ฯ มี แ นวทางเพื8 อ แก้ ไ ขปั ญ หาดัง กล่า วข้ า งต้ น ภายใต้ ก รอบระยะเวลา
12 เดือน เพื8อเพิ8มยอดขาย ดังนี X
2.1 ดําเนินการตามแนวทางการเพิ8มรายได้ ในส่วนงานทางธุรกิจการจัดกิจกรรม และอีเว้ นท์ตา่ ง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี X
- จัดงานอีเว้ นท์ขนาดเล็กชื8อ “PREMIUM DISH”
- เพิ8มช่องทางธุรกิจ E-COMMERCE
- ผลิตซีรีย์ผา่ นช่องทางออนไลน์
- เพิ8มช่องทางธุรกิจ E-SPORT
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ทังนี
X X ถ้ าสถานะการณ์ COVID-19 คลี8คลายลง ทางบริ ษัทฯ คาดว่าจะจัดงานอีเว้ นท์ขนาดใหญ่จํานวน ไม่ตํ8า
กว่า 2 - 3 งาน เพื8อเพิ8มรายได้ ของบริ ษัทฯ
2.2. โครงการค่าสร้ างการรับรู้สปู่ ระชาชนด้ วยป้ายประชาสัมพันธ์อจั ฉริ ยะ บริ ษัทฯ คาดว่าจะเริ8 มรับรู้รายได้ ภายในปี 2564
เพิ8มขึ Xน ซึง8 บริ ษัทฯ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะทํากําไรให้ แก่บริ ษัทฯ
2.3. ปั จจุบนั บริ ษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณา และศึกษาความเป็ นไปได้ ของธุรกิจใหม่ ๆ เพื8อนํามาเสริ มธุรกิจหลักของ
บริ ษัทฯ ให้ แข็งแกร่ งอีกครังX เมื8อบริ ษัทฯ ได้ ข้อสรุ ปจะแจ้ งความคืบหน้ าให้ ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุน และผู้ที8เกี8ยวข้ องทราบ
ในครังX ต่อไป
3. ความเสี&ยง และอุปสรรคที&อาจจะเกิดขึนI
เนื8องจากสถานการณ์ของ COVID-19 ยังไม่คลีค8 ลาย ทําให้ บริ ษัทฯ ไม่สามารถจัดงานอีเว้ นท์ได้ ตามแผนที8กําหนดไว้
4. คําถามจากนักลงทุน
4.1 บริ ษัทฯ มีแผนในการพัฒนา หรื อผลิต หรื อจัดหาเกมส์ มาเป็ นของบริ ษัทฯ เองหรื อไม่
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ยังคงอยูใ่ นช่วงศึกษาข้ อมูลเกมส์ตา่ ง ๆ จากต่างประเทศ ซึง8 ฝ่ ายบริ หารมองว่าเรื8 องดังกล่าว
ต้ องพิจารณาด้ วยความรอบคอบ และระมัดระวังค่อนข้ างมาก โดยจะเริ8 มมองเห็นความเป็ นไปได้ ในช่วงไตรมาสที8
4/2564
4.2 บริ ษัทฯ มีแผนในการสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจเพิ8มเติม หรื อไม่อย่างไร
การสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจนันX เป็ นหนึง8 ในแผนการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ เป็ นสําคัญเพื8อสนับสนุน และ
ส่งเสริ มการเติบโตอย่างมัน8 คงของบริ ษัทฯ ในอนาคต
จึงเรี ยนมาเพื8อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช)
กรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าที8บริ หาร
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