
เลขทีแบบแจง้ความจาํนง / Intention notification number …………………………………………

แบบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือหุ้นสามัญเพมิทุนของ บริษัท เอ็นพพีจี ี(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) “NPPG-W3” (การใช้สิทธิครังสุดท้าย) 

Form of notice to exercise the Warrants of NPPG (Thailand) Public Company Limited “NPPG-W3” (The Last Exercise) 

เรียน   คณะกรรมการบริษทั เอน็พีพีจี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                                                                                          วนัทียนืความจาํนงการใชสิ้ทธิ ……………………………………………………… 

To      The Board of Directors of NPPG (Thailand) Public Company Limited                                                                          Date to notify the intention to exercise 

              ขา้พเจา้ (นาย / นาง / นางสาว / นิติบุคคล) .............................................................................................................................  วนั/เดือน/ปีเกิด ........................................................................ สญัชาติ ................................ เพศ ......................................  

              I/We (Mr. / Mrs. / Miss / Juristic Person)                                                                                                                                Date of Birth                                                                             Nationality                            Gender                   

              อาชีพ .........................................................ทีอยูเ่ลขที ................................ ตรอก/ซอย ........................................... ถนน........................................  แขวง/ตาํบล ......................................... เขต/อาํเภอ ..........................................................................  

              Occupation                                                 Address number                        Lane/Soi                                                Road                                          Sub-district                                           District                                           

              จงัหวดั ...................................................... รหสัไปรษณีย ์................................................. ประเทศ .......................................................................... หมายเลขโทรศพัท.์..........................................................................................................................  

              Province                                                     Postal Code                                                      Country                                                                            Telephone number                                                            

                           □ บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย   เลขทีบตัรประจาํตวัประชาชน .……………………….……….……………        □ บุคคลธรรมดาซึงเป็นคนต่างดา้ว   เลขทีหนงัสือเดินทาง / ใบต่างดา้ว ………………………… 

                                     Thai individual person             Identification card number                                                                                               Foreign individual person        Passport number 

                           □ นิติบุคคลสญัชาติไทย           เลขทะเบียนนิติบุคคล .………………………………………………………       □ นิติบุคคลซึงเป็นคนต่างดา้ว           เลขทะเบียนนิติบุคคล .…………………………………..… 

                                    Thai juristic person              Corporate registration number                                                                                         Foreign juristic person                  Corporate registration number 

โปรดแนบหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง / Please attach a certified true copy of supporting documents for the exercise of the Warrants 

ในฐานะผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบริษทั เอน็พพีจีี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือหุน้สามญัของบริษทัฯ ตามรายละเอยีดต่อไปนี 

being a Warrant Holder of NPPG (Thailand) Public Company Limited (the “Company”), I/We hereby intend to exercise the rights to purchase the Company’s ordinary shares as stated below: 

จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิทีขอใช้สิทธิ (หน่วย) 

Number of Warrants to be exercised (Unit) 

อัตราการใช้สิทธิ (วอแรนท์ : หุ้น) 

Exercise Ratio (Warrant : Share) 

จํานวนหุ้นสามัญทีได้จากการใช้สิทธิ (หุ้น) 

Number of ordinary shares derived 

From the exercise of Warrants (Shares) 

ราคาใช้สิทธิซือหุ้นสามัญ 

(บาท/หุ้น) 

Exercise Price  

(Baht per share) 

รวมเป็นเงนิทต้ีองชําระในการจองซือหุ้นสามัญ (บาท) 

Totaling of payment of the subscribed shares (Baht) 

 1 : 1.140  1.00  

             พร้อมนี ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซือหุน้สามญัดงักล่าว ทีธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในวนัใชสิ้ทธิ ชาํระโดย 

              I/We herewith submit the payment to purchase such ordinary shares that can be collected in Bangkok within the Exercise date which paid by 

                         □ เช็คบุคคล / Cheque                      □ แคชเชียร์เช็ค / Cashier’s Cheque                   □ ตวัแลกเงิน / Bank Draft                  □ เงินโอน / Money Transfer 

                         เลขทีเช็ค / Cheque Number .......................................... ลงวนัที / Dated....................................... ธนาคาร / Bank ................................................. สาขา / Branch..................................................... 

                        สงัจ่าย “บริษทั เอน็พีพีจี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)” บญัชีเลขที 053-2-28087-7 ประเภทบญัชี ออมทรัพย ์ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั )มหาชน(  สาขาบางแค  

                         Payable to “NPPG (Thailand) Public Company Limited”, Account number 053-2-28087-7, Saving account, Kasikorn Bank Plc., Bang Kae Branch. 

             ขา้พเจา้ไดส่้งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิ / ใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ และขอรับทอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ถา้ม)ี ดงันี 

             I/We hereby deliver the Warrant Certificate(s) / Warrant Substitute and request for the return of the remaining Warrants, which are not exercised (if any) as follows: 

                         □ ส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิ จาํนวน .....................................................................ใบ ตามรายละเอียดดงันี            Amount of delivered Warrants ………………………………..…… certificate(s) with the following details: 

                                  เลขทีใบสาํคญัแสดงสิทธิ ................................................ จาํนวนหน่วย ..............................................หน่วย       Warrant Certificate(s) number ………………………………. amount ……………..…………….. units 

                                  เลขทีใบสาํคญัแสดงสิทธิ ................................................ จาํนวนหน่วย ..............................................หน่วย       Warrant Certificate(s) number ………………………………. amount ……………….…….....….. units 

                                  รวมจาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธทิส่ีงมา ................................................................................................หน่วย        Total number of delivered Warrants ……..………………………………..……….…......….…. units 

                                  จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิทีขอรับทอน (ถา้ม)ี ....................................................................................หน่วย        Amount of the remaining Warrants which are not exercised (if any) …......……........................…. units 

                        □ ใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ เลขที …………………………. จาํนวน ..................................................หน่วย        Warrant Substitute number ……………….…………………. amount …………...….………..….. units 

              เมือขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัดงักล่าว ขา้พเจา้ตกลงใหบ้ริษทัฯ ดาํเนินการส่งมอบหุน้ ดงันี (โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หนึง) : 

              Upon being allocated the subscribed shares, I / We agree that the Company shall deliver the shares as follow (Please choose one only) : 

                         □ ใหอ้อกใบหุน้สาํหรับหุน้ทีไดรั้บการจดัสรรในนามของ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพอืผูฝ้าก” และดาํเนินการใหบ้ริษทั............................................................................ 

                                   สมาชิกผูฝ้ากเลขที ……..……….…... (ระบุชือใดชือหนึงตามรายชือทีปรากฏดา้นหลงัแบบฟอร์มนี) นาํหุน้นนัเขา้ฝากไวก้บั “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพอืผูฝ้าก” 

                                   เพอืเขา้บญัชีซือขายหุน้เลขที ……………………….………………………………………………..……..  ซึงขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันนั 

                                   Issue a certificate for the allotted shares in the name of  “the Thailand Securities Depository Co., Ltd. for Depositors” and proceed for ………………………………………….………. 

                                   Participant number ……..……….…. (specify one of the companies listed on the back of this form), to deposit the said shares with the “Thailand Securities Depository Co., Ltd. 

                                   for depositors” for my / our share trading account number ……………………….……………………….., maintained at such company. 

                         □ ใหอ้อกใบหุน้สาํหรับหุน้ทีไดรั้บการจดัสรรในนามของขา้พเจา้และส่งใบหุน้ใหแ้ก่ขา้พเจา้ทางไปรษณีย ์โดยขา้พเจา้อาจไดรั้บใบหุน้ภายหลงัจากทีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรับหุน้เพมิทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรัพย ์ 

                                   จดทะเบียน และอนุญาตใหท้าํการซือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 

                                   Issue a certificate for the allotted shares in my / our name and deliver it to me by mail / us whereby, I / We may obtain the share certificate after the Stock Exchange of Thailand has approved the listing of the said new  

                                   shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand. 

              ขา้พเจา้ตกลงยนืยนัว่าจะไม่เพิกถอนการใชสิ้ทธิซือหุน้สามญั และหากขา้พเจา้ไม่ส่งใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซือหุน้สามญัทีไดก้รอกรายละเอยีดครบถว้นเรียบร้อย พร้อมดว้ย เช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท ์มาถึงบริษทัฯ ภายในกาํหนด

ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ หรือหาก เช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท ์ทีสงัจ่ายไม่ผา่นการเรียกเก็บ ใหถื้อว่าการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิสินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ 

              I/We hereby confirm that this subscription is irrevocable. If I/We do not return this duly completed Form of notice to exercise the Warrants, with payment (Cheque, Cashier’s Cheque or Bank Draft) to the Company within the period for the 

notification of the intention to exercise the Warrants or the Cheque, Cashier’s Cheque or Bank Draft has not been honored, it shall deem that the notification of the intention to exercise the Warrant is nullified without being exercised. 

ลงชือ/Signed ..................................................................................... ผูจ้องซือหุน้สามญั / Subscriber 

                                                                                                                                                                                                                                                                 (                                                                                             ) 

หลกัฐานการรบัแบบแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิของ NPPG-W3 (การใช้สิทธิครงัสดุท้าย) (ผู้จองซือโปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้วย) 

Subscription Receipt for NPPG-W3 Exercise (The Last Exercise) (Subscriber, please also fill in this portion) 

วนัที / Date …………………………………………….. เลขทีใบจอง / Subscription Number ……………………………………………... 

บริษทั เอน็พพีจีี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)ไดรั้บเงินจาก (ชือตามใบจอง) ……………………………………………………………...…..…. เพอืใชสิ้ทธิซือหุน้สามญัเพมิทุนตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ NPPG-W3 

NPPG (Thailand) Public Company Limited has received money from (Name of subscriber)                                                            to purchase the ordinary shares of NPPG (Thailand) Public Company Limited “NPPG-W3” 

จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิทีขอใช้สิทธิ (หน่วย) 

Number of Warrants to be exercised (Unit) 

อัตราการใช้สิทธิ (วอแรนท์ : หุ้น) 

Exercise Ratio (Warrant : Share) 

จํานวนหุ้นสามัญทีได้จากการใช้สิทธิ (หุ้น) 

Number of ordinary shares derived 

From the exercise of Warrants (Shares) 

ราคาใช้สิทธิซือหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น) 

Exercise Price (Baht per share) 

รวมเป็นเงนิทต้ีองชําระในการจองซือหุ้นสามัญ (บาท) 

Totaling of payment of the subscribed shares (Baht) 

 1 : 1.140  1.00  

             □ เช็ค Cheque                  □ แคชเชียร์เช็ค Cashier Cheque                 □ ดร๊าฟท ์Bank Draft                 □ เงินโอน Money Transfer 

               เลขทีเช็ค / Cheque Number ..................................................... ลงวนัที / Dated................................................... ธนาคาร / Bank ................................................................ สาขา / Branch............................................................................................. 

□ ออกใบหุน้ในนามบริษทัศูนยรั์บฝากฯ เพอื /Issue the share certificate in the name of TSD for สมาชิกผูฝ้ากเลขที/Participant number..............................บญัชีซือขายหลกัทรัพยเ์ลขที/Securities trading account No………………….………….……. 

□ ออกใบหุน้ในนามผูจ้อง / Issue the share certificate in the name of subscriber 

เจา้หนา้ทีผูรั้บมอบอาํนาจ / Authorized Officer ……………………………………………………….. 

 



 

 
BROKER 

ผู้ฝากเลขที่
Participant No. 

ช่ือบริษัท 
Company Name 

ผู้ฝากเลขที่ 
Participant No. 

ช่ือบริษัท 
Company Name 

002 บริษัทหลกัทรัพย์ทสิโก้ จํากดั  
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

030 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

032 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

004 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบเีอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

034 บริษัทหลกัทรัพย์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าล์ จํากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

038 บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซ ีจํากดั (มหาชน)  
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน)  
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั 
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

050 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จํากดั 
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย พลสั จํากดั (มหาชน) 
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

051 บริษัทหลกัทรัพย์ เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จํากดั 
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

010 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ริล ลนิช์ (ประเทศไทย) จํากดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

200 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบูเีอส (ประเทศไทย) จํากดั 
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชียเวลท์ จํากดั 
ASIA WEALTH COMPANY LIMITED 

014 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จาํกดั (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED 

015 บริษัทหลกัทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จํากดั 
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

224 บริษัทหลกัทรัพย์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บริษัทหลกัทรัพย์ธนชาต จํากดั (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

225 บริษัทหลกัทรัพย์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

229 บริษัทหลกัทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จํากดั 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนตีิ ้จํากดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
 

บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย ์จํากดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

244 บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากดั 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบ ีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

247 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดติ สวิส (ประเทศไทย) จํากดั 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บริษัทหลกัทรัพย์  อาร์เอชบ ี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
RHB  SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 บริษัทหลกัทรัพย์ เคท ีซีมโิก้ จํากดั 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

SUB-BROKER 

236 ธนาคาร ทิสโก้ จํากดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 บริษัทหลกัทรัพย์ เพื่อธรุกิจหลกัทรัพย์ จํากดั (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตคีอร์ป (ประเทศไทย) จํากดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 

301 ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES 

329 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

330  ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (เพ่ือตราสารหนี)้ 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK. – BOND 

303 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) - ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ  
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 

334 บริษัทหลกัทรัพย์ เพื่อธรุกิจหลกัทรัพย์ จํากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั  
THE HONGKONG  AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. 

336 ธนาคารเกียรตนิาคิน จํากดั (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

337 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

339 ธนาคาร ทิสโก้ จํากดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพย์สนิ) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพ่ือค้าตราสารหนี)้ 
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 ธนาคารไอซีบซี ี(ไทย) จํากดั (มหาชน)  
INDUSTRIAL  AND COMMERCIAL  BANK OF CHINA (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  

343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ) 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH – CUSTODY SERVICES 

345 ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพย์สนิ) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODY SERVICES) 

328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน)  
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

425 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) (เพื่อลกูค้า) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. (FOR CUSTOMER) 

 




