
เลขทีเ่ชค็ / Cheque Number ................................................... ลงวนัที ่/ Dated............................................... ธนาคาร / Bank .......................................................... สาขา / Branch...................................................................... 
□ เชค็ Cheque □ แคชเชยีรเ์ชค็ Cashier Cheque □ ดรา๊ฟท/์ตัว๋แลกเงนิธนาคาร Bank Draft / Bill of Exchange    □ เงนิโอน Money Transfer 

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

Power Solution Technologies Public Company Limited has received money from (Name of subscriber)        to purchase the ordinary shares of Power Solution technologies Public Company Limited under Warrants “PSTC-W1” 

 
 

เลขท่ีใบจอง / Subscription number ……………………………………… 

แบบแสดงความจ  านงการใช้สิทธิหุ้นสามัญ  ของ  บริษัท  เพาเวอร์  โซลูช่ัน  เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) “PSTC-W1” (ส าหรับรอบเดือนมกราคม 2561) 
Form for  the notification of the intention to exercise the Warrants of Power Solution Technologies PCL.  “PSTC-W1” (for the period of January 2018)

 
เรียน คณะกรรมการบริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
To The Board of Power Solution Technologies Public Company Limited 

วนัท่ีย่ืนความจ านงการใช้สิทธิ …………………………………………...…………… 
Date to notify the intention to exercise 

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว / นิติบคุคล) .......................................................................................................... วนั/เดือน/ปีเกดิ ....................................... สญัชาติ ..............................  เพศ ...................... 
I/We (Mr. / Mrs. / Miss / Juristic Person) Date of Birth Nationality Gender 
อาชพี ..................................... ทีอ่ยู่เลขที ่................................... ตรอก/ซอย ...........................................ถนน .......................................แขวง/ต าบล ................................  เขต/อ าเภอ .................................. 
Occupation Address number Lane/Soi Road Sub-district District 
จงัหวดั ................................... รหสัไปรษณีย์ .................................. ประเทศ ........................................... หมายเลขโทรศพัท์ .......................................................... 
Province Postal Code Country Telephone number 
เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี . ........................................................... ประเภทการเสยีภาษี □ หกัภาษี □ ไม่หกัภาษี 
Tax ID number Type of Tax Paying Tax to be deducted Tax not to be deducted 

□ บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน .……………….….…………  บคุคลธรรมดาซึง่เป็นคนต่างด้าว เลขทีห่นังสอืเดินทาง / ใบต่างด้าว …………………………… 
Thai natural person Identification card number Foreign natural person Passport number 

□ นิติบุคคลสญัชาติไทย เลขทะเบยีนนิติบคุคล .………………………………………  นิติบคุคลซึ่งเป็นคนต่างด้าว เลขทะเบียนนิติบคุคล .…………………………..…………… 
Thai juristic person Corporate registration number Foreign juristic person Corporate registration number 

โปรดแนบหลกัฐานประกอบการใช้สทิธิ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง / Please attach a certified true copy of supporting documents for the exercise of the Warrants 
ในฐานะผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ตามรายละเอียดต่อไปนี ้
 

 
 
 
 
 
 

พรอ้มนี้ ขา้พเจา้ขอสง่เงนิคา่จองซือ้หุน้สามญัดงักล่าว ทีธ่นาคารสามารถเรยีกเกบ็เงนิในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วนัเทา่นัน้ ช าระโดย 
I/We herewith submit the payment to purchase such ordinary shares that can be collected in Bangkok only which paid by 
□ เชค็ Cheque □ แคชเชยีรเ์ชค็ Cashier Cheque □ ดร๊าฟท/์ตัว๋แลกเงนิธนาคาร Bank Draft / Bill of Exchange □ เงนิโอน Money Transfer 
เลขทีเ่ชค็ / Cheque Number .......................................... ลงวนัที ่/ Dated....................................... ธนาคาร / Bank .................................................  สาขา / Branch..................................................... 
สัง่จ่าย “บมจ. เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลยี เพ่ือการจองซ้ือหุ้น”  ประเภทบญัชกีระแสรายวนั บญัชเีลขที ่007-3-59267-4 ธนาคากสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาโลตสั ล าลกูกา (คลอง 2) 
Payable to “Power Solution Technologies PCL. For Share Subscription”, the current account at KASIKORNBANK PCL., Lotus LamLukKa (Khlong 2) Branch, account number 007-3-59267-4 
ข้าพเจ้าได้สง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธิ / ใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ และขอรับทอนใบส าคญัแสดงสทิธิ (ถ้ามี) 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: 

□ สง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธิ จ านวน ...................... ใบ ตามรายละเอียดดงันี ้ Amount of delivered Warrants …………… certificate(s) with the following details: 
เลขทีใ่บส าคญัแสดงสทิธิ ........................................... จ านวนหน่วย ................................หน่วย Warrant Certificate(s) number …………………………. amount ………………….. units 
เลขทีใ่บส าคญัแสดงสทิธิ ........................................... จ านวนหน่วย ................................หน่วย Warrant Certificate(s) number …………………………. amount ……………...….. units 
รวมจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีส่งมา .......................................................................หน่วย Total number of delivered Warrants ………………………….…….… Units 
จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิทีข่อรับทอน (ถ้ามี) ...................................................................หน่วย Amount of the remaining Warrants which are not exercised (if any) …..…….…. units 

□ ใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ เลขที ่…………………………. จ านวน ...................................หน่วย Warrant Substitute number ……………….……………. amount ………………….. units 
เมื่อข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัดงักลา่ว ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทฯ ด าเนินการสง่มอบหุ้น ดงันี ้(โปรดเลอืกข้อใดข้อหนึ่ง) : 
Upon being allocated the subscribed shares, I / We agree that the Company shall deliver the shares as follow (Please choose one only) : 

□ ให้ออกใบหุ้นส าหรับหุ้นทีไ่ด้รับการจดัสรรในนามของ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัท............................................................................ 
สมาชิกผู้ฝากเลขที ่……..……….…... (ระบชุื่อใดชือ่หนึง่ตามรายชื่อทีป่รากฏด้านหลงัแบบฟอร์มนี)้ น าหุ้นนัน้เข้าฝากไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” 
เพื่อเข้าบญัชีซือ้ขายหุ้นเลขที่ ……………………….……………………….. ซึง่ข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้ 
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. 

□ ให้ออกใบหุ้นส าหรับหุ้นทีไ่ด้รับการจดัสรรในนามของข้าพเจ้าและส่งใบหุ้นให้แก่ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ โดยข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นภายหลงัจากทีต่ลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นเพิ่มทนุดังกลา่ว 
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีน และอนญุาตให้ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 
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. 

ข้าพเจ้าตกลงยืนยนัว่าจะไม่เพิกถอนการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั หากข้าพเจ้าไม่สง่ใบแจ้งความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัทีไ่ดกรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อย พร้อมด้วย เชค็, แคชเชยีร์เช็ค, 
ดร๊าฟท์/ตัว๋แลกเงินธนาคาร มาถงึบริษัทฯ ภายในก าหนดระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใข้สทิธิ หรือหาก เช็ค, แคชเชียรเช็ค, ดร๊าฟท/ตวแลกเงนธนาคาร ทีส่ัง่จ่ายไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถือว่าาถือว่าการ 
แจ้งความจ านงในการใช้สทิธิสิน้สภาพลงโดยไม่มกีารใช้สทิธิ 
I/We hereby confirm that this subscription is irrevocable. If I/We do not return this duly completed Form for the notification of the intention to exercise the Warrants, with payment (Cheque, 
Cashier Cheque, Bank Draft / Bill of Exchange) to the Company within the period for the notification of the intention to exercise the Warrants or the Cheque, Cashier Cheque, Bank Draft / Bill 
of Exchange has not been honored, it shall deem that the notification of the intention to exercise the Warrant is nullified without being exercised. 

ลงชื่อ/Signed ......................................................................................  ผู้จองซือ้หุ้นสามญั / Subscriber 
( ) 

หลักฐานการใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญ (ส าหรับรอบเดือนมกราคม 2561) (ผู้จองซ้ือโปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย) 
SUBSCRIPTION RECEIPT (for the period of January 2018) (SUBSCRIBER PLEASE ALSO FILL IN THIS PORTION) 

วนัท่ี / Date …………………………………………….. เลขท่ีใบจอง / Subscription Number ……………………………………………... 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ได้รบัเงินจาก (ช่ือตามใบจอง) …………………………………………………………. เพ่ือจองซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) “PSTC-W1” 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 ออกใบหุ้นในนาม บ.ศนูย์รบัฝากฯ เพ่ือ /Issue the share certificate in the name of TSD for สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี/Participant number........................... บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์เลขท่ี/Securities trading account No………….....………. 
 ออกใบหุ้นในนามผู้จอง / Issue the share certificate in the name of subscriber 

เจ้าหน้าท่ีผู้ รับมอบอ านาจ / Authorized Officer …………………………………………………

จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธิ 
ที่ขอใช้สทิธิ (หน่วย) 

Number of Warrants 
to be exercised (Unit) 

อตัราการใช้สทิธิ 
(วอแรนท์/หุ้น) 
Exercise Ratio 
(Warrant : Share) 

จ านวนหุ้นสามญัที่ได้จากการใช้สทิธิ (หุ้น) 
Number of ordinary shares derived 

From the exercise of Warrants 

ราคาใช้สทิธิซือ้หุ้น 
สามญั (บาท/หุ้น) 
Exercise Price 
(Baht per share) 

รวมเป็นเงินท่ีต้องช าระในการจองซือ้หุ้นสามญั (บาท) 
Totaling of payment of the subscribed shares (Baht) 

 1 : 1  0.50  

จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธิ 
ที่ขอใช้สทิธิ (หน่วย) 

Number of Warrants 
to be exercised (Unit) 

อตัราการใช้สทิธิ 
(วอแรนท์/หุ้น) 
Exercise Ratio 
(Warrant : Share) 

จ านวนหุ้นสามญัที่ได้จากการใช้สทิธิ (หุ้น) 
Number of ordinary shares derived 

From the exercise of Warrants 

ราคาใช้สทิธิซือ้หุ้น 
สามญั (บาท/หุ้น) 
Exercise Price 
(Baht per share) 

รวมเป็นเงินท่ีต้องช าระในการจองซือ้หุ้นสามญั (บาท) 
Totaling of payment of the subscribed shares (Baht) 

 1 : 1  0.50  



       

 

BROKER
ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name
002 บริษทัหลกัทรัพยทิ์สโก ้จ  ากดั  030 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน)

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
003 บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั  (มหาชน) 032 บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั  

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
004 บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั  034 บริษทัหลกัทรัพยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
005 บริษทัหลกัทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 038 บริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จ  ากดั (มหาชน)

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
006 บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จ  ากดั  (มหาชน) 048 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จ  ากดั (มหาชน)

PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
007 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั 200 บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED  MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
008 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) 211 บริษทัหลกัทรัพย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จ ากดั

ASIA PLUS GROUP HOLDINGS SECURITIES PUBLIC COMPANY UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD.
010 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ริล ลินช ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั   213 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จ  ากดั

 MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED  ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.
011 บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 224 บริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน)

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED
013 บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 225 บริษทัหลกัทรัพยซี์ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.  CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
014 บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 229 บริษทัหลกัทรัพย ์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากดั

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.  JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED   
015 บริษทัหลกัทรัพย ์แอพเพิล เวลธ์ จ  ากดั 230 บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จ  ากดั

APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
016 บริษทัหลกัทรัพยธ์นชาต จ ากดั  (มหาชน) 244 บริษทัหลกัทรัพย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED            MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
019 บริษทัหลกัทรัพย ์เคเคเทรด จ ากดั 247 บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จ ากดั

KKTRADE SECURITIES COMPANY LIMITED  CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD.
022 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิต้ี จ  ากดั 248 บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ากดั

 TRINITY SECURITIES CO.,LTD. KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
023 บริษทัหลกัทรัพยไ์ทยพาณิชย ์จ  ากดั 924 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน)

SCB SECURITIES CO.,LTD. FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
026 บริษทัหลกัทรัพยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน)     

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
027 บริษทัหลกัทรัพย ์อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
029 บริษทัหลกัทรัพยก์รุงศรี จ  ากดั (มหาชน)   

KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED
SUB-BROKER

236 ธนาคาร ทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) 243 บริษทัหลกัทรัพย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์จ  ากดั (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

242 บริษทัหลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
301 ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) 330 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (เพ่ือตราสารหน้ี)

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) - ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 334 บริษทัหลกัทรัพย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์จ  ากดั (มหาชน) (คสัโตเด้ียน)

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
304 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ ้แบงก้ิง คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน)

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 339 ธนาคาร ทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพยสิ์น)

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพ่ือคา้ตราสารหน้ี)

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน)

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED
320 ธนาคารดอยซ์แบงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพ่ือรับฝากทรัพยสิ์น 345 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES  THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
326 ธนาคาร เดอะรอยลัแบงกอ์๊อฟสกอตแลนด ์เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ 425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือลูกคา้)

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)
328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดั (มหาชน)

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED




