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ท่ี M/009/2553  
 
       วันท่ี  9  กุมภาพันธ  2553 
 
เร่ือง แจงมติท่ีประชมุคณะกรรมการ คร้ังท่ี 4/2553 และกําหนดวันประชุมวิสามญัผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2553 
 
เรียน กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
ส่ิงท่ีสงมาดวย สารสนเทศการเขาทํารายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
 
 ดวยท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) คร้ังท่ี 4/2553 เมื่อ
วันท่ี 9 กุมภาพนัธ 2553 ไดมีมติท่ีสําคัญซึ่งสรุปไดดังตอไปน้ี  
 

1. อนุมัติการโอนขายทรัพยสินท่ีใชในการดําเนินธุรกิจส่ือท้ังหมดของบริษัท ใหแกบริษัท มีเดีย 
สตูดิโอ จํากัด (“มีเดีย สตูดิโอ”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทท่ีบริษัทถือหุนอยูรอยละ 99.99 ของหุนท้ังหมดของมีเดีย 
สตูดิโอ โดยสินทรัพยสวนใหญท่ีจะโอนประกอบดวย ท่ีดิน อาคาร อุปกรณการผลิตรายการโทรทัศนและสินคา
คงเหลือ ในราคาซือ้ขายตามมูลคาทางบญัชขีองทรัพยสิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 รวมท้ังส้ินเปนเงิน 
197,097,963.10 บาท 

 
2. อนุมั ติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  มีเดีย  สตูดิโอ  จํากัด  (“มีเดีย  สตูดิโอ”) จาก 

50,000,000 บาท แบงออกเปน 5,000,000 หุนสามัญ (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท) เปน 343,897,960 บาท แบง
ออกเปน 34,389,796 หุนสามัญ โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 29,389,796 หุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 
บาท) และอนุมัติใหบริษัทซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในมีเดีย สตูดิโอ จํานวน 29,389,796 หุน (ซึ่งเปนหุนท่ีบริษัทจะจองซื้อ
ตามสัดสวนการถือหุนจํานวน 29,389,784 หุน และหุนท่ีผูถือหุนอื่นไมจองซื้อจํานวน 12 หุน) ในราคาตามมูลคาท่ี
ตราไวหุนละ 10 บาท รวมเปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 293,897,960 บาท ท้ังน้ี ภายหลังการซื้อหุนเพิ่มทุนบริษัทจะ     
ถือหุนใน มีเดีย สตูดิโอ จํานวนท้ังส้ิน 34,389,794 หุน คิดเปนรอยละ 99.99 ของหุนท่ีออกแลวท้ังหมดภายหลัง
การเพิ่มทุน โดยเงินท่ีไดจากการเพิ่มทุนของมีเดีย สตูดิโอ จะนําไปใชในการซื้อและรับโอนทรัพยสินท่ีใชในการ
ดําเนินธุรกิจส่ือท้ังหมดของบริษัทตามขอ 1 ขางตน จํานวน 197,097,963.10 บาท และเพื่อชําระคืนหน้ีท่ีมีเดีย 
สตูดิโอ มีอยูกับบริษัทจํานวน 96,800,000 บาท  
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ท้ังน้ี เน่ืองจากมีเดีย สตูดิโอ เปนบริษัทยอยท่ีบริษัทถือหุนอยูรอยละ 99.99 ดังน้ัน การเขาทํา
รายการตามขอ 1 และขอ 2 ขางตนจึงไมจําเปนตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทภายใตประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยง
กัน พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (รวมเรียกวา “ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน”) และประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลักเกณฑในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญท่ีเขาขายเปนการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพย และประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพิม่เติม (รวมเรียกวา 
“ประกาศไดมา/จําหนายไป”) อีกท้ังยังไดรับการยกเวนไมตองจัดประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติการดังกลาวตามมาตรา 
89/12 (3) (ก) ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4)  
 
 3. อนุมัติการโอนขายหุนในบริษัท มีเดีย สตูดิโอ จํากัด (“มีเดีย สตูดิโอ”) ท่ีบริษัทถืออยูท้ังหมด
ภายหลังการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในมีเดีย สตูดิโอ ตามขอ 2 ขางตน จํานวนรวมท้ังส้ิน 34,389,794 หุน ใหแก
บริษัท สตรองโฮลด แอสเซ็ทส จํากัด ซึ่งเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัท ในราคาซ้ือขาย หุนละ 11.6398 บาท 
หรือคิดเปนมูลคารวม 400,291,000 บาท โดยราคาซื้อขายดังกลาวเปนราคายุติธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษา
ทางการเงินของบริษัท และการโอนขายหุนดังกลาวจะกระทําภายหลังจากท่ีบริษัทไดโอนขายทรัพยสินเก่ียวกับ
ธุรกิจส่ือท้ังหมดของบริษัทใหกับมีเดีย สตูดิโอ ตามขอ 1 ขางตน  และภายหลังจากการเพิ่มทุนในมีเดีย สตูดิโอ ตาม
ขอ 2 ขางตนแลว 

 
ท้ังน้ี รายการดังกลาวเปนการเขาทํารายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน ตาม

ประกาศไดมาหรือจําหนายไป โดยมีขนาดรายการท่ีคํานวณตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทนเทากับรอยละ 
21.08 ของสินทรัพยรวมของบริษัท ตามงบการเงินรวม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 (หรือรอยละ 6.54 ของ
สินทรัพยรวม ตามงบการเงินรวม ณ. วันท่ี 30 กันยายน 2552 ปรับปรุงดวยรายการสําคัญท่ีเกิดขึ้นภายหลังวันท่ี
ตามงบการเงิน ไดแก การเพิ่มทุนเพื่อไดมาซึ่งสินทรัพยและการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยโดยออม เมื่อ
วันท่ี 18 ธันวาคม 2552) และเปนการเขาทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยมีขนาด
รายการรอยละ 26.23 ของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิ ตามงบการเงินรวม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 (หรือรอยละ 
7.97 ของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิ ตามงบการเงินรวม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 ปรับปรุงดวยรายการสําคัญท่ี
เกิดขึ้นภายหลังวันท่ีตามงบการเงิน ไดแก การเพิ่มทุนเพื่อไดมาซึ่งสินทรัพยและการเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยโดยออม เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2552) โดยบริษัทมีหนาท่ีตองเปดเผยสารสนเทศการทํารายการของ
บริษัทตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขออนุมัติการเขาทํารายการดังกลาวตอท่ีประชุมผูถือหุนดวย
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คะแนนเสียงไมตํ่ากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไมนับสวนของผูถือหุน
ท่ีมีสวนไดเสีย และบริษัทตองจัดสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุนพรอมกับความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ
ใหแกผูถือหุน เปนระยะเวลาลวงหนาไมนอยกวา 14 วัน กอนวันประชุมผูถือหุน 
 
  ท้ังน้ี รายละเอียดของการเขาทํารายการดังกลาวปรากฏในสารสนเทศท่ีสงมาพรอมน้ี 
 

 อน่ึง ในการพิจารณาเร่ืองการเขาทํารายการดังกลาวขางตน นายเจริญ จิรวิศัลย กรรมการ
บริษัท ซึ่งเปนกรรมการในบริษัท สตรองโฮลด แอสเซ็ทส จํากัด ไมไดเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน
วาระน้ี เน่ืองจากเปนผูมีสวนไดเสีย  
 
 4. อนุมัติใหแตงต้ัง บริษัท แอดไวเซอร่ี พลัส จํากัด เปนท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท เพื่อให
ความเห็นแกผูถือหุนในการพิจารณาการลงมติเก่ียวกับการเขาทํารายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการที่เก่ียว
โยงกันตามขอ 3 ขางตน 
 
 5. อนุมัติการปรับเพิ่มคาสอบบัญชีประจําป 2552 ใหแกผูสอบบัญชีของสํานักงาน ดร. วิรัช แอนด 
แอสโซซิเอส จาก 990,000 บาท เปน 1,190,000 บาท เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงลักษณะธุรกิจของบริษัทและ  
มีการเพิ่มจํานวนของบริษัทในกลุมอันเปนผลจากการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทตามมติของท่ีประชุมวิสามัญ    
ผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2552  
 

6. อนุมัติการเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2553 ในวันท่ี 26 มีนาคม 2553 เวลา 14.00 น. 
ณ หองดุสิตธานีฮอลล โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร เพื่อพจิารณาเร่ืองตางๆ ดังตอไปน้ี 

 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 17 

ธันวาคม 2552 
วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการโอนขายหุนท้ังหมดในบริษัท มีเดีย สตูดิโอ จํากัด ท่ีบริษัทถืออยู

จํานวน 34,389,794 หุน ใหแก บริษัท สตรองโฮลด แอสเซ็ทส จํากัด ซึ่งเปนการเขา
ทําเขาทํารายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการปรับเพิ่มคาสอบบัญชีประจําป 2552 ใหแกผูสอบบัญชีของ
สํานักงาน ดร. วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 
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โดยวันกําหนดสิทธิของผูถือหุนในการเขาประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2553 (Record Date) 
วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2553 และวันรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2553 

 
ท้ังน้ี บริษัทจะดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุนใหสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อพิจารณาความเพียงพอของ
สารสนเทศอยางนอย 5 วันทําการกอนการจัดสงใหแกผูถือหุน โดยบริษัทจะดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุม   
ผูถือหุนใหแกผูถือหุนของบริษัทเปนการลวงหนาไมนอยกวา 14 วัน กอนวันประชุมผูถือหุน 

 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                     (นางสาวสุภาพรรณ วิสฤตาภา) 
                เลขานุการบริษัท  


