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 วันที่ 19 มกราคม 2553 

เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมขอมูลในคําเสนอซื้อหลักทรัพย (แบบ 247-4) ของบริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด (มหาชน) 

เรียน  เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
กรรมการและผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
กรรมการ และผูถือหุนบริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด (มหาชน) 

อางถึง คําเสนอซื้อหลักทรัพย (แบบ 247-4) ฉบับลงวันที่ 29 ธันวาคม 2552 

 บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอรไพรส จํากัด บริษัท เบ็ล พารค เรสซิเดนซ จํากัด นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ และ
นางสาวรมณี บุญดีเจริญ (“ผูทําคําเสนอซื้อ”) ซึ่งไดยื่นคําเสนอซื้อหลักทรัพยของบริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด 
(มหาชน) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552 และบริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย 
เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูจัดเตรียมคําเสนอซื้อ ขอเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมในคําเสนอซื้อ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้  

คําเสนอซื้อหลักทรัพย (แบบ 247-4) ฉบับภาษาไทย 

1) สวนที่ 2 หนา 11-12 ขอ 4 ความสัมพันธระหวางผูทําคําเสนอซื้อกับกิจการ ผูถือหุนรายใหญ หรือ
กรรมการของกิจการ 

1.1) เพ่ิมขอความใน ขอ 4.2 การถือหุนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมโดยผูทําคําเสนอซื้อในกิจการ หรือผู
ถือหุนรายใหญของกิจการ  

ขอความเดิม  
ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2552 ผูทําคําเสนอซ้ือถือหุนของกิจการรวมจํานวน 537,623,365 หุน หรือคิดเปนรอยละ 52.33 
ของหุนเรียกชําระแลวทั้งหมดของกิจการ 

ขอความใหม 
ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2552 ผูทําคําเสนอซ้ือถือหุนของกิจการรวมจํานวน 537,623,365 หุน หรือคิดเปนรอยละ 52.33 
ของหุนเรียกชําระแลวทั้งหมดของกิจการ 

นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ และนางสาวรมณี บุญดีเจริญ เปนกรรมการและผูถือหุนในเจริญกฤษและเบ็ลพารค โดย
ครอบครัวนายโยธิน บุญดีเจริญ ถือหุนทั้งทางตรงและทางออมรวมเทากับรอยละ 99. 76 ในเจริญกฤษ และรอยละ 
100 ในเบ็ลพารค (ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน สวนที่ 2 ขอ 1.2 (3) รายชื่อผูถือหุนของผูทําคําเสนอซื้อ หนา 5 -6) 

1.2) เพ่ิมขอความในขอ 4.3 การถือหุนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมโดยกิจการ ผูถือหุนรายใหญ หรือ
กรรมการของกิจการในผูทําคําเสนอซื้อ  

ขอความเดิม  
-ไมมี- 

ขอความใหม  
นายโยธิน บุญดีเจริญ (กรรมการของกิจการ) นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ (กรรมการและผูถือหุนรายใหญของกิจการ) 
และนางสาวรมณี บุญดีเจริญ (ผูถือหุนรายใหญของกิจการ) ถือหุนโดยครอบครัวนายโยธิน บุญดีเจริญ ถือหุนทั้ง
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ทางตรงและทางออมรวมเทากับรอยละ 99. 76 ในเจริญกฤษ และรอยละ 100 ในเบ็ลพารค (ตามรายละเอียดที่
ปรากฏใน สวนที่ 2 ขอ 1.2 (3) รายชื่อผูถือหุนของผูทําคําเสนอซื้อ หนา 5 -6) 

1.3) เพ่ิมขอความในขอ 4.4 ความสัมพันธอื่นๆ  

ขอความเดิม  
 ปจจุบันกรรมการของผูทําคําเสนอซื้อจํานวน 3 ทาน ไดแก นายโยธิน บุญดีเจริญ นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ และ
นายประพันธพงศ เวชชาชีวะ ดํารงตําแหนงกรรมการในกิจการ นอกจากนี้ คาดวา กรรมการในผูทําคําเสนอซื้อ
จํานวน 2 ทาน ไดแก นายชุมพล สุรินทราบูรณ และนางสาวรมณี บุญดีเจริญ จะเขามาดํารงตําแหนงกรรมการใน
กิจการในอนาคต 

บริษัท ทุนมหาลาภ จํากัด (“ทุนมหาลาภ”) ซึ่งเปนผูถือหุนของกิจการจํานวนรอยละ 5.72 ไดรวมทุนกับผูทําคํา
เสนอซื้อในบริษัท แกรนด ฟอรจูน จํากัด (“แกรนด ฟอรจูน”) โดยผูทําคําเสนอซื้อถือหุนสามัญคิดเปนรอยละ 40 ของ
จํานวนหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของแกรนด ฟอรจูน ตลอดจนเปนผูมีอํานาจควบคุมการบริหารงานของ
บริษัทดังกลาว ในขณะที่ทุนมหาลาภและบริษัทที่เกี่ยวของถือหุนสามัญของแกรนด ฟอรจูนคิดเปนรอยละ 60 
อยางไรก็ดี ทุนมหาลาภมิไดมีสวนรวมในการบริหารงานของแกรนด ฟอรจูนแตอยางใด 

แกรนด ฟอรจูนประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทที่อยูอาศัยแนวราบ ปจจุบันภายใตชื่อโครงการ 
แกรนด คาแนล ดอนเมือง – โครงการ 1 และ 2 อนึ่ง เพื่อขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
แกรนด ฟอรจูนจึงไดตกลงวาจางใหแกรนด คาแนลเปนผูดําเนินการบริหารโครงการดังกลาวแทนแลว โดยปจจุบัน
สัญญาบริหารโครงการดังกลาวไดมีการโอนใหแกกิจการเปนผูดําเนินการตอไปในอนาคตเปนที่เรียบรอยแลว 

ขอความใหม  
 ปจจุบันกรรมการของผูทําคําเสนอซื้อจํานวน 5 ทาน ไดแก นายโยธิน บุญดีเจริญ นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ นาย
ประพันธพงศ เวชชาชีวะ นายมงคล เปาอินทร และนางสาวรมณี บุญดีเจริญ ดํารงตําแหนงกรรมการในกิจการ โดย
นายมงคล เปาอินทร และนางสาวรมณี บุญดีเจริญ เพิ่งไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการจากมติในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทของกิจการครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553 ที่ผานมา  

บริษัท ทุนมหาลาภ จํากัด (“ทุนมหาลาภ”) ซึ่งเปนผูถือหุนของกิจการจํานวนรอยละ 5.72 ไดรวมทุนกับผูทําคํา
เสนอซื้อในบริษัท แกรนด ฟอรจูน จํากัด (“แกรนด ฟอรจูน”) โดยผูทําคําเสนอซื้อถือหุนสามัญคิดเปนรอยละ 40 ของ
จํานวนหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของแกรนด ฟอรจูน ตลอดจนเปนผูมีอํานาจควบคุมการบริหารงานของ
บริษัทดังกลาว ในขณะที่ทุนมหาลาภและบริษัทที่เกี่ยวของถือหุนสามัญของแกรนด ฟอรจูนคิดเปนรอยละ 60 
อยางไรก็ดี ทุนมหาลาภมิไดมีสวนรวมในการบริหารงานของแกรนด ฟอรจูนแตอยางใด นอกจากนี้ นายเจริญ จิรวิ
ศัลย กรรมการของกิจการ ดํารงตําแหนงกรรมการและถือ 1 หุนในแกรนด ฟอรจูน 

แกรนด ฟอรจูนประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเภทที่อยูอาศัยแนวราบ ปจจุบันภายใตชื่อโครงการ 
แกรนด คาแนล ดอนเมือง – โครงการ 1 และ 2 อนึ่ง เพื่อขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
แกรนด ฟอรจูนจึงไดตกลงวาจางใหแกรนด คาแนลเปนผูดําเนินการบริหารโครงการดังกลาวแทนแลว โดยปจจุบัน
สัญญาบริหารโครงการดังกลาวไดมีการโอนใหแกกิจการเปนผูดําเนินการตอไปในอนาคตเปนที่เรียบรอยแลว 

2) สวนที่ 3 หนา 3-4 ขอ 1.3(2) เพ่ิมขอความทายตารางโครงสรางผูถือหุนที่คาดวาจะเปนภายหลังการทําคํา
เสนอซื้อ 



3 

ขอความเดิม    
-ไมมี- 

ขอความใหม    
 หมายเหตุ : บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด บริษัท ทุนมหาลาภ จํากัด บริษัท จี แอล แอสเซทส จํากัด บริษัท 

บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท จํากัด บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จํากัด บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จํากัด (รวมเรียกวา 
"กลุมบีบีทีวี") เปนกลุมบริษัทรวมทุนระหวางกลุมรัตนรักษและบุคคลอื่น  สําหรับบริษัท เค อาร แอนด แอสโซซิเอทส 
จํากัด ("เคอาร") เปนบริษัทซึ่งถือหุนโดยกลุมรัตนรักษรอยละ 100 ทั้งนี้ บริษัทในกลุมบีบีทีวีและเคอารไมเปนบุคคลที่
รวมกระทําการ (Acting in Concert) 

3) สวนที่ 3 หนา 4-5 ขอ 1.4.2 แกไขเพ่ิมเติมขอความทายหัวขอรายชื่อคณะกรรมการของกิจการที่คาดวาจะ
เปนหลังทําคําเสนอซื้อ 

ขอความเดิม    
-ไมมี- 

ขอความใหม    
ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัทของกิจการครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553 ที่ผานมา ไดมีมติแตงตั้ง
กรรมการใหมแทนตําแหนงกรรมการที่วางลงจากการลาออกของกรรมการกอนครบวาระ 4 ทาน คือ นายเชษฐ รักตะ
กนิษฐ นายสวาง ทองสมุทร นายชลอ นาคออน และนางสาวสุภาพรรณ วิสฤตาภา โดยมีรายชื่อคณะกรรมการของ
กิจการ ณ วันที่ 14 มกราคม 2553 ดังนี้  

ช่ือ - นามสกุล ตําแหนง 
1. นายโยธิน บุญดีเจริญ ประธานกรรมการ 
2. นายประพันธพงศ เวชชาชีวะ รองประธานกรรมการ 
3. นายเจริญ จิรวิศัลย กรรมการ 
4. นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
5. นายมงคล เปาอนิทร กรรมการ 
6. นางสาวรมณี บญุดีเจริญ กรรมการ 
7. นายยงยุทธ วิทยาวงศรุจิ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นายนิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
9. นายบรรพต หงษทอง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

4) สวนที่ 3 หนา 9-11 ขอ 2.3 รายการระหวางกัน 

4.1)  เพ่ิมขอความในรายการระหวางกันขอ 2 การใหความชวยเหลือทางการเงิน 

ขอความเดิม    
ลักษณะรายการ คูสัญญา นโยบายราคา จํานวนเงิน 

2. การใหความชวยเหลือ
ทางการเงิน (เงินกูยืม/

- เจริญกฤษ ในฐานะผูให
เงินกูแกแกรนด คาแนล 

เงินกูยืมมีการกําหนดอัตรา
ดอกเบีย้ใกลเคียงกับสถาบัน

-  เงินกูยืม 51.90 ลานบาท  
อัตราดอกเบีย้ MLR + 
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ลักษณะรายการ คูสัญญา นโยบายราคา จํานวนเงิน 
การค้ําประกันวงเงิน
กูยืม) 

(ซึ่งไดมีการโอนหนี้สินเขา
กิจการแลว) และพระราม 
9 (บริษัทยอยของกิจการ) 
(ผูทําคําเสนอซื้อถือหุน
เจริญกฤษรอยละ 99.76) 

- นายโยธิน บุญดีเจริญ 
และนายเจตรศิริ บุญดี
เจริญ ในฐานะผูคํ้าประกัน
วงเงินกูจํานวน 3,819.20 
ลานบาท ใหแกเบล็ดี 

การเงินทั่วไป ในขณะที่การค้ํา
ประกันวงเงินกูยมืไมมีการคิด
คาใชจายใดๆ 

0.25% ตอป 
 

ขอความใหม    
ลักษณะรายการ คูสัญญา นโยบายราคา จํานวนเงิน 

2. การใหความชวยเหลือ
ทางการเงิน (เงินกูยืม/
การค้ําประกันวงเงิน
กูยืม) 

- เจริญกฤษและบรษัิท
สกายเวย เรียลต้ี จํากัด 
(“สกายเวย”) ในฐานะผูให
เงินกูแกแกรนด คาแนล 
(ซึ่งไดมีการโอนหนี้สินเขา
กิจการแลว) (ผูทําคําเสนอ
ซื้อถอืหุนในเจริญกฤษรอย
ละ 99.76 และสกายเวย 
รอยละ 100) 

-  เจริญกฤษในฐานะผูให
เงินกูแกพระราม 9  
(บริษัทยอยของกจิการ) 
(ผูทําคําเสนอซื้อถือหุนใน
เจริญกฤษรอยละ 99.76) 

- นายโยธิน บุญดีเจริญ 
และนายเจตรศิริ บุญดี
เจริญ ในฐานะผูคํ้าประกัน
วงเงินกูจํานวน 3,819.20 
ลานบาท ใหแกเบล็ดี 

- เงินกูยืมมีการกาํหนดอัตรา
ดอกเบีย้ใกลเคียงกับสถาบัน
การเงินทั่วไป  
 
 
 
 
 
 

- เงินกูยืมมีการกาํหนดอัตรา
ดอกเบีย้ใกลเคียงกับสถาบัน
การเงินทั่วไป  
 
 

- การค้ําประกันวงเงินกูยืมไม
มีการคิดคาใชจายใดๆ 

กิจการ 
- ต๋ัวสัญญาใชเงิน 340.09 ลาน
บาท (เจริญกฤษ) อัตรา
ดอกเบีย้ MLR ตอป  

- ต๋ัวเงินจาย 39 ลานบาท 
(เจริญกฤษ 12 ลานบาท 
สกายเวย 27 ลานบาท) อัตรา
ดอกเบีย้ MLR+0.25% ตอป 

 

พระราม 9 
-  เงินกูยืม 51.90 ลานบาท 

(เจริญกฤษ)  อัตราดอกเบี้ย 
MLR + 0.25%ตอป 

 

เบ็ลดี 
-  วงเงินคํ้าประกัน 3,819.20 
ลานบาท   
 

4.2)  แกไขขอความรายการระหวางกันในขอ 3.1 การซื้อทรัพยสินที่กิจการไดรับสิทธิซื้อ (Call Option)  

ขอความเดิม    
ในตาราง... หัวขอนโยบายราคา “ราคาไมเกินราคาตลาดยุติธรรม...”  
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ขอความใหม   
ในตาราง... หัวขอนโยบายราคา “ราคาไมเกินราคายุติธรรม...”   

4.3)  เพ่ิมรายการระหวางกันขอ 5 และ 6 

ขอความเดิม    
-ไมมี- 

ขอความใหม   
 

ลักษณะรายการ คูสัญญา นโยบายราคา จํานวนเงิน 
5. เงินคางจาย (ซึ่งกจิการ

รับโอนมาจากแกรนด 
คาแนล เนือ่งจากการ
การทํารายการโอน
สินทรัพยทั้งหมดของ
แกรนด คาแนล) 

- เจริญกฤษ ในฐานะเจาหนี้
เงินประกันการเชาใหแก
แกรนด คาแนล  

 (ผูทําคําเสนอซื้อถือหุน
เจริญกฤษรอยละ 99.76) 

- สกายเวย ในฐานะเจาหนี้
เงินคางจายคาเชาที่ดิน
ของการรถไฟและ
คาธรรมเนียมใบอนุญาต
สรางสะพานใหแกแกรนด 
คาแนล (ผูทําคําเสนอซือ้
ถือหุนสกายเวยรอยละ 
100.00) 

เงินคางจายที่เจริญกฤษและ
สกายเวยชําระแทน แกรนด 
คาแนล  ซึ่งเปนไปตามราคา
ทั่วไป โดยไมมีการคิด
ดอกเบีย้และเรียกคืนเมื่อทวง
ถาม  

- เจริญกฤษ 0.92 ลานบาท 
- สกายเวย  17.38 ลานบาท 

6.  การชดใชเงินคาภาษีที่
เกี่ยวของกับการโอน
ทรัพยสินของแกรนด 
คาแนล ซึ่งภาษี
ดังกลาวกิจการ
สามารถเรียกรองคืนได
จากหนวยงานราชการ 

- เจริญกฤษ ในฐานะ
ผูรับผิดชอบชดใชคืนเงิน
ภาษีใหแกกิจการ หาก
กิจการไมสามารถเรียกคืน
เงินดังกลาวจากหนวยงาน
ราชการได (ผูทําคําเสนอ
ซื้อถอืหุนเจรญิกฤษรอย
ละ 99.76) 

- นายโยธิน บุญดีเจริญใน
ฐานะผูรับผิดชอบชดใชคืน
เงินภาษีใหแกกิจการ หาก
กิจการไมสามารถเรียกคืน
เงินดังกลาวจากเจริญ
กฤษได 

การรับผิดชอบชดใชคืนเงินคา
ภาษีไมมีการคิดคาใชจายใดๆ 

- 22.61 ลานบาท 
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คําเสนอซื้อหลักทรัพย (แบบ 247-4) ฉบับภาษาอังกฤษ 

1) แกไขตัวเลขในตาราง สวนที่ 3 หนา 2 ขอ 1.2 สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ  

ขอความเดิม  
Unit: Million Baht 2006 2007 2008 Jan-Sep 2009 

     
Total assets 1,883 1,936 1,966 1,900 
Total liabilities 150 133 141 147 
Shareholders’ equity 1,516 1,556 1,610 1,753 
Registered ordinary shares capital 1312 1312 1312 1,312 
Total revenues 866 901 660 651 
Total expenses 502 541 515 623 
Net profit 120 116 28 28 
Earnings per share (Baht) 0.37 0.36 0.09 0.09 
Dividend per share (Baht) - 0.25 0.25 0.30 
Book value per share (Baht) 4.69 4.71 4.75 4.68 

 

ขอความใหม 
Unit: Million Baht 2006 2007 2008 Jan-Sep 2009 

 Consolidated Consolidated Consolidated Consolidated 

Total assets 1,883 1,936 1,966 1,900 
Total liabilities 150 133 141 147 
Shareholders’ equity 1,516 1,556 1,610 1,753 
Registered ordinary shares capital 1,312 1,312 1,312 1,312 
Total revenues 826 866 900 651 
Total expenses 704 751 795 623 
Net profit 122 115 105 28 
Earnings per share (Baht) 0.37 0.36 0.32 0.09 
Dividend per share (Baht) 0.00 0.25 0.25 0.30 
Book value per share (Baht) 4.62 4.84 4.91 4.68 
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จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 ขอแสดงความนับถือ 

 ผูทําคําเสนอซื้อ 

 บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอรไพรส จํากัด   

 (ลงชื่อ).............................................. (ลงชื่อ)................................................ 
 (นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ) (นางสาวรมณี บุญดีเจริญ)  
 กรรมการ กรรมการ 

 บริษัท เบ็ล พารค เรสซิเดนซ จํากัด  

 (ลงชื่อ).............................................. (ลงชื่อ)................................................ 
 (นายเจตรศิริ บุญดเีจริญ) (นางสาวรมณี บุญดีเจริญ)  
 กรรมการ กรรมการ 

 (ลงชื่อ)..............................................  

 (นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ)  

 (ลงชื่อ)..............................................  

 (นางสาวรมณี บุญดีเจริญ)  

 

 ผูจัดเตรียมคําเสนอซื้อ 

 

 

บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

(ลงชื่อ)…………………….............…… (ลงชื่อ)…………………….............…… 
(นายมนตรี ศรไพศาล) (นายภูษิต แกวมงคลศรี) 
ประธานเจาหนาที่บริหาร ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ 

บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) 

(ลงชื่อ)……………………...................…… (ลงชื่อ)…………………….............…… 

(ดร.กองเกียรติ โอภาสวงการ) (นายจิรวัฒน ล้ิวประเสริฐ) 
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร 


