
  

 

ท่ี JKNGB-010-10/2565 

26 ตลุาคม 2565  

เร่ือง การได้มาซึ่งกิจการทั้งหมดขององค์กรนางงามจักรวาล  (Miss Universe Organization) รวมถึงลิขสิทธ์ิท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย สารสนเทศเก่ียวกับการไดม้าซึ่งกิจการทั้งหมดขององคก์รนางงามจักรวาล (Miss Universe Organization) 

(บญัชี 1) 

ดว้ยท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท เจเคเอ็น โกลบอล  กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 4/2565 เมื่อวนัท่ี 

27 มิถนุายน 2565 ไดม้ีมติอนมุตักิารเขา้เจรจาเพ่ือการไดม้าซึง่กิจการทัง้หมดขององคก์รนางงามจกัรวาล (Miss Universe 

Organization) จาก IMG Worldwide, LLC ซึ่งเป็นบริษัทท่ีถือหุ้นร้อยละ 100 โดย Endeavor Group Holdings, Inc. 

(“ผู้ขาย”) ท่ีมลูค่าการซือ้ขายรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 20,000,000 เหรียญสหรฐัอเมรกิา (โดยประกอบดว้ยสญัญานี ้14,000,000 

เหรียญสหรัฐอเมริกา และสัญญาซือ้ขายลิขสิทธิ์  6,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา) หรือไม่เกิน 800,000,000 บาท 

(คาํนวณจากมูลค่าการซือ้ขายไม่เกิน 20,000,000 เหรียญสหรฐัอเมริกา โดยใชอ้ัตราแลกเปล่ียนของธนาคารกรุงไทย 

จาํกัด (มหาชน) ณ วนัท่ี 27 มิถุนายน 2565 คือ 1 เหรียญสหรฐัอเมริกาเท่ากับ 35.46 บาทและสาํรองเพ่ิมเติมเน่ืองจาก

ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน) และมีมติอนมุตัิการมอบหมายใหก้รรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับรษิัทฯ หรือบคุคล

ท่ีไดร้บัมอบหมายจากกรรมการดงักล่าวมีอาํนาจในการเจรจาพิจารณากาํหนดรายละเอียด เงื่อนไขและดาํเนินการใดๆ ท่ี

จาํเป็นเพ่ือประโยชนใ์นการไดม้าซึง่กิจการทัง้หมดขององคก์รนางงามจกัรวาล (Miss Universe Organization) และการลง

นามในสญัญาซือ้ขายหุน้ และเอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนดาํเนินการต่างๆ ตามจาํเป็นและสมควรอนัเก่ียวกบัเร่ือง

ดงักล่าวขา้งตน้ โดยบรษิัทฯ ไดบ้รรลขุอ้ตกลงกบัผูข้ายและไดเ้ขา้ทาํสญัญาซือ้ขายหุน้อนัมีเงื่อนไขบงัคบัก่อนเพ่ือการไดม้า

ซึ่งกิจการทั้งหมดขององคก์รนางงามจักรวาล (Miss Universe Organization) และ บริษัทฯ ไดช้าํระเงินค่าซือ้กิจการ

องคก์รนางงามจักรวาล (Miss Universe Organization) ตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาเรียบรอ้ยแลว้ เมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 

2565 

อน่ึง บรษิัทฯ ขอเรียนว่า แมว้่าคณะกรรมการของบรษิัทฯ ไดม้ีมติอนมุตักิารเขา้เจรจาและมอบหมายใหด้าํเนินการ

ท่ีเก่ียวข้องกับการได้มาซึ่งกิจการทั้งหมดขององค์กรนางงามจักรวาล (Miss Universe Organization) เมื่อวันท่ี 27 

มิถุนายน 2565 ท่ีผ่านมา แต่เน่ืองจากขอ้เท็จจริงยงัมีความไม่แน่นอนและอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้และธุรกรรมดงักล่าว

เป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยใ์นต่างประเทศ บริษัทฯ จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชค้วามรอบคอบและความระมดัระวังใน

การศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามกฎหมายต่างประเทศและเงื่อนไขบังคับก่อนท่ีเก่ียวขอ้งกับการซือ้ขายทรพัยสิ์นท่ี

คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายอย่างเคร่งครดั บริษัทฯ จึงมีความจาํเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูต่อถือหุน้และสาธารณชนทั่วไปเมื่อเงื่อนไข

บงัคบัก่อนท่ีเก่ียวขอ้งภายใตส้ญัญาซือ้ขายหุน้ขององคก์รนางงามจกัรวาล (Miss Universe Organization) สาํเรจ็ครบถว้น

เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้  



ทัง้นี ้การไดม้าซึ่งสินทรพัยด์งักล่าว เมื่อคาํนวณขนาดของรายการตามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับ

ตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลักเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีมีนยัสาํคัญท่ีเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่ง

ทรพัยสิ์นลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลู

และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2547 

(“ประกาศการได้มาหรือจาํหน่ายไปฯ”) แลว้ ปรากฏว่ารายการการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยด์งักล่าวจะมีขนาดรายการ

สงูสดุเท่ากับรอ้ยละ 9.89 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของส่ิงตอบแทนตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565  

ซึ่งเป็นงบการเงินฉบบัล่าสดุ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิ ท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี ทัง้นี ้บริษัทฯ                 

มีรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยร์ายการอ่ืนในระหว่าง 6 เดือนก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติอนุมตัิเท่ากับรอ้ยละ 11.42 ทาํให ้    

ภายหลงัจากการนบัรวมขนาดรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยร์ายการอ่ืนในระหว่าง 6 เดือนก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติอนมุตัิ

แลว้จะมีขนาดรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยท์ัง้สิน้เท่ากบัรอ้ยละ 21.31 

 ดงันัน้ รายการไดม้าซึ่งสินทรพัยด์งักล่าว จดัเป็นรายการการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยป์ระเภทท่ี 2 กล่าวคือ เป็น

รายการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าเท่ากับรอ้ยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 50  บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีตอ้ง

เปิดเผยขอ้มูลตามสารสนเทศเก่ียวกับการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(“ตลาดหลักทรัพย์”) ทันทีเมื่อมีการตกลงเข้าทาํรายการดังกล่าว และจัดส่งสารสนเทศเก่ียวกับการจําหน่ายไป                     

ซึ่งสินทรพัยด์งักล่าวแจง้ผูถื้อหุน้ภายใน 21 วนันบัแต่วนัท่ีเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัย ์ 

 นอกจากนี ้การไดม้าซึ่งสินทรพัยด์งักล่าวไม่ถือเป็นการเขา้ทาํรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน

ของบริษัทฯ ดังนั้น จึงไม่ถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 

21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 

2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

        ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

             (นายจกัรพงษ์ จกัราจฑุาธิบดิ์) 

 ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 

                ผูม้ีอาํนาจรายงานสารสนเทศ  

 

 

 

 

 

 



 

 

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งกิจการทัง้หมดขององคก์รนางงามจักรวาล  

(Miss Universe Organization) 

(บัญชี 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            บริษัท เจเคเอน็ โกลบอล  กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)  

 

 

 



สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งกิจการทัง้หมดขององคก์รนางงามจักรวาล  

(Miss Universe Organization) 

(บัญชี 1) 

 

ดว้ยท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท เจเคเอ็น โกลบอล  กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 4/2565 เมื่อวนัท่ี 

27 มิถุนายน 2565  ได้มีมติอนุมัติการเข้าเจรจาเพ่ือการได้มาซึ่งกิจการทั้งหมดขององค์กรนางงามจักรวาล (Miss 

Universe Organization) จาก IMG Worldwide, LLC ซึ่งเป็นบรษิัทท่ีถือหุน้รอ้ยละ 100 โดย Endeavor Group Holdings, 

Inc. (“ผู้ขาย”) ท่ีมูลค่าการซือ้ขายรวมทั้งสิน้ไม่เกิน 20,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (โดยประกอบดว้ยสัญญานี้ 

14,000,000 เหรียญสหรฐัอเมรกิา และสญัญาซือ้ขายลิขสิทธิ์  6,000,000 เหรียญสหรฐัอเมรกิา) หรือไม่เกิน 800,000,000 

บาท (คาํนวณจากมลูค่าการซือ้ขายไม่เกิน 20,000,000 เหรียญสหรฐัอเมรกิา โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนของธนาคารกรุงไทย

จาํกัด (มหาชน) ณ วนัท่ี 27 มิถุนายน 2565 คือ 1 เหรียญสหรฐัอเมริกาเท่ากับ 35.46  บาทและสาํรองเพ่ิมเติมเน่ืองจาก

ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน) และมีมติอนมุตัิการมอบหมายใหก้รรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับรษิัทฯ หรือบคุคล

ท่ีไดร้บัมอบหมายจากกรรมการดงักล่าวมีอาํนาจในการเจรจาพิจารณากาํหนดรายละเอียด เงื่อนไขและดาํเนินการใดๆ ท่ี

จาํเป็นเพ่ือประโยชนใ์นการไดม้าซึง่กิจการทัง้หมดขององคก์รนางงามจกัรวาล (Miss Universe Organization) และการลง

นามในสญัญาซือ้ขายหุน้ และเอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนดาํเนินการต่างๆ ตามจาํเป็นและสมควรอนัเก่ียวกบัเร่ือง

ดงักล่าวขา้งตน้ โดยบรษิัทฯ ไดบ้รรลขุอ้ตกลงกบัผูข้ายและไดเ้ขา้ทาํสญัญาซือ้ขายหุน้อนัมีเงื่อนไขบงัคบัก่อนเพ่ือการไดม้า

ซึ่งกิจการทั้งหมดขององคก์รนางงามจักรวาล (Miss Universe Organization) และ บริษัทฯ ไดช้าํระเงินค่าซือ้กิจการ

องคก์รนางงามจักรวาล (Miss Universe Organization) ตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาเรียบรอ้ยแลว้ เมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 

2565 

ทัง้นี ้การไดม้าซึ่งสินทรพัยด์งักล่าว เมื่อคาํนวณขนาดของรายการตามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับ

ตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลักเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีมีนยัสาํคัญท่ีเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่ง

ทรพัยสิ์นลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลู

และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2547 

(“ประกาศการได้มาหรือจาํหน่ายไปฯ”) แลว้ ปรากฏว่ารายการการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยด์งักล่าวจะมีขนาดรายการ

สงูสดุเท่ากับรอ้ยละ สงูสดุเท่ากับรอ้ยละ 9.89 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของส่ิงตอบแทนตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุ

วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นงบการเงินฉบบัล่าสดุ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบรษิัทมีมติอนมุตัิ ท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบ

บญัชี ทัง้นี ้บริษัทฯ มีรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยร์ายการอ่ืนในระหว่าง 6 เดือนก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติอนุมตัิเท่ากับ

รอ้ยละ 11.42 ทาํให้ภายหลังจากการนับรวมขนาดรายการไดม้าซึ่งสินทรัพยร์ายการอ่ืนในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันท่ี

คณะกรรมการมีมติอนมุตัแิลว้จะมีขนาดรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยท์ัง้สิน้เท่ากบัรอ้ยละ 21.31 

ดงันัน้ รายการไดม้าซึ่งสินทรพัยด์งักล่าว จดัเป็นรายการการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยป์ระเภทท่ี 2 กล่าวคือ เป็น

รายการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยท่ี์มีมลูค่าเท่ากบัรอ้ยละ 15 หรือสงูกว่า แต่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 50 ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงมีหนา้ท่ีตอ้ง

เปิดเผยขอ้มูลตามสารสนเทศเก่ียวกับการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(“ตลาดหลักทรัพย์”) ทันทีเมื่อมีการตกลงเขา้ทาํรายการดังกล่าว และจัดส่งสารสนเทศเก่ียวกับการจาํหน่ายไปซึ่ง

สินทรพัยด์งักล่าวแจง้ผูถื้อหุน้ภายใน 21 วนันบัแต่วนัท่ีเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัย ์ 



 นอกจากนี ้การไดม้าซึ่งสินทรพัยด์งักล่าวไม่ถือเป็นการเขา้ทาํรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน

ของบริษัทฯ ดังนั้น จึงไม่ถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 

21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 

2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 

 

รายการไดม้าซึ่งสินทรพัยด์งักล่าวมีรายละเอียดท่ีสาํคญัดงัต่อไปนี ้

1. วัน เดือน ปี ทีเ่กิดรายการ 

บริษัทฯ ไดเ้ขา้ทาํสญัญาซือ้ขายหุน้กบั IMG Worldwide, LLC ซึ่งเป็นบรษิัทท่ีถือหุน้รอ้ยละ 100 โดย Endeavor 

Group Holdings, Inc. (“ผู้ขาย”) ในวนัท่ี 8 สิงหาคม 2565 และไดช้าํระเงินค่าซือ้กิจการองคก์รนางงามจกัรวาล 

(Miss Universe Organization) ตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาเรียบรอ้ยแลว้เมื่อวนัท่ี 25 ตลุาคม 2565  ทัง้นี ้การรบั

โอนกิจการทัง้หมดขององคก์รนางงามจกัรวาล (Miss Universe Organization) จะเป็นการโอนหุน้ทั้งหมดของ

นิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของรฐัเดลาแวร ์(Delaware States) ประเทศสหรฐัอเมรกิา (United States of 

America, USA) ประกอบด้วย (1) IMG Universe, LLC, (2) IMG Universe FranchCo, LLC, (3) Miss USA 

BR Productions, LLC, (4) MUO Productions, LLC แ ละ  (5) Miss USA Productions OH, LLC (ร ว มกัน

เรียกว่า “กิจการ”) จากผู้ขายมายัง JKN Metaverse, Inc ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจัดตั้งขึน้ตามกฎหมายของรัฐ

เดลาแวร ์ประเทศสหรฐัอเมรกิาท่ีบรษิัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 100 ของทนุชาํระแลว้    

ทั้งนี ้ ภายหลังการรับโอนหุ้นทั้งหมดของกิจการ บริษัทฯ ขอเรียนว่า (1) IMG Universe, LLC และ (2) IMG 

Universe FranchCo, LLC จะเปล่ียนชื่อเป็น (1) JKN Universe, LLC และ (2) JKN Universe FranchCo, LLC 

ตามลาํดบั 

2. คู่กรณีทีเ่กี่ยวข้องและความสัมพันธก์ับบริษัทจดทะเบียน 

ผู้ขาย : IMG Worldwide, LLC ซึ่งเป็นบริษัทท่ีถือหุน้รอ้ยละ 100 โดย Endeavor Group 

Holdings, Inc.  

ผู้ซือ้ : บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล  กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) โดยการถือหุ้นผ่าน JKN 

Metaverse, Inc ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจัดตั้งขึ ้นตามกฎหมายของรัฐเดลาแวร์ 

ประเทศสหรฐัอเมรกิาท่ีบรษิัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 100 ของทนุชาํระแลว้ 

ความสัมพันธร์ะหว่างกัน : กลุ่มผูข้ายไม่มีความสมัพันธ์ใดๆ กับผูถื้อหุน้ใหญ่ กรรมการ และผูบ้ริหารของ

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ดงันัน้ การไดม้าซึ่งสินทรพัยด์งักล่าวไม่ถือเป็นการเขา้ทาํ

รายการระหว่างบริษัทฯ กับบคุคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ดงันัน้ จึงไม่ถือเป็น

รายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี 

ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มลูและการ

ปฏิบตัิของบรษิัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 

 
 



3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

บริษัทฯ จะได้มาซึ่งหุ้นทั้งหมดของนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึน้ตามกฎหมายของรัฐเดลาแวร  ์(Delaware States) 

ประเทศสหรฐัอเมริกา (United States of America, USA) จาํนวน 5 บริษัท ประกอบดว้ย (1) IMG Universe, 

LLC, (2) IMG Universe FranchCo, LLC, (3) Miss USA BR Productions, LLC, (4) MUO Productions, LLC 

และ (5) Miss USA Productions OH, LLC (รวมกันเรียกว่า “กิจการ”) จาก IMG Worldwide, LLC ซึ่งเป็น

บริษัทท่ีถือหุ้นร้อยละ 100  โดย Endeavor Group Holdings, Inc. (“ผู้ขาย”) ท่ีมูลค่าการซื ้อขายไม่เกิน 

20,000,000 เหรียญสหรฐัอเมริกา(โดยประกอบดว้ยสญัญานี ้14,000,000 เหรียญสหรฐัอเมริกา และสญัญาซือ้

ขายลิขสิทธิ์  6,000,000 เหรียญสหรฐัอเมรกิา) หรือไม่เกิน 800,000,000 บาท (คาํนวณจากมลูค่าการซือ้ขายไม่

เกิน 20,000,000 เหรียญสหรฐัอเมริกา โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนของธนาคารกรุงไทยจาํกัด (มหาชน) ณ วนัท่ี 27 

มิถุนายน 2565 คือ 1 เหรียญสหรฐัอเมริกาเท่ากับ 35.46 บาทและสาํรองเพ่ิมเติมเน่ืองจากความผันผวนของ

อัตราแลกเปล่ียน) เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งกิจการทั้งหมดขององคก์รนางงามจักรวาล (Miss Universe Organization) 

รวมถึงสิทธิในการจดัประกวดนางงามจกัรวาลทั่วโลก และทรพัยสิ์นทางปัญญาทัง้หมดท่ีเก่ียวขอ้ง   

การเขา้ทาํรายการดังกล่าวเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 

20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีมีนยัสาํคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น

ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลู

และการปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตลุาคม 

2547 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเตมิ) ซึ่งการคาํนวณมลูค่าขนาดรายการในครัง้นี ้จะอา้งอิงจาก (1) งบการเงินของ

บริษัทฯ รอบสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี และ (2) งบการเงินของ IMG 

Universe, LLC และ IMG Universe FranchCo, LLC รอบสิน้สุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 เป็นงบการเงิน

ภายในท่ีจดัทาํโดยผูบ้รหิาร (Management Account) โดย IMG Universe, LLC และ IMG Universe FranchCo, 

LLC  เป็นบริษัทย่อย ของ IMG Worldwide, LLC ประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีถือหุ้นรอ้ยละ 100 โดย Endeavor 

Group Holdings, Inc. ซึ่งเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยนิ์วยอรก์  

โดยมีรายละเอียดการคาํนวณมลูค่าขนาดรายการของแต่ละวิธีดงันี ้

เกณฑท์ีใ่ช้ในการคาํนวณ ขนาดของรายการ (ร้อยละ) 

1. เกณฑม์ลูค่าสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิ (2,367,728 เหรียญสหรฐัอเมรกิา x 35.46 บาท x 100%) x 100 

1,801,953,471.67 บาท 

= 4.66% 

2. เกณฑก์าํไรสทุธิจากการดาํเนินงาน ไม่สามารถคาํนวณได ้

3. เกณฑม์ลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

 

800,000,000 บาท x 100  

8,085,513,865.84 บาท 

= 9.89% 

4. เกณฑ์มูลค่าหุน้ทุนท่ีออกเพ่ือชาํระ

ค่าสินทรพัย ์ 

ไม่สามารถคาํนวณได ้เน่ืองจากบรษิัทฯ ไม่ไดอ้อกหุน้เพ่ือเป็นส่ิง

ตอบแทนการไดม้าซึง่สินทรพัยแ์ต่อย่างใด 

 



จากการคาํนวณขนาดรายการขา้งตน้ มีมูลค่าขนาดรายการสงูสุดท่ีคาํนวณไดเ้ท่ากับรอ้ยละ 9.89 ตามเกณฑ์

มลูค่ารวมของส่ิงตอบแทนตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นงบการเงินฉบบั

ล่าสดุ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบรษิัทมีมติอนมุตัิ ท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี ทัง้นี ้บรษิัทฯ มีรายการไดม้า                   

ซึ่งสินทรัพยร์ายการอ่ืนในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันท่ีคณะกรรมการมีมติอนุมัติเท่ากับรอ้ยละ 11.42  ทาํให้      

ภายหลงัจากการนบัรวมขนาดรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยร์ายการอ่ืนในระหว่าง 6 เดือนก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมี

มติอนมุตัแิลว้จะมีขนาดรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยท์ัง้สิน้เท่ากบัรอ้ยละ 21.31 

ดังนั้น รายการไดม้าซึ่งสินทรัพยด์ังกล่าว จัดเป็นรายการการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรัพยป์ระเภทท่ี 2 กล่าวคือ                  

เป็นรายการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยท่ี์มีมลูค่าเท่ากบัรอ้ยละ 15 หรือสงูกว่า แต่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 50 ดงันัน้ บริษัทฯ 

จึงมีหนา้ท่ีตอ้งเปิดเผยขอ้มลูตามสารสนเทศเก่ียวกบัการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบรษิัทฯ ต่อตลาดหลกัทรพัย ์

ทนัทีเมื่อมีการตกลงเขา้ทาํรายการดงักล่าว และจดัส่งสารสนเทศเก่ียวกับการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยด์งักล่าว

แจง้ผูถื้อหุน้ภายใน 21 วนันบัแต่วนัท่ีเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัย ์ 

นอกจากนี ้การไดม้าซึ่งสินทรพัยด์งักล่าวไม่ถือเป็นการเขา้ทาํรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน

ของบริษัทฯ ดงันัน้ จึงไม่ถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทนุท่ี 

ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการเข้าทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนใน

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 

 

4. รายละเอียดของสินทรัพยท์ีไ่ด้มา    

บริษัทฯ จะไดม้าซึ่งทัง้หมดของนิติบุคคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของรฐัเดลาแวร ์(Delaware States) ประเทศ

สหรฐัอเมริกา (United States of America, USA) จาํนวน 5 บริษัท ประกอบดว้ย (1) IMG Universe, LLC, (2) 

IMG Universe FranchCo, LLC, (3) Miss USA BR Productions, LLC, (4) MUO Productions, LLC และ (5) 

Miss USA Productions OH, LLC โดยมีรายละเอียดสรุปไดด้งันี ้ 

ชื่อบรษิัท : IMG Universe, LLC 

วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ : 30 กรกฎาคม 2558 

ประเทศท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ : รฐัเดลาแวร ์ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ประเภทธุรกิจ : (1) ผลิตและจดัจาํหน่ายรายการโทรทศัน ์

  (2) ใหลิ้ขสิทธ์ิการจดัประกวดนางงามจกัรวาล 

  (3) ใหลิ้ขสิทธ์ิการเผยแพรก่ารจดัประกวดนางงามจกัรวาล 

โครงสรา้งผูถื้อหุน้ : ถือหุน้รอ้ยละ 100 โดย IMG Worldwide, LLC ผูข้าย 

ขอ้มลูทางการเงินท่ีสาํคญั :  



ข้อมูลทางการเงนิของ  

IMG Universe, LLC 

(หน่วย: ‘000 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา) 

สิน้สุด ณ วนัที ่ 

31 มีนาคม 

2565 

สิน้สุด ณ วนัที ่ 

31 ธนัวาคม 

2564 

สิน้สุด ณ วนัที ่ 

31 ธนัวาคม 

2563 

สิน้สุด ณ วนัที ่ 

31 ธนัวาคม 

2562 

สินทรพัยร์วม 48.803 51.849 51.587 51,172 

ค่าความนิยม 9,079 9,079 9,079 9,079 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 7,651 7,869 8,741 9,614 

หนีสิ้นรวม 32.622 33.392 32,156 30,124 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 16,181 18.457 19.431 21,048 
 

 

ข้อมูลทางการเงนิของ  

IMG Universe, LLC และ

บริษัทย่อย 

(หน่วย: ‘000 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา) 

สิน้สุด ณ วนัที ่ 

31 มีนาคม 

2565 

สิน้สุด ณ วนัที ่ 

31 ธนัวาคม 

2564 

สิน้สุด ณ วนัที ่ 

31 ธนัวาคม 

2563 

สิน้สุด ณ วนัที ่ 

31 ธนัวาคม 

2562 

สินทรพัยร์วม 44,358 47,420 47,209 46,961 

ค่าความนิยม 9,079 9,079 9,079 9,079 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 7,651 7,869 8,741 9,614 

หนีสิ้นรวม 33,094 33,863 32.560 30,545 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 11,264 13,557 14,649 16,416 
 

ความสมัพนัธก์บับรษิัทฯ : ไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกบับริษัทฯ กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ

บรษิัทฯ 

ทัง้นี ้IMG Universe, LLC ถือหุน้ในบรษิัทย่อย 3 บรษิัท รายละเอียดดงันี ้

ชื่อบรษิัท :       Miss USA BR Productions, LLC 

วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ : 25 กมุภาพนัธ ์2557 

ประเทศท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ : รฐัหลยุสเ์ซียน่า ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ประเภทธุรกิจ : จดัประกวด Miss USA โดยปัจจบุนัไม่ไดป้ระกอบธุรกิจ 

โครงสรา้งผูถื้อหุน้ : ถือหุน้รอ้ยละ 100 โดย IMG Universe, LLC 

 

ชื่อบรษิัท : MUO Productions, LLC 

วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ : 26 ตลุาคม 2558 

ประเทศท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ : รฐัเดลาแวร ์ประเทศสหรฐัอเมรกิา 



ประเภทธุรกิจ : จัดหาพิธีกร นักดนตรี กรรมการ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดประกวดนางงาม

จกัรวาล 

โครงสรา้งผูถื้อหุน้ : ถือหุน้รอ้ยละ 100 โดย IMG Universe, LLC 

 

ชื่อบรษิัท : Miss USA Productions OH, LLC 

วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ : 27 มีนาคม 2560 

ประเทศท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ : รฐัเดลาแวร ์ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ประเภทธุรกิจ : ไม่ไดป้ระกอบธุรกิจ 

โครงสรา้งผูถื้อหุน้ : ถือหุน้รอ้ยละ 100 โดย IMG Universe, LLC 
 

ชื่อบรษิัท : IMG Universe FranchCo, LLC 

วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ : 15 ตลุาคม 2558 

ประเทศท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ : รฐัเดลาแวร ์ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ประเภทธุรกิจ : (1) ใหก้ารสนบัสนนุท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัประกวดนางงามจกัรวาล 

โครงสรา้งผูถื้อหุน้ : ถือหุน้รอ้ยละ 100 โดย IMG Worldwide, LLC ผูข้าย 

ขอ้มลูทางการเงินท่ีสาํคญั :  

ข้อมูลทางการเงนิของ 

IMG Universe 

FranchCo, LLC 

(หน่วย: ‘000 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา) 

สิน้สุด ณ วนัที ่ 

31 มีนาคม 

2565 

สิน้สุด ณ วนัที ่ 

31 ธนัวาคม 

2564 

สิน้สุด ณ วนัที ่ 

31 ธนัวาคม 

2563 

สิน้สุด ณ วนัที ่ 

31 ธนัวาคม 

2562 

สินทรพัยร์วม 980 980 980 250 

ค่าความนิยม 0 0 0 0 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 0 0 0 0 

หนีสิ้นรวม 797 797 774 20 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 183 183 206 230 
 

ความสมัพนัธก์บับรษิัทฯ : ไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกับบริษัทฯ กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ

บรษิัทฯ 

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงือ่นไขการชาํระราคา 

มูลค่ารวมของขนาดรายการทั้งหมดไม่เกิน 20,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (โดยประกอบดว้ยสัญญานี ้

14,000,000 เหรียญสหรฐัอเมริกา และสัญญาซือ้ขายลิขสิทธิ์  6,000,000 เหรียญสหรฐัอเมริกา)  หรือไม่เกิน 

800,000,000 บาท (คํานวณจากมูลค่าการซือ้ขายไม่เกิน 20,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยใช้อัตรา

แลกเปล่ียนของธนาคารกรุงไทยจาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 27 มิถุนายน 2565 คือ 1 เหรียญสหรฐัอเมริกาเท่ากบั 



35.46  บาทและสาํรองเพ่ิมเติมเน่ืองจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน) โดยเป็นการไดม้าซึ่งหุน้ทัง้หมดของ

นิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของรฐัเดลาแวร ์(Delaware States) ประเทศสหรฐัอเมรกิา (United States of 

America, USA) จาํนวน 5 บริษัท ประกอบดว้ย (1) IMG Universe, LLC, (2) IMG Universe FranchCo, LLC, 

(3) Miss USA BR Productions, LLC, (4) MUO Productions, LLC และ (5) Miss USA Productions OH, LLC 

โดยบริษัทฯ จะชาํระเงินใหแ้ก่ IMG Worldwide, LLC ซึ่งเป็นบริษัทท่ีถือหุน้รอ้ยละ 100 โดย Endeavor Group 

Holdings, Inc. ผูข้ายต่อเมื่อเงื่อนไขบงัคบัก่อนท่ีเป็นสาระสาํคญัดงัตอ่ไปนีส้าํเรจ็ครบถว้น 

1)  ผูข้ายไดด้าํเนินการโอนหุน้ของกิจการท่ีซือ้ขายทัง้หมดใหแ้ก่ผูซ้ือ้เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้  

2)  ผู้ขายไดล้งนามในสัญญาให้การสนับสนุนงานดา้นต่างๆ เพ่ือช่วยให้การเปล่ียนผ่านขององคก์รนางงาม

จกัรวาล (Miss Universe Organization) เป็นไปอย่างสมบรูณ ์

 

6. เกณฑท์ีใ่ช้ในการกาํหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

เกณฑใ์นการประเมิน ใชห้ลกัประเมินมลูค่ากิจการต่อรายไดร้วม (EV/Sales) และ มลูค่ากิจการต่อกาํไรจากการ

ดาํเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (EV/EBITDA) เป็นบรรทดัฐานเบือ้งตน้ และ

เปรียบเทียบกับกิจการท่ีประกอบธุรกิจในลกัษณะใกลเ้คียงกัน จากนัน้จึงพิจารณาต่อรองดว้ยสถานการณข์อง

ภาวะเศรษฐกิจปัจจบุนัประกอบ   

 

7. ผลประโยชนท์ีค่าดว่าบริษัทฯ จะได้รับ 

องค์กรนางงามจักรวาล (Miss Universe Organization : MUO) เป็นองค์การระดับตาํนาน มีชื่อเสียงและ

ภาพลกัษณท่ี์ดีระดบัโลกมาอย่างยาวนานกว่า 71 ปี กลุ่มบรษิัทฯ จะไดร้บัประโยชนจ์ากการตระหนกัถึงการรบัรู ้

แบรนด ์ (Branding) ในระดบัสากล ซึ่งสามารถนาํมาร่วมกับสินคา้ของกลุ่มบริษัทฯ ใหเ้ติบโตไดอ้ย่างรวดเร็ว

และแพร่หลายทั่วโลก สรา้งโอกาสในการขยายช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ในระดับโลก สามารถเสริมความ

แข็งแกร่งและส่งเสริมใหแ้ผนการดาํเนินงานในการเป็น Top Global Content Commerce Company ประสบ

ความสาํเร็จ โดย บริษัทฯ มีแผนท่ีจะสรา้งรายไดจ้ากหลากหลายช่องทาง ไดแ้ก่ 1) Franchise Fee 2) Hosting 

Fee 3) Production Fee 4) Sponsorship Fee 5) Merchandising & Licensing Fee 6) Broadcast Fee                    

7) Program & Format Fee 8) Talent Management Fee 9) Ticket Sales 

ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถเป็น Soft Power ในการสรา้งชื่อเสียงให้ประเทศไทยเป็นท่ีรูจ้ักและโดดเด่นทั่วโลก                 

อีกดว้ย    

 

8. แหล่งทีม่าของเงนิทุนสาํหรับการได้มาซึ่งทรัพยส์ิน 

เงินทนุหมนุเวียนของบรษิัทฯ  

 

 

 



9. เงือ่นไขการเข้าทาํรายการ และการขออนุญาตทีเ่กี่ยวข้อง 

เน่ืองจากการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยด์งักล่าว จัดเป็นรายการการไดม้าซึ่งสินทรพัยป์ระเภทท่ี 2 กล่าวคือ เป็น

รายการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยท่ี์มีมลูค่าเท่ากับรอ้ยละ 15 หรือสงูกว่า แต่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 50 ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมี

หนา้ท่ีตอ้งเปิดเผยขอ้มลูตามสารสนเทศเก่ียวกบัการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบรษิัทฯ ต่อตลาดหลกัทรพัย ์ทนัทีเมื่อ

มีการตกลงเข้าทาํรายการดังกล่าว และจัดส่งสารสนเทศเก่ียวกับการไดม้าซึ่งสินทรัพยด์ังกล่าวแจ้งผู้ถือหุน้

ภายใน 21 วนันบัแต่วนัท่ีเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัย ์ 

 

10. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าทาํรายการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 4/2565 ซึ่งไดจ้ัดขึน้เมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 2565 ไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่า

รายการดงักล่าวมีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนต์่อบรษิัทฯ และผูถื้อหุน้ อีกทัง้ยงัเป็นการเพ่ิมศกัยภาพใน

การดาํเนินธุรกิจ สามารถสรา้งการรบัรูแ้ละโอกาสขายทั่วโลกไดอ้ย่างรวดเรว็ ซึ่งสามารถเสรมิความแข็งแกรง่และ

ส่งเสริมให้แผนการดําเนินงานในการเป็น Global Content Commerce Company ของบริษัทฯ ประสบ

ความสาํเรจ็ 

 

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 10  

ไม่มีกรรมการ และ/หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของท่ีประชุม

คณะกรรมการบรษิัทครัง้ท่ี  4/2565 ซึ่งไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัท่ี 27 มิถนุายน 2565 แต่อย่างใด 

 

******************** 


