SET_DV8-2021018
วันที 11 สิงหาคม 2564

เรือง

รายงานผลการดําเนินงานสําหรับงวด สามเดือน และ หกเดือน ปี
และผลการดําเนินงานทีเพิมขึนเกินร้อยละ

สินสุดวันที

มิถนุ ายน

เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอนําส่งงบการเงินสําหรับงวด เดือน ปี
สินสุดวันที
มิ ถุ น ายน
ซึ งงบการเงิ น ดัง กล่ า วประกอบด้ว ย งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะของบริ ษั ท
โดยเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานงวดเดียวกันของปี
สินสุดวันที มิถุนายน
โดยมีผลการ
ดําเนินงานสรุปดังนี
บริษัทขอสรุ ปภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับงวด เดือน ปี
สินสุดวันที

มิถุนายน

ผลการดําเนินงาน
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้คา่ สือ-โฆษณา
รายได้จากการขาย
รายได้จากการรับจ้างก่อสร้าง
รวมรายได้
ต้นทุนค่าสือ-โฆษณา
ต้นทุนขาย
ต้นทุนค่าก่อสร้าง
รวมต้นทุน
กําไรขันต้น
รายได้อืน
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ต้นทุนทางการเงิน

ดังนี
ปี 2564
21.78
.
.
(23.68)
(0.03)
(5.03)
(28.75)
(1.94)
3.20
1.27
(11.16)
(7.38)
(0.50)

ปี 2563
20.99
0.03
.
(16.83)
(0.05)
(16.88)
4.14
10.88
15.02
(14.12)
(4.72)
(0.32)

ส่วนต่าง +/0.79
(0.03)
.
.
(6.85)
0.02
(5.03)
(11.86)
(6.07)
(7.68)
(13.75)
2.96
(2.67)
(0.19)

สัดส่วน
(ร้อยละ)
4%
- %
0%
%
41%
-35%
0%
70%
-147%
-71%
-92%
-21%
56%
60%
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ผลการดําเนินงาน
(หน่วย : ล้านบาท)
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษัทร่วม
รวมค่าใช้จ่าย
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ภาษี เงินได้
ขาดทุนสุทธิสาํ หรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด
รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนภายหลัง
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลกําไร
พนักงานทีกําหนด
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
การแบ่งปั นกําไร (ขาดทุน
ส่วนทีเป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสียทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมขาดทุนสําหรับงวด
การแบ่งปั นกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ
ส่วนทีเป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสียทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

ปี 2564

ปี 2563

ส่วนต่าง +/-

สัดส่วน
(ร้อยละ)
0%
3%
348%
0%
346%

(0.72)
(19.76)
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( 8. )

(19.15)
(4.13)
(4.13)

(0.72)
(0.61)
(14.37)
0.08
(14.28)
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.

.

(18.33)

(4.06)

(14.27)

351%

(18.34)
(0.07)
(18.41)

(4.14)
(4.13)

(14.21)
(0.07)
(14.28)

344%
0%
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( . )
(0.07)
(18.33)

(4.06)
(4.06)

(14.20)
(0.07)
(14.27)

349%
0%
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ผลการดําเนินงานของบริษัทตามงบการเงินรวมสําหรับงวด 3 เดือน ปี 2564 สินสุดวันที 30 มิถนุ ายน
บริษัทมีรายได้รวม 26.81 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้คา่ สือโฆษณา 21.78 ล้านบาท และรายได้จาก
การรับจ้างก่อสร้าง 5.03 ล้านบาท รายได้รวมเพิมขึน 5.79 ล้านบาท
เมือหักกับต้นทุนรวม 28.75 ล้านบาท ประกอบด้วย ต้นทุนค่าสือโฆษณา 23.68 ล้านบาท ต้นทุนขาย
0.03 ล้านบาท และ ต้นทุนค่าก่อสร้าง 5.03 ล้านบาท บริษัทมีผลขาดทุนขันต้นจํานวน 1.94 ล้านบาท และรวม
กับรายได้อืน 3.20 ล้านบาท บริษัทมีกาํ ไรก่อนค่าใช้จ่าย 1.27 ล้านบาท และเมือหักค่าใช้จ่ายรวม 19.76 ล้าน
บาท อันได้แก่ ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร 11.16 ล้านบาท ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร 7.38 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน
0.50 ล้านบาท ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษัทร่วม 0.72 ล้านบาท ทําให้บริษัทมี ผลขาดทุนก่อนภาษี เงิ นได้
18.50 ล้านบาท
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บริษัทขอสรุ ปภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับงวด 6 เดือน ปี 2564
สินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 ดังนี
ผลการดําเนินงาน
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้คา่ สือ-โฆษณา
รายได้จากการขาย
รายได้จากการรับจ้างก่อสร้าง
รวมรายได้
ต้นทุนค่าสือ-โฆษณา
ต้นทุนขาย
ต้นทุนค่าก่อสร้าง
รวมต้นทุน
กําไรขันต้น
กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอืน
รายได้อืน
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัท
ร่วม
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษัทร่วม
รวมค่าใช้จ่าย
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ภาษี เงินได้
ขาดทุนสุทธิสาํ หรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด
รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนภายหลัง
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลกําไร
พนักงานทีกําหนด
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ผลการดําเนินงาน
(หน่วย : ล้านบาท)
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
การแบ่งปั นกําไร (ขาดทุน
ส่วนทีเป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสียทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมขาดทุนสําหรับงวด
การแบ่งปั นกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ
ส่วนทีเป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสียทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

(27.10)

3.52

(30.62)

สัดส่วน
(ร้อยละ)
-871%

(28.09)
0.91
(27.18)

3.45
3.45

(31.54)
0.91
(30.64)

-914%
0%
-888%

(28.01)
0.91
(27.10)

3.52
3.52

(31.52)
0.91
(30.62)

-897%
0%
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ปี 2564

ปี 2563

ส่วนต่าง +/-

ผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการของบริษัทสําหรับงวด 6 เดือน ปี 2564 สินสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2564
บริษัทมีรายได้รวม . ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้คา่ สือโฆษณา 42.34 ล้านบาท รายได้จากการขาย
79.66 ล้านบาท และรายได้จากการรับจ้างก่อสร้าง 5.03 ล้านบาท รายได้รวมเพิมขึน 81.99 ล้านบาท รายได้
หลักเกิดจากบริษัทร่วมกิจการร่วมค้าDCORP-DLI ได้ดาํ เนินการส่งจอ LED ตาม “โครงการค่าสร้างการรับรู ส้ ู่
ประชาชนด้วยป้าย--ประชาสัมพันธ์อจั ฉริยะ” กับกระทรวงมหาดไทยเพิมจํานวน จอเมือหักกับต้นทุนรวม
118.33 ล้านบาท ประกอบด้วย ต้นทุนค่าสือโฆษณา 41.85 ล้านบาท ต้นทุนขาย 71.45 ล้านบาท และต้นทุน
จากการก่อสร้าง 5.03 ล้านบาท บริษัทมีกาํ ไรขันต้นจํานวน . ล้านบาท และรวมกับรายได้อืน . ล้าน
บาท บริษัทมี กาํ ไรก่อนค่าใช้จ่าย 14.32 ล้านบาท และเมื อหักค่าใช้จ่ายรวม 40.02 ล้านบาท อันได้แ ก่
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 23.26 ล้านบาท ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร 14.50 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 1.02 ล้าน
บาท และส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษัท 1.24 ล้านบาท บริษัทมี ผลขาดทุนสุทธิ 2 . ล้านบาท ซึงเมื อ
เปรียบเทียบกับงบการเงินรวมในช่วงเดียวกันของปี 2563 พบว่าบริษัทมีกาํ ไร 3.45 ล้านบาท
สาเหตุหลักเนืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีทวีความ
รุ นแรงขึนกว่าเดิมจาก ไตรมาสที 1 -2564 ร่วมทังทางรัฐบาลมีประกาศขอความร่วมมือในการ WFH 100 %
เพือหยุดการแพร่กระจายของเชือไวรัสโคโรนา และสภาวะเศรษฐกิจทียําแย่ทาํ ให้ค่คู า้ ชะลอการใช้สือโฆษณา
รวมทังผลกระทบจากการทีบริษัทไม่สามารถจัดงานอีเว้นท์ตา่ งๆ ได้ตามทีได้กาํ หนดไว้ จาก 2 ปั จจัย เป็ นผลทํา
ให้รายได้ของบริษัทลดลงเป็ นอย่างมาก
ทางบริษัทจึงได้ปรับกลยุทธ์ตา่ งๆเพือเพิมยอดขายให้เป็ นไปตามเป้าหมายทีได้กาํ หนดไว้ให้มากทีสุด
โดยการผลิตวีดีโอให้ Top Super Market , รับจ้างผลิตเสียงรายการวิทยุ , ผลิตซีรียผ์ ่านช่องทางออนไลน์ ,
ร่วมกับพันธมิตรจัดรายการออนไลน์ นอกจากนันทางบริษัทได้เพิมช่องทางธุรกิจ ECOMMERCE ทังใน
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ประเทศและต่างประเทศ และ เพิมช่องทางธุรกิจ E-SPORT , GAMING เพือช่วยลดความเสียงจากการดําเนิน
ธุรกิจ
ความคื บ หน้ า ของลู ก หนี รายสํา คั ญ ๆ ซึ งอยู่ ใ นกระบวนการพิ จ ารณาคดี ข องศาลและอยู่
ระหว่างบังคับคดี
1.1 บริษัท มีเดีย เอเจนซี ไทย จํากัด เป็ นลูกหนีตามสัญญาซือสิทธิบริหารเวลาออกอากาศ
โดยลูกหนีไม่สามารถปฏิบตั ติ ามสัญญาได้ บริษัทได้ยืนฟ้องลูกหนีต่อศาลแพ่งธนบุรี โดยมีทนุ
ทรัพ ย์ฟ้ อ งทังสิ น 323,296,077.43 บาท สถานะขณะนี ศาลมี ค าํ พิ พ ากษาเมื อวัน ที 16
กรกฎาคม 2561 โดยพิพากษาให้จาํ เลยชําระเงิ น 314,995,077.20 บาท พร้อมดอกเบียใน
อัตราร้อยละ 12 ต่อปี ของต้นเงิน 243,362,657.56 บาท นับแต่วนั ที 30 มิถุนายน 2560 และ
ให้ชาํ ระดอกเบียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 68,756,301.30 บาท นับถัดจากวันฟ้อง
(ฟ้องวันที 21 กันยายน 2560 ) เป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จาํ เลยชดใช้ค่า
ฤชาธรรมเนี ย มแทนโจทก์ โดยกํา หนดค่ า ทนายความ 10,000 บาท ต่ อ มาเมื อวั น ที
พฤษภาคม
ได้ตรวจสอบทรัพย์สินจําเลยเพิมเติม ไม่พบว่ามีทรัพย์สินใดให้ยึดอายัดหรือ
บังคับคดีได้ ปั จจุบนั บริษัทได้ยืนคําร้องต่อกรมบังคับคดีเพือเข้ายึดทรัพย์สินของลูกหนี โดยมือ
วันที กุมภาพันธ์
เจ้าพนักงานบังคับคดีได้เดินทางไปยึดทรัพย์จาํ เลย ณ ทีทําการของ
จําเลย ( บริษัท ) โดยพบว่า จําเลยไม่มีทรัพย์สินใดๆ ทีจะนํามาชําระหนีให้กับโจทก์ได้ เจ้า
พนักงานฯ บังคับคดีเลือนกําหนดการบังคับคดียึดทรัพย์บงั คับดดีไปยังไม่มีกาํ หนด เนืองจาก
สถานการณ์การแพร์ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19
1.2 บริษัท มิวส์ กรุ๊ป บางกอก จํากัด เป็ นลูกหนีตามสัญญาว่าจ้างดําเนินโครงการกอล์ฟยูโร
เปี ยนไทยแลนด์คลาสสิก โดยภายหลังลูกหนีผิดนัดคืนเงินตามสัญญา โดยบริษัทได้ยืนฟ้อง
เมื อวั น ที 15 กรกฎ าคม 2559 ต่ อ ศาลแพ่ ง กรุ งเทพ ใต้ ทุ น ทรั พ ย์ ฟ้ อ งรวมทั ง สิ น
113,574,762.20 บาท ต่อมาเมือวันที 27 พฤศจิกายน 2560 ศาลพิพากษาให้ลกู หนีชําระหนี
ให้กบั บริษัทจํานวน 18,253,248.40 บาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันที 15
มิถนุ ายน 2558 จนกว่าชําระเสร็จ อย่างไรก็ดีเมือวันที 26 มกราคม 2561 บริษัทได้ยืนอุทธรณ์
คําพิพากษาชันต้น โดยในวันที 25 มีนาคม 2562 ศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ได้อ่านคําพิพากษาศาล
อุทธรณ์ โดยพิพากษาให้จาํ เลยชําระเงิ น 57,201,682.21 บาท พร้อมดอกเบียอัตราร้อยละ
7.5 ต่อปี นับตังแต่วนั ที 14 กรกฎาคม 2559 เป็ นต้นไป จนกว่าจะชําระเสร็จแก่โจทก์ ค่าฤชา
ธรรมเนียมในชันอุทธรณ์ให้เป็ นพับ ต่อมาเมือวันทั ี 10 กรกฎาคม 2562 จําเลยได้ขอขยายฎีกา
เป็ นครังที 3 โดยศาลอนุญาตให้ถึงวันที 26 กรกฎาคม 2562 ต่อมาวันที 26 กรกฎาคม 562
จําเลยยืนฎี กาและยื นคําร้องขอทุเลาการบังคับคดีต่อศาล ต่อมาวันที 12 กันยายน 2562
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บริ ษั ท ได้ยื นคัด ค้า นคํา ร้อ งขออนุญ าตฎี ก าของจํา เลยและยื นแก้ฎี ก าจํา เลยต่อ ศาลแพ่ ง
กรุงเทพใต้ ปั จจุบนั คดีนีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
1.3 บริษัท เอ็มไอซี บรอดแคส จํากัด โดยได้ยืนฟ้องลูกหนีรายนีรวมทังสิน 3 คดี ซึงเกิดจาก
มูลหนี ทีแตกต่างกัน ดังนี
1.3.1 คดีที 1: ยืนฟ้ องลูกหนี ตามสัญญาร่วมผลิตรายการต่อศาลแพ่ง คดีนีมี ทุน
ทรัพย์ฟ้องรวม 1,024,774.96 บาท เมือวันที 28 ธันวาคม 2560 ลูกหนีไม่ได้มาศาล
และไม่ได้ยืนคําให้การแก้ขอ้ กล่าวหาคดี ศาลจึงมีคาํ สังว่าจําเลยขาดนัดยืนคําให้การ
และขาดนัดพิจารณา และให้โจทก์นาํ พยานเข้าสื บไปฝ่ ายเดียว โดยภายหลัง ศาล
พิพากษาให้บริษัทชนะคดีและให้ได้ชาํ ระหนีเต็มตามฟ้อง
ปั จ จุ บัน จํา เลยไม่ ช ํา ระหนี ตามคํา พิ พ ากษา บริ ษั ท ได้สื บ ทรัพ ย์แ ล้ว ไม่ พ บว่ า มี
ทรัพย์สินใดให้ยึดอายัดหรือบังคับคดีได้ประกอบกับลูกหนีไม่ส่งงบการเงินติดต่อกัน
หลายปี เมือวันที กรกฎาคม
บริษัทยืนคําร้องขอตังเจ้าพนักงานบังคับคดีตอ่
ศาล โดยเมื อวั น ที กั น ยายน
บริ ษั ท ได้จั ด ทํา หนั ง สื อ มองอํา นาจเพื อ
ดําเนินการตังเจ้าพนักงานคดีเพือดําเนินการบังคับคดี
1.3.2 คดีที 2: ยืนฟ้ องลูกหนีตามสัญญาอนุ ญาตให้ใช้ สิทธิแพร่ภาพรายการ (สิทธิ
ภาพยนตร์) คดีนีคู่ความสามารถเจรจาตกลงกันได้ ศาลจึงได้พิพากษาตามสัญญา
ประนี ประนอมยอมความ โดยจําเลยที 1 รับว่าเป็ นหนี โจทก์ 20,582,521.12 บาท
จําเลยที 2 รับว่า เป็ นหนีโจทก์ 10,329,384.24 บาท โดยจําเลยที 2 ตกลงชําระเงินให้
โจทก์ จํานวน 8,827,500 บาท เป็ นรายเดือนๆ ละไม่นอ้ ยกว่า 300,000 บาท ให้เสร็จ
สิ นภายในเวลา 29 เดื อ น (สิ นเดื อ น พฤศจิ ก ายน 2563) ส่ ว นที เหลื อ อี ก จํา นวน
11,755,021.12 บาท จําเลยที 1 ตกลงชําระให้เสร็จสินเดือน ธันวาคม 2563 คดีอยู่
ระหว่างลูกหนีปฏิบตั ิตามคําพิพากษา ต่อมาเมือวันที 28 เมษายน 2563 บริษัท ดีมี
เตอร์ คอร์ป อเรชัน จํา กัด (มหาชน) โจทก์ ได้ยื นคํา แถลงไม่ ติ ด ใจเรี ย กร้อ งที จะ
ดําเนินคดีเฉพาะจําเลยที 2 ในคดี
1.3.3 คดีที 3: ยืนฟ้ องลูกหนีตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแพร่ภาพรายการ (สิทธิ
ถ่ายทอดรายการ Edge Sport) โดยคดีนี คูค่ วามสามารถตกลงกันได้ ศาลจึงได้มี
คําพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยจําเลยรับว่าเป็ นหนีโจทก์ตาม
ฟ้อง โดยตกลงชําระเงินให้โจทก์ จํานวน 44,223,200 บาท แบ่งชําระเป็ นสองงวดๆ
ละ 22,111,600 บาท เริมผ่อน งวดแรกสินเดือนธันวาคม 2561 งวดทีสองสินเดือน
มิถนุ ายน 2562 หากผิดนัดให้ถือว่าผิดนัดทังหมด จําเลยยินยอมให้โจทก์บงั คับชําระ
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หนีเต็มจํานวนพร้อมดอกเบีย ปั จจุบนั ลูกหนีได้ผิดเงือนไขตามคําพิพากษาแล้ว คดีนี
ศาลออกหมายบังคับคดีเพือดําเนินการออกหมายบังคับคดีแล้ว ปั จจุบนั เจ้าพนักงาน
ฯ บังคับคดีเลือนกําหนดการบังคับคดียดึ ทรัพย์บงั คับดดีไปยังไม่มีกาํ หนด เนืองจาก
สถานการณ์การแพร์ระบาดของโรคไวรัสโควิด1.4 บริษัท ไอที โปรเฟสชันแนล จํากัด เป็ นหนีตามสัญญาซือขายและให้บริการติดตังระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างและระบบปรับอากาศ รวม 2 สัญญา โดยลูกหนีรายนี บริษัทฯ ได้ยืนฟ้องเมือ
วันที 1 พฤศจิกายน 2561 โดยยืนฟ้องตามสัญญารวม 2 คดี ต่อศาลแพ่ง ดังนี
1.4.1 คดีที 1: ทุนทรัพย์ฟ้องรวม 27,089,318.75 บาท (รวมดอกบีย) คดีนี ต่อมาเมือวันที
9 เมษายน 2563 จําเลยได้ยืนคําร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ตอ่ ศาล โดยวันที
เมษายน
ศาลแพร่งได้ส่งหมายนัดแจ้งให้ทราบว่า คดีดงั กล่าวศาลอุทธรณ์นดั
ฟั งคําพิพากษาในวันที พฤษภาคม
ต่อมาศาลอุทธรณ์ได้เลือนการนัดฟั งคํา
พิพ ากษาออกไปเป็ นวันที กรกฎาคม
โดยวันดัง กล่าวศาลอุทธรณ์ไ ด้มี คาํ
พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ โดยไม่ตดั สิทธิให้โจทก์ทีจะยืนฟ้องจําเลยเป็ นคดีใหม่
ภายในกําหนดอายุความ คืนค่าขึนศาลในศาลชันต้นให้กบั โจทก์และชันอุทธรณ์ให้แก่
จําเลย ค่าฤชาธรรมเนียมนอกจากทีศาลสังคืนให้เป็ นพับ ปั จจุบนั คดีดงั กล่าวบริษัทได้
อยูร่ ะหว่างดําเนินการยืนฎีกาคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์
1.4.2 คดีที 2: ทุนทรัพย์ฟ้องรวม 63,408,087.02 บาท (รวมดอกเบีย) วันที 27 ธันวาคม
2562 ศาลแพ่ ง มี ค าํ พิ พ ากษาให้บ ริ ษั ท ชนะคดี โดยพิ พ ากษาให้จ าํ เลยชํา ระเงิ น
59,914,962.62 บาท พร้อมดอกเบียในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ของต้นเงิ นดังกล่าว นับ
แต่วนั ที 1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบียถึงวัน
ฟ้องให้ไม่เ กิ น 3,493,124.40 บาท ตามที โจทก์ข อ กับให้จาํ เลยชดใช้ค่าฤชาธรรม
เนียมแทนโจทก์ โดยกําหนดค่าทนายความ 150,000 บาท และค่าใช้จ่ายดําเนินคดี
10,000 บาท ต่อมาเมือวันที พฤษภาคม 2563 จําเลยยืนอุทธรณ์และคําขอทุเลา
การบังคับคดีตอ่ ศาล
วันที มีนาคม
ศาลอุทธรณ์ได้มีคาํ พิพากษาแก้เป็ น ให้จาํ เลยชําระเงินจํานวน
. ล้านบาทพร้อมดอกเบียในอัตราร้อยละ ต่อปี ของเงินต้นไปจนกว่าจะชําระ
เสร็จแก่โจทก์แต่ดอกเบียถึงวันฟ้องให้ไม่เกิ น . ล้านบาท ค่าฤชาธรรมเนียมชัน
อุทธรณ์ให้เป็ นพับ นอกจากนีให้เป็ นไปตามคําพิพากษาของศาลชันต้น
1.5 บริษัท สยามหินประดับ จํากัด เป็ นลูกหนีตามคําพิพากษาของศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ ซึงศาล
ได้มี คําพิพ ากษาให้ช าํ ระหนี ให้บริษัทจํานวน 73,544,313.75 บาท พร้อมด้วยดอกเบียอี ก
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จํานวนหนึง แต่ลูกหนีไม่ได้จดั การชําระหนี ภายหลังบริษัทได้ดาํ เนินการสืบทรัพย์เพือบังคับ
คดี แต่ลกู หนีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอทีจะชําระหนีได้ทงหมด
ั
ต่อมาบริษัทได้ยืนฟ้องลูกหนีเป็ น
คดีลม้ ละลายต่อศาลล้มละลายกลาง เมือวันที 11 ธันวาคม 2558 และเมื อวันที 7 มี นาคม
2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ สังให้พิทกั ษ์ทรัพย์ลกู หนีเด็ดขาด ต่อมาวันที 25 กรกฎาคม
2559 บริษัทได้ยืนคําขอรับชําระหนีต่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ โดยเป็ นเจ้าหนีลําดับที 1 โดย
ลูกหนีได้แถลงไม่ประสงค์จะประนอมหนีก่อนล้มละลาย ทีประชุมของเจ้าหนีจึงมีมติเป็ นเอก
ฉันท์ ให้เจ้าพนักงานพิทักทรัพย์รายงานศาลเพือขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนีล้มละลาย ซึง
ต่อมาเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ได้ดาํ เนินการอายัดบัญชีเงินฝากของลูกหนี และได้มีการยึด
เครืองจักรขายทอดตลาดเรียบร้อยแล้วบางส่วน สําหรับอาคารโรงงานขณะนีอยู่ระหว่างการ
ประเมินราคาเพือรอขายทอดตลาด คดีนีอยู่ระหว่างประสานเจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้า
พนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ เพือดําเนินการตามขันตอนในการปิ ดคดี
1.6บริษัท 94 เอ็นเตอร์เทนเม้น จํากัด เป็ นลูกหนีตามสัญญาร่วมผลิตรายการ ได้คา้ งชําระค่า
ร่วมผลิตรายการ ต่อมาเมือวันที 8 ธันวาคม 2559 บริษัทได้ยืนฟ้องลูกหนีต่อศาลแพ่ง ทุน
ทรัพย์ฟ้องรวม 44,418,907.18 บาท โดยเมือวันที 15 พฤษภาคม 2560 ศาลได้มีคาํ พิพากษา
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ (จําเลยตกลงชําระหนีให้โจทก์จาํ นวน 39,304,000 บาท
และจะชําระให้เสร็จภายใน 3 ปี โดยปี ที 1 ชําระไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ 500,000บาท, ปี ที 2 ชําระ
ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ 700,000 บาท และปี ที 3 ชําระไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ 1,000,000 บาท เริม
ชําระงวดแรกภายในวันที 10 สิงหาคม 2560 เป็ นต้นไป) ภายหลังศาลพิพากษาตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความลูกหนีได้ผิดนัดชําระหนี คดีนี ศาลออกหมายบังคับคดีและดําเนินการ
สืบทรัพย์เพือบังคับคดีแต่ไม่พบทรัพย์สินใด เมือวันที 21 พฤษภาคม 2563 บริษัทได้มีการ
ตรวจสอบทรัพย์สินของจําเลย พบว่า จําเลยไม่มีทรัพย์สินใดให้ยดึ อายัด หรือบังคับคดี ต่อมา
เดือนมิถนุ ายน 2563 ทนายความจําเลยได้ทาํ หนังสือยินยอมให้บริษัทสามารถเข้ารือถอนอาคาร
เพือออกขายได้ ปั จจุบนั อยูใ่ นระหว่างดําเนินการในชันบังคับคดี และ ดําเนินการในชันเจ้า
พนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
ความคืบหน้าแผนการดําเนินงานสําหรับปี 2564 สินสุดวันที 31 มีนาคม 2564
ฝ่ ายบริ หารมี ความมุ่ง มันในการสร้า งความเจริ ญ เติ บโตอย่า งมันคงและยังยื น โดยทางบริษั ทขอ
นําเสนอความคืบหน้าในโครงการต่างๆ ดังต่อไปนี
1. การลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ า ณ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
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เมื อวันที 26 มกราคม 2560 บริษัทได้รับอนุมัติจ ากที ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ทาํ การซื อหุ้น
สามัญใน Negro PH Solar Inc. (“NPSI”) ทีประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ซึงประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จากผูถ้ ือหุน้ เดิมของ NPSI จํานวน 10,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 40 ของทุนทีออกแล้วทังหมดของ NPSI อันเป็ น
สัดส่วนสูงสุดตามทีกฎหมายฟิ ลิปปิ นส์กาํ หนด ธุรกรรมการซือทรัพย์สินดังกล่าว จะเกิดขึนภายหลังจากทีได้รบั
การอนุมัติจ ากที ประชุม ผู้ถือหุน้ และภายหลัง จากที คู่สัญ ญาปฏิ บัติตามเงื อนไขบัง คับก่อนที กําหนดไว้ใ น
สัญญาซือขายหุน้ อย่างไรก็ตาม ขณะนีทางกระทรวงพลังงานยังดําเนินการอนุมตั ิใบอนุญาตก่อสร้างโครงการ
ไม่เสร็จสิน เนืองจากปั ญหาด้านการปรับเปลียนนโยบายภายในเกี ยวกับกระบวนการและขันตอนการอนุมัติ
ใบอนุญาต ซึงทางบริษัท และ NPSI ได้ยืนหนังสือไปยังกระทรวงพลังงาน ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เพือติดตามผล
การอนุมตั ใิ บอนุญาต แต่ก็ยงั ไม่ทราบผล และได้รบั แจ้งว่าไม่มีกาํ หนดระยะเวลาการพิจารณาอนุมตั ิใบอนุญาต
ก่อสร้างดังกล่าว
ดังนัน ที ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมี ความเห็นว่า กรณี ดงั กล่าวถื อว่า NPSI ไม่
สามารถปฏิ บัติตามเงื อนไขบัง คับก่อนได้ส าํ เร็จ ครบถ้วน เนื องจากการไม่ไ ด้รับอนุมัติใ บอนุญ าตก่อสร้า ง
ดังกล่าว ทําให้ผลการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายไม่เป็ นทีน่าพอใจแก่บริษัท ซึงประเด็นเรืองการไม่ได้รบั
ใบอนุญาตก่อสร้างโครงการก่อให้เกิ ดผลกระทบกับการเข้าทํารายการอย่างมี นัยสําคัญ จึง เห็นควรยกเลิ ก
โครงการดังกล่าว และจะดําเนินการขอคืนเงินค่ามัดจําการเข้าซือหุน้ จากผูถ้ ือหุน้ ของ NPSI จํานวน 600,000
ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 21,234,000 บาท ซึงเงินมัดจําดังกล่าว ผูถ้ ื อหุน้ ของ NPSI ได้ส่งมอบให้ผรู้ กั ษา
ทรัพย์สิน (Escrow Agent) แล้ว และบริษัทได้รบั เงินมัดจําค่าดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมือวันที 28 พฤศจิกายน
2560
สําหรับเงินลงทุนอีกสองรายการรวมเป็ นจํานวนประมาณ 34,102,184.62 บาท นัน บริษัทได้ชาํ ระโดย
มีเงือนไขว่า บริษัทจะสามารถเรียกคืนเงินลงทุนสองรายการนีคืนจากผูถ้ ือหุน้ ของ NPSI ถ้าไม่สามารถดําเนิน
โครงการได้ และหากผูถ้ ือหุน้ ของ NPSI มีการบ่ายเบียงการชําระเงินลงทุนดังกล่าวคืน บริษัทสามารถดําเนินคดี
กับผูถ้ ื อหุน้ ของ NPSI ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในสัญญา การทีคณะกรรมการบริษัทยกเลิกการลงทุนใน NPSI
ส่งผลให้บริษัทต้องได้รบั เงินลงทุนทังหมดนีคืนเต็มจํานวน ขณะนี บริษัทกําลังดําเนินการเจรจาให้คสู่ ญ
ั ญาคืน
เงินลงทุนดังกล่าว โดยคู่สัญญาตกลงเข้าทําสัญญาคืนเงินมัดจํากับบริษัท โดยมี กาํ หนดการชําระเงินลงทุน
ดังกล่าวทังหมด ทังหมดภายในวันที 15 สิงหาคม 2561
ซึงเลยกําหนดทีได้ตกลงกันแล้ว ทางบริษัทจึงออกหนังสือลงวันที 23 สิงหาคม 2561 เรียกให้ชาํ ระหนี
ทังหมด ซึง บริษัทได้มีมติคณะกรรมการบริษัท ครังที 12/2561 ในวันที 9 พฤศจิกายน 2561 ให้แต่งตัง
สํานักงานกฎหมาย OCAMPO & SURALVO LAW ซึงเป็ นทีปรึกษากฎหมาย ณ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เพือ
ดําเนินการฟ้องร้องดําเนินคดีกับ NPSI เพือเรียกคืนเงิ นลงทุนทังสองรายการ ซึง ณ ปั จจุบนั อยู่ในระหว่าง
ขันตอนทางกฎหมาย ซึงกระบวนการสืบทรัพย์ได้เสร็จสินแล้ว ขณะนี อยู่ระหว่างขันตอนการจัดเตรียมเอกสาร
และข้อมูลเพือเข้าสูก่ ระบวนการในชันศาล
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2. การลงทุนในธุรกิจการถ่ายทอดสดรายการฟุตบอล ณ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
เมื อวันที 7 พฤศจิกายน 2560 บริษัทได้มีม ติอนุมัติการเข้าร่วมลงทุนกับ Triple CH Holdings
Company Limited (“Triple CH”) ซึงเป็ นบริษัททีจดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศซามัว (Samoa) โดย
มี ทีตังสํานัก ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจี น และเป็ นผูไ้ ด้รบั สิทธิ การถ่ายทอดสด
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 เพือประกอบธุรกิจการถ่ายทอดสดรายการฟุตบอลในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ โดยบริษัทได้เข้าลง
นามในสัญญา Business Collaboration and Investment Agreement เมือวันที 9 พฤศจิกายน 2560 เพือ
กําหนดข้อตกลงและเงื อนไขในการลงทุนร่วมกันและแบ่งปั นผลประโยชน์จากการถ่ายทอดรายการแข่งขัน
ฟุตบอลตามสัดส่วนการร่วมลงทุน
โดยบริษัทจะได้รบั ส่วนแบ่งผลกําไรจากการร่วมลงทุนในอัตราส่วนร้อยละ 35 ซึงเป็ นส่วนแบ่งจาก
รายได้จากการถ่ายทอดสดรายการแข่งขันฟุตบอล หลังหักค่าใช้จ่ายในการรับสิทธิการถ่ายทอดสด ทังนี Triple
CH มีขอ้ ตกลงการรับประกันการดําเนินงานในช่วงระยะเวลา 18 เดือน นับจากวันที 1 ธันวาคม 2560 ว่า
ผลประโยชน์ร ายได้ที บริ ษั ท จะได้รับ ต้อ งไม่ ต ากว่
ํ า เงิ น ร่ ว มลงทุ น ที บริ ษั ท ให้ก ารสนับ สนุ น แก่ ธุ ร กิ จ การ
ถ่ายทอดสดรายการแข่งขันฟุตบอล
Triple CH ได้รับสิทธิ การถ่ายทอดสดฟุตบอลรายการพรีเมี ยร์ ลี ก (Premier League) ยูฟ่ า
แชมเปี ยนส์ ลีก (UEFA Champions League) และ ลา ลีกา (La Liga) ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ในฤดูกาลหน้า
2561/2562 เมือวันที 8 มีนาคม 2561 บริษัทจึงได้ชาํ ระเงินลงทุนงวดสุดท้ายจํานวน 10,000,000 บาท ให้กบั
Triple CH ตามเงือนไขสัญญา ซึงปั จจุบนั อยู่ในระหว่างการดําเนินการหาผูส้ นับสนุนรายการ (Sponsorship)
และผลการตอบรับเข้าร่วมสนับสนุนรายการ
ณ ปั จจุบนั ระยะเวลาของสัญญาได้สินสุดลงแล้ว แต่ Triple CH ยังไม่ชาํ ระเงินร่วมลงทุนคืนตาม
เงือนไขการรับประกันของ Triple CH ต่อมาเมือวันที 11 มิถนุ ายน 2562 และวันที 5 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้
ส่งหนังสือทวงถามการชําระเงินดังกล่าวเป็ นทีเรียบร้อยแล้ว ผลของการเจรจา Triple CH ขอผ่อนผันการชําระ
เงินออกไปอีกเป็ นระยะเวลา 12 เดือน โดยบริษัทแจ้งไปยัง Triple CH เป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางอีเมล์ให้ชาํ ระ
หนีจํานวนดังกล่าวภายในวันที 30 มิถนุ ายน 2563 ผลปรากฏว่าบริษัทไม่ได้รบั ชําระเงินจากลูกหนีดังกล่าว
เมือวันที 4 ธันวาคม 2563 บริษัทได้ยืนฟ้องคดีกบั ศาลแพ่งกรุงเทพใต้โดยฟ้องจําเลยทังสองให้ชาํ ระ
เงินจํานวน 29.24 ล้านบาท พร้อมดอกเบียผิดนัดในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที 30 มิถนุ ายน 2563
จนถึงวันฟ้อง รวมเป็ นต้นเงินและดอกเบียทังหมด 30.18 ล้านบาท และดอกเบียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของ
ต้นเงินจํานวน 29.24 ล้านบาท นับแต่วนั ถัดจากวันฟ้องเป็ นต้นไปจนกว่าจําเลยทังสองจะชําระเงินให้แก้โจทย์
เสร็จสิน ปั จจุบนั อยู่ระหว่างนําส่งหมายเรียกและสําเนาคําฟ้องให้แก้จาํ เลยทังสอง โดยศาลนัดชีสองสถานและ
กําหนดแนวทางการดําเนินคดีหรือสืบพยานโจทย์ในวันที 24 พฤษภาคม 2564
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3. การลงทุนในธุรกิจแหล่งให้ความบันเทิง
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 13/2560 เมือวันที 12 ธันวาคม 2560 ได้มีมติอนุมตั ิการลงทุนใน
ธุรกิจพัฒนาแหล่งให้ความบันเทิงในรู ปแบบดิจิทลั ไฮเปอร์ เรียลลิตี โครงการเดอะมาร์เวลเอ็กซ์พีเรียนซ์ไทย
แลนด์: ธี มเอ็นเตอร์เทนเมนท์ แอ็ทแทรคชัน (The Marvel Experience: Theme Entertainment Attraction TMX) (“โครงการฯ”) ใน บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จํากัด (“ฮีโร่ เอ็กซ์พเี รียนซ์”) โดยการเข้าซือหุน้ เพิมทุนของ
ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์และการเข้าซือหุน้ จากผูถ้ ื อหุน้ เดิม บริษัทจะเข้าถื อหุน้ ใน ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ คิดเป็ นสัดส่วน
ทังหมดร้อยละ 37.5 ของทุนจดทะเบียน รวมเป็ นมูลค่าธุรกรรมการซือหุน้ ทังสิน 324,999,779.28 บาท
โดยในการดําเนินธุรกิจ TMX รายได้หลักมาจาก 4 ด้าน ได้แก่ 1) รายได้จากการจําหน่ายบัตรผ่านเข้า
ชม 2) รายได้จากการขายของเล่นและของทีระลึก 3) รายได้จากการขายอาหารและเครืองดืม และ 4) รายได้
จากผูส้ นับสนุน (Sponsorship) และการแลกเปลียนสิงของต่อสิงของ (Barter System) ต่างๆ
อย่างไรก็ตาม เมือวันที 21 มกราคม 2562 ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ได้จดั ให้มีการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง
1/2562 โดยเสนอวาระการพิจารณาเกี ยวกับการหยุดดําเนินโครงการของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ เนืองจาก ฮี โร่
เอ็กซ์พีเรียนซ์ ได้ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน และการดําเนินโครงการทีไม่เป็ นไปตามแผนการ
โดยทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ มีมติให้หยุดโครงการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยร้อยละ 62.5 และ
คะแนนเสียงไม่เห็นด้วย ร้อยละ 37.5 ทังนี ฝ่ ายบริหารของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ มีกาํ หนดหยุดดําเนินโครงการใน
วันที 29 มกราคม 2562
บริษัทในฐานะผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ 37.5 ของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จะร่วมพิจารณากับกลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
เกี ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินของ ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ อย่างรอบคอบเพือจํากัดผลกระทบในทางลบต่อ
บริษัท
บริษัทได้ดาํ เนินการสอบถามฝ่ ายบริหารของฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ต่อสถานะเจ้าหนีและแนวทางการชําระ
หนีสินดังกล่าว ฝ่ ายบริหารของบริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ได้รายงานความคืบหน้าว่า ณ วันที 5 เมษายน 2562
ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ มีเจ้าหนีรวมทังสิน 10 ราย ทีได้ดาํ เนินการฟ้องร้องฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ และแจ้งให้ชาํ ระหนีสิน
พร้อมดอกเบียรวมถึงค่าปรับล่าช้า โดยแบ่งเป็ นเงินต้นจํานวน 32.36 ล้านบาท และค่าปรับการชําระหนีล่าช้า
จํานวน 1.24 ล้านบาท รวมเป็ นจํานวนทังสิน 33.60 ล้านบาท พร้อมดอกเบียในอัตราร้อยละ 7.5 – 15.0 ต่อปี
ของยอดเงินดังกล่าวนับแต่วนั ถัดจากวันฟ้องเป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระหนีเสร็จสิน ซึงทางฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ได้
บันทึกรายการหนีสินทีมีตอ่ เจ้าหนีครบถ้วนในงบการเงิน ยกเว้นค่าปรับการชําระหนีล่าช้าและดอกเบียในอัตรา
ร้อยละ 7.5 – 15.0 ต่อปี ตามทีได้กล่าวข้างต้น โดยในเบืองต้น ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ได้ทาํ การแต่งตังทนายความ
ผูร้ บั มอบอํานาจ เพือรับผิดชอบในคดีความเหล่านี และได้มอบหมายให้ทนายความดําเนินการเจรจากับเจ้าหนี
ทัง 10 ราย ซึงเจรจาแล้วเสร็จแล้วจํานวน 10 รายและแจ้งนโยบายการดําเนินงานในอนาคต รวมถึงแผนการ
ชําระเงินของบริษัท และทนายความทังสองฝ่ ายได้นัดหมายเพือไกล่เกลียและประนอมหนี ตามนโยบายทีได้
ชีแจงกับเจ้าหนีไปอีกครังหนึงตามวันทีทีกําหนดไว้ในหมายเรียก
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ตามมติทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที /
เมือวันที มิถนุ ายน
มีมติอนุมตั ิให้บริษัทเข้าสู่
กระบวนการฟื นฟูกิจการ และเมือวันที กรกฎาคม
บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จํากัด ยืนคําร้องขอฟื นฟู
กิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ศาลได้มีคาํ สังรับคําร้อง และนัดไต่สวนคําร้องวันที ตุลาคม
โดยมี ผู้
คัดค้านรวม ราย ต่อมาคูค่ วามทังสองฝ่ ายขอเลือนคดี ซึงศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า หากคูค่ วามทังสองฝ่ าย
เจรจาตกลงกันได้ก็จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาคดี เพือประโยชน์แห่งความยุติธรรม จึงให้เลือนไปนัดไต่
สวนคําร้องขอในวันที ธันวาคม
ต่อมาในวันดังกล่าวศาลล้มละลายกลางได้เจรจาไกล่เกลียคูค่ วามอีก
ครังแต่ไม่สามารถตกลงได้ ศาลจึงนัดไต่สวนคําร้องอีกครังในวันที มีนาคม
และในวันที 28 เมษายน
2564 ศาลพิพากษายกคําร้องขอดังกล่าว
.การดําเนินธุรกิจแปรรูป ผลิต และจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากไม้ฮโิ นกิ
ดีอินโนเวชัน ซึงเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ดาํ เนินการสํารวจความนิยมของผูบ้ ริโภคพบว่า ในปั จจุบนั
มีกระแสเน้นไปในการรักสุขภาพมากยิงขึนทัวโลก ซึงเห็นได้จากการทีทุกคนมุ่งเน้นในการออกกําลังกายใน
รู ปแบบต่างๆ รวมถึงการบริโภคอาหาร หรือใช้ผลิตภัณฑ์ทีเน้นในเรืองของสุขภาพมากยิงขึน ดีอินโนเวชันจึง
เล็งเห็นว่า ธุรกิ จที มีทิศทางสอดคล้องกับสุขภาพเป็ นสิงที น่าลงทุน จึงดําเนินการศึกษาหาผลิตภัณฑ์ทีดีต่อ
สุขภาพของผูบ้ ริโภค และพบว่าผลิตภัณฑ์ทีผลิตจากไม้ฮิโนกิ ซึงเป็ นไม้สนเนืออ่อนที มีชือเสี ยงอย่างมากใน
ประเทศญี ปุ่ น เป็ นผลิตภัณฑ์ทีมี ความสะอาด ส่งผลดีต่อสุขภาพของผูบ้ ริโภค เนืองจากไม้ฮิโนกิมีคณ
ุ สมบัติ
พิเศษ คือ มีนามั
ํ นภายในเนือไม้จงึ ทําให้ไม่ชนิดนีไม่เป็ นเชือรา ไม่มีความชืน และมีกลินหอมเฉพาะตัว
ด้วยเหตุดงั กล่าวข้างต้น จึงมีมติทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ดี อินโนเวชัน ครังที 1/2561 เมือ
วันที 3 กันยายน 2561 ให้ดีอินโนเวชัน จัดตังบริษัทย่อยชือ บริษัท ฮิโนกิ วูด้ เวิรค์ จํากัด (“บริษัท ฮิโนกิ”) มี
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยบริษัท ดี อินโนเวชัน ถื อหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ซึงบริษัท ฮิโนกิจด
ทะเบียนจัดตังเมือวันที 13 กันยายน 2561 และเป็ นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท เพือดําเนินธุรกิจแปรรู ป ผลิต
และจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากไม้ฮิโนกิ ทังนี การดําเนินการดังกล่าวได้ผา่ นคณะกรรมการกลันกรองการลงทุนของ
บริษัทมีมติเห็นชอบให้ลงทุน และนําเสนอให้คณะกรรมบริษัทรับทราบการลงทุนในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครังที 12/2561 เมือวันที 9 พฤศจิกายน 2561
ทังนี บริษัท ฮิโนกิ ได้ดาํ เนินการสังซือไม้ฮิโนกิเผือนํามาผลิตสินค้าภายในกรอบงบประมาณการลงทุน
18 ล้านบาท โดยสินค้าจะถูกผลิตออกมาภายใต้แบรนด์ทีมีชือว่า WA ซึงสินค้าชนิดแรกทีบริษัท ฮิโนกิ ได้ผลิต
และนํามาจําหน่ายคือเขียงไม้ฮิโนกิ โดยผลิตออกมาจํานวน 5 ขนาด (S, M, L, XL, XXL) ทังนีเพือให้สามารถ
เข้าถึงกลุม่ เป้าหมายได้มากทีสุด
อย่างไรก็ตาม บริษัท ฮิโนกิ ไม่สามารถกระตุน้ จํานวนลูกค้าให้มีรายได้ตามเป้าหมายที ได้วางไว้ ซึง
ส่งผลให้การดําเนินธุรกิจไม่เป็ นไปตามแผน บริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจเกิดจากการขาดการวางกลยุทธ์
และการปฏิ บัติการวางการตลาดที ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิงในเรืองของการจัดสรรงบประมาณและการ
จัดลําดับความสําคัญ ซึงส่งผลต่อการกําหนดสัดส่วนการใช้งบประมาณในเครืองมือทางการตลาดต่างๆ อีกทัง
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สภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ไม่ส่งผลในทางบวกเท่าทีคาดการณ์ไว้ ทําให้ บริษัท ฮิโนกิ ประสบปั ญหาขาดทุน
อย่างต่อเนือง ปั จจุบนั ผูบ้ ริหารเร่งหาแนวทางในการจัดทําและฟื นฟูเพือเป็ นแนวทางในการดําเนินธุรกิจต่อไป
.การลงทุนในธุรกิจบริหารพืนทีสือโฆษณาประชาสัมพันธ์ในห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ (In-store Media) และสือวิทยุ ณ จุดขาย (Point of Purchase Radio)
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 2/2563 เมือวันที 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมตั ิการเข้าทํา
รายการซือ
ขายทรัพย์สินของบริษัท เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที จํากัด (“NEXT”) โดยการเข้าทํารายการดังกล่าว บริษัทจะจ่ายชําระเงิน
สดมูลค่า 40,000,000 บาท (“ราคาซือขาย”) ให้แก่ NEXT เพือเข้าซือทรัพย์สิน และสิทธิในการดําเนินธุรกิจสือ
โฆษณา และอุปกรณ์ทีเกี ยวข้องกับการทําธุรกิ จสื อโฆษณา สิทธิ บตั รในการดําเนินธุรกิ จสื อโฆษณา ผูด้ ูแล
โครงการหลัก และบุคลากรหลักในการทําธุรกิจ (“การทําธุรกรรม”)
ทังนี การทําธุรกรรมข้างต้นจะเกิดขึนต่อเมือเงือนไขบังคับก่อนทีสําคัญตามทีระบุไว้ในสัญญาซือขาย
ทรัพย์สินสําเร็จครบถ้วนสมบูรณ์ และในกรณีทีการทําธุรกรรมเป็ นผลสําเร็จ บริษัทจะได้รบั สิทธิ ในการดําเนิน
ธุรกิจสือโฆษณาจํานวน 6 สัญญา อุปกรณ์ทีเกียวข้องกับการทําธุรกิจสือโฆษณา 249 รายการ สิทธิบตั รในการ
ดําเนินธุ รกิ จสื อโฆษณา ผู้ดูแ ลโครงการหลัก และบุคลากรหลักในการทําธุ รกิ จ การเข้าทํารายการซื อขาย
ทรัพย์สินดังกล่าว
ทางบริษัท NEXT ได้สง่ มอบสิทธิในการดําเนินธุรกิจสือโฆษณา ของบริษัท แอคมีเดีย (ไทยแลนด์)
จํากัด, บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน), บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล
จํากัด ให้กบั บริษัทเป็ นทีเรียบร้อยแล้ว รวมมูลค่า , , . บาท สําหรับสัญญาของบริษัท เซ็นทรัลแฟมิ
ลีมาร์ท จํากัด และบริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จํากัด รวมมูลค่า , . ไม่สามารถส่งมอบสัญญาดังกล่าว
ได้ทนั ตามกําหนดทีขออนุมตั ิขยายเวลาเข้าทําสัมปทาน
ทังนีคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเปลียนแปลง
มูลค่าสัญญาซือขายทรัพย์สินกับทาง N E X T จากเดิมมูลค่า , ,
บาท (สีสิบล้านบาทถ้วน) เป็ น
, , . บาท (สามสิบเก้าล้านสีแสนสามหมืนสามพันแปดร้อยสีสิบห้าบาทห้าสิบเก้าสตางค์) รวมทัง
สัญญาให้สิทธิโฆษณาระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) เปลียนเป็ นสัญญาร่วมลงทุนกับ บริษัท แพ
ลน บี ซีเอส จํากัด ซึงเป็ นไปตาม มติทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที / วันที สิงหาคม
.การลงทุนในธุ รกิจ กิจการร่วมค้า DCORP-DLI เพือประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
เมือวันที พฤษภาคม
บริษัทได้ลงนามในสัญญากิจการร่วมค้า “โครงการค่าสร้างการรับรู ส้ ู่
ประชาชนด้วยป้ายประชาสัมพันธ์อจั ฉริยะ” กับบริษัท ดีไลท์ติง อินแตอร์เนชันแนล จํากัด “DLI” และใช้ชือว่า
“กิจการร่วมค้า DCORP-DLI” เพือประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที /
การจ้างค่าสร้างการ
รับรู ส้ ู่ประชาชนด้วยป้ายประชาสัมพันธ์อัจฉริยะตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที
พฤษภาคม
(TOR)
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วันที มิถนุ ายน
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มท. . /
แจ้งผล กิจการร่วม
ค้า DCORP - DLI ชนะการประกวดราคาโครงการประกวดราคาจ้างค่าสร้างการรับรู ส้ ่ปู ระชาชนด้วยป้าย
ประชาสั ม พั น ธ์ อั จ ฉริ ย ะด้ว ยวิ ธี ก ารประกวดอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มู ล ค่ า โครงการ
, ,
บาทรวม
ภาษี มลู ค่าเพิม (สามร้อยหนึงล้านสองแสนห้าหมืนบาท) ระยะเวลาโครงการ
( ปี )
วันที 5 สิงหาคม 2563 กิจการร่วมค้า DCORP-DLI ได้เข้าทําสัญญากับสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย มท. . /
ในการประกวดราคาโครงการประกวดราคาจ้างค่าสร้างการรับรู ส้ ่ปู ระชาชนด้วย
ป้า ยประชาสัม พัน ธ์อัจ ฉริ ย ะด้ว ยวิ ธี ก ารประกวดอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ มูล ค่า โครงการ , , บาทรวม
ภาษี มลู ค่าเพิม (สามร้อยหนึงล้านสองแสนห้าหมืนบาท) ระยะเวลาโครงการ
( ปี ) เป็ นทีเรียบร้อย
แล้ว
วันที 13 สิงหาคม 2563 บริษัทฯได้เปิ ดบัญชีธนาคารกรุ งไทยประเภทประจําเพือนํามาเป็ นหนังสือ
คําประกันการรับจ้างล่วงหน้ากับโครงการค่าสร้างการรับรู ส้ ่ปู ระชาชนด้วยป้ายประชาสัมพันธ์อจั ฉริยะ มูลค่า
45,187,500 บาท ในวันที 18 กันยายน 2563 ทางกิจการร่วมค้า DCORP-DLI ได้รบั เงินเบิกล่วงหน้าจาก
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาไทย จํานวนเงิน 45,187,500 บาท และนําเงินจํานวน 25,000,000 บาท มาวางไว้
กับ DV8 เพือเป็ นหลักประกันตามสัญญา
วัน ที ตุล าคม
ทางกิ จ การร่ว มค้า DCORP-DLI ได้ส่ ง มอบแผนและขันตอนการ
ดํา เนิ น งานก่ อ สร้า งป้า ยประชาสัม พัน ธ์แ บบดิ จิ ต อลตามโครงการค่า สร้า งการรับ รู ้สู่ป ระชาชนด้ว ยป้า ย
ประชาสัมพันธ์อจั ฉริยะ ในพืนที จังหวัดต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุถกู ต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้างเป็ น
ทีเรียบร้อย
วันที พฤศจิกายน
ทางกิจการร่วมค้า DCORP-DLI ได้ดาํ เนินการส่งจอ LED ถึงสถานที
จัดเก็ บตามทีหน่วยงานกําหนดเพื อใช้สาํ หรับโครงการค่าสร้างการรับรู ส้ ู่ประชาชนด้วยป้ายประชาสัมพันธ์
อัจฉริยะ ของ จังหวัด ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุถกู ต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้างเป็ นทีเรียบร้อย
วันที มีนาคม
ทางกิจการร่วมค้า DCORP-DLI ได้ดาํ เนินการส่งจอ LED ถึงสถานที
จัดเก็ บตามทีหน่วยงานกําหนดเพื อใช้สาํ หรับโครงการค่าสร้างการรับรู ส้ ู่ประชาชนด้วยป้ายประชาสัมพันธ์
อัจฉริยะ ของ จังหวัด ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุถกู ต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้างเป็ นทีเรียบร้อย
7.การลงทุนใน ธุรกิจให้บริการแอปพลิเคชันสําหรับการบริหารจัดการองค์กร
เมื อวันที มกราคม
ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัทเรฟโวลูชัน ออฟ ดิจิทัล เอ็ม
พลอยยี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จํากัด (“ReDEX”) ประกอบธุรกิจจัดทํา และให้บริการเกียวกับแอปพลิเคชันสําหรับการ
บริหารจัดการองค์กร โดยการเข้าซือและถือหุน้ สามัญใน ReDEX ในสัดส่วนร้อยละ ของทุนจดทะเบียนของ
ReDEX โดยมีมลู ค่าเงินลงทุนรวมประมาณไม่เกิน , , บาท
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ทังนี การทําธุรกรรมข้างต้น ทางบริษัท ได้จา้ งบริษัทแห่งหนึงเพือตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย (Legal
Due Diligence ) และทีปรึกษาทางการเงินสําหรับโครงการลงทุนในครังนี
เงือนไข
การเข้าลงทุนแบ่งออกเป็ น 2 ช่วง ดังนี
(1) ทําการซือหุน้ สามัญจํานวนรวม 10,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท จากผูถ้ ื อหุน้ เดิมของ
ReDEX ในราคาซือขาย หุน้ ละ 300 บาท คิดเป็ นเงินลงทุนทังสิน 3,000,000 บาท
โดยวันที 27 มกราคม 2564 บริษัทได้ชาํ ระค่าหุน้ สามัญ 10,000 หุน้ เป็ นทีเรียบร้อย
(2) จองซือหุน้ สามัญเพิมทุนของ ReDEX อีก 10,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้ หุน้ 100 บาท ในราคาไม่เกินหุน้
ละ 700 บาท รวมเป็ นเงินทืงสินไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยแบ่งชําระค่าจองซือหุน้ สามัญเพิมทุน
ของ ReDex ตามรายการดังต่อไปนี
(2.1) ชําระค่าหุน้ เต็มจํานวน 10,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 100 บาท คิดเป็ นเงิ นชําระค่าหุน้
ทังสิน 1,000,000 บาท ในวันจองซือหุน้ เพิมทุน
(2.2) ชําระส่วนเกินมูลค่าหุน้ (Premium) ในราคาหุน้ ละ 200 บาท คิดเป็ นเงินชําระส่วนเกินมูลค่าหุน้
ทังสิน 2,000,000 บาท ในวันจองซือหุน้ เพิมทุนและ
โดยวันที 25 มีนาคม 2564 บริษัทได้ชาํ ระค่าหุน้ เพิมทุน และส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ 10,000 หุน้
เป็ นทีเรียบร้อย
(2.3) ชําระส่วนเกินมูลค่าหุน้ (Premium) เพิมเติมทีเหลือในราคาหุน้ ละไม่เกิน 400 บาท คิดเป็ นเงิน
ชําระส่วนเกินมูลค่าหุน้ อี กไม่เกิ น 4,000,000 บาท ชําระภายในวันที 31 พฤษภาคม 2565 โดยมี
เงือนไขดังต่อไปนี
..

ReDEX จะต้องทํากําไรสุทธิ ไม่นอ้ ยกว่า 25 ล้านบาท โดยพิจารณาจากรายงานทาง
การเงินของ ReDEX ตังแต่วนั ที 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที 31 มีนาคม 2565 บริษัทจึงจะ
ชําระเงินส่วนเกินมูลค่า (Premium) เพิมเติมทีเหลือนี

2.3.2 หาก ReDex ทํากําไรได้นอ้ ยกว่า 25 ล้านบาท แต่ไม่ตากว่
ํ า 15 ล้านบาท ภายในวันที
31 มีนาคม 2565 บริษัทจะชําระส่วนเกินมูลค่าหุน้ ในส่วนนีเท่ากับสัดส่วนหุน้ ทีบริษัทถื อ
อยูใ่ น ReDEX คูณกับส่วนต่างกําไรที ReDEX ทําได้
2.3.3 และหาก ReDex ทํากําไรได้นอ้ ยกว่า 15 ล้านบาท ภายในวัน 31 มีนาคม 2565
บริษัทจะไม่ตอ้ งชําระส่วนเกินมูลค่าหุน้ (Premium) เพิมเติมนี
โดยภายหลังการเข้าทํารายการทางบริษัทจะเป็ นผูด้ แู ลด้านการเงินทังหมดของ ReDEX พร้อมแต่งตัง
ตัวแทนบริษัทเข้าเป็ นกรรมการใน ReDEX รวมทังมีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัท จะกําหนดให้เป็ นการลง
นามร่วมกันระหว่างกรรมการตัวแทนบริษัท และกรรมการของ ReDEX
ณ วันที 31 มีนาคม 2564 บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของธุรกิจ ดังนัน มูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ทีได้มาและหนีสินทีรับมาเป็ นมูลค่าประมาณการ ณ วันทีซือธุรกิจ และอาจมีการปรับปรุง
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 3 ผูบ้ ริหารต้องประมาณการมูลค่ายุติธรรมของธุรกิจทีซือ
มา ณ วันทีซือ ในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่าซึงต้องไม่เกินกว่าหนึงปี นบั จากวันทีซือ ผูซ้ ือต้อง
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ปรับย้อนหลังประมาณการที เคยรับรู ไ้ ว้ ณ วันที ซื อ เพื อสะท้อนผลของข้อมูลเพิมเติมที ได้รบั เกี ยวกับ
ข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมทีมีอยู่ ณ วันทีซือ ทังนีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมทีสุดของธุรกิจบาง
แห่งทีซือมาในระหว่างปี 2563 นันขึนอยู่กบั การกําหนดราคาซือขันสุดท้าย และผลของการปั นส่วนราคา
ซือ
.การจัดตังบริษัทย่อยของบริษัท ทีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ในเมือง
ในทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที /
เมือวันที สิงหาคม
ได้มีมติอนุมตั ิการ
จัดตังบริษัทย่อยของบริษัท ทีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ในเมืองดูไบ เพือขยายขอบเขตการ
ประกอบธุ รกิ จ ของบริษัท ขยายการลงทุน และ เพื อกระจายความเสี ยงในการดํา เนิน ธุ รกิ จ โดยมี
รายละเอียดการจัดตังบริษัทย่อยดังนี
ชือบริษัททีเข้าลงทุน : DV LLC ( DV Limited Liability Company)
วัตถุประสงค์การลงทุน : ดําเนินธุรกิจซือมาขายไป ( Allowing Retail , Wholesale & Online Sales)
ทุนจดทะเบียน : AED ,

,

สัดส่วนการเข้าลงทุน โครงสร้างผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทใหม่ : บริษัท ดีวี จํากัด (มหาชน)

%

สําหรับการดําเนินธุรกิจและการติดตามความคืบหน้าของ บริษัท บริษัท จะดําเนินการตาม
กฎหมายระเบียบข้อบังคับและประกาศทีเกียวข้องของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ดีวี 8 จํากัด (มหาชน)

(นางสาวสุรียภ์ รณ์ อุดมผลวณิช)
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
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