)

ที่ JKNGB-001-07/2564
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
แจ้ งรายละเอียดการซื ้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์ภายใต้ วงเงินงบประมาณที่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่แนบมาด้ วย สารสนเทศเกี่ ย วกับ การได้ ม าซึ่ง สิ น ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท เจเคเอ็ น โกลบอล มี เ ดี ย จ ากัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย
เรื่ อง
เรี ยน

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ของบริ ษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”)
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์ (E-AGM) ถ่ายทอด ณ สานักงานใหญ่ของบริ ษัท อาคารเจเคเอ็น แกลเลอรี่
ศาลายา เลขที่ 45/14 หมู่ 1 ตาบลทรงคนอง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากจาก
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ งบประมาณในการจัดซื ้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์ของบริ ษัท ประจาปี 2564
ในวงเงินไม่เกิน 1,200,000,000 บาท โดยจะเป็ นการซื ้อจากบุคคลซึง่ มิใช่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ทังนี
้ ้ การจัดซื ้อลิขสิทธิ์
คอนเทนต์ภายใต้ วงเงินดังกล่าวถือเป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ที่มีขนาดรายการไม่เกินร้ อยละ 50 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของ
สิ่งตอบแทน คานวณจากงบการเงินรวมของ บริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (“วงเงิน งบประมาณ”) โดยมีแผนการใช้
งบประมาณ ดังนี ้
แยกตาม Category
จานวน (ล้ านบาท)
01 Asian Fantasy เป็ นลิขสิทธิ์คอนเทนต์ประเภทซีรีส์ ละคร และภาพยนตร์ จากประเทศในภูมิภาค
800.00
เอเชีย
02 Hollywood Hits เป็ นลิ ข สิ ท ธิ์ ค อนเทนต์ ซี รี ส์ แ ละภาพยนตร์ จากประเทศสหรั ฐ อเมริ กา
300.00
เป็ นหลัก
03 Kids Inspired เป็ นลิขสิทธิ์คอนเทนต์ประเภทการ์ ตนู ต่างประเทศ โดยเน้ นผู้ชมกลุ่มเด็ก เป็ นหลัก
50.00
04 I Magic the project เป็ นลิขสิทธิ์ คอนเทนต์ประเภทสารคดีสตั ว์โลก สารคดีธรรมชาติ สารคดีเชิง
50.00
ประวัติศาสตร์ และสารคดีชีวประวัติบคุ คลสาคัญระดับโลก
รวม
1,200.00
แยกตามประเทศ
จานวน (ล้ านบาท)
ในประเทศ เป็ นการซื ้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์เพื่อให้ ได้ สิทธิในการจาหน่ายภายใน ประเทศไทย
400.00
ต่างประเทศ เป็ นการซื ้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์เพื่อให้ ได้ สิทธิในการจาหน่ายในต่างประเทศ

800.00

รวม

1,200.00

ทังนี
้ ้ หากมีการจัดซื ้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์ภายใต้ วงเงินงบประมาณดังกล่าว บริษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ผ่านระบบ Set Link ต่อไป
โดยหากบริ ษัทจะดาเนินการจัดซื ้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์เกินวงเงินงบประมาณดังกล่าว บริ ษัทจะปฏิบัติตามประกาศ
เกี่ยวกับการได้ มาและจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริ ษัทจดทะเบียน โดยจะพิจารณาขนาดรายการ และนาเสนอให้ ที่ประชุม
1

คณะกรรมการบริษัท และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ รวมทังเปิ
้ ดเผยสารสนเทศตามประกาศเกี่ยวกับการได้ มา
และจาหน่ายไปซึ่งทรั พย์สินของบริ ษัทจดทะเบียนต่อไป ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
และประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียน
ในการได้ มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ ที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม ) (รวมเรี ยกว่า “ประกาศเกี่ยวกับการ
ได้ มาและจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์ สินของบริษัทจดทะเบียน”)
ในการนี ้ บริ ษัทได้ มีการจัดซือ้ ลิขสิทธิ์ คอนเทนต์ภายใต้ วงเงิน งบประมาณดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม –
30 มิถุนายน 2564 ซึ่งไม่เข้ าข่ายเป็ นการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามประกาศเรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมี
รายละเอียดดังนี ้

แยกตาม Category

01 Asian Fantasy
02 Hollywood Hits
03 Kids Inspired
04 I Magic the
project
รวม

แยกตามประเทศ

ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวม

วงเงินที่
ได้ รับการอนุมัติ
800.00
300.00
50.00
50.00
1,200.00
400.00
800.00
1,200.00

(ล้ านบาท)
จานวนเงิน
ที่ใช้ ไป
437.66
202.99
640.64
260.02
380.62
640.64

วงเงิน
คงเหลือ
362.34
97.01
50.00
50.00
559.36
139.98
419.38
559.36

ทัง้ นี ้ โปรดพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติมจากสารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาซึ่งสินทรั พย์และการเข้ าทา
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน) (สิ่งที่แนบมาด้ วย)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและกรรมการผู้จดั การ
ผู้มีอานาจรายงานสารสนเทศ

2

สิ่งที่แนบมาด้ วย

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาซึ่งสินทรัพย์
ของบริษทั เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2564 ของบริ ษั ท เจเคเอ็ น โกลบอล มี เ ดี ย จ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”)
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติงบประมาณในการจัดซื ้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์ของบริ ษัท ประจาปี 2564 ใน
วงเงินไม่เกิน 1,200,000,000 บาท โดยจะเป็ นการซื ้อจากบุคคลซึ่งมิใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท ทังนี
้ ้ การจัดซื ้อลิขสิทธิ์
คอนเทนต์ภายใต้ วงเงินดังกล่าวถือเป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ที่มีขนาดรายการไม่เกินร้ อยละ 50 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของ
สิ่งตอบแทนคานวณจากงบการเงินรวมของ บริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (“วงเงิน งบประมาณ”) โดยมีแผนการใช้
งบประมาณ ดังนี ้
แยกตาม Category
จานวน (ล้ านบาท)
01 Asian Fantasy เป็ นลิขสิทธิ์คอนเทนต์ประเภทซีรีส์ ละคร และภาพยนตร์ จากประเทศในภูมิภาค
800.00
เอเชีย
02 Hollywood Hits เป็ นลิ ข สิ ท ธิ์ ค อนเทนต์ ซี รี ส์ แ ละภาพยนตร์ จากประเทศสหรั ฐ อเมริ กา
300.00
เป็ นหลัก
03 Kids Inspired เป็ นลิขสิทธิ์คอนเทนต์ประเภทการ์ ตนู ต่างประเทศ โดยเน้ นผู้ชมกลุ่มเด็ก เป็ นหลัก
50.00
04 I Magic the project เป็ นลิขสิทธิ์ คอนเทนต์ประเภทสารคดีสตั ว์โลก สารคดีธรรมชาติ สารคดีเชิง
50.00
ประวัติศาสตร์ และสารคดีชีวประวัติบคุ คลสาคัญระดับโลก
รวม
1,200.00
แยกตามประเทศ
จานวน (ล้ านบาท)
ในประเทศ เป็ นการซื ้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์เพื่อให้ ได้ สิทธิในการจาหน่ายภายใน ประเทศไทย
400.00
ต่างประเทศ เป็ นการซื ้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์เพื่อให้ ได้ สิทธิในการจาหน่ายในต่างประเทศ

800.00

รวม

1,200.00

ทังนี
้ ้ หากมีการจัดซื ้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์ภายใต้ วงเงินงบประมาณดังกล่าว บริษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ผ่านระบบ Set Link ต่อไป
ในการนี ้ ในช่ ว งวัน ที่ 1 มกราคม – 30 มิ ถุ น ายน 2564 บริ ษั ท ได้ มี ก ารจัด ซื อ้ ลิ ข สิ ท ธิ์ ค อนเทนต์ ภ ายใต้ ว งเงิ น
งบประมาณดังกล่าว บริ ษัทจึงขอเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีนยั สาคัญตามนัยของประกาศเรื่ อง
การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ที่มีนยั สาคัญ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
บริษัทได้ เข้ าทาสัญญาซื ้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์ จากบริษัทเจ้ าของลิขสิทธิ์คอนเทนต์ ดังนี ้

1

สิ่งที่แนบมาด้ วย

1

วันที่ทา
สัญญา
05.02.2564

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ลาดับ

ผู้ซอื ้

ผู้ขาย

ประเภท

ประเทศที่ได้ สิทธิ์

รวมเงิน (บาท)*

Universal Studios International B.V.

02 Hollywood Hits

กัมพูชา ลาว เมียนมาร์

26.03.2564

นิติบคุ คลซึง่ ไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท**

01 Asian Fantasy

ทุ ก ประเทศ ยกเว้ น ไทย จี น เมี ย นมาร์ กั ม พู ช า
เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เกาหลีใต้

98,250,000.00

05.05.2564
10.05.2564
14.05.2564
25.05.2564
27.05.2564
28.05.2564
31.05.2564
01.06.2564
03.06.2564
07.06.2564
08.06.2564
10.06.2564
15.06.2564
15.06.2564
15.06.2564
15.06.2564
16.06.2564
24.06.2564

IndiaCast Media Distribution Private Limited
India-Cast Media Distribution Private Limited.
Sony Pictures Networks India Private Limited.
TVF Ltd.
SPE Networks - Asia PTE.LTD.
OFF THE FENCE B.V.
India-Cast Media Distribution Private Limited.
Beijing Huo Yuan Culture & Media Co.,Ltd.
Sony Pictures Networks India Private Limited.
NBC Universal International Television Distribution
SPE Networks - Asia PTE.LTD.
Asia Today Singapore Pte Limited
NBC Universal International Television Distribution
CBS Studios Internation Ltd.
China Radio, Film & Television Programs Exchanging Center
Sony Pictures Networks India Private Limited.
SPE Networks - Asia PTE.LTD.
SPE Networks - Asia PTE.LTD.

01 Asian Fantasy
01 Asian Fantasy
01 Asian Fantasy
02 Hollywood Hits
02 Hollywood Hits
02 Hollywood Hits
01 Asian Fantasy
01 Asian Fantasy
01 Asian Fantasy
02 Hollywood Hits
02 Hollywood Hits
01 Asian Fantasy
02 Hollywood Hits
02 Hollywood Hits
01 Asian Fantasy
01 Asian Fantasy
02 Hollywood Hits
02 Hollywood Hits

กัมพูชา ลาว เมียนมาร์
เวียดนาม
ศรีลงั กา
ไทย
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ไทย
มาเลเซีย บรูไน
ไทย ลาว
ไทย ลาว
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ไทย
กัมพูชา เมียรมาร์
ไทย
ไทย
ไทย ลาว
ศรีลงั กา
กัมพูชา ลาว เมียนมาร์
เวียดนาม

12,997,908.00
11,910,937.50
36,260,431.41
14,954,625.00
39,341,025.00
8,572,200.00
23,500,123.50
8,031,015.00
20,032,000.00
39,253,350.00
19,317,760.00
9,022,509.00
18,830,560.00
20,300,720.00
19,068,288.00
33,881,831.68
24,805,440.00
16,202,120.00

บริษัท
เจเคเอ็น
โกลบอล
มีเดีย
จากัด
(มหาชน)

2

1,407,714.00

สิ่งที่แนบมาด้ วย

ลาดับ

วันที่ทา
สัญญา

21
22

25.06.2564
25.06.2564

ผู้ซอื ้
บริษัท
เจเคเอ็น
เบสท์ ไลฟ์
จากัด

ผู้ขาย
นิติบคุ คลซึง่ ไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท**
นิติบคุ คลซึง่ ไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท**

ประเภท

ประเทศที่ได้ สิทธิ์

รวมเงิน (บาท)*

01 Asian Fantasy

ไทย
ทุ ก ประเทศ ยกเว้ น ไทย จี น เมี ย นมาร์ กั ม พู ช า
เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เกาหลีใต้

154,200,000.00
10,500,000.00

01 Asian Fantasy

640,640,558.09
640,640,558.09

* คานวณอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันทาสัญญา
** ไม่สามารถเปิ ดเผยชื่อได้ เนื่องจาก มีผลต่อเงื่อนไขทางการค้ า
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สิ่งที่แนบมาด้ วย

2.

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ อง และลักษณะความสัมพันธ์ กับบริษัท
ผู้ซื ้อ

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน)
บริษท เจเคเอ็น เบสท์ ไลฟ์ จากัด

ผู้ขาย

1. Universal Studios International B.V.
2. นิติบคุ คลซึง่ ไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
3. India-Cast Media Distribution Private Limited.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ความสัมพันธ์กบั บริษัท
3.

Sony Pictures Networks India Private Limited

TVF Ltd.
SPE Networks - Asia PTE.LTD.
OFF THE FENCE B.V.
India-Cast Media Distribution Private Limited.
Beijing Huo Yuan Culture & Media Co.,Ltd.
NBC Universal International Television Distribution
Asia Today Singapore Pte Limited
CBS Studios Internation Ltd.
China Radio, Film & Television Programs Exchanging Center

ผู้ขายทัง้ 13 ราย ไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 มีมติอนุมัติวงเงินงบประมาณในการซือ้ ลิขสิทธิ์ คอนเทนต์ประจาปี 2564
จานวนไม่เกิน 1,200,000,000 บาท โดยบริ ษัทจะมีการซื ้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์จากบริ ษัทเจ้ าของลิขสิทธิ์คอนเทนต์
ซึ่งไม่ได้ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อนามาประกอบธุรกิจหลักของบริ ษัท ในลักษณะการทยอยทาสัญญาซือ้ ตาม
จานวนชั่วโมงของแต่ละเรื่ องอย่างต่อเนื่องตลอดทัง้ ปี ภายใต้ วงเงินงบประมาณ และนาลิขสิทธิ์คอนเทนต์ที่ซือ้ ไป
จาหน่ายให้ แก่ลกู ค้ า โดยผ่านกระบวนการ Localization (เช่น การแปลบท ลงเสียงพากย์ ลงเพลงประกอบ เป็ นต้ น)
เพื่อผลิตเป็ นสินค้ าสาเร็จรูปก่อนการส่งมอบให้ แก่ลกู ค้ า

4.

5.

รายละเอียดของสินทรัพย์ ท่ไี ด้ มา
ประเภทสินทรัพย์

รายการลิขสิทธิ์คอนเทนต์เพื่อเผยแพร่ทางช่องทางต่างๆ

ราคาซื ้อขายที่ตกลงกัน

640,640,558.09 บาท

มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทนและการชาระมูลค่ า
บริษัทจะชาระค่าลิขสิทธิ์คอนเทนต์ จานวน 640,640,558.09 บาท ให้ กบั บริษัทผู้ขายทัง้ 13 ราย เป็ นเงินสดทังจ
้ านวน
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6.

มูลค่ าของสินทรัพย์ ท่ไี ด้ มาหรือจาหน่ ายไป
รายการลิขสิทธิ์คอนเทนต์เพื่อเผยแพร่ ทางช่องทางต่างๆ ณ ประเทศต่างๆ โดยมีระยะเวลาการใช้ สิทธิ์อยู่ในระหว่าง
5-7 ปี นับจากวันที่บริษัทรับมอบลิขสิทธิ์คอนเทนต์จากบริษัทที่เป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ์คอนเทนต์

7.

เกณฑ์ ท่ใี ช้ กาหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน
การก าหนดมูลค่ าสิ่ ง ตอบแทนเป็ น ไปตามการเจรจาต่ อ รองระหว่า งคู่สัญ ญา ซึ่ง บริ ษั ท ใช้ ค วามเชี่ ยวชาญและ
ประสบการณ์ จากการทาธุรกิจในการพิจารณา โดยพิจารณาความน่าสนใจ ความคุ้มค่า ตลอดจนความสามารถใน
การทากาไรของลิขสิทธิ์คอนเทนต์

8.

ผลประโยชน์ ท่คี าดว่ าจะเกิดขึน้ กับบริษัท
บริ ษัทประกอบธุรกิจหลักในการเป็ นผู้บริ หารและจัดจาหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ ซึ่งการซื ้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์เป็ นการ
ดาเนินธุรกิจตามปกติของบริ ษัท เพื่อให้ ได้ มาซึ่งคอนเทนต์ และนามาผ่านกระบวนการ Localization เป็ นสินค้ า
สาเร็จรูปเพื่อส่งมอบให้ แก่ลกู ค้ าซึง่ โดยส่วนใหญ่เป็ นเจ้ าของแพลทฟอร์ มการออกอากาศลิขสิทธิ์คอนเทนต์ ทังนี
้ ้สินค้ า
สาเร็จรูปของบริษัทเป็ นที่ต้องการและยอมรับของลูกค้ า เนื่องจาก เนื ้อหามีความน่าสนใจเหมาะกับกลุ่มผู้ชม บริษัทมี
การทาการตลาดกับผู้ชมจึงทาให้ เกิดกลุ่มแฟนคลับสามารถสร้ าง Eyeball ให้ แก่ลกู ค้ าได้ และมีต้นทุนที่ต่ากว่าการที่
ลูกค้ าทาการผลิตคอนเทนต์เอง จึงสามารถสร้ างผลตอบแทนให้ บริษัทได้ เป็ นอย่างดี

9.

แหล่ งเงินทุนที่ใช้
บริษัทจะใช้ กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน และ/หรื อ แหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน

10.

กรรมการที่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย และ/หรื อ เป็ นบุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ วมพิ จ ารณาและออกเสี ย ง
ลงคะแนน
ไม่มี

11.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้ าทารายการ
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ วเห็นว่า การซื ้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์เป็ นธุรกรรมที่สาคัญยิ่งต่อการ
ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท โดยการกาหนดวงเงินงบประมาณประจาปี 2564 จานวน 1,200,000,000 บาท นันเป็
้ น
จานวนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการสร้ างความเติบโตทางธุรกิจของบริ ษัท จึงเห็นสมควรให้ เสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 พิจารณาอนุมัติวงเงินดังกล่าว โดยให้ ฝ่ายจัดการเป็ นผู้บริ หารการใช้ งบประมาณ
เนื่องจากมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการคัดเลือก เจรจาต่อรอง และสร้ างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้ กับ
บริษัท

12.

ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการบริ ษั ท ที่ แ ตกต่ า งจากความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริษัทตามข้ อ 11
ไม่มี
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