
1 

ท่ี M/012/2553 
 

วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2553 
 
เร่ือง  แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 6/2553 เก่ียวกับการแกไขมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

คร้ังท่ี 4/2553 และการแกไขสารสนเทศการเขาทํารายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการ     
ท่ีเก่ียวโยงกัน 

 

เรียน  กรรมการและผูจัดการ 
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

อางถึง หนังสือแจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 4/2553 ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2553                 
ท่ี M/009/2553 

ส่ิงท่ีสงมาดวย  สารสนเทศการเขาทํารายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการท่ีเก่ียวโยงกัน (ฉบับแกไข)  

 ตามท่ีบริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดแจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
ของบริษัทคร้ังท่ี 4/2553 เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2553 ตามท่ีอางถึงเก่ียวกับการอนุมัติใหบริษัทโอนขาย
ทรัพยสินท่ีใชในการดําเนินธุรกิจส่ือท้ังหมดของบริษัทใหแกบริษัท มีเดีย สตูดิโอ จํากัด (“มีเดีย สตูดิโอ”) ซึ่ง
เปนบริษัทยอยของบริษัทท่ีบริษัทถือหุนอยูรอยละ 99.99 ของหุนท้ังหมด และการเพิ่มทุนในมีเดีย สตูดิโอ 
รวมท้ังการขายหุนใน มีเดีย สตูดิโอ ท่ีบริษัทถืออยูท้ังหมดภายหลังการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในมีเดีย สตูดิโอ 
ความละเอียดแจงแลวน้ัน อยางไรก็ตาม เพื่อใหราคาซื้อขายทรัพยสินใหแกมีเดีย สตูดิโอ สะทอนมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพย ท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 6/2553 เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2553 จึงไดมีมติให
กําหนดราคาซื้อขายทรัพยสินใหม ซึ่งเปนผลใหตองมีการเพิ่มจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนของมีเดีย สตูดิโอ และ
จํานวนหุนในมีเดีย สตูดิโอ ท่ีบริษัทจะจองซื้อ รวมท้ังจํานวนหุนในมีเดีย สตูดิโอ ท่ีจะโอนขายใหแกบริษัท   
สตรองโฮลด แอสเซ็ทส จํากัด และราคาเสนอขายหุน โดยท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 6/2553 ของบริษัท
ไดมีมติท่ีสําคัญเก่ียวกับเร่ืองดังกลาวสรุปไดดังน้ี 

1. อนุมัติการกําหนดราคาซื้อขายทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจส่ือท้ังหมดของบริษัทให
แก มีเดีย สตูดิโอ ใหม จากเดิม “ในราคาซื้อขายตามมูลคาทางบัญชีทรัพยสิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 
รวมท้ังส้ินเปนเงิน 197,097,963.10 บาท” เปน “กําหนดราคาซื้อขายเทากับราคาตามมูลคาทางบัญชี ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 สําหรับทรัพยสินประเภท อุปกรณการผลิตรายการโทรทัศน สินคาคงเหลือและ
สินทรัพยอื่น และกําหนดราคาซื้อขายตามราคาประเมินของทรัพยสินโดยผูประเมินราคาอิสระ สําหรับท่ีดิน
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และอาคารสํานักงาน รวมท้ังส้ินเปนเงิน 244,299,912.20 บาท” ท้ังน้ี เพื่อใหราคาซื้อขายสะทอนมูลคา
ยุติธรรรมของสินทรัพย  

2.  อนุมัติการแกไขการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ มีเดีย สตูดิโอ จากเดิม “เพิ่มทุนจดทะเบียน
เปน 343,897,960 บาท แบงออกเปน 34,389,796 หุนสามัญ โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหม จํานวน 
29,389,796 หุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท)” เปน “เพิ่มทุนจดทะเบียนของ มีเดีย สตูดิโอ เปน 391,100,000 
บาท แบงออกเปน 39,110,000 หุนสามัญ โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหมจํานวน 34,110,000 หุน (มูลคาท่ี
ตราไวหุนละ 10 บาท)” และอนุมัติการแกไขจํานวนหุนในมีเดีย สตูดิโอ ท่ีบริษัทจะจองซื้อ จากเดิม “จํานวน 
29,389,796 หุน ในราคาจองซื้อเทากับมูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 293,897,960 บาท” 
เปน “จํานวน 34,110,000 หุน (ซึ่งเปนหุนท่ีบริษัทจะจองซื้อตามสัดสวนการถือหุนจํานวน 34,109,986 หุน 
และหุนท่ีผูถือหุนอื่นสละสิทธิไมจองซื้อจํานวน 14 หุน) ในราคาจองซื้อเทากับมูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท 
รวมเปนเงินท้ังส้ิน 341,100,000 บาท”  

ท้ังน้ี ภายหลังการซื้อหุนเพิ่มทุนบริษัทจะถือหุนในมีเดีย สตูดิโอ จํานวนท้ังส้ิน 
39,109,998 หุน คิดเปนรอยละ 99.99 ของหุนท่ีออกแลวท้ังหมดภายหลังการเพิ่มทุน โดยวัตถุประสงคของ
การใชเงินท่ีไดจากการเพิ่มทุนของมีเดีย สตูดิโอ จะยังคงเดิม คือ นําไปใชในการซื้อและรับโอนทรัพยสินท่ีใช
ในการดําเนินธุรกิจส่ือท้ังหมดของบริษัทตามขอ 1 ขางตน จํานวน 244,299,912.20 บาท และเพื่อชําระคืน
หน้ีท่ีมีเดีย สตูดิโอ มีอยูกับบริษัทจํานวน 96,800,000 บาท 

 
3.  อนุมัติการแกไขจํานวนหุนในมีเดีย สตูดิโอ ท่ีบริษัทจะโอนขายใหแกบริษัท สตรองโฮลด  

แอสเซ็ทส จํากัด (“สตรองโฮลด”) ซึ่งเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัทและราคาซื้อขายหุนใหมใหสอดคลอง
กับการแกไขมติขอ 1. และ 2. ขางตน จากเดิม “จํานวนหุนในมีเดีย สตูดิโอ ท่ีจะโอนขายใหแกสตรองโฮลด  
รวมท้ังส้ิน 34,389,794 หุน ในราคาซื้อขายหุนละ 11.6398 บาท รวมท้ังส้ินเปนเงิน 400,291,000 บาท” เปน 
“จํานวนหุนใน มีเดีย สตูดิโอ ท่ีจะโอนขายใหแก สตรองโฮลด รวมท้ังส้ิน 39,109,998 หุน ในราคาซื้อขายรวม
ท้ังส้ินเปนเงิน 400,291,000 บาทหรือคิดเปนราคาหุนละ 10.2350 บาท”  

ท้ังน้ี บริษัทไดจัดสงสารสนเทศการเขาทํารายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการท่ี
เก่ียวโยงกันฉบับแกไขใหม ซึ่งระบุถึงขนาดของรายการและเร่ืองอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของมาพรอมหนังสือฉบับน้ี 

ในการพิจารณารายการขางตน นายเจริญ จิรวิศัลย กรรมการของบริษัท ซึ่งเปนกรรมการ
ของบริษัท สตรองโฮลด แอสเซ็ทส จํากัด ไมไดเขารวมประชุมและออกเสียงในการประชุมในวาระน้ี เน่ืองจาก
เปนผูมีสวนไดเสีย 
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4.  อนุมัติใหแกไขจํานวนหุนของมีเดีย สตูดิโอ ท่ีจะโอนขายใหแก สตรองโฮลดในวาระท่ี 2 ท่ี
จะนําเสนอตอท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2553 จากเดิม “จํานวน 34,389,794 หุน” เปน “จํานวน 
39,109,998 หุน” ดังน้ัน วาระท่ี 2 ของการประชุมวิสามัญผูถือหุนจะเปนดังน้ี “วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการ
โอนขายหุนท้ังหมดในบริษัท มีเดีย สตูดิโอ จํากัด ท่ีบริษัทถืออยูจํานวน 39,109,998 หุน ใหแก บริษัท        
สตรองโฮลด แอสเซ็ทส จํากัด ซึ่งเปนการเขาทํารายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการท่ีเก่ียวโยงกันของ
บริษัท” 

 

ท้ังน้ี รายละเอียดอื่นๆ ของมติท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 4/2553 ซึ่งไดแจงมายังตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2553 ยังคงเปนเชนเดิมไมมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการ
ดังกลาวรวมถึงกําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2553 และวันกําหนดสิทธิของผูถือหุน (Record 
Date) ยังคงเปนไปตามหมายกําหนดการเดิม คือ วันประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2553 คือ วันท่ี 26 มีนาคม 
2553 เวลา 14.00 น. ณ หองดุสิตธานีฮอลล โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร วัน Record Date คือวันท่ี 24 
กุมภาพันธ 2553  

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 (นางสาวสุภาพรรณ วิสฤตาภา) 
 เลขานุการบริษัท  
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แกไขสารสนเทศเก่ียวกับการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัท 

1. บทนํา  

เดิม 

“ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “มีเดียส”) 
คร้ังท่ี 4/2553 เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2553 มีมติอนุมัติใหบริษัทจําหนายหุนสามัญของบริษัท มีเดีย สตูดิโอ 
จํากัด (“มีเดีย สตูดิโอ”) จํานวน 34,389,794 หุน คิดเปนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว 
(ภายหลังการเพิ่มทุนตามรายละเอียดในขอ 5(4)) ในราคาหุนละ 11.6398 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 
400,291,000 บาท โดยมีรายละเอียดสาระสําคัญดังตอไปน้ี” 

แกไขเปน 

“ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “มีเดียส”) 
คร้ังท่ี 4/2553 เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2553 และคร้ังท่ี 6/2553 เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2553 มีมติอนุมัติให
บริษัทจําหนายหุนสามัญของบริษัท มีเดีย สตูดิโอ จํากัด (“มีเดีย สตูดิโอ”) จํานวน 39,109,998 หุน คิดเปน
รอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว (ภายหลังการเพิ่มทุนตามรายละเอียดในขอ 5(4)) รวมมูลคา
ซื้อขาย 400,291,000 บาทหรือคิดเปนราคาตอหุนเทากับ 10.2350 บาท โดยมีรายละเอียดสาระสําคัญ
ดังตอไปน้ี” 

2.  ขอ 5. รายละเอียดของสินทรัพยที่จําหนายไป  

เดิม  

 (4) โครงสรางทุน : ณ วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2553 ทุนจดทะเบียนจํานวน 
50,000,000 บาท  แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 
5,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท (ชําระ
เต็มมูลคาหุน) 

   ท้ั ง น้ี  มี เ ดี ย  ส ตู ดิ โ อ  จะ ทําการ เพิ่ ม ทุนจํ านวน 
293,897,960 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 
29,389,796 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท ภายหลัง
จากท่ีไดรับอนุมัติเพิ่มทุนจากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน
ของมีเดีย สตูดิโอ คร้ังท่ี 1/2553 ซึ่งกําหนดประชุมใน
วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2553 ซึ่งจะสงผลใหทุนจด
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ทะเบียนเพิ่มขึ้นเปน 343,897,960 บาท แบงออกเปน
หุนสามัญจํานวน 34,389,796 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 
10 บาท  

(5) สัดสวนหุนท่ีถือกอนจําหนายไป : รอยละ 99.99   

(6) จํานวนหุนท่ีจะจําหนายไป : 34,389,794 หุน 

(7) สัดสวนหุนท่ีถือหลังจําหนายไป : -ไมมี- 

(8) รายชื่อผูถือหุน :  

 ตามบัญชีรายชื่อผูถือหุน ณ วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2553  

ชื่อ จํานวนหุน รอยละ 
1. บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จาํกัด (มหาชน) 4,999,998 99.99 
2.  ผูถือหุนอื่น 2 < 0.01 
รวม 5,000,000 100.00 

  

 หลังจดทะเบียนเพิ่มทุน  จํานวน 293,897,960 บาท  

ชื่อ จํานวนหุน รอยละ 
1. บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จาํกัด (มหาชน) 34,389,794  99.99 
2.  ผูถือหุนอื่น 2 <0.01 
รวม 34,389,796 100.00 

 
แกไขเปน 

 (4) โครงสรางทุน : ณ วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2553 ทุนจดทะเบียนจํานวน 
50,000,000 บาท  แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 
5,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท (ชําระ
เต็มมูลคาหุน) 

   ท้ั ง น้ี  มี เ ดี ย  ส ตู ดิ โ อ  จะ ทําการ เพิ่ ม ทุนจํ านวน 
341,100,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 
34,110,000 หุ น  มู ล ค า ท่ี ต ร า ไ ว หุ น ล ะ  10 บาท 
ภายหลังจากท่ีได รับอนุมั ติ เพิ่มทุนจากท่ีประชุม
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วิสามัญผูถือหุนของมีเดีย สตูดิโอ คร้ังท่ี 1/2553 ซึ่ง
กําหนดประชุมในวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2553 ซึ่งจะ
สงผลใหทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเปน 391,100,000 บาท 
แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 39,110,000 หุน มูล
คาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท  

(5) สัดสวนหุนท่ีถือกอนจําหนายไป : รอยละ 99.99   

(6) จํานวนหุนท่ีจะจําหนายไป : 39,109,998 หุน 

(7) สัดสวนหุนท่ีถือหลังจําหนายไป : -ไมมี- 

(8) รายชื่อผูถือหุน :  

 ตามบัญชีรายชื่อผูถือหุน ณ วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2553  

ชื่อ จํานวนหุน รอยละ 
1. บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จาํกัด (มหาชน) 4,999,998 99.99 
2.  ผูถือหุนอื่น 2 < 0.01 
รวม 5,000,000 100.00 

  

 หลังจดทะเบียนเพิ่มทุน  จํานวน 341,100,000 บาท  

ชื่อ จํานวนหุน รอยละ 
1. บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จาํกัด (มหาชน) 39,109,998  99.99 
2.  ผูถือหุนอื่น 2 <0.01 
รวม 39,110,000 100.00 

 
 
3. ขอ 7. มูลคาของสินทรัพยทีจ่ําหนายไป 

 เดิม 

“หุนสามัญของมีเดีย สตูดิโอ จํานวน 34,389,794 หุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท) ราคาซื้อขาย
หุนละ 11.6398 บาท รวมมูลคา 400,291,000 บาท” 
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แกไขเปน 

หุนสามัญของมีเดีย สตูดิโอ จํานวน 39,109,998 หุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท) มูลคาท่ี
จําหนายไปรวม400,291,000 บาท หรือคิดเปนราคาซื้อขายหุนละ 10.2350 บาท 

4. ขอ 11. ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการตรวจสอบ 

เดิม 

“ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 4/2553 เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2553 นายเจริญ จิรวิศัลย 
กรรมการซึ่งเปนบุคคลเก่ียวโยงในการเขาทํารายการ ไมไดเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติการเขาทํารายการในวาระน้ี โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและ
มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการเขาทํารายการดังกลาว โดยมีความเห็นวาการเขาทํารายการมีความสมเหตุสมผล 
เน่ืองจากสตรองโฮลดแสดงความจํานงจะซื้อธุรกิจส่ือ และผูบริหารใหมไมมีนโยบายดําเนินธุรกิจดังกลาว 
ดังน้ัน การจําหนายธุรกิจส่ือจึงตรงตามนโยบายของบริษัทท่ีจะเนนการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยเปน
หลักและทําใหธุรกิจของบริษัทมีความชัดเจนมากข้ึน พรอมกันน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  มีความเห็นต
อมูลคาของสินทรัพยท่ีจําหนายไปวามีความเหมาะสม โดยราคาตกลงซ้ือขายสินทรัพยเปนราคาท่ีประเมิน
โดยท่ีปรึกษาทางการเงิน ดวยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) เทากับ 11.6398 บาทตอหุน 
ซึ่งสูงกวามูลคาทางบัญชีภายหลังการปรับปรุง (Adjusted Book Value) ท่ี 9.63 บาทตอหุน ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบใหนําเสนอเรื่องตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาตอไป” 

แกไขเปน 

“ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 4/2553 เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2553 นายเจริญ จิรวิศัลย 
กรรมการซึ่งเปนบุคคลเก่ียวโยงในการเขาทํารายการ ไมไดเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติการเขาทํารายการในวาระน้ี โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและ
มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการเขาทํารายการดังกลาว โดยมีความเห็นวาการเขาทํารายการมีความสมเหตุสมผล 
เน่ืองจากสตรองโฮลดแสดงความจํานงจะซื้อธุรกิจส่ือ และผูบริหารใหมไมมีนโยบายดําเนินธุรกิจดังกลาว 
ดังน้ัน การจําหนายธุรกิจส่ือจึงตรงตามนโยบายของบริษัทท่ีจะเนนการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยเปน
หลักและทําใหธุรกิจของบริษัทมีความชัดเจนมากข้ึน พรอมกันน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  มีความเห็นต
อมูลคาของสินทรัพยท่ีจําหนายไปวามีความเหมาะสม โดยราคาตกลงซ้ือขายสินทรัพยเปนราคาท่ีประเมิน
โดยท่ีปรึกษาทางการเงิน ดวยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) คิดเปนราคาหุน 10.2350 
บาทตอหุน ซึ่งสูงกวามูลคาทางบัญชีภายหลังการปรับปรุง (Adjusted Book Value) ท่ี 8.63 บาทตอหุน ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบใหนําเสนอเรื่องตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาตอไป” 


