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บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด (มหาชน) 
สารสนเทศเก่ียวกับการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท 

 
ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “มีเดียส”) คร้ังที่ 4/2553 

เม่ือวันที่ 9 กุมภาพันธ 2553 มีมติอนุมัติใหบริษัทจําหนายหุนสามัญของบริษัท มีเดีย สตูดิโอ จํากัด (“มีเดีย สตูดิโอ”) 
จํานวน 34,389,794 หุน คิดเปนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว (ภายหลังการเพิ่มทุนตามรายละเอียดใน
ขอ 5(4)) ในราคาหุนละ 11.6398 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 400,291,000 บาท โดยมีรายละเอียดสาระสําคัญดังตอไปนี้  

1. วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ 

ภายหลังไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท คร้ังที่ 1/2553 ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่ 26 มีนาคม 
2553 และเม่ือเงื่อนไขบังคับกอนที่จะระบุไวในสัญญาซ้ือขายหุนไดสําเร็จลง ซึ่งคาดวาจะดําเนินการไดภายในวันที่ 31 
มีนาคม 2553 

2. คูสัญญาที่เกี่ยวของและความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน 

ผูซื้อ  : บริษัท สตรองโฮลด แอสเซ็ทส จํากัด (“สตรองโฮลด”) 

ผูขาย : บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด (มหาชน) 

ความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน  :  

สตรองโฮลดเขาขายเปนบุคคลที่เก่ียวโยง ตามนิยามของบุคคลที่เก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุน ที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียว
โยงกัน พ.ศ. 2546 (“เกณฑเก่ียวโยง”) เนื่องจากผูถือหุนรายใหญ/ผูมีอํานาจควบคุมของสตรองโฮลด เปน         
ผูถือหุนรายใหญของบริษัท (บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด (“BBTV”) และกลุมบริษัทที่เก่ียวของ ถือหุน
ในบริษัท รอยละ 31.62 และถือหุนในสตรองโฮลดรอยละ 99.00) นอกจากนี้ นายเจริญ จิรวิศัลย กรรมการของ
บริษัท ดํารงตําแหนงเปนกรรมการในสตรองโฮลด  
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3. บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและลักษณะขอบเขตของสวนไดเสีย  

บริษัท สตรองโฮลด ชื่อ 
กรรมการ ถือหุน กรรมการ ถือหุน 

1.  BBTV และกลุมบริษัทที่เก่ียวของ  31.62%  99.00% 
1.1 BBTV   18.56%  10.00% 
1.2 บริษัท ทุนมหาลาภ จํากัด   5.72%  0.002% 
1.3 บริษัท จีแอล แอสเซทส จํากัด   2.35%  29.00% 
1.4 บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท จํากัด   2.87%  - 
1.5 บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จํากัด   1.92%  - 
1.6 บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิต้ี จํากัด   0.19%  - 
1.7 บริษัท มหากิจโฮลด้ิง จํากัด  -  30.00% 
1.8 บริษัท ทุนมหาโชค จํากัด   -  0.002% 
1.9 บริษัท ทุนรุงเรือง จํากัด   -  30.00% 

2. นายเจริญ จิรวิศัลย  -  - 

ดังนั้น BBTV และ/หรือ กลุมบริษัทที่เก่ียวของเปนผูมีสวนไดเสีย จึงไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุนเพื่ออนุมัติการเขาทํารายการในคร้ังนี้  

 นอกจากนี้ นายเจริญ จิรวิศัลย กรรมการของบริษัท เปนกรรมการใน สตรองโฮลด ถือเปนผูมีสวนไดเสีย จึงไมได
เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการเขาทํารายการในคร้ังนี้ 

4. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

เปนรายการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยประเภทที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 
เร่ือง หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสิน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการ
ไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย พ.ศ. 2547 (“เกณฑไดมาจําหนายไป”) โดยมีขนาดรายการเทากับรอยละ 21.08 ของ
สินทรัพยรวม ซึ่งคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัท ส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 (หรือเทากับรอยละ 6.54 ของ
สินทรัพยรวม หากคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัท ส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 ปรับปรุงดวยรายการสําคัญที่
เกิดขึ้นภายหลังวันที่ตามงบการเงิน ไดแก การเพิ่มทุนเพื่อไดมาซ่ึงสินทรัพยและการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยโดย
ออม เม่ือวันที่ 18 ธันวาคม 2552 ทั้งนี้ การปรับปรุงดังกลาวเปนเพียงตัวเลขเบื้องตน จึงอาจมีความแตกตางจากตัวเลขท่ี
สอบทานหรือตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี)  และเปนรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามเกณฑเก่ียวโยง โดยมี
ขนาดรายการเทากับรอยละ 26.23 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทยอย โดยคํานวณจากงบการเงิน
รวมของบริษัท ส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 (หรือเทากับรอยละ 7.97 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท
และบริษัทยอย หากคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัท ส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 ปรับปรุงดวยรายการสําคัญที่
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เกิดขึ้นภายหลังวันที่ตามงบการเงิน ไดแก การเพิ่มทุนเพื่อไดมาซ่ึงสินทรัพยและการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยโดย
ออม เม่ือวันที่ 18 ธันวาคม 2552 ทั้งนี้ การปรับปรุงดังกลาวเปนเพียงตัวเลขเบื้องตน จึงอาจมีความแตกตางจากตัวเลขท่ี
สอบทานหรือตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี)   

5. รายละเอียดของสินทรัพยที่จําหนายไป 

(1) ชื่อกิจการ : บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จํากัด  

(2) ที่ต้ัง : 2991/29-30 ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป 
กรุงเทพมหานคร 10240   

(3) ลักษณะการดําเนินธุรกิจ : ดําเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน และจําหนายเวลาโฆษณาใน
รายการโทรทัศน 

(4) โครงสรางทุน : ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ 2553 ทุนจดทะเบียนจํานวน 50,000,000 
บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 5,000,000 หุน มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 10 บาท (ชําระเต็มมูลคาหุน) 

   ทั้งนี้ มีเดีย สตูดิโอ จะทําการเพิ่มทุนจํานวน 293,897,960 บาท 
แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 29,389,796 หุน มูลคาที่ตราไวหุน
ละ 10 บาท ภายหลังจากที่ไดรับอนุมัติเพิ่มทุนจากที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุนของมีเดีย สตูดิโอ คร้ังที่ 1/2553 ซึ่งกําหนด
ประชุมในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2553 ซึ่งจะสงผลใหทุน            
จดทะเบียนเพิ่มขึ้นเปน 343,897,960 บาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 34,389,796 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท  

(5) สัดสวนหุนที่ถือกอนจําหนายไป : รอยละ 99.99   

(6) จํานวนหุนที่จะจําหนายไป : 34,389,794 หุน 

(7) สัดสวนหุนที่ถือหลังจําหนายไป : -ไมมี- 

(8) รายชื่อผูถือหุน :  

 ตามบัญชีรายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ 2553  

ชื่อ จํานวนหุน รอยละ 
1. บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด (มหาชน) 4,999,998 99.99 
2.  ผูถือหุนอื่น 2 < 0.01 
รวม 5,000,000 100.00 
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 หลังจดทะเบียนเพิ่มทุน  จํานวน 293,897,960 บาท  

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

 

(9) รายชื่อกรรมการ : ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ 2553 ประกอบดวย 

1.  นายเชิดศักด์ิ  ตันสกุล 4.  นางชาลอต  โทณวณิก 
2.  นายชลอ  นาคออน 5.  นายนุติ  เขมะโยธิน 
3.  นายพลากร  สมสุวรรณ  

(10) เงินลงทุน : ไมมี 

(11) ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ :   

(หนวย:ลานบาท)   2550   2551   30 ก.ย. 2552  
รายไดรวม 2.15 10.38 107.51 
ตนทุนขายและบริการ - 6.36 67.27 
คาใชจายในการขายและบริหาร 0.16 35.25 35.41 
กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษี 2.00 (31.23) 4.83 
กําไรสุทธิ 1.51 (32.42) 2.35 
สินทรัพยหมุนเวียน 2.66 8.59 56.37 
สินทรัพยรวม 27.36 30.65 80.74 
หนี้สินหมุนเวียน 3.73 43.98 91.29 
หนี้สินรวม 3.73 44.05 91.29 
สวนของผูถือหุน 23.63 (13.40) (10.55) 
จํานวนหุน (หุน) 5.00 5.00 5.00 
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 4.73 (2.68) (2.11) 

6. มูลคารวมของส่ิงตอบแทน และเกณฑที่ใชกําหนดมูลคาส่ิงตอบแทน 

เงินสดจํานวนรวมทั้งส้ิน 400,291,000 บาท กําหนดโดยอางอิงจากราคายุติธรรมซึ่งประเมินโดยท่ีปรึกษา
ทางการเงินของบริษัท โดยบริษัทจะไดรับชําระเงินดังกลาวทั้งจํานวน ณ วันที่ทํารายการโอนหุนมีเดีย สตูดิโอ ใหกับสตรอง
โฮลดเสร็จส้ิน 
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7. มูลคาของสินทรัพยที่จําหนายไป 

หุนสามัญของมีเดีย สตูดิโอ จํานวน 34,389,794 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) ราคาซื้อขายหุนละ 11.6398 
บาท รวมมูลคา 400,291,000 บาท 

8. ผลประโยชนที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับบริษัทจากการเขาทํารายการ 

เพื่อปรับโครงสรางธุรกิจของกลุมบริษัทใหมีความชัดเจน สอดคลองตามนโยบายธุรกิจที่จะมุงเนนการประกอบ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเปนหลัก และบริษัทจะไดรับกระแสเงินสดจากการจําหนายสินทรัพยดังกลาวเพื่อใชในการพัฒนา
โครงการของบริษัทตอไป 

9. แผนการใชเงินที่บริษัทไดรับจากการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย  

บริษัทจะนําเงินที่ไดรับดังกลาวมาเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานของบริษัท   

10. เงื่อนไขในการเขาทํารายการ 

การเขาทํารายการจัดเปนรายการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยประเภทท่ี 2 ตามเกณฑไดมาจําหนายไป และเปน
รายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามเกณฑเก่ียวโยง ดังนั้น บริษัทจึงมีหนาที่ตองเปดเผยสารสนเทศการทํา
รายการของบริษัทตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมตํ่ากวา 3 ใน 
4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย ซึ่งบริษัทตองจัดสง
หนังสือนัดประชุมผูถือหุนพรอมกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใหแกผูถือหุน เปนระยะเวลาลวงหนาไมนอย
กวา 14 วันกอนวันประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทไดมีมติใหเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ัง
ที่ 1/2553 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2553 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการตอไป 

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 4/2553 เม่ือวันที่ 9 กุมภาพันธ 2553 นายเจริญ จิรวิศัลย กรรมการซึ่ง
เปนบุคคลเกี่ยวโยงในการเขาทํารายการ ไมไดเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
อนุมัติการเขาทํารายการในวาระน้ี โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการเขาทํา
รายการดังกลาว โดยมีความเห็นวาการเขาทํารายการมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากสตรองโฮลดแสดงความจํานงจะซ้ือ
ธุรกิจส่ือ และผูบริหารใหมไมมีนโยบายดําเนินธุรกิจดังกลาว ดังนั้น การจําหนายธุรกิจส่ือจึงตรงตามนโยบายของบริษัทที่
จะเนนการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยเปนหลักและทําใหธุรกิจของบริษัทมีความชัดเจนมากขึ้น พรอมกันนี้ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท  มีความเห็นตอมูลคาของสินทรัพยที่จําหนายไปวามีความเหมาะสม โดยราคาตกลงซ้ือขายสินทรัพย
เปนราคาท่ีประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน ดวยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) เทากับ 11.6398 บาท
ตอหุน ซึ่งสูงกวามูลคาทางบัญชีภายหลังการปรับปรุง (Adjusted Book Value) ที่ 9.63 บาทตอหุน ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบใหนําเสนอเร่ืองตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาตอไป 



 6 

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกตางจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตามขอ 11 ขางตน 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวมีความเห็นเชนเดียวกับคณะกรรมการบริษัท และจะนําเสนอความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบตอการทํารายการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกันตอที่ประชุมผูถือหุนตอไป 

 

 

 

 


