SET_DV8-2021027
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง

รายงานผลการดาเนินงานสาหรับงวดเก้าเดือน ปี 2564 สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และผลการ
ดาเนินงานที่เพิ่มขึน้ เกินร้อยละ 20

เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ดีวี8 จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอนาส่งงบการเงินสาหรับงวด 9 เดือน ปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 30
กันยายน 2564 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวประกอบด้วย งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท
โดยเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานงวดเดียวกันของปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยมีผล
การดาเนินงานสรุปดังนี ้
บริษัทขอสรุปภาพรวมผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสาหรับงวด 9 เดือน ปี 2564
สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้
ผลการดาเนินงาน
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้ค่าสื่อ-โฆษณา
รายได้จากการขาย
รายได้จากการรับจ้างก่อสร้าง
รวมรายได้
ต้นทุนค่าสื่อ-โฆษณา
ต้นทุนขาย
ต้นทุนค่าก่อสร้าง
รวมต้นทุน
กาไรขั้นต้น
กาไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
รายได้อ่นื
กาไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร

ปี 2564
70.62
79.66
14.02
164.30
(63.00)
(71.45)
(9.46)
(143.91)
20.39
6.83
27.23
(36.81
(22.00)

ปี 2563
67.99
8.32
76.31
(40.97)
(12.30)
(53.27)
23.04
14.00
16.22
53.25
(46.83)
(12.80)

ส่วนต่าง +/2.62
71.34
14.02
87.99
(22.03)
(59.15)
(9.46)
(90.64)
(2.64)
(14.00)
(9.38)
(26.03)
10.01
(9.20)

สัดส่วน
(ร้อยละ)
4%
858%
0%
115%
54%
481%
0%
170%
-11%
0%
-58%
-49%
-21%
72%
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ผลการดาเนินงาน
(หน่วย : ล้านบาท)
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษัทร่วม
รวมค่าใช้จ่าย
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ขาดทุนสุทธิสาหรับงวด
กาไรเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับงวด
รายการทีจ่ ะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุนภายหลัง
ผลกาไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลกาไร
พนักงานที่กาหนด
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับงวด
การแบ่งปั นกาไร (ขาดทุน
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมขาดทุนสาหรับงวด
การแบ่งปั นกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด

(1.52)
(1.65)
(61.98)
(34.76)
(1.38)
(36.14)

(2.96)
(62.70)
(9.44)
(9.44)

1.44
(1.65)
0.71
(25.32)
(1.38)
(26.70)

สัดส่วน
(ร้อยละ)
-49%
0%
-1%
268%
0%
283%

0.08

0.06

0.02

31%

(36.06)

(9.38)

(26.68)

284%

(36.97)
0.83
(36.14)

(8.55)
(0.89)
(9.44)

(28.42)
1.72
(26.70)

332%
-192%
283%

(36.88)
0.83
(36.06)

(8.49)
(0.89)
(9.38)

(28.40)
1.72
(26.68)

335%
-192%
332%

ปี 2564

ปี 2563

ส่วนต่าง +/-

ผลการดาเนินงานของบริษัทตามงบการเงินรวมสาหรับงวด 9 เดือน ปี 2564 สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
2564 บริษัทมีรายได้รวม 164.30 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้ค่าสื่อโฆษณา 70.62 ล้านบาท รายได้จากการ
ขาย 79.66 ล้านบาท และรายได้จากการรับจ้างก่อสร้าง 14.02 ล้านบาท รายได้รวมเพิ่มขึน้ 6.83 ล้านบาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 สาเหตุหลักเกิดจากในปี 2564 ได้มีการส่งมอบงานจากกิจการร่วมค้า
DCORP-DLI เพิ่มมากขึน้ รวมทัง้ รับจ้างผลิตสื่อผ่านช่องทางออนไลน์ ยูทูปให้กบั ทางห้างฯ และจัดทามินิซีรีย์
เป็ นต้น
เมื่อหักกับต้นทุนรวม 143.91 ล้านบาท ประกอบด้วย ต้นทุนค่าสื่อโฆษณา 63 ล้านบาท ต้นทุนขาย
71.45 ล้านบาท และ ต้นทุนค่าก่อสร้าง 9.46 ล้านบาท บริษัทมีกาไรขัน้ ต้นจานวน 20.39 ล้านบาท และรวมกับ
รายได้อ่ืน 6.83 ล้านบาท บริษัทมีกาไรก่อนค่าใช้จ่าย 27.23 ล้านบาท และเมื่อหักค่าใช้จ่ายรวม 61.98 ล้าน
บาท อันได้แก่ ค่าใช้จ่ ายในการบริหาร 36.81 ล้านบาท ค่าตอบแทนผู้บริหาร 22.00 ล้านบาท ต้นทุนทาง
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การเงิน 1.65 ล้านบาท ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษัทร่วม 1.65 ล้านบาท ทาให้บริษัทมีผลขาดทุนก่อนภาษี เงิน
ได้ 34.76 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากสถานการณ์ของ COVID-19 ยังไม่คลี่คลาย และ ทวีความรุนแรงมาก
ขึน้ ทาให้บริษัทไม่สามารถจัดงานอีเว้นท์ได้ตามแผนที่กาหนดไว้และสภาวะเศรษฐกิจที่ย่าแย่อาจทาให้คู่คา้
ชะลอการใช้สื่อโฆษณา
บริษัทขอสรุปภาพรวมผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ สาหรับงวด 9 เดือน ปี
สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้
ผลการดาเนินงาน
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้ค่าสื่อ-โฆษณา
รายได้จากการขาย
รายได้จากการรับจ้างก่อสร้าง
รวมรายได้
ต้นทุนค่าสื่อ-โฆษณา
ต้นทุนขาย
ต้นทุนค่าก่อสร้าง
รวมต้นทุน
กาไรขั้นต้น
กาไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
รายได้อ่นื
กาไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนบริษัทร่วม
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ขาดทุนสุทธิสาหรับงวด
กาไรเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับงวด
รายการทีจ่ ะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุนภายหลัง

ปี 2564
70.62
0.07
14.41
85.09
(63.00)
(0.08)
(9.37)
(72.45)
12.64
7.59
20.23
(36.25
(22.00)
(1.30)
(59.54)
(39.31)
(39.31)

ปี 2563
67.99
0.10
68.09
(40.97)
(0.06)
(41.43)
26.66
14.00
16.20
56.86
(43.48)
(0.23)
(12.80)
(0.92)
(57.44)
(0.58)
(0.58)

ส่วนต่าง +/2.62
(0.03)
14.41
17.00
(22.03)
(0.02)
(9.37)
(31.02)
(14.02)
(14.00)
(8.61)
(36.63)
7.24
(0.23)
(9.20)
(0.38)
(2.11)
(38.74)
(38.74)

สัดส่วน
(ร้อยละ)
4%
-34%
0%
25%
54%
38%
0%
75%
-53%
0%
-53%
-64%
-17%
0%
72%
41%
4%
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ผลการดาเนินงาน
(หน่วย : ล้านบาท)
ผลกาไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลกาไร
พนักงานที่กาหนด
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับงวด
การแบ่งปั นกาไร (ขาดทุน
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมขาดทุนสาหรับงวด
การแบ่งปั นกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด

0.08

0.06

0.02

สัดส่วน
(ร้อยละ)
31%

(39.23)

(0.51)

(38.72)

7561%

(39.31)

(0.58)

(38.74)

6733%

(39.31)

(0.58)

(38.74)

6733%

(39.23)

(0.51)

(38.72)

7561%

(39.23)

(0.21)

(38.72)

6733%

ปี 2564

ปี 2563

ส่วนต่าง +/-

ผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการของบริษัทสาหรับงวด 9 เดือน ปี 2564 สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
บริษัทมีรายได้รวม 85.09 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้ค่าสื่อโฆษณา 70.62 ล้านบาท รายได้จากการขาย
0.07 ล้านบาท และรายได้จากการรับจ้างก่อสร้าง 14.41 ล้านบาท รายได้รวมเพิ่มขึน้ 17.00 ล้านบาท รายได้
หลักที่เพิ่มขึน้ เกิดจากบริษัท ได้รบั จ้างติดตั้งจอ LED ตาม “โครงการค่าสร้างการรับรู ส้ ู่ประชาชนด้วยป้าย-ประชาสัมพันธ์อจั ฉริยะ” กับกระทรวงมหาดไทย เมื่อหักกับต้นทุนรวม 72.45 ล้านบาท ประกอบด้วย ต้นทุน ค่า
สื่อโฆษณา 63.00 ล้านบาท ต้นทุนขาย 0.08 ล้านบาท และต้นทุนจากการก่อสร้าง 9.37 ล้านบาท บริษัทมี
กาไรขัน้ ต้นจานวน 12.64 ล้านบาท และรวมกับรายได้อ่ืน 7.59 ล้านบาท บริษัทมีกาไรก่อนค่าใช้จ่าย 20.23
ล้า นบาท และเมื่ อ หัก ค่ า ใช้จ่ า ยรวม 59.54 ล้า นบาท อัน ได้แ ก่ ค่ า ใช้จ่ า ยในการบริห าร 36.25 ล้า นบาท
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร 22.00 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 1.30 ล้านบาท บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 39.31 ล้าน
บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงิน รวมในช่วงเดียวกันของปี 2563 พบว่าบริษัทขาดทุนเพิ่มขึน้ 38.74 ล้าน
บาท
สาเหตุหลักเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทวีความ
รุ น แรงขึ น้ กว่ า เดิ ม จาก ร่ว มทั้ง ทางรัฐ บาลมี ป ระกาศขอความร่ ว มมื อ ในการ WFH 100 % เพื่ อ หยุ ด การ
แพร่กระจายของเชือ้ ไวรัส โคโรนา และสภาวะเศรษฐกิจ ที่ย่ าแย่ทาให้คู่ค้าชะลอการใช้สื่อโฆษณา รวมทั้ง
ผลกระทบจากการที่บริษัทไม่สามารถจัดงานอีเว้นท์ต่างๆ ได้ตามที่ได้กาหนดไว้ จาก 2 ปั จจัย เป็ นผลทาให้
รายได้ของบริษัทลดลงเป็ นอย่างมาก

Page - 4 - of 17

ทางบริษัทจึงได้ปรับกลยุทธ์ต่างๆเพื่อเพิ่มยอดขายให้เป็ นไปตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ให้มากที่สุด
โดยการผลิตวีดีโอให้ Top Super Market , รับจ้างผลิตเสียงรายการวิทยุ , ผลิตซีรียผ์ ่านช่องทางออนไลน์ ,
ร่วมกับพันธมิตรจัดรายการออนไลน์ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการดาเนินธุรกิจ
ความคื บ หน้ า ของลู ก หนี้ ร ายส าคั ญ ๆ ซึ่ ง อยู่ ใ นกระบวนการพิ จ ารณาคดี ข องศาลและอยู่
ระหว่างบังคับคดี
1.1 บริษัท มีเดีย เอเจนซี่ ไทย จากัด เป็ นลูกหนีต้ ามสัญญาซือ้ สิทธิบริหารเวลาออกอากาศ
โดยลูกหนีไ้ ม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาได้ บริษัทได้ย่นื ฟ้องลูกหนีต้ ่อศาลแพ่งธนบุรี โดยมีทุน
ทรัพ ย์ฟ้ อ งทั้ง สิ ้น 323,296,077.43 บาท สถานะขณะนี ้ ศาลมี ค าพิ พ ากษาเมื่ อ วั น ที่ 16
กรกฎาคม 2561 โดยพิพากษาให้จาเลยชาระเงิน 314,995,077.20 บาท พร้อมดอกเบีย้ ใน
อัตราร้อยละ 12 ต่อปี ของต้นเงิน 243,362,657.56 บาท นับแต่วนั ที่ 30 มิถุนายน 2560 และ
ให้ชาระดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 68,756,301.30 บาท นับถัดจากวันฟ้อง
(ฟ้องวันที่ 21 กันยายน 2560 ) เป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จาเลยชดใช้ค่า
ฤชาธรรมเนี ย มแทนโจทก์ โดยก าหนดค่ า ทนายความ 10,000 บาท ต่ อ มาเมื่ อ วัน ที่ 21
พฤษภาคม 2563 ได้ตรวจสอบทรัพย์สินจาเลยเพิ่มเติม ไม่พบว่ามีทรัพย์สินใดให้ยึดอายัดหรือ
บังคับคดีได้ ปัจจุบนั บริษัทได้ย่นื คาร้องต่อกรมบังคับคดีเพื่อเข้ายึดทรัพย์สินของลูกหนี ้ โดยมื่อ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าพนักงานบังคับคดีได้เดินทางไปยึดทรัพย์จาเลย ณ ที่ทาการของ
จาเลย ( บริษัท ) โดยพบว่า จาเลยไม่มีทรัพย์สินใดๆ ที่จะนามาชาระหนีใ้ ห้กับโจทก์ได้ เจ้า
พนักงานฯ บังคับคดีเลื่อนกาหนดการบัง คับคดียึดทรัพย์บงั คับดดีไปยังไม่มีกาหนด เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร์ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19
1.2 บริษัท มิวส์ กรุ๊ป บางกอก จากัด เป็ นลูกหนีต้ ามสัญญาว่าจ้างดาเนินโครงการกอล์ฟยูโร
เปี ้ยนไทยแลนด์คลาสสิก โดยภายหลังลูกหนีผ้ ิดนัดคืนเงินตามสัญญา โดยบริษัทได้ย่ืนฟ้อง
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ทุนทรัพย์ฟ้องรวมทัง้ สิน้ 113,574,762.20
บาท ต่อมาเมื่ อวันที่ 27 พฤศจิ กายน 2560 ศาลพิพ ากษาให้ลูก หนีช้ าระหนี ้ให้กับ บริษั ท
จานวน 18,253,248.40 บาท พร้อมดอกเบีย้ ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันที่ 15 มิถุนายน
2558 จนกว่ า ช าระเสร็จ อย่ า งไรก็ ดี เ มื่ อ วัน ที่ 26 มกราคม 2561 บริษั ท ได้ย่ื น อุท ธรณ์ค า
พิพากษาชั้นต้น โดยในวันที่ 25 มีนาคม 2562 ศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ได้อ่านคาพิพากษาศาล
อุทธรณ์ โดยพิพากษาให้จาเลยชาระเงิน 57,201,682.21 บาท พร้อมดอกเบีย้ อัตราร้อยละ 7.5
ต่อปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 14 กรกฎาคม 2559 เป็ นต้นไป จนกว่าจะชาระเสร็จแก่โจทก์ ค่าฤชาธรรม
เนียมในชัน้ อุทธรณ์ให้เป็ นพับ ต่อมาเมื่อวันทั ่ี 10 กรกฎาคม 2562 จาเลยได้ขอขยายฎีกาเป็ น
ครัง้ ที่ 3 โดยศาลอนุญาตให้ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ต่อมาวันที่ 26 กรกฎาคม2562 จาเลย
ยื่นฎีกาและยื่นคาร้องขอทุเลาการบังคับคดีต่อศาล ต่อมาวันที่ 12 กันยายน 2562 บริษัทได้
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ยื่นคัดค้านคาร้องขออนุญาตฎีกาของจาเลยและยื่นแก้ฎีกาจาเลยต่อศาลแพ่งกรุ งเทพใต้
ปัจจุบนั คดีนอี ้ ยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
1.3 บริษัท เอ็มไอซี บรอดแคส จากัด โดยได้ย่ืนฟ้องลูกหนีร้ ายนีร้ วมทัง้ สิน้ 3 คดี ซึ่งเกิดจาก
มูลหนี ้ ที่แตกต่างกัน ดังนี ้
1.3.1 คดี ที่ 1: ยื่ นฟ้ อ งลู ก หนี้ต ามสั ญ ญาร่ ว มผลิ ต รายการต่ อ ศาลแพ่ ง คดีนีม้ ี ทุน
ทรัพย์ฟ้องรวม 1,024,774.96 บาท เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ลูกหนีไ้ ม่ได้มาศาล
และไม่ได้ย่ืนคาให้การแก้ขอ้ กล่าวหาคดี ศาลจึงมีคาสั่งว่าจาเลยขาดนัดยื่นคาให้การ
และขาดนัดพิจารณา และให้โจทก์นาพยานเข้าสืบไปฝ่ ายเดียว โดยภายหลัง ศาล
พิพากษาให้บริษัทชนะคดีและให้ได้ชาระหนีเ้ ต็มตามฟ้อง
ปั จ จุ บัน จ าเลยไม่ ช าระหนี ้ต ามค าพิ พ ากษา บริ ษั ท ได้สื บ ทรัพ ย์แ ล้ว ไม่ พ บว่ า มี
ทรัพย์สินใดให้ยึดอายัดหรือบังคับคดีได้ประกอบกับลูกหนีไ้ ม่ส่งงบการเงินติดต่อกัน
หลายปี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 บริษัทยื่นคาร้องขอตัง้ เจ้าพนักงานบังคับคดีต่อ
ศาล โดยเมื่ อ วั น ที่ 29 กัน ยายน 2563 บริ ษั ท ได้จั ด ท าหนั ง สื อ มองอ านาจเพื่ อ
ดาเนินการตัง้ เจ้าพนักงานคดีเพื่อดาเนินการบังคับคดี
1.3.2 คดีที่ 2: ยื่นฟ้ องลูกหนี้ตามสัญญาอนุ ญาตให้ใช้สิทธิแพร่ภาพรายการ (สิทธิ
ภาพยนตร์) คดีนีค้ ่คู วามสามารถเจรจาตกลงกันได้ ศาลจึงได้พิพากษาตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ โดยจาเลยที่ 1 รับว่าเป็ นหนีโ้ จทก์ 20,582,521.12 บาท
จาเลยที่ 2 รับว่า เป็ นหนีโ้ จทก์ 10,329,384.24 บาท โดยจาเลยที่ 2 ตกลงชาระเงินให้
โจทก์ จานวน 8,827,500 บาท เป็ นรายเดือนๆ ละไม่นอ้ ยกว่า 300,000 บาท ให้เสร็จ
สิ น้ ภายในเวลา 29 เดื อ น (สิ น้ เดื อ น พฤศจิ ก ายน 2563) ส่ว นที่ เ หลื อ อี ก จ านวน
11,755,021.12 บาท จาเลยที่ 1 ตกลงชาระให้เสร็จสิน้ เดือน ธันวาคม 2563 คดีอยู่
ระหว่างลูกหนีป้ ฏิบตั ิตามคาพิพากษา ต่อมาเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 บริษัท ดีมี
เตอร์ คอร์ป อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) โจทก์ ได้ย่ื น ค าแถลงไม่ ติ ด ใจเรี ย กร้อ งที่ จ ะ
ดาเนินคดีเฉพาะจาเลยที่ 2 ในคดี
1.3.3 คดีที่ 3: ยื่นฟ้ องลูกหนีต้ ามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแพร่ภาพรายการ (สิทธิ
ถ่ายทอดรายการ Edge Sport) โดยคดีนี ้ คู่ความสามารถตกลงกันได้ ศาลจึงได้มี
คาพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยจาเลยรับว่าเป็ นหนีโ้ จทก์ตาม
ฟ้อง โดยตกลงชาระเงินให้โจทก์ จานวน 44,223,200 บาท แบ่งชาระเป็ นสองงวดๆ
ละ 22,111,600 บาท เริ่มผ่อน งวดแรกสิน้ เดือนธันวาคม 2561 งวดที่สองสิน้ เดือน
มิถนุ ายน 2562 หากผิดนัดให้ถือว่าผิดนัดทัง้ หมด จาเลยยินยอมให้โจทก์บงั คับชาระ
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หนีเ้ ต็มจานวนพร้อมดอกเบีย้ ปัจจุบนั ลูกหนีไ้ ด้ผิดเงื่อนไขตามคาพิพากษาแล้ว คดีนี ้
ศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อดาเนินการออกหมายบังคับคดีแล้ว ปัจจุบนั เจ้าพนักงาน
ฯ บังคับคดีเลื่อนกาหนดการบังคับคดียดึ ทรัพย์บงั คับดดีไปยังไม่มีกาหนด เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร์ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19
1.4 บริษัท ไอที โปรเฟสชั่นแนล จากัด เป็ นหนีต้ ามสัญญาซือ้ ขายและให้บริการติดตัง้ ระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างและระบบปรับอากาศ รวม 2 สัญญา โดยลูกหนีร้ ายนี ้ บริษัทฯ ได้ย่ืนฟ้องเมื่อ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โดยยื่นฟ้องตามสัญญารวม 2 คดี ต่อศาลแพ่ง ดังนี ้
1.4.1 คดีที่ 1: ทุนทรัพย์ฟ้องรวม 27,089,318.75 บาท (รวมดอกบีย้ ) คดีนี ้ ต่อมาเมื่อวันที่
9 เมษายน 2563 จาเลยได้ย่ืนคาร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ต่อศาล โดยวันที่ 3
เมษายน 2564 ศาลแพร่งได้ส่งหมายนัดแจ้งให้ทราบว่า คดีดงั กล่าวศาลอุทธรณ์นัด
ฟั งคาพิพากษาในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ต่อมาศาลอุทธรณ์ได้เลื่อนการนัดฟั ง คา
พิพากษาออกไปเป็ นวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 โดยวันดังกล่าวศาลอุทธรณ์ไ ด้มี คา
พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ โดยไม่ตดั สิทธิ์ให้โจทก์ท่ีจะยื่นฟ้องจาเลยเป็ นคดีใหม่
ภายในกาหนดอายุความ คืนค่าขึน้ ศาลในศาลชัน้ ต้นให้กบั โจทก์และชัน้ อุทธรณ์ให้แก่
จาเลย ค่าฤชาธรรมเนียมนอกจากที่ศาลสั่งคืนให้เป็ นพับ ปัจจุบนั คดีดงั กล่าวบริษัทได้
อยู่ระหว่างดาเนินการยื่นฎีกาคาพิพากษาของศาลอุทธรณ์
1.4.2 คดีท่ี 2: ทุนทรัพย์ฟ้องรวม 63,408,087.02 บาท (รวมดอกเบีย้ ) วันที่ 27 ธันวาคม
2562 ศาลแพ่ ง มี ค าพิ พ ากษาให้บ ริ ษั ท ชนะคดี โดยพิ พ ากษาให้จ าเลยช าระเงิ น
59,914,962.62 บาท พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่
วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบีย้ ถึงวันฟ้อง
ให้ไม่เกิน 3,493,124.40 บาท ตามที่โจทก์ข อ กับให้จาเลยชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียม
แทนโจทก์ โดยกาหนดค่าทนายความ 150,000 บาท และค่าใช้จ่ายดาเนินคดี 10,000
บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จาเลยยื่นอุทธรณ์และคาขอทุเลาการบังคับ
คดีต่อศาล
วันที่ 31 มีนาคม 2564 ศาลอุทธรณ์ได้มีคาพิพากษาแก้เป็ น ให้จาเลยชาระเงินจานวน
49.46 ล้านบาทพร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ของเงินต้นไปจนกว่าจะชาระ
เสร็จแก่โจทก์แต่ดอกเบีย้ ถึงวันฟ้องให้ไม่เกิน 3.49 ล้านบาท ค่าฤชาธรรมเนียมชัน้
อุทธรณ์ให้เป็ นพับ นอกจากนีใ้ ห้เป็ นไปตามคาพิพากษาของศาลชัน้ ต้น ปั จจุบนั คดีนี ้
อยู่ระหว่างการฎีกาของจาเลย
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1.5 บริษัท สยามหินประดับ จากัด เป็ นลูกหนีต้ ามคาพิพากษาของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ซึ่งศาล
ได้มี คาพิพากษาให้ชาระหนีใ้ ห้บริษัทจานวน 73,544,313.75 บาท พร้อมด้วยดอกเบีย้ อีก
จานวนหนึ่ง แต่ลูกหนีไ้ ม่ได้จัดการชาระหนี ้ ภายหลังบริษัทได้ดาเนินการสืบทรัพย์เพื่อบังคับ
คดี แต่ลกู หนีไ้ ม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะชาระหนีไ้ ด้ทงั้ หมด ต่อมาบริษัทได้ย่ืนฟ้องลูกหนีเ้ ป็ น
คดีลม้ ละลายต่อศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 และเมื่อวันที่ 7 มีนาคม
2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาสั่งให้พิทกั ษ์ทรัพย์ลูกหนีเ้ ด็ดขาด ต่อมาวันที่ 25 กรกฎาคม
2559 บริษัทได้ย่นื คาขอรับชาระหนีต้ ่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ โดยเป็ นเจ้าหนีล้ าดับที่ 1 โดย
ลูกหนีไ้ ด้แถลงไม่ประสงค์จะประนอมหนีก้ ่อนล้มละลาย ที่ ประชุมของเจ้าหนีจ้ ึงมีมติเป็ นเอก
ฉันท์ ให้เจ้าพนักงานพิทักทรัพย์รายงานศาลเพื่อขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนีล้ ม้ ละลาย ซึ่ง
ต่อมาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ดาเนินการอายัดบัญชีเงินฝากของลูกหนี ้ และได้มีการยึด
เครื่องจักรขายทอดตลาดเรียบร้อยแล้วบางส่วน สาหรับอาคารโรงงานขณะนีอ้ ยู่ระหว่างการ
ประเมินราคาเพื่อรอขายทอดตลาด คดีนีอ้ ยู่ระหว่างประสานเจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้า
พนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ เพื่อดาเนินการตามขัน้ ตอนในการปิ ดคดี
1.6บริษัท 94 เอ็นเตอร์เทนเม้น จากัด เป็ นลูกหนีต้ ามสัญญาร่วมผลิตรายการ ได้คา้ งชาระค่า
ร่วมผลิตรายการ ต่อมาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 บริษัทได้ย่นื ฟ้องลูกหนีต้ ่อศาลแพ่ง ทุน
ทรัพย์ฟ้องรวม 44,418,907.18 บาท โดยเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ศาลได้มีคาพิพากษา
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ (จาเลยตกลงชาระหนีใ้ ห้โจทก์จานวน 39,304,000 บาท
และจะชาระให้เสร็จภายใน 3 ปี โดยปี ท่ี 1 ชาระไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ 500,000บาท, ปี ท่ี 2 ชาระ
ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ 700,000 บาท และปี ท่ี 3 ชาระไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ 1,000,000 บาท เริ่ม
ชาระงวดแรกภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เป็ นต้นไป) ภายหลังศาลพิพากษาตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความลูกหนีไ้ ด้ผิดนัดชาระหนี ้ คดีนี ้ ศาลออกหมายบังคับคดีและดาเนินการ
สืบทรัพย์เพื่อบังคับคดีแต่ไม่พบทรัพย์สินใด เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 บริษัทได้มีการ
ตรวจสอบทรัพย์สินของจาเลย พบว่า จาเลยไม่มีทรัพย์สินใดให้ยดึ อายัด หรือบังคับคดี ต่อมา
เดือนมิถนุ ายน 2563 ทนายความจาเลยได้ทาหนังสือยินยอมให้บริษัทสามารถเข้ารือ้ ถอนอาคาร
เพื่อออกขายได้ ปัจจุบนั อยู่ในระหว่างดาเนินการในชัน้ บังคับคดี และ ดาเนินการในชัน้ เจ้า
พนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
ความคืบหน้าแผนการดาเนินงานสาหรับปี 2564 สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
ฝ่ ายบริหารมี ค วามมุ่ง มั่นในการสร้า งความเจริญเติ บ โตอย่ างมั่น คงและยั่ง ยืน โดยทางบริษั ท ขอ
นาเสนอความคืบหน้าในโครงการต่างๆ ดังต่อไปนี ้
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1. การลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ า ณ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 บริษัทได้รบั อนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ให้ทาการซื อ้ หุ้น
สามัญใน Negro PH Solar Inc. (“NPSI”) ที่ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จากผูถ้ ือหุน้ เดิมของ NPSI จานวน 10,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 40 ของทุนที่ออกแล้วทัง้ หมดของ NPSI อันเป็ น
สัดส่วนสูงสุดตามที่กฎหมายฟิ ลิปปิ นส์กาหนด ธุรกรรมการซือ้ ทรัพย์สินดังกล่าว จะเกิดขึน้ ภายหลังจากที่ได้รบั
การอนุมัติจ ากที่ประชุม ผู้ถือหุ้น และภายหลัง จากที่คู่สัญญาปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่กาหนดไว้ใน
สัญญาซือ้ ขายหุน้ อย่างไรก็ตาม ขณะนีท้ างกระทรวงพลังงานยังดาเนินการอนุมตั ิใบอนุญาตก่อสร้างโครงการ
ไม่เสร็จสิน้ เนื่องจากปั ญหาด้านการปรับเปลี่ยนนโยบายภายในเกี่ยวกับกระบวนการและขัน้ ตอนการอนุมัติ
ใบอนุญาต ซึ่งทางบริษัท และ NPSI ได้ย่นื หนังสือไปยังกระทรวงพลังงาน ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เพื่อติดตามผลการ
อนุมัติใบอนุญาต แต่ก็ยังไม่ทราบผล และได้รบั แจ้งว่าไม่มีกาหนดระยะเวลาการพิ จารณาอนุมัติใบอนุญาต
ก่อสร้างดังกล่าว
ดัง นั้น ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมี ความเห็นว่า กรณี ดัง กล่าวถื อว่า NPSI ไม่
สามารถปฏิบัติตามเงื่ อนไขบัง คับก่อนได้ส าเร็จ ครบถ้วน เนื่องจากการไม่ ไ ด้รับอนุมัติใบอนุญาตก่อสร้า ง
ดังกล่าว ทาให้ผลการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายไม่เป็ นที่น่าพอใจแก่บริษัท ซึ่งประเด็นเรื่องการไม่ได้รบั
ใบอนุญาตก่อสร้างโครงการก่อให้เ กิดผลกระทบกับการเข้าทารายการอย่างมีนัยสาคัญ จึงเห็นควรยกเลิก
โครงการดังกล่าว และจะดาเนินการขอคืนเงินค่ามัดจาการเข้าซือ้ หุน้ จากผูถ้ ือหุน้ ของ NPSI จานวน 600,000
ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 21,234,000 บาท ซึ่งเงินมัดจาดังกล่าว ผูถ้ ือหุน้ ของ NPSI ได้ส่งมอบให้ผูร้ กั ษา
ทรัพย์สิน (Escrow Agent) แล้ว และบริษัทได้รบั เงินมัดจาค่าดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน
2560
สาหรับเงินลงทุนอีกสองรายการรวมเป็ นจานวนประมาณ 34,102,184.62 บาท นัน้ บริษัทได้ชาระโดย
มีเงื่อนไขว่า บริษัทจะสามารถเรียกคืนเงินลงทุนสองรายการนีค้ ืนจากผูถ้ ือหุน้ ของ NPSI ถ้าไม่สามารถดาเนิน
โครงการได้ และหากผูถ้ ือหุน้ ของ NPSI มีการบ่ายเบี่ยงการชาระเงินลงทุนดังกล่าวคืน บริษัทสามารถดาเนินคดี
กับผูถ้ ือหุน้ ของ NPSI ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา การที่คณะกรรมการบริษัทยกเลิกการลงทุนใน NPSI
ส่งผลให้บริษัทต้องได้รบั เงินลงทุนทัง้ หมดนีค้ ืนเต็มจานวน ขณะนี ้ บริษัทกาลังดาเนินการเจรจาให้ค่สู ญ
ั ญาคืน
เงินลงทุนดังกล่าว โดยคู่สญ
ั ญาตกลงเข้าทาสัญญาคืนเงินมัดจากับบริษัท โดยมีกาหนดการชาระเงินลงทุน
ดังกล่าวทัง้ หมด ทัง้ หมดภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561
ซึ่งเลยกาหนดที่ได้ตกลงกันแล้ว ทางบริษัทจึงออกหนังสือลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เรียกให้ชาระหนี ้
ทั้ง หมด ซึ่ ง บริ ษั ท ได้มี ม ติ ค ณะกรรมการบริษั ท ครั้ง ที่ 12/2561 ในวัน ที่ 9 พฤศจิ ก ายน 2561 ให้แ ต่ ง ตั้ง
ส านัก งานกฎหมาย OCAMPO & SURALVO LAW ซึ่ง เป็ น ที่ ป รึก ษากฎหมาย ณ ประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ เพื่ อ
ดาเนินการฟ้องร้องดาเนินคดีกับ NPSI เพื่อเรียกคืนเงินลงทุนทั้งสองรายการ ซึ่ง ณ ปั จจุบัน อยู่ในระหว่าง
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ขัน้ ตอนทางกฎหมาย ซึ่งกระบวนการสืบทรัพย์ได้เสร็จสิน้ แล้ว ขณะนี ้ อยู่ระหว่างขัน้ ตอนการจัดเตรียมเอกสาร
และข้อมูลเพื่อเข้าสูก่ ระบวนการในชัน้ ศาล
2. การลงทุนในธุรกิจการถ่ายทอดสดรายการฟุตบอล ณ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
เมื่ อ วั น ที่ 7 พฤศจิ ก ายน 2560 บริ ษั ท ได้มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารเข้า ร่ ว มลงทุ น กั บ Triple CH Holdings
Company Limited (“Triple CH”) ซึ่งเป็ นบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศซามัว (Samoa) โดย
มีท่ีตั้งสานัก ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็ นผูไ้ ด้รบั สิทธิการถ่ายทอดสด
ฟุตบอลรายการพรีเมียร์ ลีก (Premier League) ยูฟ่า แชมเปี ยนส์ ลีก (UEFA Champions League) และ ลา
ลีกา (La Liga) ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ในสัดส่วนการร่วมลงทุนร้อยละ 35 คิดเป็ นวงเงินการร่วมลงทุนรวม
30,000,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจการถ่ายทอดสดรายการฟุตบอลในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ โดยบริษัทได้เข้าลง
นามในสัญ ญา Business Collaboration and Investment Agreement เมื่ อวันที่ 9 พฤศจิ กายน 2560 เพื่อ
กาหนดข้อตกลงและเงื่อนไขในการลงทุนร่วมกันและแบ่งปั นผลประโยชน์จากการถ่ายทอดรายการแข่งขัน
ฟุตบอลตามสัดส่วนการร่วมลงทุน
โดยบริษัทจะได้รบั ส่วนแบ่งผลกาไรจากการร่วมลงทุนในอัตราส่วนร้อยละ 35 ซึ่งเป็ นส่วนแบ่งจาก
รายได้จากการถ่ายทอดสดรายการแข่งขันฟุตบอล หลังหักค่าใช้จ่ายในการรับสิทธิการถ่ายทอดสด ทัง้ นี ้ Triple
CH มีขอ้ ตกลงการรับประกันการดาเนินงานในช่ วงระยะเวลา 18 เดือน นับจากวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ว่า
ผลประโยชน์ร ายได้ท่ี บ ริ ษั ท จะได้รับ ต้อ งไม่ ต่ า กว่ า เงิ น ร่ ว มลงทุ น ที่ บ ริ ษั ท ให้ก ารสนับ สนุ น แก่ ธุ ร กิ จ การ
ถ่ายทอดสดรายการแข่งขันฟุตบอล
Triple CH ได้รบั สิทธิการถ่ายทอดสดฟุตบอลรายการพรีเมียร์ ลีก (Premier League) ยูฟ่า แชมเปี ยนส์
ลีก (UEFA Champions League) และ ลา ลีกา (La Liga) ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ในฤดูกาลหน้า 2561/2562
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 บริษัทจึงได้ชาระเงินลงทุนงวดสุดท้ายจานวน 10,000,000 บาท ให้กับ Triple CH
ตามเงื่อนไขสัญญา ซึ่งปั จจุบนั อยู่ในระหว่างการดาเนินการหาผูส้ นับสนุนรายการ (Sponsorship) และผลการ
ตอบรับเข้าร่วมสนับสนุนรายการ
ณ ปั จจุบัน ระยะเวลาของสัญญาได้สิน้ สุดลงแล้ว แต่ Triple CH ยังไม่ชาระเงินร่วมลงทุนคืนตาม
เงื่อนไขการรับประกันของ Triple CH ต่อมาเมื่อวันที่ 11 มิถนุ ายน 2562 และวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้
ส่งหนังสือทวงถามการชาระเงินดังกล่าวเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว ผลของการเจรจา Triple CH ขอผ่อนผันการชาระ
เงินออกไปอีกเป็ นระยะเวลา 12 เดือน โดยบริษัทแจ้งไปยัง Triple CH เป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางอีเมล์ให้ชาระ
หนีจ้ านวนดังกล่าวภายในวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 ผลปรากฏว่าบริษัทไม่ได้รบั ชาระเงินจากลูกหนีด้ งั กล่าว
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 บริษัทได้ย่นื ฟ้องคดีกบั ศาลแพ่งกรุงเทพใต้โดยฟ้องจาเลยทัง้ สองให้ชาระ
เงินจานวน 29.24 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ ผิดนัดในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ 30 มิถนุ ายน 2563
จนถึงวันฟ้อง รวมเป็ นต้นเงินและดอกเบีย้ ทัง้ หมด 30.18 ล้านบาท และดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของ
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ต้นเงินจานวน 29.24 ล้านบาท นับแต่วนั ถัดจากวันฟ้องเป็ นต้นไปจนกว่าจาเลยทัง้ สองจะชาระเงินให้แก้โจทย์
เสร็จสิน้ ปัจจุบนั อยู่ระหว่างนาส่งหมายเรียกและสาเนาคาฟ้องให้แก้จาเลยทัง้ สอง โดยศาลนัดชีส้ องสถานและ
กาหนดแนวทางการดาเนินคดีหรือสืบพยานโจทย์ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 และกาหนดวันนัดใหม่ในวันที่
11 ตุลาคม 2564 ซึ่งในวันดังกล่าวจาเลยไม่มาศาลตามนัด ศาลจึงได้พิจารณาคดีโจทก์ไปฝ่ ายเดียว และวันที่
11 พฤศจิกายน 2564 ศาลพิพากษาให้จาเลยที่ 1 ชาระเงิน 30.18 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5
ต่อปี ของต้นเงิน 29.24 ล้านบาท นับถัดจากวันฟ้อง (วันที่ 4 ธันวาคม 2563) จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2564
และอัตราร้อยละ 5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ 11 เมษายน 2564 เป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็จสิน้ แก่โจทก์ หากจาเลย
ที่ 1 ไม่ปฏิบตั ิตามคาพิพากษาให้จาเลยที่ 2 ปฏิบตั ิการชาระหนีแ้ ทน กับให้จาเลยทัง้ สองชาระค่าฤชาธรรม
เนียมแทนโจทก์
3. การลงทุนในธุรกิจแหล่งให้ความบันเทิง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ได้มีมติอนุมตั ิการลงทุนใน
ธุรกิจพัฒนาแหล่งให้ความบันเทิงในรู ปแบบดิจิทัล ไฮเปอร์ เรียลลิตี ้ โครงการเดอะมาร์เวลเอ็กซ์พีเรียนซ์ไทย
แลนด์: ธี มเอ็นเตอร์เทนเมนท์ แอ็ทแทรคชั่น (The Marvel Experience: Theme Entertainment Attraction TMX) (“โครงการฯ”) ใน บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จากัด (“ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์”) โดยการเข้าซือ้ หุน้ เพิ่มทุนของ
ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์และการเข้าซือ้ หุน้ จากผูถ้ ือหุน้ เดิม บริษัทจะเข้าถือหุน้ ใน ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ คิดเป็ นสัดส่วน
ทัง้ หมดร้อยละ 37.5 ของทุนจดทะเบียน รวมเป็ นมูลค่าธุรกรรมการซือ้ หุน้ ทัง้ สิน้ 324,999,779.28 บาท
โดยในการดาเนินธุรกิจ TMX รายได้หลักมาจาก 4 ด้าน ได้แก่ 1) รายได้จากการจาหน่ายบัตรผ่านเข้า
ชม 2) รายได้จากการขายของเล่นและของที่ระลึก 3) รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม และ 4) รายได้
จากผูส้ นับสนุน (Sponsorship) และการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของ (Barter System) ต่างๆ
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ได้จดั ให้มีการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้
1/2562 โดยเสนอวาระการพิจารณาเกี่ยวกับการหยุดดาเนินโครงการของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ เนื่องจาก ฮีโร่
เอ็กซ์พีเรียนซ์ ได้ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน และการดาเนินโครงการที่ไม่เป็ นไปตามแผนการ
โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ มีมติให้หยุดโครงการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยร้อยละ 62.5 และ
คะแนนเสียงไม่เห็นด้วย ร้อยละ 37.5 ทัง้ นี ้ ฝ่ ายบริหารของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ มีกาหนดหยุดดาเนินโครงการใน
วันที่ 29 มกราคม 2562
บริษัทในฐานะผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ 37.5 ของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จะร่วมพิจารณากับกลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ อย่างรอบคอบเพื่อจากัดผลกระทบในทางลบต่อ
บริษัท
บริษัทได้ดาเนินการสอบถามฝ่ ายบริหารของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ต่อสถานะเจ้าหนีแ้ ละแนวทางการชาระ
หนีส้ ินดังกล่าว ฝ่ ายบริหารของบริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ได้รายงานความคืบหน้าว่า ณ วันที่ 5 เมษายน 2562
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ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ มีเจ้าหนีร้ วมทัง้ สิน้ 10 ราย ที่ได้ดาเนินการฟ้องร้องฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ และแจ้งให้ชาระหนีส้ ิน
พร้อมดอกเบีย้ รวมถึงค่าปรับล่าช้า โดยแบ่งเป็ นเงินต้นจานวน 32.36 ล้านบาท และค่าปรับการชาระหนีล้ ่าช้า
จานวน 1.24 ล้านบาท รวมเป็ นจานวนทัง้ สิน้ 33.60 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 – 15.0 ต่อปี
ของยอดเงินดังกล่าวนับแต่วนั ถัดจากวันฟ้องเป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระหนีเ้ สร็จสิน้ ซึ่งทางฮีโ ร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ได้
บันทึกรายการหนีส้ ินที่มีต่อเจ้าหนีค้ รบถ้วนในงบการเงิน ยกเว้นค่าปรับการชาระหนีล้ ่าช้าและดอกเบีย้ ในอัตรา
ร้อยละ 7.5 – 15.0 ต่อปี ตามที่ได้กล่าวข้างต้น โดยในเบือ้ งต้น ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ได้ทาการแต่งตัง้ ทนายความ
ผูร้ บั มอบอานาจ เพื่อรับผิดชอบในคดีความเหล่านี ้ และได้มอบหมายให้ทนายความดาเนินการเจรจากับเจ้าหนี ้
ทัง้ 10 ราย ซึ่งเจรจาแล้วเสร็จแล้วจานวน 10 รายและแจ้งนโยบายการดาเนินงานในอนาคต รวมถึงแผนการ
ชาระเงินของบริษัท และทนายความทัง้ สองฝ่ ายได้นัดหมายเพื่อไกล่เกลี่ยและประนอมหนีต้ ามนโยบายที่ได้
ชีแ้ จงกับเจ้าหนีไ้ ปอีกครัง้ หนึ่งตามวันที่ท่กี าหนดไว้ในหมายเรียก
ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่ อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 มีมติอนุมตั ิให้บริษัทเข้าสู่
กระบวนการฟื ้ นฟูกิจการ และเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จากัด ยื่นคาร้องขอฟื ้ นฟู
กิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ศาลได้มีคาสั่งรับคาร้อง และนัดไต่สวนคาร้องวันที่ 6 ตุลาคม 2563 โดยมีผู้
คัดค้านรวม 3 ราย ต่อมาคู่ความทัง้ สองฝ่ ายขอเลื่อนคดี ซึ่งศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า หากคู่ความทัง้ สองฝ่ าย
เจรจาตกลงกันได้ก็จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดี เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม จึงให้เลื่อนไปนัดไต่
สวนคาร้องขอในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ต่อมาในวันดังกล่าวศาลล้ มละลายกลางได้เจรจาไกล่เกลี่ยคู่ความอีก
ครัง้ แต่ไม่สามารถตกลงได้ ศาลจึงนัดไต่สวนคาร้องอีกครัง้ ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 และในวันที่ 28 เมษายน
2564 ศาลพิพากษายกคาร้องขอดังกล่าว
4.การดาเนินธุรกิจแปรรู ป ผลิต และจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากไม้ฮิโนกิ
ดีอินโนเวชั่น ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ดาเนินการสารวจความนิยมของผูบ้ ริโภคพบว่า ในปัจจุบนั
มีกระแสเน้นไปในการรักสุขภาพมากยิ่งขึน้ ทั่วโลก ซึ่งเห็นได้จากการที่ทุกคนมุ่งเน้นในการออกกาลังกายใน
รู ปแบบต่างๆ รวมถึงการบริโภคอาหาร หรือใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเน้นในเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึน้ ดีอินโนเวชั่นจึง
เล็งเห็นว่า ธุรกิจที่มีทิศทางสอดคล้องกับสุขภาพเป็ นสิ่งที่น่าลงทุน จึงดาเนินการศึกษาหาผลิตภัณฑ์ท่ีดีต่อ
สุขภาพของผูบ้ ริโภค และพบว่าผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากไม้ฮิโนกิ ซึ่งเป็ นไม้สนเนือ้ อ่อนที่มีช่ือเสียงอย่างมากใน
ประเทศญี่ปนุ่ เป็ นผลิตภัณฑ์ท่ีมีความสะอาด ส่งผลดีต่อสุขภาพของผูบ้ ริโภค เนื่องจากไม้ฮิโนกิมีคุณสมบัติ
พิเศษ คือ มีนา้ มันภายในเนือ้ ไม้จึงทาให้ไม่ชนิดนีไ้ ม่เป็ นเชือ้ รา ไม่มีความชืน้ และมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว
ด้วยเหตุดงั กล่าวข้างต้น จึงมีมติท่ีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ดี อินโนเวชั่น ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อ
วันที่ 3 กันยายน 2561 ให้ดีอินโนเวชั่น จัดตัง้ บริษัทย่อยชื่อ บริษัท ฮิโนกิ วูด้ เวิรค์ จากัด (“บริษัท ฮิโนกิ”) มี
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยบริษัท ดี อินโนเวชั่น ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ซึ่งบริษัท ฮิโนกิจด
ทะเบียนจัดตัง้ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 และเป็ นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท เพื่อดาเนินธุรกิจแปรรูป ผลิต
และจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากไม้ฮิโนกิ ทัง้ นี ้ การดาเนินการดังกล่าวได้ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุนของ
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บริษัทมีมติเห็นชอบให้ลงทุน และนาเสนอให้คณะกรรมบริษัทรับทราบการลงทุนในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครัง้ ที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
ทัง้ นี ้ บริษัท ฮิโนกิ ได้ดาเนินการสั่งซือ้ ไม้ฮิโนกิเผื่อนามาผลิตสินค้าภายในกรอบงบประมาณการลงทุน
18 ล้านบาท โดยสินค้าจะถูกผลิตออกมาภายใต้แบรนด์ท่ีมีช่ือว่า WA ซึ่งสินค้าชนิดแรกที่บริษัท ฮิโนกิ ได้ผลิต
และนามาจาหน่ายคือเขียงไม้ฮิโนกิ โดยผลิตออกมาจานวน 5 ขนาด (S, M, L, XL, XXL) ทัง้ นีเ้ พื่อให้สามารถ
เข้าถึงกลุม่ เป้าหมายได้มากที่สดุ
อย่างไรก็ตาม บริษัท ฮิโนกิ ไม่สามารถกระตุน้ จานวนลูกค้าให้มีรายได้ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ซึ่ง
ส่งผลให้การดาเนินธุรกิจไม่เป็ นไปตามแผน บริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจเกิดจากการขาดการวางกลยุทธ์
และการปฏิบัติการวางการตลาดที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณและการ
จัดลาดับความสาคัญ ซึ่งส่งผลต่อการกาหนดสัดส่วนการใช้งบประมาณในเครื่องมือทางการตลาดต่างๆ อีกทัง้
สภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ไม่ส่งผลในทางบวกเท่าที่คาดการณ์ไว้ ทาให้ บริษัท ฮิโนกิ ประสบปั ญหาขาดทุน
อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบนั ผูบ้ ริหารเร่งหาแนวทางในการจัดทาและฟื ้ นฟูเพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจต่อไป
5.การลงทุนในธุรกิจบริหารพืน้ ทีส่ ื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ (In-store Media) และสื่อวิทยุ ณ จุดขาย (Point of Purchase Radio)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทา
รายการซือ้
ขายทรัพย์สินของบริษัท เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที จากัด (“NEXT”) โดยการเข้าทารายการดังกล่าว บริษัทจะจ่ายชาระเงิน
สดมูลค่า 40,000,000 บาท (“ราคาซือ้ ขาย”) ให้แก่ NEXT เพื่อเข้าซือ้ ทรัพย์สิน และสิทธิในการดาเนินธุรกิจสื่อ
โฆษณา และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการทาธุรกิจสื่อโฆษณา สิทธิบัตรในการดาเนินธุรกิจสื่อโฆษณา ผูด้ ูแล
โครงการหลัก และบุคลากรหลักในการทาธุรกิจ (“การทาธุรกรรม”)
ทัง้ นี ้ การทาธุรกรรมข้างต้นจะเกิดขึน้ ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่สาคัญตามที่ระบุไว้ในสัญญาซือ้ ขาย
ทรัพย์สินสาเร็จครบถ้วนสมบูรณ์ และในกรณีท่ีก ารทาธุรกรรมเป็ นผลสาเร็จ บริษัทจะได้รบั สิทธิในการดาเนิน
ธุรกิจสื่อโฆษณาจานวน 6 สัญญา อุปกรณ์ท่เี กี่ยวข้องกับการทาธุรกิจสื่อโฆษณา 249 รายการ สิทธิบตั รในการ
ดาเนินธุ รกิจ สื่ อโฆษณา ผู้ดูแลโครงการหลัก และบุคลากรหลักในการทาธุรกิจ การเข้าทารายการซือ้ ขาย
ทรัพย์สินดังกล่าว
ทางบริษัท NEXT ได้สง่ มอบสิทธิในการดาเนินธุรกิจสื่อโฆษณา ของบริษัท แอคมีเดีย (ไทยแลนด์)
จากัด, บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน), บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล
จากัด ให้กบั บริษัทเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว รวมมูลค่า 29,321,009.47 บาท สาหรับสัญญาของบริษัท เซ็นทรัลแฟมิ
ลี่มาร์ท จากัด และบริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จากัด รวมมูลค่า 566,154.41 ไม่สามารถส่งมอบสัญญาดังกล่าว
ได้ทนั ตามกาหนดที่ขออนุมตั ิขยายเวลาเข้าทาสัมปทาน ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่า
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สัญญาซือ้ ขายทรัพย์สินกับทาง N E X T จากเดิมมูลค่า 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) เป็ น
39,433,845.59 บาท (สามสิบเก้าล้านสี่แสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทห้าสิบเก้าสตางค์) รวมทัง้
สัญญาให้สิทธิโฆษณาระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) เปลี่ยนเป็ นสัญญาร่วมลงทุนกับ บริษัท แพลน
บี ซีเอส จากัด ซึ่งเป็ นไปตาม มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 8/2563วันที่ 13 สิงหาคม 2563
6.การลงทุนในธุรกิจ กิจการร่วมค้า DCORP-DLI เพื่อประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ (ebidding)
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 บริษัทได้ลงนามในสัญญากิจการร่วมค้า “โครงการค่าสร้างการรับรูส้ ู่
ประชาชนด้วยป้ายประชาสัมพันธ์อจั ฉริยะ” กับบริษัท ดีไลท์ติง้ อินแตอร์เนชั่นแนล จากัด “DLI” และใช้ช่ือว่า
“กิจการร่วมค้า DCORP-DLI” เพื่อประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 8/2563 การจ้างค่าสร้างการ
รับรู ส้ ู่ประชาชนด้วยป้ายประชาสัมพันธ์อัจฉริยะตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 8
พฤษภาคม 2563 (TOR)
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มท.0203.4/9467 แจ้งผล กิจการร่วม
ค้า DCORP - DLI ชนะการประกวดราคาโครงการประกวดราคาจ้างค่าสร้างการรับรู ส้ ู่ประชาชนด้วยป้าย
ประชาสัม พั น ธ์ อั จ ฉริ ย ะด้ว ยวิ ธี ก ารประกวดอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มู ล ค่ า โครงการ 301,250,000 บาทรวม
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม (สามร้อยหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) ระยะเวลาโครงการ 2563-2565 (3 ปี )
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 กิจการร่วมค้า DCORP-DLI ได้เข้าทาสัญญากับสานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย มท.0203.4/9467 ในการประกวดราคาโครงการประกวดราคาจ้างค่าสร้างการรับรูส้ ่ปู ระชาชนด้วย
ป้า ยประชาสัม พัน ธ์อัจ ฉริย ะด้ว ยวิ ธี ก ารประกวดอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มูล ค่ า โครงการ 301,250,000 บาทรวม
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม (สามร้อยหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) ระยะเวลาโครงการ 2563-2565 (3 ปี ) เป็ นที่เรียบร้อย
แล้ว
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 บริษัทฯได้เปิ ดบัญชีธนาคารกรุงไทยประเภทประจาเพื่อนามาเป็ นหนังสือ
คา้ ประกันการรับจ้างล่วงหน้ากับโครงการค่าสร้างการรับรูส้ ่ปู ระชาชนด้วยป้ายประชาสัมพันธ์อจั ฉริยะ มูลค่า
45,187,500 บาท ในวันที่ 18 กันยายน 2563 ทางกิจ การร่ว มค้า DCORP-DLI ได้รับเงิ นเบิก ล่ว งหน้า จาก
สานักงานปลัดกระทรวงมหาไทย จานวนเงิน 45,187,500 บาท และนาเงินจานวน 25,000,000 บาท มาวางไว้
กับ DV8 เพื่อเป็ นหลักประกันตามสัญญา
วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ทางกิจการร่วมค้า DCORP-DLI ได้สง่ มอบแผนและขัน้ ตอนการดาเนินงาน
ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์แบบดิจิตอลตามโครงการค่าสร้างการรับรู ส้ ู่ประชาชนด้วยป้ายประชาสัม พันธ์
อัจฉริยะ ในพืน้ ที่ 76 จังหวัดต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุถกู ต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้างเป็ นที่เรียบร้อย
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วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ทางกิจการร่วมค้า DCORP-DLI ได้ดาเนินการส่งจอ LED ถึงสถานที่
จัดเก็บตามที่หน่วยงานกาหนดเพื่อใช้สาหรับโครงการค่าสร้างการรับรู ส้ ่ปู ระชาชนด้วยป้ายป ระชาสัมพันธ์
อัจฉริยะ ของ 14 จังหวัด ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้างเป็ นที่เรียบร้อย
วันที่ 25 มี นาคม 2564 ทางกิจ การร่วมค้า DCORP-DLI ได้ดาเนินการส่ง จอ LED ถึง สถานที่
จัดเก็บตามที่หน่วยงานกาหนดเพื่อใช้สาหรับโครงการค่าสร้างการรับรู ้ ส่ปู ระชาชนด้วยป้ายประชาสัมพันธ์
อัจฉริยะ ของ 27 จังหวัด ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้างเป็ นที่เรียบร้อย
7.การลงทุนใน ธุรกิจให้บริการแอปพลิเคชั่นสาหรับการบริหารจัดการองค์กร
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัทเรฟโวลูช่ ัน ออฟ ดิจิทัล เอ็ม
พลอยยี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จากัด (“ReDEX”) ประกอบธุรกิจจัดทา และให้บริการเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่น สาหรับการ
บริหารจัดการองค์กร โดยการเข้าซือ้ และถือหุน้ สามัญใน ReDEX ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของ
ReDEX โดยมีมลู ค่าเงินลงทุนรวมประมาณไม่เกิน 10,000,000 บาท
ทัง้ นี ้ การทาธุรกรรมข้างต้น ทางบริษัท ได้จา้ งบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย (Legal
Due Diligence ) และที่ปรึกษาทางการเงินสาหรับโครงการลงทุนในครัง้ นี ้
เงื่อนไข
การเข้าลงทุนแบ่งออกเป็ น 2 ช่วง ดังนี ้
(1) ทาการซือ้ หุน้ สามัญจานวนรวม 10,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท จากผูถ้ ือหุน้ เดิมของ
ReDEX ในราคาซือ้ ขาย หุน้ ละ 300 บาท คิดเป็ นเงินลงทุนทัง้ สิน้ 3,000,000 บาท
โดยวันที่ 27 มกราคม 2564 บริษัทได้ชาระค่าหุน้ สามัญ 10,000 หุน้ เป็ นที่เรียบร้อย
(2) จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของ ReDEX อีก 10,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้ หุน้ 100 บาท ในราคาไม่เกินหุน้
ละ 700 บาท รวมเป็ นเงินทืง้ สิน้ ไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยแบ่งชาระค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ของ ReDex ตามรายการดังต่อไปนี ้
(2.1) ชาระค่าหุน้ เต็มจานวน 10,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท คิดเป็ นเงินชาระค่าหุน้ ทัง้ สิน้
1,000,000 บาท ในวันจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุน
(2.2) ชาระส่วนเกินมูลค่าหุน้ (Premium) ในราคาหุน้ ละ 200 บาท คิดเป็ นเงินชาระส่วนเกินมูลค่าหุน้
ทัง้ สิน้ 2,000,000 บาท ในวันจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนและ
โดยวันที่ 25 มีนาคม 2564 บริษัทได้ชาระค่าหุน้ เพิ่มทุน และส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ 10,000 หุน้
เป็ นที่เรียบร้อย
(2.3) ชาระส่วนเกินมูลค่าหุน้ (Premium) เพิ่มเติมที่เหลือในราคาหุน้ ละไม่เกิน 400 บาท คิดเป็ นเงิน
ชาระส่วนเกินมูล ค่าหุน้ อีกไม่เ กิน 4,000,000 บาท ชาระภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โดยมี
เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
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2.3.1 ReDEX จะต้องทากาไรสุทธิไม่นอ้ ยกว่า 25 ล้านบาท โดยพิจารณาจากรายงานทาง
การเงินของ ReDEX ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทจึงจะ
ชาระเงินส่วนเกินมูลค่า (Premium) เพิ่มเติมที่เหลือนี ้
2.3.2 หาก ReDex ทากาไรได้นอ้ ยกว่า 25 ล้านบาท แต่ไม่ต่ากว่า 15 ล้านบาท ภายในวันที่
31 มีนาคม 2565 บริษัทจะชาระส่วนเกินมูลค่าหุน้ ในส่วนนีเ้ ท่ากับสัดส่วนหุน้ ที่บริษัทถือ
อยู่ใน ReDEX คูณกับส่วนต่างกาไรที่ ReDEX ทาได้
2.3.3 และหาก ReDex ทากาไรได้นอ้ ยกว่า 15 ล้านบาท ภายในวัน 31 มีนาคม 2565 บริษัท
จะไม่ตอ้ งชาระส่วนเกินมูลค่าหุน้ (Premium) เพิ่มเติมนี ้
โดยภายหลังการเข้าทารายการทางบริษัทจะเป็ นผูด้ ูแลด้านการเงินทัง้ หมดของ ReDEX พร้อมแต่งตั้ง
ตัวแทนบริษัทเข้าเป็ นกรรมการใน ReDEX รวมทัง้ มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท จะกาหนดให้เป็ นการลง
นามร่วมกันระหว่างกรรมการตัวแทนบริษัท และกรรมการของ ReDEX
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของธุรกิจ ดังนัน้ มูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ท่ไี ด้มาและหนีส้ ินที่รบั มาเป็ นมูลค่าประมาณการ ณ วันที่ซือ้ ธุรกิจ และอาจมีการปรับปรุง
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 ผูบ้ ริหารต้องประมาณการมูลค่ายุติธรรมของธุรกิจ ที่ซือ้
มา ณ วันที่ซือ้ ในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่าซึ่งต้องไม่เกินกว่าหนึ่งปี นบั จากวันที่ซือ้ ผูซ้ ือ้ ต้อง
ปรับย้อนหลังประมาณการที่เคยรับรู ไ้ ว้ ณ วันที่ซือ้ เพื่อสะท้อนผลของข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รบั เกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วัน ที่ซือ้ ทัง้ นีก้ ารกาหนดมูลค่ายุติธรรมที่สดุ ของธุรกิจบาง
แห่งที่ซือ้ มาในระหว่างปี 2563 นัน้ ขึน้ อยู่กบั การกาหนดราคาซือ้ ขัน้ สุดท้าย และผลของการปั นส่วนราคา
ซือ้
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 มีมติอนุมตั ิให้จาหน่าย
เงินลงทุนใน ReDEX ให้กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันจานวน 20,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุน้
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 40 ของหุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของ ReDEX ในราคาหุน้ ละ 325 บาท
คิดเป็ นมูลค่าการซือ้ ขายทัง้ สิน้ 6.5 ล้านบาท
8.การจัดตัง้ บริษัทย่อยของบริษัท ทีป่ ระเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ในเมือง
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการ
จัดตัง้ บริษัทย่อยของบริษัท ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ในเมืองดูไบ เพื่อขยายขอบเขตการ
ประกอบธุ รกิจ ของบริษั ท ขยายการลงทุน และ เพื่อกระจายความเสี่ยงในการดาเนินธุ ร กิจ โดยมี
รายละเอียดการจัดตัง้ บริษัทย่อยดังนี ้
ชื่อบริษัทที่เข้าลงทุน : DV8 LLC ( DV8 Limited Liability Company)
วัตถุประสงค์การลงทุน : ดาเนินธุรกิจซือ้ มาขายไป ( Allowing Retail , Wholesale & Online Sales)
ทุนจดทะเบียน : AED 3,000,000
สัดส่วนการเข้าลงทุน โครงสร้างผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทใหม่ : บริษัท ดีวี8 จากัด (มหาชน) 100%
ในที่ประชุมกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 มีมติให้เลิกกิจ การ DV8
Limited Liability Company เนื่องด้วยผลการดาเนินการดาเนินธุรกิจดังกล่าวไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่
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กาหนดไว้ และเงินลงทุนเพื่อดาเนินธุรกิจดังกล่าวค่อนข้างสูง ทั้งนี ้ การเลิกกิจการดังกล่าว ไม่ส่งผล
กระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด
สาหรับการดาเนินธุรกิจและการติดตามความคืบหน้าของ บริษัท บริษัท จะดาเนินการตาม
กฎหมายระเบียบข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ดีวี 8 จากัด (มหาชน)

(นางสาวสุรียภ์ รณ์ อุดมผลวณิช)
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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