ที่ JKN-GB-001-09/2564
วันที่ 1 กันยายน 2564
เรื่อง

การเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย (แก้ไข
เพิ่มเติม)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่แนบมาด้วย

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เจเคเอ็น เบสท์ ไลฟ์ จากัด

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรั พย์ฯ”) ว่าที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ ที่ 5/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้
บริษัท เจเคเอ็น เบสท์ ไลฟ์ จากัด (“JKN Best Life”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้ ร้อยละ 100 ของหุน้ ที่ออกและจาหน่าย
ได้แล้วทัง้ หมด เข้าลงทุนในบริษัท ไฮ ช็อปปิ ้ง จากัด (“HS”) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการผลิตรายการโทรทัศน์ พัฒนาระบบและ
บริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อการแนะนาและขายสินค้าผ่านสื่อกลางหลากหลาย
ช่องทาง ได้แก่ (1) ช่องนาสัญญานผ่านระบบดาวเทียม (2) ระบบเคเบิล้ (3) ระบบดิจิตอล (4) ระบบเครือข่ายโทรคมนาคมอื่น
ๆ โดย HS มีบริษัทย่อยที่ถือหุน้ ร้อยละ 100 ของหุน้ ทัง้ หมด คือ บริษัท ไฮ ช็อปปิ ้ง ทีวี จากัด (“HSTV”) ซึ่งประกอบธุรกิจหลัก
ในการให้บริการกิจการโทรทัศน์ โดย HSTV เป็ นผูถ้ ือใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์สาหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ผ่านช่องรายการ HIGH SHOPPING ในการนี ้ JKN Best Life (ใน
ฐานะผูซ้ ือ้ ) ได้เข้าลงนามในสัญญาซือ้ ขายหุน้ ที่เกี่ยวข้อง กับ บริษัท อินทัช มีเดีย จากัด (ในฐานะผูข้ าย) และสัญญาระหว่าง
ผูถ้ ือหุน้ ปั จจุบัน กับ บริษัท ฮุนได โฮม ช็อปปิ ้ง เน็ตเวิรก์ คอร์ปอเรชั่น (“สัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าลงทุนใน
HS”) เป็ นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี ้ (1 กันยายน 2564)
ทัง้ นี ้ รายละเอียดที่สาคัญของการเข้าลงทุนของ JKN Best Life ใน HS มีดงั ต่อไปนี ้
(1)

การเข้าซือ้ หุน้ สามัญของ HS จานวน 27,183,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท ในราคาซือ้ ขายรวม
ทัง้ สิน้ 100 บาท จากผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัท คือ บริษัท อินทัช มีเดีย จากัด ทัง้ นี ้ ภายหลังที่ HS ดาเนินการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจานวน 33,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนปั จจุบัน 500,000,000 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 533,000,000 บาท โดยภายหลังการเข้าลงทุนดังกล่าว JKN Best Life จะถือหุน้
จานวนร้อยละ 51 ของหุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของ HS (“ธุรกรรมการซือ้ หุ้นเดิม”) และ

(2)

ภายใน 31 ตุลาคม 2564 หลังจากการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ เดิมเสร็จสิน้ HS จะเพิ่มทุนจดทะเบียน
จานวนไม่เกิน 48,730,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 4,873,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 10 บาท โดย JKN Best Life ในฐานะผูถ้ ือหุน้ จะเข้าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของ HS ตามสัดส่วน
การถือหุน้ ใน HS จานวนไม่เกิน 2,490,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท คิดเป็ นร้อยละ 51 ของหุน้
ทั้งหมดภายหลังจากการเพิ่มทุน โดยมีมูลค่าการจองซือ้ หุน้ ในครัง้ นี ้ไม่เกิน 24,900,000 บาท (“ธุรกรรม
การซือ้ หุ้นเพิ่มทุน”)

ทัง้ นี ้ ภายหลังการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ เดิม และธุรกรรมการซือ้ หุน้ เพิ่มทุนข้างต้น JKN Best Life จะถือหุน้ สามัญ
ใน HS จานวนทัง้ สิน้ ไม่เกิน 29,673,000 หุน้ หรือคิดเป็ นประมาณร้อยละ 51 ของหุน้ ทัง้ หมด รวมเป็ นมูลค่าการลงทุน ใน HS
ทัง้ สิน้ ไม่เกิน 24,900,100 บาท (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน HS”) ทัง้ นี ้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกรรมการเข้าลงทุนใน HS ภายใต้สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าลงทุนใน HS ดังกล่าว มีดงั ต่อไปนี ้
(1)

ภายใน 30 วันนับแต่วันเข้าทาสัญญาซือ้ ขายหุน้ ที่เกี่ยวข้อง ผูถ้ ือหุน้ ปั จจุบันของ HS ได้แก่ บริษัท อินทัช
มีเดีย จากัด และ บริษัท ฮุนได โฮม ช็อปปิ ้ง เน็ตเวิรก์ คอร์ปอเรชั่น จะดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
HS จานวน 33,000,000 บาท และจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยเพิ่มทุนจากทุนจดทะเบียน
เดิม 500,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 533,000,000 บาท

(2)

ภายใน 31 ตุลาคม 2564 หลังจากการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ เดิมเสร็จสิน้ และ JKN Best Life เข้าเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ ใน HS จานวนร้อยละ 51 ของหุน้ ทัง้ หมดแล้ว JKN Best Life จะดาเนินการเข้าทาธุรกรรมการซือ้
หุน้ เพิ่มทุน และให้ HS กูย้ ืมเงินเป็ นจานวน 10,000,000 บาท โดยการเข้าทาสัญญากูย้ ืมเงินที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี ้ JKN Best Life ตกลงว่ า ในกรณี ท่ี HS ต้อ งการเงิน เพิ่ มเติมในการประกอบกิจการของ HS
JKN Best Life ตกลงจะให้ HS กูเ้ งินเพิ่มเติมในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท
ทั้ง นี ้ การที่ JKN Best Life ให้ค วามช่ วยเหลื อทางการเงินแก่ HS ซึ่ง จะเป็ น บริษัท ย่อ ยของบริษัท ภาย
หลังจากการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ เดิมเสร็จสิน้ ผ่านการให้เงินกูย้ ืมจานวน 10,000,000 บาท และการให้
วงเงิ น จ านวนไม่ เ กิ น 15,000,000 บาท ข้า งต้น นั้น ไม่ ส่ง ผลกระทบต่ อ ฐานะทางการเงิ น และผลการ
ดาเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด และมีรายละเอียดสาคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้

วันเดือนปี ท่ที ารายการ

จานวน 10,000,000 บาท ภายใน 31 ตุลาคม 2564 และ
จานวนไม่เกิน 15,000,000 บาท ไม่กาหนดกรอบเวลา โดยทยอยเบิกเป็ น
คราว ๆ ตามความจาเป็ นในการใช้เงินของ HS

คู่กรณีท่เี กี่ยวข้อง

ผูก้ ู้

HS

ผูใ้ ห้กู้

JKN Best Life

ลักษณะทั่วไป และประเภทของ
รายการ

ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน

ขนาดรายการ

เปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ (NTA) ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2564 เท่ากับร้อยละ 1.34

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็ นเงินทุนเพิ่มเติมในการดาเนินธุรกิจ และเสริมสภาพคล่องทางการเงิน
ให้แก่ HS

วงเงินให้กยู้ ืม

ไม่เกิน 25,000,000 บาท

แหล่งเงินทุน

เงินหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท

อัตราดอกเบีย้

ต้นทุนทางการเงินของ JKN Best Life + 1%

ระยะเวลาการกูย้ ืม

ภายใน 1 ปี หลังจากเบิกใช้ในแต่ละคราว

การชาระคืนเงินกู้

ดอกเบีย้ ชาระเป็ นรายเดือน
เงินต้น

สามารถชาระคืนบางส่วนหรือทัง้ หมดได้ก่อนกาหนดชาระ

หลักประกัน

ไม่มี

เหตุผลและความจาเป็ น

JKN Best Life ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ HS แต่เพียงผู้เดียว โดย
HS ไม่ได้กยู้ ืมจากผูถ้ ือหุน้ รายอื่น เนื่องจากผูถ้ ือหุน้ เดิมซึง่ ได้แก่ บริษัท ฮุนได
โฮม ช็อปปิ ้ง เน็ตเวิรก์ คอร์ปอเรชั่น ได้มีเงินให้กยู้ ืมแก่ HS อยู่ก่อนหน้านีแ้ ล้ว
นอกจากนี ้ JKN Best Life เล็ ง เห็ น ว่ า HS มี ค วามเชี่ ยวชาญในธุ รกิจโฮม
ช้ อ ปปิ ้ ง มี ร ะบบคอลเซ็ น เตอร์ เ ต็ ม รู ป แบบ มี ฐ านลู ก ค้า จ านวนมาก
สามารถสนับสนุนการดาเนินธุรกิจจาหน่ายสินค้าของ JKN Best Life ซึ่งมี
แนวทางในการดาเนินธุรกิจจาหน่ายสินค้าในรูปแบบโฮม ช้อปปิ ้ง เป็ นหลัก
ได้เป็ นอย่างดี และสามารถดาเนินงานได้ทันที JKN Best Life จึงให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินในครัง้ นีแ้ ต่เพียงผูเ้ ดียว เพื่อ เป็ นการเพิ่มสภาพคล่อง
และศั ก ยภาพในการด าเนิ น งานของ HS ในปั จจุ บั น และในอนาคต
ภายหลังจากเข้าลงทุน เพื่อการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจของ HS และ HSTV
จึงเป็ นการสมเหตุสมผลและไม่เป็ นการเสียเปรี ยบในเชิงธุรกิจ อย่างไรก็ดี
หากในอนาคต HS มี ค วามต้อ งการเงิ น ทุ น หมุน เวี ย นเพื่ อ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ
มากกว่าความช่วยเหลือทางการเงินที่ JKN Best Life กาหนดในครัง้ นี ้ JKN
Best Life และผูถ้ ือหุน้ อื่นจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมแก่ HS
ตามสัดส่วนการถือหุน้
นอกจากนี ้ บริษัท และ JKN Best Life ยัง มีฐานะทางการเงินและผลการ
ดาเนินงานที่ม่ นั คง จึงสามารถช่วยเหลือทางการเงินได้โดยไม่กระทบต่อผล
การดาเนินงานของ JKN Best Life และ/หรือ บริษัท และ JKN Best Life
สามารถติดตามผลการดาเนินงานของ HS ได้อย่างใกล้ชิด โดยปั จจุบนั JKN
Best Life มีแผนในการขยายธุรกิจของ HS ดังนัน้ HS จึงมีความต้องการที่
จะใช้ก ระแสเงิ น สดเพื่ อ น าไปพัฒ นาและด าเนิ น การตามแผนการขยาย
กิ จ การดังกล่ าว ซึ่ง การด าเนิ น การตามแผนการดังกล่ าวย่ อ มส่ ง ผลดีต่อ
ประกอบการทางธุรกิจของ JKN Best Life และ/หรือ บริษัทในอนาคตอย่าง
แน่นอน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาเห็นควรอนุมตั ิการให้กยู้ ืมแก่ HS โดยเห็น
ว่าการเข้าทาธุรกรรมดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และจะเป็ นประโยชน์ต่อ
JKN Best Life และ/หรือ บริษัท

การเข้าลงทุนใน HS เข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
(รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการ
ปฏิ บัติ ก ารของบริษั ท จดทะเบี ย นในการได้ม าหรื อ จ าหน่ า ยไปซึ่ง สิ น ทรัพ ย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้ง ที่ ได้มี ก ารแก้ไขเพิ่ ม เติม)
(รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสาคัญ”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการซึ่ง
เป็ นเกณฑ์ท่ีคานวณขนาดรายการได้สงู สุดจากงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท ฉบับสอบทาน สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2564 ดังกล่าวด้วยวิธีการคานวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่มี ีนยั สาคัญแล้ว
พบว่าการเข้าทารายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.35 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ทั้งนี ้
เมื่อนารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษทั ที่เกิดขึน้ ในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทารายการในครัง้ นี ้ มาคานวณรวมกับการเข้าทา
รายการใน ครัง้ นี ้ มูลค่ารายการได้มาซึ่งทรัพย์สินทัง้ หมดของบริษัท มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 34.40 ตามเกณฑ์มลู ค่า
รวมของสิ่งตอบแทน ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถื อเป็ นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ า ยไป
ซึ่งสินทรัพย์ท่มี ีนยั สาคัญ กล่าวคือ มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 บริษัทจึงมีหน้าที่ตอ้ งจัดทารายงาน
และเปิ ดเผยข้อมูลการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรื่อง
การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และจัดส่งหนังสือแจ้งผูถ้ ือหุน้ ภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยจะจัดส่งพร้อมกับรายงานและการเปิ ดเผยข้อมูลการซือ้ ลิขสิทธิ์คอนเทนต์ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564
ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ตามที่ได้เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่
23 กรกฎาคม 2564 ทัง้ นี ้ การเข้าลงทุนของบริษัทดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็ นการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามนัย
ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมทัง้ ที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ในการนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยังได้มีมติอนุมัติการมอบอานาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการ และ/หรือ ผู้รับมอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเป็ นผู้มีอานาจในการเข้าเจรจา
ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสัญญาซือ้ ขายหุน้ ใน HS ระหว่าง JKN Best Life
กับ บริษัท อินทัช มีเดีย จากัด และสัญญาระหว่างผูถ้ ื อหุ้นใน HS ระหว่าง JKN Best Life และ บริษัท ฮุนได โฮม ช็อปปิ ้ง
เน็ตเวิรก์ คอร์ปอเรชั่น รวมทัง้ มีอานาจในการดาเนินการอื่นใดตามที่จาเป็ นและสมควรเพื่อให้การเข้าทาธุรกรรมการเข้าลงทุน
ใน HS สาเร็จลุล่วงภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี ้ โปรดพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่ อย
(สิ่งทีแ่ นบมาด้วย)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูม้ ีอานาจรายงานสารสนเทศ

สิ่งทีแ่ นบมาด้วย
สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เจเคเอ็น เบสท์ ไลฟ์ จากัด
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) ว่ำที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ครัง้ ที่ 5/2564
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหำคม 2564 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริษัท เจเคเอ็น เบสท์ ไลฟ์ จำกัด (“JKN Best Life”) ซึ่งเป็ นบริษัท
ย่อยที่บริษัทถือหุน้ ร้อยละ 100 ของหุน้ ที่ออกและจำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด เข้ำลงทุนในบริษัท ไฮ ช็อปปิ ้ง จำกัด (“HS”)
ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ พัฒนำระบบและบริหำรจัดกำรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริกำรกระจำยเสียง
หรือโทรทัศน์ เพื่อกำรแนะนำและขำยสินค้ำผ่ำนสื่อกลำงหลำกหลำยช่ องทำง ได้แก่ (1) ช่องนำสัญญำนผ่ำนระบบ
ดำวเทียม (2) ระบบเคเบิล้ (3) ระบบดิจิตอล (4) ระบบเครือข่ำยโทรคมนำคมอื่น ๆ โดย HS มีบริษัทย่อยที่ถือหุน้ ร้อยละ
100 ของหุน้ ทัง้ หมด คือ บริษัท ไฮ ช็อปปิ ้ง ทีวี จำกัด (“HSTV”) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักในกำรให้บริกำรกิจกำรโทรทัศน์ โดย
HSTV เป็ นผูถ้ ือใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริกำรกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์สำหรับ
กิจกำรที่ไม่ใช้คลื่นควำมถี่ผ่ำนช่องรำยกำร HIGH SHOPPING ในกำรนี ้ JKN Best Life (ในฐำนะผูซ้ ือ้ ) ได้เข้ำลงนำมใน
สัญญำซือ้ ขำยหุน้ ที่เกี่ยวข้อง กับ บริ ษัท อินทัช มีเดีย จำกัด (ในฐำนะผูข้ ำย) และสัญญำระหว่ำงผูถ้ ือหุ้นปั จจุบัน กับ
บริษัท ฮุนได โฮม ช็อปปิ ้ง เน็ตเวิรก์ คอร์ปอเรชั่น (“สั ญ ญาที่เ กี่ ย วข้ อ งกับ ธุ ร กรรมการเข้ า ลงทุนใน HS”) เป็ นที่
เรียบร้อยแล้วในวันนี ้ (1 กันยำยน 2564)
ทัง้ นี ้ รำยละเอียดที่สำคัญของกำรเข้ำลงทุนของ JKN Best Life ใน HS มีดงั ต่อไปนี ้
(1)

กำรเข้ำซือ้ หุน้ สำมัญของ HS จำนวน 27,183,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 10 บำท ในรำคำซือ้ ขำย
รวมทั้งสิน้ 100 บำท จำกผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัท คือ บริษัท อินทัช มีเดีย จำกัด ทั้งนี ้ ภำยหลังที่ HS
ด ำเนิ น กำรเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จ ำนวน 33,000,000 บำท จำกทุ น จดทะเบี ย นปั จ จุบัน
500,000,000 บำท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 533,000,000 บำท โดยภำยหลังกำรเข้ำลงทุนดังกล่ำว
JKN Best Life จะถือหุน้ จำนวนร้อยละ 51 ของหุน้ ที่ออกและจำหน่ำยแล้วทัง้ หมดของ HS (“ธุรกรรม
การซือ้ หุ้นเดิม”) และ

(2)

ภำยใน 31 ตุลำคม 2564 หลังจำกกำรเข้ำทำธุรกรรมกำรซือ้ หุน้ เดิมเสร็จสิน้ HS จะเพิ่มทุนจดทะเบียน
จำนวนไม่เกิน 48,730,000 บำท โดยกำรออกหุน้ สำมัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,873,000 หุน้ มุลค่ำที่
ตรำไว้หุน้ ละ 10 บำท โดย JKN Best Life ในฐำนะผู้ถือหุ้น จะเข้ำจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่ม ทุนของ HS
ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ใน HS จำนวนไม่เกิน 2,490,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 10 บำท คิดเป็ นร้อย
ละ 51 ของหุน้ ทัง้ หมดภำยหลังจำกกำรเพิ่มทุน โดยมีมลู ค่ำกำรจองซือ้ หุน้ ในครัง้ นีไ้ ม่เกิน 24,900,000
บำท (“ธุรกรรมการซือ้ หุ้นเพิ่มทุน”)

ทัง้ นี ้ ภำยหลังกำรเข้ำทำธุรกรรมกำรซือ้ หุน้ เดิม และธุรกรรมกำรซือ้ หุน้ เพิ่มทุนข้ำงต้น JKN Best Life จะถือหุน้
สำมัญใน HS จำนวนทั้งสิน้ ไม่เกิน 29,673,000 หุน้ หรือคิดเป็ นประมำณร้อยละ 51 ของหุน้ ทั้งหมด รวมเป็ นมูลค่ำกำร
ลงทุนใน HS ทัง้ สิน้ ไม่เกิน 24,900,100 บำท (รวมเรียกว่ำ “ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน HS”) ทัง้ นี ้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่
สำคัญที่เกี่ ยวข้องกับธุรกรรมกำรเข้ำลงทุนใน HS ภำยใต้สัญญำที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมกำรเข้ำลงทุนใน HS ดังกล่ำว
มีดงั ต่อไปนี ้

1

สิ่งทีแ่ นบมาด้วย
(1)

ภำยใน 30 วันนับแต่วันเข้ำทำสัญญำซือ้ ขำยหุ้นที่เกี่ ยวข้อง ผู้ถือหุ้นปั จจุบันของ HS ได้แก่ บริษัท
อินทัช มีเดีย จำกัด และ บริษัท ฮุนได โฮม ช็อปปิ ้ง เน็ตเวิรก์ คอร์ปอเรชั่น จะดำเนินกำรเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของ HS จำนวน 33,000,000 บำท และจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ โดยเพิ่มทุน
จำกทุนจดทะเบียนเดิม 500,000,000 บำท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 533,000,000 บำท

(2)

ภำยใน 31 ตุลำคม 2564 หลัง จำกกำรเข้ำ ท ำธุร กรรมกำรซือ้ หุ้น เดิ ม เสร็จ สิ น้ และ JKN Best Life
เข้ำเป็ นผู้ถือหุ้นใน HS จำนวนร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมดแล้ว JKN Best Life จะดำเนินกำรเข้ำทำ
ธุรกรรมกำรซือ้ หุน้ เพิ่มทุน และให้ HS กูย้ ืมเงินเป็ นจำนวน 10,000,000 บำท โดยกำรเข้ำทำสัญญำ
กูย้ ืมเงินที่เกี่ยวข้อง
นอกจำกนี ้ JKN Best Life ตกลงว่ำ ในกรณีท่ี HS ต้องกำรเงินเพิ่มเติมในกำรประกอบกิจกำรของ HS
JKN Best Life ตกลงจะให้ HS กูเ้ งินเพิ่มเติมในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บำท
ทั้ง นี ้ กำรที่ JKN Best Life ให้ค วำมช่ วยเหลื อ ทำงกำรเงิน แก่ HS ซึ่ง จะเป็ น บริษัท ย่อ ยของบริษัท
ภำยหลังจำกกำรเข้ำทำธุรกรรมกำรซือ้ หุน้ เดิมเสร็จสิน้ ผ่ำนกำรให้เงินกูย้ ืมจำนวน 10,000,000 บำท
และกำรให้วงเงินจำนวนไม่เกิน 15,000,000 บำท ข้ำงต้นนัน้ ไม่ส่งผลกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงินและ
ผลกำรดำเนินงำนของบริษัทแต่อย่ำงใด

กำรเข้ำลงทุนใน HS เข้ำข่ำยเป็ นรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตำมนัยของประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุ น ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อ ง หลัก เกณฑ์ใ นกำรท ำรำยกำรที่ มี นัย ส ำคัญ ที่ เ ข้ำ ข่ ำ ยเป็ น กำรได้ม ำหรื อ จ ำหน่ ำ ยไป
ซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำร
เปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิบตั ิกำรของบริษัทจดทะเบียนในกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ ที่ได้มี
กำรแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่ำ “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสาคัญ”) ซึ่งเมื่อพิจำรณำ
ขนำดของรำยกำรซึ่งเป็ นเกณฑ์ท่ีคำนวณขนำดรำยกำรได้สูงสุดจำกงบกำรเงินรำยไตรมำสของบริษัท ฉบับสอบทำน
สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 ดังกล่ำวด้วยวิธีกำรคำนวณตำมเกณฑ์ต่ำง ๆ ภำยใต้ประกำศเรื่องกำรได้มำหรือ
จำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีมีนยั สำคัญแล้ว พบว่ำกำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวมีขนำดของรำยกำรสูงสุดเท่ำกับร้อยละ 0.35
ตำมเกณฑ์มลู ค่ำรวมของสิ่งตอบแทน ทัง้ นี ้ เมื่อนำรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึน้ ในระหว่ำง 6 เดือนก่อนเข้ำ
ทำรำยกำรในครัง้ นี ้ มำคำนวณรวมกับกำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นี ้ มูลค่ำรำยกำรได้มำซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทมี
ขนำดรำยกำรรวมเท่ำกับร้อยละ 34.40 ตำมเกณฑ์มลู ค่ำรวมของสิ่งตอบแทน ดังนัน้ รำยกำรดังกล่ำวจึงถือเป็ นรำยกำร
ประเภทที่ 2 ตำมประกำศเรื่องกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีมีนยั สำคัญ กล่ำวคือ มีขนำดรำยกำรสูงกว่ำร้อยละ
15 แต่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 50 บริษัทจึงมีหน้ำที่ตอ้ งจัดทำรำยงำนและเปิ ดเผยข้อมูลกำรเข้ำทำรำยกำรต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ
ทันที โดยมีสำรสนเทศอย่ำงน้อยตำมบัญชี (1) ท้ำยประกำศเรื่องกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์และจัดส่งหนังสือ
แจ้งผูถ้ ือหุน้ ภำยใน 21 วัน นับแต่วนั ที่เปิ ดเผยต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยจะจัดส่งพร้อมกับรำยงำนและเปิ ดเผยข้อมูลกำร
ซือ้ ลิขสิทธิ์คอนเทนต์ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม – 30 มิถุนำยน 2564 ภำยใต้วงเงินงบประมำณที่ได้รบั กำรอนุมัติจำกที่
ประชุมสำมัญ ผูถ้ ือหุน้ ตำมที่ได้เปิ ดเผยต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม 2564 ทัง้ นี ้ กำรเข้ำลงทุนของ
บริษัทดังกล่ำวไม่เข้ำข่ำยเป็ นกำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตำมนัยของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำด
ทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อ งหลัก เกณฑ์ใ นกำรทำรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกัน (รวมทั้ง ที่ ได้มี กำรแก้ไขเพิ่ ม เติ ม) และประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย เรื่องกำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนใน
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
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ดังนัน้ บริษัทจึงขอเปิ ดเผยสำรสนเทศเกี่ยวกับรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ท่ีมีนยั สำคัญตำมนัยของประกำศเรื่อง
กำรได้ม ำหรื อ จ ำหน่ ำ ยไปซึ่ง สิ น ทรัพ ย์ท่ี มี นัย สำคัญ และกำรท ำรำยกำรที่ เ กี่ ย วโยงกั น ต่ อ ตลำดหลัก ทรัพ ย์ฯ โดยมี
รำยละเอียดดังต่อไปนี ้
1.

วัน เดือน ปี ทีม่ ีเกิดรายการ
บริษัทคำดว่ำกำรเข้ำทำธุรกรรมกำรซือ้ หุน้ เดิม และธุรกรรมกำรซือ้ หุน้ เพิ่มทุนจะแล้วเสร็จภำยในเดือนตุลำคม
2564

2.

คู่สัญญาทีเ่ กี่ยวข้อง และลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท
ผูซ้ ือ้
ผูข้ ำย
ควำมสัมพันธ์กบั บริษัท

3.

: JKN Best Life
บริษัท อินทัช มีเดีย จำกัด
: ไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
ภำยในวันที่ 30 กัน ยำยน 2564 JKN Best Life จะเข้ำ ซือ้ หุ้นสำมัญจำกบริษัท อิ น ทัช มี เ ดี ย จ ำกัด ผู้ถื อ หุ้น
ปั จจุบนั ของ HS จำนวน 27,183,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 10 บำท คิดเป็ นร้อยละ 51 ของหุน้ ทัง้ หมดใน HS
ในรำคำซือ้ ขำยจำนวน 100 บำท ซึ่งรำคำซือ้ ขำยหุน้ นีค้ ำนวณจำกมูลค่ำตำมบัญชีสทุ ธิ (Net Book Value) ของ
หุน้ ดังกล่ำว ภำยหลังจำกกำรเข้ำทำธุรกรรมกำรซือ้ หุน้ เดิม JKN Best Life จะมีสดั ส่วนกำรถือหุน้ ใน HS คิดเป็ น
ร้อยละ 51 ของหุน้ ทัง้ หมดใน HS
นอกจำกนี ้ ภำยใน 31 ตุลำคม 2564 ภำยหลังจำกกำรเข้ำทำธุรกรรมกำรซือ้ หุน้ เดิมเสร็จสิน้ HS จะเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจำนวนไม่เกิน 48,730,000 บำท โดยกำรออกหุน้ สำมัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,873,000 หุน้ มุลค่ำที่
ตรำไว้หุ้น ละ 10 บำท โดย JKN Best Life ในฐำนะผู้ถื อ หุ้น จะด ำเนิ น กำรเข้ำ ซื อ้ หุ้น สำมัญ เพิ่ ม ทุน ของ HS
เพิ่มเติม จำนวน 2,490,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ10 บำท รวมเป็ นมูลค่ำกำรจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนทัง้ สิน้ ไม่เกิน
24,900,000 บำท หรือคิดเป็ นมูลค่ำหุน้ ละ 10 บำท เท่ำกับมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุน้ เพิ่มทุนดังกล่ำว ทัง้ นี ้ ภำยหลัง
กำรธุรกรรมกำรเข้ำลงทุนใน HS ทัง้ สองรำยกำรข้ำงต้น JKN Best Life จะถือหุน้ สำมัญใน HS จำนวนทัง้ สิน้ ไม่
เกิน 29,673,000 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 51 ของหุน้ ทัง้ หมด รวมเป็ นมูลค่ำกำรลงทุนทัง้ สิน้ ไม่เกิน 24,900,100
บำท ดังมีรำยละเอียดโครงสร้ำงกำรถือหุน้ ของ JKN Best Life ใน HS ก่อนและหลังทำเข้ำทำธุรกรรมทุกรำยกำร
ดังต่อไปนี ้
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ผู้ถือหุ้นใน
HS

1. บริษัท อินทัช มีเดีย จำกัด และ
บุคคลที่บริษัท อินทัช มีเดีย จำกัด
กำหนด
2. บริษัท ฮุนได โฮม ช็อปปิ ้ง เน็ต
เวิรก์ คอร์ปอเรชั่น
3. JKN Best Life และ/หรือ บุคคล
ที่ JKN Best Life กำหนด
รวม

จานวนหุ้น
ทีถ่ ืออยู่
ในปั จจุบนั
(หุน้ )
27,183,000

ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน
533,000,000 บาท
581,730,000 บาท
สัดส่วน จานวนหุ้น สัดส่วน จานวนหุ้น สัดส่วน
หลังเข้าทา
หลังเข้าทา
(%) ธุรกรรมการ (%)
(%)
ธุรกรรมการ
ซือ้ หุน้ เดิม
ซือ้ หุน้ เพิ่มทุน
(หุน้ )
(หุน้ )
51
-

26,117,000

49

26,117,000

49

28,500,000

49

-

-

27,183,000

51

29,673,000

51

53,300,000

100

53,300,000

100

58,173,000

100

หมายเหตุ
1. บริษัท อินทัช มีเดีย จำกัด มีกรรมกำรได้แก่ นำยสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ นำยคิมห์ สิริทวีชยั นำยเอนก พนำอภิชน และถือหุน้ โดย
บริษัท อินทัช โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) (INTUCH) ในสัดส่วนร้อ ยละ 99.99 ซึ่ง INTUCH เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ เช่น SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD. บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี
ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน) และ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด เป็ นต้น
2. บริษัท ฮุนได โฮม ช็อปปิ ้ง เน็ตเวิรก์ คอร์ปอเรชั่น เป็ นบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เกำหลี มีกรรมกำรได้แก่ Mr. KyoSeon Chung Mr. Sung-Chul Kim Mr. Hae-Eun Song Mr.Don-Hyun Lee Mr. Jae-Woong Kim และมีผถู้ ือหุน้ รำยใหญ่
เ ช่ น Hyundai Green Food Co.,Ltd. Hyundai Department Store Co.,Ltd. National Pension Service of Korea
Yacktman Asset Management LP Columbia Management Investment Advisers LLC เ ป็ น ต้ น ( อ้ ำ ง อิ ง จ ำ ก
https://www.marketscreener.com/quote/stock/HYUNDAI-HOME-SHOPPING-NET-13491443/company/)

4.

การคานวณขนาดรายการ
ธุรกรรมกำรเข้ำลงทุนใน HS เป็ นกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตำมประกำศเรื่องกำรได้มำหรือจำหน่ำยไป
ซึ่งสินทรัพย์ท่มี ีนยั สำคัญ โดยบริษัทใช้ขอ้ มูลตำมงบกำรเงินรำยไตรมำสของบริษัท ฉบับสอบทำน สิน้ สุด ณ วันที่
30 มิถนุ ำยน 2564 ในกำรคำนวณขนำดรำยกำร โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
เกณฑ์ทใี่ ช้ในการคานวณ

ขนาดของรายการ (ร้อยละ)

1. เกณฑ์มลู ค่ำสินทรัพย์ท่มี ีตวั ตนสุทธิ*

ไม่สำมำรถคำนวณได้
เนื่องจำกสินทรัพย์ท่มี ตี วั ตนสุทธิของ HS มีมลู ค่ำติดลบ
ไม่สำมำรถคำนวณได้
เนื่องจำก HS มีผลกำรดำเนินงำนขำดทุน
24,900,100  7,172,378,674.47 = 0.35

2. เกณฑ์กำไรสุทธิจำกกำรดำเนินงำน*
3. เกณฑ์มลู ค่ำรวมของสิ่งตอบแทน*
4. เกณฑ์มลู ค่ำหุน้ ทุนที่ออกเพื่อชำระค่ำสินทรัพย์
หมำยเหตุ

ไม่นำเกณฑ์ดงั กล่ำวมำคำนวณ
เนื่องจำก บริษัทไม่มีกำรออกหลักทรัพย์
*ข้อมูลทำงกำรเงินของ HS ที่นำมำใช้ในกำรคำนวณขนำดรำยกำร เป็ นข้อมูลตำมงบกำรเงินสิน้ สุด ณ วันที่
31 ธันวำคม 2563 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต
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เมื่อพิจำรณำขนำดของรำยกำรซึ่ง คำนวณจำกงบกำรเงินรำยไตรมำสของบริษัท ฉบับสอบทำน สิน้ สุด ณ วันที่
30 มิ ถุ น ำยน 2564 ด้ว ยวิ ธี ก ำรค ำนวณตำมเกณฑ์ต่ ำ ง ๆ ภำยใต้ป ระกำศเรื่ อ งกำรได้ม ำหรื อ จ ำหน่ ำ ยไป
ซึ่งสินทรัพย์ท่ีมีนัยสำคัญแล้ว พบว่ำกำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวมีขนำดของรำยกำรสูงสุดเท่ำกับร้อยละ 0.35
ตำมเกณฑ์มูลค่ำรวมของสิ่งตอบแทนของบริษัท ทั้งนี ้ เมื่อนำรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึน้ ใน
ระหว่ำง 6 เดือนก่อนเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นี ้ มำคำนวณรวมกับกำรเข้ำทำรำยกำรในครัง้ นี ้ มูลค่ำรำยกำรได้มำ
ซึ่งทรัพย์สินทัง้ หมดของบริษัท มีขนำดรำยกำรรวมเท่ำกับร้อยละ 34.40 ตำมเกณฑ์มลู ค่ำรวมของสิ่งตอบแทน
ดังนัน้ รำยกำรดังกล่ำวจึงถือเป็ นรำยกำรประเภทที่ 2 ตำมประกำศเรื่องกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีมี
นัยสำคัญ กล่ำวคือ มีขนำดรำยกำรสูงกว่ำร้อยละ 15 แต่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 50 บริษัทจึงมีหน้ำที่ตอ้ งจัดทำรำยงำน
และเปิ ดเผยข้อมูลกำรเข้ำทำรำยกำรต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสำรสนเทศอย่ำงน้อยตำมบัญชี (1) ท้ำย
ประกำศเรื่องกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์และจัดส่งหนังสือ แจ้งผู้ถือหุ้นภำยใน 21 วัน นับแต่วันที่
เปิ ดเผยต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นีก้ ำรเข้ำลงทุนของบริษัทดังกล่ำวไม่เข้ำข่ำยเป็ นกำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยง
กันของบริษัทตำมประกำศเรื่องรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
5.

รายละเอียดของสินทรัพย์ทไี่ ด้มา
1)

สินทรัพย์ท่ไี ด้มำ
หุน้ สำมัญของ HS จำนวน 29,673,000 หุน้ (แบ่งเป็ น 27,183,000 หุน้ จำกธุรกรรมกำรซือ้ หุน้ เดิม และ
2,490,000 หุ้น จำกธุ ร กรรมกำรซื อ้ หุ้น เพิ่ ม ทุ น ) มูล ค่ ำ ที่ ต รำไว้หุ้น ละ 10 บำท โดยภำยหลัง กำร
เข้ำลงทุนดังกล่ำว บริษัท จะถือหุน้ ใน HS จำนวนร้อยละ 51 ของหุน้ ที่ออกและจำหน่ำยแล้วทัง้ หมด
ของ HS

2)

ทุนจดทะเบียน ทุนเรียกชำระแล้ว คณะกรรมกำรบริษัท ผูถ้ ือหุน้ และสัดส่วนกำรถือหุน้
ก) ทุนจดทะเบียน
533,000,000 บำท แบ่งออกเป็ น หุน้ สำมัญจำนวน 53,300,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 10 บำท
ซึ่งชำระแล้วเต็มจำนวน
ข) คณะกรรมกำร
ก่อนเข้ำทำธุรกรรม
1
2
3
4

นำยเอนก พนำอภิชน
นำยคิมห์ สิรทิ วีชยั
นำยฮวำง จุง ยุล และ
นำยลิม ซ็อก

หลังเข้ำทำธุรกรรม
1.
2.
3.
4.

นำงสำวพิมพ์อมุ ำ จักรำจุฑำธิบดิ์
นำยบรรพต ชวำลกร
นำยฮวำง จุง ยุล และ
นำยลิม ซ็อก
5

เป็ นกรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษัท
เป็ นผูบ้ ริหำรของบริษัท

สิ่งทีแ่ นบมาด้วย
ค) โครงสร้ำงก่อน และหลังทำธุรกรรมดังนี ้
กรุณำพิจำรณำข้อมูลที่เกี่ยวข้องข้ำงต้น ภำยใต้หวั ข้อลักษณะทั่วไปของกำรเข้ำทำรำยกำร
ง) ลักษณะกำรประกอบกิจกำร
HS ประกอบกิ จ กำรเกี่ ย วกับ กำรจัด จ ำหน่ ำ ยสิ น ค้ำ ผ่ ำ นช่ อ งรำยกำร Home Shopping ทำง
โทรทัศน์ และ E-Commerce โดยเป็ นผูผ้ ลิต และให้บริกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ พัฒนำระบบและ
บริหำรจัดกำรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อกำรแนะนำและขำยสินค้ำ
ผ่ำนสื่อกลำงหลำกหลำยช่องทำงได้แก่ (1) ช่องนำสัญญำนผ่ำนระบบดำวเทียม (2) ระบบเคเบิล้
(3) ระบบดิจิตอล (4) ระบบเครือข่ำยโทรคมนำคมอื่น ๆ โดยมี HSTV (บริษัทย่อยที่ HS ถื อหุน้
ร้อ ยละ 100 ของหุ้น ทั้ง หมด) ซึ่ง ประกอบธุ ร กิ จ หลัก เกี่ ย วกับ กำรให้บ ริกำรกระจำยเสี ย งหรือ
โทรทัศน์สำหรับกิจกำรที่ไม่ใช้คลื่นควำมถี่ผ่ำนช่องรำยกำร HIGH SHOPPING โดย HSTV เป็ น
ผูถ้ ือใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์
จ) ข้อมูลทำงกำรเงินของ HS
หน่วย: พันบาท
ข้อมูลทางการเงิน
สินทรัพย์รวม

สิน้ สุด ณ วันที่
สิน้ สุด ณ วันที่
สิน้ สุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563* 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
53,634.77
108,840.75
188,447.02

สิ นทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ต น ไม่ รว ม
สินทรัพย์ท่กี ่อให้เกิดรำยได้หลัก

4,719.37

14,793.23

22,076.53

158,338.77

103,797.44

113,572.96

รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้

(105,270.00)

5,043.32

74,874.06

รำยได้จำกกำรขำย

246,141.35

308,616.81

298,096.72

กำไร (ขำดทุน) สุทธิ

(110,313.32)

(69,830.74)

(86,404,45)

หนีส้ ินรวม

หมำยเหตุ *ข้อมูลทำงกำรเงินของ HS ที่นำมำใช้ในกำรคำนวณขนำดรำยกำร เป็ นข้อมูลตำมงบกำรเงิน
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต
6.

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและการชาระมูลค่า
ธุรกรรมกำรเข้ำซือ้ หุน้ เดิม
มูลค่ำรวมของสิ่งตอบแทน สำหรับหุน้ HS จำนวน 27,183,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 10 บำท โดยมีรำคำซือ้
ขำยทั้งสิน้ 100 บำท ซึ่งคำนวณจำกมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ (Net Book Value) ของหุน้ ดังกล่ำว โดย JKN Best
Life จะชำระรำคำซือ้ ขำยหุน้ ดังกล่ำวเป็ นแคชเชียร์เช็ค (Cashier Cheque) สั่งจ่ำยบริษัท อินทัช มีเดีย จำกัด
ผูข้ ำย ซึ่งออกโดยธนำคำรพำณิชย์ท่ีตกลงร่วมกัน หรือโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรที่บริษัท อินทัช มีเดีย จำกัด
ผูข้ ำยกำหนด ในวันที่กำรเข้ำทำธุรกรรมกำรซือ้ หุน้ เดิมเสร็จสมบูรณ์
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สิ่งทีแ่ นบมาด้วย
ธุรกรรมกำรเข้ำซือ้ หุน้ เพิ่มทุน
JKN Best Life จะเข้ำจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนของ HS ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ จำนวนไม่เกิน 2,490,000 หุน้ มูลค่ำที่
ตรำไว้หุ้น ละ 10 บำท ในรำคำจองซื อ้ หุ้น ละ 10 บำท ตำมมูลค่ ำ ที่ ต รำไว้ รวมเป็ น มูลค่ ำ กำรจองซื อ้ ทั้งสิน้
24,900,000 บำทโดย JKN Best Life จะชำระรำคำหุ้นเพิ่มทุนดังกล่ำวเป็ นแคชเชียร์เช็ค (Cashier Cheque)
สั่งจ่ำย HS ซึ่งออกโดยธนำคำรพำณิชย์ท่ตี กลงร่วมกัน หรือโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของ HS ในวันที่กำรเข้ำทำ
ธุรกรรมกำรซือ้ หุน้ เพิ่มทุนเสร็จสิน้
7.

มูลค่าของสินทรัพย์ทไี่ ด้มาหรือจาหน่ายไป
หุ้น สำมั ญ ของ HS จ ำนวน 29,673,000 หุ้น (แบ่ ง เป็ น 27,183,000 หุ้น จำกธุ ร กรรมกำรซื ้อ หุ้น เดิ ม และ
2,490,000 หุน้ จำกธุรกรรมกำรซือ้ หุน้ เพิ่มทุน) มูลค่ำหุน้ ละ 10 บำท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 51 ของหุน้ ที่ออกและ
จำหน่ำยแล้วทัง้ หมดของ HS

8.

เกณฑ์ทใี่ ช้กาหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน
มูลค่ำตำมบัญชีสทุ ธิ (Net Book Value) ของหุน้ ใน HS

9.

ผลประโยชน์ทคี่ าดว่าจะเกิดขึน้ กับบริษัท
HS เป็ นบริษัทที่ประกอบกิจกำรผลิต และให้บริกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ พัฒนำระบบและบริหำรจัดกำรที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อกำรแนะนำและขำยสินค้ำผ่ำนสื่อกลำงหลำกหลำย
ช่องทำงได้แก่ (1) ช่องนำสัญญำนผ่ำนระบบดำวเทียม (2) ระบบเคเบิล้ (3) ระบบดิจิตอล (4) ระบบเครือข่ำย
โทรคมนำคมอื่น ๆ โดยมี HSTV (บริษัทย่อยที่ HS ถือหุน้ ร้อยละ 100 ของหุน้ ทัง้ หมด) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักใน
กำรประกอบกิ จ กำรโทรทัศ น์ โดย HSTV เป็ น ผู้ถื อ ใบอนุ ญ ำตประกอบกิ จ กำรกระจำยเสี ย งหรื อ โทรทัศ น์
เพื่อให้บริกำรกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์สำหรับกิจกำรที่ไม่ใช้คลื่นควำมถี่ผ่ำนช่องรำยกำร ซึ่ง กำรเข้ำลงทุนใน
ครัง้ นีจ้ ะเป็ นช่องทำงในกำรร่วมมือทำงธุรกิจเพื่อพัฒนำศักยภำพกำรแข่งขันทำงธุรกิจ ในด้ำนกำรโทรทัศน์ใน
ระดับประเทศ และภูมิภำค รวมถึงธุรกิจกำรขำยสินค้ำอุปโภค และบริโภคของบริษัท และ JKN Best Life และ
สำมำรถส่งเสริม และเพิ่มศักยภำพทำงธุรกิจของบริษัท และ JKN Best Life ในอนำคต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำย
กำรลงทุนของบริษัท
นอกจำกนี ้ JKN Best Life เล็งเห็นว่ำ HS มีควำมเชี่ยวชำญในธุรกิจโฮม ช็อปปิ ้ง มีระบบคอลล์เซ็นเตอร์เต็ม
รู ปแบบ มีฐำนลูกค้ำจำนวนมำก สำมำรถสนับสนุนกำรดำเนินธุรกิจจำหน่ำยสินค้ำของ JKN Best Life ซึ่งมี
แนวทำงในกำรดำเนินธุรกิจจำหน่ำยสินค้ำในรูปแบบโฮม ช็อปปิ ้ง เป็ นหลัก ได้เป็ นอย่ำงดีและสำมำรถดำเนินงำน
ได้ทันที JKN Best Life จึงให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินในครัง้ นีแ้ ต่เพี ยงผูเ้ ดียว เพื่อเป็ นกำรเพิ่มสภำพคล่อง
และศักยภำพในกำรดำเนินงำนของ HS ในปั จจุบันและในอนำคตภำยหลังจำกเข้ำลงทุนในกำรพัฒนำและ
ต่อยอดธุรกิจของ HS และ HSTV จึงเป็ นกำรสมเหตุสมผลและไม่เป็ นกำรเสียเปรียบในเชิงธุรกิจ

10.

แหล่งเงินทุนทีใ่ ช้
เงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทเพื่อกำรเข้ำทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
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สิ่งทีแ่ นบมาด้วย
11.

กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันซึ่งไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียง
ลงคะแนน
-ไม่มี-

12.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำกำรเข้ำทำ ธุรกรรมกำรเข้ำลงทุนใน HS แล้วเห็นว่ำเป็ นรำยกำรที่สมเหตุสมผล
และน่ำจะเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท เนื่องจำกกำรเข้ำทำธุรกรรมกำรเข้ำลงทุนใน HS มีควำมสมเหตุสมผล
และเป็ นประโยชน์สูงสุดต่ อบริษัท และผู้ถือหุ้น นอกจำกนี ้ เมื่อพิจำรณำรำคำซือ้ ขำยคณะกรรมกำรบริษั ท
พิจำรณำเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมเนื่องจำกคำนวณจำกมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ (Net Book Value) ของ HS และ
เห็นว่ำกำรเข้ำลงทุนใน HS เป็ นกำรเพิ่มศักยภำพ และต่อยอดในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ด้ำนกำรจัดจำหน่ำยสินค้ำ และผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ รวมถึงกำรผลิตสื่อโฆษณำและกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ ซึ่งเป็ น
ธุรกิจหลักของบริษัทอยู่แล้ว โดยบริษัท และ JKN Best Life สำมำรถใช้ทรัพย์กรที่มีอยู่ก่อนแล้วในกำรพัฒนำ
และเพิ่มมูลค่ำให้แก่ HS ซึ่งกำรเข้ำทำธุรกรรมกำรเข้ำลงทุนใน HS นีจ้ ะช่วยพัฒนำและส่งเสริมศักยภำพกำร
แข่งขัน และเป็ นกำรขยำยกลุ่มตลำดเป้ำหมำย เพื่อสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจใหม่ให้แก่บริษัท และ JKN Best Life

13.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท มีควำมเห็นไม่แตกต่ำงจำกคณะกรรมกำรบริษัท
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