DV8 011/2563
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง

รายงานแนวทางและการด าเนิ น การแก้ ไ ข กรณี ห ลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ดี วี 8 จ ากั ด (มหาชน)
ถูกขึน้ เครื่องหมาย “C”

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ขึน้ เครื่องหมาย “C” บนหลักทรัพย์ของ บริษัท ดีวี8 จากัด
(มหาชน) (“บริษัท”) ตัง้ แต่วนั ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เนื่องจากการที่บริษัทมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ต่ากว่าร้อยละ 50
ของทุนชาระแล้วของบริษัท ตามงบการเงินประจาไตรมาสที่ 3/2563 สิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (บริษัทมี
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ต่อทุนชาระแล้ว (สุทธิ) คิดเป็ นร้อยละ 49.37%)
บริษัท ขอเรีย นให้ทราบว่ า บริษัท ได้ดาเนินการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ ผู้ถื อหุ้น นัก ลงทุน และผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง (Public Presentation) แล้ว เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ สานักงานบริษัทเลขที่
191/43 ชั้น 21 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ เลขที่ 191 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ โดย
บริษัทขอรายงานผลการสรุปการจัดประชุมดังนี ้
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หัวข้อการประชุม

รายละเอียด

ที่มาของปั จจัยปั ญหา

ปี 2562
-ปั จจัยสาคัญที่กระทบต่อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุน้ ใน
ปี 2562 เนื่ อ งจากบริ ษั ท รับ รู ้ห นี ้ส งสัย จะสู ญ จาก
บริษัทร่วม คือ บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จากัด จานวน
90 ล้า นบาท ส่ ว นแบ่ ง ผลขาดทุ น จากบริ ษั ท ร่ ว ม
บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จากัด จานวน 107 ล้านบาท
รวมเป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 197 ล้านบาท
ปี 2563
การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ท าให้บ ริษัท ไม่ส ามารถจัดงานอีเว้น ท์ต่างๆ ได้
ตามที่ได้กาหนดไว้ ทาให้รายได้ของบริษัทลดลง

2

แนวทางการแก้ไขปั ญหาของบริษัท

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้ง
ฝ่ ายจัดการของบริษัท ได้มีการประเมินสถานการณ์การ
ลดลงของส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทตลอดมาและเชื่อ
ว่ า เหตุ ก ารณ์ ท่ี เกิ ด ขึ ้ น จะไม่ ก ระทบต่ อ ผลการ
ดาเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด เนื่องจากในไตรมาสที่
3/2563 ส่วนของผู้ถือหุน้ ของบริษัทต่ า กว่ าร้อยละ 50
เมื่อเที ยบกับทุนช าระแล้วของบริษัท เพียง 6.11 ล้าน
บาทเท่ านั้ น และบริ ษั ท มี แ นวทางเพื่ อแก้ไ ขปั ญ หา
ดังกล่าวข้างต้นภายใต้กรอบระยะเวลา 12 เดือน ดังนี ้
การเพิ่มยอดขาย
1. ดาเนินการตามแนวทางการเพิ่มรายได้ในส่วนงาน
ทางธุ ร กิ จ การจั ด กิ จ กรรมและอี เ ว้น ท์ต่ า งๆ โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
- ปี 2563 บริ ษั ท ได้ร่ วมกั บ บริ ษั ท มูฟ เอเชี ย จ ากั ด
จัดงานวิ่ง PHUKETON 2020 ที่จังหวัดภูเก็ต ในวันที่
14-15 พฤศจิกายน 2563
- ปี 2564 งาน NEXT NOCK DOOR
บริ ษั ท คาดว่ า จะจั ด งานอี เ ว้น ท์ ข นาดใหญ่ จ านวน
ไม่ต่ากว่า 2-3 อีเว้นท์ เพื่อเพิ่มรายได้ของบริษัท
2.โครงการค่ า สร้า งการรั บ รู ้สู่ ป ระชาชนด้ ว ยป้ า ย
ประชาสัมพันธ์อจั ฉริยะ บริษัทคาดว่าจะเริ่มรับรู ร้ ายได้
ภายในปี 2564 ซึ่งบริษัทคาดว่าโครงการดังกล่าวจะทา
กาไรให้แก่บริษัท
3. ปั จจุบัน บริษัทอยู่ระหว่าง การพิจารณาและศึกษา
ความเป็ นไปได้ของธุรกิจใหม่ๆ เพื่อนามาเสริมธุ รกิ จ
หลักของบริษัทให้แข็งแกร่งอีกครัง้ เมื่อบริษัทได้ขอ้ สรุ ป
จะแจ้ ง ความคื บ หน้ า ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น นั ก ลงทุ น และ
ผูท้ ่เี กี่ยวข้องทราบในครัง้ ต่อไป
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ความเสี่ยงและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึน้

เนื่องจากสถานการณ์ของ COVID-19 ยังไม่คลี่คลาย
ท าให้บริ ษั ทไม่ สามารถจัดงานอี เว้นท์ได้ตามแผนที่
กาหนดไว้
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ข้อซักถามของผูเ้ ข้าร่วมประชุม

ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุรียภ์ รณ์ อุดมผลวณิช)
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ดีว8ี จากัด (มหาชน)

