ที่ MORE CS008/2562
วันที่ 19 เมษายน 2562
เรื่อง
เรียน

ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินประจาปี 2561 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสอบถาม
กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง 1. งบการเงินของบริษัทประจาปี 2561 และคาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจาปี 2561
2. หนังสือของตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงวันที่ 14 กันยายน 2559 และวันที่ 27 กันยายน 2560
3. หนังสือของบริษัทลงวันที่ 21 กันยายน 2559 และวันที่ 4 ตุลาคม 2560

ตามที่บริษัท มอร์ รีเทิร์น จากัด (มหาชน) (MORE) ได้นาส่งงบการเงินประจาปี 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีรับอนุ ญาตมายั งตลาดหลั กทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้สอบบั ญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่ มีเงื่อนไข
อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีรายงานเรื่องสาคัญในการตรวจสอบการด้อยค่าเงินลงทุน และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ
สินทรัพย์ นอกจากนี้ยังปรากฏรายการอื่นๆ ที่สาคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานดังกล่าว
รายละเอียดตามอ้างถึงลาดับที่ 1 นั้น เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล ที่สาคัญของบริษัทเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้บริษัทชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมและเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
1. การด้อยค่าเงินลงทุน ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทย่อย
ตามที่ผู้สอบบัญชีได้รายงานเรื่องสาคัญในการตรวจสอบการด้อยค่าเงินลงทุน ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
การค้าและลูกหนี้อื่น และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทย่อย ว่า บริษัทย่อยหลายแห่งมี
ผลขาดทุนจานวนมากติดต่อกันหลายปี ซึ่งฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างการบริหารทางด้านการเงินและอยู่ระหว่างการหาธุรกิจและ
การดาเนินงานเพื่อให้บริษัทย่อยมีผลการดาเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต เนื่องจากบัญชีดังกล่าวจาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ
ของฝ่ายบริหารซึ่งทาให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าค่าเผื่อด้อยค่าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
นอกจากนี้ยังปรากฏข้อมูลว่าในปี 2561 บริษัทมีลูกหนี้การค้าขายผ่อนชาระ 43 ล้านบาท และมีเงินให้กู้ยืม
ระยะสั้นแก่กลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น 22 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้บันทึกการกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ 49 ล้านบาท ทั้งนี้
ที่ผ่านมาบริษัทมีการจาหน่ายเงินลงทุนออกไปจานวนมาก โดยมีการบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมแก่
บริษัทดังกล่าวทั้งจานวน ซึ่งบริษัทยังคงมีภาระในการติดตามหนี้คงค้างชาระตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9
ดังนี้

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

ชื่อบริษัท
บจก. ไพร์มไทม์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
บจก. ดิจิตอล ซินเนอร์จี
บจก. ฮอลลีวู้ด (ประเทศไทย)

บจก. ดีเอ็นเอ สปอร์ต

คณะกรรมการ
มีมติจาหน่าย
4 พ.ค.59
24 ก.พ.60
และ12 ก.พ.61
12 ก.พ.61

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9
เงินต้นคงค้าง
แผนการชาระหนี้
(ล้านบาท)
32
อยู่ระหว่างเจรจา
4.50
อยู่ระหว่างเจรจา
1.60

24 ก.พ.60

0.26

รวมทั้งสิ้น

38

ภายในปี 2562 โดย
เริ่มชาระงวดแรกใน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2562
ภายในปี 2564 โดย
เริ่มชาระงวดแรกใน
เดือน ม.ค.61

คาอธิบายและ
วิเคราะห์ของฝ่าย
จัดการ
ระบุยอดหนี้เงินต้นคง
ค้าง 4.76 ล้านบาท
ระบุยอดหนี้เงินต้นคง
ค้าง 8.43 ล้านบาท

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้บริษัทชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
1.1 เนื่องจากในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการ 33 ล้านบาท แต่ปรากฏว่า ณ สิ้นปี มี
รายการลูกหนี้การค้าขายผ่อนชาระ 43 ล้านบาท ขอให้อธิบายว่ารายการลูกหนี้การค้าขายผ่อนชาระเกิดจากธุรกิจใด
และบริษัทพิจารณาความสามารถในการชาระเงินของลูกหนี้การค้าดังกล่าวอย่างไร
คาชี้แจงของบริษัท
ลูกหนี้การค้าขายผ่อนชาระเกิดจากธุรกิจจาหน่ายอุปกรณ์ในระบบประหยัดพลังงานให้แก่กลุ่มผู้รับเหมา
ติดตั้งระบบประหยัดพลังงาน ซึ่งดาเนินธุรกิจภายใต้บริษัท มอร์ รีเทิร์น จากัด (มหาชน) โดยบริษัทได้มีการจาหน่าย
อุปกรณ์ในระบบประหยัดพลังงานให้กับบริษัท สมาร์ท เซฟเวอร์ บาลานซ์ จากัด มีระยะเวลาในการผ่อนชาระจานวน
60 งวด งวดละ 0.72 ล้านบาทโดยเริ่มผ่อนชาระในเดือนมกราคม 2562 ทั้งนี้ บริษัทกาหนดระยะเวลาผ่อนชาระจานวน
5 ปี เนื่องจากอ้างอิงตามธุรกิจขายสินค้าแบบผ่อนชาระ และประมาณการรายได้ของ บริษัท สมาร์ท เซฟเวอร์ บาลานซ์
จากัด
บริษัทได้มีการพิจารณาถึงความสามารถในการจ่ายชาระเงิน โดยสอบทานจากจานวนลูกค้า ของบริษัท
สมาร์ท เซฟเวอร์ บาลานซ์ จากัด ประมาณการรายได้ที่เกิดขึ้นและแผนการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ซึ่งปัจจุบัน
บริษัทได้รับชาระค่างวดสินค้า ตรงตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาอย่างต่อเนื่อง และได้มีข้อกาหนดของสิทธิในการ
ติดตั้งงานให้กับทาง บริษัท พี เพาเวอร์ แพลนท์ จากัด (บริษัทย่อย 99.99% ของบริษัท) เป็นผู้ติดตั้งเครื่องมือและ
อุปกรณ์ดังกล่าว ให้กับบริษัท สมาร์ท เซฟเวอร์ บาลานซ์ จากัด โดยเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายครั้งตามรายละเอียด
ของเนื้องานในการติดตั้งและสถานที่การติดตั้งในแต่ละครั้ง
1.2 เนื่องจากภาระหนี้เงินให้กู้ยืมคงค้างตามที่ปรากฏในงบการเงินและคาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่าย
จัดการไม่ตรงกัน ประกอบกับที่ผ่านมาบริษัทจาหน่ายเงินลงทุนหลายรายการทั้งที่ยังมีภาระหนี้คงค้างกับบริษัท จึงขอให้
บริษัทสรุปรายละเอียดของภาระหนี้เงินให้กู้ยืมคงค้างของบริษัทที่จาหน่ายออกไปแล้วและกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน ได้แก่ ชื่อ
บริษัท ยอดหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยคงค้าง แผนการชาระหนี้ แนวทางการติดตามให้บริษัทดังกล่าวชาระหนี้ตามแผน รวมทั้ง
การดาเนินการของคณะกรรมการบริษัทเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัท

คาชี้แจงของบริษัท
รายละเอี ย ดการติ ด ตามภาระหนี้ เงิ น ให้ กู้ยื ม คงค้า งกับ บริษั ท ที่ จ าหน่ า ยเงิ น ลงทุ น ไปแล้ ว ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2561 ดังนี้

การติดตามภาระหนี้คงค้างของบริษัท ไพร์มไทม์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จากัด (PTE)
หน่วย : ล้านบาท
บริษัทที่ให้กู้ยืม
31 ธันวาคม 2561
เงินต้น
ดอกเบี้ย
บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชั่น จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 99.99% 31.62
7.05
(DRV)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีมูลหนี้คงเหลือ 31.62 ล้านบาท และดอกเบี้ย 7.05 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่
ระหว่างรอการเจรจาของ PTE กับธนาคารซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับการชาระคืนเงินในส่ว นนี้ เพื่อให้เกิดความแน่นอน
ของมูลค่าหนี้สินคงค้างและที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท เนื่องจากปัจจุบัน PTE ถูกธนาคารดังกล่าวฟ้องร้องให้ชาระหนี้
เงินกู้ยืม และอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในชั้นศาลเพื่อขอผ่อนชาระหนี้ เงินกู้ยืม ส่งผลให้ PTE มีการเจรจาเพื่อขอ
ขยายเวลาในการชาระหนี้จนกว่าจะทราบผลของคดีและมูลค่าหนี้สินที่ชัดเจน ในส่วนของแผนการชาระเงินของ PTE
ปัจจุบันยังไม่มีแผนการชาระหนี้ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารเร่งดาเนินการติดตาม
ทวงถามและชี้แจงความคืบหน้าในการดาเนินการ โดยฝ่ายบริหารมีความเห็นให้ฟ้องร้องดาเนินคดีจ นถึงที่สุด ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการดาเนินการสรุปและรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อนาไปดาเนินคดี


การติดตามภาระหนี้คงค้างของบริษัท ดิจิตอล ซินเนอร์จี จากัด (DGT)
หน่วย : ล้านบาท
บริษัทที่ให้กู้ยืม
31 ธันวาคม 2561
เงินต้น
ดอกเบี้ย
บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชั่น จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 99.99%
0.26
2.00
(DRV)
บริษัท มอร์ รีเทิร์น จากัด (มหาชน) (MORE)
4.50
0.43
รวมเงินกู้ยืมทั้งหมด
4.76
2.43

บริษัทเรียกชาระคืนเงินให้กู้ยืมทั้งหมดรวม ดอกเบี้ยจากบริษัท ดิจิตอล ซินเนอร์จี จากัด โดยบริษัทดังกล่าว
จะทยอยชาระคืน ให้แล้วเสร็จ ในเดือนพฤษภาคม 2561 แต่ท าง DGT ไม่ส ามารถช าระหนี้คืนได้ แล้ว เสร็จตาม
กาหนดการเดิมได้ ต่อมาบริษัทจึงได้มีการเจรจาและขยายระยะเวลาผ่อนชาระให้แล้วเสร็จภายในครึ่งปีหลังของปี
2561 หาก DGT ผิดนัดชาระและไม่สามารถตกลงเจรจากันได้ ทางบริษัทจะดาเนินการฟ้องร้องในขั้นต่อไป อย่างไรก็
ตามในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 DGT ได้ส่งหนังสือแจ้งขอทาสัญญาประนอมหนี้มายังบริษัท โดยอยู่ระหว่างการตก
ลงเงื่อนไขของการผ่อนชาระดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 หากได้ข้อสรุปบริษัทจะแจ้ง
ให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบอีกครั้ง ในส่วนของหนี้ที่ยังค้างชาระได้ถูกตั้งสารองค่าเผื่อของภาระหนี้คงค้างทั้งเงินต้นและ
ดอกเบี้ยครบถ้วนแล้ว

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารเร่งดาเนินการติดตามทวงถามและชี้แจงความคืบหน้าใน
การดาเนินการติดตามทวงถามเพื่อให้ DGT ชาระหนี้ตามแผน ที่ผ่านมาบริษัทได้มีการทาหนังสือติดตามทวงถาม
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผนการชาระหนี้และสอบถามความคืบหน้ากับฝ่ายบริหารของ DGT อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด
ซึ่งฝ่ายบริหารของ DGT ชี้แจงว่า ปัจจุบันเงินทุนหมุนเวียนภายใน DGT ขาดสภาพคล่อง เนื่องจากมีลูกค้าน้อยราย
ทาให้ไม่สามารถชาระหนี้ตามแผนการชาระหนี้เดิมได้ อย่างไรก็ตามทางบริษัท และ DGT กาลังหาข้อสรุปเพื่อหาทาง
ออกที่ดีที่สุด


การติดตามภาระหนี้คงค้างของบริษัท ฮอลลีวู้ด (ประเทศไทย) (HLW)
หน่วย : ล้านบาท
บริษัทที่ให้กู้ยืม
31 ธันวาคม 2561
เงินต้น ดอกเบี้ย ลูกหนี้
บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชั่น จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 99.99% 1.60
0.27
(DRV)
บริษัท มอร์ รีเทิร์น จากัด (มหาชน) (MORE)
8.43

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มียอดหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยค้างชาระจานวนรวม 1.87 ล้านบาท โดยในวันที่
1 มกราคม 2562 HLW ได้ทาสัญญาผ่อนผันการชาระหนี้กับทาง DRV โดยปรับปรุงโครงสร้างหนี้คงเหลือสุทธิจานวน
1.7 ล้านบาท (รวมดอกเบี้ย) และกาหนดระยะเวลาในการชาระหนี้ โดยแบ่งชาระภายในเดือนพฤษภาคม 2562
จานวน 0.85 ล้านบาท และภายในเดือนกันยายน 2562 จานวน 0.85 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้รับข้อเสนอดังกล่าว และ
ปรับลดดอกเบี้ยคงค้างให้ตามที่ HLW ได้เสนอมา หาก HLW ผิดนัดชาระและไม่สามารถตกลงเจรจากันได้ ทางบริษัท
จะดาเนินการทางกฎหมายต่อไป โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารเร่งดาเนินการติดตามทวงถาม
และชี้แจงความคืบหน้าในการดาเนินการติดตาม ให้ HLW ดาเนินการชาระหนี้ตามแผน คือเมื่อใกล้ ครบกาหนดชาระ
บริษัทจะทาหนังสือแจ้งเตือนให้ชาระหนี้ตามสัญญาผ่อนผัน
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มียอดลูกหนี้ค่าสิทธิ 8.43 ล้านบาท โดยมีกาหนดชาระคืนในเดือน
พฤศจิกายน 2561 จานวน 2.00 ล้านบาท เดือนธันวาคม 2561 จานวน 2.00 ล้านบาท และภายในเดือนธันวาคม
2562 ชาระส่วนที่เหลือทั้งจานวน อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 HLW ได้ส่งหนังสือแจ้งเลื่อนการชาระหนี้
ออกไปเนื่องจากปัญหาจากการเรียกเก็บเงินของลูกค้า โดยจะเริ่มดาเนินการชาระหนี้งวดแรกตามแผนในไตรมาส 1 ปี
2562 และส่วนที่เหลือภายในเดือนธันวาคม 2562 อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารเร่ง
ดาเนินการติดตามทวงถามและชี้แจงความคืบหน้าต่อไป


การติดตามภาระหนี้คงค้างของบริษัท ดีเอ็นเอ สปอร์ต จากัด
บริษัทที่ให้กู้ยืม
บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชั่น จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 99.99%
(DRV)

หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2561
เงินต้น
ดอกเบี้ย
0.26
-

ปัจจุบันไม่มียอดค้างชาระ
รายละเอียดการติดตามภาระหนี้เงินให้กู้ยืมคงค้างกับกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ดังนี้


การติดตามภาระหนี้คงค้างของบริษัท ดีเอ็นเอ เน็ทเวิร์ค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด (DNE)
หน่วย : ล้านบาท
บริษัทที่ให้กู้ยืม
31 ธันวาคม 2561
เงินต้น
ดอกเบี้ย
บริษัท มอร์ รีเทิร์น จากัด (มหาชน) (MORE)
14.50
2.64

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มียอดหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยค้างชาระจานวนรวม 17.14 ล้านบาท โดย DNE
ยังไม่มีแผนการชาระหนี้ดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่ได้ดาเนินธุรกิจ

การติดตามภาระหนี้คงค้างของบริษัท พี เพาเวอร์ แพลนท์ จากัด (PPP)
หน่วย : ล้านบาท
บริษัทที่ให้กู้ยืม
31 ธันวาคม 2561
เงินต้น
ดอกเบี้ย
บริษัท มอร์ รีเทิร์น จากัด (มหาชน) (MORE)
2.00
0.01
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มียอดหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยค้างชาระจานวนรวม 2.01 ล้านบาท โดย PPP มี
แผนการชาระหนี้เดือนละ 0.5 ล้านบาท ปัจจุบันได้มีการจ่ายชาระหนี้มาแล้วบางส่วน คาดว่า ภายในเดือนเมษายนจะ
สามารถชาระหนี้ได้ครบถ้วน


การติดตามภาระหนี้คงค้างของบริษัท ดีเอ็นเอ เฟรซแอร์ จากัด (DNF)
หน่วย : ล้านบาท
บริษัทที่ให้กู้ยืม
31 ธันวาคม 2561
เงินต้น
ดอกเบี้ย
บริษัท มอร์ รีเทิร์น จากัด (มหาชน) (MORE)
51.15
12.85

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มียอดหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยค้างชาระจานวนรวม 64.00 ล้านบาท โดย DNF
ยังไม่มีแผนการชาระหนี้ดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่ได้ดาเนินธุรกิจ
1.3 ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับความเพียงพอของการด้อยค่าเงินลงทุนและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณา
คาชี้แจงของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีรายละเอียดของเงินลงทุน ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม และการ
ตั้งสารองการด้อยค่าเงินลงทุนและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังนี้

รายละเอียด
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
งบการเงินรวม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น

จานวนเงิน (ล้านบาท)
มูลค่า
ค่าเผื่อ
สุทธิ

ความเพียงพอของการตั้งสารอง


315.00 (195.00) 120.00
67.65 (51.15) 16.50
30.00

(30.00)

-

22.62
66.60
37.98

(15.43) 7.19
(52.33) 14.27
(37.98)




คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ มี ก าร
พิจารณาตั้งสารองของการด้อยค่า
ในเงินลงทุน ซึ่งพิจารณาจากมูลค่า
สุท ธิ ประมาณการกระแสเงิ น สด
และประมาณการงบกาไรขาดทุน
ของของบริษัทที่ไปลงทุนเมื่อมีข้อ
บ่ง ชี้ว่ าอาจจะเกิด การด้อยค่า ซึ่ ง
ฝ่ า ยบริ ห ารได้ พิ จ ารณาความ
เพียงพอของการตั้งสารองทุกปี
คณะกรรมการบริษั ท ได้ พิ จ ารณา
ตั้ ง ส ารองค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ
ของลูกหนี้การค้า/ลูกหนี้อื่น และ
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ ซึ่ง
ได้พิจารณาถึงความสามารถในการ
จ่ายชาระหนี้ตามแผนการชาระหนี้
ที่กาหนดไว้ และประสบการณ์ใน
การเรี ย กเก็ บ เงิ น และได้ มี ก าร
พิจารณาความเพียงพอของการตั้ง
สารองทุกปี
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็น
ว่ า บริ ษั ท ได้ มี ก ารตั้ ง ส ารองอย่ า ง
เพียงพอแล้ว

2. การวางเงินประกันในธุรกรรมต่างๆ และการลงทุนในกองทุนเปิด มูลค่ารวม 145 ล้านบาท
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20 และ 38 ปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับการวางเงินประกันในหลายธุรกรรม
รวม 85 ล้านบาท ประกอบด้วยการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมทุนกับบริษัทแห่งหนึ่ง 29 ล้านบาท การลงนามในบันทึก
ข้อตกลงร่วมดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สินและเป็นตัวแทนขายทรัพย์สินในรูปแบบโครงการให้กับเจ้าของ
ทรัพย์สิน 12 ล้านบาท การลงนามในสัญญาการให้สิทธิในการบริหารงานขายและพัฒนาที่ดิน 20 ล้านบาท และการ
วางเงินค่าหลักประกันคาสั่งซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 24 ล้านบาท นอกจากนี้ยังปรากฏข้อมูลการลงทุนใน
กองทุนเปิด อีกจานวน 60 ล้านบาท
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้บริษัทชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
2.1 สรุปรายละเอียดการเข้าทาบันทึกข้อตกลงและสัญญาข้างต้นอย่างน้อยในเรื่อง กรอบระยะเวลาในการ
ดาเนินการในแต่ละธุรกรรม สัดส่วนจานวนเงินที่จ่ายมัดจาเทียบกับมูลค่าธุรกรรม เงื่อนไขและกรอบระยะเวลาในการเรียก
คืนเงินประกันกรณีบริษัทไม่ได้เข้าลงทุนในโครงการ และขอทราบความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความ
สมเหตุสมผลของจานวนเงินวางประกันในแต่ละโครงการ เช่น สัดส่วนดังกล่าวเป็นไปตามปกติของการทาธุรกรรมทั่วไป

ในอุตสาหกรรมหรือไม่ รวมถึงบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินประกัน ขั้นตอนการจ่ายเงินและอานาจอนุมัติหรือไม่ อย่างไร
และได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามที่กาหนดหรือไม่ อย่างไร

คาชี้แจงของบริษัท
รายละเอียดของสัญญาและบันทึกข้อตกลง มีดังต่อไปนี้
โครงการ
จานวน
(ล้านบาท)
1. สิทธิในการบริหารงานขายและ
20.00
พัฒนาที่ดิน

ระยะเวลา


2. คาสั่งซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า

24.00



3. ตัวแทนขายทรัพย์สนิ ในรูปแบบ
โครงการให้กับเจ้าของทรัพย์สิน

12.00



ระยะเวลาในการส่งมอบที่ ดินทั้งหมด
ของโครงการ โดยครบถ้วนและสมบูรณ์
ในสภาพพร้อมที่จะพัฒนาตามขอบเขต
การให้สิทธิ แก่ผู้รับสิทธิภายในวันที่ 25
ธั น วาคม 2562 เพื่ อ ให้ ผู้ รั บ สิ ท ธิ
สามารถดาเนินการบริหารงานขายและ
พัฒนาที่ดิน
ระยะเวลาในการจั ด หาและส่ ง มอบ
สินค้าภายใน 3 เดือน

บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงมี อ ายุ 1 ปี และ
สามารถต่ออายุได้กรณีคู่สัญญาทั้งสอง
ฝ่ า ยมี ค วามประสงค์ โ ดยจะต่ อ อายุ
สัญญาได้อีกคราวละ 1 ปี

สัดส่วน
-

50%

5%

รายละเอียด
เงินหลักประกันไม่ถูกคิดเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโครงการ
 เงิ น หลั ก ประกั น จะได้รั บ คื น เมื่อ โครงการพัฒ นาที่ ดิ น ตามเงื่ อนไข
สัญญาแล้วเสร็จ
 ทาการคืนเงินหลักประกันทั้งจานวนในกรณีผู้ให้สิทธิไม่สามารถส่ง
มอบที่ดินทั้งหมดของโครงการโดยครบถ้วนและสมบูรณ์ ภายใน
วันที่ 27 ธันวาคม 2562


เป็นค่าประกันการสั่งซื้อสินค้า
 เงินประกันถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโครงการ
 กรณี ไ ม่ ส ามารถจั ดหาและส่ ง มอบให้ภ ายในเวลาก าหนด ต้อ งคื น
เงินประกันทั้งจานวน
 เป็นการร่วมดาเนินการเพื่อให้เกิดโครงการ
 เงินประกันถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโครงการ
 จะได้รับ เงินประกันคืน เมื่อเจ้าของทรัพย์สิน ไม่ร่วมดาเนิน การตาม
แผนการที่เสนอ และต้องคืนเงินทั้งจานวนภายใน 15 วันนับจาก
ข้อตกลงสิ้นสุดลง


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

โครงการ
4. เงินประกันการให้สิทธิจานวน
10.00 ล้านบาทและสัญญาร่วมทุน
จานวน 18.73 ล้านบาท

จานวน
(ล้านบาท)
28.73

ระยะเวลา



ระยะเวลาการให้สิทธิ 5 ปี
ระยะเวลาการร่วมทุน 3 ปี

สัดส่วน
74%

รายละเอียด
เงินประกันจานวน 10.00 ล้านบาท ในการให้สิทธิเข้าดาเนินธุรกิจ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่ง เงินประกันดังกล่าว
ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโครงการ
 เป็ น การร่ ว มทุ น จ านวน 18.73 ล้ า นบาทกั บ บริ ษั ท สมาร์ ท เซฟ
เวอร์ บาลานซ์ จ ากั ด ในโครงการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า (Shared Saving) ถือเป็นส่วน
หนึ่งของต้นทุนโครงการ
 ภายใต้สัญญาร่วมทุน เริ่มรับรู้รายได้เดือนกันยายน 2561 เป็นต้น
มา โดยรับรู้เป็นรายเดือนจานวน 36 เดือน


5. กองทุนเปิดบัวหลวง ธนทวี
60.00
ในการดาเนินโครงการตามที่แจ้งในรายละเอียดข้างต้น เป็นธุรกรรมปกติในอุตสาหกรรมทั่วไป ซึ่งขั้นตอนการทารายการตั้งแต่การอนุมัติการทารายการตลอดจนการจ่ายชาระเงิน
บริษัทได้ปฏิบัติตามกรอบอานาจอนุมัติของบริษัทตามที่ได้กาหนดไว้ เป็นนโยบาย โดยจะต้องได้รับการอนุมัติในที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท และนาเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบในการปฏิบัติงานทุกครั้ง และฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีการติดตามความคืบหน้าของแต่ละโครงการอย่างใกล้ชิด และได้มีการรายงานความคืบหน้าของ
โครงการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

2.2 ขอทราบชื่อกองทุนเปิด ชื่อผู้อนุมัติการลงทุนของบริษัท การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุนของคณะกรรมการบริษัทหรือไม่ อย่างไร รวมถึงมาตรการป้องกันความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ลงทุน
คาชี้แจงของบริษัท
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 บริษัทได้ทารายการซื้อกองทุนเปิด ตราสารหนี้ “กองทุนเปิดบัวหลวง ธนทวี ”
ของธนาคารกรุงเทพจานวน 60.00 ล้านบาท รายการลงทุนดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องจากบริษัทมีเงินสดที่ได้จากการรับชาระหนี้จาก DRV ในช่วงปลายปี และยังไม่มี
แผนการใช้เงินในช่วงเวลาดังกล่าว ฝ่ายบริหารทาการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนแล้วพบว่าเป็นกองทุนที่มี
ความเสี่ยงต่าและมีสภาพคล่องสูง เหมาะกับการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนระยะสั้นจึงได้ทาการลงทุนก่อนในระหว่าง
รอการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการจาหน่ายเงินลงทุนในกองทุน
เปิดบัวหลวง ธนทวี แล้ว เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 โดยบริษัทได้รับผลตอบแทนจานวนทั้งสิ้น 0.15 ล้านบาท
3. คดีฟ้องร้องให้บริษัทในฐานะผู้ค้าประกันร่วมกันใช้เงิน และบริษัทเสนอชาระหนี้ 25 ล้านบาท
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34.4 และคาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปรากฏข้อมูล
บริษัทถูกธนาคารฟ้องร้องเป็นจาเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้าประกันให้กับบริษัท ไพร์มไทม์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จากัด (PTE)
ซึ่งเป็นอดีตบริษัทย่อย ร่วมกันใช้เงินจานวน 81 ล้านบาท ซึ่งบริษัทประสงค์จะขอพูดคุยไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาท
โดยเสนอจะชาระหนี้ 25 ล้านบาท ซึ่งทนายของธนาคารจะรับเงื่อนไขดังกล่าวไปเสนอคณะกรรมการของธนาคารเพื่อ
พิจารณา หากได้รับการอนุ มัติจะดาเนินการขอถอนฟ้องบริษัท ต่อไป โดยศาลนัดฟังคาพิพากษาในวันที่ 21 มีนาคม
2562 ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ติดตามให้บริษัทชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในรายการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559
รายละเอียดตามอ้างถึงลาดับที่ 2 และ 3
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้บริษัทชี้แจงการดาเนินการของบริษัทก่อนที่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา
ยินยอมชาระหนี้ 25 ล้านบาท และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการดาเนินการ
ดังกล่าว ขณะที่ที่ผ่านมาบริษัทชี้แจงว่าบริษัทขอปฏิเสธการชาระหนี้ในฐานะผู้ค้าประกัน โดยบริษัทได้แจ้งให้ PTE
ดาเนินการติดต่อกับธนาคารเพื่อชาระหนี้ให้แก่ธนาคารตามสัญญา หรือเข้าเจรจาเพื่ อขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับ
ธนาคาร นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางการติดตามการชาระหนี้ในส่วนดังกล่าวจาก PTE หรือไม่ อย่างไร
คาชี้แจงของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีภาระผูกพันและเงินค้าประกันของกลุ่มบริษัทที่มีต่อ PTE คงเหลือ
77.85 ล้านบาท และดอกเบี้ยจานวน 18.09 ล้านบาท รวม 95.94 ล้านบาท โดยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 บริษัท
ได้รับจดหมายแจ้งจากธนาคารให้ชาระหนี้ตามสัญญาค้าประกันและบอกกล่าวบังคับจานอง บริษัทจึงรับรู้การปรับปรุง
รายการค่าเผื่อประมาณการภาระผูกพันและหนี้สินจากภาระค้าประกันจานวน 77.85 ล้านบาท ไว้ในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสาหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 (ปรับปรุงใหม่) และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 (ปรับปรุงใหม่) และในระหว่างไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 บริษัทฯได้รับรู้ค่าเผื่อประมาณหนี้สินจากภาระค้า
ประกันเพิ่มเติมจานวน 3.85 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยค้างชาระและแสดงไว้ในงบกาไรขาดทุน
บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหำชน)
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107554000143
เลขที่ 191 อำคำรสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 21 ห้องเลขที่ บี ถนนสีลม สีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร

เบ็ดเสร็จสาหรับสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ดังนั้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ มีประมาณการหนี้สินจาก
ภาระค้าประกันรวมทั้งสิ้นเป็นจานวน 81.70 ล้านบาท บริษัทได้ดาเนินการส่งหนังสือแจ้งไปยังสถาบันการเงินเพื่อขอ
ปฏิเสธการชาระหนี้ตามหนังสือบอกกล่าวให้ชาระหนี้ในฐานะผู้ค้าประกัน และขอให้ธนาคารใช้สิทธิเรียกร้องการชาระ
หนี้เอากับ PTE ซึ่งเป็นลูกหนี้ชั้นต้นโดยตรง
อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ทางสถาบันการเงินได้ยื่นฟ้องร้องต่อศาลแพ่ง โดยบริษัทเป็น
จาเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้าประกันให้แก่ PTE ซึ่งเป็นจาเลยที่ 1 ให้ร่วมกันใช้เงินจานวน 81.70 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย
คงค้างจนกว่าคดีความจะชาระเสร็จสิ้น ซึ่งบริษัทมีความต้องการที่จะเข้าเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อเจรจาและลดผลกระทบ
จากรายการดังกล่าวกับทางสถาบันการเงิน โดยกาหนดวันนัดไกล่เกลี่ยเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 โดย PTE ได้เสนอ
ขอผ่อนชาระให้แก่สถาบันการเงิน แต่สถาบันการเงินได้มีเงื่อนไขเพิ่มเติมโดยให้บริษัท ลงชื่อค้าประกันการผ่อนชาระ
หนี้ด้วย แต่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถหาข้อสรุปในการเจรจาได้ ต่อมาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทได้ยื่นคาให้การ
ต่อสู่คดี และขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการส่งสานวนไปยังศาลอุทธรณ์เพื่อให้วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย โดยศาลแพ่งเลื่อน
นัดไปนัดพร้อมเพื่อฟังผลคาวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ประธานศาลอุทธรณ์ตั้งสานวนใหม่
เป็นคดีแพ่งสามัญ จึงให้ดาเนินกระบวนการพิจารณาแบบคดีแพ่งสามัญ จาเลยทั้งสองมีความประสงค์จะไกล่เกลี่ยกัน
โดยในวันที่ 6 กันยายน 2561 บริษัทแจ้งความประสงค์จะขอพูดคุยไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาทในส่วนของบริษัท โดย
เสนอจะชาระหนี้ จานวน 25.00 ล้านบาท โดยจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับหลักประกัน (ห้องชุดเลขที่ 99/89 อาคารชุดปิ่น
เกล้าคอนโดมิเนียม และห้องชุดเลขที่ 406/36 อาคารชุดจอมเทียนพลาซ่าคอนโดเทล) ในคดีที่โจทก์ได้ฟ้องกับบริษัท
ให้ชาระหนี้ตามคาพิพากษาอีกคดีหนึ่ง โดยมีความพร้อมชาระได้ภายใน 3 เดือนนับ แต่วันนี้ ทนายโจทย์แถลงว่าจะรับ
เงื่อนไขดังกล่าวไปเสนอคณะกรรมการโจทย์เพื่อพิจารณา หากได้รับการอนุมัติจะดาเนินการขอถอนฟ้องจาเลยที่ 2
ต่อไป คู่ความได้แถลงร่วมกันขอเลื่อนคดีไปเพื่อดาเนินการข้างต้น โดยศาลเห็นควรให้เลื่อนไปนัดพร้อมรอฟังผลเจรจา
ไกล่เกลี่ย และนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 และนัดเพิ่มเติมและนัดสืบพยานแล้วเสร็จในวันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2562 โดยให้นัดฟังคาพิพากษาในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ต่อไป หากมีความคืบหน้าบริษัทจะแจ้งให้ตลาด
หลักทรัพย์ทราบต่อไป
อย่างไรก็ตามสืบเนื่องจากการที่ PTE ยังคงใช้เวลานานในการเจรจาซึ่งจะส่งผลกระทบกับบริษัทที่ต้องรับรู้
ในส่วนของดอกเบี้ยที่เกิดจากคดีความนี้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทต้องดาเนินการพิจารณาแนวทางเพื่อให้เกิดผลเสียหาย
กับทางบริษัทน้อยที่สุด ฝ่ายบริหารของบริษัทจึงได้ดาเนินการขอไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาทในส่วนของบริษัทตามที่
สถาบันการเงินได้แจ้งไว้ โดยได้นาข้อเสนอดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
และมีมติให้อานาจกรรมการบริหารเป็นผู้ดาเนินการเจรจา ทาความตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายชาระหนี้สินและ
ภาระผูกพันกับสถาบันการเงิ น โดยภายหลังจากการเจรจาแล้วเสร็จ ทางบริษัทจะดาเนินการเรียกเก็บเงินจานวน
ดังกล่าวพร้อมกับค่าใช้จ่ายในการดาเนินการกับทาง PTE ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
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