วันที่ 14 สิ งหาคม 2562
เลขที่ MORE ACC 003/2562
เรื่ อง

ชี้แจงสาเหตุสาํ คัญที่ทาํ ให้ผลการดําเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั มอร์ รี เทิ ร์น จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอนําส่ งงบการเงินรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ประจําไตรมาสที่ 2/2562 สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่ งได้ผ่านการสอบทานจากผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต
พร้อมขอชี้แจงประกอบผลการดําเนินงานดังนี้
รายได้
ในงบการเงินรวม บริ ษทั มีรายได้จากการขายและบริ การรวมจํานวน 0.19 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับงบการ
เงินงวดเดียวกันของปี 2561 บริ ษทั มีรายได้จากการขายและบริ การรวมจํานวน 328.49 ล้านบาท มียอดลดลง
จํานวน 328.30 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 99.94 รายได้ในปี 2561 เป็ นรายได้หลักจากธุรกิจจําหน่ายอุปกรณ์
สื่ อสารประเภทมือถือและการจําหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณและรายได้ค่าลิขสิ ทธิ์ซ่ ึงบริ ษทั ได้มีการจําหน่ายเงิน
ลงทุนออกในช่วงปลายปี 2561 และรายได้ของปี 2562 เป็ นรายได้จากธุรกิจฟื้ นฟูแบตเตอรี่ ที่เพิ่งเริ่ มดําเนินงาน
ในช่วงปลายไตรมาส 1 นี้
ค่ าใช้ จ่าย
ในงบการเงินรวม บริ ษทั มีตน้ ทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวม 13.01
ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับงบการเงินงวดเดียวกันของปี 2561 บริ ษทั มีตน้ ทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริ หารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวม 333.56 ล้านบาท ลดลง 320.55 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 96.07 เนื่องจากใน
ปี ก่อนมีตน้ ทุนขายและต้นทุนในการจัดจําหน่ ายของธุ รกิ จจําหน่ ายอุปกรณ์ สื่อสารประเภทมือถือและการ
จําหน่ ายอุปกรณ์ รับสัญญาณ จํานวน 278.38 ล้านบาทโดยบริ ษทั ได้มีการจําหน่ ายเงินลงทุนของกลุ่มธุ รกิจ
ดังกล่าวในช่ วงปลายปี 2561 ส่ งผลให้ในไตรมาส 2 ปี 2562 มี ยอดต้นทุ นลดลงทั้งจํานวนและส่ งผลให้มี
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารลดลงไปจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยหลายบริ ษทั ในช่วงปลายปี 2561

บริ ษทั มอร์ รีเทิ ร น์ จํา กัด (มหาชน)
เลขทะเบียนนิตบิ คุ คล 0107554000143
เลขที่ 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจกั ร ซอยวิภาวดีรงั สิต 17 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

รายได้ อื่น
ในงบการเงินรวม บริ ษทั มีรายได้อื่นรวมจํานวน 16.39 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับงบการเงินงวด
เดียวกันของปี 2561 มียอดจํานวน 43.24 ล้านบาท มียอดลดลงจากปี ก่อนจํานวน 26.85 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ
62.10 เนื่องจากในปี 2561 มีกาํ ไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย จํานวน 23.36 ล้านบาท
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
ในงบการเงินรวม บริ ษทั มีผลกําไรจํานวน 4.09 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2561 มีผลกําไรสุ ทธิเป็ นจํานวน
23.88 ล้านบาท ลดลงเท่ากับ 19.79 ล้านบาท เกิดจากสาเหตุดงั กล่าวข้างต้น
นอกจากนี้ บริ ษทั ขอรายงานความคืบหน้าตามที่บริ ษทั ได้ช้ ี แจงข้อมูลในงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 ลงวันที่ 3 เมษายน 2562 ดังนี้


การติดตามภาระหนีค้ งค้างของบริษัท ไพร์ มไทม์ เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (PTE)
หน่วย : ล้านบาท
บริษัทที่ให้ ก้ ยู ืม

30 มิถุนายน 2562
เงินต้ น

บริ ษ ัท มอร์ พร็ อ พเพอร์ ต้ ี ดี เวลลอปเม้น ท์

31.62

ดอกเบีย้
8.22

31 ธันวาคม 2561
เงินต้ น
31.62

ดอกเบีย้
7.05

จํา กัด ซึ่ งเป็ นบริ ษัท ย่ อ ย 99.99% (PROP)
(เดิมชื่อ บริ ษทั ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชนั่ จํากัด)
ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2562 มี มู ล หนี้ คงเหลื อ 31.62 ล้านบาท และดอกเบี้ ย 8.22 ล้านบาท ( ณ 31
ธันวาคม 2561 มีมูลหนี้ คงเหลือ 31.62 ล้านบาท และดอกเบี้ย 7.05 ล้านบาท) ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างรอการเจรจา
ของ PTE กับธนาคารซึ่ งมีความเกี่ ยวเนื่ องกับการชําระคืนเงินในส่ วนนี้ เพื่อให้เกิดความแน่ นอนของมูลค่า
หนี้สินคงค้างและที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั เนื่องจากปัจจุบนั PTE ถูกธนาคารดังกล่าวฟ้องร้องให้ชาํ ระหนี้เงิน
กูย้ มื และอยูร่ ะหว่างการพิจารณาคดีในชั้นศาลเพื่อขอผ่อนชําระหนี้เงินกูย้ ืม ส่ งผลให้ PTE มีการเจรจาเพื่อขอ
ขยายเวลาในการชําระหนี้ จนกว่าจะทราบผลของคดีและมูลค่าหนี้ สินที่ชดั เจน ในส่ วนของแผนการชําระเงิน
ของ PTE ปั จจุบนั ยังไม่มีแผนการชําระหนี้ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริ หารเร่ ง
ดําเนิ นการติ ดตามทวงถามและชี้ แจงความคืบหน้าของการดําเนิ น การในการประชุ มทุกไตรมาส โดยฝ่ าย
บริ หารมีความเห็นให้ฟ้องร้องดําเนินคดีจนถึงที่สุด ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการยืน่ หนังสื อขอให้ชาํ ระหนี้ และหาก
บริ ษทั เพิกเฉยจะดําเนินการตามขั้นตอนฟ้องร้องต่อไป ทั้งนี้บริ ษทั จะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป
บริ ษทั มอร์ รีเทิ ร น์ จํา กัด (มหาชน)
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เลขที่ 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจกั ร ซอยวิภาวดีรงั สิต 17 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร



การติดตามภาระหนีค้ งค้างของบริษัท ดิจิตอล ซินเนอร์ จี จํากัด (DGT)
บริษัทที่ให้ ก้ยู ืม
บริ ษทั มอร์ พร็ อพเพอร์ ต้ ี ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ซึ่ ง
เป็ นบริ ษทั ย่อย 99.99% (PROP) (เดิมชื่อ บริ ษทั ดีเอ็น
เอ เรฟโวลูชนั่ จํากัด)
บริ ษทั มอร์ รี เทิร์น จํากัด (มหาชน) (MORE)
รวมเงินกู้ยืมทั้งหมด

หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 2561
เงินต้ น
ดอกเบีย้
0.26
2.00

30 มิถุนายน 2562
เงินต้ น
ดอกเบีย้
0.26
0.14

4.50
4.76

0.43
0.57

4.50
4.76

0.43
2.43

บริ ษทั เรี ยกชําระคืนเงินให้กูย้ ืมทั้งหมดรวม ดอกเบี้ยจากบริ ษทั ดิ จิตอล ซิ นเนอร์ จี จํากัด โดยบริ ษทั
ดังกล่าวจะทยอยชําระคืนให้แล้วเสร็ จในเดือนพฤษภาคม 2561 แต่ทาง DGT ไม่สามารถชําระหนี้ คืนได้แล้ว
เสร็ จตามกําหนดการเดิมได้ ต่อมาบริ ษทั จึงได้มีการเจรจาและขยายระยะเวลาผ่อนชําระให้แล้วเสร็ จภายในครึ่ ง
ปี หลังของปี 2561 หาก DGT ผิดนัดชําระและไม่สามารถตกลงเจรจากันได้ ทางบริ ษทั จะดําเนิ นการฟ้ องร้อง
ในขั้นต่อไป อย่างไรก็ตามในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 DGT ได้ส่งหนังสื อแจ้งขอทําสัญญาประนอมหนี้มายัง
บริ ษทั โดยอยูร่ ะหว่างการตกลงเงื่อนไขของการผ่อนชําระดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะได้ขอ้ สรุ ปภายใน ปี 2562 หาก
ได้ขอ้ สรุ ปบริ ษทั จะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบอีกครั้งในส่ วนของหนี้ ที่ยงั ค้างชําระได้ถูกตั้งสํารองค่าเผื่อ
ของภาระหนี้คงค้างทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยครบถ้วนแล้ว


การติดตามภาระหนีค้ งค้ างของบริษัท ฮอลลีว้ดู (ประเทศไทย) (HLW)
หน่วย : ล้านบาท
บริ ษทั ที่ให้กยู้ มื

30 มิถุนายน 2562
เงินต้น ดอกเบี้ย ลูกหนี้
0.05
บริ ษ ัท มอร์ พร็ อ พเพอร์ ต้ ี ดี เวลลอปเม้น ท์ 0.80
จํา กั ด ซึ่ งเป็ นบริ ษั ท ย่ อ ย 99.99% (PROP)
(เดิมชื่อ บริ ษทั ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชนั่ จํากัด)
บริ ษทั มอร์ รี เทิร์น จํากัด (มหาชน) (MORE)
6.37

31 ธันวาคม 2561
เงินต้น ดอกเบี้ย ลูกหนี้
1.60
0.27
-

-

-

8.43

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มียอดหนี้ เงินต้นและดอกเบี้ยค้างชําระจํานวนรวม 0.85 ล้านบาท ( ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 มียอดหนี้ เงินต้นและดอกเบี้ยค้างชําระจํานวนรวม 1.87 ล้านบาท) โดยในวันที่ 1 มกราคม
2562 HLW ได้ทาํ สัญญาผ่อนผันการชําระหนี้ กบั ทาง PROP โดยปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ คงเหลือสุ ทธิ จาํ นวน
1.7 ล้านบาท (รวมดอกเบี้ย) และกําหนดระยะเวลาในการชําระหนี้ โดยแบ่งชําระภายในเดือนพฤษภาคม 2562
บริ ษทั มอร์ รีเทิ ร น์ จํา กัด (มหาชน)
เลขทะเบียนนิตบิ คุ คล 0107554000143
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จํานวน 0.85 ล้านบาท และภายในเดื อนกันยายน 2562 จํานวน 0.85 ล้านบาท เมื่อวันที่ 25 มิ ถุนายน 2562
HLW ได้ดาํ เนินการจ่ายชําระหนี้งวดที่ 1 จํานวน 0.85 ล้านบาท และวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ได้จ่ายชําระหนี้
ส่ วนที่เหลือจํานวน 0.85 ล้านบาททั้งจํานวน ส่ งผลให้ปัจจุบนั ไม่มียอดเงินต้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายคงค้างแต่
อย่างใด
และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มียอดลูกหนี้ ค่าสิ ทธิ ภาพยนต์ 8.43 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 มียอดลูกหนี้ ค่าสิ ทธิ ภาพยนต์ 8.43 ล้านบาท) โดยมีกาํ หนดชําระคืนในเดือนพฤศจิกายน 2561 จํานวน
2.00 ล้านบาท เดือนธันวาคม 2561 จํานวน 2.00 ล้านบาท และภายในเดือนธันวาคม 2562 ชําระส่ วนที่เหลือทั้ง
จํานวน อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 HLW ได้ส่งหนังสื อแจ้งเลื่อนการชําระหนี้ ออกไปเนื่ องจาก
ปั ญหาจากการเรี ยกเก็บเงินของลูกค้า โดยจะเริ่ มดําเนิ นการชําระหนี้ งวดแรกตามแผนในไตรมาส 1 ปี 2562
และส่ วนที่เหลือภายในเดือนธันวาคม 2562 โดยสิ้ นไตรมาสที่ 1 ปี 2562 HLW ได้แจ้งขอเลื่อนการจ่ายชําระ
หนี้ ออกไปอีก 30 วัน ซึ่ งในเดือนพฤษภาคม 2562 บริ ษทั ได้รับชําระหนี้ จาํ นวน 2.00 ล้านบาท เรี ยบร้อยแล้ว
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริ หารเร่ งดําเนินการติดตามทวงถามหนี้คา้ งชําระส่ วน
ที่เหลือ โดยเข้าไปเจรจากับฝ่ ายบริ หารของ HLW และชี้แจงความคืบหน้าของการดําเนินการในการประชุมทุก
ไตรมาส
รายละเอียดการติดตามภาระหนีเ้ งินให้ ก้ยู ืมคงค้ างกับกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ดังนี้


การติดตามภาระหนีค้ งค้ างของบริษัท ดีเอ็นเอ เน็ทเวิร์ค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (DNE) สั ดส่ วนการถือ
หุ้น 99.99%
หน่วย : ล้านบาท
บริษัทที่ให้ ก้ ยู ืม
30 มิถุนายน 2562
31 ธันวาคม 2561
เงินต้ น
ดอกเบีย้
เงินต้ น
ดอกเบีย้
บริ ษทั มอร์ รี เทิร์น จํากัด (มหาชน) (MORE) 14.50
4.27
14.50
3.73

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มียอดหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยค้างชําระจํานวนรวม 18.77 ล้านบาท (ณ วันที่
31 ธัน วาคม 2561 มี ยอดหนี้ เงิ น ต้น และดอกเบี้ ยค้างชําระจํานวนรวม 18.23 ล้านบาท) โดย DNE ยังไม่ มี
แผนการชํา ระหนี้ ดัง กล่ า ว เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น บริ ษ ัท ไม่ ไ ด้ด ํา เนิ น ธุ ร กิ จ ซึ่ งการให้ กู้ยื ม เงิ น ดัง กล่ า ว มี
วัตถุประสงค์เพื่อนําไปลงทุนในบริ ษทั เสม็ดยูทิลิต้ ีส์ จํากัด เมื่อปี 2558 เงินให้กูย้ ืมดังกล่าวบริ ษทั ยังไม่ได้มี
การตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ เนื่ องจากฝ่ ายบริ ห ารพิจารณาแล้ว เห็ น ว่าบริ ษ ทั เสม็ดยูทิลิต้ ี ส์ จํากัด จะเริ่ ม
ดําเนินธุรกิจในปี 2562 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริ หารติดตามและชี้แจงความ
คืบหน้าในการประชุมทุกไตรมาส
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การติดตามภาระหนีค้ งค้างของบริษัท พี เพาเวอร์ แพลนท์ จํากัด (PPP) สั ดส่ วนการถือหุ้น 99.99%
หน่วย : ล้านบาท
บริษัทที่ให้ ก้ ยู ืม
30 มิถุนายน 2562
31 ธันวาคม 2561
เงินต้ น
ดอกเบีย้
เงินต้ น
ดอกเบีย้
บริ ษทั มอร์ รี เทิร์น จํากัด (มหาชน) (MORE)
2.00
0.01
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ไม่มียอดหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยค้างชําระ ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มี
ยอดหนี้ เงิ น ต้น และดอกเบี้ ย ค้างชําระจํานวนรวม 2.01 ล้านบาท ) โดย PPP ได้ช ําระแล้วเสร็ จในเดื อ น
เมษายน 2562 เรี ยบร้อยแล้ว



การติดตามภาระหนีค้ งค้างของบริษัท ดีเอ็นเอ เฟรซแอร์ จํากัด (DNF) สั ดส่ วนการถือหุ้น 49.99%
หน่วย : ล้านบาท
บริษัทที่ให้ ก้ ยู ืม
30 มิถุนายน 2562
31 ธันวาคม 2561
เงินต้ น
ดอกเบีย้
เงินต้ น
ดอกเบีย้
บริ ษทั มอร์ รี เทิร์น จํากัด (มหาชน) (MORE)
51.15
14.76
51.15
12.85
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มียอดหนี้ เงินต้นและดอกเบี้ยค้างชําระจํานวนรวม 65.91 ล้านบาท (ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มียอดหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยค้างชําระจํานวนรวม 64.00 ล้านบาท ) โดย DNF ยังไม่
มีแผนการชําระหนี้ดงั กล่าว เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษทั ไม่ได้ดาํ เนินธุรกิจ การให้เงินกูย้ มื ดังกล่าวไม่ได้เป็ นไป
ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น เนื่ องจากบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ และให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ DNF เป็ น
หลัก โดยการให้กูย้ ืมเงินมีวตั ถุประสงค์เพื่อนําไปลงทุนในโครงการติดตั้งสื่ อโฆษณาในสนามบินสุ วรรณ
ภูมิ เมื่อปี 2557- ปี 2558 เงินให้กูย้ ืมดังกล่าวบริ ษทั ได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญไว้ครบถ้วนแล้ว โดย
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริ หารหาแนวทางและชี้ แจงความคืบหน้าในการประชุมทุกไตร
มาส ทั้งนี้บริ ษทั จะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป
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การติดตามภาระผูกพันและเงินคํา้ ประกันของกลุ่มบริษัทที่มีต่อกับบริษัท ไพร์ มไทม์ เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์
จํากัด (PTE)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริ ษทั มีภาระผูกพันและเงินคํ้าประกันของกลุ่มบริ ษทั ที่มีต่อ PTE คงเหลือ
77.85 ล้านบาท และดอกเบี้ยจํานวน 20.97 ล้านบาท รวม 98.82 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มี
ภาระผูกพันและเงินคํ้าประกันของกลุ่มบริ ษทั ที่มีต่อ PTE คงเหลือ 77.85 ล้านบาท และดอกเบี้ยจํานวน 18.09
ล้านบาท รวม 95.94 ล้านบาท) โดยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 บริ ษทั ได้รับจดหมายแจ้งจากธนาคารให้ชาํ ระ
หนี้ ตามสัญญาคํ้าประกันและบอกกล่าวบังคับจํานอง บริ ษทั จึงรับรู ้การปรับปรุ งรายการค่าเผื่อประมาณการ
ภาระผูกพันและหนี้สินจากภาระคํ้าประกันจํานวน 77.85 ล้านบาท ไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับงวด
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 (ปรับปรุ งใหม่) และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ปรับปรุ ง
ใหม่ ) และในระหว่างไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 บริ ษทั ฯได้รับรู ้ค่าเผื่อประมาณหนี้ สินจากภาระคํ้าประกัน
เพิ่มเติ มจํานวน 3.85 ล้านบาท ซึ่ งส่ วนใหญ่ เพิ่ มขึ้น จากดอกเบี้ ยค้างชําระและแสดงไว้ในงบกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จสําหรับสิ้ น สุ ดวัน ที่ 30 มิ ถุนายน 2560 ดังนั้น ณ วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2560 บริ ษ ทั ฯ มี ประมาณการ
หนี้ สินจากภาระคํ้าประกันรวมทั้งสิ้ นเป็ นจํานวน 81.70 ล้านบาท บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการส่ งหนังสื อแจ้งไปยัง
สถาบันการเงินเพื่อขอปฏิเสธการชําระหนี้ ตามหนังสื อบอกกล่าวให้ชาํ ระหนี้ ในฐานะผูค้ ้ าํ ประกัน และขอให้
ธนาคารใช้สิทธิ เรี ยกร้ องการชําระหนี้ เอากับ PTE ซึ่ งเป็ นลูกหนี้ ช้ นั ต้น โดยตรง อย่างไรก็ตามเมื่ อวันที่ 12
ตุลาคม 2560 ทางสถาบันการเงินได้ยื่นฟ้ องร้องต่อศาลแพ่ง โดยบริ ษทั เป็ นจําเลยที่ 2 ในฐานะผูค้ ้ าํ ประกัน
ให้แก่ PTE ซึ่งเป็ นจําเลยที่ 1 ให้ร่วมกันใช้เงินจํานวน 81.70 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยคงค้างจนกว่าคดีความจะ
ชําระเสร็ จสิ้ น ซึ่งบริ ษทั มีความต้องการที่จะเข้าเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อเจรจาและลดผลกระทบจากรายการดังกล่าว
กับทางสถาบันการเงิน โดยกําหนดวันนัดไกล่เกลี่ยเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 โดย PTE ได้เสนอขอผ่อนชําระ
ให้แก่สถาบันการเงิน แต่สถาบันการเงินได้มีเงื่อนไขเพิ่มเติมโดยให้บริ ษทั ลงชื่อคํ้าประกันการผ่อนชําระหนี้
ด้วย แต่ท้ งั สองฝ่ ายไม่สามารถหาข้อสรุ ปในการเจรจาได้
ต่อมาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 บริ ษทั ได้ยื่นคําให้การต่อสู่ คดี และขณะนี้ คดีอยู่ระหว่างการส่ ง
สํานวนไปยังศาลอุทธรณ์ เพื่อให้วินิจฉัยปั ญหาข้อกฎหมาย โดยศาลแพ่งเลื่อนนัดไปนัดพร้อมเพื่อฟั งผลคํา
วินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ประธานศาลอุทธรณ์ต้ งั สํานวนใหม่เป็ นคดีแพ่งสามัญ จึง
ให้ดาํ เนิ นกระบวนการพิจารณาแบบคดีแพ่งสามัญ จําเลยทั้งสองมีความประสงค์จะไกล่เกลี่ยกัน ฝ่ ายบริ หาร
ของบริ ษทั ได้มีการพิจารณาแล้วพบว่า PTE ยังคงใช้เวลานานในการเจรจาซึ่ งจะส่ งผลกระทบกับบริ ษทั ที่ตอ้ ง
รับรู ้ในส่ วนของดอกเบี้ยที่เกิดจากคดีความนี้ เพิ่มขึ้น ส่ งผลให้บริ ษทั ต้องดําเนิ นการพิจารณาแนวทางเพื่อให้
เกิดผลเสี ยหายกับทางบริ ษทั น้อยที่สุด โดยในวันที่ 6 กันยายน 2561 บริ ษทั แจ้งความประสงค์จะขอพูดคุยไกล่
เกลี่ ยเพื่อระงับข้อพิพาทในส่ วนของบริ ษทั โดยเสนอจะชําระหนี้ จํานวน 25.00 ล้านบาท โดยจะไม่ไปยุ่ง
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เกี่ยวกับหลักประกัน (ห้องชุดเลขที่ 99/89 อาคารชุดปิ่ นเกล้าคอนโดมิเนี ยม และห้องชุดเลขที่ 406/36 อาคาร
ชุดจอมเทียนพลาซ่าคอนโดเทล) ในคดีที่โจทก์ได้ฟ้องกับบริ ษทั ให้ชาํ ระหนี้ ตามคําพิพากษาอีกคดีหนึ่ง โดยมี
ความพร้ อ มชํา ระได้ภ ายใน 3 เดื อ นนั บ แต่ ว ัน นี้ ทนายโจทย์แ ถลงว่ า จะรั บ เงื่ อ นไขดัง กล่ า วไปเสนอ
คณะกรรมการโจทย์เพื่อพิจารณา หากได้รับการอนุมตั ิจะดําเนินการขอถอนฟ้องจําเลยที่ 2 ต่อไป
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ได้นาํ ข้อเสนอดังกล่าวเข้าหารื อและขออนุมตั ิในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
เมื่ อวันที่ 14 พฤศจิ กายน 2561 โดยมี มติ ให้อาํ นาจกรรมการบริ ห าร เป็ นผูด้ าํ เนิ นการเจรจา ทําความตกลง
เกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายชําระหนี้สินและภาระผูกพันกับสถาบันการเงิน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ศาล
นัดสื บพยานโจทก์และนัดสื บเพิ่มเติมแล้วเสร็ จในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้นดั ฟั งคําพิพากษาในวันที่
21 มีนาคม 2562 ซึ่งศาลได้อ่านคําพิพากษาของศาลชั้นต้นว่า หากจําเลยที่ 1 ไม่ชาํ ระมูลหนี้ตามคดีดงั กล่าว ให้
บริ ษทั ฯ ชําระเงินตามมูลหนี้พร้อมดอกเบี้ยนับถัดจากวันผิดเป็ นต้นไปจนกว่าชําระเสร็ จแก่โจทก์ ซึ่ งปั จจุบนั
ทางบริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการเตรี ยมยื่นอุทธรณ์คดั ค้านคําพิพากษาของศาลชั้นต้นดังกล่าวต่อไป อย่างไรก็ตาม
หากมีความคืบหน้าบริ ษทั จะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริศกั ดิ์ ปิ ยทัสสี กลุ )
กรรมการ
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