
 
 
 

 

 
MFEC/OT/0015/2554 

        วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2554 
 

เรื่อง  แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2554 
เรียน  กรรมการและผูจัดการ 
  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ส่ิงท่ีสงมาดวย 1) สารสนเทศเกี่ยวกับการไดมาซึ่งสินทรัพย และการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
  2) แบบรายงานการเพ่ิมทุน (แบบ F53-4) 
   
  บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ครั้งท่ี 
1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทรท่ี 21 กุมภาพันธ 2554 ระหวางเวลา 13.00 น. ถึง 16.15 น. โดยที่ประชุมไดมีมติท่ี
สําคัญ ดังนี้ 
 
ขอ 1.  อนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ท่ีผูสอบบัญชีของบริษัทได 
 ตรวจสอบและรับรองแลว 

ขอ 2.   อนุมัติการจัดสรรเงินสดปนผลโดยจายจากผลกําไรสะสมของบริษัทจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2553       ใหแก
ผูถือหุนของบริษัท  โดยจายเงินสดปนผลในอัตรา 0.45 บาทตอหุน   กําหนดจายเงินปนผลแกผูถือหุนใน
วันท่ี 20 พฤษภาคม 2554  และกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผลในวันท่ี 9 พฤษภาคม 2554  ให
รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันท่ี 10 
พฤษภาคม 2554     ใหนําเสนอตอท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนตอไป ท้ังนี้ ในการจัดสรรเงินสดปนผลใหแก
ผูถือหุนของบริษัท ผูถือหุนจะตองถูกหักภาษี ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 10 ของเงินปนผลที่ไดรับ 

ขอ 3. ท่ีประชุมไดพิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ จึงมีมติเปนเอกฉันท
อนุมัติแตงตั้งคือ นายโยธิน  เนื่องจํานงค,  นายชัชชัย  ธรรมารุงเรือง และนายศิริวัฒน  วงศจารุกร กรรมการ
ท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามท่ีประธานฯ 
เสนอขางตนทุกประการ โดยใหนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาและอนุมัติตอไป และท่ีประชุมได
พิจารณากําหนดคาตอบแทนใหกับคณะกรรมการประจําป 2554 จํานวนไมเกิน 2,058,000 บาท 

ขอ 4. อนุมัติการแตงตั้งนางสาววันนิสา  งามบัวทอง  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6838, นายธนะวุฒิ  พิบูลยสวัสด์ิ  
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 และนางสาวสุลลิต  อาดสวาง  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517  แหง
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2554    

ขอ 5.  อนุมัติจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 3  โดยใหปรับแกไขตัดวัตถุประสงคขอ 17, 21, 27 และ 28  
เดิมออกรวม 4 ขอ  และแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคอีก 2 เรื่อง  รวมมีวัตถุประสงค 24 ขอ เพ่ือสรางความ
เชื่อมั่นท้ังตอองคกรลูกคาและบุคคลท่ัวไป และขยายโอกาสทางธุรกิจดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัทฯ อีกชองทางหนึ่ง  
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ขอแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคบริษัทฯ 
ขอ 9. ประกอบกิจการ การประมูลเพ่ือขายสินคาและรับจางทําของ ตามวัตถุประสงคท้ังหมด ดวยวิธีการ

ประมูลปรกติ หรือ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) หรือ ดวยวิธีการอื่นใด ใหแกบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล 
รัฐวิสาหกิจ สวนราชการ และองคการของรัฐท้ังภายในและภายนอกประเทศ หนวยงานและองคการระหวางประเทศและ
ของตางประเทศ รวมถึงใหบริการรับจัดการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) หรือ การรับเปนผูใหบริการ
ตลาดกลาง (e-Marketplace Service Provider) เพ่ือดําเนินการจัดการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) 
สําหรับการจัดซื้อและการจัดจางทุกชนิดและทุกประเภท 
(ตัดขอ 17 และ ขอ 27 ออก เพราะนํามารวมกันในขอ 9 แลว) 
 

ขอ 14 ประกอบกิจการ รับจางวางระบบงาน  วิเคราะหวิจัยขอมูลหรือระบบงานทางคอมพิวเตอร ประมวลผล
วิเคราะหวิจัยขอมูล การเก็บขอมูลและออกแบบระบบ การพัฒนาเทคโนโลยีหรือระบบงานหรือโปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร ซอฟทแวร เน็ทเวิรค โปรแกรมสําเร็จรูป ทุกชนิดทุกประเภท การซอมแซมบํารุงรักษา ปรับปรุงแกไข 
ดัดแปลง แนะนําวิธีการใชงาน การเปนท่ีปรึกษาและรวบรวมปญหาวิเคราะห แกไขปญหาระบบ การฝกสอนและอบรม
วิชาการ และใหบริการอื่นใด เกี่ยวกับดานคอมพิวเตอร ดานโครงขายสารสนเทศ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการ
ส่ือสารโทรคมนาคม ทุกชนิดทุกประเภท ตลอดจนการซื้อ ขาย ส่ังเขามา สงออก แลกเปล่ียน เชา และ ใหเชา ซึ่งเคร่ือง
คอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป โปรแกรมหรอืระบบงานทางคอมพิวเตอรท่ีพัฒนาขึ้นมา ทุกชนิดทุกประเภท รวมท้ัง
ผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวโยงกับคอมพิวเตอร ซอฟทแวร เน็ทเวิรค อะไหล และ อุปกรณของสินคาและบริการท่ีเกี่ยวของ 
(ตัดขอ 16, ขอ 21 และ ขอ 28 ออก เพราะนํามารวมกันในขอ 14 แลว) 
 

ขอ 16    (ใหม)  ประกอบกิจการ เพ่ือขายสินคาหรือใหบริการตามวัตถุท่ีประสงคท้ังหมด รวมท้ังเปนผู
ใหบริการรับชําระคาสินคาหรือบริการ ทุกชนิดทุกประเภท ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต หรือ ระบบอิเล็กทรอนิกส
ใดๆ 
 

ขอ 22 (ใหม) ประกอบกิจการ ใหบริการดานการรักษาความปลอดภัย ดานระบบบริหารจัดการคิว รวมถึงการ
ผลิต จําหนาย ติดต้ัง และ/หรือ บํารุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย ระบบบริหารจัดการคิว หรือ เครือขายส่ือสารท่ี
เกี่ยวของ เชน ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด เครื่องบันทึกภาพ อุปกรณตรวจจับ อุปกรณกันขโมย ระบบเตือนภัย ระบบ
ควบคุมการเขา-ออก ระบบบริหารจัดการคิว และ เครือขายระบบรักษาความปลอดภัย รวมถึงอุปกรณเสริมท่ีเกี่ยวของ 
(เพ่ิมเติมเรื่องระบบคิว เขาไปในขอกําหนดนี้) 
 

ขอ 6. อนุมัติการแกไขขอบังคับของบริษัทฯ ขอ  4.  เปน 
 

“ขอ  4.  หุนของบริษัทเปนหุนสามัญมีมูลคาหุนละ  1 บาท และเปนหุนชนิดระบุชื่อผูถือหุน 
  หุนทุกหุนของบริษัทตองชําระคาหุนเปนเงินคร้ังเดียวเต็มมูลคา  อยางไรก็ตาม  บริษัทอาจ
ออกหุนสามัญใหแกบุคคลใดเสมือนวาไดชําระคาหุนเต็มมูลคาแลว  เพราะบุคคลน้ันเปนผูใหทรัพยสินอ่ืน
นอกจากตัวเงิน  หรือใหใชลิขสิทธ์ิในงานวรรณกรรม  ศิลปะ  หรือ  วิทยาศาสตร  สิทธิบัตร  เคร่ืองหมายการคา 
แบบหรือหุนจําลอง  แผนผัง  สูตร  หรือกรรมวิธีลับใดๆ  หรือใหขอสนเทศเกี่ยวกับประสบการณทาง
อุตสาหกรรม การพาณิชยหรือวิทยาศาสตร 
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  ผูจองหุนหรือผูซื้อหุนจะขอหักกลบลบหน้ีกับบริษัทไมได  เวนแตกรณีท่ีบริษัทปรับโครงสรางหนี้โดย
การออกหุนใหมเพ่ือชําระหนี้แกเจาหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน  ซึ่งไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนดวยคะแนน
เสียง ไมนอยกวาสามในส่ี ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  หุนของบริษัทจะแบงแยกมิได  ถาบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปถือหุนหรือจองซื้อรวมกันตองตั้งใหคนใด
คนหนึ่งในบุคคลเหลานี้เปนผูใชสิทธิในฐานะเปนผูถือหุนหรือผูจองหุน แลวแตกรณี 
  บริษัทอาจออกหุนกู หรือหุนกูแปลงสภาพ หรอืหุนบุริมสิทธิ รวมท้ังหลักทรัพยอ่ืนใดตามกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเสนอเพ่ือขายใหแกผูถือหุน  บุคคลใดๆ  หรือประชาชนท่ัวไปได  และการแปลง
สภาพหุนกูแปลงสภาพหรือหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ ใหดําเนินการภายใตบังคับบทบัญญัติของกฎหมาย” 
 
ขอ 7. อนุมัติการเขารวมกิจการกับ  บริษัท  เมกัส  จํากัด (“เมกัส”) และ/หรือ  บริษัท  นอรธเทอรนสตารซอฟตแวร 
จํากัด (“NTS”) โดยเขาเจรจากับแตละบริษัทตางคราวตางวาระกัน (ซึ่งแตละบริษัทตางไดเล็งเห็นถึงประโยชนท่ีจะเกิด
ขึ้นกับบริษัทของตนจากการเขาทํารายการ  มิไดมีเจตนาท่ีจะเขารวมกันควบคุมบริษัทฯ  แตอยางใด)  เพ่ือเขาซื้อและรับ
โอนกิจการท้ังหมด (Entire Business Transfer) ของ เมกัส  และ /หรือ  NTS มายังบริษัทฯ  โดยมูลคาของการซื้อและรับ
โอนกิจการท้ังหมดของเมกัส  และ /หรือ  NTS มีจํานวนรวมไมเกิน  544,271,388  บาท  และ /หรือ  298,332,094  บาท 
ตามลําดับ โดยบริษัทฯ จะชําระราคาคาซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดใหแกเมกัส  และ /หรือ  NTS ดวยการออกหุนสามัญ
เพ่ิมทุนของบริษัทฯ  จํานวนไมเกิน  165,216,369 หุน  มูลคาท่ีตราไวหุนละ  1 บาท  ในราคาเสนอขายหุนละ  5.10 บาท 
ตอหุน  รวมเปนราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ  จํานวนรวมไมเกิน  842,603,482 บาท  โดยใหถือวาเมกัส 
และ /หรือ  NTS ไดนําเอากิจการท้ังหมดของเมกัส  และ /หรือ  กิจการท้ังหมดของ  NTS (แลวแตกรณี)  มาชําระคาหุน
สามัญดังกลาวแทนการชําระดวยเงินสด โดยมีสาระสําคัญของการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมด ดังนี้ 
 
 กิจการท้ังหมด  รวมถึง  กิจการ  ทรัพยสิน  หนี้สิน  สิทธิ  หนาท่ี  และภาระผูกพันท่ีจะรับโอนของเมกัส และ/หรือ 
NTS (แลวแตกรณี) (“กิจการท้ังหมด”) ซึ่งทรัพยสินอันเปนสาระสําคัญของเมกัส ไดแก 

(1) เมกัส 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ทรัพยสินอันเปนสาระสําคัญ ของเมกัสประกอบดวย    

• หุนของ  บริษัท  บิสซิเนส  แอพพลิเคชั่น  จํากัด  (“BAC”)  จํานวน  99,997 มูลคาท่ีตราไวหุน

ละ 100 บาท คิดเปนรอยละ 99.99 ของจํานวนหุนท้ังหมดของ BAC 

• หุนของ  บริษัท โมทีฟ  เทคโนโลยี  จํากัด  (มหาชน) (“Motif”)  จํานวน  79,999,990  มูลคาท่ี

ตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนรอยละ 99.99 ของจํานวนหุนท้ังหมดของ Motif  

•  
โดยบริษัทฯ จะชําระคาซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดดังกลาวใหแกเมกัสเปนจํานวนไมเกิน 

544,271,388 บาท ดวยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เปนจํานวนไมเกิน 106,719,880 หุน มูลคาท่ีตราไวหุน
ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 5.10 บาท ตอหุน รวมเปนราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวนไม
เกิน 544,271,388 บาท โดยใหถือวาเมกัสไดชําระคาหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวดวยกิจการท้ังหมดท่ีไดขายและโอนมา
ใหแกบริษัทฯ แทนการชําระดวยเงินสด (รวมเรียกวา “การรับโอนกิจการท้ังหมดของเมกัส) 
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(2) NTS  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ทรัพยสินอันเปนสาระสําคัญของ NTS ประกอบดวย   

• หุนสามัญของบริษัท ฮองสอน ซอฟตแวร จํากัด  (“HS”) จํานวน  49,998 หุน  มูลคาท่ีตราไว

หุนละ 100 บาท คิดเปนรอยละ 99.99 ของจํานวนหุนท้ังหมดของ HS 

• หุนสามัญของบริษัท  ซอฟตโปรเฟสชั่นแนล  จํากัด  (“SP”) จํานวน  49,998 หุน  มูลคาท่ีตรา

ไวหุนละ 100 บาท คิดเปนรอยละ 99.99 ของจํานวนหุนท้ังหมดของ SP 

• หุนสามัญของบริษัท  ซอฟตพลัส  เทคโนโลยี  จํากัด  (“SPT”) จํานวน  49,998 หุน  มูลคาท่ี

ตราไวหุนละ 100 บาท คิดเปนรอยละ 99.99 ของจํานวนหุนท้ังหมดของ SPT  

• หุนสามัญของบริษทั เคซอฟต คอนซัลติ้ง จํากัด (“KS”) จํานวน  49,998 หุน  มูลคาท่ีตราไว

หุนละ 100 บาท คิดเปนรอยละ 99.99 ของจํานวนหุนท้ังหมดของ KS  

• หุนสามัญของบริษัท  สามหมอก  ซอฟตแวร  จํากัด  (“SM”) จํานวน  29,998 หุน  มูลคาท่ีตรา

ไวหุนละ 100 บาท คิดเปนรอยละ 99.99 ของจํานวนหุนท้ังหมดของ SM  

• หุนสามัญของบริษัท  ซอฟตสแควร1999  จํากัด  (“SS1999”) จํานวน  299,998 หุน  มูลคาท่ี

ตราไวหุนละ 100 บาท คิดเปนรอยละ 99.99 ของจํานวนหุนท้ังหมดของ SS1999  

•  
 โดยบริษัทฯ จะชําระคาซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดดังกลาวใหแก NTS เปนจํานวนไมเกิน 

298,332,094บาท ดวยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เปนจํานวนไมเกิน 58,496,489 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 
1 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 5.10 บาท รวมเปนราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 
298,332,094 บาท โดยใหถือวา NTS ไดชําระคาหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวดวยกิจการท้ังหมดท่ีไดขายและโอนมา
ใหแกบริษัทฯ แทนการชําระดวยเงินสด (รวมเรียกวา “การรับโอนกิจการท้ังหมดของ NTS”) 
 

ท้ังนี้  การเขาซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดดังกลาว  บริษัทฯ  จะเขาซื้อและรับโอนกิจการเพียงบริษัท
ใดบริษัทหนึ่ง  หรือ  ท้ังสองบริษัทก็ได  และบริษัทฯ  จะดําเนินการซื้อและรับโอนกิจการเพียงบริษัทใดบริษัทหนึ่ง  หรือ 
พรอมกันท้ังสองบริษัทก็ได ตามท่ีเห็นสมควร  

 
โดยการเขาซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของเมกัส  และ /หรือ  กิจการท้ังหมดของ  NTS จะเกิดขึ้น

ตอเมื่อเง่ือนไขตามท่ีบริษัทฯ และคูสัญญาท่ีเกี่ยวของกําหนดไวสําเร็จครบถวนแลว ซึ่งรวมถึงเง่ือนไขท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 
 
(1) บริษัทฯ  ไดรับมติจากท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการเขาซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมด  การเพ่ิม

ทุน  และการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน  และการออกหุนสามัญเพ่ิมทุน  ตลอดจนการ
ดําเนินการตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(2) บริษัทฯ  เมกัส  และ  NTS ไดรับความยินยอมหรือการอนุมัติจากหนวยงานรัฐ  หรือคูสัญญา
ท่ีเกี่ยวของเพ่ืออนุญาตหรืออนุมัติใหเขาทําธุรกรรมการโอนกิจการท้ังหมด    ) ท้ังนี้  รวมถึงแต
ไมจํากัดเพียง  การไดรับความยินยอมจากคูสัญญาท่ีเกี่ยวของภายใตสัญญาทางการเงิน 
หรือสัญญาอ่ืน หรือขอตกลงใดๆ 
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(3) บริษัทฯ  ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

(“สํานักงาน  กลต.”)  ใหออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน  และแบบแสดงรายการขอมูล

และรางหนังสือชี้ชวนเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวมีผลใชบังคับ 
(หากสํานักงาน  กลต  .พิจารณาวาการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ  เปน
การเสนอขายหุนตอประชาชนและกําหนดใหบริษัทฯ  มีหนาท่ีตองย่ืนขออนุญาตเสนอขาย
หุนท่ีออกใหมตอประชาชน  และจัดทําแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนและราง
หนังสือชี้ชวน 

 
(4) ไมมีเหตุการณ หรือการเปล่ียนแปลงดานกฎหมาย  หรือหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของอันอาจสงผล

ใหการรับโอนกิจการท้ังหมดไมสามารถดําเนินการไดโดยชอบตามกฎหมาย  หรือไมมีการ
เปล่ียนแปลงดานกฎหมาย  หรือหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของกับเรื่องการโอนกิจการท้ังหมดซึ่งมี
ผลกระทบตอสิทธิประโยชนทางภาษีอากรอยางมีนัยสําคัญตอเมกัส และ/หรือ NTS 

 
ท้ังนี้ เมกัส และ/หรือ NTS จะหยุดดําเนินธุรกิจท้ังส้ินทันทีเมื่อโอนกิจการท้ังหมดมายังบริษัทฯ และ

จะจดทะเบียนเลิกกิจการ และชําระบัญชีภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน 
 

  อนึ่ง การเขาทํารายการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดดังกลาวเปนการไดมาซึ่งกิจการของ
บริษัทเอกชนมาเปนของบริษัทฯ  ตามมาตรา  107 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ .ศ  .2535 (รวมท้ังท่ีไดมี
การแกไขเพิ่มเติม) ซึ่งกําหนดใหตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถือหุน และเขาขายเปนการไดมาซึ่งสินทรัพย
ของบริษัทจดทะเบียน ประเภทท่ี 1 ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ .20/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการ
ทํารายการที่มีนัยสําคัญท่ีเขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน  และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  เรื่อง  การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนาย
ไปซึ่งสินทรัพย  พ .ศ  .2547 (รวมเรียกวา  “ประกาศการไดมาหรือจําหนายไป”) ซึ่งกําหนดใหบริษัทฯ  ตองจัดทํา
รายงานและเปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) และจัดประชุมผูถือหุนเพ่ือ
ขออนุมัติการเขาทํารายการดังกลาว  นอกจากนี้  การเขาทํารายการการรับโอนกิจการท้ังหมดท้ังสองรายการดังกลาวยัง
ถือเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี  ทจ  .21/2551 เรื่อง  หลักเกณฑในการทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน  และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เรื่อง  การเปดเผยขอมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน  พ .ศ  .2546 (“ประกาศรายการเกี่ยวโยง”) ซึ่งทําใหบริษัทฯ 
มีหนาท่ีตองจัดทํารายงานและเปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยฯ  และขออนุมัติการเขาทํารายการการรับโอน
กิจการท้ังหมดจากท่ีประชุมผูถือหุน  ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงใหนําเสนอการเขาทําธุรกรรมการรับโอนกิจการ
ท้ังหมดดังกลาวตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป โดยจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
ท่ีประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา  3 ใน  4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน  โดยไมนับสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย  (รายละเอียดสารสนเทศปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 1) ท้ังนี้ 
ประธานฯ ไดแจงตอท่ีประชุมวา ในการคํานวณมูลคาของรายการดังกลาวขางตน เปนการคํานวณเบื้องตนโดยพิจารณา
จากงบการเงินภายในของเมกัส  และ  NTS  (ซึ่งยังไมไดสอบทานจากผูสอบบัญชี) ดังนั้นหากงบการเงินรวมของทั้งสอง
บริษัทดังกลาวไดรับการสอบทานเรียบรอยแลว  บริษัทฯ  จะดําเนินการแจงใหคณะกรรมการ  ผูถือหุน  และบุคคลอื่นท่ี
เกี่ยวของทราบตอไป 
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  ในการนี้  บริษัทฯ  จะตองจัดใหมีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการ
ดังกลาววามีความสมเหตุสมผล  และเปนประโยชนตอบริษัทฯ  หรือไม  รวมถึงแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเปนธรรม
ของราคาและเงื่อนไขของรายการเพื่อเสนอตอผูถือหุนของบริษัทฯ  ซึ่งบริษัทฯ  จะไดแตงตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ
ของบริษัทฯ  เพ่ือใหความเห็นแกผูถือหุนเกี่ยวกับการเขาทํารายการดังกลาว  อยางไรก็ตาม  ในกรณีท่ีท่ีประชุมของ
บริษัทฯ  ไมอนุมัติการเขาทํารายการดังกลาวในขอ 7. นี้  บริษัทฯ  จะไมเขาทํารายการในเรื่องอื่นๆ  ตามท่ีจะกลาวตอไป
ในวาระท่ี  10.  ถึง  วาระท่ี  12. ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการเขาทํารายการการรับโอนกิจการท้ังหมดของเมกัส และ/หรือ 
การรับโอนกิจการท้ังหมดของ NTS นี้ 

 
  อนุมัติการมอบอํานาจให  นายอดิเรก ปฏิทัศน และ/หรือ นายศิริวัฒน วงศจารุกร  และ/หรือ 
กรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯ  และ /หรือ  บุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก  นายอดิเรก ปฏิทัศน และ/หรือ นายศิริวัฒน 
วงศจารุกร  และ/หรือ  กรรมการผูมีอํานาจดังกลาว  เปนผูมีอํานาจในการพิจารณาวาบริษัทฯ  จะซื้อและรับโอนกิจการ
เพียงบริษัทใดบริษัทหนึ่ง  หรือ  ท้ังสองบริษัทก็ได  และพิจารณาวาบริษัทฯ  จะดําเนินการซื้อและรับโอนกิจการเพียง
บริษัทใดบริษัทหนึ่ง  หรือ  พรอมกันท้ังสองบริษัทก็ได  ตามท่ีเห็นสมควร  และใหมีอํานาจในการพิจารณา  ติดตอ  เจรจา 
แกไขเพ่ิมเติม ตกลง เขาทํา ลงนาม สงมอบ เอกสาร ตราสาร และ/หรือ สัญญาตางๆ  ท่ีเกี่ยวของกับธุรกรรมการรับโอน
กิจการท้ังหมดของเมกัส  และ /หรือ  การรับโอนกิจการท้ังหมดของ  NTS  กับคูสัญญา  และ /หรือ  บุคคลท่ีเกี่ยวของกับการ
เขาทํารายการดังกลาว  รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการติดตอขออนุญาตตอหนวยงานราชการตางๆ  ท่ีเกี่ยวของ  รวมท้ัง 
สํานักงาน  กลต   .และ  ตลาดหลักทรัพยฯ  ตลอดจนการแกไขเปล่ียนแปลงสารสนเทศที่เกี่ยวของท่ีจะตองเปดเผย  การ
เปดเผยขอมูลใดๆ  ท่ีเกี่ยวของ  การใหถอยคํา  ขอความตอหนวยงานที่เกี่ยวของ  รวมท้ังการกําหนดเงื่อนไขและ
รายละเอียดตางๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดของเมกัส  และ /หรือ  NTS  รวมถึงดําเนินการอื่นใดอัน
จําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการเขาทํารายการดังกลาวไดทุกประการจนเสร็จการ  รวมท้ังใหมีอํานาจในการแตงตั้ง  และ/
หรือ ถอดถอน ผูรับมอบอํานาจชวงในการดําเนินการใดๆ ดังกลาวขางตน 
 
ขอ 8. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวน  286,850,000  บาท  เปนจํานวน  286,185,451  บาท  โดย

การยกเลิกหุนสามัญท่ีไดจดทะเบียนไวแลวแตยังมิไดนําออกจําหนายจํานวน  664,549  หุน  มูลคาท่ีตราไวหุน
ละ   1  บาท  ซึ่งเปนหุนจดทะเบียนท่ีบริษัทฯ  ไดออกและจัดสรรเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
แตไมมีการใชสิทธิ  ดังนั้น  ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  จึงเปน  286,185,451  บาท  แบงออกเปน  286,185,451 
หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท  

 
ขอ 9. อนุมัติใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ  ขอ  4.เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

เปนดังนี้ 
ขอ 4.  ทุนจดทะเบียน จํานวน  286,185,451  บาท (สองรอยแปดสิบหกลานหนึ่งแสน

แปดหมื่นหาพันส่ีรอยหาสิบเอ็ดบาทถวน) 
แบงออกเปน  286,185,451  หุน (สองรอยแปดสิบหกลานหน่ึงแสน

แปดหมื่นหาพันส่ีรอยหาสิบเอ็ดหุน) 
มูลคาหุนละ  1 บาท (หนึ่งบาท) 

โดยแยกออกเปน 
หุนสามัญ 286,185,451  หุน (สองรอยแปดสิบหกลานหน่ึงแสน

แปดหมื่นหาพันส่ีรอยหาสิบเอ็ดหุน) 
หุนบุริมสิทธิ “ไมมี” 
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ขอ  10. อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากทุนจดทะเบียนเดิม  จํานวน  286,185,451  บาท  เปนทุนจด

ทะเบียนใหม จํานวน 451,601,820  บาท  โดยการออกหุนสามัญใหมอีกจํานวน 165,416,369  หุน  มูลคาท่ีตรา
ไวหุนละ 1 บาท ท้ังนี้  เพ่ือรองรับการเขาทําธุรกรรมการรับโอนกิจการท้ังหมดของเมกัส  และ /หรือ  การรับโอน
กิจการท้ังหมดของ  NTS และรองรับการปรับสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของกรรมการ
ผูจัดการใหญตามโครงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ (โครงการ ESOP 
ครั้งท่ี 2) 

 
ขอ  11. อนุมัติใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ  ขอ  4.เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

เปนดังนี้ 
ขอ  4. ทุนจดทะเบียน จํานวน  451,601,820 บาท (ส่ีรอยหาสิบเอ็ดลานหกแสนหนึ่งพัน

แปดรอบยี่สิบ) 
แบงออกเปน  451,601,820  หุน (ส่ีรอยหาสิบเอ็ดลานหกแสนหนึ่งพัน

แปดรอบยี่สิบ) 
มูลคาหุนละ  1.00 บาท (หนึ่งบาท) 

โดยแยกออกเปน 
หุนสามัญ 451,601,820 หุน (ส่ีรอยหาสิบเอ็ดลานหกแสนหนึ่งพัน

แปดรอบยี่สิบ) 
หุนบุริมสิทธิ         “ไมมี” 

 
ขอ  12. อนุมัติใหจัดสรรสามัญหุนเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 165,416,369 หุน  มูลคาท่ีตราไวหุนละ  1 บาท 
เพ่ือเสนอขายใหแกบุคคลดังตอไปนี้ 

 12.1 จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 106,719,880  หุน  มูลคาท่ีตราไวหุนละ   1  บาท  เพ่ือ
เสนอขายใหแกเมกัส ในราคาเสนอขายหุนละ 5.10  บาท  รวมเปนมูลคาท้ังส้ินไมเกิน 
544,271,388บาท  เพ่ือเปนการตอบแทนที่เมกัสนําเอากิจการท้ังหมดของตนมาชําระเปนคา
หุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ท่ีจัดสรรดังกลาว แทนการชําระดวยเงินสด และ/หรือ  

 12.2 จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 58,496,489  หุน  มูลคาท่ีตราไวหุนละ   1  บาท  เพ่ือ
เสนอขายใหแก  NTS ในราคาเสนอขายหุนละ  5.10  บาท  รวมเปนมูลคาท้ังส้ินไมเกิน 
298,332,094 บาท  เพ่ือเปนการตอบแทนที่  NTS นําเอากิจการท้ังหมดของตนมาชําระเปน
คาหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ท่ีจัดสรรดังกลาว แทนการชําระดวยเงินสด และ/หรือ 

 12.3 จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 200,000  หุน  มูลคาท่ีตราไวหุนละ   1  บาท  เพ่ือรองรับ
การใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของกรรมการผูจัดการใหญภายหลังการ
ปรับราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิใหม 
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อนุมัติการมอบอํานาจใหนายอดิเรก ปฏิทัศน และ/หรือ นายศิริวัฒน วงศจารุกร  และ/หรือ  กรรมการ

ผูมีอํานาจของบริษัทฯ  และ /หรือ  บุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก นายอดิเรก ปฏิทัศน และ/หรือ นายศิริวัฒน วงศจารุกร 
และ/หรือ  กรรมการผูมีอํานาจดังกลาว  เปนผูมีอํานาจในการกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดตางๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการ
จัดสรรและการเสนอขายหุนเพ่ิมทุน ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงจํานวนหุนเพ่ิมทุนท่ีเสนอขาย ราคาเสนอขายหุนเพ่ิมทุน 
ระยะเวลาการเสนอขาย วันและเวลาในการจองซื้อ  และการชําระคาหุนดวยเงินสด  และ /หรือ  ทรัพยสินอื่น  ตลอดจนการ
ย่ืนขออนุญาตเสนอขายหุนท่ีออกใหมตอประชาชน  และจัดทําแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนและรางหนังสือ
ชี้ชวน    ) หากมีหนาท่ีตองดําเนินการ  (รวมถึงดําเนินการอื่นใดอันจําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการเขาทํารายการดังกลาวได
ทุกประการจนเสร็จการ รวมท้ังใหมีอํานาจในการแตงตั้ง และ/หรือ ถอดถอน ผูรับมอบอํานาจชวงในการดําเนินการใดๆ 
ดังกลาวขางตน 

 
ขอ  13. อนุมัติการแตงตั้ง บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด เปนท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯเพ่ือใหความเห็น

ในรายการไดมาซึ่งสินทรัพยตามประกาศไดมาหรือจําหนายไป  และรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน  ตามประกาศที่
เกี่ยวโยงกัน  

 
ขอ  14. อนุมัติใหกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2554 ในวันท่ี  25 เมษายน  2554 เวลา   10.30  น. ณ  .หอง

ประชุมสํานักงานใหญ  ต้ังอยูท่ีชั้น    25   อาคารโมเดอรนฟอรมทาวเวอร   เลขท่ี   699  ถนนศรีนครินทร  แขวง
สวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร และอนุมัติกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป  2554 (Record Date) ในวันท่ี 14 มีนาคม  2554 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา  225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พ .ศ  .2535  )และท่ีไดมีการแกไขเพิ่มเติม  (โดยปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุนในวันท่ี 15 มีนาคม 2554 โดยใหมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

 
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี  1/2553  
2. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป 2553 และรายงานประจําปของ

คณะกรรมการ 
3. พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเพ่ือการจายเงินปนผลแกผูถือหุน 
5. พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและ

กําหนดคาตอบแทนใหกับคณะกรรมการประจําป 2554 
6. พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2554 และกําหนดคาตอบแทน 
7. พิจารณาอนุมัติการแกไขเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ  โดยปรับแกไขตัด

ขอ 17,21,27 และ 28 ออกรวม 4 ขอ  และแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคอีก 2 เรื่อง  รวมมี
วัตถุประสงค 24 ขอ 

8. พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธของบริษัทฯ ขอ 3. เพ่ือใหสอดคลอง
กับการแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ 

9. พิจารณาอนุมัติการแกไขเปล่ียนแปลงขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 4. 
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10. พิจารณาอนุมัติการเขาซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมด  (Entire Business Transfer) จาก 
บริษัท เมกัส จํากัด และ/หรือ บริษัท นอรธเทอรนสตารซอฟตแวร  จํากัด  และอนุมัติการเขา
ทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียนและรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

11. พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  
12. พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ  ขอ 4.  เพ่ือใหสอดคลอง

กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  
13. พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  
14. พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ  ขอ 4.  เพ่ือใหสอดคลอง

กับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  
15. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ และ 
16. พิจารณากิจการอื่นๆ (ถามี) 
 
อนุมัติการมอบอํานาจให  นายอดิเรก ปฏิทัศน และ/หรือ นายศิริวัฒน วงศจารุกร และ /หรือ  บุคคลที่

ไดรับมอบหมายจาก นายอดิเรก ปฏิทัศน และ/หรือ นายศิริวัฒน วงศจารุกร  เปนผูมีอํานาจ  ในการแกไขเพิ่มเติม  และ/
หรือ  กําหนดวัน  เวลา  รวมท้ังวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุม วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน วาระ
การประชุมผูถือหุน ตลอดจนวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนดังกลาว 

 
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
 

     ขอแสดงความนับถือ 
     ในนาม บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) 

 
 
 

      นายอดิเรก   ปฏิทัศน 
      ประธานกรรมการบริหาร 


