สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ใบนําฝากชําระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-in Slip)

สําหร ับจองซือหุน
้ เพิมทุน
บริษ ัท จี แคปปิ ตอล จําก ัด (มหาชน)
G CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

* โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู ้ชําระเงิน *
130 - 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชัน 2,3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เพือเข ้าบัญชี บริษ ัท หล ักทร ัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จําก ัด (มหาชน) เพือจองซือหล ักทร ัพย์

ว ันที (DATE)………………………………………

For A/C

สาขาผูร้ ับฝาก (BRANCE)……...…………………

UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Co.,Ltd. For Securities Subscriptions

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
Service Code: UOBKHSUB /Comp Code: 89899
Bangkok Bank Public Co.,Ltd.
(Bill Payment) ( 12.- / 25.- )

เงินสด / CASH

เลขทีเช็ ค /
CHEQUE NO.

สําหร ับลูกค้า /
For Customer

ชุดแจ้งการชําระเงิน

NAME
ชือลูกค ้า
Ref.1
เลขทะเบียนผู ้ถือหุ ้น /
Registration No.
Ref.2
เลขบัตรประชาชนหรือ
เลขทีหนังสือเดินทาง /
ID or Passport Number

ชือธนาคาร (DRAWEE BANK) /
สาขา (BRANCH)

เช็ คลงว ันที /
DATE

จํานวนเงิน /
AMOUNT

สําหร ับเจ้าหน้าทีธนาคาร
ผูร้ ับเงิน

เช็ ค / CHEQUE
ผูร้ ับมอบอํานาจ

จํานวนเงินเป็นต ัวอ ักษร (บาท)
AMOUNT IN WORDS (BAHT)
กรณีชําระผ่านธนาคาร กรุณานํ าเอกสารฉบับนีไปชําระเงินได ้ทีธนาคารทีระบุข ้างต ้นได ้ทุกสาขาทัวประเทศ และโปรดระบุธนาคารทีท่านชําระ โดยผู ้ชําระเป็ นผู ้รับภาระค่าธรรมเนียม
Please bring along this document and make a payment at all SCB branches and additional fee charged
หมายเหตุ : เลขทะเบียนผู ้ถือหุ ้น/Ref.1 เป็ นตัวเลข 10 หลักเท่านัน โดยตรวจสอบจากใบรับรองการจองซือหุ ้นทีแนบมาพร ้อมใบรับรองสิทธิการจองซือหุ ้นสามัญเพิมทุน
Remarks : Registration Number/Ref.1, Comprising of 10 digit numbers, is verified by subscription certificate enclosed with Information Memorandum.

ชือผู ้นํ าฝาก ............................................................

โทร ...............................................................
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