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ท่ี JKNGB-002-05/2564     

 วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 

เร่ือง แจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2564 เร่ือง การยกเลิกการเข้าซือ้หุ้นทั้งหมดในบริษัท เจเคเอ็น  

โกลบอล ลิฟวิ่ง เน็ทเวิรค์ จาํกัด การเปล่ียนชื่อและลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย และการเขา้ทาํรายการ

ไดม้าซึ่งสินทรพัย ์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษิัทและบรษิัทย่อย (แกไ้ขเพ่ิมเติม) 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย สารสนเทศเก่ียวกบัการไดม้าซึ่งสินทรพัยแ์ละการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษิัท เจเคเอ็น โกลบอล 

มีเดีย จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2564 

ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ดงัตอ่ไปนี ้

1. มีมติรบัทราบการเปล่ียนชื่อของบรษิัทย่อยของบรษิัท จากเดิมชื่อ “บรษิัท ดีเอ็น บรอดคาสท ์จาํกดั” เปล่ียนเป็น

ชื่อ “บริษัท เจเคเอ็น เบสท ์ไลฟ์ จาํกัด” (“JKN Best Life”) โดยไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงท่ีกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชยเ์รียบรอ้ยแลว้เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2564 และการเปล่ียนแปลงลกัษณะการประกอบ

ธุรกิจของ JKN Best Life จากเดิมประกอบธุรกิจใหบ้รกิารสถานีโทรทศันด์ิจิตอลเพียงประเภทเดียว โดยปัจจบุนั

ไดข้ยายขอบเขตการประกอบธุรกิจหลัก เป็นการใหบ้ริการสถานีโทรทัศนด์ิจิตอล และการผลิตและจาํหน่าย

สินคา้เพ่ือสขุภาพ ความงาม และสินคา้อปุโภคบรโิภค 

2. มีมติอนุมตัิการยกเลิกการเขา้ซือ้หุน้ทัง้หมดใน บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล ลิฟวิ่ง เน็ทเวิรค์ จาํกัด (“JKN Global 

Living”) จากผูถื้อหุน้ของ JKN Global Living คือ (1) นายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาทิพย ์(2) นางสาวพิมพอ์มุา จกัรา

จุฑาธิบดิ์ และ (3) นางพิสมยั ลิขิตอาํนวย ซึ่งไดร้บัอนุมตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 7/2563 เมื่อ

วันท่ี 26 ตุลาคม 2563 และบริษัทไดเ้ปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วก่อนหน้านี้ โดยเห็นควรให้                       

JKN Best Life ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และปัจจุบันได้ขยายขอบเขตการดาํเนินธุรกิจในส่วนของการ

จาํหน่ายสินคา้เพ่ือสุขภาพและความงาม และสินคา้อุปโภคและบริโภคแลว้ เขา้ทาํรายการซือ้เฉพาะสินคา้

คงเหลือและสินคา้ระหว่างผลิต รวมถึงเคร่ืองหมายการคา้ในสินคา้เพ่ือสขุภาพและความงาม ตลอดจนสินคา้

อุปโภคและบริโภค ทั้งหมดจาก บริษัท เจเคเอ็น เฮลท ์แอนด ์บิวตี ้จาํกัด และบริษัท เจเคเอ็น จีเนียส แฟมิล่ี 

จาํกดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของ JKN Global Living แทนการเขา้ซือ้หุน้ JKN Global Living โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เคร่ืองหมายการค้า ประเภทสินค้า เจ้าของเคร่ืองหมายการค้า 

C-Tria เพ่ือสขุภาพและความงาม บรษิัท เจเคเอ็น เฮลท ์แอนด ์บิวตี ้จาํกดั 

V-Allin เพ่ือสขุภาพและความงาม บรษิัท เจเคเอ็น เฮลท ์แอนด ์บิวตี ้จาํกดั 

Olig Fiber เพ่ือสขุภาพและความงาม บรษิัท เจเคเอ็น เฮลท ์แอนด ์บิวตี ้จาํกดั 

Hair Now เพ่ือสขุภาพและความงาม บรษิัท เจเคเอ็น เฮลท ์แอนด ์บิวตี ้จาํกดั 

Instinct เพ่ือสขุภาพและความงาม บรษิัท เจเคเอ็น เฮลท ์แอนด ์บิวตี ้จาํกดั 

Fish Cap อปุโภคและบรโิภค บรษิัท เจเคเอ็น จเีนียส แฟมิล่ี จาํกดั 
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ทั้งนี ้เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่า วัตถุประสงคห์ลักในการเขา้ซือ้หุน้ทั้งหมดของ JKN 

Global Living คือ การขยายธุรกิจสู่การเป็นผูจ้าํหน่ายสินคา้เพ่ือสขุภาพและความงาม และสินคา้อปุโภคบรโิภค 

ซึ่งสินคา้ดงักล่าวทัง้หมดอยู่ภายใตบ้ริษัท เจเคเอ็น เฮลท ์แอนด ์บิวตี ้จาํกัด และบริษัท เจเคเอ็น จีเนียส แฟมิล่ี 

จาํกดั โดยหาก JKN Best Life เขา้ทาํรายการซือ้สินคา้คงเหลือและสินคา้ระหว่างผลิตรวมถงึเคร่ืองหมายการคา้ 

จากบริษัท เจเคเอ็น เฮลท ์แอนด ์บิวตี ้จาํกัด และบริษัท เจเคเอ็น จีเนียส แฟมิล่ี จาํกัด แลว้ JKN Best Life จะ

เป็นเจา้ของสินคา้และเคร่ืองหมายการคา้ โดยจะเป็นผูส้ั่งผลิต จดัจาํหน่าย ตลอดจนพฒันาต่อยอดในสินคา้และ

เคร่ืองหมายการคา้ดงักล่าว และท่ีอาจจะเกิดขึน้ใหม่ในอนาคตต่อไป โดยไม่ตอ้งพ่ึงพากลุ่ม JKN Global Living 

ดงันัน้ บรษิัทจงึไม่มีความจาํเป็นในการเขา้ซือ้หุน้ทัง้หมดของ JKN Global Living อีก ทัง้นีก้ารยกเลิกมติและจดั

โครงสรา้งใหม่ดงักล่าวเป็นการขจดัการดาํเนินงานในลกัษณะของรายการเก่ียวโยงกนั ก่อใหเ้กิดความคล่องตวั 

ลดความซํ้าซ้อนในการดําเนินธุรกิจ สามารถต่อยอดธุรกิจของ JKN Best Life ได้เป็นอย่างดี และสร้าง

ผลประโยชนใ์นภาพรวมใหแ้ก่บรษิัทไดด้ีกว่า  

3. มีมติอนุมตัิให ้JKN Best Life ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เขา้ซือ้สินคา้คงเหลือและสินคา้ระหว่างผลิต รวมถึง

เคร่ืองหมายการคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง จาก  

(ก) บรษิัท เจเคเอ็น เฮลท ์แอนด ์บิวตี ้จาํกดั ซึ่งถือหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มโดย 

1) นายจกัรพงษ์ จกัราจุฑาธิบดิ์ ผูเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัท จาํนวนประมาณ

รอ้ยละ 83.33 ของหุน้ทัง้หมด  

2) นางสาวพิมพอ์ุมา จักราจุฑาธิบดิ์ ผูเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้ของบริษัท จาํนวนประมาณ

รอ้ยละ 11.11 ของหุน้ทัง้หมด  

3) นางพิสมยั ลิขิตอาํนวย ผูเ้ป็นกรรมการ และผูบ้รหิาร ของบรษิัท จาํนวนประมาณรอ้ยละ 5.56 ของหุน้

ทัง้หมด 

(ข) บรษิัท เจเคเอ็น จีเนียส แฟมิล่ี จาํกดั ซึ่งถือหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม โดย 

1) นายนายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ผู้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท จํานวน

ประมาณรอ้ยละ 83.33 ของหุน้ทัง้หมด  

2) นางสาวพิมพอ์ุมา จักราจุฑาธิบดิ์ ผูเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้ของบริษัท จาํนวนประมาณ

รอ้ยละ 11.11 ของหุน้ทัง้หมด  

3) นางพิสมยั ลิขิตอาํนวย ผูเ้ป็นกรรมการ และผูบ้รหิาร ของบรษิัท จาํนวนประมาณรอ้ยละ 5.56 ของหุน้

ทัง้หมด  

ทั้งนี ้สินคา้คงเหลือและสินคา้ระหว่างผลิตท่ีบริษัทเขา้ซือ้นั้น เป็นประเภทสินคา้เพ่ือสุขภาพ ความงาม และ

สินคา้เพ่ือการอุปโภคบริโภค ซึ่งผลิตในช่วงเดือนตุลาคม 2563 เป็นตน้มา และโดยส่วนใหญ่มีอายุสินค้า

คงเหลือไม่ตํ่ากว่า 1 ปี โดยซือ้ท่ีราคาตน้ทุนของสินคา้ดงักล่าว บวกรอ้ยละ 5 ของราคาตน้ทุน เป็นจาํนวนเงิน 

16,800,000 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายชาํระครัง้เดียว และเป็นราคาท่ีเหมาะสม เน่ืองจากเป็นราคาท่ีใกลเ้คียงกับ

ต้นทุนการผลิตซึ่งเป็นราคาตลาด โดยส่วนเพ่ิมดังกล่าว เป็นการจ่ายชําระในลักษณะของค่าดาํเนินการ 
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นอกจากนี ้ราคาการซือ้เคร่ืองหมายการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นไปตามมลูค่ายุติธรรมท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินราคา

อิสระ เป็นจาํนวนเงิน 11,210,000 บาท รวมเป็นราคาในการซือ้สินคา้คงเหลือ และสินคา้ระหว่างผลิต รวมถึง

เคร่ืองหมายการคา้ ทั้งสิน้ 28,010,000 บาท โดยคาดว่าการเขา้ทาํธุรกรรมดงักล่าวจะแลว้เสร็จภายในเดือน

พฤษภาคม 2564  และภายหลังจากการเข้าทาํรายการแล้ว JKN Global Living จะยุติการประกอบธุรกิจ

ประเภทเดียวกับ JKN Best Life และกลุ่มผูถื้อหุน้ของ JKN Global Living จะไม่ประกอบธุรกิจในลักษณะท่ี

เป็นการแข่งขนักบั JKN Best Life 

การเขา้ทาํธุรกรรมขา้งตน้เขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบริษัท ตามนยัของประกาศคณะกรรมการ

กาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลักเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีมีนัยสาํคัญท่ีเข้าข่ายเป็นการไดม้าหรือ

จาํหน่ายไปซึ่งสินทรัพย ์(รวมทั้งท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่ง

สินทรพัย ์พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจาํหน่ายไป

ซึ่งสินทรัพยท์ีมี่นัยสาํคัญ”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการจากงบการเงินรายไตรมาสของบรษิทั ฉบบัสอบ

ทาน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 โดยคาํนวณตามเกณฑต์่าง ๆ ภายใตป้ระกาศเร่ืองการไดม้าหรือจาํหน่าย

ไปซึ่งสินทรพัยท่ี์มีนยัสาํคญัแลว้ พบว่าการเขา้ทาํรายการดงักล่าวมีขนาดของรายการสงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 0.46 

ตามเกณฑม์ูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนท่ีไดร้บัเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรพัยร์วม (“เกณฑมู์ลค่ารวมของสิ่ง

ตอบแทน”) ของบริษัท ทัง้นี ้เมื่อนาํรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทท่ีเกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือนก่อนเขา้ทาํ

รายการในครัง้นี ้มาคาํนวณรวมกบัการเขา้ทาํรายการในครัง้นี ้มลูค่ารายการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นทัง้หมดของบรษิทั 

มีขนาดรายการรวมเท่ากับรอ้ยละ 40.65  ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน ดงันัน้ รายการดงักล่าวจึงถือ

เป็นรายการประเภทท่ี 2 ตามประกาศเร่ืองการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยท่ี์มีนยัสาํคญั กล่าวคือ มีขนาด

รายการสงูกว่ารอ้ยละ 15 แต่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 บริษัทจึงมีหนา้ท่ีตอ้งจดัทาํรายงานและเปิดเผยขอ้มลูการเขา้

ทาํรายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทนัที โดยมีสารสนเทศอย่างนอ้ยตามบญัชี (1) ทา้ยประกาศเร่ืองการไดม้าหรือ

จาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยแ์ละจดัส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้ภายใน 21 วนั นบัแต่วนัท่ีเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์  

นอกจากนี ้รายการดงักล่าวยงัเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามนยัของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด

ทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์ในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน (รวมทั้งท่ีไดม้ีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษิทัจด

ทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเร่ือง

รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน”) เน่ืองจาก 

(ก) ผูถื้อหุน้ใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัท ไดแ้ก่ นายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ์ 

เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ กรรมการ และผูม้ีอาํนาจควบคมุใน บรษิัท เจเคเอ็น เฮลท ์แอนด ์บิวตี ้จาํกดั และ  

(ข) กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ ของบริษัท ไดแ้ก่ นางสาวพิมพอ์ุมา จักราจุฑาธิบดิ์ เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ใน

บรษิัท เจเคเอ็น เฮลท ์แอนด ์บิวตี ้จาํกดั 

(ค) ผูถื้อหุน้ใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัท ไดแ้ก ่นายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ์ 

เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ และผูม้ีอาํนาจควบคมุใน บรษิัท เจเคเอ็น จีเนียส แฟมิล่ี จาํกดั 



4 

 

(ง) กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ ของบริษัท ไดแ้ก่ นางสาวพิมพอ์มุา จกัราจุฑาธิบดิ์ เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ และ 

กรรมการ ใน บรษิัท เจเคเอ็น จีเนียส แฟมิล่ี จาํกดั 

การเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามรายละเอียดขา้งตน้นี ้เป็นรายการประเภทรายการสินทรพัยห์รือบริการท่ีมี

มูลค่าสูงสุดเมื่อนับรวมกับมูลค่ารายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกับบุคคลเก่ียวโยงคนเดียวกัน หรือผู้ท่ี

เก่ียวขอ้งและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ท่ีไดร้บัการอนุมตัิในรอบระยะเวลาเวลา 6 เดือนท่ีผ่านมา คิดเป็น

มลูค่ารอ้ยละ 1.49 ของมลูค่าสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิ (NTA) ของบริษัทคาํนวณจากงบการเงินรายไตรมาสของ

บริษัท ฉบับสอบทาน สิน้สุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการขนาดกลาง ซึ่งมี

ขนาดรวมทั้งหมดของรายการเกินกว่ารอ้ยละ 0.03 แต่ไม่เกินรอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท่ี์มีตัวตนสุทธิของบริษัท 

ดงันัน้ บริษัทจึงมีหนา้ท่ีตอ้งเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกับการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ

ไดร้บัการอนุมตัิการเขา้ทาํรายการดงักล่าวจากคณะกรรมการบริษัท โดยดาํเนินการใหก้รรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย

ในการตกลงเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันในครัง้นี ้ไดแ้ก่ นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ และนางสาวพิมพอ์ุมา  

จกัราจฑุาธิบดิ์ ไม่เขา้รว่มประชมุ และไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท 

ในการนี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาอนุมัติการมอบอาํนาจให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ

กรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือ ผูร้บัมอบอาํนาจจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูม้ีอาํนาจ

ในการเขา้เจรจา ทาํความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้มีอาํนาจในการ

ดาํเนินการอ่ืนใดตามท่ีจาํเป็นและสมควรเพ่ือใหก้ารเขา้ทาํธุรกรรมการซือ้สินคา้คงเหลือและสินคา้ระหว่างผลิต 

รวมถึงเคร่ืองหมายการคา้จากบริษัท เจเคเอ็น เฮลท ์แอนด ์บิวตี ้จาํกัด และ บริษัท เจเคเอ็น จีเนียส แฟมิล่ี 

จาํกดั ของบรษิัท สาํเรจ็ลลุ่วงภายใตก้รอบของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ิมเติมจากสารสนเทศเก่ียวกบัการไดม้าซึ่งสินทรพัยแ์ละการเขา้ทาํ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษิัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย (สิ่งทีแ่นบมาด้วย) 

4. มีมติอนุมตัิใหบ้ริษัทเขา้ลงทุนในบริษัท เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ จาํกัด (“MNB”) ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นโรงงานผลิต

และจาํหน่ายเคร่ืองดื่มเพ่ือสขุภาพแบบบรรจขุวด และใหบ้รกิารในการพฒันาสตูรผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ลกูคา้ โดยการ

เขา้ซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนของ MNB จาํนวน 557,600 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ในราคาซือ้ขายหุน้ละ

ประมาณ 137.20 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นจาํนวนเงินลงทุนรวมทั้งสิน้ 76,500,000 บาท โดยภายหลังการเขา้

ลงทนุดงักล่าว บรษิัทจะถือหุน้จาํนวนรอ้ยละ 60 ของหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมดของ MNB 

อน่ึง การเขา้ลงทุนใน MNB เขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบริษัท ตามประกาศเร่ืองการไดม้าหรือ

จาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยท่ี์มีนยัสาํคญั ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการซึ่งเป็นเกณฑท่ี์คาํนวณขนาดรายการได้

สงูสดุจากงบการเงินรายไตรมาสของบรษิทั ฉบบัสอบทาน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ดงักล่าวดว้ยวิธีการ

คาํนวณตามเกณฑต์่าง ๆ ภายใตป้ระกาศเร่ืองการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยท่ี์มีนยัสาํคญัแลว้ พบว่าการ

เขา้ทาํรายการดงักล่าวมขีนาดของรายการสงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 1.26  ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน ทัง้นี ้

เมื่อนาํรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทท่ีเกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือนก่อนเขา้ทาํรายการในครัง้นี ้มาคาํนวณ

รวมกบัการเขา้ทาํรายการในครัง้นี ้มลูค่ารายการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นทัง้หมดของบรษิัท มีขนาดรายการรวมเท่ากบั

รอ้ยละ 41.91  ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน ดงันัน้ รายการดงักล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทท่ี 2 ตาม

ประกาศเร่ืองการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยท่ี์มีนัยสาํคัญ กล่าวคือ มีขนาดรายการสูงกว่ารอ้ยละ 15                

แต่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 บริษัทจึงมีหน้าท่ีตอ้งจัดทาํรายงานและเปิดเผยข้อมูลการเข้าทาํรายการต่อตลาด
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หลักทรัพยฯ์ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเร่ืองการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่ง

สินทรพัยแ์ละจัดส่งหนังสือ แจง้ผูถื้อหุน้ภายใน 21 วัน นับแต่วันท่ีเปิดเผยต่อตลาดหลักทรพัยฯ์ ทั้งนี ้การเขา้

ลงทุนของบริษัทดงักล่าวไม่เขา้ข่ายเป็นการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท ตามประกาศเร่ืองรายการท่ี

เก่ียวโยงกนั 

ในการนี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาอนุมัติการมอบอาํนาจให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ

กรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือ ผูร้บัมอบอาํนาจจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูม้ีอาํนาจ

ในการเขา้เจรจา ทาํความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงสญัญาจองซือ้หุน้

ของ MNB ระหว่างบรษิัท กบั MNB และสญัญาระหว่างผูถื้อหุน้ใน MNB ระหว่างบรษิัท และผูถื้อหุน้ปัจจบุนัของ 

MNB รวมทัง้มีอาํนาจในการดาํเนินการอ่ืนใดตามท่ีจาํเป็นและสมควรเพ่ือใหก้ารเขา้ทาํธุรกรรมการเขา้ลงทุนใน 

MNB ของบรษิัท สาํเรจ็ลลุ่วงภายใตก้รอบของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ิมเติมจากสารสนเทศเก่ียวกบัการไดม้าซึ่งสินทรพัยแ์ละการเขา้ทาํ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษิัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย (สิ่งทีแ่นบมาด้วย) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ์)  

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 

 ผูม้ีอาํนาจรายงานสารสนเทศ 



สิ่งทีแ่นบมาดว้ย 
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สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพยแ์ละการเข้าทาํรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั 

ของบริษทั เจเคเอน็ โกลบอล มีเดีย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม) 

ท่ีประชมุคณะกรรมการของบรษิัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ท่ี 4/2564 ซึ่งประชมุ

เมื่อวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 ไดม้ีมติอนมุตัิเร่ืองดงัต่อไปนี ้  

1. การซือ้สินคา้คงเหลือและสินคา้ระหว่างผลิต รวมถึงเคร่ืองหมายการคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งเป็นสินคา้ประเภท 

สินคา้เพ่ือสขุภาพ ความงาม และสินคา้เพ่ือการอุปโภคบริโภค จาก (ก) บริษัท เจเคเอ็น เฮลท ์แอนด ์บิวตี ้

จํากัด ซึ่งถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจํานวนประมาณร้อยละ 83.33 ของหุ้นทั้งหมด โดยนาย                    

จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ผูเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัท และ (ข) บริษัท เจเคเอ็น                  

จีเนียส แฟมิล่ี จาํกดั ซึ่งถือหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มจาํนวนประมาณรอ้ยละ 83.33 ของหุน้ทัง้หมด โดย

นายนายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ์ ผูเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษิัท โดยบริษัท เจเคเอ็น 

เบสท ์ไลฟ์ จาํกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ในราคารวมไม่เกิน 28,010,000 บาท (ต่อไปจะเรียกว่า 

“ธุรกรรมการซือ้สินค้า Health and Beauty”) โดยบริษัทคาดว่าการเขา้ทาํธุรกรรมการซือ้สินคา้ Health 

and Beauty จะแลว้เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2564  ทั้งนี ้ธุรกรรมการซือ้สินคา้ Health and Beauty 

เขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบริษัท ตามนยัของประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 

20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีมีนยัสาํคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์

(รวมทั้งท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การ

เปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 

(รวมทัง้ท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท์ีมี่

นัยสําคัญ”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการซึ่งคาํนวณจากงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท ฉบบัสอบ

ทาน สิน้สุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 โดยคาํนวณตามเกณฑต์่าง ๆ ภายใตป้ระกาศเร่ืองการไดม้าหรือ

จาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยท่ี์มีนยัสาํคญัแลว้ พบว่าการเขา้ทาํรายการดงักล่าวมีขนาดของรายการสงูสดุเท่ากับ

รอ้ยละ 0.46 ตามเกณฑม์ูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนท่ีไดร้บัเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรพัยร์วม (“เกณฑ์

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน”) ของบริษัท ทั้งนี ้เมื่อนาํรายการไดม้าซึ่งสินทรัพยข์องบริษัทท่ีเกิดขึน้ใน

ระหว่าง 6 เดือนก่อนเขา้ทาํรายการในครัง้นี ้มาคาํนวณรวมกับการเขา้ทาํรายการในครัง้นี ้มูลค่ารายการ

ไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นทัง้หมดของบริษัท มีขนาดรายการรวมเท่ากับรอ้ยละ 40.65  ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของส่ิง

ตอบแทน ดงันัน้ รายการดงักล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทท่ี 2 ตามประกาศเร่ืองการไดม้าหรือจาํหน่ายไป

ซึ่งสินทรัพยท่ี์มีนัยสาํคัญ กล่าวคือ มีขนาดรายการสูงกว่ารอ้ยละ 15 แต่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 บริษัทจึงมี

หนา้ท่ีตอ้งจดัทาํรายงานและเปิดเผยขอ้มลูการเขา้ทาํรายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาด

หลักทรัพยฯ์”) ทนัที โดยมีสารสนเทศอย่างนอ้ยตามบญัชี (1) ทา้ยประกาศเร่ืองการไดม้าหรือจาํหน่ายไป

ซึ่งสินทรพัยแ์ละจดัส่งหนงัสือ แจง้ผูถื้อหุน้ภายใน 21 วนั นบัแต่วนัท่ีเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์  

นอกจากนี ้รายการดงักล่าวยงัเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามนยัของประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั (รวมทัง้ท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของ
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บริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (รวมเรียกว่า 

“ประกาศเร่ืองรายการทีเ่กี่ยวโยงกัน”) เน่ืองจาก 

(ก) ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท ไดแ้ก่ นายจักรพงษ์ จักรา

จฑุาธิบดิ์ เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ กรรมการ และผูม้ีอาํนาจควบคมุใน บรษิัท เจเคเอ็น เฮลท ์แอนด ์บิวตี ้

จาํกดั และ  

(ข) กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ ของบริษัท ไดแ้ก่ นางสาวพิมพอ์ุมา จกัราจุฑาธิบดิ์ เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ 

ในบรษิัท เจเคเอ็น เฮลท ์แอนด ์บิวตี ้จาํกดั 

(ค) ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท ไดแ้ก่ นายจักรพงษ์ จักรา

จฑุาธิบดิ์ เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ และผูม้ีอาํนาจควบคมุใน บรษิัท เจเคเอ็น จีเนียส แฟมิล่ี จาํกดั 

(ง) กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ ของบริษัท ไดแ้ก่ นางสาวพิมพอ์ุมา จกัราจุฑาธิบดิ์ เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ 

และ กรรมการ ใน บรษิัท เจเคเอ็น จีเนียส แฟมิล่ี จาํกดั 

การเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามรายละเอียดขา้งตน้นี ้เป็นรายการประเภทรายการสินทรพัยห์รือบริการ

ท่ีมีมลูค่าสงูสดุเมื่อนบัรวมกับมลูค่ารายการระหว่างกัน ระหว่างบริษัทกับบุคคลเก่ียวโยงคนเดียวกัน หรือ          

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว ท่ีไดร้บัการอนุมัติในรอบระยะเวลาเวลา 6 เดือนท่ีผ่านมา   

คิดเป็นมลูค่ารอ้ยละ 1.49 ของมลูค่าสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิ (NTA) ของบริษัทคาํนวณจากงบการเงินราย

ไตรมาสของบริษัท ฉบับสอบทาน สิน้สุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการ

ขนาดกลาง ซึ่งมีขนาดรวมทั้งหมดของรายการเกินกว่ารอ้ยละ 0.03 แต่ไม่เกินรอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท่ี์มี

ตวัตนสทุธิของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงมีหนา้ท่ีตอ้งเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกับการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั

ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้รับการอนุมัติการเข้าทาํรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัท โดย

ดาํเนินการใหก้รรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในการตกลงเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้ไดแ้ก่ นายจกัรพงษ์ 

จกัราจฑุาธิบดิ์ และ นางสาวพิมพอ์มุา จกัราจฑุาธิบดิ์ ไม่เขา้รว่มประชมุ และไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุม

คณะกรรมการบรษิัทในวาระท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. การเขา้ลงทุนในบริษัท เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ จาํกัด (“MNB”) ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นโรงงานผลิตและจาํหน่าย

เคร่ืองดื่มเพ่ือสขุภาพ แบบบรรจุขวด และใหบ้ริการในการพฒันาสตูรผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ลกูคา้ โดยการเขา้ซือ้

หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ MNB จาํนวน 557,600 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวล้ะ 100 บาท ในราคาซือ้ขายหุน้ละ 

ประมาณ 137.20 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นจาํนวนทัง้สิน้ ทัง้สิน้ 76,500,000 บาท โดยภายหลงัการเขา้ลงทุน

ดังกล่าว บริษัท จะถือหุน้จาํนวนรอ้ยละ 60 ของหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของ MNB (ต่อไปจะ

เรียกว่า “ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน MNB”) 

อน่ึง การเขา้ลงทุนใน MNB เขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบริษัท ตามประกาศเร่ืองการไดม้า

หรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยท่ี์มีนยัสาํคญั ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการซึ่งคาํนวณจากงบการเงินราย

ไตรมาสของบรษิัท ฉบบัสอบทาน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564  ดงักล่าวดว้ยวิธีการคาํนวณตามเกณฑ์
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ต่าง ๆ ภายใตป้ระกาศเร่ืองการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยท่ี์มีนยัสาํคญัแลว้ พบว่าการเขา้ทาํรายการ

ดงักล่าวมีขนาดของรายการสงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 1.26 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของส่ิงตอบแทนของบรษิัท ทัง้นี ้

เมื่อนาํรายการไดม้าซึ่งสินทรัพยข์องบริษัทท่ีเกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทาํรายการในครัง้นี ้มา

คาํนวณรวมกับการเข้าทาํรายการในครัง้นี ้มูลค่ารายการไดม้าซึ่งทรัพยสิ์นทั้งหมดของบริษัท มีขนาด

รายการรวมเท่ากับรอ้ยละ 41.91 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน ดงันัน้ รายการดงักล่าวจึงถือเป็น

รายการประเภทท่ี 2 ตามประกาศเร่ืองการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยท่ี์มีนยัสาํคญั กล่าวคือ มีขนาด

รายการสงูกว่ารอ้ยละ 15 แต่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 บริษัทจึงมีหนา้ท่ีตอ้งจดัทาํรายงานและเปิดเผยขอ้มลูการ

เขา้ทาํรายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทนัที โดยมีสารสนเทศอย่างนอ้ยตามบญัชี (1) ทา้ยประกาศเร่ืองการ

ไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยแ์ละจดัส่งหนงัสือ แจง้ผูถื้อหุน้ภายใน 21 วนั นบัแต่วนัท่ีเปิดเผยต่อตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี ้การเขา้ลงทนุของบรษิัทดงักล่าวไม่เขา้ข่ายเป็นการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท 

ตามประกาศเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ดงันัน้ บริษัทจึงขอเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกับรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยท่ี์มีนยัสาํคญัตามนยัของประกาศเร่ือง

การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีมีนัยสาํคัญ และการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมี

รายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 

1. วัน เดือน ปี ทีมี่เกิดรายการ 

1.1. สาํหรบัธุรกรรมการซือ้สินคา้ Health and Beauty บริษัทจะดาํเนินการเจรจาและเขา้ซือ้สินคา้คงเหลือ

และสินคา้ระหว่างผลิต รวมถึงเคร่ืองหมายการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งจากบริษัท เจเคเอ็น เฮลท ์แอนด ์บิวตี ้

จาํกัด และ บริษัท เจเคเอ็น จีเนียส แฟมิล่ี จาํกัด โดยคาดว่าจะเสร็จสมบูรณภ์ายในเดือนพฤษภาคม 

2564 

1.2. สาํหรบัธุรกรรมการเขา้ลงทนุใน MNB บรษิัทจะดาํเนินการจองซือ้หุน้เพ่ิมทนุ และเขา้ทาํสญัญาจองซือ้

หุ้นของ MNB กับ MNB และสัญญาระหว่างผูถื้อหุ้นใน MNB กับ ผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ MNB ทั้งนี ้ 

บรษิัทคาดว่าการเขา้ทาํธุรกรรมการเขา้ลงทนุใน MNB จะเสรจ็สมบรูณภ์ายในเดือนมิถนุายน 2564 

2. คู่สัญญาทีเ่กี่ยวข้อง และลักษณะความสัมพันธก์ับบริษัท 

2.1. สาํหรบัธุรกรรมการซือ้สินคา้ Health and Beauty 

ผูซ้ือ้ : บริษัท เจเคเอ็น เบสท ์ไลฟ์ จาํกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นประมาณ 

รอ้ยละ 99.99 ของหุน้ทัง้หมด 

ผูข้าย : 1) บรษิัท เจเคเอ็น เฮลท ์แอนด ์บิวตี ้จาํกดั ซึ่งถือหุน้โดยบคุคลดงัต่อไปนี ้

1. บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล ลิฟวิ่ง เน็ทเวิร ์ค จํากัด ถือหุ้นจํานวน 

1,199,998 หุน้ คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 99.9998 ของหุน้ท่ีออกและ

จาํหน่ายแลว้ทัง้หมด ซึ่งมีนายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ์ เป็น กรรมการ 
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และผูถื้อหุน้รายใหญ่ นางสาวพิมพอ์ุมา จักราจุฑาธิบดิ์ เป็นผูถื้อหุน้

รายใหญ่ และนางพิสมยั ลิขิตอาํนวย เป็นผูถื้อหุน้ 

2. นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ถือหุ้นจาํนวน 1 หุ้นคิดเป็นประมาณ 

ร้อยละ 0.0001 ของหุ้นท่ีออกและจําหน่ายแล้วทั้งหมด และเป็น

กรรมการ 

3. นางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์  ถือหุ้นจํานวน 1 หุ้น คิดเป็น

ประมาณรอ้ยละ 0.0001 ของหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด 

2) บรษิัท เจเคเอ็น จีเนียส แฟมิล่ี จาํกดั ซึ่งถือหุน้โดยบคุคลดงัต่อไปนี ้

1. บรษิัท เจเคเอ็น โกลบอล ลิฟวิ่ง เน็ทเวิรค์ จาํกดั ถือหุน้จาํนวน 99,998 

หุน้ คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 99.998 ของหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้

ทัง้หมด ซึ่งมีนายจกัรพงษ ์จกัราจฑุาธิบดิ์ เป็นกรรมการ และ เป็นผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ นางสาวพิมพอ์ุมา จกัราจุฑาธิบดิ์ เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

และ นางพิสมยั ลิขิตอาํนวย เป็นผูถื้อหุน้ 

2. นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ถือหุ้นจาํนวน 1 หุ้น คิดเป็นประมาณ 

รอ้ยละ 0.001 ของหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด 

3. นางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์  ถือหุ้นจํานวน 1 หุ้น  คิดเป็น

ประมาณรอ้ยละ 0.001 ของหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด และ

เป็นกรรมการ  

ความสมัพนัธ์

กบับรษิัท 

: 1) นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ เป็นกรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม ประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ัดการ และผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท 

โดย ณ วันท่ี 16 มีนาคม 2564 ถือหุ้นจาํนวน 342,923,173  หุ้น คิดเป็น

รอ้ยละ 56.45 ของหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัท ซึ่งรวมการ

ถือหุ้นผ่าน BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH ซึ่งเป็นคัสโตเดียน

โดยมีนายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ์ เป็นผูร้บัผลประโยชนท่ี์แทจ้รงิ 

2) นางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์  เ ป็นกรรมการผู้มีอ ํานาจลงนาม                     

รองกรรมการผูจ้ัดการสายงานคอนเทนต ์และผูถื้อหุน้ของบริษัท โดย ณ 

วันท่ี 16 มีนาคม 2564  ถือหุ้นจํานวน 23,358,150  หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 

3.84  ของหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัท 

3) นางพิสมยั ลิขิตอาํนวย เป็นกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม และ รองกรรมการ

ผูจ้ดัการอาวโุส ของบรษิัท  
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2.2. ธุรกรรมการเขา้ลงทนุใน MNB  

ผูซ้ือ้ : บรษิัท 

ผูข้าย : บรษิัท เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ จาํกดั 

ความสมัพนัธ์

กบับรษิัท 

: ไม่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับรษิัท 

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

3.1. สาํหรบัธุรกรรมการซือ้สินคา้ Health and Beauty 

บริษัท เจเคเอ็น เบสท ์ไลฟ์ จาํกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจะซือ้สินคา้คงเหลือและสินคา้ระหวา่ง

ผลิต รวมถึงเคร่ืองหมายการคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง จาก (ก) บริษัท เจเคเอ็น เฮลท ์แอนด ์บิวตี ้จาํกัด ซึ่งถือหุน้

ทั้งทางตรงและทางอ้อมจํานวนประมาณร้อยละ  83.33 ของหุ้นทั้งหมด โดยนายจักรพงษ์                           

จกัราจุฑาธิบดิ์ ผูเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัท และ (ข) บริษัท เจเคเอ็น จีเนียส 

แฟมิล่ี จาํกดั ซึ่งถือหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มจาํนวนประมาณรอ้ยละ 83.33 ของหุน้ทัง้หมด โดยนาย

จกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ์ ผูเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษิัท ทัง้นี ้สินคา้คงเหลือและ

สินคา้ระหว่างผลิตท่ีบริษัทเขา้ซือ้นั้น เป็นผลิตภัณฑป์ระเภทสินคา้เพ่ือสขุภาพ ความงาม และสินคา้

เพ่ือการอุปโภคบริโภค โดยซือ้ท่ีราคาต้นทุนของสินค้าดังกล่าว บวกรอ้ยละ 5  ของราคาต้นทุน                       

เป็นจาํนวนเงิน 16,800,000 นอกจากนี ้ราคาการซือ้เคร่ืองหมายการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นไปตามมลูค่า

ยตุิธรรมท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ เป็นจาํนวนเงิน 11,210,000 บาท รวมเป็นราคาในการซือ้

สินคา้คงเหลือ และสินคา้ระหว่างผลิต รวมถึงเคร่ืองหมายการคา้ ทัง้สิน้ 28,010,000 บาท 

3.2. ธุรกรรมการเขา้ลงทนุใน MNB 

บรษิัทจะเขา้ซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของ MNB จาํนวน 557,600 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ใน

ราคาซือ้ขายหุน้ละ ประมาณ 137.20 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นจาํนวนเงินลงทุนรวมทัง้สิน้ 76,500,000 

บาท โดยผูถื้อหุน้ปัจจุบันรายใดรายหน่ึงของ MNB จะดาํเนินการโอนหุน้สามัญจาํนวน 1 หุน้ใหแ้ก่

บริษัท เพ่ือให้บริษัทมีสิทธิในการจองซื ้อหุ้นเ พ่ิมทุนโดย MNB จะเพ่ิมทุนจดทะเบียนจํานวน 

55,760,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 37,240,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 93,000,000 

บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน  557,600 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยผูถื้อหุน้

ปัจจุบนัของ MNB จะสละสิทธิ์การซือ้หุน้เพ่ิมทุนทั้งหมด และบริษัทจะเขา้จองซือ้หุน้เพ่ิมทุนทัง้หมด 

จาํนวน 557,600 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท ในราคาซือ้ขาย ประมาณ 137.20 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็น

จาํนวนเงินลงทุนรวมทั้งสิน้ 76,500,000 บาท โดยภายหลังการเขา้ลงทุนดังกล่าว บริษัท จะถือหุน้

จาํนวนรอ้ยละ 60 ของหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมดของ MNB 
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4. การคาํนวณขนาดรายการ 

4.1. สาํหรบัธุรกรรมการซือ้สินคา้ Health and Beauty 

ธุรกรรมการซือ้สินคา้ JKN Health and Beauty เป็นการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทตามประกาศเร่ือง

การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยท่ี์มีนยัสาํคญั โดยบริษัทใชข้อ้มลูตามงบการเงินรายไตรมาสของ

บรษิัท ฉบบัสอบทาน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ในการคาํนวณขนาดรายการ โดยมีรายละเอียด 

ดงันี ้

เกณฑท์ีใ่ช้ในการคาํนวณ ขนาดของรายการ (ร้อยละ) 

1. เกณฑม์ลูค่าสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิ ไม่สามารถนํา เกณฑ์ดังก ล่าวมาปรับใช้ได้

เน่ืองจากเป็นการซือ้สินคา้และเคร่ืองหมายการคา้ 

2. เกณฑก์าํไรสทุธิจากการดาํเนินงาน ไม่สามารถนํา เกณฑ์ดังก ล่าวมาปรับใช้ได้

เน่ืองจากเป็นการซือ้สินคา้และเคร่ืองหมายการคา้ 

3. เกณฑม์ลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน 28,010,000 ÷ 6,046,531,685.40  = 0.46 

4. เกณฑม์ลูค่าหุน้ทนุท่ีออกเพ่ือชาํระ 

    ค่าสินทรพัย ์ 

ไม่นาํเกณฑด์งักล่าวมาคาํนวณเน่ืองจาก บรษิัทไม่

มีการออกหลกัทรพัย ์

เมื่อพิจารณาขนาดของรายการซึ่งคาํนวณจากงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท ฉบบัสอบทาน สิน้สดุ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ดงักล่าวดว้ยวิธีการคาํนวณตามเกณฑต์่าง ๆ  ภายใตป้ระกาศเร่ืองการไดม้า

หรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยท่ี์มีนยัสาํคัญแลว้ พบว่าการเขา้ทาํรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการ

สงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 0.46  ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน ทัง้นี ้เมื่อนาํรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย์

ของบรษิัทท่ีเกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือนก่อนเขา้ทาํรายการในครัง้นี ้ซึ่งไดแ้ก่  

1) การซือ้ลิขสิทธิ์คอนเทนตใ์นเดือนพฤศจิกายน 2563 ซึ่งมีขนาดรายการ รอ้ยละ 2.15  

2) งบประมาณการจดัซือ้ลิขสิทธิ์คอนเทนตป์ระจาํปี 2564 โดยจะเป็นการซือ้จากบคุคลซึ่งมิใช่บคุคลท่ี

เก่ียวโยงกนัของบรษิัทฯ และเป็นการดาํเนินธุรกิจปกติของบรษิทัฯ โดยไดร้บัการอนมุตัิจากท่ีประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2564 ซึ่งมีขนาดรายการรอ้ยละ 19.85  

(ทั้งนี ้เมื่อบริษัทฯ ไดด้าํเนินการจัดซือ้ลิขสิทธิ์คอนเทนตภ์ายใตว้งเงินดังกล่าวแลว้ บริษัทฯ จะ

เปิดเผยสารสนเทศให้ผู้ถือหุน้ทราบผ่านระบบ SET Link ต่อไปตามประกาศเร่ืองการไดม้าหรือ

จาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย)์ 

3) การเขา้ลงทุนในบริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท ์จาํกัด (จดทะเบียนเปล่ียนแปลงชื่อเป็น “บริษัท เจเคเอ็น 

เบสท ์ไลฟ์ จาํกัด” ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2564) ซึ่งมี

ขนาดรายการรอ้ยละ 18.19 

(หมายเหต ุ : รายการทีเ่กิดขึน้ระหว่าง 6 เดอืนขา้งตน้ไม่รวมถึงรายการจดัตัง้บริษัทร่วมทุน ซ่ึงไดร้บัอนมุตัิจาก

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 9/2563 ประชุมเมื่อวนัที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ซ่ึงรายการดงักล่าวไดม้ี

การอนุมตัิยกเลิกการลงทุนโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2564 ประชุมเมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ 

2564) 
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มาคาํนวณรวมกับการเขา้ทาํรายการในครัง้นี ้มูลค่ารายการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นทั้งหมดของบริษัท มี

ขนาดรายการรวมเท่ากบัรอ้ยละ 40.65  ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน ดงันัน้ รายการดงักล่าว

จึงถือเป็นรายการประเภทท่ี 2 ตามประกาศเร่ืองการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยท่ี์มีนัยสาํคญั 

กล่าวคือ มีขนาดรายการสงูกว่ารอ้ยละ 15 แต่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 บริษัทจึงมีหนา้ท่ีตอ้งจดัทาํรายงาน

และเปิดเผยขอ้มลูการเขา้ทาํรายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทนัที โดยมีสารสนเทศอย่างนอ้ยตามบญัชี 

(1) ทา้ยประกาศเร่ืองการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยแ์ละจดัส่งหนังสือ แจง้ผูถื้อหุน้ภายใน 21 

วนั นบัแต่วนัท่ีเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์  

นอกจากนี ้รายการดงักล่าวยงัเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามนัยของประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั (รวมทัง้ท่ีไดม้ีการแกไ้ข

เพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มลูและการ

ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

(รวมเรียกว่า “ประกาศเร่ืองรายการทีเ่กี่ยวโยงกัน”) เน่ืองจาก 

(ก) ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท ไดแ้ก่ นายจักรพงษ์ จักรา

จฑุาธิบดิ์ เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ กรรมการ และผูม้ีอาํนาจควบคมุใน บรษิัท เจเคเอ็น เฮลท ์แอนด ์บิวตี ้

จาํกดั และ  

(ข) กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ ของบริษัท ไดแ้ก่ นางสาวพิมพอ์ุมา จกัราจฑุาธิบดิ์ เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ 

ในบรษิัท เจเคเอ็น เฮลท ์แอนด ์บิวตี ้จาํกดั 

(ค) ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท ไดแ้ก่ นายจักรพงษ์ จักรา

จฑุาธิบดิ์ เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ และผูม้ีอาํนาจควบคมุใน บรษิัท เจเคเอ็น จีเนียส แฟมิล่ี จาํกดั 

(ง) กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ ของบริษัท ไดแ้ก่ นางสาวพิมพอ์ุมา จกัราจฑุาธิบดิ์ เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ 

และกรรมการ ใน บรษิัท เจเคเอ็น จเีนียส แฟมิล่ี จาํกดั 

การเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามรายละเอียดขา้งตน้นี ้เป็นรายการประเภทรายการสินทรพัยห์รือ    

บรกิารท่ีมีมลูค่าสงูสดุเมื่อนบัรวมกบัมลูค่ารายการระหว่างกนั ระหว่างบรษิัทกบันิติบคุคลกลุ่มเดียวกนั

ท่ีได้รับการอนุมัติในรอบระยะเวลาเวลา 6 เดือนท่ีผ่านมา คิดเป็นมูลค่ารอ้ยละ 1.49 ของมูลค่า

สินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิ (NTA) ของบริษัทคาํนวณจากงบการเงินรายไตรมาสของบรษิัท ฉบบัสอบทาน 

สิน้สุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564  โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการขนาดกลาง ซึ่งมีขนาดรวม

ทั้งหมดของรายการเกินกว่ารอ้ยละ 0.03 แต่ไม่เกินรอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท่ี์มีตัวตนสุทธิของบริษัท 

ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกับการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันต่อตลาด

หลกัทรพัยฯ์ และไดร้บัการอนุมตัิการเขา้ทาํรายการดงักล่าวจากคณะกรรมการบริษัท โดยดาํเนินการ

ใหก้รรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในการตกลงเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้ไดแ้ก่ นายจกัรพงษ์ จกัรา

จุฑาธิบดิ์ และนางสาวพิมพอ์ุมา จกัราจุฑาธิบดิ์ ไม่เขา้ร่วมประชมุ และไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชมุ

คณะกรรมการบรษิัท 
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หน่วย: พันบาท 

ข้อมูลทางการเงนิของบริษทั งบการเงนิรวมฉบับสอบทานของบริษทั 

สิน้สุด ณ วนัที ่31 มีนาคม 2564 

สินทรัพย ์ 6,046,532 

หัก  :  สินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตน  ไม่รวมสินทรัพย์ท่ี

ก่อใหเ้กิดรายไดห้ลกั 

80,833 

หัก : หนีสิ้นรวม 3,305,200 

หัก : ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคมุ 16,891 

สินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิ (NTA) 2,643,608 

4.2. ธุรกรรมการเขา้ลงทนุใน MNB 

ธุรกรรมการเขา้ลงทุนใน MNB เป็นการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทตามประกาศเร่ืองการไดม้าหรือ

จาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยท่ี์มีนัยสาํคญั โดยบริษัทใชข้อ้มลูตามงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท ฉบับ

สอบทาน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ในการคาํนวณขนาดรายการ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

เกณฑท์ีใ่ช้ในการคาํนวณ ขนาดของรายการ (ร้อยละ) 

1. เกณฑม์ลูค่าสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิ* (ไม่สามารถคาํนวณไดเ้นือ่งจากสนิทรพัย์ทีม่ี

ตวัตนสทุธิของ MNB มีมูลคา่ตดิลบ) 

2. เกณฑก์าํไรสทุธิจากการดาํเนินงาน* (ไม่สามารถคาํนวณไดเ้นือ่งจาก MNB มีผล

การดาํเนนิงานขาดทนุ) 

3. เกณฑม์ลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน* 76,500,000 ÷ 6,046,531,685.40 = 1.26 

4. เกณฑม์ลูค่าหุน้ทนุท่ีออกเพ่ือชาํระค่าสินทรพัย ์ ไม่นําเกณฑ์ดังกล่าวมาคํานวณเน่ืองจาก 

บรษิัทไม่มีการออกหลกัทรพัย ์

หมายเหต ุ

*ขอ้มูลทางการเงินของบริษัท เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ จาํกดั ทีน่าํมาใชใ้นการคาํนวณขนาดรายการ เป็นขอ้มูลตาม

งบการเงนิสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

เมื่อพิจารณาขนาดของรายการซึ่งคาํนวณจากงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท ฉบบัสอบทาน สิน้สดุ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ดว้ยวิธีการคาํนวณตามเกณฑต์่าง ๆ ภายใตป้ระกาศเร่ืองการไดม้าหรือ

จาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยท่ี์มีนยัสาํคญัแลว้ พบว่าการเขา้ทาํรายการดงักล่าวมีขนาดของรายการสงูสดุ

เท่ากับรอ้ยละ 1.26 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนของบริษัท ทั้งนี ้ เมื่อนํารายการได้มา                        

ซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทท่ีเกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือนก่อนเขา้ทาํรายการในครัง้นี ้มาคาํนวณรวมกับการ

เขา้ทาํรายการในครัง้นี ้มลูค่ารายการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นทัง้หมดของบริษัท มีขนาดรายการรวมเท่ากับ

รอ้ยละ 41.91 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน ดงันัน้ รายการดงักล่าวจึงถือเป็นรายการประเภท

ท่ี 2 ตามประกาศเร่ืองการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยท่ี์มีนยัสาํคญั กล่าวคือ มีขนาดรายการสงู

กว่ารอ้ยละ 15 แต่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 บรษิัทจึงมีหนา้ท่ีตอ้งจดัทาํรายงานและเปิดเผยขอ้มลูการเขา้ทาํ
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รายการต่อตลาดหลักทรพัยฯ์ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างนอ้ยตามบัญชี (1) ทา้ยประกาศเร่ืองการ

ไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยแ์ละจดัส่งหนงัสือ แจง้ผูถื้อหุน้ภายใน 21 วนั นบัแต่วนัท่ีเปิดเผยต่อ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นีก้ารเขา้ลงทนุของบรษิัทดงักล่าวไม่เขา้ข่ายเป็นการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน

ของบรษิัท ตามประกาศเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

5. รายละเอียดของสินทรัพยท์ีไ่ด้มา 

5.1. ธุรกรรมการซือ้สินคา้ Health and Beauty 

สินคา้คงเหลือ และสินคา้ระหว่างผลิต รวมถึงเคร่ืองหมายการคา้ จากบริษัท เจเคเอ็น เฮลท ์แอนด ์

บิวตี ้จาํกัด และ บริษัท เจเคเอ็น จีเนียส แฟมิล่ี จาํกัด ซึ่งเป็นสินคา้ประเภท สินคา้เพ่ือสขุภาพ ความ

งาม และสินคา้เพ่ือการอปุโภคบรโิภค 

5.2. ธุรกรรมการเขา้ลงทนุใน MNB 

1) สินทรพัยท่ี์ไดม้า 

หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ MNB จํานวน 557,600 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดย

ภายหลังการเขา้ลงทุนดังกล่าว บริษัท จะถือหุน้ใน MNB จาํนวนรอ้ยละ 60 ของหุน้ท่ีออก

และจาํหน่ายแลว้ทัง้หมดของ MNB  

2) ทนุจดทะเบียน ทนุเรียกชาํระแลว้ คณะกรรมการบรษิัท ผูถื้อหุน้ และสดัส่วนการถือหุน้ 

ก) ทนุจดทะเบียน  

5,000,000 บาท แบ่งออกเป็น หุน้สามญัจาํนวน 50,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 

บาท (ทนุชาํระแลว้ 5,000,000 บาท) 

ข) คณะกรรมการ 

ก่อนเขา้ทาํธุรกรรม 

1. นายณฐัพงษ์ วิทยว์รพงศ ์

2. นางสาวชนินทรน์ชุ หิรญัประสาทกลุ 

หลงัเขา้ทาํธุรกรรม 

1. นางสาวกมลรตัน ์ มงคลครุธ เป็นกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัท 

2. นางพิสมยั  ลิขิตอาํนวย  เป็นกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัท 

3. นายณฐัพงษ์  วิทยว์รพงศ ์

4. นางสาวชนินทรน์ชุ  หิรญัประสาทกลุ 
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ค) โครงสรา้งก่อน และหลงัทาํธุรกรรมดงันี ้ 

ผู้ถือหุ้น MNB ก่อนเข้าทาํธุรกรรม หลังเข้าทาํธุรกรรม 

ทุนจดทะเบียน  

5,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบียน  

93,000,000 บาท 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. นายณฐัพงษ์ วิทยว์รพงศ ์ 25,000 50 186,200 20 

2. นางสาวชนินทรน์ชุ หิรญัประสาทกลุ 15,000 30 111,720 12 

3. นายสทุธิกร หิรญัประสาทกลุ 10,000 20 74,480 8 

4. บรษิัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) - - 557,600 60 

รวม 50,000 100 930,000 100 
 

ง) ลกัษณะการประกอบกิจการ 

MNB ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ แบบบรรจุขวด 

และมีการใหบ้ริการในการพฒันาสตูรผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ลกูคา้ โดยปัจจบุนั MNB ไดม้ีการ

ร่วมทุนกบับริษัท และจดัตัง้เป็นบริษัท เจเคเอ็น เอ็มเอ็นบี จาํกัด โดยมีการทาํการตลาด

ในส่วนของ แบรนด  ์Cupid Tiger X Cupid Dragon X และ Cupid Herb Max รวมถึง

เป็นผูผ้ลิต OEM ใหก้ับลกูคา้ท่ีมีชื่อเสียงรายใหญ่หลายราย ทัง้นี ้ในปี 2563 MNB ไดม้ี

การลงทนุในเคร่ืองจกัรใหม่ และมีการปรบัปรุงกระบวนการผลิตใหไ้ดม้าตรฐาน ทาํใหใ้น

ปัจจุบันได้รับการติดต่อจากลูกค้า ให้ผลิตสินค้าให้ในรูปแบบ OEM เพ่ิมมากขึน้ 

โดยเฉพาะเคร่ืองดื่มในกลุ่มท่ีเป็นเคร่ืองดื่มผสมวิตามิน รวมถึงเคร่ืองดื่มท่ีผสม 

Cannabidiol (CBD) ดว้ย และขณะเดียวกัน ทาง MNB ไดย้ื่นขอใบอนุญาตประกอบ

กิจการโรงงานเพ่ิมเติมเพ่ือการผลิตอาหารเสริม ซึ่งจะช่วยใหส้ามารถผลิตสินคา้ในกลุ่ม

สขุภาพและความงามใหก้บัทางบรษิัทไดใ้นอนาคต 

จ) ขอ้มลูทางการเงินของ MNB  

หน่วย: พันบาท 

ข้อมูลทางการเงนิ 
สิน้สุด ณ วนัที ่  

31 ธนัวาคม 2563 

สิน้สุด ณ วนัที ่              

31 ธนัวาคม 2562 

สิน้สุด ณ วนัที ่                  

31 ธนัวาคม 2561 

สินทรพัยร์วม 58,171.74 47,638.38 45,408.09 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ไม่รวมสินทรพัย์

ท่ีก่อใหเ้กิดรายไดห้ลกั 

39.47 56.60 73.69 

หนีสิ้นรวม 130,964.15 106,154.49 94,428.66 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้  (72,792.40)  (58,516.10)  (49,020.56) 

รายไดจ้ากการขาย 30,434.12 33,346.86 16,617.88 

กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิ  (14,276.30)  (9,495.54)  (15,108.69) 
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6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและการชาํระมูลค่า 

6.1. สาํหรบัธุรกรรมการซือ้สินคา้ Health and Beauty 

มลูค่ารวมของส่ิงตอบแทนทัง้หมดท่ีบรษิัทจะไดร้บัจากการเขา้ทาํธุรกรรมในครัง้นี ้มี มลูค่ารวมเท่ากบั

28,010,000 บาท  โดยบรษิัทจะชาํระราคาดงักล่าวใหก้บับรษิัท เจเคเอ็น เฮลท ์แอนด ์บิวตี ้จาํกดั และ 

บรษิัท เจเคเอ็น จีเนียส แฟมิล่ี จาํกดั เป็นเงินสดทัง้จาํนวน 

6.2. ธุรกรรมการเขา้ลงทนุใน MNB 

ราคาซือ้ขายหุน้เพ่ิมทุนของ MNB ประมาณ 137.20 บาทต่อหุน้ จาํนวนรวมทัง้สิน้ 76,500,000 บาท 

ชาํระใหแ้ก่ MNB ตามสญัญาจองซือ้หุน้ โดยจะชาํระเป็นเงินสด และ/ หรือแคชเชียรเ์ช็ค ในวนัท่ีเขา้ทาํ

สญัญาจองซือ้หุน้ 

7. มูลค่าของสินทรัพยท์ีไ่ด้มาหรือจาํหน่ายไป  

7.1. สาํหรบัธุรกรรมการซือ้สินคา้ Health and Beauty 

สินคา้คงเหลือ สินคา้ระหว่างผลิต ซึ่งผลิตในช่วงเดือนตุลาคม 2563 เป็นตน้มา และโดยส่วนใหญ่มี

อายุสินคา้คงเหลือไม่ตํ่ากว่า 1 ปี รวมถึงเคร่ืองหมายการคา้ ของ บริษัท เจเคเอ็น เฮลท ์แอนด ์บิวตี ้

จาํกัด และ บริษัท เจเคเอ็น จีเนียส แฟมิล่ี จาํกัด ซึ่งเป็นสินคา้ประเภทสินคา้เพ่ือสุขภาพ ความงาม 

และสินคา้เพ่ือการอปุโภคบรโิภค  

7.2. ธุรกรรมการเขา้ลงทนุใน MNB 

หุน้สามญัของ MNB จาํนวน 557,600 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 60 ของหุน้ท่ี

ออกและจาํหน่ายแลว้ทัง้หมดของ  MNB 

8. เกณฑท์ีใ่ช้กาํหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน  

8.1. สาํหรบัธุรกรรมการซือ้สินคา้ JKN Health and Beauty 

เกณฑท่ี์ใชใ้นการกาํหนดมลูค่าส่ิงตอบแทน สาํหรบัสินคา้คงเหลือ และสินคา้ระหว่างผลิต พิจารณา

จากราคาต้นทุน บวกรอ้ยละ 5  ของราคาต้นทุน ซึ่งเป็นการจ่ายชําระครั้งเดียว และเป็นราคาท่ี

เหมาะสม เน่ืองจากเป็นราคาท่ีใกลเ้คียงกับตน้ทุนการผลิตซึ่งเป็นราคาตลาด โดยส่วนเพ่ิมดังกล่าว 

เป็นการจ่ายชาํระในลักษณะของค่าดาํเนินการ และสาํหรับเคร่ืองหมายการคา้ เป็นไปตามมูลค่า

ยตุิธรรมท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ทัง้นี ้ราคาในการซือ้สินคา้คงเหลือ และสินคา้ระหว่างผลิต 

รวมถึงเคร่ืองหมายการคา้ ทัง้สิน้ ไม่เกิน 28,010,000  บาท 

8.2. ธุรกรรมการเขา้ลงทนุใน MNB 

การกาํหนดมลูค่าส่ิงตอบแทนเป็นไปการประเมินดว้ยวิธีการหามลูค่ายุติธรรมตามมลูค่าปัจจบุนัสทุธิ

ของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งเป็นการประเมินมลูค่าจากกระแสเงินสดท่ี

คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการประมาณการทางการเงินโดยใช้วิธี Free Cash Flow to Firm                     
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ซึ่งประเมินโดยบรษิัทท่ีปรกึษาทางการเงิน โดยมีมลูค่าจากการประเมินของ MNB อยู่ระหว่าง 201.82 

ลา้นบาท ถึง 322.51 ลา้นบาท 

9. ผลประโยชนท์ีค่าดว่าจะเกิดขึน้กับบริษัท 

9.1. สาํหรบัธุรกรรมการซือ้สินคา้ Health and Beauty 

บรษิัทมีแผนท่ีจะขยายธุรกิจของบรษิัทย่อย ในการจดัจาํหน่ายสินคา้เพ่ือสขุภาพ ความงาม และสินคา้

เพ่ือการอุปโภคบริโภค ซึ่งในปัจจุบนั บริษัท เจเคเอ็น เฮลท ์แอนด ์บิวตี ้จาํกัด และ บริษัท เจเคเอ็น                   

จีเนียส แฟมิล่ี จาํกดั มีผลิตภณัฑ ์ดงันี ้

เคร่ืองหมายการค้า ประเภทสินค้า เจ้าของเคร่ืองหมายการค้า 

C-Tria เพ่ือสขุภาพและความงาม บรษิัท เจเคเอ็น เฮลท ์แอนด ์บิวตี ้จาํกดั 

V-Allin เพ่ือสขุภาพและความงาม บรษิัท เจเคเอ็น เฮลท ์แอนด ์บิวตี ้จาํกดั 

Olig Fiber เพ่ือสขุภาพและความงาม บรษิัท เจเคเอ็น เฮลท ์แอนด ์บิวตี ้จาํกดั 

Hair Now เพ่ือสขุภาพและความงาม บรษิัท เจเคเอ็น เฮลท ์แอนด ์บิวตี ้จาํกดั 

Instinct เพ่ือสขุภาพและความงาม บรษิัท เจเคเอ็น เฮลท ์แอนด ์บิวตี ้จาํกดั 

Fish Cap อปุโภคและบรโิภค บรษิัท เจเคเอ็น จเีนียส แฟมิล่ี จาํกดั 

ดงันัน้ การเขา้ทาํธุรกรรมดงักล่าวจึงสามารถชว่ยเสรมิการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทย่อยในปัจจบุนัไดเ้ป็น               

อย่างด ีทัง้นี ้เน่ืองจากบรษิัทย่อยประกอบธุรกิจทางดา้นสถานีโทรทศันด์ิจิตอล ซึ่งสามารถเป็นช่องทาง

ในการโฆษณาประชาสมัพนัธสิ์นคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันัน้ การซือ้สินคา้คงเหลือ และสินคา้ระหว่างผลิต 

รวมถึงเคร่ืองหมายการคา้ จะทาํใหส้ามารถทาํการตลาดและบริหารเวลาโฆษณาใหม้ีประสิทธิภาพ

ได้มากขึน้ และเป็นการขยายขอบเขตการดาํเนินธุรกิจไปยังธุรกิจประเภทใหม่ อันได้แก่ การจัด

จาํหน่ายสินคา้เพ่ือสขุภาพ ความงาม และสินคา้เพ่ือการอปุโภคบรโิภค บรษิัทมีความเชื่อมั่นว่าการเขา้

ทาํรายการดงักล่าวจะสรา้งผลประกอบการท่ีดีใหก้บับรษิัท  

9.2. ธุรกรรมการเขา้ลงทนุใน MNB 

เน่ืองจาก MNB เป็นโรงงานผลิตเคร่ืองดื่มบรรจุขวดท่ีไดม้าตรฐาน และปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานสาํหรบัการผลิตเคร่ืองดื่มท่ีมีส่วนผสมของ Cannabidiol (CBD) ซึ่ง

ไดจ้ากกญัชง โดยขณะนีอ้ยู่ในระหว่างการพฒันาสตูรการผลิต ซึ่งคาดว่าจะสามารถจาํหน่ายไดใ้นช่วง

ปลายไตรมาสท่ี 3 หรือภายในไตรมาสท่ี 4 ปี 2564 การเขา้ซือ้หุน้เพ่ิมทุนใน MNB ในครัง้นี ้จะช่วยให้

บริษัทสามารถขยายขอบเขตการดาํเนินธุรกิจของบริษัทไปยงัธุรกิจดา้นการจดัจาํหน่ายเคร่ืองดื่ม ซึ่ง

เป็นธุรกิจท่ีมีความน่าสนใจ และมีศกัยภาพ โดยบรษิัทเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจในการลงทนุใน MNB 

ในครัง้นี ้ซึ่งจะช่วยใหส้ามารถผลิตสินคา้ในกลุ่มสินคา้ดา้นความงามและสุขภาพใหก้ับบริษัทไดใ้น

อนาคต 
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10. แหล่งเงนิทุนทีใ่ช้ 

สาํหรบัธุรกรรมการซือ้สินคา้ Health and Beauty และ ธุรกรรมการเขา้ลงทุนใน MNB บริษัทจะใชก้ระแสเงินสด

จากการดาํเนินงาน และ/หรือ แหล่งเงินทนุจากสถาบนัการเงิน   

11. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันซึ่งไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียง

ลงคะแนน 

11.1. ธุรกรรมการซือ้สินคา้ JKN Health and Beauty 

1) ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท ได้แก่ นายจักรพงษ์  

จกัราจุฑาธิบดิ์ เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ กรรมการ และผูม้ีอาํนาจควบคุมใน บริษัท เจเคเอ็น เฮลท ์

แอนด ์บิวตี ้จาํกดั  

2) กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ ของบริษัท ไดแ้ก่ นางสาวพิมพอ์มุา จกัราจุฑาธิบดิ์ เป็นผูถื้อหุน้

ใหญ่ ในบรษิัท เจเคเอ็น เฮลท ์แอนด ์บิวตี ้จาํกดั 

3) ผูถื้อหุน้ใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัท ไดแ้ก่ นายจกัรพงษ์ จกัรา

จุฑาธิบดิ์ เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ และผูม้ีอาํนาจควบคมุใน บริษัท เจเคเอ็น จีเนียส แฟมิล่ี จาํกดั

และ 

4) กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ ของบริษัท ไดแ้ก่ นางสาวพิมพอ์มุา จกัราจุฑาธิบดิ์ เป็นผูถื้อหุน้

ใหญ่ และ กรรมการ ใน บรษิัท เจเคเอ็น จีเนียส แฟมิล่ี จาํกดั 

ทัง้นี ้ในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 

เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการเขา้ทาํธุรกรรมการซือ้สินคา้ Health and Beauty ซึ่งเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั

ในครัง้นี ้กรรมการบรษิัทท่ีมีส่วนไดเ้สียขา้งตน้ไม่ไดเ้ขา้รว่มประชมุเพ่ือพิจารณาออกเสียงลงคะแนนใน

วาระดงักล่าว  

11.2. ธุรกรรมการเขา้ลงทนุใน MNB 

-ไม่ม-ี 

12. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการบริษัทท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียกับการเขา้ทาํธุรกรรมในครัง้นี ้ไดพิ้จารณาการเขา้ทาํ

ธุรกรรมการซื ้อสินค้า Health and Beauty และ ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน MNB แล้วเห็นว่าเป็นรายการท่ี

สมเหตสุมผลและน่าจะเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัท ดว้ยเหตผุลดงัต่อไปนี ้

1) แม้ว่าธุรกรรมการซือ้สินคา้ Health and Beauty จะเป็นการทาํรายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของ

บริษัท แต่เน่ืองจากว่าการเขา้ทาํธุรกรรมการซือ้สินคา้ Health and Beauty จะช่วยสนบัสนุนใหบ้ริษัท

สามารถขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจไปยงัธุรกิจประเภท การจดัจาํหน่ายสินคา้เพ่ือสขุภาพ ความ

งาม และสินคา้เพ่ือการอุปโภคบริโภค ซึ่งเป็นธุรกิจท่ีมีแนวโนม้การเติบโตท่ีดี ซึ่งจะช่วยสรา้งโอกาส      

ใหม่ ๆ ใหก้บับรษิัท ดว้ยการใชป้ระโยชนจ์ากเครือข่ายลกูคา้เดิมของบรษิัท เจเคเอ็น เฮลท ์แอนด ์บิวตี ้
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จาํกัด และช่วยลดความเส่ียงและระยะเวลาท่ีบริษัทจะตอ้งใชใ้นกรณีท่ีบริษัทตอ้งเริ่มลงทุนในธุรกิจ

ดงักล่าวใหม่ดว้ยตวัเองทัง้หมด 

2) การเขา้ทาํธุรกรรมการเขา้ลงทนุใน MNB มีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัท และผู้

ถือหุน้ เน่ืองจากเป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจดา้นการจดั

จาํหน่ายเคร่ืองดื่ม รวมทั้งเป็นการกระจายรายได ้(Diversification of Revenues) และเปิดโอกาสให้

บริษัทก้าวสู่ธุรกิจด้านการจัดจําหน่ายเคร่ืองดื่มได้ในอนาคต นอกจากนี้ MNB เป็นโรงงานผลิต

เคร่ืองดื่มบรรจุขวดท่ีไดม้าตรฐานและอยู่ระหว่างการขออนุญาตท่ีเก่ียวขอ้งในการผลิตเคร่ืองดื่มท่ีมี

ส่วนผสมของ Cannabidiol หรือ CBD ซึ่งไดจ้ากกัญชง โดยเคร่ืองดื่มท่ีมีส่วนผสมของ CBD นั้น ถือ

เป็นผลิตภัณฑท่ี์บริษัทใหค้วามสาํคญัเป็นอย่างยิ่งเน่ืองจากเป็นโอกาสทางธุรกิจท่ีสาํคญัในปัจจุบนั 

ดงันัน้ เพ่ือการต่อยอดธุรกิจของบริษัทในส่วนท่ีเก่ียวกบัการผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองดื่มท่ีมี

ส่วนผสมของ CBD ไดต้ามท่ีบรษิัทตัง้เป้าหมายไว ้คณะกรรมการบรษิัทจึงเล็งเห็นว่าการเขา้ทาํธุรกรรม

การเขา้ลงทนุใน MNB ในครัง้นี ้จะทาํใหบ้ริษัทสามารถขยายธุรกิจดา้นผลิต และจาํหน่ายเคร่ืองดื่มใน

อนาคตของบรษิัทไดอ้ย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้ในปี 2563 MNB ไดม้ีการลงทนุซือ้เคร่ืองจกัร

ใหม่ และปรบัปรุงกระบวนการผลิตเคร่ืองดื่มใหไ้ดม้าตรฐานสากล ทาํใหใ้นปัจจบุัน MNB ไดร้บัการ

ติดต่อจากลูกคา้จาํนวนมากเพ่ือให้รับจ้างผลิตสินคา้ให้ในรูปแบบ OEM เพ่ิมมากขึน้ โดยเฉพาะ

เคร่ืองดื่มในกลุ่มท่ีเป็นเคร่ืองดื่มผสมวิตามิน รวมถึงเคร่ืองดื่มท่ีผสม CBD ดว้ย อีกทั้ง ขณะนี ้MNB 

กาํลงัอยู่ในระหว่างขัน้ตอนการยื่นขอใบอนุญาตโรงงานเพ่ิมเติมต่อกระทรวงอุตสาหกรรม สาํหรบัการ

ผลิตอาหารเสริม ซึ่งภายหลังจากไดร้บัใบอนุญาตนีแ้ลว้ MNB จะสามารถผลิตสินคา้ในกลุ่มสขุภาพ

และความงามไดห้ลากหลายมากยิ่งขึน้ในอนาคตอีกดว้ย  

13. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัท มีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบรษิัท 

 

 


