เลขที่ MCG-CP-CSC-2562-012
วันที่ 29 สิงหาคม 2562
เรื่ อง

การจ่ายเงินปั นผล การกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
และการรับโอนกิจการทังหมดจากบริ
้
ษัทย่อย

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส่งที่สง่ มาด้ วย 1. ข้ อมูลสรุปสาระสาคัญของการรับโอนกิจการทังหมดจากบริ
้
ษัท พี.เค. การ์ เม้ นท์ (อิมปอร์ ต-เอ็กซ์ปอร์ ต) จากัด
บริ ษั ท แม็ คกรุ๊ ป จ ากัด (มหาชน) ( “บริ ษั ท ” ) ขอแจ้ ง มติ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 5/2562 ประชุม เมื่ อ วัน ที่ 29
สิงหาคม 2562 ซึง่ มีมติที่สาคัญที่จะให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิดงั นี ้
1. อนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562
ซึง่ ได้ ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
2. อนุ มัติ ใ ห้ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารจั ด สรรก าไรและการจ่ า ยเงิ น ปั นผล
ประจาปี 2562 ดังนี ้
จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท ซึ่งเป็ นการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี
2562 (1 กรกฏาคม 2561 – 30 มิ ถุน ายน 2562) โดยพิ จ ารณาจากก าไรสุท ธิ แ ละก าไรสะสม ซึ่ง ในระหว่า งปี
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ กบั ผู้ถือหุ้นแล้ ว 1 ครัง้ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม
2562 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท
ดังนันคงเหลื
้
อจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2562 ในงวดนี ้อีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท
โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผลในวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2562 (Record date)
และกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
3. อนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
จากัด (“DELOITTE”) เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจาปี 2563 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี ้
1) นายมนูญ

มนูสขุ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4292 และ/หรื อ

2) นายชูพงษ์

สุรชุติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4325 และ/หรื อ

3) นายวัลลภ

วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6797

โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีท่านใดท่านหนึง่ เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่ องบการเงินของบริ ษัท และกาหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2563 จานวน 1,600,000 บาท ซึง่ ผู้สอบบัญชีทงหมดไม่
ั้
ได้ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
และไม่ได้ ให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษาแก่บริ ษัท
ทังนี
้ ้ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ ษั ทเป็ นผู้พิจารณา
ให้ ความเห็นชอบหาก บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด จะต้ องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น
ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีข้างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
4. อนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังคณะกรรมการที
้
่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
ประจาปี 2562 จานวน 3 ท่าน กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา ซึง่ ได้ แก่
1) นายสมชัย

อภิวฒ
ั นพร

กรรมการอิ ส ระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

2) นายศุภศักดิ์

จิรเสวีนุประพันธ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริ หารความเสี่ยง
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3) นางชนัญญารักษ์

เพ็ชร์ รัตน์

กรรมการ และกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

5. อนุ มัติ ให้ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการ ส าหรั บ ปี 2563
(1 กรกฏาคม 2562 – 30 มิถุน ายน 2563) ของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ค่ าตอบแทน
คณะกรรมการและ ค่ าตอบแทนรายเดือน
คณะกรรมการชุดย่ อย (บาท/ท่ าน/เดือน)

2563
ค่ าเบีย้ ประชุม
(บาท/ท่ าน/ครัง้ )

Bonus

1. คณะกรรมการบริษัท
• ประธาน

20,000

80,000

• กรรมการ

10,000

50,000

วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้ าน
บาทต่อปี โดยคณะกรรมการ
จะจัดสรรให้ ตามความสาเร็จ
ตามเป้าหมายที่ได้ กาหนดไว้
ในตัวชี ้วัดผลการดาเนินงาน
(KPI)

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
• ประธาน
40,000
• กรรมการ
30,000
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน และ
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่ างยั่งยืน
• ประธาน
30,000
• กรรมการ
25,000
6. มีมติอนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการรับโอนกิจการทังหมด
้
(Entire Business Transfer) ของ

บริ ษัท พี.เค.การ์ เม้ นท์ (อิมปอร์ ต -เอ็กซ์ปอร์ ต) จากัด (“PKG”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นอยู่ในอัตราร้ อยละ
99.99 ของหุ้นสามัญทังหมดของ
้
PKG โดยใช้ วิธีการรับโอนกิจการทังหมดตามพระราชกฤษฎี
้
กาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรว่าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร (ฉบับที่ 542) พ.ศ. 2555 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 291 (พ.ศ. 2555)
ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร และประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร เรื่ อง กาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการควบเข้ ากัน หรื อโอนกิจการทังหมดให้
้
แก่กนั ของบริ ษัทมหาชนจากัด หรื อบริ ษัท
จ ากัด เพื่ อ ยกเว้ น รั ษ ฎากร (ฉบับ ที่ 3) ลงวัน ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555 (“หลัก เกณฑ์ ก ารโอนกิ จ การทัง้ หมด”)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะรับโอนสินทรัพย์ หนี ้สิน สิทธิ หน้ าที่ และภาระผูกพันทังหมดของ
้
PKG ภายใต้ หลักเกณฑ์การโอน
กิจการทังหมด
้
โดยกาหนดราคาโอนกิจการตามราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามบัญชีของ PKG และชาระค่าตอบแทน
ให้ กบั PKG เป็ นเงินสด
ในเบื ้องต้ น บริ ษัทคาดว่ากระบวนการรับโอนกิจการทังหมดของบริ
้
ษัทจะสามารถดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จ
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โดยภายหลังการโอนกิจการทังหมดให้
้
แก่บริ ษัทแล้ ว PKG จะดาเนินการจดทะเบียนเลิก
บริ ษั ท กับกรมพัฒนาธุรกิ จการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ และเริ่ มการชาระบัญชี ภายในปี บัญชี 2563 เพื่อให้ ได้ รับการ
ยกเว้ นภาษี ตามเงื่อนไขการโอนกิจการทังหมด
้
ทังนี
้ ้ รายละเอียดการปรับโครงสร้ างกิ จการดังกล่าวปรากฏตาม
ข้ อมูลสรุปสาระสาคัญการรับโอนกิจการทังหมด
้
(สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1)
อนึง่ การรับโอนกิจการทังหมดข้
้
างต้ น เป็ นการปรับโครงสร้ างภายในกลุม่ บริ ษัทซึ่งอยูภ่ ายใต้ การควบคุม
เดียวกัน (Common Control) รายการดังกล่าวจึงไม่จัดเป็ นรายการประเภทการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ ในการทารายการที่มีนัยสาคัญที่ เข้ าข่ายเป็ นการ
ได้ ม าหรื อ จ าหน่า ยไปซึ่ งทรั พ ย์ สิน ลงวัน ที่ 31 สิ ง หาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบัติ การของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไป
ซึง่ ทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (“หลักเกณฑ์รายการได้ มาและจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และไม่
เป็ นการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการ
ทารายการเกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย เรื่ อง

การเปิ ดเผยข้ อ มูล และการปฏิ บัติ ก ารของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในรายการเกี่ ย วโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวัน ที่ 19
พฤศจิกายน 2546 (“หลักเกณฑ์รายการเกี่ยวโยงกัน”)
อย่างไรก็ตาม การรับโอนกิจการทังหมดจาก
้
PKG ถือเป็ นรายการซื ้อหรื อรับโอนกิจการของนิติบคุ คลอื่น
มาเป็ นของบริ ษัทตามมาตรา 107 (2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการ
แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ) และข้ อ บัง คับ ข้ อ 39 (ข) ของบริ ษั ท ดัง นัน้ บริ ษั ท จึ ง มี ห น้ า ที่ ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารประชุม ผู้ถื อ หุ้ น
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมตั ิการเข้ าซื ้อหรื อรับโอนกิจการจะต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
นอกจากนี ้ ที่ประชุม มีมติอนุมตั ิมอบหมายให้ กรรมการผู้มีอานาจกระทาการแทนบริ ษัทฯ หรื อบุคคลที่
ได้ รับ มอบหมาย เป็ นผู้มีอานาจพิ จารณากาหนดและ/หรื อเปลี่ย นแปลง แก้ ไข รายละเอีย ดและเงื่ อนไขต่าง ๆ
ที่เกี่ ยวข้ องกับ การโอนกิ จ การทัง้ หมดดัง กล่าวข้ างต้ น เช่น วันโอนกิ จ การ ราคา และวิธีก ารช าระค่าตอบแทน
ตลอดจนการเข้ าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และการดาเนินการใด ๆ
อันจาเป็ นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการโอนกิจการทังหมด
้
ซึ่งรวมถึงการติดต่อกับส่วนราชการ หรื อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ องจนเสร็ จการ
7. อนุมตั ิให้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุม
สุวรรณภูมิ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์ พ อร์ ต เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตาบลหนองปรื อ อาเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ โดยมีวาระการประชุมดังนี ้
วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัท ประจาปี 2562
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2562
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2563
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนของกรรมการ สาหรับปี 2563
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการรับโอนกิ จการทัง้ หมดจากบริ ษัท พี.เค.การ์ เม้ นท์ (อิมปอร์ ต -เอ็กซ์ ปอร์ ต)
จากัด
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562 ในวันที่ 13 กันยายน 2562 (Record date)

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท แม็คกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

( นายวิรัช เสรี ภาณุ )
กรรมการ

ส่ งที่ส่งมาด้ วย 1
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 จากัด (มหาชน) (“MC”)

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

ผู้โอน : บริ ษัท พี.เค. การ์ เม้ นท์ (อิมปอร์ ต-เอ็กซ์ปอร์ ต)
จากัด (“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 จะชาระราคาให้ กบั PKG โดยชาระเป็ นเงินสด ณ วันโอนกิจการทังหมดตามตั
้
วเลขประมาณการ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิตามบัญชีของ PKG และจะทาการปรับปรุงราคาหากมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิทางบัญชี ณ วันโอนกิจการ
คลาดเคลือ่ นจากประมาณการดังกล่าว ภายใน 30 วันนับจากวันโอนกิจการทังหมดหรื
้
อตามทีต่ กลงกันในภายหลัง
5. ประโยชน์ ของการรับโอนกิจการทัง้ หมดจาก PKG
ปั จจุบนั MC เป็ นบริ ษัทที่ทาหน้ าที่ด้านการตลาด และจัดจาหน่ายสินค้ าของกลุม่ โดยการจัดหาสินค้ าผ่าน PKG ซึง่ เป็ น
บริ ษัทผู้ผลิตและเป็ นเจ้ าของเครื่องหมายการค้ า “Mc” และเครื่ องหมายการค้ าอื่นๆ ทังนี
้ ้ ภายหลังการโอนกิจการทังหมด
้
การ
ดาเนินธุรกิจของ PKG และ MC จะถูกรวมเข้ าอยูภ่ ายใต้ บริ ษัทเดียวกัน ซึง่ จะทาให้ เกิดประโยชน์ ดังนี ้

1. ลดค่าใช้ จา่ ย ลดขันตอนและกระบวนการท
้
างานที่ซ ้าซ้ อน ทาให้ การบริ หารงานและทรัพยากรมีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
2. ทาให้ การปิ ดบัญชีและการจัดทางบการเงินรวมสามารถทาได้ สะดวก รวดเร็วขึ ้น รวมถึงสามารถนาระบบ SAP มาใช้
วิเคราะห์กิจกรรมการผลิต และนาผลไปปรับปรุงการผลิตได้ ดียิ่งขึ ้น
6. แหล่ งเงินทุนที่ใช้ ในการชําระค่ ารับโอนกิจการทัง้ หมดจาก PKG
MC จะใช้ เงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท ในการชาระราคาค่ารับโอนสินทรัพย์ โดย ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 MC มีเงินสด
และเงินลงทุนระยะสันประมาณ
้
1,274 ล้ านบาท ซึง่ เพียงพอสาหรับการทารายการ โดย MC จะได้ รับเงินคืนทุนกลับจาก
PKG ภายหลังการจดทะเบียนเลิกบริ ษัทและการชาระบัญชีของ PKG ซึง่ จะไม่มีผลต่อกระแสเงินสดของกลุม่ บริษัท
7. ขัน้ ตอนในการรับโอนกิจการทัง้ หมดจาก PKG
การดําเนินงาน
1. วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนในการประชุม AGM ของ MC
2. วันประชุมผู้ถือหุ้นของ PKG เพื่อลงมติการโอนกิจการทังหมด
้
3. วันประชุมผู้ถือหุ้นของ MC เพือ่ ลงมติการรับโอนกิจการทังหมด
้
4. วันโอนกิจการทังหมดและช
้
าระค่าโอนกิจการตามมูลค่าประมาณ
การ
5. ปรับปรุงราคาโอนกิจการตามตัวเลขมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิทาง
บัญชี ณ วันโอนกิจการ
6. การจดทะเบียนเลิกกิจการและเริ่ มกระบวนการชาระบัญชี

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-

