ที บจ. 013/2562
13 พฤษภาคม 2562
เรือง
เรียน

แจ้ งการจําหน่ายเงินลงทุนของบริษัท เมืองไทยน่าอยู่ จํากัด
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้ วยทีประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ ยี คอร์ เปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ “SUPER”) ครังที 2/2562 เมือ
วันที 13 พฤษภาคม 2562 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ ยี จํากัด (“SUPER EARTH”) เข้ าทํารายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์โดย
การจําหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญทีถืออยู่ทงหมดในบริ
ั
ษัท เมืองไทยน่าอยู่ จํากัด (“MNY”) ให้ กับบริ ษัท เอนเนอร์ จี รี พลับบลิค จํากัด (“Energy
Republic”) ซึงเป็ นบุคคลทีไม่มีความเกียวข้ องกับบริ ษั ท คิดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 92.54 ของทุน จดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว เป็ นเงิ นจํานวน
120,000,000 บาท ซึงการจําหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญใน MNY ในครังนียังส่งผลให้ บริษัท หนองคายน่าอยู่ จํากัด (“NKNY”) สินสภาพในการ
เป็ นบริษัทย่อยของ SUPER EARTH ซึง SUPER EARTH ถือหุ้นทางอ้ อมใน NKNY สัดส่วนร้ อยละ 62 อีกด้ วย
การเข้ าทํารายการดังกล่าวข้ างต้ น ถือเป็ นรายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน ที ทจ. 20/2551
เรือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนัยสําคัญทีเข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพ ย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพ ย์
แห่งประเทศไทย เรืองการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพ ย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศ
รายการได้ มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์”)
ทังนี จากผลการคํานวณขนาดรายการตามประกาศการได้ มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ มีขนาดรายการรวมสูงสุดทีคํานวณตามตาม
เกณฑ์มลู ค่าของสินทรัพย์ เท่ากับร้ อยละ 4.56 (บริ ษัทไม่มีรายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพ ย์ในระยะเวลา 6 เดือนก่อนหน้ า) โดยพิจารณาจากงบ
การเงินรวมของบริษัทสินสุด ณ วันที 31 มีนาคม 2562 ซึงมีขนาดรายการน้ อยกว่าร้ อยละ 15 ตามเกณฑ์ ได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพ ย์ดังนัน
จึงไม่เข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ทีมีนัยสําคัญตามประกาศรายการได้ มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์
อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวเป็ นรายการจําหน่ายไปซึงเงินลงทุนใน MNY ซึงเป็ นผลให้ MNY และ NKNY สินสภาพในการเป็ นบริ ษัท
ย่อยของ SUPER บริษัทจดทะเบียนจึงต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรือง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการเกียวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตั ิการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560
ทังนี บริษัทขอสรุปรายละเอียดทีสําคัญของการเข้ าทํารายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ ดังนี
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1.

วัน เดือน ปี ทีเกิดรายการ
วันที 13 พฤษภาคม 2562 ซึงเป็ นวันทีได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ ยี คอร์ เปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
(“SUPER” หรือ "บริษัท") ครังที 2/2562
ทังนีการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ในครังนี มีกําหนดระยะเวลาดําเนินการแล้ วเสร็ จภายใน 180 วันนับจากวันทีคณะกรรมการบริ ษัทมีมติ
อนุมตั ิให้ เข้ าทํารายการ
2.

คู่สัญญาทีเกียวข้ องและความสัมพันธ์ ทเกี
ี ยวกับบริ ษัท
ผู้ขาย : บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ ยี จํากัด (“SUPER EARTH”)
ซึงถือหุ้นร้ อยละ 100 ของทุนจด โดยบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ ยี กรุ๊ป จํากัด (“SUPERE”) ซึง SUPERE เป็ นบริษัทย่อยทีถือ
หุ้นร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนโดย SUPER
ผู้ซือ

: บริษัท เอนเนอร์ จี รีพลับบลิค จํากัด (“Energy Republic”)
ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นเดิมใน MNY และได้ จําหน่ายหุ้นสามัญของ MNY ให้ กับ SUPER EARTH ตามมติคณะกรรมการของบริ ษัท
ครังที 2/2561 เมือวันที 8 พฤษภาคม 2561 ทีผ่านมา

ทังนี Energy Republic มีข้อมูลทีสําคัญ ดังนี
บริ ษัท เอนเนอร์ จี รี พลับบลิค จํากัด
ทีตัง
65/125 อาคารชํานาญเพ็ญชาติ บิสเนสเซ็นเตอร์ ชัน 15 ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียน
120,000,000 บาท
โครงสร้ างการจัดการ
คณะกรรมการของ Energy Republic ณ วันที 8 พฤษภาคม 2561 มีจํานวน 1 ท่าน คือ
นายอาคม ลิวเฉลิมวงศ์
อํานาจการลงนาม
นายอาคม ลิวเฉลิมวงศ์ ลงลายมือชือและประทับตราสําคัญของบริษัท
รายชือผู้ถือหุ้น
รายชือ
นายอาคม ลิวเฉลิมวงศ์
นางสาวมาลินี ไตรมิตร
นางสาวเพียงใจ เอมสมบัติ
รวมทังหมด

จํานวนหุ้น

ร้ อยละของทุนจดทะเบียน

1,199,800
100
100
1,200,000

99.98%
0.01%
0.01%
100.00%

ความสัมพันธ์ ระหว่ างผู้ซือและผู้ขาย
ผู้ซือและผู้ขายไม่มีค วามสัมพัน ธ์ เกี ยวข้ องที จะเข้ าข่ ายเป็ นบุคคลทีเกี ยวโยงกั น ตามประกาศคณะกรรมการกํากั บตลาดทุนที ทจ.
21/2551 เรืองหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การเปิ ดเผยข้ อมูลและ
การปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546
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3.
3.1

ลักษณะทัวไปของรายการ
ภาพรวมของรายการ
SUPER EARTH จะขายหุ้นสามัญทังหมดของบริษัท เมืองไทยน่าอยู่ จํากัด (“MNY”) จํานวน 6,200,180 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 100
บาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 92.54 ของทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว ในราคาขายทีเท่ากับราคาซือที SUPER EARTH ทําการซือจากผู้ขาย คือ
ราคาหุ้นละ 17.91 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวม 120,000,000 บาท ซึงภายหลังการเข้ าทํารายการส่งผลให้ MNY และ NKNY สินสภาพการเป็ นบริ ษัท
ย่อยของ SUPER EARTH ทังนีมีโครงสร้ างการถือหุ้นดังนี
(1) บริ ษัท เมืองไทยน่ าอยู่ จํากัด (“MNY”)
รายชือผู้ถือหุ้น
SUPER EARTH
นางกัญญนันทน์ โตมโหฬารทวีศรี
นายจีรภัทร์ โตมโหฬารทวีศรี
บริษัท สํานักงานทีปรึกษากฎหมาย โลจายะ จํากัด
นายจอมทรัพย์ โลจายะ
Energy Republic
รวม

ก่ อนการจําหน่ าย
จํานวนหุ้น
สัดส่ วน (ร้ อยละ)
6,200,178
92.54
335,000
5.00
164,820
2.46
1
น้ อยกว่า 0.01%
1
น้ อยกว่า 0.01%

หลังการจําหน่ าย
จํานวนหุ้น สัดส่ วน (ร้ อยละ)
335,000
164,820

5.00
2.46

6,200,180
92.54
6,700,000
100.00
นายอาคม ลิวเฉลิมวงศ์ ลงลายมือชือ
และประทับตราสําคัญของบริษัท

6,700,000
100.00
นายจอมทรัพย์ โลจายะ ลงลายมือชือและ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม :
ประทับตราสําคัญของบริษัท
มูลค่าทีตราไว้ ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
100
ทุนจดทะเบียน (บาท)
670,000,000
หมายเหตุ : บริษัท สํานักงานทีปรึกษากฎหมาย โลจายะ จํากัด และ นายจอมทรัพย์ โลจายะเป็ นตัวแทนของ SUPER EARTH
(2) บริ ษัท หนองคายน่ าอยู่ จํากัด (“NKNY”)
รายชือผู้ถือหุ้น
MNY
สกสค (กองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริม
ความมันคงตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.)
นายตรีเพ็ชร วงศ์หนองเตย
นายจีรภัทร์ โตมโหฬารทวีศรี
SUPER EARTH
บริษัท สํานักงานทีปรึกษากฎหมาย โลจายะ จํากัด
นายจอมทรัพย์ โลจายะ
รวม

ก่ อนการจําหน่ าย
จํานวนหุ้น
สัดส่ วน (ร้ อยละ)
66,999,997
67.00

หลังการจําหน่ าย
จํานวนหุ้น สัดส่ วน (ร้ อยละ)
67,000,000
67.00

32,032,000

32,032,000

32.03

32.03

468,000
0.47
468,000
0.47
500,000
0.50
500,000
0.50
1
น้ อยกว่า 0.01%
1
น้ อยกว่า 0.01%
1
น้ อยกว่า 0.01%
100,000,000
100.00
100,000,000
100.00
นายจอมทรั
พ
ย์
โลจายะ
ลงลายมื
อ
ชื
อและ
นายอาคม
ลิ
วเฉลิ
ม
วงศ์
ลงลายมือชือ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม :
ประทับตราสําคัญของบริษัท
และประทับตราสําคัญของบริษัท
มูลค่าทีตราไว้ ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
10
ทุนจดทะเบียน (บาท)
1,000,000,000
หมายเหตุ : บริษัท สํานักงานทีปรึกษากฎหมาย โลจายะ จํากัด และ นายจอมทรัพย์ โลจายะเป็ นตัวแทนของ SUPER EARTH
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3.2

4.
4.1

สรุ ปสาระสําคัญในสัญญาซือขายหุ้น
วันทีลงนาม
ภายใน 30 วันนับจากวันทีคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตั ิให้ เข้ าทํารายการ
คู่สญ
ั ญาทีเกียวข้ อง
ผู้ขาย : บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ ยี จํากัด (“SUPER EARTH”)
ผู้ซือ : บริษัท เอนเนอร์ จี รีพลับบลิค จํากัด (“Energy Republic”)
รายการทรัพย์สินทีจําหน่ายไป หุ้นสามัญของบริษัท เมืองไทยน่าอยู่ จํากัด (“MNY”) จํานวน 6,200,180 หุ้น
มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท
มูลค่าการจําหน่าย

จํานวนรวม 120 ล้ านบาท

เงือนไขการชําระเงิน
เงือนไขบังคับก่อน
เงือนไขเพิมเติม

ชําระภายใน 180 วันนับจากวันทีคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตั ิให้ เข้ าทํารายการ
ผู้ขายจะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากคณะกรรมการให้ เข้ าทํารายการนี
1. หาก Energy Republic สามารถยุติข้อพิ พาททีเกิดขึนระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมใน MNY และ
NKNY ได้ ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันโอนหุ้น Energy Republic จะต้ องให้ สิทธิใน
การซือหุ้นสามัญของ MNY จํา นวน 6,200,180 หุ้น ในราคา 120 ล้ านบาท ให้ กั บ SUPER
EARTH ในการเข้ าซือหุ้นโดยมีระยะเวลาในการดําเนินการเรื องการชําระเงินและการโอนหุ้นให้
แล้ วเสร็จภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันทีได้ ข้อยุติ
2. มอบอํา นาจให้ ป ระธานกรรมการเป็ นผู้มีอํ านาจในการพิ จ ารณาและกํ าหนดเงือนไขและ
รายละเอียดต่างๆทีเกียวข้ องกับในสัญญาซือขายหุ้น รวมทังมีอํานาจในการเปลียนแปลงเงือนไข
ต่างๆอันจําเป็ นและสมควรในสัญญาซือขายหุ้น

รายละเอียดของสินทรั พย์ ทจํี าหน่ ายไป
ลักษณะของกิจการ
(1) บริ ษัท เมืองไทยน่ าอยู่ จํากัด (“MNY”)
ทีตัง
เลขที 223/61 อาคารคันทรีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชันที 14
ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
วันจดทะเบียนจัดตัง
1 มีนาคม 2556
ทุนจดทะเบียน
670,000,000 บาท มูลค่าหุ้นทีตราไว้ (Par Value) หุ้นละ 100 บาท
ทุนเรียกชําระแล้ ว
670,000,000 บาท
โครงสร้ างการจัดการ
คณะกรรมการของ เมืองไทยน่าอยู่ ณ วันที 13 พฤษภาคม 2562 มีจํานวน 1 ท่าน คือ
นายจอมทรัพย์ โลจายะ
(2) บริ ษัท หนองคายน่ าอยู่ จํากัด (“NKNY”)
ทีตัง
เลขที 223/61 อาคารคันทรีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชันที 14
ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
วันจดทะเบียนจัดตัง
17 มีนาคม 2553
ทุนจดทะเบียน
1,000,000,000 บาท มูลค่าหุ้นทีตราไว้ (Par Value) หุ้นละ 10 บาท
ทุนเรียกชําระแล้ ว
1,000,000,000 บาท
โครงสร้ างการจัดการ
คณะกรรมการของ หนองคายน่าอยู่ ณ วันที 13 พฤษภาคม 2562 มีจํานวน 1 ท่าน คือ
นายจอมทรัพย์ โลจายะ
ทังนี หนองคายน่าอยู่ เป็ นบริษัทที
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(1) เป็ นผู้ชนะการยืนข้ อเสนอกระทํากิจการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดหนองคาย โดยองค์กรบริหารส่วนจังหวัด
หนองคาย
(2) มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) เลขที (สรข.5) 02-557/2554
(3) ได้ รับบัตรส่งเสริม จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เลขที 59-0331-0-13-2-0
(4) เป็ นเจ้ าของทีดินทีตังโครงการ จํานวน 161-2 -81 ไร่ ทีตําบลโพนสว่าง อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(5) ได้ รับการบรรจุอยู่ในบัญชีโครงการกําจัดขยะมูลฝอยเพือผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์การปกครองส่วนท้ องถินทีมีความพร้ อม
สามารถดําเนินการในระยะแรก (Quick Win Project)
(6) มีใบอนุญาตก่อสร้ างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรือถอนอาคาร เลขที กกพ.(อ )-1-002/2562
(7) มีสัญญาซือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Power Purchase Agreement : PPA) เลขที FiT-PEA-001/2562 สําหรับ
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะชุมชน ในปริมาณรับ ซือไฟฟ้าสูงสุด 6 เมกกะวัตต์ สัญญาซือขายมีระยะเวลาไม่เ กิน 20 ปี
นับจากวันจ่ายไฟฟ้าเข้ าระบบเชิงพาณิชย์ (Scheduled Commercial Operation Date : COD) โดยมีกําหนดวันจ่ายไฟฟ้า
เข้ าระบบเชิงพาณิชย์ (Scheduled Commercial Operation Date : SCOD) ภายในวันที 31 ธันวาคม 2564
4.2

4.3

เงินลงทุนทีจําหน่ ายไป
จํานวนหุ้นทีขาย
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (31 มี.ค. 62)
ราคาขายต่อหุ้น
สัดส่วนของหุ้นทีถือก่อนจําหน่ายไป (%)
สัดส่วนของหุ้นทีถือหลังจําหน่ายไป (%)

:
:
:
:
:

หุ้นสามัญของ MNY จํานวน 6,200,180 หุ้น
99.99 บาท/หุ้น
17.91 บาท/หุ้น
92.45%
0.00%

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ MNY มีข้อมูลสําคัญแสดงได้ ดงั นี

ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
(หน่วย : บาท)
สินทรัพย์ หมุนเวียน
39,604.78
310,621.11
62,903.27
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
670,000,000.00
670,000,000.00
670,000,000.00
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
4,007.24
3,044.24
2,081.24
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื น
1,200,017.31
21,122.63
22,528.70
สินทรั พย์ รวม
671,243,629.33
670,334,787.98
670,087,513.21
หนีสินรวม
2,552,145.45
1,496,645.45
110,085.79
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
668,691,483.88
668,838,142.53
669,977,427.42
รายได้ รวม
1,385.85
445,325.84
1,241,421.62
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ
(717,041.55)
146,658.65
1,139,284.89
มูลค่ าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
99.805
99.827
99.997
1/ ข้ อมูลจากงบการเงินของ MNY สินสุดวันที 31 มีนาคม 2562 ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี

5.

31 มี.ค. 25621
143,415.77
670,000,000.00
1,843.79
23,841.20
670,169,100.76
249,983.48
669,919,117.28
(58,310.14)
99.988

มูลค่ าทรั พย์ สินทีจําหน่ ายไป
มูลค่าทางบัญชีของ MNY ตามงบการเงิน ณ วันที 31 มีนาคม 2562 มีมลู ค่าเท่ากับ 669,919,117.28 บาท
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6.

วิธีการชําระเงิน
ชําระภายใน 180 วันนับจากวันทีคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตั ิให้ เข้ าทํารายการ

7.

เกณฑ์ ทใช้
ี ในการกําหนดมูลค่ าสิงตอบแทน
เกณฑ์ ทีใช้ ในการกําหนดมูลค่าสิงตอบแทนของการจําหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญจํา นวน 120,000,000 บาท ครังนีเป็ นการเจรจา
ระหว่างของผู้ซือและผู้ขาย และเป็ นราคาทีเท่ากับราคาที SUPER EARTH เข้ าซือหุ้น
8.

ประเภทและขนาดของรายการ
สรุ ปข้ อมูลทางการเงิน
ตามงบการเงินรวม ณ วันที 31 มีนาคม 2562 ทีผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
(หน่วย : ล้ านบาท)
SUPER
MNY1
สินทรัพย์รวม
52,463.72
670.17
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
519.89
หนีสินรวม
34,473.69
0.25
ส่วนของผู้ถือหุ้น
17,990.02
669.92
ส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม
3,866.96
สินทรั พย์ ทมีี ตัวตนสุทธิ (NTA)
13,603.18
669.92
หมายเหตุ : อ้ างอิงตามงบการเงิน ณ วันที 31 มีนาคม 2562 ซึงเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินรวมของ SUPER

การคํานวณขนาดรายการตามประกาศการได้ มาหรื อจําหน่ ายไปซึงสินทรั พย์
เกณฑ์
การคํานวณ
1. เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์
(NTA ของ MNY X สัดส่วนทีจําหน่ายไป) / NTA ของ SUPER
2. เกณฑ์กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
3. เกณฑ์มูลค่ารวมสิงตอบแทน
4. เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์

ไม่สามารถคํานวณได้ เนืองจาก MNY มีผลประกอบการ
ในรอบ 12 เดือนล่าสุดขาดทุน
มูลค่าการเข้ าทํารายการ / สินทรัพย์รวมของSUEPR
ไม่สามารถคํานวณได้ เนืองจากไม่มีการออกหุ้นเพือชําระค่าสินทรัพย์
ขนาดรายการทีคํานวณได้ สูงสุด

%
4.56
N/A
0.21
N/A

บริ ษัทไม่มีรายการจําหน่ายไปซึงสิน ทรัพ ย์ในระยะเวลา 6 เดือนก่อนหน้ า โดยการจําหน่ายไปซึงสินทรัพ ย์ในครังนี ขนาดรายการที
คํานวณได้ สงู สุดตามเกณฑ์มลู ค่าของสินทรัพ ย์ คิดเป็ นร้ อยละ 4.56 ซึงมีขนาดรายการน้ อยกว่าร้ อยละ 15 จึงเข้ าข่า ยเป็ นรายการประเภทที 1
ดังนัน จึงไม่เข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ทีมีนัยสําคัญตามประกาศรายการได้ มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์
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9.

เหตุผลทีจําหน่ ายเงินลงทุน
เนืองจากภายหลังจากที SUPER EARTH ได้ เข้ าลงทุนใน MNY และ NKNY ตามมติคณะกรรมการของบริษัท ครังที 2/2561 เมือวันที 8
พฤษภาคม 2561 ทีผ่านมาจึงได้ ปรากฏข้ อเท็จจริงว่าอาจมีกรณีพิพาทระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมใน MNY และ NKNY ซึงอาจส่งผลกระทบต่อการ
เข้ าถือหุ้นของ SUPER EARTH และส่งผลต่อการดําเนินงานในอนาคตได้ ดังนัน เพือเป็ นการป้ องกันปั ญหาและผลกระทบทีอาจเกิดขึน SUPER
EARTH จึงได้ เจรจาเพือให้ ผ้ ขู ายหุ้นเดิมรับผิดชอบซือหุ้นของ MNY คืนกลับไป โดยหากผู้ขายหุ้นเดิมสามารถดําเนินการแก้ ไขกรณีข้อพิ พาทต่างๆ
ให้ มีความชัดเจนจนเป็ นทีน่าพอใจแล้ ว SUPER EARTH ก็มสี ิทธิทีจะเข้ าซือหุ้นของ MNY ในราคาเดิมอีกครัง
หมายเหตุ : เนืองจากกรณีข้อพิพาทอาจเป็ นประเด็นทางกฎหมายระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ซึงอาจส่งผลกระทบต่อแผนงานการดําเนินการ รวมทัง
อาจส่งผลกระทบต่อชือเสียงของกลุ่มบริษัท ดังนันจึงไม่สามารถเปิ ดเผยรายละเอียดข้ อมูลได้
10.

ผลประโยชน์ ทบริ
ี ษัทจดทะเบียนจะได้ รับ
ลดความเสียงจากข้ อพิพาททีอาจเกิดขึนกับบริษัทในอนาคต

11.

การรั บรู้ กําไร (ขาดทุน) ทีปรากฏในงบการเงิน
ในงบการเงิน ณ วันที 31 มีนาคม 2562 ของ SUPER มีมลู ค่าต้ นทุนของเงินลงทุนในบริ ษัท MNY เท่ากับ 120,000,000 บาท ซึงเท่ากับ
มูลค่าราคาขาย จึงทําให้ ไม่มกี ารับรู้กําไร (ขาดทุน) ในการเข้ าทํารายการในครังนี
ทังนี จํานวนการรับรู้กําไร (ขาดทุน) จะได้ มีการคํานวณตัวเลขทีแน่นอนอีกครังตามมูลค่าเงินลงทุน ณ. วันทีได้ ทําการโอนกรรมสิทธิหุ้น
12.

เงือนไขในการทํารายการ
การจําหน่ายไปซึงเงินลงทุนของ MNY ในครังนีไม่ใช่รายการทีเกียวโยงกันและขนาดของรายการไม่เข้ าข่ายทีต้ องรายงานตามหลักเกณฑ์
การได้ มาและจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การเปิ ดเผยข้ อมูล
และการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และแก้ ไขเพิมเติม แต่เป็ นการรายการการสินสุดการ
เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน
13.

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทต่ อการทํารายการ
คณะกรรมการบริษัทซึงมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ าร่ วมประชุมด้ วย ได้ พิจารณาแล้ วมีค วามเห็นว่า การเข้ าทํารายการจําหน่ายเงิน
ลงทุนของบริษัทย่อย มูลค่ารวม 120,000,000 บาท ดังกล่าวเหมาะสมและจะเป็ นประโยชน์ต่อบริษัท

จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายจอมทรัพย์ โลจายะ)
ประธานกรรมการบริษัท
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