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เรื่อง

รายงานแนวทางและการดาเนินการแก้ไข กรณีหลักทรัพย์ของ
บริษัท ดีวี8 จากัด (มหาชน) ถูกขึน้ เครื่องหมาย “C”

เรียน

กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ขึน้ เครื่องหมาย “C” บนหลักทรัพย์ของ บริษัท ดีวี 8 จากัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ”) เนื่องจากบริษัทฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ต่ากว่าร้อยละ 50 ของทุนชาระแล้วของบริษัทฯ ตามงบการเงิน ประจาไตรมาส
ที่ 2/2564 สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 (บริษัทฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ต่อทุนชาระแล้ว (สุทธิ) คิดเป็ นร้อยละ 47.48)
บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ดาเนินการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
(Public Presentation) แล้ว เมื่ อ วันที่ 26 สิ ง หาคม 2564 เวลา 11.15 น. ในรู ป แบบการประชุมผ่ านสื่อ อิ เล็ กทรอนิก ส์ ผ่ า น
ช่องทาง C-Update ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ขอรายงานผลการสรุปการจัดประชุมดังนี ้
1. ทีม่ าของปั จจัยปั ญหา
ปี 2562
ปั จจัยสาคัญที่กระทบต่อมูลค่าส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ รับรูห้ นีส้ งสัยจะสูญจากบริษัทร่วม คือ
บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จากัด จานวน 90 ล้านบาท ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากบริษัทร่วม บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์ พีเรียนซ์ จากั ด
จานวน 107 ล้านบาท รวมเป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 197 ล้านบาท
ปี 2564
การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทวีความรุ นแรงขึน้ กว่าเดิมจากไตรมาสที่ 1/2564 ร่วมทั้ง
ทางรัฐบาลมีประกาศขอความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ณ ที่พัก (WFH) อย่างเต็มรู ปแบบ เพื่อหยุดการแพร่กระจายของ
เชือ้ ไวรัสโคโรนา และสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ าแย่ ทาให้คู่คา้ ชะลอการใช้สื่อโฆษณา รวมทั้ง ผลกระทบจากการที่ บริษั ท ฯ
ไม่สามารถจัดงานอีเว้นท์ต่าง ๆ ได้ตามที่ได้กาหนดไว้ จาก 2 ปั จจัย เป็ นผลทาให้รายได้ของบริษัทลดลงเป็ นอย่างมาก
2. แนวทางการแก้ไขปั ญหาของบริษัท
คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ ฝ่ ายบริหารของบริษัทฯ ได้มีการประเมินสถานการณ์การลดลง
ของส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ตลอดมา และเชื่อว่าเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ จะไม่กระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
แต่อย่างใด เนื่องจากในไตรมาสที่ 2/2564 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่ ากว่าร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับทุนชาระแล้ว
ของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีแนวทางเพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่าวข้างต้นภายใต้กรอบระยะเวลา 12 เดือน ดังนี ้
2.1 ดาเนินการตามแนวทางการเพิ่มรายได้ในส่วนงานทางธุรกิจการจัดกิจกรรมและอีเว้นท์ต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
- จัดงานอีเว้นท์ขนาดเล็กชื่อ “PREMIUM DISH”
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- ผลิตซีรียผ์ ่านช่องทางออนไลน์
- เพิ่มช่องทางธุรกิจ ECOMMERCE ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
- เพิ่มช่องทางธุรกิจ E-SPORT, GAMING
ทัง้ นี ้ ถ้าสถานะการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง ทางบริษัทฯ คาดว่าจะจัดงานอีเว้นท์ขนาดใหญ่จานวน ไม่ต่ากว่า
2 – 3 อีเว้นท์ เพื่อเพิ่มรายได้ของบริษัทฯ
2.2. โครงการค่าสร้างการรับรูส้ ่ปู ระชาชนด้วยป้ายประชาสัมพันธ์อจั ฉริยะ บริษัท ฯ คาดว่าจะเริ่มรับรูร้ ายได้ภายในปี 2564
เพิ่มขึน้ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะทากาไรให้แก่บริษัทฯ
2.3. ปั จจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณา และศึกษาความเป็ นไปได้ของธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อนามาเสริมธุรกิจหลักของ
บริษัทฯ ให้แข็งแกร่งอีกครัง้ เมื่อบริษัทฯ ได้ขอ้ สรุปจะแจ้งความคืบหน้าให้ผถู้ ือหุน้ นักลงทุน และผูท้ ่ีเกี่ยวข้องทราบ
ในครัง้ ต่อไป
3. ความเสี่ยง และอุปสรรคทีอ่ าจจะเกิดขึน้
เนื่องจากสถานการณ์ของ COVID-19 ยังไม่คลี่คลาย และทวีความรุ นแรงมากขึน้ ทาให้บริษัท ฯ ไม่สามารถจัดงาน
อีเว้นท์ได้ตามแผนที่กาหนดไว้
4. คาถามจากนักลงทุน
- ไม่มี จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุรียภ์ รณ์ อุดมผลวณิช)
กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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