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CHOCHO ส่่งยานลููก AROGOส่่งยานลููก AROGO
ควบ "Metaverse EON Reality Inc."ควบ "Metaverse EON Reality Inc."

มููลค่่า มููลค่่า 655655 ล้านเหรีียญ ล้านเหรีียญ

 FVC FVC ดััน ดััน "เคทีี เมดิัคอลู เซอร์์วิส่""เคทีี เมดิัคอลู เซอร์์วิส่" เข้้า mai เข้้า mai
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ผู้้�ถืือหุ้้�น TRITN อน้มััติิ

ทุก้วาระแจก Warrant 

สัดัสัว่น 5:1 / สัง่ซิกิ Q1ปีีน้� 

สัดใสั ปัีจจ้บันัมั ้backlog 
อยู้่ร่าว 2,700 พันัลบั.
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ผถห.ผถห. โหวตฉลุยโหวตฉลุย

แจก Warrant 5:1แจก Warrant 5:1
TRITNTRITN

บัอรด์ FVC เคาะ สัง่บั.ยู่อ่ยู่ " เคทุ ้เมัดิคอล เซิอรวิ์สั" เข้�าจดทุะเบัยู้่นใน mai 

ข้ายู่ไอพัโ้อไม่ัเกิน 76,636,600 หุ้้�นระดมัทุน้ข้ยู่ายู่ธุ้รกิจอนาคติรวมัทัุ�งปีรบัั

โครงสัร�างทุางการเงิน และเพัื�อใช้�เป็ีนเงินทุน้หุ้มัน้เวยู้่นในการดำาเนินธุ้รกิจ

CHO สัง่ยู่านลก้ AROGO เข้�าควบัรวมักิจการ 
"Metaverse EON Reality Inc." มัล้ค่า 655 ล�านเหุ้รยู้่ญ คาด

ทุำาธุ้รกรรมัเสัรจ็ก่อน Q4/65 พัร�อมัรบััร้�รายู่ได� - กำาไรทัุนทุ้
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ผู้้�ถืือหุ้้�น TRITN อนม้ัติัิทุ้กวาระแจก Warrant 
สัดัสัว่น 5:1 / สัง่ซิกิ Q1 ปีีน้� สัดใสั ปีจัจ้บันัมั ้
backlog อยู้่ร่าว 2,700 พันัลบั.
 
ผู้่านพั�นไปีอยู่่างสัวยู่งามัทุ้กวาระสัำาหุ้รับั
การปีระชุ้มัสัามััญผู้้�ถืือหุ้้�นของบัริษััทุ ไทุร
ทัุน โฮลดิ�ง จำากัด (มัหุ้าชุน) ทุ้�ผู้้�ถืือหุ้้�นทัุ�งใหุ้�
ความัร่วมัมืัอเข�าปีระชุ้มัพัร�อมัทัุ�งสันับัสัน้น
อน้มััติิในทุ้กวาระทุ้�ทุางบัริษััทุเสันอ โดยู่ใน
การปีระชุ้มัฯครั�งน้�มั้สัาระสัำาคัญเก้�ยู่วกับั
การเติรยู้่มัออกและเสันอขายู่ใบัสัำาคัญแสัดง
สัิทุธิิทุ้�จะซิื� อหุ้้�นสัามััญของบัริษััทุร้่นทุ้�  5 
(TRIRN-W5) ทุ้�จะจัดสัรรใหุ้�แก่ผู้้�ถืือหุ้้�นเดิมั
ทุก้ทุ่านฟร ้ โดยู่ไมัคิ่ดมัล้ค่า โดยู่มัจ้ำานวนไมั่
เกิน 2,225,510,387 หุ้นว่ยู่ ในสััดสัว่น 5 หุ้้�น
สัามััญเดิมัต่ิอ 1 หุ้น่วยู่ใบัสัำาคัญแสัดงสัิทุธิิ 
(กรณีม้้ัเศษัหุ้้�นใหุ้�ปีดัทิุ�ง) กำาหุ้นดราคาใชุ�สัทิุธิิ
เทุ่ากับั 0.25 บัาทุต่ิอหุ้้�น และอัติราการใชุ�
สัิทุธิิ 1 ใบัสัำาคัญแสัดงสิัทุธิิต่ิอ 1 หุ้้�นสัามััญ
เพิั�มัทุน้

ผู้้�ถืือหุ้้�นยัู่งอน้มััติิการเพัิ�มัทุ้นจดทุะเบั้ยู่น
ของบัริษััทุอ้ก จำานวน 222,551,038.70 

บัาทุ จากทุ้นจดทุะเบั้ยู่นเดิมั จำานวน 
1,144,755,193.40 บัาทุ เป็ีนทุ้นจด
ทุะเบั้ยู่นใหุ้ม่ั จำานวน 1,367,306,232.10 
บัาทุ โดยู่การออกหุ้้�นสัามััญเพิั�มัทุ้นจำานวน 
2,225,510,387 หุ้้�น ม้ัลค่าทุ้�ติราไว�หุ้้�น
ละ 0.10 บัาทุ และจัดสัรรหุ้้�นสัามััญเพัิ�มั
ทุ้น จำานวน 2,225,510,387 หุ้้�น ไว�เพืั�อ
รองรับัการใชุ�สิัทุธิิติามัใบัสัำาคัญแสัดงสิัทุธิ ิ
TRITN-W5 อ้กด�วยู่

ในการปีระชุ้มัฯ นางส่าวหลุูยส์่ เตชะอุบลู 
ปร์ะธานคณะกร์ร์มการ์บร์ิหาร์แลูะปร์ะธาน
เจ้้าหน้าทีี�บริ์หาร์ ผูู้้นำาหญิิงแกร่์งแห่งกลุู่ม 
TRITN ได�เผู้ยู่ถึืงภาพัรวมัการดำาเนินธ้ิรกิจ
ของเครอืว่า ปีจัจ้บัันอยู้่ใ่นชุว่งทุ้�สัดใสัขึ�นมัาก 
ตัิ�งแต่ิเริ�มัติ�นปีี Q1/2565 สัถืานการณี์โควิด
ซิาลงปีระกอบักับัสังัคมัเริ�มัปีรบััตัิวทุำาใหุ้�การ
ดำาเนินงานต่ิางๆเริ�มักลับัมัาสั้่สัภาวะปีกติิ 
อ้ปีสัรรคและข�อจำากัดต่ิางๆลดติามัไปีด�วยู่ 
ทุำาใหุ้�โปีรเจกต์ิงานก่อสัร�างกลับัมัาลยู้่ดำาเนนิ
การได�เกือบัปีกติิ 100% แล�ว เราได�งานใหุ้มั่
เพัิ�มัเข�ามัาในชุ่วง Q1 เสัริมัใหุ้�ปัีจจ้บันับัริษััทุฯ 
มั ้backlog อยู้่ร่าว 2,700 ล�านบัาทุ เพัิ�มัขึ�น

จากชุ่วงปีีก่อนทุ้�ม้ั backlog อยู่้่ปีระมัาณี 
1,200 ล�านบัาทุ และ TRITN เติร้ยู่มัสั่งทัุพั
แกร่งล้ยู่การปีระม้ัล ชุิงโปีรเจกต์ิมั้ลค่ากว่า 
10,000 ล�านบัาทุในปีีน้� ติ้น backlog เพัิ�มั
อ้ก 2,500 ล�านบัาทุ ทุางด�านโรงไฟฟ้าก็
สัามัารถืดำาเนินการผู้ลิติและจำาหุ้น่ายู่ไฟฟ้า
ได�เพัิ�มัสัง้ขึ�น สัร�างรายู่ได�ทุ้�มัั�นคงต่ิอเนื�องใหุ้�
กับักล้่มับัรษัิัทุฯ

ทัุ�งน้�ปีจัจ้บััน TRITN เป็ีนบัริษััทุทุ้�มัโ้ครงสัร�าง
ผู้้�ถืือหุ้้�นทุ้�โปีร่งใสัและชัุดเจน นำาโดยู่กล้่มัเติ
ชุะอ้บัล มั้ง่มัั�นสันบััสันน้และผู้ลักดันใหุ้�ได�งาน
ทุ้�มั้ศักยู่ภาพัและสัร�างรายู่ได�มัหุ้าศาลใหุ้�กับั
กล้่มับัรษัิัทุอยู่า่งต่ิอเนื�อง

นอกจากน้� บัริษััทุยู่ังได�แต่ิงตัิ�ง พัลติำารวจ
เอกอด้ลย์ู่ แสังสิังแก�ว ขึ�นมัาเป็ีนปีระธิาน
กรรมัการ บัรษัิัทุ ไทุรทัุน เอ็นจ้เนยู้่ริ�ง แอนด์ 
คอนสัติรัคชุั�น จำากัด (มัหุ้าชุน) บัริษััทุยู่่อยู่
ของ TRITN ซิึ�งเปีน็ผู้้�ทุ้�มัค้วามัร้�ความัสัามัารถื
และปีระสับัการณีท้์ุ�จะชุว่ยู่เสัรมิัใหุ้�กล้ม่ัธ้ิรกิจ
รับัเหุ้มัาก่อสัร�างของกล้่มัก�าวไปีได�อยู่่างมั้
ปีระสัทิุธิภิาพั
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CHO สัง่ยู่านลก้ AROGO เข�าควบัรวมักิจการ 
"Metaverse EON Reality Inc." มัล้ค่า 655 
ล�านเหุ้รยู้่ญ คาดทุำาธ้ิรกรรมัเสัรจ็ก่อน Q4/65 
พัร�อมัรับัร้�รายู่ได�-กำาไรทัุนทุ้

 นายสุ่ร์เดัช ทีวีแส่งส่กุลูไทีย ปร์ะธาน
เจ้้าหน้าทีี�บริ์หาร์ บริ์ษััที ช ทีวี จ้ำากัดั 
(มหาชน) หรื์อ CHO เปีดิเผู้ยู่ว่าติามัทุ้� CHO 
ระดมัทุน้ในร้ปีแบับัของ SPAC ในนามับัรษัิัทุ 
Arogo Capital Acquisition Crop. (AROGO) 
ทุ้�ปีระเทุศสัหุ้รัฐอเมัริกาสัำาเร็จและได�เข�าจด
ทุะเบั้ยู่นในติลาดหุ้ลักทุรัพัย์ู่ NASDAQ เมัื�อ
วันทุ้� 27 ธินัวาคมั 2564 โดยู่มัม้ัล้ค่าทุ้�ระดมั
ทุน้เป็ีนเงินทุ้นปีระมัาณี 3,600 ล�านบัาทุ โดยู่
เปีน็การระดมัทุน้ในร้ปีแบับั SPAC ซิึ�งกำาหุ้นด
ใหุ้�นำาเงินทุ้�ระดมัทุ้นเข�าควบัรวมักิจการเปี้า
หุ้มัายู่ (Target Company) ใหุ้�สัำาเรจ็ภายู่ใน
หุ้นึ�งปีีครึ�งนับัตัิ�งแต่ิจดทุะเบั้ยู่นในติลาด 
Nasdaq

ทัุ�งน้�  ในวันทุ้�  22 เมัษัายู่น 2565 คณีะ
กรรมัการของ AROGO ได�มั้มัติิใหุ้�เข�าควบั
รวมักิจการของบัริษััทุซิึ�งทุำาธ้ิรกิจเก้�ยู่วกับั 
Metaverse มัชุ้ื�อบัรษัิัทุว่า EON Reality Inc. 

ในราคา 655 ล�านเหุ้รยู้่ญสัหุ้รัฐ โดยู่ม้ัการเซิน็
สัญัญา Business Combination Agreement 
(BCA) เป็ีนทุ้�เรยู้่บัร�อยู่ โดยู่จากน้�ไปีจะเป็ีนกระ
บัวนการการทุำา Due diligence โดยู่คาดว่าจะม้ั
การควบัรวมัเสัร็จสัมับ้ัรณี ์ในไติรมัาสัทุ้� 4 ของ
ปี ี2565 จะสัง่ผู้ลใหุ้� CHO ได�รับัผู้ลติอบัแทุน
จากการลงทุ้นในครั�งน้�จากการเป็ีน Sponsor 
ของ SPAC ในไติรมัาสัทุ้� 4 ของปี ี2565

สัำาหุ้รบัั Eon Reality Inc. ถืือเปีน็บัรษัิัทุชุั�น
แนวหุ้น�าในสัหุ้รัฐอเมัริกา ม้ัเทุคโนโลยู่้ AR 
,VR , XR ทุ้�จำาเปีน็สัำาหุ้รบัั ธ้ิรกิจ Metaverse 
ปีจัจ้บันัมัล้ก้ค�ามัากกว่า 1 ล�านบััญชุ ้โดยู่เน�น
การทุำาธ้ิรกิจ Metaverse ในด�าน Education 
ทุ้�จะมัว้งจรธ้ิรกิจทุ้�ยู่าวกว่าด�านเกมั โดยู่องค์
ความัร้� และเทุคโนโลยู่ดั้งกล่าวสัามัารถืนำามัา
ใชุ�ในการ Transform กิจการของ CHO ติามั
แผู้น CHO Tech Rider 2030 ทุำาใหุ้�เดินหุ้น�า
เข�าส้ัธ้่ิรกิจ Metaverse ได�เรว็ยู่ิ�งขึ�น

"การทุำารายู่การในครั� งน้� เปี็นสั่วนหุ้นึ� ง
ของการเดินหุ้น�าติามัแผู้นโรดแมัปี CHO 
Tech Riders 2030 ซึิ�งม้ั่งสั้่การเปี็นบัริษััทุ 
Technology เพืั�อสันับัสัน้นการเติิบัโติก�าว

กระโดดในอนาคติ และสัามัารถืสัร�างผู้ล
ติอบัแทุนทุ้�ด้ใหุ้�กับัผู้้�ถืือหุ้้�นได�อยู่่างต่ิอเนื�อง" 
นายู่สัร้เดชุ กล่าว

สัำาหุ้รับัแผู้นการดำาเนินธ้ิรกิจในปีี 2565 
บัริษััทุฯตัิ�งเปี้าผู้ลงานยู่ังคงเติิบัโติได�ต่ิอ
เนื� อง ซิึ�งคาดว่าในไติรมัาสั 2/2565 จะ
เริ�มัฟ้� นตัิว เนื�องจากทุยู่อยู่รับัร้�ผู้ลจากการ
ลงทุน้ในร้ปีแบับั SPAC ผู้า่น Arogo Capital 
Acquisition Corp. ในปีระเทุศสัหุ้รฐัอเมัริกา 
รวมัทัุ�งบัริษััทุฯ มั้รายู่ได�ปีระจำา (Recurring 
Income) จากการใหุ้�บัริการซิอ่มับัำาร้งรถืเมัล์ 
NGV489 คัน ซิึ�งเป็ีนสััญญาระยู่ะยู่าว 10 
ปีี และรับัร้�รายู่ได�จากโครงการรถืรับัสั่ง
พันกังาน SCG มัร้ะยู่ะเวลาสัญัญา 5 ปีี

นอกจากน้� บัรษัิัทุฯยู่งัมัง้านในมัอืรอรบััร้�รายู่
ได� (backlog) 1,664 ล�านบัาทุ พัร�อมัเดินหุ้น�า
ขยู่ายู่ศน้ยู่ซ์ิอ่มับัำาร้ง "สิับัล�อ 24 ชุมั." อ้ก 3 
แหุ้่งในปีี 2565-66 รวมัทัุ�งจะมั้การพััฒนา
ผู้ลิติภัณีฑ์์ใหุ้มั่ๆออกมัาอยู่่างต่ิอเนื�อง จะ
สันบััสันน้บัรษัิัทุฯมัก้ารเติิบัโติได�อยู่า่งยู่ั�งยู่นื

CHOCHO ส่่งยานลููก AROGOส่่งยานลููก AROGO
ควบ "Metaverse EON Reality Inc."ควบ "Metaverse EON Reality Inc."

มููลค่่า มููลค่่า 655655 ล้านเหรีียญ ล้านเหรีียญ
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บัอร์ด FVC เคาะ สั่งบั.ยู่่อยู่ " เคทุ้ เมัดิ

คอล เซิอร์วิสั" เข�าจดทุะเบ้ัยู่นในmai 

ขายู่ไอพั้โอไมั่ เ กิน 76,636,600 หุ้้�น

ระดมัทุ้นขยู่ายู่ธ้ิรกิจอนาคติรวมัทัุ�งปีรับั

โครงสัร�างทุางการเงิน และเพัื�อใชุ�เปี็นเงิน

ทุน้หุ้มัน้เว้ยู่นในการดำาเนินธ้ิรกิจ

 

 ดัร์. วิจิ้ตร์ เตชะเกษัม กร์ร์มการ์
ผูู้้จั้ดัการ์ บริ์ษััที ฟิิลูเตอร์์ วิชั�น 
จ้ำากัดั (มหาชน) FVC เปิีดเผู้ยู่ว่า มัติิ

ทุ้�ปีระชุ้มัคณีะกรรมัการของบัริษััทุฯ ครั�ง

ทุ้� 2/2565ซิึ�งจัดขึ�นเมืั�อวันทุ้� 28 เมัษัายู่น 

2565 (“ทุ้�ปีระชุ้มัคณีะกรรมัการ”) โดยู่ทุ้�

ปีระชุ้มัคณีะกรรมัการได�อน้มััติิแผู้นการ

นำาหุ้้�นของบัริษััทุ เคทุ้ เมัดิคอล เซิอร์วิสั 

จำากัด (“KTMS”) ซึิ�งเปีน็บัรษัิัทุยู่อ่ยู่ของ

บัรษัิัทุฯ เข�าจดทุะเบัยู้่นในติลาดหุ้ลักทุรพััยู่ ์

เอ็มั เอ ไอ(“mai”) โดยู่จะดำาเนินการใหุ้�มั้

การออกและเสันอขายู่หุ้้�นสัามัญัเพัิ�มัทุน้ใหุ้�

แก่ปีระชุาชุนเป็ีนครั�งแรก (IPO) (“แผู้นการ

เข�าจดทุะเบั้ยู่นของ KTMS”) จำานวนไมั่

เกิน 76,636,600 หุ้้�น มัล้ค่าทุ้�ติราไว�หุ้้�นละ 

0.50 บัาทุต่ิอหุ้้�น ซิึ�งคิดเป็ีนร�อยู่ละ 25.55 

ของทุน้ชุำาระแล�วของ KTMS ภายู่หุ้ลังการ

เพัิ�มัทุน้โดยู่รายู่ละเอ้ยู่ดการจัดสัรรหุ้้�นเพัื�อ

เสันอขายู่ใหุ้�แก่ปีระชุาชุนทัุ�วไปี ซิึ�งรวมั

ถึืง ผู้้�ถืือหุ้้�นสัามััญของบัริษััทุเฉพัาะกล้่มั

ทุ้�ม้ัสัิทุธิิได�รับัจัดสัรรหุ้้�น (Pre-emptive 

Rights) จะมัก้ารกำาหุ้นดต่ิอไปี นอกจากน้� 

จะมั้การออกและเสันอขายู่หุ้้�นสัามััญเพัิ�มั

ทุน้บัางสัว่นใหุ้�แก่ผู้้�มัอ้้ปีการคณ้ี กรรมัการ 

ผู้้�บัรหิุ้าร และพันกังานของบัริษััทุฯ ไมัเ่กิน

ร�อยู่ละ 25.00 ของจำานวนหุ้้�น IPO โดยู่รายู่

ละเอ้ยู่ดการจัดสัรรจะได�กำาหุ้นดต่ิอไปี

ทัุ�งน้� KTMS จะนำาเงินทุ้�ได�รับัจากการเสันอ

ขายู่หุ้้�นสัามััญเพัิ�มัทุ้นข�างติ�นไปีใชุ�ในการ

ขยู่ายู่ธ้ิรกิจของ KTMS ในอนาคติรวมัทัุ�ง

ปีรับัโครงสัร�างทุางการเงิน และเพัื�อใชุ�

เปี็นเงินทุ้นหุ้มั้นเว้ยู่นในการดำาเนินธ้ิรกิจ 

โดยู่บัรษัิัทุฯ จะยู่งัคงเปีน็ผู้้�ถืือหุ้้�นรายู่ใหุ้ญ่

ของ KTMS และ KTMS ยู่งัคงมัส้ัถืานะเป็ีน

บัริษััทุยู่่อยู่ โดยู่บัริษััทุฯ จะยู่ังคงสััดสั่วน

การถืือหุ้้�นใน KTMS ในสัดัสัว่นไมัต่่ิ ากว่า

ร�อยู่ละ 53.08 ของทุน้ชุำาระแล�วของ KTMS 

ภายู่หุ้ลังการเพัิ�มัทุ้น ซิึ�งรายู่ละเอ้ยู่ดข�าง

ติ�น อาจมั้การเปีล้�ยู่นแปีลงแก�ไขได�ติามัทุ้�

คณีะกรรมัการบัรษัิัทุ คณีะกรรมัการบัรษัิัทุ

ของ KTMS และ/หุ้รือบ้ัคคลทุ้�ได�รับัมัอบั

หุ้มัายู่จากคณีะกรรมัการบัริษััทุ หุ้รือคณีะ

กรรมัการบัริษััทุของ KTMS เห็ุ้นสัมัควร 

รวมัถึืงในการพิัจารณีากำาหุ้นดรายู่ละเอ้ยู่ด 

เงื�อนไขและสััดสั่วนทุ้�แน่นอนเก้�ยู่วกับัการ

เสันอขายู่หุ้้�นติามัแผู้นการเข�าจดทุะเบั้ยู่น

ใน mai ข�างติ�นอ้กครั�งหุ้นึ�ง
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อยู่่างไรก็ด้ หุ้ากแผู้นการเสันอขายู่หุ้้�น

สัามัญัเพัิ�มัทุน้ของ KTMS ทุ้�บัรษัิัทุฯ ถืืออยู้่่

ดำาเนินการแล�วเสัร็จ จะสั่งผู้ลใหุ้�สััดสั่วน

การถืือหุ้้�นของบัริษััทุฯ ใน KTMS ลดลง 

และเข�าข่ายู่เป็ีนรายู่การจำาหุ้น่ายู่ไปีซิึ�ง

สัินทุรัพัยู่์ของบัริ ษััทุจดทุะเบั้ยู่นติามั

ปีระกาศคณีะกรรมัการกำากับัติลาดทุ้นทุ้�

ทุจ. 20/2551 เรื�อง หุ้ลักเกณีฑ์์ใการทุำา

รายู่การทุ้�มั้นัยู่สัำาคัญทุ้�เข�าข่ายู่เปี็นการ

ได�มัาหุ้รือจ าหุ้น่ายู่ไปีซิึ�งสัินทุรัพัย์ู่ และ

ปีระกาศคณีะกรรมัการติลาดหุ้ลักทุรัพัยู่์

แหุ้่งปีระเทุศไทุยู่ เรื�อง การเปีิดเผู้ยู่ข�อมั้ล

และการปีฏิิบััติิการของบัริษััทุจดทุะเบั้ยู่น

ในการได�มัาหุ้รือจำาหุ้น่ายู่ไปีซิึ� งสัินทุ

รัพัย์ู่พั.ศ. 2547 และทุ้�ได�แก�ไขเพัิ�มัเติิมั 

(“ปีระกาศเรื�องการได�มัาหุ้รอืจำาหุ้นา่ยู่ไปี”) 

โดยู่เมืั�อคำานวณีขนาดรายู่การทุ้�ลดลงของ

สััดสั่วนการถืือหุ้้�นของบัริษััทุฯ ใน KTMS 

ติามัวิธิ้การต่ิางๆ ทุ้�กำาหุ้นดไว�ในปีระกาศ

เรื�อง การได�มัาหุ้รือจำาหุ้นา่ยู่ไปี โดยู่อ�างอิง

จากงบัการเงินรวมัสัิ�นสั้ด ณี วันทุ้�  31 

ธิันวาคมั 2564ของบัริษััทุฯ และ KTMS 

ทุ้�ไดรับัการติรวจสัอบัจากผู้้�สัอบับััญชุ้ ซิึ�ง

พับัว่า ขนาดของรายู่การมั้มั้ลค่าสั้งสั้ด

เมัื�อคำานวณีติามัเกณีฑ์์มั้ลค่าสิันทุรัพัยู่์ทุ้�

ม้ัตัิวตินสั้ทุธิิ เทุ่ากับัร�อยู่ละ 12.46 รวถึืง

ขนาดรายู่การทัุ�งหุ้มัดในชุ่วง 6 เดือนทุ้�

ผู้่านมัา ก่อนวันทุ้�ทุ้�ปีระชุ้มัคณีะกรรมัการ

ม้ัมัติิอนม้ัติัิแผู้นการนำาหุ้้�นของ KTMS เข�า

จดทุะเบ้ัยู่นใน mai รวมักันแล�วไมัเกินร�อยู่

ละ 15 ดังนั�นบัริษััทุฯ จึงไมัม่ัหุ้้น�าทุ้�เปีดิเผู้ยู่

ข�อมั้ลเก้�ยู่วกับัรายู่การการจำาหุ้น่ายู่ไปีซิึ�ง

สัินทุรัพัย์ู่ต่ิอติลาดหุ้ลักทุรัพัยู่์ฯ หุ้รือติ�อง

จัดทุ าสัารสันเทุศเพืั�อสัง่ใหุ้�แก่ผู้้�ถืือหุ้้�น รวมั

ถึืงขออนม้ัติัิการเข�าทุำารายู่การจากผู้้�ถืือหุ้้�น

ติามัรายู่ละเอ้ยู่ดทุ้�กำาหุ้นดในปีระกาศเรื�อง

การได�มัาหุ้รือจำาหุ้นา่ยู่ไปีแต่ิอยู่า่งใด

อยู่่างไรก็ติามั เนื�องจากธ้ิรกรรมัดังกล่าว

เปีน็ธ้ิรกรรมัทุ้�มัค้วามัสัำาคัญต่ิอบัรษัิัทุฯ ดัง

นั�น บัรษัิัทุฯ จึงได�เปีดิเผู้ยู่ข�อม้ัลสัารสันเทุศ

การเข�าทุำาธ้ิรกรรมัดังกล่าวต่ิอติลาด

ทุรัพัยู่์ฯ ซิึ�งมั้รายู่ละเอ้ยู่ดติามัทุ้�ปีรากฏิ

ในสัารสันเทุศทุ้�แนบัมัาด�วยู่น้� จึงเร้ยู่นมัา

เพัื�อทุราบัและโปีรดพัิจารณีาการเผู้ยู่แพัร่

ข�อมัล้ต่ิอผู้้�ลงทุ้นต่ิอไปี
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