

ใบจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ของ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) (CPI-W1)
Subscription Form for Warrant of Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited (CPI-W1)

การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯต่อผู้ถือหุน้ เดิมของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) จานวน 186,856,013 หน่วย ราคาเสนอขายหน่วยละ 0.50 บาท ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
วันที่จองซื้อ
Date

Offering 186,856,013 warrants to existing shareholders of Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited
at the offering price of Baht 0.50 per unit at ratio of 3 existing ordinary shares for 1 warrant

 10 มิถุนายน 2556

 11 มิถุนายน 2556

 12 มิถุนายน 2556

June 10, 2013

June 11, 2013

June 12, 2013

 13 มิถุนายน 2556

 14 มิถุนายน 2556

June 13, 2013

June 14, 2013

ข้อมูลผู้จองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิฯ โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน (Subscriber’s details – please fill in the completed information)
ข้าพเจ้า (โปรดระบุประเภทผู้จองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิฯ) (Type of subscriber)

 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

เลขทีป่ ระจาตัวประชาชน ----

Natural Person of Thai Nationality ID card Number

 นิติบุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล ....................................................................

 บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
Natural Person of Alien Nationality

 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

เลขที่ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง...................................
Alien Card/Passport Number

เลขทะเบียนนิติบคุ คล...................................................

Juristic Person of Thai Nationality

Company Registration Number
Juristic Person of Alien Nationality
Company Registration Number
ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ (Mr., Mrs., Miss, Others) .............................................................................................................................................. เลขทะเบียนผู้ถือหุน้ เลขที/่ Share Register Number....................................

บ้านเลขที่............................................. หมู่ที่............................... ตรอก/ซอย ......................................................................................... ถนน ...................................................................................................................................................
Address

Moo

Land/Soi

Road

แขวง/ตาบล .............................................................................................. เขต/อาเภอ ............................................................................................ จังหวัด ....................................................................... รหัสไปรษณีย์..................................
Sub-District

District

Province

Subscriber’s telephone (Residence)

Mobile Phone

Nationality

Postal Code

โทรศัพท์ ( บ้าน)..........................................................................................โทรศัพท์มือถือ......................................................................................... สัญชาติ....................................................................... อาชีพ.............................................
วัน/เดือน/ปี (วันจดทะเบียนนิติบุคคล)............................................. เลขประจาตัวผู้เสียภาษี................................... ................... ประเภทการหักภาษี ณ ที่จ่าย
Date of Birth (Registration Date)

Tax ID Number

Type of Tax Payment

 ไม่หัก ณ ทีจ่ ่าย
Non Withholding Tax

Occupation

 หักภาษี ณ ทีจ่ ่าย
Withholding Tax

ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นเดิมตามทะเบียนผู้ถือหุน้ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 จานวน....................................................... หุ้น ประสงค์ขอจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิฯของบริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) ดังนี้
According to the Share Register Book as May 3, 2013 I/We own……………………………………………………………. shares, hereby subscribe for the new ordinary shares of the Company as follow:

รายละเอียดการจองซื้อ (Subscription details)

จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิฯที่จองซื้อ/No. of warrant subscribed

จานวนเงินที่ชาระ/Amount (Baht)

 จองซื้อตาม/น้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร/Subscription for full/less than entitlement
 จองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร/Subscription for more than entitlement

รวม/Total
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวโดย/I/We enclose herewith my/our payment by
 โอนเงินเข้าบัญชี/Transfer
 แคชเชียร์เช็ค/Cashier Cheque
 ดร๊าฟท์/Draft
 เช็คบุคคล/Cheque
เลขที่เช็ค/ดร๊าฟท์............................................................... วันที่....................................................... ธนาคาร.................................................. สาขา...................................................................
Cheque/Draft Number
Date
Bank
Branch
โดยสั่งจ่ายบัญชี “บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุน้ ”/Account Payable to “Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited for share subscription”
หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี้: (ผู้จองซื้อหลักทรัพย์โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น)
If the securities are allotted to me/us, I/We here by agree and instruct the Company to proceed as follows (Please mark in front of your choice)
 นาหลักทรัพย์เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง: ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้รับจัดสรรไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และดาเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์ .........................................................................
สมาชิกผู้ฝากเลขที่........................................................................ นาหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูน ย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลั กทรัพย์ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น บัญชีเลขที่......................................................
(ชื่อ บั ญ ชี ซื้อ ขายหลั ก ทรั พย์ ต้ องเป็ น ชื่อ เดี ย วกั บ ผู้จ อง มิฉ ะนั้น จะดาเนิน การออกใบหุ้น ในชื่ อผู้จ องซื้อแทน) /Issue a securities certificate under the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors”
and have…………………………..………………Participant Number……………………………,deposit the said securities with Thailand Securities Depository Company Limited for my/our securities trading account No
…………………………………..(The subscriber’s name must correspond with the trading a/c name, otherwise the securities certificate will be issued)
 ให้ออกใบหลักทรัพย์ตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุ้นเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600
เพื่อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็นใบหลักทรัพย์ภายหลังผู้จองซื้อหุ้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมรายการละ 65 บาทไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) Issue a securities certificate under the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and
deposit the said securities with Thailand Securities Depository Company Limited under the issuer account number 600 for my/our name. (For issuing a securities certificate later, subscriber will be subject to 65 Baht fee specified by
Thailand Securities Depository Company Limited)
 ให้ออกเป็นใบหลักทรัพย์ตามจานวนที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อข้าพเจ้าและจัดส่งใบหลักทรัพย์ให้ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 โดยข้าพเจ้าอาจได้รับใบหลักทรัพย์ภายหลังจากที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ทาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Issue a securities certificate in my/our name and deliver it to me/us whereby, I/we agree that I/we may
obtain the securities certificate after the Stock Exchange of Thailand has approved the listing of the said securities and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand.
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิฯจานวนดังกล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซื้อ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯนี้ หากข้าพเจ้าไม่ส่งมอบใบสั่งจองซื้อ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยพร้อมชาระค่าจองซื้อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯภายในกาหนดระยะเวลาการจองซื้อ หรือหาก เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ ที่สั่งจ่ายแล้วนั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สิทธิจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือแจ้งการจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ และเอกสารการแจ้งสิทธิการจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิฯของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) และยินยอมผูกพันตามหนังสือดังกล่าวและที่จะแก้ไขเพิ่มเติมภายหน้าอีกด้วย I/We hereby undertake to buy the said warrant in the
number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If I/We do not return this duly completed subscription form with payment (Cheque/Draft/Pay-in slip) or the Cheque/Draft has not been honored within the subscription
period. I/We may be deemed to have not exercised my/our warrant subscription rights.
การคืนเงินค่าจองใบสาคัญแสดงสิทธิฯ (ถ้ามี) ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรน้อยกว่าจานวนที่จองซือ้ ทั้งหมดหรือไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ตามที่ได้อธิบายไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการคืน
เงินค่าจองซื้อ หรือเงินส่วนต่างค่าจองซื้อ โดยเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ข้าพเจ้าได้แจ้งมา
Refund of the money (if any), in case that I/We entitled to less than the subscription amount or didn’t receive the allotted portion given any reasons that have already explained in the notice of capital increase (right offering). I/We
have agreed for the refund to be returned in term of money transfer to bank deposit account that I have notified.
การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสีย่ งและก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นควรพิจารณาหนังสือแจ้งการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯอย่างรอบคอบ
Please be aware that there is a risk involved in securities investment and make sure that you have thoroughly studied all information before deciding on the warrant subscription
ลงชื่อ................................................................................................................ผู้จองซื้อ/Subscriber’s name


(.................................................................................................................)
หลักฐานการรับฝากการจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิฯของ “บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)” (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความส่วนนี้ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนและชัดเจน)
Receipt for subscription for warrants (This section must be filled by the subscriber)

วันที่จองซื้อ
 10 มิถุนายน 2556
 11 มิถุนายน 2556
 12 มิถุนายน 2556
 13 มิถุนายน 2556
 14 มิถุนายน 2556
เลขที่ใบจอง 
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) ได้รับเงินจอง (ชื่อตามใบจอง).............................................................................................................................เพื่อจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิฯของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
จานวน......................................................................หุ้น ในราคาหุน้ ละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน.........................................................บาท โดยชาระเป็น  โอนเงินเข้าบัญชี  แคชเชียร์เช็ค  ดร๊าฟท์  เช็คบุคคล
เลขที่เช็ค/ดร๊าฟท์............................................................... วันที่....................................................... ธนาคาร.................................................. สาขา...................................................................
 นาใบสาคัญแสดงสิทธิฯเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยออกใบหุน้ ในนาม บจ.ศูนย์รบั ฝากฯ  นาใบสาคัญแสดงสิทธิฯเข้าฝากบัญชีของ บจ.ศูนย์รับฝากฯ โดยเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า
เลขที่สมาชิกผู้ฝาก.............................................................
 ออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯในนามผู้จองซื้อ
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่..............................................
เลขบัญชีทซี่ ื้อขายหลักทรัพย์ ………………………………..
………………………………………………………………………………..
ใบจองเลขที/่ Subscription No………………………………
.
เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอานาจ

ผู้ฝากเลขที่
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026

ชื่อบริษัท
บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
CIMB SECURITIES INTERNATION PUBLIC CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จากัด (มหาชน)
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย)
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จากัด
ASIA CREDIT SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จากัด
KIATNAKIN SECURITIES CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี จากัด
TRINITY SECURITIES CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.

ผู้ฝากเลขที่
BROKER
027
029
030
032
034
048
200
211
224
225
229
230
244
247
248
924

ชื่อบริษัท
บริษัทหลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด
JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB-BROKER
236
242

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)

243
245

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
301
302
303
304
305
308
312
316
320
326

ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO., LTD.
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) – ผู้รับฝากทรัพย์สิน
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้ แบงกิง คอร์ปอเรชัน จากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD.BKK.
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO., LTD.
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO., LTD.
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED

ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH-CUSTODY
SERVICES
ธนาคาร เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH

328
329
330
334
336
337
339
340

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชันจากัด (เพื่อตราสารหนี)้
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD.BKK.-BOND
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดียน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ )
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี)้
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)

343

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED

345

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

