ที่ IR 62/013
วันที่ 7 สิงหาคม 2562
เรือ่ ง

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2562 จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล, แผนการปรับโครงสร้างธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท และการทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดในบริษัท ทีบีเอสพี จํากัด (มหาชน) โดยสมัครใจ
(Voluntary Tender Offer) (แก้ไข 2)

เรียน

กรรมการผูจ้ ดั การ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2562 ของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง เรสซิเดนซ์ 301 โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ ถนนราช
ดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ดังนี ้
1.
มี ม ติ อ นุมัติ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาล ส าหรับ ผลการด าเนิ น งานงวด 6 เดื อ นแรกของปี 2562
ตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ ของบริษัทฯ ในอัตรา 0.20 บาท เป็ นจานวน
หุน้ ทัง้ หมด 462,226,467 หุน้ รวมเป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 92,445,293.40 บาท (เก้าสิบสองล้านสีแ่ สนสีห่ มื่นห้าพันสองร้อย
เก้าสิบสามบาทสีส่ บิ สตางค์) โดยเงินปั นผลจ่ายดังกล่าวเป็ นการจ่ายจากกาไรสุทธิ บริษัทฯ กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิ
รับเงิ นปั นผลระหว่างกาล (Record date) ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 และกาหนดจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลในวันที่
6 กันยายน 2562
2.
มีมติอนุมตั ิในหลักการเกี่ยวกับแนวทางการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุม่ บริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการ
รับจ้างแบบพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ ตลอดจนสื่อสิ่งพิมพ์ทกุ ประเภท (“ธุ รกิจสื่อสิ่งพิมพ์”) โดยจะพิจารณารวมบริษัทใน
เครือที่ประกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์เข้าด้วยกันหรือจัดไว้ภายในกลุม่ เดียวกัน เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการดําเนินกิจการและ
การบริหารงานของกลุม่ บริษัท เนื่องจากการประกอบธุรกิจสื่อสิง่ พิมพ์นนั้ มีความเสีย่ งจากผลกระทบของการเปลีย่ นแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว กิจกรรมต่างๆ ก้าวสูโ่ ลกดิจิตอลมากขึน้ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ได้รบั ผลกระทบ
จากการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว หลายๆ บริษัท ต่างรณณรงค์ในการใช้กระดาษให้ลดน้อยลง และใช้ผา่ นระบบออนไลน์มาก
ขึน้ รวมทัง้ การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคอย่างต่อเนื่อง และนําเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เรียกว่า Digital Platform มา
ทดแทนการใช้กระดาษ
นอกจากนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมตั ิมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผูร้ บั มอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูร้ บั มอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร เป็ นผูด้ าํ เนินการศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการพิจารณาปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุม่ บริษัทและปั จจัยเสี่ยงที่
อาจส่งผลกระทบต่อ การปรับโครงสร้างธุ รกิ จของกลุ่ม บริษัท โดยละเอียด และการแต่งตัง้ ที่ปรึกษาเพื่อ ดําเนิน การที่
เกี่ยวข้องดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อการปรับโครงสร้างธุรกิจและเมื่อได้ขอ้ สรุ ปผลการศึกษาและแนวทางการ
ดําเนินการแล้วจึงให้นาํ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
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3.
มีมติอนุมตั ิการทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดใน บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด (มหาชน) (“TBSP”) โดย
สมัค รใจ (Voluntary Tender Offer) ในราคาหุ้น ละ 13.80 บาท ภายใต้เ งื่ อ นไขว่า TKS จะทํา การยกเลิก คํา เสนอซือ้
หลักทรัพย์หากเมื่อสิน้ สุดระยะเวลารับซือ้ แล้วมีผูเ้ สนอขายหุน้ จํานวนน้อยกว่าร้อยละ 15 (สิบห้า) ของหุน้ ที่ออกและ
จําหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ TBSP ทัง้ นี ้ การทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ไม่ได้มีเจตนาเพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดใน TBSP รวมทัง้ ดําเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและ
จําเป็ น ตามกระบวนการและขัน้ ตอนซึง่ บริษัทจะได้แจ้งให้ทราบโดยละเอียดต่อไป
อนึ่ง การเข้าทํา คําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดใน TBSP ของบริษัทฯ เข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึ่ง
ทรัพย์สนิ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยั สําคัญที่ เข้า
ข่ายเป็ นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการ
ได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่อง
รายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าว ด้วยวิธีการคํานวณขนาดรายการ
ตามเกณฑ์กาํ ไรสุทธิจากการดําเนินงาน เปรียบเทียบกับกําไรสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนและหก
เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 ซึง่ ผ่านการสอบทานจากผูส้ อบบัญชีแล้ว (คํานวณภายใต้สมมติฐานที่ผถู้ ือหลักทรัพย์
ของ TBSP ทุกรายตอบคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดใน TBSP ของบริษัทฯ) พบว่ามีมลู ค่าเท่ากับร้อยละ 8.36 และเมื่อนับ
รวมรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทฯ ในรอบหกเดือนที่ผา่ นมา มีมลู ค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 8.36 ตาม
เกณฑ์กาํ ไรสุทธิ จากการดําเนินงาน ซึ่งมีมูลค่าตํ่ากว่าร้อยละ 15 ดังนัน้ บริษัทฯ จึง ไม่มีหน้าที่ตอ้ งจัดทํารายงานและ
เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรือ่ งรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ
4.
มีมติอนุมัติการมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผูร้ บั มอบ
อํานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูร้ บั มอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการดําเนินการใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องหรือจําเป็ นอันเกี่ยวเนื่องกับการทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดใน TBSP และการขอรับสินเชื่อสําหรับการทํา
คําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมด ซึ่งรวมถึงเป็ นผูเ้ จรจา เข้าทํา ลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้อง กําหนด แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดหรือเงื่อนไขใด ๆ ที่จาํ เป็ นหรือเกี่ยวเนื่องกับ การทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดใน TBSP และการขอรับ
สินเชื่อสําหรับการทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมด และ/หรือลงนามในสัญญา บันทึกข้อตกลง และเอกสารต่าง ๆ รวมถึง
การติดต่อกับหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง อาทิ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นต้น ตลอดจนดํา เนินการต่าง ๆ ที่จาํ เป็ นและสมควรโดยคํา นึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ ตามกรอบที่ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
5.
มีมติอนุมตั ิการจัดตัง้ บริษัทย่อยแห่งใหม่ ด้วยหุน้ ที่บริษัทฯ ถืออยูใ่ นบริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจ
เม้นท์ จํากัด (Share Swap) เพื่อรองรับแนวทางการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทัง้ นี ้ คาดว่าจะเริ่มดําเนินการ
ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทย่อยเบือ้ งต้น ดังนี ้
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ชื่อบริษัท:

อยูร่ ะหว่างดําเนินการ

ทุนจดทะเบียน:

300,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น 30,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 10 บาท หรือจํานวนอื่นใดตามที่ฝ่ายบริหารเห็นสมควร

โครงสร้างผูถ้ ือหุน้ :

บริษัทฯ ถือหุน้ ร้อยละ 99.99

วัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ :

Holding Company

ทัง้ นี ้ การปรับโครงสร้างการถือหุน้ โดยการจัดตัง้ บริษัทย่อยข้างต้นเป็ นการดําเนินการปรับโครงสร้าง
บริษัทในกลุม่ ไม่เข้าข่ายเป็ น (ก) รายการได้มาหรือจําหน่ายไป ซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศเรือ่ งรายการได้มาหรือจําหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สินและ (ข) รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ใน
การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและ
การปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยที่บริษัทฯ
จะรายงานความคืบหน้าในการจัดตัง้ บริษัทย่อยดังกล่าวให้ทราบเป็ นลําดับต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

(นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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