SET_DV8-2021025
วันที8 1 พฤศจิกายน 2564
เรื8 อง

การเปลีย8 นแปลงผู้บริ หารของบริ ษัทฯ และการจําหน่ายเงินลงทุน
ในบริ ษัท เรฟโวลูชนั8 ออฟ ดิจิทลั เอ็มพลอยยี เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด

เรี ยน

กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้ วยที8ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “DV8”) ครังc ที8 10/2564 ซึง8 ประชุมเมื8อวันที8
31 ตุลาคม 2564 มีมติรับทราบและอนุมตั กิ ารเข้ าทํารายการ ดังต่อไปนี c
1. รับทราบการลาออกจากตําแหน่งของ นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช ประธานเจ้ าหน้ าที8บริ หาร และกรรมการ
ของบริ ษัทฯ โดยมีผลตังแต่
c วนั ที8 28 พฤศจิกายน 2564
2. รับทราบการเปลี8ยนแปลงในตําแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที8ฝ่ายการเงิน โดย นายกฤช เอทเตอร์ ได้ สิ cนสุดการดํารง
ตําแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที8ฝ่ายการเงินของบริ ษัทฯ ตังแต่
c วนั ที8 1 พฤศจิกายน 2564 ทังนี
c c บริ ษัทฯ อยู่ระหว่างการ
สรรหาบุคคลที8มีความรู้ความสามารถมาดํารงตําแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที8ฝ่ายการเงิน
3. มีมติอนุมตั ิแต่งตังc นายปกรณ์ ลี cสกุล เข้ าดํารงตําแหน่งรักษาการประธานเจ้ าหน้ าที8บริ หาร โดยให้ มีผลตังแต่
c วนั ที8
28 พฤศจิกายน 2564
4. มีมติอนุมตั ิให้ จําหน่ายเงินลงทุนใน บริ ษัท เรฟโวลูชนั8 ออฟ ดิจิทลั เอ็มพลอยยี เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด (“ReDEX”)
จํานวน 20,000 หุ้น มูลค่าที8ตราไว้ 100.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 40.00 ของหุ้นที8ออกและจําหน่าย
แล้ วทังc หมดของ ReDEX ในราคาขายหุ้นละ 325 บาท คิดเป็ นมูลค่าการซือc ขายทังc สินc 6,500,000 บาท โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี c
คู่กรณีทเี) กี)ยวข้ อง ความสัมพันธ์ กับบริษัทจดทะเบียน
จะซื cอ (“ผู้ซือ+ ”)
: นายทศพล ธนบุญชัย
ผู้จะขาย (“บริษัทฯ”) : บริ ษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)
ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้ซือc ไม่มีความสัมพันธ์ ใด ๆ กับผู้บริ หาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มี
ระหว่างกัน
อํานาจควบคุมของบริ ษัท และ/หรื อบริ ษัทย่อย ซึง8 ไม่ถือเป็ นบุคคลที8เกี8ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที8 ทจ. 21/2551 เรื8 อง หลักเกณฑ์ในการทํา
รายการที8เกี8ยวโยงกัน
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ขนาดของรายการ
การคํ า นวณขนาดรายการตามเกณฑ์ จํ า หน่า ยไปซึ8ง ทรั พ ย์ สิน โดยใช้ เ กณฑ์ มูล ค่า รวมสิ8ง ตอบแทนของบริ ษั ท
จดทะเบียน หรื อของบริ ษัทจดทะเบียนและบริ ษัทย่อยรวมกันเท่ากับร้ อยละ 1.14 พิจารณาจากงบการเงินรวมของ
บริ ษั ทฯ สินc สุด ณ วันที8 30 มิถุนายน 2564 ซึ8งมี ขนาดรายการไม่ถึงร้ อยละ 15.00 บริ ษั ทฯ จึงไม่มี หน้ าที8 ต้อง
ดําเนินการใด ๆ ตามเกณฑ์ของประกาศการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง8 สินทรัพย์ ทังนี
c cบริ ษัทฯ ไม่มีรายการจําหน่าย
ไปซึง8 สินทรัพย์ประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือนก่อนหน้ า
เกณฑ์ ทใ)ี ช้ ในการกําหนดมูลค่ าสิง) ตอบแทน
ราคาขายหุ้นสามัญของ ReDEX เป็ นราคาที8คู่สญ
ั ญาเจรจาตกลงร่ วมกันในราคาขายหุ้นละ 325 บาท คิดเป็ น
มูลค่าการซื cอขายรวมทังสิ
c cน 6,500,000 บาท ทังนี
c c บริ ษัทฯ มีเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ ReDEX ในปั จจุบนั รวม
ทังสิ
c cน 6,000,000 บาท
แผนการใช้ เงินทีไ) ด้ รับจากการจําหน่ าย
บริ ษัทฯ จะนําเงินที8ได้ รับเงินจากการจําหน่ายหุ้นสามัญของ ReDEX ไปใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทฯ
นอกจากนี c มีมติมอบอํานาจให้ ประธานเจ้ าหน้ าที8บริ หาร และ/หรื อบุคคลที8ได้ รับมอบหมายจากประธานเจ้ าหน้ าที8
บริ หาร เป็ นผู้มีอํานาจในการพิจารณา เจรจา ตกลง ลงนาม รวมถึงกํ าหนดรายละเอียดในเงื8อนไข และ/หรื อ
สัญญา และ/หรื อเอกสารใด ๆ ที8เกี8ยวข้ องกับการจําหน่ายหุ้น ReDEX ที8บริ ษัทฯ ถืออยู่ ตลอดจนดําเนินการต่าง ๆ
ตามจําเป็ น และสมควรเกี8ยวกับการจําหน่ายหุ้น ดังกล่าวข้ างต้ น
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี)ยวกับการเข้ าทํารายการ
คณะกรรมการของบริ ษั ท มี ค วามเห็ น ว่ า การเข้ า ทํ า รายการดัง กล่ า วเหมาะสมเนื8 อ งจาก ReDEX มี ผ ลการ
ดําเนินงานไม่เป็ นไปตามแผนที8วางไว้ และบริ ษัทฯ ไม่เกิดผลขาดทุนจากการเข้ าทํารายการดังกล่าวโดยพิจารณา
จากจํานวนเงินที8บริ ษัทฯ ได้ ลงทุนไปแล้ วเทียบกับราคาขายหุ้นดังกล่าว และยังช่วยเสริ มสภาพคล่องให้ กบั บริ ษัทฯ
จึงเรี ยนมาเพื8อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช)
กรรมการ และ ประธานเจ้ าหน้ าที8บริ หาร
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