Enclosure 4

สําหรับผู้ถอื หุ้นทีจองซือโดยวิธีการกรอกรายละเอียดในใบจองซือ (Hard Copy) เท่านัน

ส่วนที

สําหรับผูช้ าํ ระเงิน / Client’s copy
BILL PAYMENT FORM

ชือหุน้
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) (“ANAN”)
วันที/Date ___________________________________________________________
สาขาผูร้ บั ฝาก / Branch ________________________________________________

400/22 ชัน 1,3,11,19 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-7960011 โทรสาร: 02-7960099

เพือนําเข้าบัญชี “บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย เพือจองซือหุน้ สําหรับผูถ้ ือหุน้ เดิม"

ชือลูกค้า / Name_______________________________
เลขบัตรประชาชนหรือเลขทีหนังสือเดินทาง ( ID or Passport)

To "KASIKORN SECURITIES PCL. FOR SUBSCRIPTION OF EXISTING SHAREHOLDERS"

เลขทีบัญชี 099-1-42250-1

REF 1

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย Comp.Code 35045
Kasikorn Bank Public Company Limited
เงินสด Cash

เช็คเลขที CHQ NO.

เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
REF 2

จํานวน Amount in Words

จํานวนเงิน Amount

ธนาคาร/สาขา Bank/Branch

จํานวนเงิน Amount

หลัก ( Registration number)

ผูร้ บั เงิน

*เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ / Ref.2 เป็ นตัวเลข หลักเท่านัน โดยตรวจสอบจากใบรับรองการถือหุน้ ทีแนบมาพร้อมหนังสือแจ้งสิทธิการจ้องหุน้ สามัญเพิมทุน
*Registration number / Ref.2 comprising of 10-digit numbers, is verified by subscription certificate enclosed with information memorandum
ชือผูน้ าํ ฝาก Deposit by_____________________________________________________

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิมเติม โทร. 02-7960011
Any queries, Please contact KS Call Center Tel. 02-7960011

โทรศัพท์ Telephone________________________________________________________

สําหรับผู้ถอื หุ้นทีจองซือโดยวิธีการกรอกรายละเอียดในใบจองซือ (Hard Copy) เท่านัน

ส่วนที 2

สําหรับธนาคาร / Bank’s copy
BILL PAYMENT FORM

400/22 ชัน 1,3,11,19 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-7960011 โทรสาร: 02-7960099

เพือนําเข้าบัญชี “บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย เพือจองซือหุน้ สําหรับผูถ้ ือหุน้ เดิม"

To "KASIKORN SECURITIES PCL. FOR SUBSCRIPTION OF EXISTING SHAREHOLDERS"

เลขทีบัญชี 099-1-42250-1

เช็คเลขที CHQ NO.

ชือลูกค้า / Name_______________________________
เลขบัตรประชาชนหรือเลขทีหนังสือเดินทาง ( ID or Passport)
REF 1

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย Comp.Code 35045
Kasikorn Bank Public Company Limited
เงินสด Cash

ชือหุน้
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) (“ANAN”)
วันที/Date ___________________________________________________________
สาขาผูร้ บั ฝาก / Branch ________________________________________________

เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
REF 2

จํานวน Amount in Words

จํานวนเงิน Amount

ธนาคาร/สาขา Bank/Branch

จํานวนเงิน Amount

หลัก ( Registration number)

ผูร้ บั เงิน

*เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ / Ref.2 เป็ นตัวเลข หลักเท่านัน โดยตรวจสอบจากใบรับรองการถือหุน้ ทีแนบมาพร้อมหนังสือแจ้งสิทธิการจ้องหุน้ สามัญเพิมทุน
*Registration number / Ref.2 comprising of 10-digit numbers, is verified by subscription certificate enclosed with information memorandum
ชือผูน้ าํ ฝาก Deposit by_____________________________________________________
โทรศัพท์ Telephone________________________________________________________

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิมเติม โทร. 02-7960011
Any queries, Please contact KS Call Center Tel. 02-7960011

