วันที่ 13 สิ งหาคม 2562
เรื่ อง การเข้าทํารายการได้มาซึ่งหุน้ สามัญ ของ บริ ษทั ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด เพิ่มในสัดส่ วน
ร้อยละ 0.50 (แก้ไข)
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ตามที่ที่ประชุ มคณะกรรมการของ บริ ษทั โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ครั้งที่
13/2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ได้มีมติอนุ มตั ิให้ บริ ษทั ฯ เข้าซื้ อหุ ้นของบริ ษทั ดับบลิวพีเอส (ประเทศ
ไทย) จํากัด (“WPS”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิ จเกี่ ยวกับการพิมพ์หนังสื อและวารสารต่างๆ จํานวน
42,250,000 หุ ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ 84.50 ของหุ ้นสามัญที่จดทะเบียนชําระแล้วของ WPS (“หุ น้ ของ WPS”)
จาก บริ ษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“ผูข้ าย”) ในราคาหุ ้นละ 9.645 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น
407.50 ล้านบาท ภายหลังจากการเข้าซื้อหุน้ ของ WPS ในครั้งนี้ จะส่ งผลให้ WPS เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ
เข้าซื้อหุ น้ สามัญของ WPS เพิ่มเติมจากผูถ้ ือหุน้ เดิมอีกจํานวน 7,499,998 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 9.645 บาท หรื อคิด
เป็ นสัดส่ วนร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียน เป็ นจํานวนเงิน 72.34 ล้านบาท ภายหลังการซื้อหุ น้ สัดส่ วนการถือ
หุ ้นในบริ ษทั ดังกล่าวเพิ่มจากเดิมในสัดส่ วนร้อยละ 84.50 เป็ นสัดส่ วนร้อยละ 99.50 ของทุนจดทะเบียน และ
บริ ษทั ฯได้จ่ายชําระค่าหุน้ แล้วทั้งจํานวน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
และที่ ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ครั้ งที่ 6/2562 เมื่ อวันที่ 13 สิ งหาคม 2562 มี มติ อนุ มตั ิ ใ ห้
บริ ษทั ฯ เข้าซื้อหุ น้ สามัญของ WPS เพิ่มเติมจากผูถ้ ือหุ น้ เดิมอีกจํานวน 250,000 หุ น้ ในราคาหุ น้ ละ 9.645 บาท
หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 0.50 ของทุนจดทะเบียน เป็ นจํานวนเงิน 2.41 ล้านบาท ภายหลังการซื้อหุ น้ สัดส่ วน
การถือหุ ้นในบริ ษทั ดังกล่าวเพิ่มจากเดิมในสัดส่ วนร้อยละ 99.50 เป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
ซึ่งบริ ษทั ฯ จะจ่ายชําระค่าหุน้ ดังกล่าวภายในเดือน สิ งหาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ :1. วันเดือนปี ที่เกิดรายการ

: ภายในเดือน สิ งหาคม 2562

2. คู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้อง
ผู้ซื้อ :
ผู้ขาย :

บริ ษทั โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน) (“EPCO”)
บริ ษทั อัมริ นทร์ พริ้ นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)
จํานวน 250,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 0.50
ความสั มพันธ์ ระหว่ างผู้ซื้อและผู้ขาย : ผูข้ ายดังกล่าวข้างต้น ไม่ใช่บุคคลที่มีความเกี่ยวโยง
กันของบริ ษทั ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ใน
การทํารายการที่เกี่ ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิ งหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมู ลและการ
ปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน
2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ”)
3. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่ได้มา
ประเภทหลักทรัพย์

: หุน้ สามัญ

จํานวนหุน้ ที่ขาย

: 250,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 9.645 บาท

ราคาซื้อรวม

: 2.41 ล้านบาท

สัดส่ วนการถือหุน้ ใน บริ ษทั ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด (“WPS”)
ก่อนซื้อหุ น้ สามัญ

: ร้อยละ 99.50

หลังการซื้อหุน้ สามัญ ในครั้งนี้ : ร้อยละ 100.00
4. โครงสร้างการถือหุ น้ ก่อนและหลังเข้าทํารายการ
รายชื่อผูถ้ ือหุ น้
บริ ษทั โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั อมริ นทร์พริ้ นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จํากัด
(มหาชน)

นายยุทธ ชินสุ ภคั กุล
นายวีระ เหล่าวิทวัส
รวม

ก่อนเข้าทํารายการ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
จํานวนหุน้
สัดส่ วน (%)
49,749,998
99.50

จํานวนหุน้
49,999,998

สัดส่ วน (%)
100

250,000

0.50

-

-

1
1
50,000,000

100.00

1
1
50,000,000

0.00
0.00
100.00

5. รายชื่อกรรมการก่อนและหลังเข้าทํารายการ
กรรมการ ก่อนเข้ าซื้อหุ้น
ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
1. นายยุทธ
ชินสุ ภคั กุล
2. นายวีระ
เหล่าวิทวัส
3. นายประสงค์ หาญปิ ยวัฒนสกุล
4. นายธิติพนั ธ์ พิสุทธิ์ธนกาญจนา

หลังเข้าซื้ อหุน้

กรรมการ หลังเข้ าซื้อหุ้น
1. นายยุทธ
2. นายวีระ
3. นายประสงค์
4. นายธิติพนั ธ์
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ชินสุ ภคั กุล
เหล่าวิทวัส
หาญปิ ยวัฒนสกุล
พิสุทธิ์ธนกาญจนา

6. มูลค่าสิ นทรัพย์ที่จะได้มา
บริ ษทั เข้าซื้อหุน้ ของ WPS ในสัดส่ วนร้อยละ 0.50 ราคาหุ น้ ละ 9.645 บาท ในราคาเท่าเดิม
ซึ่งเป็ นไปตามราคาที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯ (ผูซ้ ้ือ) และผูข้ าย เป็ นจํานวนเงิน 2.41 ล้านบาท
7. เกณฑ์ในการกําหนดมูลค่าของสิ่ งตอบแทน
เนื่องจากเป็ นการเข้าทํารายการต่อเนื่องจากเดิมที่บริ ษทั เข้าซื้อหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ

0.50

ราคาหุ น้ ละ 9.645 บาท ซึ่งในครั้งนี้บริ ษทั ฯได้เข้าซื้อหุน้ ของ WPS เพิม่ ร้อยละ 0.50 ในราคาเท่า
เดิม ซึ่งเป็ นไปตามราคาหุ น้ ที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯ (ผูซ้ ้ือ) และผูข้ าย รวมเป็ นจํานวนเงิน 2.41
ล้านบาท
8. เงื่อนไขการชําระเงิน และเงื่อนไขอื่น
บริ ษทั ฯจะชําระเงินค่าหุน้ เต็มจํานวนภายในเดือน สิ งหาคม 2562
9. ขนาดของรายการและหลักเกณฑ์
การคํานวณขนาดของรายการที่จะได้มาซึ่งสิ นทรัพย์มีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูลทางการเงินที่ใช้ในการคํานวณ
(หน่ วย: ล้านบาท)
สิ นทรัพย์รวม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หนี้สินรวม
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
สิ นทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุ ทธิ (NTA)
กําไรสุ ทธิ 4 ไตรมาสล่ าสุ ด

บริ ษทั ฯ
ณ 30 มิ.ย. 2562
13,468.15
9,856.51
896.21
2,715.44
356.46
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WPS
ณ 31 ธ.ค. 2561
673.72
109.85
563.88
23.24

การคํานวณขนาดรายการตามเกณฑ์คาํ นวณเปรี ยบเทียบ
การคํานวณ

ขนาดรายการ (%)
ณ 30 มิ.ย. 2562

= NTA ของเงินลงทุนในบริ ษทั x สัดส่ วนที่จาํ หน่ายไป x 100
NTA ของบริ ษทั จดทะเบียน

0.10 %

=กําไรสุ ทธิที่เกิดจากสิ นทรัพย์ตามสัดส่ วนที่จาํ หน่ายไปx 100
กําไรสุ ทธิของบริ ษทั

0.21 %

= มูลค่าขายเงินลงทุน
สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั จดทะเบียน

0.02 %

-ไม่มีเนื่องจากไม่มีการออกหลักทรัพย์เพื่อเป็ นสิ่ งตอบแทนการ
ได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์

-

เกณฑ์
1. เกณฑ์มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ที่
มีตวั ตนสุ ทธิ
2. เกณฑ์กาํ ไรสุ ทธิ จ ากการดํา เนิ นการ
ปกติหลังหักภาษี
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน
4. เกณฑ์มู ลค่ าของหลักทรั พ ย์ที่บริ ษทั
จดทะเบี ย นออกให้เ พื่ อ เป็ นสิ่ ง ตอบ
แทนการจําหน่ายไป

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่
ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยั สําคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจําหน่าย
ไปซึ่ งสิ นทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผย
ข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์ พ.ศ.
2547

เนื่ องจากคํานวณขนาดรายการได้มาตามเกณฑ์สูงสุ ด คือ เกณฑ์ก าํ ไรสุ ทธิ จากการ

ดําเนินการปกติหลังหักภาษี (ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562) ได้ร้อยละ 0.21 และ
เมื่อรวมรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ที่คาํ นวณขนาดรายการในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผา่ นมาจะมี
ขนาดรายการสู งสุ ดตามเกณฑ์ของรายการ คิดเป็ นร้อยละ 9.58

ซึ่ งตํ่ากว่าร้อยละ 15 จึงไม่

เข้าเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูลตามประกาศเรื่ องการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ นอกจากนั้น
รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่
ทจ.21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์การทํารายการที่เกี่ ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลการปฏิ บตั ิการของบริ ษทั จดทะเบี ยนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 เนื่องจากเป็ นการทํารายการกับบุคคล/นิติบุคคล ซึ่งมิใช่บุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน
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10. ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับการตกลงเข้าทํารายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 6/2562 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2562 ได้
พิจารณารายการดังกล่าวในครั้งนี้ อย่างรอบคอบแล้ว โดยได้พิจารณาทั้งในด้านเงื่อนไขการทํา
รายการ ความเหมาะสมของมู ล ค่ า การซื้ อ ขาย และการขยายงานสิ่ ง พิ ม พ์ด้า นแพ็ค เก็ จ จิ้ ง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงมีความเห็นว่าการเข้าทํารายการในครั้งนี้ มีความเหมาะสมเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ รวมทั้งอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล
11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการของบริ ษทั ที่แตกต่างจากความเห็น
ของคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ทุ ก ท่ านมี ความเห็ นสอดคล้องกับมติ คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ
ข้า งต้น (เป็ นเอกฉั น ท์) และไม่ มี ก รรมการตรวจสอบท่ า นใดมี ค วามเห็ น แตกต่ า งจากมติ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ดังกล่าว
อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเป็ นรายการได้มาซึ่ งหุ ้นสามัญในบริ ษทั อื่น บริ ษทั จดทะเบียนจึงต้อง
เปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตามข้อบังคับ ที่ บจ/ป 11-00 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการเกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตั ิการใดๆ ของบริ ษทั จดทะเบียน
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-วีระ เหล่ าวิทวัส-

( นายวีระ เหล่าวิทวัส )
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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