Enclosure 4

วันที (DATE)……............................................
สาขาผู ้รับฝาก (BRANCH)…...............................

SERVICE CODE :
& ………………………………………………………………………….
ชือผู ้จองซือ

A/C Name. Subscription Account for STA

Subscriber name

เลขทะเบียนผู ้ถือหุ ้น/Ref. 1
Registration Number/Ref. 1
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
A/C No. 111-3-92514-5 (Bill Payment)

เงินสด / CASH

เลขทีเ, ช็ ค / CHEQUE NO.

เลขทีบัตรประชาชน/หนั งสือเดินทาง/ใบต่างด ้าว/ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คล/Ref. 2
ID Card/Alien Card/Passport / Company Registration No./Ref. 2

ธนาคาร BANK / สาขา BRANCH

จํานวนเงิน / AMOUNT

สําหร ับลูกค้า

ชุดแจ้งการชําระเงิน

& หุ ้นสามั ญเพิมทุน บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี
ชือบัญชี บัญชีจองซือ

สําหร ับเจ้าหน้าทีธ
, นาคาร

เช็ ค / CHEQUE
จํานวนเงินเป็นต ัวอักษร (บาท) / AMOUNT IN WORDS (BAHT)

ผู ้รับเงิน/ผู ้รับมอบอํ านาจ

กรุณานํ าเอกสารฉบับนี&ไปชําระเงินได ้ทีธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช ้จ่ายแต่อย่างใด
Please bring along this document and make a payment at all SCB branches without any additional fee charged
# หุน
# หุนสามัญเพิ
หมายเหตุ เลขทะเบียนผูถ
้ อ
ื หุน/Ref.1
้
เป็นต ัวเลข 10 หล ักเท่านัน
# โดยตรวจสอบจากใบร ับรองการจองซือ
้ ทีแ
, นบมาพร้อมหนังสือแจ้งสิทธิการจองซือ
้
ม
, ทุน
Remarks: Registration Number/Ref.1, comprising of 10-digit numbers, is verified by subscription certificate enclosed with Information Memorandum

ชือผู ้นํ าฝาก/Deposit by............................................................................

โทร (โปรดระบุ)/Tel.................................................................................

วันที (DATE)……............................................
สาขาผู ้รับฝาก (BRANCH)…...............................

SERVICE CODE :
& ………………………………………………………………………….
ชือผู ้จองซือ

A/C Name. Subscription Account for STA

Subscriber name

เลขทะเบียนผู ้ถือหุ ้น/Ref. 1
Registration Number/Ref. 1
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
A/C No. 111-3-92514-5 (Bill Payment)

เงินสด / CASH

เลขทีเ, ช็ ค / CHEQUE NO.

เลขทีบัตรประชาชน/หนั งสือเดินทาง/ใบต่างด ้าว/ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คล/Ref. 2
ID Card/Alien Card/Passport / Company Registration No./Ref. 2

ธนาคาร BANK / สาขา BRANCH

จํานวนเงิน / AMOUNT

สําหรับเจ ้าหน ้าทีธนาคาร

เช็ ค / CHEQUE
จํานวนเงินเป็นต ัวอักษร (บาท) / AMOUNT IN WORDS (BAHT)

ผู ้รับเงิน/ผู ้รับมอบอํ านาจ

กรุณานํ าเอกสารฉบับนี&ไปชําระเงินได ้ทีธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช ้จ่ายแต่อย่างใด
Please bring along this document and make a payment at all SCB branches without any additional fee charged
# หุน
# หุนสามัญเพิ
หมายเหตุ เลขทะเบียนผูถ
้ อ
ื หุน/Ref.1
้
เป็นต ัวเลข 10 หล ักเท่านัน
# โดยตรวจสอบจากใบร ับรองการจองซือ
้ ทีแ
, นบมาพร้อมหนังสือแจ้งสิทธิการจองซือ
้
ม
, ทุน
Remarks: Registration Number/Ref.1, comprising of 10-digit numbers, is verified by subscription certificate enclosed with Information Memorandum

ชือผู ้นํ าฝาก/Deposit by............................................................................

สําหร ับธนาคาร

ชุดแจ้งการชําระเงิน

& หุ ้นสามั ญเพิมทุน บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี
ชือบัญชี บัญชีจองซือ

โทร (โปรดระบุ)/Tel.................................................................................

