ที่ MORE CS006/2562
วันที่ 11 มีนาคม 2562
เรื่อง
เรียน

การเข้าลงทุนในบริษัท อีเอสพี รี-ไล้ฟ์ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จากัด
กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุน
ในบริษัท อีเอสพี รี-ไล้ฟ์ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จากัด ในสัดส่วน 60% ของทุนจดทะเบียน โดยซื้อหุ้นสามัญจาก ผู้ถือหุ้นเดิมในมูล
ค่าที่ตราไว้ มูลค่าการลงทุนเป็นเงินจานวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศที่ส่งมาพร้อมกันนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล)
กรรมการ

บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหำชน)
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107554000143
เลขที่ 191 อำคำรสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 21 ห้องเลขที่ บี ถนนสีลม สีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร

รายละเอียดการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท
รายการที่ 1: รายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญในบริษัท อีเอสพี รี-ไล้ฟ์ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จากัด
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
ภายในเดือนมีนาคม 2562

2.

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ
ผู้ขาย
ลักษณะความสัมพันธ์

3.

บริษัท มอร์ รีเทิร์น จากัด (มหาชน)
นายณัฐสิษฐ์ เล่าปิ่นกาญจน์
ผู้จะซื้อและผู้จะขายไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะบุคคลเกี่ยวโยง ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทา
รายการที่เ กี่ยวโยงกัน และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ฯ เรื่อง การ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.
2546 รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภท และขนาดของรายการ
บริษัท มอร์ รีเทิร์น จากัด (มหาชน) จะดาเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อีเอสพี รี -ไล้ฟ์ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จากัด
(“ESP”) จานวน 6,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ ESP มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100
บาท ในราคาหุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 600,000 บาท (หกแสนบาท) จากนายณัฐสิษฐ์ เล่าปิ่น
กาญจน์ จานวน 6,000 หุ้น (จากจานวนทุนจดทะเบียนจานวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน
10,000 หุ้น (หนึ่งหมื่นหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นไปตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น ซึ่งเห็นว่าเป็น
ราคาที่เหมาะสม ประกอบกับตามฐานะทางการเงินและภาระผูกพันของ ESP ไม่มีภาระหนี้สินที่กระทบต่อฐานะทางการเงิน
และผลการดาเนินงานแต่อย่างใด เนื่องจากในปัจจุบัน ESP เพิ่งเริ่มการประกอบธุรกิจ จึงตกลงกันกาหนดราคาซื้อขายหุ้นที่
ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และบริษัทตกลงที่จะชาระเงินค่าซื้อขายหุ้นทั้งจานวนในวันที่บริษัทเข้าทารายการซื้อหุ้น
ประเภท และขนาดของรายการ
รายการการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ ESP เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามประกาศการได้มาหรือจาหน่ายไปฯ
โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.18 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) โดยเป็นเกณฑ์ที่คานวณขนาด
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 ซึ่งถือเป็นขนาดรายการได้มาประเภทที่ 3 ซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดของรายการไม่เกินร้อยละ 15 โดยมี
รายละเอียดการคานวณขนาดรายการดังนี้
ข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
529.03
หัก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(1.09)
หัก หนี้สินรวม
(166.81)
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
(20.44)
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)
340.69
ส่วนของกาไร (ขาดทุน) ที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 12 เดือนย้อนหลัง
115.82

บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหำชน)
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107554000143
เลขที่ 191 อำคำรสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 21 ห้องเลขที่ บี ถนนสีลม สีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร

การคานวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจาหน่ายไปตามเกณฑ์การคานวณทั้ง 4 เกณฑ์ มีรายละเอียดดังนี้
หลักเกณฑ์
สูตรการคานวณ
ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มลู ค่า
สัดส่วนการขายxมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ
0.18
สินทรัพย์ที่มีตัวตน
60% x 1 x 100
สุทธิ (NTA)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท
340.69
2. เกณฑ์กาไรสุทธิ
สัดส่วนการขาย x (กาไรสุทธิของ ESP)
ไม่สามารถคานวณได้
60% x กาไร x 100
เนื่องจากเพิ่งจัดตั้งบริษัท
กาไรสุทธิของบริษัท
115.82
3. เกณฑ์มลู ค่ารวม
มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน
0.11
ของสิ่งตอบแทน
0.60x 100
มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท
529.03
4. เกณฑ์มลู ค่าของ
จานวนหุ้นที่ออกเพื่อชาระค่าสินทรัพย์
N/A
หลักทรัพย์
จานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้วของบริษัท
เกณฑ์สูงสุด
0.18

4.

รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา
สินทรัพย์ที่ทารายการ: หุ้นสามัญของบริษัท อีเอสพี รี-ไล้ฟ์ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จากัด
ข้อมูลทั่วไปของ ESP
ชื่อบริษัท
: บริษัท อีเอสพี รี-ไล้ฟ์ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จากัด
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง
: 14 พฤศจิกายน 2561
ที่ตั้งสานักงานใหญ่
: 2/7 หมู่ที่ 9 ตาบลคลองสาม อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
: 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 10,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ประเภทธุรกิจ
: ผลิตและจัดจาหน่าย รับซื้อ และรับฟื้นฟูแบตเตอรี่ทุกประเภท รวมทั้ง
เครื่องชาร์จฟื้นฟูแบตเตอรี่
โครงสร้างคณะกรรมการ ก่อนและหลังทารายการ
รายชื่อกรรมการก่อนการทารายการ
1.นายณัฐสิษฐ์ เล่าปิ่นกาญจน์

รายชื่อกรรมการหลังการทารายการ
1.นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ
2.นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกลุ
3.นายณัฐสิษฐ์ เล่าปิ่นกาญจน์
4.นายทรงพล แต่งชาติ
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อานาจลงนามผูกพันของกรรมการ
ก่อนการทารายการ

หลังการทารายการ

กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริษัท นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ หรือนายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกลุ ลง
ลายมือชื่อร่วมกับนายณัฐสิษฐ์ เล่าปิ่นกาญจน์ หรือนายทรงพล
แต่งชาติ และประทับตราสาคัญของบริษัท
โครงสร้างการถือหุ้น ก่อนและหลังทารายการ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัท มอร์ รีเทิร์น จากัด (มหาชน)
นายณัฐสิษฐ์ เล่าปิ่นกาญจน์
นางสาวมะลิวรรณ ทองสมบัติ
นายนฤเทพ ศุภศัยโกเศรษฐ์
รวม

14 พฤศจิกายน 2561
จานวนหุ้น
ร้อยละ
6,000
60
3,000
30
1,000
10
10,000
100

หลังวันที่ทารายการ
จานวนหุ้น
ร้อยละ
6,000
60
1,500
15
1,500
15
1,000
10
10,000
100

หมายเหตุ ตามข้อตกลงการเข้าลงทุนระหว่าง บริษัท และนายณัฐสิษฐ์ เล่าปิ่นกาญจน์ ได้กาหนดให้นายณัฐสิษฐ์ เล่าปิ่น
กาญจน์ จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นใน ESP ด้วย และบริษัทมีความประสงค์จะซื้อหุ้นสามัญจากนายณัฐสิษฐ์ เล่าปิ่นกาญจน์
โดยตรงในสัดส่วน 60% นางสาวมะลิวรรณ ทองสมบัติ จึงได้ขายหุ้นของ ESP บางส่วนให้แก่นายณัฐสิษฐ์ เล่าปิ่นกาญจน์

5.

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
บริษัทได้มาหุ้นสามัญของบริษัท อีเอสพี รี -ไล้ฟ์ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จากัด (ESP) ในจานวน 6,000 หุ้น หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ ESP มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาหุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อย
บาท) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 600,000 บาท (หกแสนบาท) จากนายณัฐสิษฐ์ เล่าปิ่นกาญจน์ จานวน 6,000 หุ้น โดยการ
กาหนดราคาซื้อขายหุ้นนั้น จะเป็นการซื้อขายตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น เนื่องจากในปัจจุบัน ESP เพิ่งเริ่มการประกอบธุรกิจ

6.

ผลประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับ
ธุรกิจของ ESP เป็นธุรกิจผลิตและจัดจาหน่าย รับซื้อ ขนย้าย และรับฟื้นฟูแบตเตอรี่ทุกประเภท เครื่องชาร์จฟื้นฟูแบตเตอรี่
โดยจะได้รายได้มาจากการจาหน่ายเครื่องชาร์จฟื้นฟูแบตเตอรี่ และค่าบริการชาร์จฟื้นฟูแบตเตอรี่ ซึ่งการที่บริษัทเข้าลงทุนใน
ครั้งนี้ บริษัทจะได้รับประโยชน์จากส่วนแบ่งรายได้ของ ESP และรูปแบบการทาธุรกิจด้านอื่นๆ นอกจากธุรกิจ การจัดจาหน่าย
อุปกรณ์ประหยัดพลังงานซึ่งเป็นธุรกิจปัจจุบันของบริษัท

7.

แหล่งที่มาของเงินทุน
ในการเข้าทาธุรกรรมฯ ในครั้งนี้ บริษัทจะใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดภายในของบริษัท
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8.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทารายการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อีเอสพี รี -ไล้ฟ์ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย)
จากัด (“ESP”) จานวน 6,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ ESP มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท ในราคาหุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 600,000 บาท (หกแสนบาท) จากนายณัฐสิษฐ์ เล่า
ปิ่นกาญจน์ จานวน 6,000 หุ้น โดยเห็นว่าการเข้าลงทุนดังกล่าวนี้มีความเหมาะสม และจะก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทโดย
เห็นว่าธุรกิจของ ESP เป็นธุรกิจผลิตและจัดจาหน่าย รับซื้อ ขนย้าย และรับฟื้นฟูแบตเตอรี่ทุกประเภท เครื่องชาร์จฟื้นฟู
แบตเตอรี่ ประกอบกับนายณัฐสิษฐ์ เล่าปิ่นกาญจน์ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคนิค การจัดทาและฟื้นฟู
สภาพของแบตเตอรี่ การเข้าลงทุนในครั้งนี้ จะช่วยส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจการจัดจาหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจปัจจุบันของบริษัท โดยจะได้รายได้มาจากการจาหน่ายเครื่องชาร์จฟื้นฟูแบตเตอรี่ และค่าบริการชาร์จฟื้นฟู
แบตเตอรี่ ซึ่งการที่บริษัทเข้าลงทุนในครั้งนี้ บริษัทจะได้รับประโยชน์จากส่วนแบ่งรายได้ของ ESP และรูปแบบการทาธุรกิจด้าน
อื่นๆ นอกจากธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ประกอบกับบริษัทต้องการที่จะขยายธุรกิจของบริษัทในด้านอื่นๆ นอกเหนือจากธุรกิจ
หลักในปัจจุบัน เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงและให้เกิดความหลากหลายในการประกอบธุรกิจ

9.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการตาม
ข้อ (8) เกี่ยวกับการเข้าทารายการ
-ไม่มี-
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