ที่ JKNGB-001-08/2564
วันที่ 9 สิงหาคม 2564
เรื่ อง

แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2564 เรื่ อง การเข้ าทารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทย่อย การเข้ า
ทารายการเกี่ยวโยงของบริษัท และการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย (เพิ่มเติม)

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่แนบมาด้ วย

1. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทย่อย
2. สารสนเทศรายการเกี่ยวโยงของ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน)

บริ ษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ขอแจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 5/2564
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”) ดังต่อไปนี ้
1.

มีมติอนุมตั ิการลงทุนปรับปรุงและต่อเติมอาคารโดยบริษัทย่อยของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.1

ให้ บริ ษัท เจเคเอ็น เบสท์ ไลฟ์ จากัด (“JKN Best Life”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 100 ของ
หุ้นที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ดาเนินการปรับปรุง ต่อเติมอาคาร และอุปกรณ์ JKN Empire ตั ้งอยู่
ณ เลขที่ 818 หมู่ 2 ตาบลสาโรงเหนือ อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีงบประมาณ
การปรับปรุงอาคารทังสิ
้ ้น 35,000,000 บาท เพื่อพัฒนาอาคาร JKN Empire และสตูดิโอในอาคารดังกล่าว
เพื่อใช้ เป็ นสตูดิโอสาหรับถ่ายทารายการต่าง ๆ ของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยของบริ ษัท รวมทัง้ เพื่อใช้ เป็ น
อาคารสานักงานให้ แก่พนักงาน

1.2

ให้ บริษัท เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ จากัด (“MNB”) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้ อยละ 60 ของหุ้นที่ออกและ
จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมด ดาเนินการปรับปรุ ง ต่อเติมอาคาร และอุปกรณ์ โรงงาน ตั ้งอยู่ ณ เลขที่ 88 หมู่ 8
ตาบลนนทรี อาเภอกบินทร์ บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี งบประมาณการปรั บ ปรุ ง อาคารโรงงานทัง้ สิ น้
2,700,000 บาท เพื่อขยายสายการผลิตของโรงงานในการผลิตเครื่ องดื่มบรรจุขวดที่ได้ มาตรฐานและ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ทังนี
้ ้ เพื่อรองรับการขยายตลาดของผลิตภัณฑ์ของ MNB ในอนาคต

(ให้ การปรับปรุงและต่อเติมอาคารตามข้ อ 1.1 และ 1.2 ข้ างต้ น รวมเรี ยกว่า “ธุรกรรมการต่ อเติมอาคาร”)
อนึ่ ง ธุ ร กรรมการต่ อ เติ ม อาคารข้ า งต้ น เข้ า ข่ า ยเป็ น รายการได้ ม าซึ่ง สิ น ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ตามนัย ของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนัยสาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อ
จาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง
การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทังที
้ ่ได้ มี
การแก้ ไขเพิ่มเติม) (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (รวมเรี ยกว่า “ประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ ท่มี ี
นัยสาคัญ”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการซึ่งเป็ นเกณฑ์ที่คานวณขนาดรายการได้ สงู สุดจากงบการเงินรายไตรมาสของ
บริ ษัท ฉบับสอบทาน สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ด้ วยวิธีการคานวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ ประกาศเรื่ องการได้ มา
1

หรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนยั สาคัญแล้ ว พบว่าการเข้ าทารายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 0.53
ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทนทังนี
้ ้ เมื่อนารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้ าทา
รายการในครัง้ นี ้ มาคานวณรวมกับการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ มูลค่ารายการได้ มาซึ่งทรัพย์สินทัง้ หมดของบริ ษัท มีขนาด
รายการรวมเท่ากับร้ อยละ 34.05 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังนัน้ รายการดังกล่าวจึงถือเป็ นรายการประเภทที่ 2
ตามประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนยั สาคัญ กล่าวคือ มีขนาดรายการสูงกว่าร้ อยละ 15 แต่น้อยกว่า
ร้ อยละ 50 ดัง นัน้ บริ ษั ท จึ ง มีห น้ าที่ ต้อ งจัดท ารายงานและเปิ ดเผยข้ อ มูลการเข้ าท ารายการต่ อตลาดหลักทรั พย์ ฯ โดยมี
สารสนเทศอย่างน้ อยตามบัญชี (1) ท้ ายประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้น
ภายใน 21 วัน นับแต่วนั ที่เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี ้ การเข้ าลงทุนของบริษัทดังกล่าวไม่เข้ าข่ายเป็ นการเข้ าทารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่
เกี่ยวโยงกัน (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผย
ข้ อมูลและการปฏิบัติการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (รวม
เรี ยกว่า “ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน”)
ทัง้ นี ้ โปรดพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติมจากสารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาซึ่งสินทรั พย์ของบริ ษัทย่ อย
(สิ่งที่แนบมาด้ วย 1)
2.
มีมติรับทราบการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและบริ การพื ้นที่อาคาร 2 (เพื่อสร้ างสตูดิโอ) ฉบับลงวันที่ 1
พฤษภาคม 2562 และสัญญาเช่าและบริ การพื ้นที่อาคารใหม่ ฉบับลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ระหว่าง บริ ษัท เจเคเอ็น นิวส์
จากัด และบริษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ ค จากัด ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษั ท ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่
27 กุมภาพันธ์ 2562 โดยเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาจาก บริ ษัท เจเคเอ็น นิวส์ จากัด เป็ น บริ ษัท เนื่องจาก บริ ษัท เจเคเอ็น นิวส์
จากัด ไม่มีความจาเป็ นต้ องใช้ พื ้นที่ดงั กล่าวแล้ ว และบริษัทมีการขยายกิจการเพิ่มเติมจึงมีความจาเป็ นต้ องใช้ พื ้นที่ดงั กล่าว
3.
มีมติอนุมตั ิการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าอาคาร สัญญาบริการรถยนต์ และสัญญาเช่าและบริการพื ้นที่อาคารใหม่
จาก บริษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ ค จากัด ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษัท โดยการต่ออายุสญ
ั ญาดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการ
ทีเ่ กี่ยวโยงกันตามนัยประกาศเรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ทังนี
้ ้ การเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันตามรายละเอียดข้ างต้ นนี ้ เป็ นรายการประเภทรายการสินทรัพย์หรื อบริการที่มี
มูลค่าสูงสุดเมื่อนับรวมกับมูลค่ารายการระหว่างกันระหว่างบริ ษัทกับ บุคคลเกี่ยวโยงคนเดียวกัน หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องและญาติ
สนิทของบุคคลดังกล่าว ที่ได้ รับการอนุมัติในรอบระยะเวลาเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา คิดเป็ นมูลค่าร้ อยละ 2.92 ของมูลค่า
สิ น ทรั พ ย์ ที่ มี ตัว ตนสุท ธิ (NTA) ของบริ ษั ท ค านวณจากงบการเงิน รายไตรมาสของบริ ษัท ฉบับ สอบทาน สิ น้ สุด ณ วัน ที่
30 มิถนุ ายน 2564 โดยรายการดังกล่าวถือเป็ นรายการขนาดกลาง ซึง่ มีขนาดรวมทังหมดของรายการเกิ
้
นกว่าร้ อยละ 0.03 แต่
ไม่เกินร้ อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัท ดังนัน้ บริษัทจึงมีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการทารายการที่
เกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้ รับการอนุมตั ิการเข้ าทารายการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยดาเนินการให้
กรรมการที่มีส่วนได้ เสียในการตกลงเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันในครัง้ นี ้ ได้ แก่ นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ และนางสาวพิมพ์
อุมา จักราจุฑาธิบดิ์ ไม่เข้ าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในการนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาอนุมตั ิการมอบอานาจให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการ
ผู้จัดการ และ/หรื อ ผู้รับมอบอานาจจากประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การเป็ นผู้มีอานาจในการเข้ าเจรจา ทา
ความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้ มีอานาจในการดาเนินการอื่นใดตามที่จาเป็ นและ
2

สมควรเพื่อให้ การเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวกับบริ ษัท เจเคเอ็น แลนด์มาร์ ค จากัด ของบริ ษัท สาเร็ จลุล่วงภายใต้ กรอบของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ โปรดพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติมจากสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษทั
เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน) (สิ่งที่แนบมาด้ วย 2)
4.

มีมติอนุมตั ิการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยของบริษัท โดยมีรายละเอียดประเด็นสาคัญดังนี ้
วันเดือนปี ที่ทารายการ

ภายใน 31 ธันวาคม 2564

คู่กรณีที่เกี่ยวข้ อง

ผู้ให้ ก้ ู

บริษัท

ผู้ก้ ทู ี่ 1 บริษัท เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ จากัด ถือหุ้นโดย (1) บริษัท จานวนร้ อยละ 60
ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ ว (2) นายณัฐพงษ์ วิทย์วรพงศ์ จานวนร้ อยละ
20 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ ว (3) นางสาวชนินทร์ นุช หิรัญประสาทกุล
จานวนร้ อยละ 12 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ ว และ (4) นายสุทธิกร หิรัญ
ประสาทกุล จานวนร้ อยละ 8 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ ว
ผู้ก้ ทู ี่ 2 บริ ษัท เจเคเอ็น เอ็มเอ็นบี จากัด ถือหุ้นโดย (1) บริ ษัท จานวนร้ อยละ 51
ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ ว และ (2) บริ ษัท เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ จากัด
จานวนร้ อยละ 49 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ ว ทังนี
้ ้ บริ ษัทถือหุ้นจานวน
ร้ อยละ 60 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วในบริ ษัท เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ
จากัด
ลักษณะทัว่ ไป และประเภท
ของรายการ

ให้ ความช่วยเหลือทางด้ านการเงิน

ขนาดรายการ

เปรี ยบเทียบกับมูลค่าสินทรั พย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
เท่ากับร้ อยละ 2.68

วัตถุประสงค์

เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจและเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้ แก่บริษัทย่อย
ทังสองแห่
้
ง

วงเงินให้ ก้ ยู ืม

รวม 2 บริษัทย่อยไม่เกิน 50,000,000 บาท

แหล่งเงินทุน

เงินหมุนเวียนของบริษัท

อัตราดอกเบี ้ย

ต้ นทุนทางการเงิน + 1%

ระยะเวลาการกู้ยืม

กาหนดการกู้ยืม 1 ปี

การชาระคืนเงินกู้

ดอกเบี ้ย ชาระเป็ นรายเดือน
เงินต้ น

หลักประกัน

สามารถชาระคืนบางส่วนหรื อทั ้ งหมดได้ ก่อนกาหนดชาระ

ไม่มี
3

เหตุผลและความจาเป็ น

บริ ษั ท ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น แก่ บ ริ ษั ท ย่ อ ยทัง้ 2 แห่ ง แต่ เ พี ย งผู้ เ ดี ย ว
โดยบริษัทย่อยไม่ได้ ก้ ยู ืมจากผู้ถือหุ้นรายอื่น เนื่องจากบริษัทมีฐานะทางการเงินและ
ผลการดาเนินงานที่มั่นคง จึงสามารถช่วยเหลือทางการเงินได้ โดยไม่กระทบต่อ
ผลการดาเนินงานของบริ ษัท และบริ ษัทสามารถติดตามผลการดาเนินงานของ
บริ ษัทย่อยทัง้ 2 แห่งดังกล่าวได้ อย่างใกล้ ชิด โดยบริ ษั ทย่อยทัง้ 2 แห่งดังกล่าวมี
แผนในการขยายธุรกิจที่หลากหลาย จึงมีความต้ องการที่จะใช้ ก ระแสเงินสดเพื่อ
นาไปพัฒนาและดาเนินการตามแผนการขยายกิจการดังกล่าว ซึ่งการดาเนินการ
ตามแผนการดังกล่าวย่อมส่งผลดีต่อบริษัทในอนาคต
ทังนี
้ ้ การให้ วงเงินกู้ยืมดังกล่าว ไม่ได้ เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น เนื่องจากตั ้งแต่
เริ่ มแรกในการพิจารณาเข้ าลงทุน บริ ษัทเล็งเห็นว่ าบริ ษัทย่อยทัง้ 2 แห่งมีความ
เชี่ยวชาญในธุรกิจผลิตและจัดจาหน่ายเครื่ องดื่ม ซึ่งจะช่วยให้ บริ ษัท สามารถขยาย
ขอบเขตการดาเนินธุรกิจของบริษัทไปยังธุรกิจด้ านการจัดจาหน่ายเครื่ องดื่ม ซึง่ เป็ น
ธุรกิจที่มีความน่าสนใจ มีศกั ยภาพ นอกจากนี ้ แผนการขยายธุรกิจของบริ ษัทย่อย
ทัง้ 2 แห่ ง ยัง สามารถผลิ ตสิ น ค้ าในกลุ่มสิ นค้ า ด้ านความงามและสุขภาพให้ กับ
บริ ษัทได้ ในอนาคต ดังนัน้ จากการที่บริ ษัทไม่มีความเชี่ยวชาญในการดาเนินการ
ดังกล่าว บริษัทจึงเป็ นผู้สนับสนุนทางด้ านเงินทุน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาเห็นควรอนุมตั กิ ารให้ ก้ ยู มื แก่บริษัทย่อยทัง้ 2 แห่ง
ดังกล่าว โดยเห็นว่าการเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และจะเป็ น
ประโยชน์ต่อบริษัท
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและกรรมการผู้จดั การ
ผู้มีอานาจรายงานสารสนเทศ
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สารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัทย่ อย
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ ที่ 5/2564 ซึง่ ประชุม
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ได้ มีมติอนุมตั ิการลงทุนปรับปรุงและต่อเติมอาคารโดยบริษัทย่อยของบริษัท โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
1.
ให้ บริ ษัท เจเคเอ็น เบสท์ ไลฟ์ จากัด (“JKN Best Life”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 100 ของหุ้นที่
ออกและจาหน่ายแล้ ว ดาเนินการปรับปรุ งต่อเติมอาคาร และอุปกรณ์ JKN Empire ตั ้งอยู่ ณ เลขที่ 818 หมู่ 2 ต.สาโรง
เหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โดยมีงบประมาณการปรับปรุงอาคารทังสิ
้ ้น 35,000,000 บาท เพื่อพัฒนา
อาคาร JKN Empire และสตูดิโอในอาคารดังกล่าวเพื่อใช้ เป็ นสตูดิโอสาหรับถ่ายทารายการต่าง ๆ ของบริ ษัท และบริ ษัท
ย่อยของบริษัท รวมทังเพื
้ ่อใช้ เป็ นอาคารสานักงานให้ แก่พนักงาน
2.
ให้ บริ ษัท เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ จากัด (“MNB”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถื อหุ้นร้ อยละ 60 ของหุ้นที่ออกและ
จาหน่ายแล้ ว ดาเนินการปรับปรุงต่อเติมอาคารและอุปกรณ์ โรงงาน ตั ้งอยู่ ณ เลขที่ 88 หมู่ 8 ตาบลนนทรี อาเภอกบินทร์
บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 โดยมีงบประมาณการปรับปรุงอาคารโรงงานทังสิ
้ ้น 2,700,000 บาท เพื่อขยายสายการผลิต
ของโรงงานในการผลิตเครื่ องดื่มบรรจุขวดที่ได้ มาตรฐาน ทัง้ นี ้ เพื่อรองรับการขยายตลาดของผลิตภัณฑ์ของ MNB ใน
อนาคต
(ให้ การปรับปรุงและต่อเติมอาคารตามข้ อ 1 และ 2 ข้ างต้ น รวมเรี ยกว่า “ธุรกรรมการต่ อเติมอาคาร”)
อนึ่ ง ธุ ร กรรมการต่ อ เติ ม อาคารเข้ า ข่ า ยเป็ น รายการได้ ม าซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ตามนั ย ของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อ
จาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทัง้ ที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบัติการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสินทรั พย์ พ.ศ. 2547
(รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (รวมเรี ยกว่า “ประกาศเรื่องการได้ มาหรือจาหน่ ายไป
ซึ่งสินทรั พย์ ท่ีมีนัยสาคัญ ”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการซึ่งเป็ นเกณฑ์ที่คานวณขนาดรายการได้ สูงสุดจากงบ
การเงินรายไตรมาสของบริ ษัท ฉบับสอบทาน สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ดังกล่าวด้ วยวิธีการคานวณตามเกณฑ์
ต่าง ๆ ภายใต้ ประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสาคัญแล้ ว พบว่าการเข้ าทารายการดังกล่าวมี
ขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 0.53 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทนทังนี
้ ้ เมื่อนารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์
ของบริ ษัทที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ มาคานวณรวมกับการเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ มูลค่า
รายการได้ มาซึ่งทรัพย์สินทังหมดของบริ
้
ษัท มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้ อยละ 34.05 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบ
แทน ดังนัน้ รายการดังกล่าวจึงถือเป็ นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มี
นัยสาคัญ กล่าวคือ มีขนาดรายการสูงกว่าร้ อยละ 15 แต่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีหน้ าที่ต้องจัดทารายงาน
และเปิ ดเผยข้ อมูลการเข้ าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้ อยตามบัญชี (1) ท้ ายประกาศ
เรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือ แจ้ งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิ ดเผยต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทังนี
้ ้ การเข้ าลงทุนของบริ ษัทดังกล่าวไม่เข้ าข่ายเป็ นการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท ตามตามนัย
ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมทังที
้ ่ได้ มี
1
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การแก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการ
ของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (รวมเรี ยกว่า “ประกาศเรื่ อง
รายการที่เกี่ยวโยงกัน”)
ดังนัน้ บริ ษัทจึงขอเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีนยั สาคัญตามนัยของประกาศเรื่ อง
การได้ ม าหรื อ จ าหน่ า ยไปซึ่ง สิ น ทรั พ ย์ ที่ มี นัย สาคัญ และการท ารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ต่ อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.

วัน เดือน ปี ที่มีเกิดรายการ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิให้ JKN Best Life ดาเนินการปรับปรุงต่อเติมอาคาร JKN Empire และ ให้
MNB ดาเนินการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงงาน โดยให้ เริ่ มดาเนินการปรับปรุงในเดือนสิงหาคม 2564 และคาด
ว่าจะแล้ วเสร็จในเดือนธันวาคม 2564

2.

3.

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ อง และลักษณะความสัมพันธ์ กับบริษัท
ผู้รับบริการ

: JKN Best Life และ MNB

ผู้รับเหมา

: ผู้รับเหมารายต่าง ๆ ซึ่งได้ รับ การคัดเลือกจากบริ ษัท ตามขัน้ ตอนการ
พิจารณาราคาที่ยตุ ิธรรมและโปร่งใสตามนโยบายที่บริษัทกาหนด

ความสัมพันธ์กบั บริษัท

: ไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
โครงการปรับปรุ ง อาคาร JKN Empire ของ JKN Best Life และการปรับปรุ งต่อเติมอาคารโรงงาน ของ MNB
เป็ นการปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับการขยายการดาเนินการทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ
ของ JKN Best Life และ MNB โดยในการปรับปรุงอาคาร JKN Empire จะครอบคลุมการปปรับปรุงสตูดิโอ ให้
เป็ นสตูดิโอที่มีเทคโนโลยีที่พร้ อมกับการผลิตรายการโทรทัศน์ที่ทนั สมัย รวมถึงการปรับปรุงในส่วนสานักงานเพื่อ
รองรับพนักงานที่มากขึ ้น และรวมถึงการปรับปรุงบางส่วนของบริ เวณพื ้นที่สาธารณะบริ เวณอาคาร ทังนี
้ ้ ในการ
ปรับปรุงอาคารโรงงาน ของ MNB เพื่อเป็ นการเพิ่มสายการผลิต และรองรับการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มบรรจุ
ขวดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคณ
ุ ภาพ และมีมาตรฐานในการผลิต

4.

การคานวณขนาดรายการ
ธุรกรรมการต่อเติมอาคารเป็ นการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทตามประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ที่มีนยั สาคัญ โดยบริ ษัทใช้ ข้อมูลตามงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษัท ฉบับสอบทาน สิ ้นสุด ณ วันที่
30 มิถนุ ายน 2564 ในการคานวณขนาดรายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
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เกณฑ์ ท่ใี ช้ ในการคานวณ

ขนาดของรายการ (ร้ อยละ)

1. เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ

(ไม่ ส ามารถค านวณได้ เ นื่ อ งจากเป็ นการ
ปรับปรุงอาคาร)

2. เกณฑ์กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน

(ไม่ ส ามารถค านวณได้ เ นื่ อ งจากเป็ นการ
ปรับปรุงอาคาร)

3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน*

37,700,000  7,172,378,674.47 = 0.53

4. เกณฑ์มลู ค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชาระค่าสินทรัพย์

(ไม่ ส ามารถค านวณได้ เ นื่ อ งจากเป็ นการ
ปรับปรุงอาคาร)

หมายเหตุ
*มูลค่าโดยประมาณซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ขึ้นอยู่กบั กระบวนการดาเนิ นการก่อสร้างและ
ปรับปรุงอาคาร รวมถึงความเสี่ยงที ่เกิ ดจากความล่าช้าของโครงการ และความเสี่ยงที ่เกิ ดจากความ
ผัน ผวนหรื อ การเพิ่ ม ขึ้ น ของค่ า ใช้ จ่ า ย (อาทิ ค่ า ใช้ จ่ า ยที ่ อ าจเพิ่ ม ขึ้ น จากขอบเขตงานเพิ่ ม เติ ม
นอกเหนือจากทีป่ ระมาณไว้)
เมื่อพิจารณาขนาดของรายการซึ่งเป็ นเกณฑ์ที่คานวณขนาดรายการได้ สูงสุดจากงบการเงินรายไตรมาสของ
บริ ษัท ฉบับสอบทาน สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ดังกล่าวด้ วยวิธีการคานวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้
ประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนยั สาคัญแล้ ว พบว่าการเข้ าทารายการดังกล่าวมีขนาด
ของรายการสูงสุด เท่ ากับ ร้ อยละ 0.53 ตามเกณฑ์ มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทนทัง้ นี ้ เมื่ อ น ารายการได้ มาซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ มาคานวณรวมกับการเข้ าทารายการ
ในครัง้ นี ้ มูลค่ารายการได้ มาซึ่งทรัพย์สินทังหมดของบริ
้
ษัท มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้ อยละ 34.05 ตามเกณฑ์
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังนัน้ รายการดังกล่าวจึงถือเป็ นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อ
จาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสาคัญ กล่าวคือ มีขนาดรายการสูงกว่าร้ อยละ 15 แต่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ดังนัน้
บริ ษัทจึงมีหน้ าที่ต้องจัดทารายงานและเปิ ดเผยข้ อมูลการเข้ าทารายการต่อตลาดหลักทรั พย์ ฯ ทันที โดยมี
สารสนเทศอย่างน้ อยตามบัญชี (1) ท้ ายประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือ
แจ้ งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วนั ที่เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทังนี
้ ้ การเข้ าลงทุนของบริ ษัทดังกล่าวไม่เข้ า
ข่ายเป็ นการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามประกาศเรื่ องรายการที่เกี่ ยวโยงกัน
5.

รายละเอียดของสินทรัพย์ ท่ไี ด้ มา
การปรับปรุงอาคาร JKN Empire ประกอบไปด้ วยส่วนสาคัญดังต่อไปนี ้
1) การปรับปรุงตกแต่งภายในและภายนอก ปรับปรุงบางส่วนของบริเวณพื ้นที่ส่วนกลางในบริเวณอาคาร JKN
Empire
2) การปรับปรุงงานระบบอาคาร และลิฟท์ของอาคาร JKN Empire
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3) การต่อเติมพื ้นที่เพื่อเพิ่มพื ้นที่ทางานของพนักงาน ณ อาคาร JKN Empire
4) การปรับปรุงฉาก เฟอร์ นิเจอร์ อุปกรณ์ ในสตูดิโอ และอุปกรณ์สาหรับการถ่ายทา
การปรับปรุงอาคารโรงงานของ MNB ประกอบไปด้ วยส่วนสาคัญดังต่อไปนี ้
1) เครื่ องจักรในการผลิต และอุปกรณ์ห้องแลป
2) ปรับปรุงพื ้นที่โหลดสินค้ า
3) ปรับปรุงงานระบบความร้ อน ห้ องเย็น และอื่นๆ ภายในโรงงาน
6.

มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทนและการชาระมูลค่ า
ค่าใช้ จ่ายทัง้ หมดในการดาเนินธุรกรรมการต่อเติมอาคาร มีมูลค่าประมาณ 37,700,000 บาท ซึ่งประเมินโดย
ผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ โดยค่าใช้ จ่ายดังกล่าวขึ ้นอยู่กับการเจรจากับผู้รับเหมา ความเสี่ยงที่เกิดจากความ
ล่าช้ าของโครงการ และความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนหรื อการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่าย ทังนี
้ ้ ค่าใช้ จ่ายในการ
ปรับปรุงจะชาระให้ แก่ผ้ รู ับเหมาในรูปแบบของเงินสด โดยแบ่งเป็ นงวดตามความคืบหน้ าของขอบเขตงาน และ/
หรื อ ตามปริมาณงานที่แล้ วเสร็จในแต่ละส่วนของโครงการ หรื อตามส่วนของงานปรับปรุงที่ดาเนินการแล้ วเสร็จ

7.

มูลค่ าของสินทรัพย์ ท่ไี ด้ มาหรือจาหน่ ายไป
คาดว่ามูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้ มาจะมีมลู ค่าประมาณ 37,700,000 บาท ตามที่ระบุไว้ เกี่ยวกับมูลค่าของสิ่งตอบ
แทน (ข้ อ 6 ข้ างต้ น)
ทังนี
้ ้ ค่าใช้ จ่ายในธุรกรรมการต่อเติมอาคารอาจไม่ได้ ถกู บันทึกบัญชีเต็มจานวน ขึ ้นอยู่กบั หลักเกณฑ์และวิธีการ
บันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้ อง ดังนัน้ มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้ มาภายใต้ ธุรกรรมการต่อเติมอาคารอาจไม่ได้ เป็ นไปตาม
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

8.

เกณฑ์ ท่ใี ช้ กาหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะประเมินจากการเสนอราคาซึ่งเกี่ยวข้ องกับการออกแบบและตกแต่งภายใน ซึ่ง
ครอบคลุมถึงรายละเอียดของการออกแบบและตกแต่งภายใน การจัดซื ้อวัสดุและอุปกรณ์ การปรับปรุงและการ
ติดตั ้งอุปกรณ์ รวมทัง้ ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็ นสาหรับการดาเนิน ธุรกรรมการต่อเติมอาคาร ซึ่งจะประเมินโดย
ผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์

9.

ผลประโยชน์ ท่คี าดว่ าจะเกิดขึน้ กับบริษัท
การดาเนินธุรกรรมการต่อเติมอาคารนัน้ คาดว่าจะก่อให้ เกิดผลประโยชน์กบั บริษัท ดังต่อไปนี ้
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1) ท าให้ สตูดิ โอใน JKN Empire มี ค วามพร้ อมในการผลิ ตสื่ อ โทรทัศน์ ที่ มีคุณ ภาพ และทัน สมัย เพื่ อ เพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันให้ กบั ธุรกิจของบริษัท
2) สานักงานมีความพร้ อมในการรองรั บจานวนพนักงานที่อาจเพิ่มขึน้ พร้ อมพืน้ ที่ที่ทันสมัยและ สิ่งอานวย
ความสะดวกที่ครบครัน
3) โรงงานที่พร้ อมรองรับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพ ด้ วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทนั สมัย
4) ผลประกอบการทางการเงินที่เพิ่มขึ ้นและยัง่ ยืน ซึ่งเป็ นผลมาจากรายได้ และกาไรที่สงู ขึ ้น (เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับกรณีที่ไม่มีการปรับปรุง)
10.

แหล่ งเงินทุนที่ใช้
บริษัทจะใช้ กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน และ/หรื อ แหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน

11.

กรรมการที่มีส่วนได้ เสีย และ/หรื อ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันซึ่งไม่ ได้ เข้ าร่ วมพิจารณาและออกเสียง
ลงคะแนน
-ไม่มี-

12.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาการต่อเติมอาคาร JKN Empire และอาคารโรงงาน ของ MNB มีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท และผู้ถือหุ้น เนื่องจากการปรับปรุงอาคารและสิ่ง
อานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ได้ รับการปรับปรุงให้ ดียิ่งขึ ้นอาคารดังกล่าวจะช่วยเสริ มสร้ างชื่อเสียงและศักยภาพ
ในการแข่งขันของบริษัท ซึง่ จะส่งผลให้ ผลประกอบการทางการเงินของบริษัทดีขึ ้น

13.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท
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สารสนเทศรายการเกี่ยวโยงของ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน)
1.

ต่ ออายุสัญญาเช่ าอาคารเพื่อใช้ เป็ นสานักงานและสถานประกอบธุรกิจของบริษทั

วันที่ทำรำยกำร

: ภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2564

คู่สญ
ั ญำที่เกี่ยวข้ อง

: ผู้ให้ เช่ำ

คือ

บริษัท เจเคเอ็น แลนด์มำร์ ค จำกัด ("ผู้ให้ เช่ า")

ผู้เช่ำ

คือ

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหำชน) ("บริษัทฯ")

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกัน

: 1) นำยจักรพงษ์ จักรำจุฑำธิบดิ์
1.1)

เป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ และกรรมกำร และผู้บริหำรของบริษัทฯ

1.2)

เป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ และกรรมกำร ของผู้ให้ เช่ำ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 70
2) นำงสำวพิมพ์อมุ ำ จักรำจุฑำธิบดิ์ (น้ องสำวของนำยจักรพงษ์ จักรำจุฑำธิบดิ)์

ลักษณะของกำรทำรำยกำร

2.1)

เป็ นกรรมกำร และผู้บริหำรของบริษัทฯ

2.2)

เป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของผู้ให้ เช่ำ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 30

: บริษัทฯ ต่อสัญญำเช่ำอสังหำริมทรัพย์ระยะสั ้นไม่เกิน 3 ปี โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
1) รำยกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี
2) ที่ตั ้งทรัพย์สิน

:

อำคำรเลขที่ 45/14 หมู่ที่ 1 อำคำรเจเคเอ็น แกลเลอรี่ ศำลำยำ
(อำคำร 1) ตำบลทรงคนอง อำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม
73210

3) ขนำดพื ้นที่เช่ำ

:

798 ตรม.
เพื่อใช้ เป็ นพื ้นที่สำนักงำนและสถำนประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

4) อัตรำค่ำเช่ำและ

:

ค่ำส่วนกลำง

ค่ำเช่ำ 501.25 บำท/ตรม./เดือน
ค่ำส่วนกลำงและระบบสำธำรณูปโภค 375.94 บำท/ตรม./เดือน
รวม 877.19 บำท/ตรม./เดือน
(ค่ำส่วนกลำงและสำธำรณูปโภค ได้ แก่ ค่ำน ้ำประปำ ค่ำไฟฟ้ำ
ค่ ำ ระบบรั ก ษำควำมปลอดภัย ค่ ำ ที่ จ อดรถ ค่ ำ ลิ ฟ ต์ โดยสำร
ภำยในอำคำร และเฟอร์ นิ เ จอร์ สำนักงำน ค่ ำ พนัก งำนรั กษำ
ควำมปลอดภัย ค่ำพนักงำนทำควำมสะอำด)
ทังนี
้ ้เป็ นอัตรำเดียวกับสัญญำเช่ำปั จจุบนั และมีอตั รำค่ำเช่ำและ
ค่ำส่วนกลำงอยู่ในอัตรำที่เหมำะสมเมื่อเปรี ยบเทียบกับรำคำ
ตลำดในพื ้นที่ใกล้ เคียง

5) ระยะสัญญำ
ประเภทและมูลค่ำรวมของ
รำยกำร

:

1 ปี 7 เดือน ตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎำคม
2566 และสำมำรถต่ออำยุสญ
ั ญำได้ ครำวละ 3 ปี

: เป็ นรำยกำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี เมื่อคำนวณมูลค่ำของรำยกำรเกี่ยวโยงตลอด
ระยะเวลำสัญญำที่บริษัทฯ จะจ่ำยค่ำตอบแทนให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่ำแล้ ว มีมลู ค่ำ 13,300,000 บำท
ซึ่งเมื่อนับมูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันในครัง้ นี ้กับมูลค่ำรำยกำรระหว่ำงบริ ษัทฯ กับ ผู้ให้ เช่ำใน

สิ่งที่แนบมาด้ วย 2
รอบระยะเวลำเวลำ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ มีมูลค่ำรวมทัง้ สิ ้น 54,442,056 บำท คิดเป็ นร้ อยละ
2.92 ของมูลค่ำทรัพย์สินที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทคำนวณจำกงบกำรเงินรำยไตรมำส
ของบริ ษัท ฉบับสอบทำน สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 ทังนี
้ ้มูลค่ำรวมของรำยกำร มี
มูลค่ำมำกกว่ำร้ อยละ 0.03 แต่น้อยกว่ำร้ อยละ 3 ของมูลค่ำสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ถือเป็ น
รำยกำรขนำดกลำง ซึ่งบริ ษัทฯ มีหน้ ำที่เปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลำดหลั กทรัพย์แห่งประเทศไทย
และได้ รับกำรอนุมตั ิกำรเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวจำกคณะกรรมกำรบริษัท
เหตุผลและควำมจำเป็ นใน
กำรทำรำยกำร

: ต่ออำยุสัญญำเช่ำพืน้ ที่ (อำคำร 1 ริ มถนนบรมรำชชนนี) เพื่อใช้ เป็ นสำนักงำนและสถำน
ประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยอัตรำค่ำเช่ำและค่ำส่วนกลำงเป็ นอัตรำเดียวกับสัญญำเช่ำ
ปั จจุบนั

กรรมกำรผู้มีสว่ นได้ เสีย

: นำยจักรพงษ์ จักรำจุฑำธิบดิ์ และ นำงสำวพิมพ์อมุ ำ จักรำจุฑำธิบดิ์ ไม่ได้ เข้ ำร่วมประชุม
และไม่ได้ มีควำมเห็นใด ๆ ในวำระนี ้

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร : กำรต่อสัญญำเช่ำดังกล่ำว เพื่อใช้ เป็ นสถำนที่ทำงำนของพนักงำนและสำนักงำนใหญ่ของ
บริษัท
บริ ษัทฯ มีควำมจำเป็ นเพื่อให้ กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ดำเนินไปอย่ำงต่อเนื่อง และมี
ควำมคุ้มค่ำกว่ำย้ ำยสถำนที่ตั ้ง เนื่องจำกจะต้ องลงทุนในกำรโยกย้ ำย รื อ้ ถอน โดยเฉพำะ
ห้ องพำกย์ ซึง่ มีกำรใช้ งำนตลอดเวลำ เนื่องจำกเป็ นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และมีค่ำใช้ จ่ำยใน
กำรลงทุนก่อสร้ ำงใหม่สูง นอกจำกนี ้ พนักงำนของบริ ษัท ฯ ซึ่งส่วนใหญ่ มีควำมชำนำญ
เฉพำะทำงและมี ค วำมรู้ ในองค์ ก รเนื่ อ งจำกร่ ว มงำนกับ บริ ษั ท มำเป็ น ระยะเวลำนำนมี
ควำมคุ้นเคยกับพืน้ ที่และบริ เวณที่ตั ้งปั จจุบันของบริ ษัทฯ โดยในบริ เวณละแวกใกล้ เคียงกับ
สำนักงำนปั จจุบันไม่มีอ ำคำรสำนักงำนอื่นที่มีพืน้ ที่เพียงพอต่อ กำรใช้ งำน นอกจำกนีล้ ักษณะ
อำคำรสำมำรถเสริมสร้ ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้ แก่บริษัทฯ ได้ มีควำมสะดวกในเรื่องทำเลที่ตงั ้

กำรก ำหนดรำคำเป็ นกำรพิ จำรณำและตกลงร่ วมกัน ระหว่ำงบริ ษัท ฯ และผู้ใ ห้ เช่ ำ ทัง้ นี ้
บริ ษัทฯ ไม่สำมำรถแสดงได้ ว่ำมีเงื่อนไขกำรค้ ำโดยทัว่ ไป โดยผู้ให้ เช่ำยังคงอัตรำค่ำเช่ำและ
ค่ำส่วนกลำงตำมสัญญำปั จจุบัน ซึ่งพิจำรณำแล้ วเห็นว่ำ ค่ำเช่ำรำคำ 501.25 บำท/ตำรำง
เมตร ต่อเดือนนัน้ ถือว่ำเป็ นอัตรำค่ำเช่ำตำมปกติทวั่ ไป ซึ่งมีควำมเหมำะสมกับทำเลที่ตั ้งซึง่
อยู่บริเวณริมถนน ลักษณะและสภำพโดยรวมของอำคำร สำหรับค่ำส่วนกลำงอัตรำ 375.94
บำท/ตำรำงเมตร ต่อเดือนนัน้ เป็ นอัตรำที่รวมค่ำนำ้ ประปำ ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำระบบรักษำควำม
ปลอดภัย ค่ำที่จอดรถ ค่ำลิฟท์โดยสำรภำยในอำคำร เฟอร์ นิเจอร์ สำนักงำน แล้ ว โดยใน
สัญญำฉบับใหม่ผ้ ใู ห้ เช่ำจะรวมค่ำพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย และค่ำพนักงำนทำควำม
สะอำด ด้ วย จึงเห็นว่ำมีควำมเหมำะสม
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร : มีควำมเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและ/หรื อ
กรรมกำรที่แตกต่ำงจำก
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
บริษัท
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2.

ต่ ออายุสัญญาเช่ ารถยนต์ (1 ปี )

วันที่ทำรำยกำร

: ภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2564

คู่สญ
ั ญำที่เกี่ยวข้ อง

: ผู้รับบริกำร คือ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”)
ผู้ให้ บริกำร คือ บริษัท เจเคเอ็น แลนด์มำร์ ค จำกัด (“ผู้ให้ บริการ”)

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกัน

: 1) นำยจักรพงษ์ จักรำจุฑำธิบดิ์
1.1) เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมกำร และผู้บริหำรของบริษัทฯ
1.2) เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมกำรของผู้ให้ บริกำร โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 70
2) นำงสำวพิมพ์อมุ ำ จักรำจุฑำธิบดิ์ (น้ องสำวของนำยจักรพงษ์ จักรำจุฑำธิบดิ์)
2.1) เป็ นกรรมกำร และผู้บริหำรของบริษัทฯ
2.2) เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้ให้ บริกำร โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 30

ลักษณะของกำรทำรำยกำร

: บริษัทฯ รับบริกำรใช้ รถยนต์สำหรับผู้บริหำรของบริษัทฯ มีรำยละเอียด ดังนี ้
1) รำยกำรบริกำรเช่ำทรัพย์สิน
2) ประเภททรัพย์สิน : รถยนต์จำนวน 1 คัน
3) รำยละเอียดของทรัพย์สิน : รถยนต์ผ้ บู ริหำร TOYOTA: CAMRY ปี 2014 เพื่อใช้ เป็ น
รถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหำร
4) อัตรำค่ำบริกำร

: 17,000 บำทต่อเดือน

5) ระยะสัญญำ

: 1 ปี นับตั ้งแต่วนั ที่ 1 เมษำยน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2566

โดยคณะกรรมกำรบริ หำร หรื อบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมกำรมอบหมำยเป็ นผู้มีอำนำจในกำร
ดำเนินกำรใดๆ ที่จำเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับกำรเข้ ำทำสัญญำเพื่อเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำว
ตำมที่เห็นสมควร และให้ อำนำจดำเนินกำรต่ำงๆ ที่จำเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับเรื่ องดังกล่ำว
แทนบริ ษัทฯ จนสำเร็ จลุล่วงซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำรเจรจำ กำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
ข้ อควำมในร่ำงสัญญำและกำรลงนำมในสัญญำ
ประเภทและมูลค่ำรวมของ
รำยกำร

: เป็ น รำยกำรเช่ ำ ทรั พ ย์ สิน โดยเมื่ อ ค ำนวณขนำดรำยกำรเกี่ ย วโยงกัน ตลอดระยะเวลำ
ที่ บริ ษัทฯ จะจ่ำยอัตรำค่ำบริ กำรให้ แก่ผ้ ูให้ บริ กำรมูลค่ำ 204,000 บำท ซึ่งเมื่อนับมูลค่ำ
รำยกำรระหว่ ำ งกั น ในครั ง้ นี ก้ ั บ มูล ค่ ำ รำยกำรระหว่ ำ งบริ ษั ท ฯ กั บ ผู้ ใ ห้ บริ ก ำรในรอบ
ระยะเวลำเวลำ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ มีมลู ค่ำรวมทังสิ
้ ้น 54,442,056 บำท คิดเป็ นร้ อยละ 2.92
ของมูลค่ำทรัพย์สินที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA) ของบริ ษัทคำนวณจำกงบกำรเงินรำยไตรมำสของ
บริษัท ฉบับสอบทำน สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2564 ทังนี
้ ้มูลค่ำรวมของรำยกำร มีมลู ค่ำ
มำกกว่ำร้ อยละ 0.03 แต่น้อยกว่ำร้ อยละ 3 ของมูลค่ำสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ถือเป็ นรำยกำร
ขนำดกลำง ซึ่งบริ ษัทฯ มีหน้ ำที่เปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลำดหลั กทรั พย์แห่งประเทศไทย และ
ได้ รับกำรอนุมตั ิกำรเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวจำกคณะกรรมกำรบริษัท

เหตุผลและควำมจำเป็ นใน
กำรทำรำยกำร

: เพื่อใช้ เป็ นรถประจำตำแหน่งของผู้บริหำรระดับสูง

สิ่งที่แนบมาด้ วย 2
กรรมกำรผู้มีสว่ นได้ เสีย

: นำยจักรพงษ์ จักรำจุฑำธิบดิ์ และนำงสำวพิมพ์อมุ ำ จักรำจุฑำธิบดิ์ ไม่ได้ เข้ ำร่วมประชุมและ
ไม่ได้ มีควำมเห็นใดๆ ในวำระนี ้

ควำมเห็นคณะกรรมกำร
บริษัท

: คณะกรรมกำรบริ ษั ท มี ค วำมเห็ น ว่ ำ กำรเข้ ำ ท ำรำยกำรที่ เ กี่ ย วโยงดัง กล่ ำ วกั บ บริ ษั ท
เจเคเอ็น แลนด์มำร์ ค จำกัด ซึ่งเป็ นเจ้ ำของกรรมสิทธิ์รถยนต์ดังกล่ำว เพื่อใช้ เป็ นรถยนต์
โดยสำรสำหรั บผู้บริ หำรนัน้ มีควำมสมเหตุสมผล เนื่องจำกพิจำรณำแล้ วรำคำค่ำเช่ำนัน้
คุ้ ม ค่ ำ กว่ ำ กำรซื อ้ สำมำรถหัก ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยได้ และไม่ ต้ อ งมี ภ ำระในเรื่ อ งกำรบ ำรุ ง รั ก ษำ
ตลอดจน กำรทำประกันภัย กำรต่อทะเบียนรถยนต์ นอกจำกนี ้รำคำค่ำเช่ำที่ได้ รับจำกบริษทั
ที่เกี่ ยวโยง ถื อว่ำต่ำกว่ำรำคำค่ำเช่ำในท้ องตลำด และเป็ นอัตรำเดียวกับสัญญำเช่ำเดิม
(ระยะสัญญำ 1 เมษำยน 2564 - 31 มีนำคม 2565) ซึ่งได้ ผ่ำนควำมเห็นจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และได้ รับกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ ว จึงเห็นว่ำมีควำมเหมำะสม

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร : มีควำมเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และ/หรื อ
กรรมกำรที่แตกต่ำงจำก
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
บริษัท
3.

ต่ ออายุสัญญาเช่ า และบริการพืน้ ที่อาคาร 2 (เพิ่มเติม)

วันที่ทำรำยกำร

: ภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2564

คู่สญ
ั ญำที่เกี่ยวข้ อง

: ผู้เช่ำ/ผู้รับบริกำร คือ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”)
ผู้ให้ เช่ำ/ผู้บริกำร คือ บริษัท เจเคเอ็น แลนด์มำร์ ค จำกัด (“ผู้ให้ เช่ า”)

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกัน

: 1) นำยจักรพงษ์ จักรำจุฑำธิบดิ์
1.1) เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมกำร และผู้บริหำรของบริษัทฯ
1.2) เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมกำรของผู้ให้ เช่ำ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 70
2) นำงสำวพิมพ์อมุ ำ จักรำจุฑำธิบดิ์ (น้ องสำวของนำยจักรพงษ์ จักรำจุฑำธิบดิ์)
2.1) เป็ นกรรมกำร และผู้บริหำรของบริษัทฯ
2.2) เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้ให้ เช่ำ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 30

ลักษณะของกำรทำรำยกำร

: บริษัทฯ เช่ำอสังหำริมทรัพย์ระยะสั ้นและบริกำร มีรำยละเอียด ดังนี ้
1) รำยกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี
2) ที่ตัง้ ทรั พย์ สิน :

อำคำรสำนักงำนเลขที่ 45/14 หมู่ที่ 1 อำคำรเจเคเอ็นแกลเลอรี่
ศำลำยำ (อำคำร 2) ตำบลทรงคนอง อำเภอสำมพรำน จังหวัด
นครปฐม 73210

3) ขนำดพื ้นที่เช่ำ : 273.85 ตำรำงเมตร
เพื่อใช้ เป็ นสำนักงำนและสถำนประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

สิ่งที่แนบมาด้ วย 2
4) อัตรำค่ำเช่ำและ : ค่ำเช่ำ 400 บำท/ ตรม./ เดือน
ค่ำส่วนกลำง

ค่ำส่วนกลำงและระบบสำธำรณูปโภค 277 บำท/ ตรม./ เดือน
รวม 677 บำท/ ตรม./ เดือน

ประเภทและมูลค่ำรวมของ
รำยกำร

(ค่ำส่วนกลำงและสำธำรณูปโภค ได้ แก่ ค่ำนำ้ ประปำ ค่ำไฟฟ้ำ
ค่ำระบบรักษำควำมปลอดภัย ค่ำที่จอดรถ ค่ำลิฟท์โดยสำรภำยใน
อำคำร ค่ำพนักงำนรั กษำควำมปลอดภัย ค่ำพนักงำนทำควำม
สะอำด)
5) ระยะสัญญำ : 1 ปี 4 เดือน นับตั ้งแต่วนั ที่ 1 เมษำยน 2665 ถึงวันที่ 31 กรกฎำคม
2566 (และสำมำรถต่ออำยุสญ
ั ญำได้ ครำวละ 3 ปี )
โดยคณะกรรมกำรบริ หำร หรื อบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมกำรมอบหมำยเป็ นผู้มีอำนำจใน
กำรดำเนินกำรใดๆ ที่จำเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับกำรเข้ ำทำสัญญำเพื่อเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำว
ตำมที่เห็นสมควร และให้ อำนำจดำเนินกำรต่ำงๆ ที่จำเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับเรื่ องดังกล่ำว
แทนบริ ษัทฯ จนเสร็ จกำรซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกั ดเพียงกำรเจรจำ กำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
ข้ อควำมในร่ำงสัญญำและกำรลงนำมในสัญญำ
: เป็ นรำยกำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี เมื่อคำนวณขนำดรำยกำรเกี่ยวโยงกันตลอด
ระยะเวลำที่บริษัทฯ จะจ่ำยค่ำตอบแทนกำรเช่ำให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่ำแล้ วมีมลู ค่ำ 2,966,343 บำท
ซึง่ เมื่อนับมูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันในครัง้ นี ้กับมูลค่ำรำยกำรระหว่ำงบริษทั ฯ กับผู้ให้ บริกำร
ในรอบระยะเวลำเวลำ 6 เดื อ นที่ ผ่ำ นมำ มี มูลค่ ำ รวมทัง้ สิ น้ 54,442,056 บำท คิ ด เป็ น
ร้ อยละ 2.92 ของมูลค่ำทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริ ษัทคำนวณจำกงบกำรเงิน
รำยไตรมำสของบริ ษัท ฉบับสอบทำน สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 ทัง้ นีม้ ูลค่ำรวม
ของรำยกำร มีมูลค่ำมำกกว่ำร้ อยละ 0.03 แต่น้อยกว่ำร้ อยละ 3 ของมูลค่ำสินทรัพย์ ที่มี
ตัว ตนสุท ธิ ถื อ เป็ น รำยกำรขนำดกลำง ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ มี ห น้ ำ ที่ เ ปิ ด เผยข้ อ มูล ต่ อ ตลำด
หลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และได้ รั บ กำรอนุ มั ติ ก ำรเข้ ำท ำรำยกำรดั ง กล่ ำ วจำก
คณะกรรมกำรบริษัท

เหตุผลและควำมจำเป็ นใน
กำรทำรำยกำร

: ต่ออำยุสัญญำเช่ำพื ้นที่ (ชัน้ 3-5 บำงส่วน ของอำคำร 2) เพื่อใช้ เป็ นสำนักงำนและสถำน
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยอัตรำค่ำเช่ำและค่ำส่วนกลำงเป็ นอัตรำเดียวกับสัญญำเช่ำ
ปั จจุบนั

กรรมกำรผู้มีสว่ นได้ เสีย

: นำยจักรพงษ์ จักรำจุฑำธิบดิ์ และนำงสำวพิมพ์อุมำ จักรำจุฑำธิบดิ์ ไม่ได้ เข้ ำร่ วมประชุม
และไม่ได้ มีควำมเห็นใดในวำระนี ้

ควำมเห็นคณะกรรมกำร
บริษัทฯ

: กำรต่อสัญญำเช่ำดังกล่ำว เพื่อใช้ เป็ นสถำนที่ทำงำนของพนักงำน มีควำมจำเป็ นเพื่อให้
กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ดำเนินไปอย่ำงต่อเนื่อง พื ้นที่ดงั กล่ำวอยู่ในบริ เวณอำณำเขต
เดียวกับสำนักงำนปั จจุบันของบริ ษัทฯ ทำให้ มีควำมสะดวกและคล่องตัวในกำรบริ หำร
จัดกำร นอกจำกนี ้ พนักงำนของบริ ษัท ฯ ซึ่งส่วนใหญ่ มีควำมชำนำญเฉพำะทำงและมี
ควำมรู้ในองค์กรเนื่องจำกร่ วมงำนกับบริ ษัทมำเป็ นระยะเวลำนำนมีควำมคุ้นเคยกับพื ้นที่
และบริ เวณที่ตั ้งปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ โดยในบริ เวณละแวกใกล้ เคียงกับสำนักงำนปั จจุบันไม่มี

สิ่งที่แนบมาด้ วย 2
อำคำรสำนักงำนอื่นที่มีพื ้นที่เพียงพอต่อกำรใช้ งำน นอกจำกนี ้ลักษณะอำคำรสำมำรถเสริมสร้ ำง
ภำพลักษณ์ที่ดีให้ แก่บริษัทฯ ได้ มีควำมสะดวกในเรื่องทำเลที่ตงั ้

กำรกำหนดรำคำเป็ นกำรพิจำรณำและตกลงร่ วมกันระหว่ำงบริ ษัทฯ และผู้ให้ เช่ำ ทัง้ นี ้
บริษัทฯ ไม่สำมำรถแสดงได้ ว่ำมีเงื่อนไขกำรค้ ำโดยทัว่ ไป โดยผู้ให้ เช่ำยังคงอัตรำค่ำเช่ำและ
ค่ำส่วนกลำงตำมสัญญำปั จจุบนั ซึง่ พิจำรณำแล้ วเห็นว่ำค่ำเช่ำรำคำ 400 บำท/ตำรำงเมตร
ต่ อ เดื อ นนัน้ ถื อ ว่ ำ เป็ น อัต รำค่ ำ เช่ ำ ตำมปกติ ทั่ว ไป ซึ่ง มี ค วำมเหมำะสมกับ ท ำเลที่ ตัง้
ลักษณะและสภำพโดยรวมของอำคำร สำหรับค่ำส่วนกลำงอัตรำ 277 บำท/ตำรำงเมตร ต่อ
เดือนนัน้ เป็ นอัตรำที่รวมค่ำน ้ำประปำ ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำระบบรักษำควำมปลอดภัย ค่ำที่จอดรถ
ค่ำลิฟท์ โดยสำรภำยในอำคำร แล้ ว โดยในสัญญำฉบับใหม่ ผ้ ูให้ เช่ำจะรวมค่ำพนักงำน
รักษำควำมปลอดภัย และค่ำพนักงำนทำควำมสะอำด ด้ วย จึงเห็นว่ำมีควำมเหมำะสม
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร : มีควำมเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและ/ หรื อกรรมกำร
ที่แตกต่ำงจำกควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรบริษัท
4.

ต่ ออายุสัญญาเช่ าและบริการ พืน้ ที่อาคาร 2 (พืน้ ที่สตูดิโอ)

วันที่ทำรำยกำร

: ภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2564

คู่สญ
ั ญำที่เกี่ยวข้ อง

: ผู้เช่ำ/ผู้รับบริกำร คือ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหำชน) ("บริษทั ฯ")
ผู้ให้ เช่ำ/ผู้บริกำร คือ บริษัท เจเคเอ็น แลนด์มำร์ ค จำกัด (“ผู้ให้ เช่ า”)

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกัน

: 1) นำยจักรพงษ์ จักรำจุฑำธิบดิ์
1.1) เป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ และกรรมกำร และผู้บริหำรของบริษัทฯ
1.2) เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมกำรของผู้ให้ เช่ำ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 70
2) นำงสำวพิมพ์อมุ ำ จักรำจุฑำธิบดิ์ (น้ องสำวของนำยจักรพงษ์ จักรำจุฑำธิบดิ)์
2.1) เป็ นกรรมกำร และผู้บริหำรของบริษัทฯ
2.2) เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้ให้ เช่ำ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 30

ลักษณะของกำรทำรำยกำร

: บริษัทย่อยเช่ำอสังหำริมทรัพย์ระยะสั ้นและบริกำร มีรำยละเอียด ดังนี ้
1) รำยกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี
2) ที่ตั ้งทรัพย์สิน :

อำคำรสำนักงำนเลขที่ 45/14 หมู่ที่ 1 อำคำรเจเคเอ็นแกลเลอรี่
ศำลำยำ (อำคำร 2) ตำบลทรงคนอง อำเภอสำมพรำน จังหวัด
นครปฐม 73210

3) ขนำดพื ้นทีเ่ ช่ำ : 150 ตำรำงเมตร
เพื่อใช้ เป็ นสำนักงำนและสถำนประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

สิ่งที่แนบมาด้ วย 2
4) อัตรำค่ำเช่ำและ : ค่ำเช่ำ 400 บำท/ ตรม./ เดือน
ค่ำส่วนกลำง

ค่ำส่วนกลำงและระบบสำธำรณูปโภค 277 บำท/ ตรม./ เดือน
รวม 677 บำท/ ตรม./ เดือน
(ค่ำส่วนกลำงและสำธำรณูปโภค ได้ แก่ ค่ำนำ้ ประปำ ค่ำไฟฟ้ำ
ค่ ำ ระบบรั ก ษำควำมปลอดภัย ค่ ำ ที่ จ อดรถ ค่ ำ ลิ ฟ ท์ โ ดยสำร
ภำยในอำคำร ค่ำพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย ค่ำพนักงำนทำ
ควำมสะอำด)

5) ระยะสั ญ ญำ : 1 ปี 3 เดื อ น นั บ ตั ง้ แต่ วั น ที่ 1 พฤษภำคม 2665 ถึ ง วั น ที่
31 กรกฎำคม 2566 (และสำมำรถต่ออำยุสญ
ั ญำได้ ครำวละ 3 ปี )
โดยคณะกรรมกำรบริ หำร หรื อบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมกำรมอบหมำยเป็ นผู้มีอำนำจใน
กำรดำเนินกำรใดๆ ที่จำเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับกำรเข้ ำทำสัญญำเพื่อเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำว
ตำมที่เห็นสมควร และให้ อำนำจดำเนินกำรต่ำงๆ ที่จำเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับเรื่ องดังกล่ำว
แทนบริ ษัทฯ จนเสร็ จกำรซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำรเจรจำ กำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
ข้ อควำมในร่ำงสัญญำและกำรลงนำมในสัญญำ
ประเภทและมูลค่ำรวมของ
รำยกำร

: เป็ นรำยกำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี เมื่อคำนวณขนำดรำยกำรเกี่ยวโยงกันตลอด
ระยะเวลำที่บริษัทฯ จะจ่ำยค่ำตอบแทนกำรเช่ำให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่ำแล้ วมีมลู ค่ำ 1,523,250 บำท
ซึง่ เมื่อนับมูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันในครัง้ นี ้กับมูลค่ำรำยกำรระหว่ำงบริษทั ฯ กับผู้ให้ บริกำร
ในรอบระยะเวลำเวลำ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ มีมลู ค่ำรวมทังสิ
้ ้น 54,442,056 บำท คิดเป็ นร้ อย
ละ 2.92 ของมูลค่ำทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริ ษัทคำนวณจำกงบกำรเงินรำย
ไตรมำสของบริ ษัท ฉบับสอบทำน สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 ทัง้ นีม้ ูลค่ำรวมของ
รำยกำร มีมลู ค่ำมำกกว่ำร้ อยละ 0.03 แต่น้อยกว่ำร้ อยละ 3 ของมูลค่ำสินทรัพย์ที่มีตวั ตน
สุทธิ ถือเป็ นรำยกำรขนำดกลำง ซึง่ บริษัทฯ มีหน้ ำที่เปิ ดเผยข้ อมูลต่ อตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และได้ รับกำรอนุมตั ิกำรเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวจำกคณะกรรมกำรบริษัท

เหตุผลและควำมจำเป็ นใน
กำรทำรำยกำร

: ต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำพื ้นที่ (ชัน้ 1 อำคำร 2) เพื่อใช้ เป็ นสำนักงำนและสถำนประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ โดยอัตรำค่ำเช่ำและค่ำส่วนกลำงเป็ นอัตรำเดียวกับสัญญำเช่ำปั จจุบนั

กรรมกำรผู้มีสว่ นได้ เสีย

: นำยจักรพงษ์ จักรำจุฑำธิบดิ์ และนำงสำวพิมพ์อุมำ จักรำจุฑำธิบดิ์ ไม่ได้ เข้ ำร่ วมประชุม
และไม่ได้ มีควำมเห็นใดในวำระนี ้

ควำมเห็นคณะกรรมกำร
บริษัทฯ

: กำรต่อสัญญำเช่ำดังกล่ำว เพื่อใช้ เป็ น สตูดิโอถ่ำยทำรำยกำร มีควำมจำเป็ นเพื่อให้ กำร
ดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ดำเนินไปอย่ำงต่อเนื่อง พืน้ ที่ดังกล่ำวอยู่ในบริ เวณ อำณำเขต
เดียวกับสำนักงำนปั จจุบันของบริ ษัทฯ ทำให้ มีควำมสะดวกและคล่องตัวในกำรบริ หำร
จัดกำร นอกจำกนี ้ พนักงำนของบริ ษัทฯ ซึ่งส่วนใหญ่ มีควำมชำนำญเฉพำะทำงและมี
ควำมรู้ในองค์กรเนื่องจำกร่ วมงำนกับบริ ษัทมำเป็ นระยะเวลำนำนมีควำมคุ้นเคยกับพื ้นที่
และบริ เวณที่ตั ้งปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ โดยในบริ เวณละแวกใกล้ เคียงกับสำนักงำนปั จจุบันไม่มี
อำคำรสำนักงำนอื่นที่มีพื ้นที่เพียงพอต่อกำรใช้ งำน นอกจำกนี ้ลักษณะอำคำรสำมำรถเสริมสร้ ำง
ภำพลักษณ์ที่ดีให้ แก่บริษัทฯ ได้ มีควำมสะดวกในเรื่องทำเลที่ตงั ้

สิ่งที่แนบมาด้ วย 2
กำรกำหนดรำคำเป็ นกำรพิจำรณำและตกลงร่ วมกันระหว่ำงบริ ษัทฯ และผู้ให้ เช่ำ ทัง้ นี ้
บริษัทฯ ไม่สำมำรถแสดงได้ ว่ำมีเงื่อนไขกำรค้ ำโดยทัว่ ไป โดยผู้ให้ เช่ำยังคงอัตรำค่ำเช่ำและ
ค่ำส่วนกลำงตำมสัญญำปั จจุบนั ซึง่ พิจำรณำแล้ วเห็นว่ำค่ำเช่ำรำคำ 400 บำท/ตำรำงเมตร
ต่ อ เดื อ นนัน้ ถื อ ว่ ำ เป็ น อัต รำค่ ำ เช่ ำ ตำมปกติ ทั่ว ไป ซึ่ง มี ค วำมเหมำะสมกับ ท ำเลที่ ตัง้
ลักษณะและสภำพโดยรวมของอำคำร สำหรับค่ำส่วนกลำงอัตรำ 277 บำท/ตำรำงเมตร ต่อ
เดือนนัน้ เป็ นอัตรำที่รวมค่ำน ้ำประปำ ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำระบบรักษำควำมปลอดภัย ค่ำที่จอดรถ
ค่ำลิฟท์ โดยสำรภำยในอำคำร แล้ ว โดยในสัญญำฉบับใหม่ ผ้ ูให้ เช่ำจะรวมค่ำพนักงำน
รักษำควำมปลอดภัย และค่ำพนักงำนทำควำมสะอำด ด้ วย จึงเห็นว่ำมีควำมเหมำะสม
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร : มีควำมเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและ/ หรื อกรรมกำร
ที่แตกต่ำงจำกควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ
5.

ต่ ออายุสัญญาเช่ า และบริการพืน้ ที่อาคาร 3 (ชัน้ 2 เพื่อใช้ เป็ นสถานที่ทางานของพนักงาน)

วันที่ทำรำยกำร

: ภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2564

คู่สญ
ั ญำที่เกี่ยวข้ อง

: ผู้เช่ำ/ผู้รับบริกำร คือ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”)
ผู้ให้ เช่ำ/ผู้บริกำร คือ บริษัท เจเคเอ็น แลนด์มำร์ ค จำกัด (“ผู้ให้ เช่ า”)

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกัน

: 1) นำยจักรพงษ์ จักรำจุฑำธิบดิ์
1.1) เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมกำร และผู้บริหำรของบริษัทฯ
1.2) เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมกำรของผู้ให้ เช่ำ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 70
2) นำงสำวพิมพ์อมุ ำ จักรำจุฑำธิบดิ์ (น้ องสำวของนำยจักรพงษ์ จักรำจุฑำธิบดิ์)
2.1) เป็ นกรรมกำร และผู้บริหำรของบริษัทฯ
2.2) เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้ให้ เช่ำ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 30

ลักษณะของกำรทำรำยกำร

: บริษัทฯ เช่ำอสังหำริมทรัพย์ระยะสั ้นและบริกำร มีรำยละเอียด ดังนี ้
1) รำยกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี
2) ที่ตั ้งทรัพย์สิน :

อำคำรสำนักงำนเลขที่ 45/14 หมู่ที่ 1 อำคำรเจเคเอ็นแกลเลอรี่
ศำลำยำ (อำคำร 3) ตำบลทรงคนอง อำเภอสำมพรำน จังหวัด
นครปฐม 73210

3) ขนำดพื ้นที่เช่ำ :

254.00 ตำรำงเมตร
เพื่อใช้ เป็ นสำนักงำนและสถำนประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

4) อัตรำค่ำเช่ำและ : ค่ำเช่ำ 400 บำท/ ตรม./ เดือน
ค่ำส่วนกลำง

ค่ำส่วนกลำงและระบบสำธำรณูปโภค 277 บำท/ ตรม./ เดือน
รวม 677 บำท/ ตรม./ เดือน
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5) ระยะสัญญำ :

ประเภทและมูลค่ำรวมของ
รำยกำร

เหตุผลและควำมจำเป็ นใน
กำรทำรำยกำร
กรรมกำรผู้มีสว่ นได้ เสีย
ควำมเห็นคณะกรรมกำร
บริษัทฯ

(ค่ำส่วนกลำงและสำธำรณูปโภค ได้ แก่ ค่ำนำ้ ประปำ ค่ำไฟฟ้ำ
ค่ำระบบรักษำควำมปลอดภัย ค่ำที่จอดรถ ค่ำลิฟท์โดยสำรภำยใน
อำคำร ค่ ำ พนัก งำนรั ก ษำควำมปลอดภัย ค่ ำ พนักงำนทำควำม
สะอำด)
1 ปี 3 เดื อ น นั บ ตั ง้ แต่ วั น ที่ 1 พฤษภำคม 2665 ถึ ง วั น ที่ 31 ,
กรกฎำคม 2566 (และสำมำรถต่ออำยุสญ
ั ญำได้ ครำวละ 3 ปี )

โดยคณะกรรมกำรบริ หำร หรื อบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมกำรมอบหมำยเป็ นผู้มีอำนำจใน
กำรดำเนินกำรใดๆ ที่จำเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับกำรเข้ ำทำสัญญำเพื่อเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำว
ตำมที่เห็นสมควร และให้ อำนำจดำเนินกำรต่ำงๆ ที่จำเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับเรื่ องดังกล่ำว
แทนบริ ษัทฯ จนเสร็ จกำรซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกั ดเพียงกำรเจรจำ กำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
ข้ อควำมในร่ำงสัญญำและกำรลงนำมในสัญญำ
: เป็ นรำยกำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี เมื่อคำนวณขนำดรำยกำรเกี่ยวโยงกันตลอด
ระยะเวลำที่บริ ษัทฯ จะจ่ำยค่ำตอบแทนกำรเช่ำให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่ำแล้ วมีมลู ค่ำ 2,579,370 บำท
ซึง่ เมื่อนับมูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันในครัง้ นี ้กับมูลค่ำรำยกำรระหว่ำงบริษทั ฯ กับผู้ให้ บริกำร
ในรอบระยะเวลำเวลำ 6 เดื อ นที่ ผ่ำ นมำ มี มูลค่ ำ รวมทัง้ สิ น้ 54,442,056 บำท คิ ด เป็ น
ร้ อยละ 2.92 ของมูลค่ำทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริ ษัทคำนวณจำกงบกำรเงิน
รำยไตรมำสของบริ ษัท ฉบับสอบทำน สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 ทัง้ นีม้ ูลค่ำรวม
ของรำยกำร มีมูลค่ำมำกกว่ำร้ อยละ 0.03 แต่น้อยกว่ำร้ อยละ 3 ของมูลค่ำสินทรัพย์ ที่มี
ตัว ตนสุท ธิ ถื อ เป็ น รำยกำรขนำดกลำง ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ มี ห น้ ำ ที่ เ ปิ ด เผยข้ อ มูล ต่ อ ตลำด
หลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และได้ รั บ กำรอนุ มั ติ ก ำรเข้ ำท ำรำยกำรดั ง กล่ ำ วจำก
คณะกรรมกำรบริษัท
ั ญำเช่ำพื ้นที่ (ชัน้ 2 อำคำร 3) เพื่อใช้ เป็ นสำนักงำนและสถำนประกอบธุรกิจของ
: ต่ออำยุสญ
บริษัทฯ โดยอัตรำค่ำเช่ำและค่ำส่วนกลำงเป็ นอัตรำเดียวกับสัญญำเช่ำปั จจุบนั
: นำยจักรพงษ์ จักรำจุฑำธิบดิ์ และนำงสำวพิมพ์อุมำ จักรำจุฑำธิบดิ์ ไม่ได้ เข้ ำร่ วมประชุม
และไม่ได้ มีควำมเห็นใดในวำระนี ้
: กำรต่อสัญญำเช่ำดังกล่ำว เพื่อใช้ เป็ นสถำนที่ทำงำนของพนักงำน มีควำมจำเป็ นเพื่อให้
กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ดำเนินไปอย่ำงต่อเนื่อง พื ้นที่ดงั กล่ำวอยู่ในบริ เวณอำณำเขต
เดียวกับสำนักงำนปั จจุบันของบริ ษัทฯ ทำให้ มีควำมสะดวกและคล่องตัวในกำรบริ หำร
จัดกำร นอกจำกนี ้ พนักงำนของบริ ษัทฯ ซึ่งส่วนใหญ่ มีควำมชำนำญเฉพำะทำงและมี
ควำมรู้ในองค์กรเนื่องจำกร่ วมงำนกับบริ ษัทมำเป็ นระยะเวลำนำนมีควำมคุ้นเคยกับพืน้ ที่
และบริเวณที่ตั ้งปั จจุบนั ของบริษัทฯ โดยในบริเวณละแวกใกล้ เคียงกับสำนักงำนปั จจุบนั ไม่
มีอำคำรสำนักงำนอื่นที่มีพืน้ ที่เพียงพอต่อกำรใช้ งำน นอกจำกนีล้ ักษณะอำคำรสำมำรถ
เสริมสร้ ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้ แก่บริษัทฯ ได้ มีควำมสะดวกในเรื่ องทำเลที่ตั ้ง
กำรกำหนดรำคำเป็ นกำรพิจำรณำและตกลงร่ วมกันระหว่ำงบริ ษัทฯ และผู้ให้ เช่ำ ทัง้ นี ้
บริษัทฯ ไม่สำมำรถแสดงได้ ว่ำมีเงื่อนไขกำรค้ ำโดยทัว่ ไป โดยผู้ให้ เช่ำยังคงอัตรำค่ำเช่ำและ
ค่ำส่วนกลำงตำมสัญญำปั จจุบนั ซึง่ พิจำรณำแล้ วเห็นว่ำค่ำเช่ำรำคำ 400 บำท/ตำรำงเมตร
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ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและ/ หรื อกรรมกำร
ที่แตกต่ำงจำกควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ
6.

ต่ อ เดื อ นนัน้ ถื อ ว่ ำ เป็ น อัต รำค่ ำ เช่ ำ ตำมปกติ ทั่ว ไป ซึ่ง มี ค วำมเหมำะสมกับ ท ำเลที่ ตัง้
ลักษณะและสภำพโดยรวมของอำคำร สำหรับค่ำส่วนกลำงอัตรำ 277 บำท/ตำรำงเมตร ต่อ
เดือนนัน้ เป็ นอัตรำที่รวมค่ำน ้ำประปำ ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำระบบรักษำควำมปลอดภัย ค่ำที่จอดรถ
ค่ำลิฟท์ โดยสำรภำยในอำคำร แล้ ว โดยในสัญญำฉบับใหม่ผ้ ูให้ เช่ำจะรวมค่ำพนักงำน
รักษำควำมปลอดภัย และค่ำพนักงำนทำควำมสะอำด ด้ วย จึงเห็นว่ำมีควำมเหมำะสม
: มีควำมเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมกำร

ต่ ออายุสัญญาเช่ า และบริการพืน้ ที่อาคาร 3 ชัน้ 1 (ห้ องประชุม)

วันที่ทำรำยกำร

: ภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2564

คู่สญ
ั ญำที่เกี่ยวข้ อง

: ผู้เช่ำ/ผู้รับบริกำร คือ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”)
ผู้ให้ เช่ำ/ผู้บริกำร คือ บริษัท เจเคเอ็น แลนด์มำร์ ค จำกัด (“ผู้ให้ เช่ า”)

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกัน

: 1) นำยจักรพงษ์ จักรำจุฑำธิบดิ์
1.1) เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมกำร และผู้บริหำรของบริษัทฯ
1.2) เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมกำรของผู้ให้ เช่ำ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 70
2) นำงสำวพิมพ์อมุ ำ จักรำจุฑำธิบดิ์ (น้ องสำวของนำยจักรพงษ์ จักรำจุฑำธิบดิ์)
2.1) เป็ นกรรมกำร และผู้บริหำรของบริษัทฯ
2.2) เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้ให้ เช่ำ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 30

ลักษณะของกำรทำรำยกำร

: บริษัทฯ เช่ำอสังหำริมทรัพย์ระยะสั ้นและบริกำร มีรำยละเอียด ดังนี ้
1) รำยกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี
2) ที่ตั ้งทรัพย์สิน : อำคำรสำนักงำนเลขที่ 45/14 หมู่ที่ 1 อำคำรเจเคเอ็นแกลเลอรี่
ศำลำยำ (อำคำร 3) ตำบลทรงคนอง อำเภอสำมพรำน จังหวัด
นครปฐม 73210
3) ขนำดพื ้นที่เช่ำ : 254.00 ตำรำงเมตร
เพื่อใช้ เป็ นสำนักงำนและสถำนประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
4) อัตรำค่ำเช่ำและ : ค่ำเช่ำ 400 บำท/ ตรม./ เดือน
ค่ำส่วนกลำง
ค่ำส่วนกลำงและระบบสำธำรณูปโภค 277 บำท/ ตรม./ เดือน
รวม 677 บำท/ ตรม./ เดือน
(ค่ำส่วนกลำงและสำธำรณูปโภค ได้ แก่ ค่ำนำ้ ประปำ ค่ำไฟฟ้ำ
ค่ำระบบรักษำควำมปลอดภัย ค่ำที่จอดรถ ค่ำลิฟท์โดยสำรภำยใน
อำคำร ค่ ำ พนักงำนรั กษำควำมปลอดภัย ค่ ำ พนักงำนทำควำม
สะอำด)
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5) ระยะสัญญำ :

1 ปี 3 เดือน นับตั ้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภำคม 2665 ถึงวันที่ 31
กรกฎำคม 2566 (และสำมำรถต่ออำยุสญ
ั ญำได้ ครำวละ 3 ปี )

โดยคณะกรรมกำรบริ หำร หรื อบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมกำรมอบหมำยเป็ นผู้มีอำนำจใน
กำรดำเนินกำรใดๆ ที่จำเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับกำรเข้ ำทำสัญญำเพื่อเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำว
ตำมที่เห็นสมควร และให้ อำนำจดำเนินกำรต่ำงๆ ที่จำเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับเรื่ องดังกล่ำว
แทนบริ ษัทฯ จนเสร็ จกำรซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกั ดเพียงกำรเจรจำ กำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
ข้ อควำมในร่ำงสัญญำและกำรลงนำมในสัญญำ
ประเภทและมูลค่ำรวมของ
รำยกำร

: เป็ นรำยกำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี เมื่อคำนวณขนำดรำยกำรเกี่ยวโยงกันตลอด
ระยะเวลำที่บริ ษัทฯ จะจ่ำยค่ำตอบแทนกำรเช่ำให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่ำแล้ วมีมลู ค่ำ 2,579,370 บำท
ซึง่ เมื่อนับมูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกันในครัง้ นี ้กับมูลค่ำรำยกำรระหว่ำงบริษทั ฯ กับผู้ให้ บริกำร
ในรอบระยะเวลำเวลำ 6 เดื อ นที่ ผ่ำ นมำ มี มูลค่ ำ รวมทัง้ สิ น้ 54,442,056 บำท คิ ด เป็ น
ร้ อยละ 2.92 ของมูลค่ำทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริ ษัทคำนวณจำกงบกำรเงิน
รำยไตรมำสของบริ ษัท ฉบับสอบทำน สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 ทัง้ นีม้ ูลค่ำรวม
ของรำยกำร มีมูลค่ำมำกกว่ำร้ อยละ 0.03 แต่น้อยกว่ำร้ อยละ 3 ของมูลค่ำสินทรัพย์ ที่มี
ตัว ตนสุท ธิ ถื อ เป็ น รำยกำรขนำดกลำง ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ มี ห น้ ำ ที่ เ ปิ ด เผยข้ อ มูล ต่ อ ตลำด
หลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และได้ รั บ กำรอนุ มั ติ ก ำรเข้ ำท ำรำยกำรดั ง กล่ ำ วจำก
คณะกรรมกำรบริษัท

เหตุผลและควำมจำเป็ นใน
กำรทำรำยกำร

: ต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำพื ้นที่ (ชัน้ 1 อำคำร 3) เพื่อใช้ เป็ นสำนักงำนและสถำนประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ โดยอัตรำค่ำเช่ำและค่ำส่วนกลำงเป็ นอัตรำเดียวกับสัญญำเช่ำปั จจุบนั

กรรมกำรผู้มีสว่ นได้ เสีย

: นำยจักรพงษ์ จักรำจุฑำธิบดิ์ และนำงสำวพิมพ์อุมำ จักรำจุฑำธิบดิ์ ไม่ได้ เข้ ำร่ วมประชุม
และไม่ได้ มีควำมเห็นใดในวำระนี ้

ควำมเห็นคณะกรรมกำร
บริษัทฯ

: กำรต่อสัญญำเช่ำดังกล่ำว เพื่อใช้ เป็ นห้ องประชุม มีควำมจำเป็ นเพื่อให้ กำรดำเนินธุรกิจ
ของบริ ษั ท ฯ ด ำเนิ น ไปอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง พื น้ ที่ ดัง กล่ ำ วอยู่ ใ นบริ เ วณอำณำเขตเดี ย วกั บ
สำนักงำนปั จจุบันของบริ ษัทฯ ทำให้ มีควำมสะดวกและคล่องตัวในกำรบริ หำรจัด กำร
นอกจำกนี ้ พนักงำนของบริ ษัทฯ ซึ่งส่วนใหญ่มีควำมชำนำญเฉพำะทำงและมีควำมรู้ใน
องค์กรเนื่องจำกร่วมงำนกับบริษัทมำเป็ นระยะเวลำนำนมีควำมคุ้นเคยกับพื ้นที่และบริ เวณ
ที่ตั ้งปั จจุบันของบริ ษัทฯ โดยในบริ เวณละแวกใกล้ เคียงกับสำนักงำนปั จจุบนั ไม่มีอำคำร
สำนักงำนอื่นที่มีพื ้นที่เพียงพอต่อกำรใช้ งำน นอกจำกนี ้ลักษณะอำคำรสำมำรถเสริมสร้ ำง
ภำพลักษณ์ที่ดีให้ แก่บริษัทฯ ได้ มีควำมสะดวกในเรื่ องทำเลที่ตั ้ง
กำรกำหนดรำคำเป็ นกำรพิจำรณำและตกลงร่ วมกันระหว่ำงบริ ษัทฯ และผู้ให้ เช่ำ ทัง้ นี ้
บริษัทฯ ไม่สำมำรถแสดงได้ ว่ำมีเงื่อนไขกำรค้ ำโดยทัว่ ไป โดยผู้ให้ เช่ำยังคงอัตรำค่ำเช่ำและ
ค่ำส่วนกลำงตำมสัญญำปั จจุบนั ซึง่ พิจำรณำแล้ วเห็นว่ำค่ำเช่ำรำคำ 400 บำท/ตำรำงเมตร
ต่ อ เดื อ นนัน้ ถื อ ว่ ำ เป็ น อัต รำค่ ำ เช่ ำ ตำมปกติ ทั่ว ไป ซึ่ง มี ค วำมเหมำะสมกับ ท ำเลที่ ตัง้
ลักษณะและสภำพโดยรวมของอำคำร สำหรับค่ำส่วนกลำงอัตรำ 277 บำท/ตำรำงเมตร ต่อ
เดือนนัน้ เป็ นอัตรำที่รวมค่ำน ้ำประปำ ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำระบบรักษำควำมปลอดภัย ค่ำที่จอดรถ
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ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและ/ หรื อกรรมกำร
ที่แตกต่ำงจำกควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ

ค่ำลิฟท์ โดยสำรภำยในอำคำร แล้ ว โดยในสัญญำฉบับใหม่ผ้ ูให้ เช่ำจะรวมค่ำพนักงำน
รักษำควำมปลอดภัย และค่ำพนักงำนทำควำมสะอำด ด้ วย จึงเห็นว่ำมีควำมเหมำะสม
: มีควำมเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมกำร

