MORE CS008/2562
วันที่ 19 เมษายน 2562
เรื่ อง

ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินประจําปี 2561 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสอบถาม (แก้ไขตามตัวอักษรสี น้ าํ เงิน)

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง 1. งบการเงินของบริ ษทั ประจําปี 2561 และคําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการประจําปี 2561
2. หนังสื อของตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงวันที่ 14 กันยายน 2559 และวันที่ 27 กันยายน 2560
3. หนังสื อของบริ ษทั ลงวันที่ 21 กันยายน 2559 และวันที่ 4 ตุลาคม 2560
ตามที่บริ ษทั มอร์ รี เทิร์น จํากัด (มหาชน) (MORE) ได้นาํ ส่ งงบการเงินประจําปี 2561 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตมายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข อย่างไรก็ตาม
ผูส้ อบบัญชีรายงานเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบการด้อยค่าเงินลงทุนและค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญของสิ นทรัพย์ นอกจากนี้ยงั
ปรากฏรายการอื่นๆ ที่สาํ คัญที่อาจส่ งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานดังกล่าว รายละเอียดตามอ้างถึงลําดับ
ที่ 1 นั้น เพื่อให้ผลู ้ งทุนได้รับทราบข้อมูลที่สําคัญของบริ ษทั เพื่อประกอบการตัดสิ นใจลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้
บริ ษทั ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมและเผยแพร่ ผา่ นระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
1. การด้ อยค่ าเงินลงทุน ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่ และค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญเงินให้ ก้ ูยมื
และดอกเบีย้ ค้ างรับแก่บริษทั ย่ อย
ตามที่ผสู ้ อบบัญชี ได้รายงานเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบการด้อยค่าเงินลงทุน ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ การค้า
และลูกหนี้ อื่น และค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเงินให้กูย้ ืมและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริ ษทั ย่อย ว่าบริ ษทั ย่อยหลายแห่ งมี ผลขาดทุน
จํานวนมากติดต่อกันหลายปี ซึ่ งฝ่ ายบริ หารอยู่ระหว่างการบริ หารทางด้านการเงินและอยู่ระหว่างการหาธุ รกิจและการดําเนิ นงาน
เพื่อให้บริ ษทั ย่อยมีผลการดําเนินงานที่ดีข้ ึนในอนาคต เนื่องจากบัญชีดงั กล่าวจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารซึ่ ง
ทําให้เกิดความเสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่าค่าเผื่อด้อยค่าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
นอกจากนี้ยงั ปรากฏข้อมูลว่าในปี 2561 บริ ษทั มีลูกหนี้การค้าขายผ่อนชําระ 43 ล้านบาท และมีเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่
กลุ่มบริ ษทั เพิ่มขึ้น 22 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้บนั ทึกการกลับรายการหนี้สงสัยจะสู ญ 49 ล้านบาท ทั้งนี้ ที่ผา่ นมาบริ ษทั มี
การจําหน่ายเงินลงทุนออกไปจํานวนมาก โดยมีการบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญของเงินให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั ดังกล่าวทั้งจํานวน
ซึ่งบริ ษทั ยังคงมีภาระในการติดตามหนี้คงค้างชําระตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 ดังนี้

บริ ษทั มอร์ รีเทิ รน์ จํากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนนิตบิ คุ คล 0107554000143
เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ ที่ 21 ห้องเลขที่ บี ถนนสีลม สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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ชื่อบริ ษทั
บจก. ไพร์มไทม์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
บจก. ดิจิตอล ซินเนอร์จี
บจก. ฮอลลีวดู ้ (ประเทศไทย)
บจก. ดีเอ็นเอ สปอร์ต

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9
เงินต้นคงค้าง
แผนการชําระหนี้
(ล้านบาท)
4 พ.ค.59
32
อยูร่ ะหว่างเจรจา
24 ก.พ.60 และ
4.50
อยูร่ ะหว่างเจรจา
12 ก.พ.61
12 ก.พ.61
1.60
ภายในปี 2562 โดยเริ่ มชําระงวด
แรกในไตรมาสที่ 1 ปี 2562
24 ก.พ.60
0.26
ภายในปี 2564 โดยเริ่ มชําระงวด
แรกในเดือน ม.ค.61
รวมทั้งสิ้น
38
คณะกรรมการ
มีมติจาํ หน่าย

คําอธิบายและวิเคราะห์
ของฝ่ ายจัดการ
ระบุยอดหนี้เงินต้นคง
ค้าง 4.76 ล้านบาท
ระบุยอดหนี้เงินต้นคง
ค้าง 8.43 ล้านบาท

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้บริ ษทั ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
1.1 เนื่องจากในปี 2561 บริ ษทั มีรายได้จากการขายและการให้บริ การ 33 ล้านบาท แต่ปรากฏว่า ณ สิ้ นปี มีรายการลูกหนี้การค้า
ขายผ่อนชําระ 43 ล้านบาท ขอให้อธิ บายว่ารายการลูกหนี้ การค้าขายผ่อนชําระเกิดจากธุ รกิจใด และบริ ษทั พิจารณา
ความสามารถในการชําระเงินของลูกหนี้การค้าดังกล่าวอย่างไร
คําชี้แจงของบริษทั
ลูกหนี้ การค้าขายผ่อนชําระเป็ นธุ รกิ จจําหน่ ายอุปกรณ์เกี่ ยวกับระบบประหยัด พลังงาน ซึ่ งดําเนิ นธุ รกิจภายใต้
บริ ษทั มอร์ รี เทิร์น จํากัด (มหาชน) ให้กบั บริ ษทั สมาร์ ท เซฟเวอร์ บาลานซ์ จํากัด ซึ่งปั จจุบนั เป็ นลูกค้าเพียงรายเดียว
บริ ษทั ดังกล่าวได้ทาํ การจดสิ ทธิ บตั รในการพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมการทํางานของมอเตอร์ ไฟฟ้ าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
โดยมีระยะเวลาในการผ่อนชําระจํานวน 60 งวด งวดละ 0.72 ล้านบาท โดยเริ่ มผ่อนชําระในเดือนมกราคม 2562 ซึ่ง
พิจารณาระยะเวลาการผ่อนชําระจากธุรกิจให้บริ การและรับรายได้เป็ นรายเดือนของบริ ษทั สมาร์ท เซฟเวอร์ บาลานซ์
จํากัด และได้มีการพิจารณาถึงความสามารถในการจ่ายชําระเงิน โดยสอบทานจากจํานวนลูกค้าและระยะเวลาการ
ให้บริ การกับทางลูกค้าของบริ ษทั สมาร์ ท เซฟเวอร์ บาลานซ์ จํากัด และจากการสอบทานประมาณการรายได้ที่เกิดขึ้น
และแผนการติ ดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานดังกล่าว สามารถรั บรายได้ได้อย่างต่อเนื่ อง เป็ นผลให้ปัจจุ บนั บริ ษทั
ได้รับชําระค่างวดสิ นค้าตรงตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา ทั้งนี้ในอนาคตหากบริ ษทั มีลูกค้ารายอื่นบริ ษทั จะทําการ
พิจารณารู ปแบบการขายและการให้เครดิตเทอมเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั พี เพาเวอร์ แพลนท์ จํากัด (บริ ษทั ย่อย 99.99% ของบริ ษทั ) ได้สิทธิ ในการติดตั้งเครื่ องมือ
และอุปกรณ์ดงั กล่าว ให้กบั บริ ษทั สมาร์ ท เซฟเวอร์ บาลานซ์ จํากัด แต่เพียงผูเ้ ดียว โดยเรี ยกเก็บค่าบริ การเป็ นรายครั้ง
ตามรายละเอียดของเนื้องานในการติดตั้งและสถานที่การติดตั้งในแต่ละครั้ง รวมถึงได้ทาํ การร่ วมทุนในการดําเนิ น
ธุรกิจให้บริ การด้านปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ า และกระบวนการติดตั้งอุปกรณ์ดงั กล่าวกับบริ ษทั แห่ง
หนึ่ง ซึ่ งมีขนาดรายการได้มาตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทนร้อยละ 5% ซึ่งเป็ นสิ นทรัพย์ที่มีขนาดของรายการ
น้อยกว่าร้อยละ 15 ดังนั้นบริ ษทั จึงไม่ตอ้ งทําการเปิ ดเผยสารสนเทศของการทํารายการต่อตลาดหลักทรัพย์

-31.2 เนื่ องจากภาระหนี้ เงิ นให้กู้ยืมคงค้างตามที่ ปรากฏในงบการเงิ นและคําอธิ บายและวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการไม่ ตรงกัน
ประกอบกับที่ ผ่านมาบริ ษ ทั จําหน่ ายเงิ นลงทุ นหลายรายการทั้งที่ ยงั มี ภาระหนี้ คงค้างกับบริ ษ ัท จึ งขอให้บริ ษทั สรุ ป
รายละเอียดของภาระหนี้เงินให้กยู้ มื คงค้างของบริ ษทั ที่จาํ หน่ายออกไปแล้วและกลุ่มบริ ษทั ในปัจจุบนั ได้แก่ ชื่อบริ ษทั ยอด
หนี้ เงิ นต้นและดอกเบี้ ยคงค้าง แผนการชําระหนี้ แนวทางการติ ดตามให้บริ ษทั ดังกล่าวชําระหนี้ ตามแผน รวมทั้งการ
ดําเนินการของคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อชดเชยความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับบริ ษทั
คําชี้แจงของบริษทั
รายละเอียดการติ ดตามภาระหนี้ เงินให้กูย้ ืมคงค้างกับบริ ษทั ที่จาํ หน่ ายเงินลงทุนไปแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ดังนี้
 การติดตามภาระหนีค
้ งค้ างของบริษทั ไพร์ มไทม์ เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (PTE)
หน่วย : ล้านบาท
บริษทั ทีใ่ ห้ ก้ยู มื
31 ธันวาคม 2561
เงิน
ดอก
ต้ น
เบีย้
บริ ษทั ดี เอ็นเอ เรฟโวลูชนั่ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย 99.99%
31.62
7.05
(DRV)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีมูลหนี้คงเหลือ 31.62 ล้านบาท และดอกเบี้ย 7.05 ล้านบาท ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างรอการ
เจรจาของ PTE กับธนาคารซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับการชําระคืนเงินในส่ วนนี้ เพื่อให้เกิดความแน่นอนของมูลค่าหนี้สิน
คงค้างและที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั เนื่ องจากปั จจุบนั PTE ถูกธนาคารดังกล่าวฟ้ องร้องให้ชาํ ระหนี้ เงินกูย้ ืม และอยู่
ระหว่างการพิจารณาคดีในชั้นศาลเพื่อขอผ่อนชําระหนี้เงินกูย้ ืม ส่ งผลให้ PTE มีการเจรจาเพื่อขอขยายเวลาในการ
ชําระหนี้ จนกว่าจะทราบผลของคดีและมูลค่าหนี้สินที่ชดั เจน ในส่ วนของแผนการชําระเงินของ PTE ปั จจุบนั ยังไม่มี
แผนการชําระหนี้ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริ หารเร่ งดําเนิ นการติดตามทวงถามและ
ชี้ แจงความคืบหน้าของการดําเนิ นการในการประชุ มทุกไตรมาส โดยฝ่ ายบริ หารมีความเห็ นให้ฟ้องร้องดําเนิ นคดี
จนถึงที่สุด ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการดําเนิ นการสรุ ปและรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อนําไปดําเนิ นคดี โดยคาดว่าจะแล้ว
เสร็ จภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ทั้งนี้บริ ษทั จะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป


การติดตามภาระหนีค้ งค้ างของบริษทั ดิจติ อล ซินเนอร์ จี จํากัด (DGT)
บริษทั ที่ให้ ก้ ยู มื
บริ ษทั ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชนั่ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย 99.99% (DRV)
บริ ษทั มอร์ รี เทิร์น จํากัด (มหาชน) (MORE)
รวมเงินกู้ยมื ทั้งหมด

หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2561
เงินต้ น
ดอกเบีย้
0.26
2.00
4.50
0.43
4.76
2.43

บริ ษทั เรี ยกชําระคืนเงินให้กูย้ ืมทั้งหมดรวม ดอกเบี้ยจากบริ ษทั ดิ จิตอล ซิ นเนอร์ จี จํากัด โดยบริ ษทั ดังกล่าวจะ
ทยอยชําระคืนให้แล้วเสร็ จในเดือนพฤษภาคม 2561 แต่ทาง DGT ไม่สามารถชําระหนี้คืนได้แล้วเสร็ จตามกําหนดการ
เดิมได้ ต่อมาบริ ษทั จึงได้มีการเจรจาและขยายระยะเวลาผ่อนชําระให้แล้วเสร็ จภายในครึ่ งปี หลังของปี 2561 หาก DGT
ผิดนัดชําระและไม่สามารถตกลงเจรจากันได้ ทางบริ ษทั จะดําเนิ นการฟ้ องร้องในขั้นต่อไป อย่างไรก็ตามในวันที่ 22

-4กุมภาพันธ์ 2562 DGT ได้ส่งหนังสื อแจ้งขอทําสัญญาประนอมหนี้มายังบริ ษทั โดยอยูร่ ะหว่างการตกลงเงื่อนไขของ
การผ่อนชําระดังกล่าว ซึ่ งคาดว่าจะได้ขอ้ สรุ ปภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 หากได้ขอ้ สรุ ปบริ ษทั จะแจ้งให้ตลาด
หลักทรัพย์ทราบอีกครั้งในส่ วนของหนี้ที่ยงั ค้างชําระได้ถูกตั้งสํารองค่าเผื่อของภาระหนี้คงค้างทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย
ครบถ้วนแล้ว
โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริ หารเร่ งดําเนินการติดตามทวงถามและชี้แจงความคืบหน้าในการ
ดําเนิ นการติ ดตามทวงถามเพื่อให้ DGT ชําระหนี้ ตามแผนในการประชุ มทุกไตรมาส ที่ผ่านมาบริ ษทั ได้มีการทํา
หนังสื อติดตามทวงถามเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามแผนการชําระหนี้และสอบถามความคืบหน้ากับฝ่ ายบริ หารของ DGT
อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด ซึ่ งฝ่ ายบริ หารของ DGT ชี้แจงว่า ปั จจุบนั เงินทุนหมุนเวียนภายใน DGT ขาดสภาพคล่อง
เนื่องจากมีลูกค้าน้อยราย ทําให้ไม่สามารถชําระหนี้ตามแผนการชําระหนี้ เดิมได้ อย่างไรก็ตามทางบริ ษทั และ DGT
กําลังหาข้อสรุ ปเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด


การติดตามภาระหนีค้ งค้ างของบริษทั ฮอลลีวู้ด (ประเทศไทย) (HLW)
บริษทั ที่ให้ ก้ ยู มื
บริ ษทั ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชนั่ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย 99.99% (DRV)
บริ ษทั มอร์ รี เทิร์น จํากัด (มหาชน) (MORE)

หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2561
เงินต้ น ดอกเบีย้
ลูกหนี้
1.60
0.27
8.43

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มี ย อดหนี้ เงิ น ต้น และดอกเบี้ ย ค้า งชํา ระจํา นวนรวม 1.87 ล้า นบาท โดยในวันที่ 1
มกราคม 2562 HLW ได้ทาํ สัญญาผ่อนผันการชําระหนี้กบั ทาง DRV โดยปรับปรุ งโครงสร้างหนี้คงเหลือสุ ทธิจาํ นวน
1.7 ล้านบาท (รวมดอกเบี้ย) และกําหนดระยะเวลาในการชําระหนี้ โดยแบ่งชําระภายในเดือนพฤษภาคม 2562 จํานวน
0.85 ล้านบาท และภายในเดือนกันยายน 2562 จํานวน 0.85 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ได้รับข้อเสนอดังกล่าว และปรับลด
ดอกเบี้ยคงค้างให้ตามที่ HLW ได้เสนอมา โดยฝ่ ายบริ หารพิจารณาจากประวัติการชําระหนี้ ในอดี ต เห็นว่าการรั บ
ข้อเสนอดังกล่าวส่ งผลให้ HLW สามารถปิ ดยอดชําระหนี้คงค้างได้เร็ วขึ้น หาก HLW ผิดนัดชําระและไม่สามารถตก
ลงเจรจากันได้ ทางบริ ษทั จะดําเนิ นการทางกฎหมายต่อไป โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริ หารเร่ ง
ดําเนินการติดตามทวงถามและชี้แจงความคืบหน้าในการดําเนิ นการติดตามในการประชุมทุกไตรมาส การดําเนินการ
ให้ HLW ชําระหนี้ตามแผน คือเมื่อใกล้ครบกําหนดชําระ บริ ษทั จะทําหนังสื อแจ้งเตือนให้ชาํ ระหนี้ตามสัญญาผ่อนผัน
ซึ่งปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่างระยะเวลาผ่อนผันชําระหนี้
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มียอดลูกหนี้ ค่าสิ ทธิ ภาพยนต์ 8.43 ล้านบาท โดยมีกาํ หนดชําระคืนในเดือน
พฤศจิกายน 2561 จํานวน 2.00 ล้านบาท เดือนธันวาคม 2561 จํานวน 2.00 ล้านบาท และภายในเดือนธันวาคม 2562
ชําระส่ วนที่เหลือทั้งจํานวน อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 HLW ได้ส่งหนังสื อแจ้งเลื่อนการชําระหนี้
ออกไปเนื่องจากปั ญหาจากการเรี ยกเก็บเงินของลูกค้า โดยจะเริ่ มดําเนินการชําระหนี้งวดแรกตามแผนในไตรมาส 1 ปี
2562 และส่ วนที่เหลือภายในเดือนธันวาคม 2562 โดยสิ้ นไตรมาสที่ 1 ปี 2562 HLW ได้แจ้งขอเลื่อนการจ่ายชําระหนี้
ออกไปอีก 30 วัน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริ หารเร่ งดําเนินการติดตามทวงถามโดยเข้า
ไปเจรจากับฝ่ ายบริ หารของ HLW และชี้แจงความคืบหน้าของการดําเนินการในการประชุมทุกไตรมาส

-5การติดตามภาระหนีค้ งค้ างของบริษทั ดีเอ็นเอ สปอร์ ต จํากัด



บริษทั ที่ให้ ก้ ยู มื
บริ ษทั ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชนั่ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย 99.99% (DRV)

หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2561
เงินต้ น
ดอกเบีย้
0.26
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไม่ มียอดคงเหลือดังกล่าวแล้ว เนื่ องจากเกิ ดข้อผิดพลาดในการเปิ ดเผยข้อมูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน และจะไม่มีรายการดังกล่าวเปิ ดเผยในไตรมาสที่ 1/2562
รายละเอียดการติดตามภาระหนีเ้ งินให้ ก้ยู มื คงค้ างกับกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้


การติดตามภาระหนีค้ งค้ างของบริษทั ดีเอ็นเอ เน็ทเวิร์ค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (DNE) สัดส่ วนการถือหุ้น
99.99%
หน่วย : ล้านบาท
บริษทั ที่ให้ ก้ ยู มื
31 ธันวาคม 2561
เงินต้ น
ดอกเบีย้
บริ ษทั มอร์ รี เทิร์น จํากัด (มหาชน) (MORE)
14.50
2.64

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มียอดหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยค้างชําระจํานวนรวม 17.14 ล้านบาท โดย DNE ยังไม่มี
แผนการชําระหนี้ ดงั กล่าว เนื่ องจากปั จจุบนั บริ ษทั ไม่ได้ดาํ เนิ นธุ รกิจ ซึ่ งการให้กูย้ ืมเงินดังกล่าว มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
นําไปลงทุนในบริ ษทั เสม็ดยูทิลิต้ ีส์ จํากัด เมื่อปี 2558 เงินให้กยู้ ืมดังกล่าวบริ ษทั ยังไม่ได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะ
สู ญ เนื่ องจากฝ่ ายบริ หารพิจารณาแล้ว เห็นว่าบริ ษทั เสม็ดยูทิลิต้ ีส์ จํากัด จะเริ่ มดําเนิ นธุรกิจในปี 2562 อย่างไรก็ตาม
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริ หารติดตามและชี้แจงความคืบหน้าในการประชุมทุกไตรมาส


การติดตามภาระหนีค้ งค้ างของบริษทั พี เพาเวอร์ แพลนท์ จํากัด (PPP) สั ดส่ วนการถือหุ้น 99.99%
หน่วย : ล้านบาท
บริษทั ที่ให้ ก้ ยู มื
31 ธันวาคม 2561
เงินต้ น
ดอกเบีย้
บริ ษทั มอร์ รี เทิร์น จํากัด (มหาชน) (MORE)
2.00
0.01
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มียอดหนี้ เงินต้นและดอกเบี้ยค้างชําระจํานวนรวม 2.01 ล้านบาท โดย PPP มีแผนการ
ชําระหนี้ เดือนละ 0.50 ล้านบาท โดยได้ชาํ ระงวดที่ 1-3 ในเดือน มกราคม-มีนาคม 2562 งวดละ จํานวน 0.50 ล้าน
บาทพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งปั จจุบนั มียอดคงเหลือ 0.50 ล้านบาท และมีแผนจะชําระให้แล้วเสร็ จเดือนเมษายน 2562



การติดตามภาระหนีค้ งค้ างของบริษทั ดีเอ็นเอ เฟรซแอร์ จํากัด (DNF) สัดส่ วนการถือหุ้น 49.99%
หน่วย : ล้านบาท
บริษทั ที่ให้ ก้ ยู มื
31 ธันวาคม 2561
เงินต้ น
ดอกเบีย้
บริ ษทั มอร์ รี เทิร์น จํากัด (มหาชน) (MORE)
51.15
12.85

-6ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มียอดหนี้ เงินต้นและดอกเบี้ยค้างชําระจํานวนรวม 64.00 ล้านบาท โดย DNF ยังไม่มี
แผนการชําระหนี้ ดังกล่าว เนื่ องจากปั จจุ บนั บริ ษทั ไม่ ได้ดาํ เนิ นธุ รกิ จ การให้เงิ นกู้ยืมดังกล่าวไม่ ได้เป็ นไปตาม
สัดส่ วนการถือหุ น้ เนื่ องจากบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ DNF เป็ นหลัก โดย
การให้กยู้ ืมเงินมีวตั ถุประสงค์เพื่อนําไปลงทุนในโครงการติดตั้งสื่ อโฆษณาในสนามบินสุ วรรณภูมิ เมื่อปี 2557- ปี
2558 เงินให้กยู้ ืมดังกล่าวบริ ษทั ได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญไว้ครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ตาม บริ ษทั อยูร่ ะหว่าง
การพิ จ ารณาติ ด ตามทวงถาม โดยจะนํา ไปเสนอเพื่ อ พิ จ ารณาในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท ภายในเดื อ น
พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้บริ ษทั จะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป
1.3 ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ ยวกับความเพียงพอของการด้อยค่าเงินลงทุนและค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ พร้อม
เหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณา
คําชี้แจงของบริษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีรายละเอียดของเงินลงทุน ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น เงินให้กยู้ ืม และการตั้งสํารอง
การด้อยค่าเงินลงทุนและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญดังนี้
รายละเอียด
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
งบการเงินรวม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื แก่กิจการอื่น

จํานวนเงิน (ล้านบาท)
มูลค่า
ค่าเผื่อ
สุทธิ

ความเพียงพอของการตั้งสํารอง


315.00
67.65
30.00

(195.00)
(51.15)
(30.00)

120.00
16.50
-

22.62
66.60
37.98

(15.43)
(52.33)
(37.98)

7.19
14.27
-





คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการพิจารณาตั้งสํารอง
ของการด้อยค่าในเงินลงทุน ซึ่ งพิจารณาจาก
มูล ค่าสุ ท ธิ ประมาณการกระแสเงิ นสดและ
ประมาณการงบกําไรขาดทุนของของบริ ษทั ที่
ไปลงทุนเมื่อมีขอ้ บ่งชี้วา่ อาจจะเกิดการด้อยค่า
ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษัท ได้พิ จ ารณาความ
เพียงพอของการตั้งสํารองทุกปี
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาตั้งสํารองค่า
เผือ่ หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า/ลูกหนี้อื่น
และเงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ยค้างรับ ซึ่ งได้พิจารณา
ถึงความสามารถในการจ่ายชําระหนี้ตามแผน
การชําระหนี้ ที่กาํ หนดไว้ และประสบการณ์
ในการเรี ย กเก็ บ เงิ น และได้มี ก ารพิ จ ารณา
ความเพียงพอของการตั้งสํารองทุกปี
คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่าบริ ษทั ได้
มีการตั้งสํารองอย่างเพียงพอแล้ว

2. การวางเงินประกันในธุรกรรมต่ างๆ และการลงทุนในกองทุนเปิ ด มูลค่ ารวม 145 ล้านบาท
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20 และ 38 ปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับการวางเงินประกันในหลายธุรกรรมรวม 85
ล้านบาท ประกอบด้วยการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่ วมทุนกับบริ ษทั แห่งหนึ่ง 29 ล้านบาท การลงนามในบันทึกข้อตกลงร่ วม
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริ หารทรัพย์สินและเป็ นตัวแทนขายทรัพย์สินในรู ปแบบโครงการให้กบั เจ้าของทรัพย์สิน 12 ล้านบาท
การลงนามในสัญญาการให้สิทธิ ในการบริ หารงานขายและพัฒนาที่ดิน 20 ล้านบาท และการวางเงินค่าหลักประกันคําสั่งซื้ อ
อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้ า 24 ล้านบาท นอกจากนี้ยงั ปรากฏข้อมูลการลงทุนในกองทุนเปิ ด อีกจํานวน 60 ล้านบาท

-7ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้บริ ษทั ชี้แจงข้อมูลเพิม่ เติมดังนี้
2.1 สรุ ปรายละเอียดการเข้าทําบันทึกข้อตกลงและสัญญาข้างต้นอย่างน้อยในเรื่ อง กรอบระยะเวลาในการดําเนินการใน
แต่ละธุรกรรม สัดส่ วนจํานวนเงินที่จ่ายมัดจําเทียบกับมูลค่าธุ รกรรม เงื่อนไขและกรอบระยะเวลาในการเรี ยกคืนเงินประกันกรณี
บริ ษ ทั ไม่ไ ด้เ ข้า ลงทุน ในโครงการ และขอทราบความเห็น ของคณะกรรมการบริ ษ ทั เกี่ย วกับ ความสมเหตุส มผลของ
จํานวนเงิ นวางประกันในแต่ ละโครงการ เช่ น สัดส่ วนดังกล่าวเป็ นไปตามปกติ ของการทําธุ รกรรมทัว่ ไปในอุตสาหกรรม
หรื อไม่ รวมถึงบริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินประกัน ขั้นตอนการจ่ายเงินและอํานาจอนุมตั ิหรื อไม่ อย่างไร และได้มีการติดตามให้มี
การปฏิบตั ิตามที่กาํ หนดหรื อไม่ อย่างไร

-2 คําชี้แจงของบริษทั
รายละเอียดของสัญญาและบันทึกข้อตกลง มีดงั ต่อไปนี้
จํานวน
โครงการ

ระยะเวลา

สัดส่ วน

รายละเอียด

(ล้านบาท)

1. สิ ทธิในการบริ หารงานขายและ
พัฒนาที่ดินเปล่า ในตําบลปากช่อง
อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา

20.00



2. คําสัง่ ซื้ ออุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้ า

24.00



3. ตัวแทนขายทรัพย์สินในรู ปแบบ
โครงการให้กบั เจ้าของทรัพย์สิน

12.00



ระยะเวลาในการส่ ง มอบที่ ดิ น ทั้ง หมด
ของโครงการ โดยครบถ้วนและสมบูรณ์
ในสภาพพร้อมที่จะพัฒนาตามขอบเขต
การให้สิทธิ แก่ผรู ้ ับสิ ทธิ ภายในวันที่ 25
ธันวาคม 2562 เพื่อให้ผรู ้ ับสิ ทธิ สามารถ
ดํา เนิ น การบริ หารงานขายและพัฒ นา
ที่ดิน

-

ระยะเวลาในการจัดหาและส่ งมอบสิ นค้า
ภายใน 3 เดือน

50% ของ
มูลค่าการ
สัง่ ซื้อ

บันทึกข้อตกลงมีอายุ 1 ปี และสามารถ
ต่ อ อายุ ไ ด้ ก รณี คู่ สั ญ ญาทั้ง สองฝ่ ายมี
ความประสงค์โ ดยจะต่ ออายุสัญญาได้
อีกคราวละ 1 ปี

5%

สิ ทธิ ในการบริ หารงานขายและพัฒนาที่ ดิ นเปล่ า ในตําบลปากช่ อ ง
อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
 เงินหลักประกันไม่ถก
ู คิดเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนโครงการ
 เงิ น หลัก ประกัน จะได้รั บ คื น เมื่ อ โครงการพัฒ นาที่ ดิ น ตามเงื่ อ นไข
สัญญาแล้วเสร็ จ
 ทําการคื นเงิ นหลักประกัน ทั้ง จํานวนในกรณี ผูใ้ ห้สิท ธิ ไม่ สามารถส่ ง
มอบที่ดินทั้งหมดของโครงการโดยครบถ้วนและสมบูรณ์ ภายในวันที่
27 ธันวาคม 2562


เป็ นค่าประกันการสัง่ ซื้อสิ นค้าจากผูข้ ายรายหนึ่ง
 เงินประกันถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนโครงการ
 กรณี ไ ม่ ส ามารถจั ด หาและส่ ง มอบให้ ภ ายใน 3 เดื อ น ต้อ งคื น เงิ น
ประกันทั้งจํานวนภายใน 30 วัน
 เป็ นการร่ วมดําเนิ นการเพือ
่ ให้เกิดโครงการ
 เงินประกันถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนโครงการ
 จะได้รั บ เงิ น ประกัน คื น เมื่ อ เจ้า ของทรั พ ย์สิ น ไม่ ร่ ว มดํา เนิ น การตาม
แผนการที่ เ สนอ และต้อ งคื น เงิ น ทั้ง จํา นวนภายใน 15 วัน นับ จาก
ข้อตกลงสิ้ นสุดลง
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จํานวน
(ล้านบาท)

4. เงิ นประกันการให้สิทธิ จาํ นวน
10.00 ล้า นบาท และสั ญ ญาร่ วมทุ น
จํานวน 18.73 ล้านบาท

28.73

5. กองทุนเปิ ดบัวหลวง ธนทวี

60.00

ระยะเวลา



ระยะเวลาการให้สิทธิ 5 ปี
ระยะเวลาการร่ วมทุน 3 ปี

-

สัดส่ วน
34% ของ
มู ล ค่ า เงิ น
ลงทุน

รายละเอียด
เงินประกันจํานวน 10.00 ล้านบาท ในการให้สิทธิ เข้าไปศึกษาข้อมูล
การดําเนินธุรกิจปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ าใน บริ ษทั
สมาร์ ท เซฟเวอร์ บาลานซ์ จํากัด ซึ่ งเงิ นประกันดังกล่าวไม่ถือเป็ น
ส่ วนหนึ่งของต้นทุนโครงการ
 จะได้รับคืนเงินประกันเมื่อครบตามสัญญา 5 ปี
 เป็ นการร่ วมทุนจํานวน 18.73 ล้านบาทกับบริ ษท
ั สมาร์ ท เซฟเวอร์ บา
ลานซ์ จํากัด ในโครงการปรั บปรุ งและพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการใช้
พลังงานไฟฟ้ า (Shared Saving) ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนโครงการ
 ภายใต้สัญญาร่ วมทุ น เริ่ ม รั บ รู ้ ร ายได้เดื อนกันยายน 2561 เป็ นต้นมา
โดยรับรู ้เป็ นรายเดือนจํานวน 36 เดือน


-

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชนั่ จํากัด ทําสัญญาการให้สิทธิ ในการบริ หารงานขายและพัฒนาที่ดินในตําบลปากช่อง
อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา และได้แต่งตั้งมอบสิ ทธิให้บริ ษทั มอร์ รี เทิร์น จํากัด (มหาชน) แต่เพียงผูเ้ ดียวในการออกแบบการพัฒนาที่ดินรวมทั้งการลงทุน การขาย และกระทําการอื่น
ใดที่ทาํ ให้ผรู ้ ับสิ ทธิสามารถหาประโยชน์เชิงพาณิชย์ ในที่ดินดังกล่าว โดยไม่มีกาํ หนดระยะเวลา
ในการดําเนินโครงการตามที่แจ้งในรายละเอียดข้างต้น เป็ นธุรกรรมปกติในอุตสาหกรรมทัว่ ไป ซึ่ งขั้นตอนการทํารายการตั้งแต่การอนุมตั ิการทํารายการตลอดจนการจ่ายชําระเงิน
บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามกรอบอํานาจอนุมตั ิของบริ ษทั ตามที่ได้กาํ หนดไว้เป็ นนโยบาย โดยจะต้องได้รับการอนุมตั ิในที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท และนําเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อรับทราบในการปฏิบตั ิงานทุกครั้ง และฝ่ ายที่เกี่ยวข้องได้มีการติดตามความคืบหน้าของแต่ละโครงการอย่างใกล้ชิด และได้มีการรายงานความคืบหน้าของ
โครงการในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

-2 2.2 ขอทราบชื่อกองทุนเปิ ด ชื่อผูอ้ นุมตั ิการลงทุนของบริ ษทั การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
ของคณะกรรมการบริ ษทั หรื อไม่ อย่างไร รวมถึงมาตรการป้ องกันความเสี่ ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน
คําชี้แจงของบริษทั
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 คณะกรรมการบริ หารได้อนุมตั ิให้ทาํ รายการซื้อกองทุนเปิ ดตราสารหนี้ “กองทุนเปิ ดบัว
หลวง ธนทวี” ของธนาคารกรุ งเทพจํานวน 60.00 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบายการลงทุนของคณะกรรมการบริ ษทั
และได้นาํ รายการดังกล่าวแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ให้รับทราบ วัตถุประสงค์
ในการเข้าลงทุนเนื่องจากบริ ษทั มีเงินสดที่ได้จากการรับชําระหนี้จาก DRV ในช่วงปลายปี และยังไม่มีแผนการใช้เงินใน
ช่วงเวลาดังกล่าว ฝ่ ายบริ หารทําการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนแล้วพบว่าเป็ นกองทุนที่มีความเสี่ ยงตํ่าและมี
สภาพคล่องสูง เหมาะกับการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนระยะสั้นจึงได้ทาํ การลงทุนก่อนในระหว่างรอการอนุมตั ิจากที่
ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งถัดไป อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้มีการจําหน่ ายเงินลงทุนในกองทุนเปิ ดบัวหลวง ธนทวี
แล้ว เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 โดยบริ ษทั ได้รับผลตอบแทนจํานวนทั้งสิ้น 0.15 ล้านบาท
3. คดีฟ้องร้ องให้ บริษทั ในฐานะผู้คาํ้ ประกันร่ วมกันใช้ เงิน และบริษทั เสนอชําระหนี้ 25 ล้ านบาท
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34.4 และคําอธิ บายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ ปรากฏข้อมูลบริ ษทั ถูก
ธนาคารฟ้ องร้องเป็ นจําเลยที่ 2 ในฐานะผูค้ ้ าํ ประกันให้กบั บริ ษทั ไพร์ มไทม์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (PTE) ซึ่ งเป็ นอดีต
บริ ษทั ย่อย ร่ วมกันใช้เงินจํานวน 81 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ประสงค์จะขอพูดคุยไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาท โดยเสนอจะ
ชําระหนี้ 25 ล้านบาท ซึ่งทนายของธนาคารจะรับเงื่อนไขดังกล่าวไปเสนอคณะกรรมการของธนาคารเพื่อพิจารณา หาก
ได้รับการอนุมตั ิจะดําเนินการขอถอนฟ้ องบริ ษทั ต่อไป โดยศาลนัดฟังคําพิพากษาในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้ติดตามให้บริ ษทั ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในรายการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ปี 2559 รายละเอียดตาม
อ้างถึงลําดับที่ 2 และ 3
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้บริ ษทั ชี้แจงการดําเนินการของบริ ษทั ก่อนที่คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณายินยอมชําระ
หนี้ 25 ล้านบาท และความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการดําเนินการดังกล่าว ขณะที่ที่
ผ่านมาบริ ษทั ชี้ แจงว่าบริ ษทั ขอปฏิเสธการชําระหนี้ ในฐานะผูค้ ้ าํ ประกัน โดยบริ ษทั ได้แจ้งให้ PTE ดําเนินการติดต่อกับ
ธนาคารเพื่อชําระหนี้ ให้แก่ ธนาคารตามสัญญา หรื อเข้าเจรจาเพื่อขอปรั บปรุ งโครงสร้ างหนี้ กบั ธนาคาร นอกจากนี้
คณะกรรมการบริ ษทั มีแนวทางการติดตามการชําระหนี้ในส่ วนดังกล่าวจาก PTE หรื อไม่ อย่างไร
คําชี้แจงของบริษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีภาระผูกพันและเงินคํ้าประกันของกลุ่มบริ ษทั ที่มีต่อ PTE คงเหลือ 77.85 ล้านบาท
และดอกเบี้ยจํานวน 18.09 ล้านบาท รวม 95.94 ล้านบาท โดยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 บริ ษทั ได้รับจดหมายแจ้งจาก
ธนาคารให้ชาํ ระหนี้ตามสัญญาคํ้าประกันและบอกกล่าวบังคับจํานอง บริ ษทั จึงรับรู ้การปรับปรุ งรายการค่าเผื่อประมาณ
การภาระผูกพันและหนี้สินจากภาระคํ้าประกันจํานวน 77.85 ล้านบาท ไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับงวดสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 (ปรับปรุ งใหม่) และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ปรับปรุ งใหม่) และใน
ระหว่างไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 บริ ษทั ฯได้รับรู ้ค่าเผือ่ ประมาณหนี้สินจากภาระคํ้าประกันเพิ่มเติมจํานวน 3.85 ล้านบาท
ซึ่งส่ วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยค้างชําระและแสดงไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
ดังนั้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริ ษทั ฯ มีประมาณการหนี้สินจากภาระคํ้าประกันรวมทั้งสิ้ นเป็ นจํานวน 81.70 ล้าน

-11บาท บริ ษทั ได้ดาํ เนินการส่ งหนังสื อแจ้งไปยังสถาบันการเงินเพื่อขอปฏิเสธการชําระหนี้ตามหนังสื อบอกกล่าวให้ชาํ ระ
หนี้ในฐานะผูค้ ้ าํ ประกัน และขอให้ธนาคารใช้สิทธิเรี ยกร้องการชําระหนี้เอากับ PTE ซึ่งเป็ นลูกหนี้ช้ นั ต้นโดยตรง
อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ทางสถาบันการเงินได้ยื่นฟ้ องร้องต่อศาลแพ่ง โดยบริ ษทั เป็ นจําเลยที่ 2 ใน
ฐานะผูค้ ้ าํ ประกันให้แก่ PTE ซึ่ งเป็ นจําเลยที่ 1 ให้ร่วมกันใช้เงินจํานวน 81.70 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยคงค้างจนกว่าคดี
ความจะชําระเสร็ จสิ้ น ซึ่ งบริ ษทั มีความต้องการที่จะเข้าเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อเจรจาและลดผลกระทบจากรายการดังกล่าว
กับทางสถาบันการเงิน โดยกําหนดวันนัดไกล่เกลี่ยเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 โดย PTE ได้เสนอขอผ่อนชําระให้แก่
สถาบันการเงิน แต่สถาบันการเงินได้มีเงื่อนไขเพิ่มเติมโดยให้บริ ษทั ลงชื่ อคํ้าประกันการผ่อนชําระหนี้ดว้ ย แต่ท้ งั สอง
ฝ่ ายไม่สามารถหาข้อสรุ ปในการเจรจาได้
ต่อมาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 บริ ษทั ได้ยื่นคําให้การต่อสู่คดี และขณะนี้คดีอยูร่ ะหว่างการส่ งสํานวนไปยัง
ศาลอุทธรณ์เพื่อให้วินิจฉัยปั ญหาข้อกฎหมาย โดยศาลแพ่งเลื่อนนัดไปนัดพร้อมเพื่อฟังผลคําวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ใน
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ประธานศาลอุทธรณ์ต้ งั สํานวนใหม่เป็ นคดีแพ่งสามัญ จึงให้ดาํ เนินกระบวนการพิจารณาแบบ
คดีแพ่งสามัญ จําเลยทั้งสองมีความประสงค์จะไกล่เกลี่ยกัน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ได้มีการพิจารณาแล้วพบว่า PTE ยังคงใช้เวลานานในการเจรจาซึ่ งจะส่ งผลกระทบกับบริ ษทั
ที่ตอ้ งรับรู ้ในส่วนของดอกเบี้ยที่เกิดจากคดีความนี้เพิม่ ขึ้น ส่ งผลให้บริ ษทั ต้องดําเนินการพิจารณาแนวทางเพื่อให้เกิดผล
เสี ยหายกับทางบริ ษทั น้อยที่สุด โดยในวันที่ 6 กันยายน 2561 บริ ษทั แจ้งความประสงค์จะขอพูดคุยไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อ
พิพาทในส่ วนของบริ ษทั โดยเสนอจะชําระหนี้ จํานวน 25.00 ล้านบาท โดยจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับหลักประกัน (ห้องชุด
เลขที่ 99/89 อาคารชุดปิ่ นเกล้าคอนโดมิเนียม และห้องชุดเลขที่ 406/36 อาคารชุดจอมเทียนพลาซ่าคอนโดเทล) ในคดีที่
โจทก์ได้ฟ้องกับบริ ษทั ให้ชาํ ระหนี้ ตามคําพิพากษาอีกคดี หนึ่ ง โดยมี ความพร้ อมชําระได้ภายใน 3 เดื อนนับแต่วนั นี้
ทนายโจทย์แถลงว่าจะรับเงื่อนไขดังกล่าวไปเสนอคณะกรรมการโจทย์เพื่อพิจารณา หากได้รับการอนุมตั ิจะดําเนินการ
ขอถอนฟ้ องจําเลยที่ 2 ต่อไป
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ได้นาํ ข้อเสนอดังกล่าวเข้าหารื อและขออนุมตั ิในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 14
พฤศจิกายน 2561 โดยมีมติให้อาํ นาจกรรมการบริ หาร เป็ นผูด้ าํ เนินการเจรจา ทําความตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่าย
ชําระหนี้สินและภาระผูกพันกับสถาบันการเงิน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ศาลนัดสื บพยานโจทก์และนัดสื บเพิ่มเติม
แล้วเสร็ จในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้นดั ฟังคําพิพากษาในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ซึ่ งศาลได้อ่านคําพิพากษาของ
ศาลชั้นต้นว่า หากจําเลยที่ 1 ไม่ชาํ ระมูลหนี้ตามคดีดงั กล่าว ให้บริ ษทั ฯ ชําระเงินตามมูลหนี้พร้อมดอกเบี้ยนับถัดจากวัน
ผิดเป็ นต้นไปจนกว่าชําระเสร็ จแก่โจทก์ ซึ่งปั จจุบนั ทางบริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการเตรี ยมยืน่ อุทธรณ์คดั ค้านคําพิพากษาของ
ศาลชั้นต้นดังกล่าวต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีความคืบหน้าบริ ษทั จะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบต่อไป
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