เลขที่ MCG-CP-CSC-2562-013
วันที่ 2 กันยายน 2562
เรื่ อง

แจ้ งการขายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท แม็คกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ขอแจ้ งการจําหน่ายหุ้นที่ถืออยู่ในบริ ษัท ไทม์ เดคโค คอร์ ปอเรชัน่
จํากัด (“TDC”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. วัน เดือน ปี ที่ทำรำยกำร

วันที่ 2 กันยายน 2562

2. คู่สัญญำที่เกียวข้ อง

ผู้ซอื ้ : นายวราฤทธิ์ เปล่งวาณิช และนายภาณุ ณรงค์ชยั กุล
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัท TDC
ผู้ขำย: บริ ษัท ลุค บาลานซ์ จํากัด ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นใน TDC และเป็ นบริ ษัทย่อย
ของบริ ษัท โดยบริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียน
ควำมสัมพันธ์ ระหว่ ำงผู้ซอื ้ และผู้ขำย : ไม่มี

3.รำยละเอียดของหลักทรัพย์ ท่ จี ำหน่ ำย
ประเภทหลักทรัพย์

หุ้นสามัญ

จํานวนหุ้นที่ขาย

1,041,002 หุ้น

มูลค่าขายต่อหุ้น

28.8184 บาท

ราคาขายรวม

30,000,012.04 บาท

ราคาตามมูลค่าบัญชี

68,594,606 บาท

4. มูลค่ ำรวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของการขายหุ้นจํานวน 1,041,002 หุ้น ใน TDC เท่ากับ
30,000,012.04 บาท โดยกําหนดชําระเงินในคราวเดียว ในวันทําสัญญาคือ
วันที่ 2 กันยายน 2562

5. สัดส่ วนกำรถือหุ้นของบริษัท
ก่อนการขายเงินลงทุน

ร้ อยละ 51.00

หลังการขายเงินลงทุน

ร้ อยละ 0

6. วัตถุประสงค์ ของกำรจำหน่ ำยไป

1) เพื่อให้ สอดคล้ องกับกลยทุธ์ของบริ ษัท ในการปรับโครงสร้ าง
และสร้ างความแข็งแกร่งให้ กบั ธุรกิจของบริ ษัท
2) เพื่อมุง่ เน้ นในธุรกิจหลักของบริ ษัท

7. เกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในกำรกำหนดมูลค่ ำสิ่งตอบแทน

เนื่องจาก TDC ยุติการเป็ นตัวแทนจําหน่ายของผู้จําหน่ายนาฬิกา
รายใหญ่ ซึ่ง มียอดขายนาฬิกาภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าวประมาณ
ร้ อยละ 70 ของยอดขายรวมของ TDC โดยการยุติสญ
ั ญาข้ างต้ น
มีผลบังคับตังแต่
้ วนั ที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นต้ นไป
การยุติสญ
ั ญาข้ างต้ น มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
บริ ษัทจึงนําปั จจัยดังกล่าวมาเป็ นพื ้นฐานในการกําหนดราคาซื ้อ
ขายหุ้นของ TDC

8. แผนกำรใช้ เงิน

การจํ าหน่ายหุ้นของ TDC ดังกล่าวไม่ได้ เป็ นการจํ าหน่ายธุรกิ จ
หลักของบริ ษัท ทําให้ บริ ษัทสามารถมุ่งเน้ นการดําเนิน ธุ ร กิ จ
หลัก ของบริ ษั ท ได้ อย่ า งเต็ ม ที่ รวมถึ ง ยั ง มี เ งิ น ทุ น เพิ่ ม ขึ น้
เพื่อนําไปใช้ ในการพัฒนาธุรกิจของบริ ษัทให้ เกิดประสิทธิภาพ
ให้ ดียิ่งขึ ้นได้ อย่างเต็มที่ และ/หรื อใช้ เป็ นเงินทุนสํารองสําหรั บ
โอกาสในการเข้ าลงทุนในกิจการอื่น ๆ ตามนโยบายการลงทุน
ของบริ ษัท ซึง่ สามารถสนับสนุนธุรกิจหลักของบริ ษัทหรื อธุรกิจที่
บริ ษัทมีความเชี่ยวชาญ และเป็ นธุรกิจที่จะสร้ างกํ าไรได้ อย่าง
ต่อเนื่อง

ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ แต่งตังให้
้ นางสาวสุณี เสรี ภาณุ เป็ นผู้มีอํานาจในการเจรจาและเข้ าทําสัญญาซื ้อขายหุ้น และ/หรื อ
สัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจําหน่ายหุ้นของ TDC เพื่อให้ การจําหน่ายหุ้นสําเร็ จลุลว่ ง
การจําหน่ายหุ้นดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นการทํารายการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียน ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยั สําคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มา หรื อ
จําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจําหน่ายไป”) ซึง่ เมื่อพิจารณาขนาดรายการด้ วยวิธีการ
คํานวณตามเกณฑ์ ที่กําหนดภายใต้ ประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจําหน่ายไป โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษัท
สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 รายการดังกล่าวมีขนาดรายการที่มีมลู ค่าสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 1.60 ซึง่ ขนาดรายการมี
มูลค่าตํ่ากว่าร้ อยละ 15 ท้ั งนี ้ รายการดังกล่าวเป็ นรายการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ แต่มีขนาดรายการไม่เข้ าข่ายต้ องปฏิบตั ิ
ตามประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจําหน่ายไป อย่างไรก็ตาม บริ ษัทย่อยมีการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งเงินลงทุน ในบริ ษัทอื่น
ซึง่ เป็ นผลให้ บริ ษัทอื่นนันมี
้ สภาพหรื อสิ ้นสภาพในการเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทจดทะเบียนหรื อของบริ ษัทย่อยนัน้ บริ ษัทจึงมี
หน้ าที่เปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยตามข้ อบังคับเรื่ อง หลักเกณ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิ ดเผย
สารสนเทศและการปฏิบตั ิการใด ๆ ของบริ ษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560

ทังนี
้ ้ การจําหน่ายหุ้นของ TDC ไม่เข้ าข่ายเป็ นการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ อ ง การเปิ ดเผยข้ อ มูลและการปฏิ บัติ ก ารของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในรายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวัน ที่ 19
พฤศจิกายน 2546 (“ประกาศเรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกัน”)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายวิรัช เสรี ภาณุ )
กรรมการ

