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สิ่งที่ส่งมาดว้ย ลาํดบัที่ 4 
(F 53-4)          

แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท เอิรธ์ เทค็ เอนไวรอนเมนท ์จาํกัด (มหาชน) 

วันที ่22 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 

ขา้พเจา้บริษัท เอิรธ์ เท็ค เอนไวรอนเมนท ์จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”หรือ “ETC”) ขอรายงานมติคณะกรรมการ

บรษิัท ครัง้ท่ี 1/2565 เมื่อวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2565 เวลา 15.00 น. เก่ียวกบัการเพ่ิมทนุและจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุดงัต่อไปนี ้

 1.  การเพิ่มทุน 

  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดม้ีมติใหข้ยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 

แบบมอบอํานาจทั่ วไป (General Mandate) ตามท่ีบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564  

เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2564  ซึ่งจะครบกาํหนดในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  2565  ออกไปอีกวาระหน่ึง ซึ่งไดอ้นุมัติ

การเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ จากเดิม 1,120,000,000.00 บาท เป็น1,230,000,000.00 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิม

ทุนจาํนวน 220,000,000 หุน้  มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  มลูค่ารวม 110,000,000 บาท และเป็นการเพ่ิมทนุในลกัษณะ

ดงันี ้

การเพิ่มทนุ ประเภทหุน้ จาํนวนหุ้น 
มูลค่าทีต่ราไว ้

(บาทต่อหุน้) 

รวม 

(บาท) 

  แบบกาํหนดวตัถปุระสงคใ์น หุน้สามญั - ไม่ม ี- - - 

       การใชเ้งินทนุ     

แบบมอบอาํนาจทั่วไป หุน้สามญั 220,000,000 0.50 110,000,000 

       (General Mandate)     

 2. การจัดสรรหุน้เพิ่มทุน 

   2.1  แบบกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการใช้เงนิทุน 

จัดสรรให้แก ่ จาํนวนหุ้น 
อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุน้) 

วัน เวลา จองซือ้ 

และชาํระเงนิค่า

หุ้น 
หมายเหต ุ

- ไม่มี - - - - - - 

 2.1.1 การดาํเนินการของบรษิัทฯ กรณีท่ีมีเศษของหุน้  

 - ไม่มี –  
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2.1.2 จาํนวนหุน้คงเหลือท่ียงัมิไดจ้ดัสรร 

- ไม่มี –  

   2.2  แบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก ่ ประเภท

หลักทรัพย ์

จาํนวนหุ้น 

 

อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุน้) 

วัน เวลา จอง

ซือ้ และชาํระ

เงนิค่าหุน้ 

หมาย

เหต ุ

ผูถื้อหุน้เดิม หุน้สามญั - - - - - 

ประชาชน หุน้สามญั - - - - - 

บคุคลใน

วงจาํกดั 

หุน้สามญั 220,000,000 - หมายเหต ุ1 หมายเหต ุ1 - 

 

หมายเหตุ: 1/ การจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นการจัดสรรใหแ้ก่บุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกาํกับ

ตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เร่ืองหลักเกณฑใ์นการทาํรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการ

เปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 รวมทัง้ราคาที่จะเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดัตอ้ง

ไม่เขา้ข่ายเป็นราคาตํ่าตามเกณฑร์าคาของสาํนักงานก.ล.ต. ตามที่กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนที่ทจ.72/2558 เร่ือง การ

อนุญาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกัด (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม)และประกาศสาํนักงาน ก.ล.ต. ที่สจ. 

39/2551 เร่ืองการคาํนวณราคาเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละการกาํหนดราคาตลาดเพ่ือการพิจารณาการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ในราคาตํ่าโดยราคา

ตลาดที่ใชใ้นการกาํหนดราคาเสนอขายเป็นราคาไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนักของหุน้ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัทาํการติดต่อกนัแต่ไม่เกินสิบหา้วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัแรกที่บริษัทฯ จะเสนอขายต่อบคุคลในวงจาํกดั 

 

ทัง้นีม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท มีอาํนาจพิจารณาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวในคราวเดียวกนัหรือ

หลายคราวก็ไดร้วมถึงการกาํหนดราคาเสนอขายวนัและเวลาท่ีเสนอขายและรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวรวมทัง้การลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งและการดาํเนินการต่างๆอนัจาํเป็น

และสมควรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนในครัง้นีโ้ดยรวมถึงการนาํหุน้สามญัเพ่ิมทนุเขา้จดทะเบียน

เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสร็จ

ภายในวนัท่ีบริษัทฯ จดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีในครัง้ถัดไปหรือภายในวนัท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งจดัใหม้ีการประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีในครัง้ถดัไปทัง้นีแ้ลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน 

 

 3. กาํหนดวนัประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติขยายระเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทนุ  

กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ในวันท่ี 21 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม

ของบริษัทฯ  นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย เลขท่ี 88, 88/1 หมู่ท่ี 1 ตาํบลบา้นธาตุ อาํเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยกาํหนด

รายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ ในวนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 (Record Date) 
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4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทนุ ตอ่หน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง และเงือ่นไข การขอ

อนุญาต (ถ้ามี) 

 บริษัทฯ ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนเป็น 1,230,000,000.00บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 220,000,000 หุน้  

มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นท่ีเรียบรอ้ยแล้ว และจะจดทะเบียน

เปล่ียนแปลงทนุชาํระแลว้ต่อกระทรวงพาณิชย ์เมื่อมีการเรียกชาํระทนุในแต่ละครัง้ 

 

5. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทนุ และการใช้เงนิทุนในสว่นทีเ่พิม่ 

5.1 การเพ่ิมทนุเพ่ือรองรบัการเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั 

5.2 การเพ่ิมทนุเพ่ือนาํเงินท่ีไดม้าใชต้ามวตัถปุระสงค ์ดงันี ้

 (1) เพ่ือใชใ้นการขยายกิจการในอนาคตของบรษิัทฯ และ/หรือบรษิัทย่อย  

 (2) เพ่ือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบรษิัทฯ และ/หรือบรษิัทย่อย ในส่วนท่ีเหลือ 

 

6. ประโยชนท์ีบ่ริษทัฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทนุ/จัดสรรหุน้เพิ่มทนุ 

การขยายฐานเงินทุนของบริษัทฯ และ/หรือบรษิัทย่อย และ/หรือ รองรบัการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทฯ 

และ/หรือบรษิัทย่อย 

7. ประโยชนท์ีผู้่ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทนุ/จัดสรรหุน้เพิ่มทนุ 

บริษัทฯ จะนาํเงินท่ีไดจ้ากการเพ่ิมทุนในครัง้นีม้าใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย  

และ/หรือ เพ่ือใชใ้นการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหบ้ริษัทฯ และ/หรือ 

บริษัทย่อย มีผลการดาํเนินงานท่ีดีขึน้ รวมถึงเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยในระยะยาว  

โดยผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสามัญท่ีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกัดจะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ทุกประการ 

และมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลจากการดําเนินงานเท่ากับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ นับจากวันท่ีมีรายชื่อปรากฏ 

ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ท่ีไดย้ื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

 

8. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 

การเพ่ิมทนุจดทะเบียนโดยการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบรษิัทฯ แบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) 

เป็นไปเพ่ือสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจและการระดมทุนของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี ้บริษัทฯ มีแผนการใชเ้งินท่ีครอบคลมุถึง 

การขยายกิจการในอนาคต โดยเป็นการรว่มทนุทางธุรกิจ หรือผ่านพนัธมิตรทางธุรกิจ (strategic business partner) และการ

ใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน  ซึ่งมีวตัถปุระสงคใ์หบ้รษิัทฯ มีผลการดาํเนินงานท่ีดีขึน้ รวมถึงเพ่ิมศกัยภาพในการแขง่ขนัในระยะยาว 

ทั้งนี ้เมื่อพิจารณาถึงเหตุผล ความจาํเป็น แผนการใชเ้งิน และผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดต่อการดาํเนินธุรกิจ 

ของบริษัทฯ จากการเพ่ิมทุนแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่าการเพ่ิมทุนดังกล่าว 

มีความจาํเป็นและเหมาะสม  
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9. ความรับผิดชอบของกรรมการ 

ในกรณีท่ีกรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน ์

ของบรษิัทฯ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเพ่ิมทนุ หากการไม่ปฏิบตัิหนา้ท่ีดงักล่าวก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บรษิัทฯ ผูถื้อหุน้สามารถ

ฟ้องเรียกรอ้งค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด  

พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าท่ีนั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องไดป้ระโยชน์ไปโดยมิชอบ  

ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

10. รายละเอียดอื่นใดทีจ่าํเป็นสาํหรับผู้ถือหุน้เพือ่ใช้ประกอบการตัดสนิใจในการอนุมัตกิารเพิ่มทนุ/

จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 - ไม่มี – 

 

11. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทนุ/จัดสรรหุน้เพิ่มทนุ 

ขัน้ตอนการดาํเนินการ วนัท่ี 

วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 22 เมษายน พ.ศ.2564 

วนัจดทะเบียนเพ่ิมทนุจดทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 30 เมษายน พ.ศ.2564 

วนัประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ท่ี 1/2565 22 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2565 

วนักาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจาํปี 2565 (Record Date) 

9 มีนาคม พ.ศ.2565 

วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 21 เมษายน พ.ศ.2565 

วนัจดทะเบียนเพ่ิมทนุชาํระแลว้ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัชาํระ

เงินคา่หุน้สามญัเพ่ิมทนุในแต่ละครัง้ 

การเสนอขายหุน้แบบมอบอาํนาจทั่วไปใหแ้ก่บคุคล และคณะบคุคล ในวงจาํกดั ภายใน 12 เดือนนบัจากวนัประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 
 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

( นายเอกรนิทร ์   เหลืองวิรยิะ ) 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 

เลขานกุารบรษิัท หมายเลขโทรศพัท ์: 036-200294-5 
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(F 53-4)                                                                                                                                                 

Report on Capital Increase 

 Earth Tech Environment Public Company Limited 

February 22th, 2022 

Earth Tech Environment Public Company Limited (“the Company” or “ETC”), report the resolution of the 

Board of Directors Meeting No. 1/2022 on February 22rd, 2022, from 3 p.m., regarding capital increase and the 

allocation of shares as followed, 

 1.  Capital Increase 

  The board meeting passed a resolution approving the extension of the issueand offer the capital 

increase by General Mandate which had been approved by AGM 2021 dated April 22rd, 2021 and will be terminated 

on the date of AGM 2022  to Increase the Company’s registered capital from Baht 1,120, 000,000.00 to Baht 

1,230,000,000.00 by issuing new ordinary 220,000,000 shares, at the par value Baht 0.50, totaling Baht 110,000,000 

in value. The capital increase takes place in the following manner; 

Capital Increase Type No. of Shares 

 

Par 

(baht per share) 

Total 

(baht) 

By the objective to utilize 

capital 

Ordinary shares - None - - - 

  By General Mandate Ordinary shares 220,000,000 0.50 110,000,000 

 2. Allocation of Newly Issued Shares 

   2.1 By the objective of  capital utilization 

Allocation No. of 

Shares 

New Ratio 

(New: 

Existing) 

Offered 

Price 

(Baht per 

share) 

Date and Time 

for Subscription 

and Payment 

Remark 

- None -      

 2.1.1 The Company’s procedure, in case of any fractions 

  - None –  

 

             Attachment 4 
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2.1.2 Outstanding shares unallocated 

  - None –  

   2.2 General Mandate 

Allocation Type No. of Shares New Ratio 

(New: 

Existing) 

Offered 

Price 

(baht per 

share) 

Date and 

Time for 

Subscription 

and Payment 

Remark 

Existing 

shareholders 

Ordinary 

shares 

- - - - - 

General 

Investors 

Ordinary 

shares 
- - - - - 

Private 

placement 

Ordinary 

shares 
220,000,000 - Remark1 Remark1 - 

 

Remark: 1/ The aforementioned allocation of ordinary shares must not take place between a related person under the Notification of 

Securities and Exchange Commission Tor. Jor. 21/2551 RE: Rules on Connected Transactions, B.E. 2551 (2008) and Notification of 

the Board of Governors of the Stock Exchange of Thailand RE: Disclosure of Information and Operations of Companies Regarding 

Related Transactions, B.E. 2546 (2003) and the price offered in private placement must not be considered as a discount value 

according to the SEC criteria in the Notification Tor. Jor. 72/2558 RE: The Approval of Listed Companies for Issuance of New Shares 

via Private Placement and Notification Sor. Chor. 39/2551 Re: The calculation of securities offering price and the determination of 

market price for the offering of new securities at discount value.  The market value used to determine of offering price must not be less 

than 90 percent of the weighted average price on the Stock Exchange of Thailand of the at least the last 7 days but not more than 15 

days consecutively before the day of private placement offering. 

  Thus, the Company’s Board of Directors has the authority to consider the increase in capital all at 

once or in multiple rounds, including the offering price, the date and time of the offering, and the information and 

conditions regarding the allocation of new shares including signatory on relevant documents and agreements. The 

authorized person is also legible to take any necessary action related to the issuance and offering of new shares, 

as well as the registration of new shares in the Stock Exchange of Thailand. The allocation of shares is to be done 

before the next Annual General Meeting of Shareholders or within the date governed by regulation to hold the next 

annual meeting, whichever is sooner. 
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 3. The Determination of Annual General Meeting of Shareholders for Approval the extension on Capital 

  Increase and  Allocation .  

  The Annual General Meeting of Shareholders 2022 will take place on April 21st, 2022 at 14.00 p.m., 

the meeting room the Company, EARTH TECH ENVIRONMENT PUBLIC COMPANY LIMITED. Address.88, 88/1, 

Moo.1, Ban That Sub-District, KaengKhoi District Saraburi 18110.The Company determines the record date for 

shareholders eligible for attending the Annual General Meeting to be on March 9th,2022. 

4. Request for Capital Increase/Allocation to Relevant Entities and Conditions on the Request (if any) 

 The Company already had registered the capital increase of THB 1,230,000,000.00 by issuing shares 

of 220,000,000 shares with par value of THB 0.50 per share to the Department of Business Development, 

Ministryof Commerce. The Company will apply for registration of paid-up capital when it has been paid from time 

to time.  

5. Objectives of Capital Increase, and Utilization of Capital 

5.1 The capital increase to support the offering through private placement 

5.2 The objectives of capital increase are as followed; 

 (1) Utilize on the future business expansion of the Company and/or subsidiaries. 

(2) Utilize on working capital for the Company and/or subsidiaries for the remaining amount 

6. Benefits from Capital Increase and Allocation 

  Expansion of capital base for the Company and/or its subsidiaries, and/or as support for future 

expansion in business of the Company and/or its subsidiaries. 

7.Benefits of Capital Increase/Allocation to Shareholders 

  The Company will utilize the fund from capital increase as working capital for the Company and/or its 

Subsidiaries, and/or utilize in the future business expansion of the Company and/or its Subsidiaries. This is to 

enhance performance as well as competitiveness of the Company and/or its Subsidiaries in the long run. The 

holders of common shares offered in a private placement, will have rights equal to the Company’s existing 

shareholders including the right to receive dividend from the day their names are registered in the Company’s book 

of shareholders’ registration at the Ministry of Commerce. 

8.The Opinion of the Audit Committee and Board of Directors 

  The capital increase by General Mandate will support the Company’s operation and fund raising in 

the future. The Company planned to utilize funds covering future business expansion, by the business joint venture 
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or through the strategic business partner(s) and as working capital. This is to enhance performance as well as 

competitiveness of the Company in the long run.  With consideration regarding rationale, necessity, capital 

utilization plan, and impact towards business operation from capital increase; the Audit Committee and Board of 

Directors deemed the capital increase to be necessary and appropriate.  

9. Responsibilities of Directors 

  In the case the directors of the Company failed to perform their duties with due integrity and diligence 

for the best interest of the Company in matters related to the capital increase, and such failure has resulted in 

damages to the Company; shareholders can pursue legal actions against the Company’s directors in accordance 

with Section 85 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535.(1992) If the failure to perform such duty has resulted 

in the directors’ wrongful benefits; shareholders can pursue legal actions against the responsible directors instead 

of the Company in accordance with Section 89/18 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535.(1992) 

10.  The Other Significant Details in Support for the Consideration to Approve Capital 

Increase/Allocation 

 - None – 

11. Process Timeline in the Case that the Board of Directors Approve the Increase/Allocation of Shares 

Process Date 

Annual General Meeting of Shareholders 2021 April 22rd, 2021 

Date of registration for capital increase with the Division of Business 

Development, Ministry of Finance 

April 30th, 2021 

Board of Directors Meeting1/2022 February 22rd,2022 

Record date for the Annual General Meeting of Shareholders 2022 March 9th,2022 

Annual General Meeting of Shareholders 2022 April 21st, 2022 

Date of registration for paid-up capital increase with the Division of 

Business Development, Ministry of Finance 

Within 14 days from the 

date of receiving payment for the 

newly issued share time ot time 

Offering of the new shares by General Mandate through private 

placement  

Within 12 months from the date of 

Annual General Meeting of 

Shareholders 2022 

 

Respectfully, 

( Mr. Ekarin Luengviriya ) 

Managing Director 

Company secretary  

Phone Number: 036-200294-5 
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