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รายงานสารสนเทศ
เรื่ อง บริษัทย่ อยลงทุนในบริษัทอื่น
ที่ AP004-2559
วันที่ 8 มกราคม 2559
บริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน) ("บริ ษทั ") ขอเรี ยนให้ทราบว่า ตามมติ ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559 เมื่ อวันที่
8 มกราคม 2559 มีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั (บริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 100) ลงทุนในบริ ษทั
ชลกิจสากล จากัด โดยมีมูลค่าการลงทุนเข้าข่ายเป็ นการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ซึ่งขนาดของรายการที่คานวณได้ของบริ ษทั เมื่อเทียบกับสิ นทรัพย์รวม ในรอบระยะเวลา 6 เดือน
มากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 บริ ษทั จึงมีหน้าที่ตอ้ งจัดทารายงานและเปิ ดเผยรายการสารสนเทศตามหัวข้อที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย ดั้งนั้นเพื่อปฏิบตั ิตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษทั ขอเรี ยนชี้แจงรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
บริ ษทั ย่อยทารายการดังกล่าวในช่วงเดือน มกราคม 2559
2. คู่สัญญาเกีย่ วข้ องและความสั มพันธ์ กบั บริษัท
ผูซ้ ้ือ
: บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด
ผูข้ าย
: 1. นายสัมฤทธิ์ สว่างคา
2. บริ ษทั ชลกิจสากล จากัด
ความสัมพันธ์
: ผูข้ ายไม่มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ทั้งในฐานะผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องและญาติสนิ ท
ของบุคคลดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การ
เปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิ การของบริ ษทั จดทะเบี ยนในรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน พ.ศ.2546 (“ประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย”) และตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
บริ ษทั ย่อยมีความประสงค์จะลงทุนใน บริ ษทั ชลกิจสากล จากัด ซึ่ ง ณ วันที่ 8 มกราคม 2559 บริ ษทั ชลกิจสากล จากัด มีทุน
จดทะเบียนและทุนเรี ยกชาระแล้ว จานวน 80 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ จานวน 800,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท มีรายละเอียดการซื้ อ
หุน้ สามัญเป็ นดังนี้
3.1 ซื้อหุน้ สามัญจากนายสัมฤทธิ์ สว่างคา ผูถ้ ือหุน้ เดิม จานวน 240,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่ วนการถือหุน้ ร้อยละ 30 ในราคาซื้อหุน้ ละ
350 บาท รวมมูลค่าการซื้อ จานวน 84 ล้านบาท
3.2 ซื้ อ หุ ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน 400,000 หุ ้น ในราคาซื้ อ หุ ้น ละ 350 บาท รวมมู ล ค่ า การซื้ อ จ านวน 140 ล้า นบาท โดยมี
วัตถุประสงค์นาเงินเพิ่มทุนไปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน และเสริ มสร้างศักยภาพการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ทั้งนี้การซื้ อหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนจานวนดังกล่าว ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นวิสามัญของบริ ษทั ชลกิจสากล จากัด และจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน มกราคม 2559 (หุน้ สามัญเพิ่มทุน จานวน 400,000 หุน้ ผูถ้ ือหุน้ เดิม ของ บริ ษทั ชลกิจสากล จากัด
สละสิ ทธิการซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนทั้งหมด ทาให้บริ ษทั ย่อย สามารถซื้อหุน้ เพิ่มทุนได้ท้ งั จานวน)
ภายหลังจากการเพิ่มทุน ของ บริ ษทั ชลกิจสากล จากัด จะมีทุนจดทะเบียนจานวน 120 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ จานวน 1,200,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท บริ ษทั ย่อยจะมีสดั ส่ วนการลงทุน คิดเป็ นร้อยละ 53.33 โดยบริ ษทั ย่อยจะมีการดาเนินการส่ งผูบ้ ริ หารเข้าไปเป็ นกรรมการ
ผูม้ ีอานาจของ บริ ษทั ชลกิจสากล จากัด ต่อไป
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โครงสร้างผูถ้ ือหุน้ ก่อนเข้าทารายการ (ณ วันที่ 8 มกราคม 2559) :
ผูถ้ ือหุน้
จานวนหุน้ (หุน้ )
1.
นางสาวนัสฐสร สรชิด
90,000
2.
นายธราธิป ธาราธรรมรัตน์
447,500
3.
นายสัมฤทธิ์ สว่างคา
240,000
4.
อื่นๆ
22,500
รวม
800,000

สัดส่ วนการถือหุน้ (%)
11.25
55.94
30.00
2.81
100.00

โครงสร้างผูถ้ ือหุน้ หลังเข้าทารายการ :
ผูถ้ ือหุน้
1.
นางสาวนัสฐสร สรชิด
2.
นายธราธิป ธาราธรรมรัตน์
3.
บริ ษทั เอทู เทคโนโลยี จากัด
4.
อื่นๆ
รวม

สัดส่ วนการถือหุน้ (%)
7.50
37.29
53.33
1.88
100.00

จานวนหุน้ (หุน้ )
90,000
447,500
640,000
22,500
1,200,000

ทั้งนี้ผถู ้ ือหุน้ เดิมไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริ ษทั และไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
4. รายละเอียดของสิ นทรัพย์ ที่ได้ มา
1. หุน้ สามัญของ บริ ษทั ชลกิจสากล จากัด จานวน 240,000 หุน้
2. หุน้ สามัญเพิ่มทุนของ บริ ษทั ชลกิจสากล จากัด จานวน 400,000 หุน้
-

ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท ชลกิจสากล จากัด ( ณ วันที่ 8 มกราคม 2559)
ชื่อกิจการ
:
บริ ษทั ชลกิจสากล จากัด
วันที่ก่อตั้ง
:
วันที่ 14 กรกฎาคม 2549
ที่ต้ งั
:
115/1 ชั้น 4A, 4B ถนนสุ โขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร
ลักษณะธุรกิจ
:
ผลิตและจาหน่ายน้ าดิบ
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว :
80 ล้านบาท
คณะกรรมการบริ ษทั
:
1. นายนิติพฒั น์ อานาจเถลิงศักดิ์
4. นายสมสวัสดิ์ รอดศัตรู
2. นายธราธิป ธาราธรรมรัตน์
5. นายวุฒิพงษ์ เวชยานนท์
3. นายเกียรติพงศ์ ขาวสาอางค์

-

สรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ บริษัท ชลกิจสากล จากัด ย้ อนหลัง 3 ปี
ข้ อมูลทางการเงิน*
ฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
ราคามูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุน้ )

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556

2555

(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 30 กันยายน
2558

2557

26,777.06
8,000.90
18,776.16

18,287.71
8,000.00
10,287.71

419,191,589.42
322,633,683.92
96,557,905.50

470,943,652.35
395,543,646.43
75,400,005.92

0.02

0.01

120.70

94.25
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ข้ อมูลทางการเงิน*

2555

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556

ผลการดาเนินงาน
รายได้
212.27
132.33
ค่าใช้จ่าย
(14,955.55)
(8,620.78)
กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
(14,783.28)
(8,488.45)
*งบการเงิน ที่ผา่ นการตรวจสอบ/สอบทาน จากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต แล้ว

2557
334,131.82
(18,541,514.03)
(18,207,382.21)

(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 30 กันยายน
2558
16,598,387.17
(37,756,286.75)
(20,265,758.24)

5. เกณฑ์ ที่ใช้ ในการกาหนดมูลค่ าสิ่ งตอบแทน
บริ ษทั ย่อยลงทุนในบริ ษทั ชลกิจสากล จากัด โดยซื้ อหุน้ สามัญ จานวน 640,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 350 บาท เป็ นมูลค่าซื้ อ
ทั้งสิ้ น 224 ล้านบาท โดยบริ ษทั ย่อยมีการว่าจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญสอบทานธุรกิจ และได้ศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)
พบว่ามีอตั ราผลตอบแทนการลงทุน (Equity Internal Rate of Return: EIRR) คิดเป็ นร้อยละ 12.52 ทั้งนี้การคานวณ EIRR อยูภ่ ายใต้
สมมุติฐานการคานวณ จากปริ มาณขายน้ าขั้นต่าปรับตามสัญญา ซึ่งอยูร่ ะหว่าง 15- 20 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี คานวณจากระยะเวลาอายุสัญญา 30
ปี (ราคาซื้อต่อหุน้ เป็ นราคาที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ย่อยและผูซ้ ้ือ เป็ นราคาที่สูงกว่าราคามูลค่าตามบัญชี ประมาณ ร้อยละ 271 )
6. ผลประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
เงินปั นผล และเป็ นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
7.

มูลค่ ารวมและขนาดรายการทีค่ านวณได้
วิธีที่ 1 เกณฑ์มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ

= 6.33%

วิธีที่ 2 เกณฑ์กาไรสุ ทธิ

= ไม่เข้าเงื่อนไขในการคานวณ

วิธีที่ 3 เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน

= 19.55%

วิธีที่ 4 เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์
= ไม่มี
ทั้งนี้บริ ษทั มีรายการของสิ นทรัพย์ที่จาหน่ายไปของบริ ษทั ระหว่าง 6 เดือน ตามวิธีเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทนที่มีขนาดรายการ
เท่ากับร้อยละ 1.01
ดังนั้นเมื่อรวมขนาดรายการซื้ อเงินลงทุนและสิ นทรัพย์ที่จาหน่ายไปข้างต้น จะทาให้มีขนาดรายการจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สินตาม
วิธีเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน รวมทั้งสิ้ นเท่ากับร้อยละ 20.56 เมื่อเทียบกับงบการเงินล่าสุ ดของบริ ษทั ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
มากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 บริ ษทั จึงมีหน้าที่ตอ้ งจัดทารายงานและเปิ ดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นต่าตามบัญชี 1 ท้ายประกาศฯ
เรื่ องได้มาหรื อจาหน่ ายไปต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และส่ งหนังสื อแจ้งสารสนเทศขั้นต่าตามบัญชี 2 ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
ภายใน 21 วัน นับแต่วนั ที่เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้า
ข่ายเป็ น การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิ งหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์
พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547)
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สิ่ งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 4
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5
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8. แหล่ งที่มาของเงินทุน
เงินทุนหมุนเวียนและเงินเพิ่มทุนของบริ ษทั เอเซีย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน)
9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่ วกับการตกลงเข้ าทารายการ
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริ ษทั ย่อยเข้าลงทุนใน บริ ษทั ชลกิจสากล จากัด มีอตั ราผลตอบแทนที่ดี และเป็ น
การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจที่มีศกั ยภาพ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริ ษทั
10. ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ
- ไม่มี
11. คดีหรื อข้ อเรียกร้ องที่มีสาระสาคัญซึ่งอยู่ระหว่ างการดาเนินการ
- ไม่มี
12. ผลประโยชน์ หรื อรายการที่เกี่ยวข้ องกันระหว่ างบริ ษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น ทั้งทางตรงและทางอ้ อม
ตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป ระบุลกั ษณะของรายการหรื อผลประโยชน์
- ไม่มี

บริ ษทั ขอรับรองว่า ข้อความในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ และได้จดั ทาขึ้นด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง
โดยยึดถือผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นเป็ นสาคัญ และสารสนเทศฉบับนี้ ทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแสดงสารสนเทศเท่านั้น ไม่ได้ทาขึ้นเพื่อเป็ นการ
เชิญชวนหรื อเป็ นคาเสนอเพื่อให้ได้มาหรื อจองซื้อหลักทรัพย์
_____________________________________________________
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Letter to shareholders
The Subsidiary Company investment in Other Company
AP004-2559
January 8, 2016
Asia Precision Public Company Limited (“the Company”) would like to inform that the meeting of the Board
of Director No. 1/2016 on January 8, 2016 has resolved to approve A2 Technologies Company Limited (a subsidiary of
the Company hold 100%) investing in the Cholkij Sakol Company Limited, has invested the transaction value was
under the condition of the acquisition and disposition of assets of listed companies according to the notifications of the
Capital Market Supervisory Commission and the Stock Exchange of Thailand. During the past six months, the size of
the transaction is higher than 15% of the total assets but not higher than 50%. It is the company’s responsibility to issue
and expose the required informations according to the Stock Exchange of Thailand. To comply with the notification, the
company would like to inform as the following details:
1.

Date of transaction
January 2016.

2.

The Parties involved and relation
Buyer
: A2 Technologies Company Limited.
Seller
: 1. Mr. Samrit Sawangkum.
2. Cholkij Sakol Company Limited.
Relationship

3.

:

Seller has no relationship with company both as executives, major shareholders,
or
persons to be nominated as executive or controlling person of the Company including
all related and close relatives of such persons according to these criteria are defined by
the SET RE: Disclosure of Information and other acts of listed company concerning the
connected transaction, 2003 (“announcement of SET”) and section 258 of Securities and
Exchange ACT B.E. 2535 (including amended)

General Characteristic of the Transaction
The Subsidiary Company will invest in Chonlkij Sakol Company Limited (as of January 8, 2016,
Chonlkij Sakol Company Limited has registered capital at Bath 80,000,000 divided into 800,000 ordinary
shares at par value of 100 per shares), detail as follows:
3.1 Purchase ordinary shares from Mr. Samrit Sawangkam in amount of 240,000 shares at Baht 350 per
share, totaling amount of Baht 84 million.
3.2 Purchase newly issued ordinary shares in amount of 400,000 shares at Baht 350 per share, totaling
amount of Baht 140 million. The increased capital will be used for working capital and supporting
potential future businesses. The meeting of the Extraordinary Shareholders of Chonlkij Sakol
Company Limited has approved for capital increase and will register with the Department of Business
Development within January 2016. All other existing shareholders of the Chonlkij Sakol Company
Limited have waiver to purchase ordinary shares amount 400,000 shares. Therefore, the Subsidiary
can purchase all newly issued ordinary shares.
After the capital increase, Chonlkij Sakol Company Limited will have registered capital at Baht 120
million divided into 1,200,000 ordinary shares at par value of Baht 100 per share. The Subsidiary will hold
53.33% of shareholding and the subsidiary will nominate representatives to be appointed as authorized
directors of Chonlkij Sakol Company Limited.
Shareholding structure before the transaction (as of 8 January 2016) :
Shareholder
Number of shares Shareholding (%)
1.
Miss Natthasorn Sorachit
90,000
11.25
2.
Mr. Tharatip Tarathamrat
447,500
55.94
3.
Mr. Samrit Sawangkum
240,000
30.00
4.
Others
22,500
2.81
Total
800,000
100.00
Shareholding structure after the transaction:
Shareholder
Number of shares
1.
Miss Natthasorn Sorachit
90,000
2.
Mr. Tharatip Tarathamrat
447,500
3.
A2 Technologies Company Limited
640,000
4.
Others
22,500
Total
1,200,000

Shareholding (%)
7.50
37.29
53.33
1.88
100.00

The existing shareholders have no relationship with the company and are not related parties.
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4.

Detail of Acquired of Assets
1. Ordinary shares of Chonlkij Sakol Company Limited, in amount of 240,000 shares.
2. Newly issued ordinary shares of Chonlkij Sakol Company Limited, in amount of 400,000 shares.
General Information
Name of Company
:
Chonlkij sakol Company Limited
Established Date
:
14 July 2006
Address
:
115/1 , 4A, 4B Floor, Sukhothai Road, Dusit Subdistrict,
Dusit District, Bangkok
Nature of Business
:
Production and sale of raw water
Registered and Paid-up capital :
80 million baht (as of 8 January 2016)
Board of Director
:
1. Mr. Nithipat Amnajthalerngsak
2. Mr. Tharatip Tarathamrat
3. Mr. Kiattipong Kaowsom-ang
4. Mr. Somsawat Rodsatru
5. Mr. Wutipong Vechayanon

Summary of financial status and operating result of Chonlkij sakol Company Limited
As of 31 December

Financial information*
2012

2013

(Unit: Baht)
As of 30 September

2014

2015
470,943,652.35
395,543,646.43

Statement of financial position
26,777.06

18,287.71

419,191,589.42

8,000.90

8,000.00

322,633,683.92

18,776.16

10,287.71

96,557,905.50

0.02

0.01

120.70

94.25

Revenue

212.27

132.33

334,131.82

16,598,387.17

Expenses

(14,955.55)
(14,783.28)

(8,620.78)
(8,488.45)

(18,541,514.03)
(18,207,382.21)

(37,756,286.75)
(20,265,758.24)

Total Assets
Total Liabilities
Total Shareholders’ Equity
Book value (Baht per share)

75,400,005.92

Operating

Net Profit(loss)

* Financial Statement audited / reviewed by the auditor.
5.

The basis used to determine the value of the transaction
The subsidiary Company invests in Chonlkij sakol Company Limited by purchasing existing and
newly issued ordinary shares in amount of 640,000 shares at Baht 350 per share, totaling amount of Baht 224
million. The expert service is used to perform due diligence. The subsidiary conducted the feasibility study of
the business indicating, at Baht 350 per share, the EIRR (Equity Internal Rate of Return) of 12.52% (assuming
minimum annual water sales volume per contract of 15-20 millions cubic meters over 30 years contract
period). (The price is agreed upon by the Subsidiary and the buyers through negotiation and purchase price is
higher than the net book value approximately 271%)

6.

Expected benefits
Dividend and increase business opportunities.

7.

Total value and size of transaction
Method 1
Net assets value
= 6.33%
Method 2
Net Profit
= N/A
Method 3
Total value of consideration
= 19.55%
Method 4
Total value of securities
= None
During the past 6 months, prior to this transactions the company had disposition of assets calculated
by total value of consideration method equals to 1.01%.
Therefore, the subsidiary investment and disposition of assets by Total value of consideration method
equivalent to 20.56% compared to the latest financial statements of the Company as of September 30, 2015,
being more than 15% but less than 50%. The Company must report the transaction according to the
notification of the Stock Exchange of Thailand Re: Rules, Procedures and Disclosure of Information
Concerning the Acquisition and Disposition of Assets of Listed Companies and serve the notice to
shareholders within 21days from the date of disclosure of information to the Stock Exchange of Thailand,
according to the Notification of the Capital Market Supervisory Commission No. Tor Jor 20/2551 Re: the
acquisition and Disposition of Assets and the Notification of the Stock Exchange of Thailand Re: Disclosure of
Information concerning the acquisition and Disposition of Assets of Listed Companies B.E. 2547.
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8.

Source of funds
Working capital and Cash from capital increase of Asia Precision Public Company Limited.

9.

Opinion of Board of Director
The Board of Directors considers that the investment in the Cholkij Sakol Company Limited provides
good rate of return and increase business opportunities. The Audit Committee has same opinion with the Board
of Directors.
10. Opinion of the Independent Expert
None
11. Lawsuit claims that the essence of which is in the process
None
12. Interest or related transactions between listed companies and directors, and shareholders holding shares
both directly and indirectly 10 percent or more. Identify the features or benefits of the transactions.
None
The company certifies that the information in this document is correct and true and has been prepared with
diligence and care based on maximisation of shareholder's interests. In the addition, this document is used for the
purpose of displaying information only. Not intended for solicitation or the offer to acquire or subscribe for securities.
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