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ข้ อมูลสรุ ปสาระสําคัญของการรับโอนกิจการทัง้ หมดจากบริษัท พี.เค. การ์ เม้ นท์ (อิมปอร์ ต-เอ็กซ์ ปอร์ ต) จํากัด
1. วันที่คาดว่ าจะเกิดรายการ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

2. ผู้ตกลงเข้ าทํารายการ
ชื่อ

ความสัมพันธ์

ผู้รับโอน : บริ ษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“MC”)

เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บริษัท พี.เค. การ์ เม้ นท์
(อิมปอร์ ต-เอ็กซ์ปอร์ ต) จํากัด
เป็ นบริ ษัทย่อย โดย MC ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของ
หุ้นทังหมด
้

ผู้โอน : บริ ษัท พี.เค. การ์ เม้ นท์ (อิมปอร์ ต-เอ็กซ์ปอร์ ต)
จํากัด (“PKG”)
3. ลักษณะของรายการ

PKG ตกลงโอนและ MC ตกลงรับโอนกิจการทังหมดของ
้
PKG ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน หนี ้สิน ทรัพย์สินทางปั ญญา ใบอนุญาต
เครื่ องหมายการค้ า ตลอดจนสิทธิ หน้ าที่และภาระผูกพันทังหลายของ
้
PKG ทีใ่ ช้ ในหรื อเกี่ยวข้ องกับกิจการของ PKG ซึง่ มีอยู่
ณ วันโอนกิจการทังหมด
้
ทังนี
้ ้ คาดว่า PKG จะประกอบกิจการในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เป็ นวันสุดท้ าย และ MC จะเริ่ มประกอบกิจการที่รับโอนจาก
PKG ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็ นต้ นไป
4. มูลค่ าของรายการและการชําระราคา
ราคาโอนกิจการ : เท่ากับราคาตามมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิตามบัญชี (ทรัพย์สนิ รวมหักหนี ้สินรวม) ของ PKG ณ วันที่โอน
กิจการทังหมด
้
(ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิตามบัญชีของ PKG ประมาณ 310 ล้ านบาท)
การชําระราคา : MC จะชําระราคาให้ กบั PKG โดยชําระเป็ นเงินสด ณ วันโอนกิจการทังหมดตามตั
้
วเลขประมาณการ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิตามบัญชีของ PKG และจะทําการปรับปรุงราคาหากมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิทางบัญชี ณ วันโอนกิจการ
คลาดเคลือ่ นจากประมาณการดังกล่าว ภายใน 30 วันนับจากวันโอนกิจการทังหมดหรื
้
อตามทีต่ กลงกันในภายหลัง
5. ประโยชน์ ของการรับโอนกิจการทัง้ หมดจาก PKG
ปั จจุบนั MC เป็ นบริ ษัทที่ทําหน้ าที่ด้านการตลาด และจัดจําหน่ายสินค้ าของกลุม่ โดยการจัดหาสินค้ าผ่าน PKG ซึง่ เป็ น
บริ ษัทผู้ผลิตและเป็ นเจ้ าของเครื่องหมายการค้ า “Mc” และเครื่ องหมายการค้ าอื่นๆ ทังนี
้ ้ ภายหลังการโอนกิจการทังหมด
้
การ
ดําเนินธุรกิจของ PKG และ MC จะถูกรวมเข้ าอยูภ่ ายใต้ บริ ษัทเดียวกัน ซึง่ จะทําให้ เกิดประโยชน์ ดังนี ้
1. ลดค่าใช้ จา่ ย ลดขันตอนและกระบวนการทํ
้
างานที่ซํ ้าซ้ อน ทําให้ การบริ หารงานและทรัพยากรมีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
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2. ทําให้ การปิ ดบัญชีและการจัดทํางบการเงินรวมสามารถทําได้ สะดวก รวดเร็วขึ ้น รวมถึงสามารถนําระบบ SAP มาใช้
วิเคราะห์กิจกรรมการผลิต และนําผลไปปรับปรุงการผลิตได้ ดียิ่งขึ ้น
6. แหล่ งเงินทุนที่ใช้ ในการชําระค่ ารับโอนกิจการทัง้ หมดจาก PKG
MC จะใช้ เงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท ในการชําระราคาค่ารับโอนสินทรัพย์ โดย ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 MC มีเงินสด
และเงินลงทุนระยะสันประมาณ
้
1,274 ล้ านบาท ซึง่ เพียงพอสําหรับการทํารายการ โดย MC จะได้ รับเงินคืนทุนกลับจาก
PKG ภายหลังการจดทะเบียนเลิกบริ ษัทและการชําระบัญชีของ PKG ซึง่ จะไม่มีผลต่อกระแสเงินสดของกลุม่ บริษัท
7. ขัน้ ตอนในการรับโอนกิจการทัง้ หมดจาก PKG
การดําเนินงาน
1. วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนในการประชุม AGM ของ MC
2. วันประชุมผู้ถือหุ้นของ PKG เพื่อลงมติการโอนกิจการทังหมด
้
3. วันประชุมผู้ถือหุ้นของ MC เพือ่ ลงมติการรับโอนกิจการทังหมด
้
4. วันโอนกิจการทังหมดและชํ
้
าระค่าโอนกิจการตามมูลค่าประมาณ
การ
5. ปรับปรุงราคาโอนกิจการตามตัวเลขมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิทาง
บัญชี ณ วันโอนกิจการ
6. การจดทะเบียนเลิกกิจการและเริ่ มกระบวนการชําระบัญชี

ระยะเวลา
13 กันยายน 2562
11 ตุลาคม 2562
15 ตุลาคม 2562
คาดว่าวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
คาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายน 2562
ภายในปี บัญชี 2563

8. ผลกระทบต่ อสิทธิประโยชน์ ของผู้ถอื หุ้นอันเนื่องมาจากการรับโอนกิจการทัง้ หมด
-ไม่มี-

