ส่วนที่ 1

สำหรับลูกค้ำ / For Customer

ใบนำฝำกชำระเงินค่ำสินค้ำและบริกำร (Bill Payment Pay-In Slip)

บริษัทหลักทรัพย์ อำร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
RHB Securities (Thailand) Public Company Limited

ใบสำคัญแสดงสิทธิจะซือ้ หุน้ สำมัญของ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ (WAVE-W2)

เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี 0107547000796
โทรศัพท์ 02-088-9999 โทรสำร 02-108-0999

เพื่อเข้ำบัญชี บล.อำร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) เพื่อกำรจองซือ้ หลักทรัพย์
Deposit to RHB Securities (Thailand) PCL. for Securities Subscription
บมจ. ธนำคำรกรุงเทพ
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่ / Date .................................................................................
สำขำผูร้ บั ฝำก / Branch ................................................................

ชื่อผูถ้ ือใบแสดงสิทธิ / Name :

ชุดแจ้งกำรชำระเงิน

Ref.1
เลขที่บตั รประชำชนหรือ
เลขที่หนังสือเดินทำง
ID or Passport Number
วันที่รบั ยื่นควำมจำนง 7 – 9 ธันวำคม และ 13 - 14 ธันวำคม 2564 /
Exercise period 7 – 9 December and 13 - 14 December 2021
Ref.2
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
(กรณีเป็ นเช็ค ลงวันที่ ไม่เกิน 9 ธันวำคม 2564 ทรำบผลกำรเรียกเก็บ
เงินได้จำกสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพฯ ภำยในระยะเวลำรับจองซือ้ หุน้ Mobile Number
Account no. 118-5-31673-2
SERVICE CODE : RHBTHSEC
COMP CODE
: 16732

/ Cheque must be dated by no later than 9 December 2021)

 เงินสด / Cash
 เช็ค / Cheque

หมำยเลขเช็ค / Cheque No.

ชื่อธนำคำร-สำขำ / Bank –Branch

….……………………………

…..…………………………………….

เช็คลงวันที่ / Due Date
……………………………..

สำหรับเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร / For bank office

จำนวนเงิน (บำท)
Amount (Baht)
ผูร้ บั เงิน ......................................................

จำนวนเงินเป็ นตัวอักษร
Amount in Words
ชื่อผูน้ ำฝำก / Deposit By ………………………………………………………

โทรศัพท์ / Telephone …………………………………………………

ส่วนที่ 2

สำหรับธนำคำร / For Bank

ใบนำฝำกชำระเงินค่ำสินค้ำและบริกำร (Bill Payment Pay-In Slip)

บริษัทหลักทรัพย์ อำร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
RHB Securities (Thailand) Public Company Limited

ใบสำคัญแสดงสิทธิจะซือ้ หุน้ สำมัญของ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ (WAVE-W2)

เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี 0107547000796
โทรศัพท์ 02-088-9999 โทรสำร 02-108-0999

เพื่อเข้ำบัญชี บล.อำร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) เพื่อกำรจองซือ้ หลักทรัพย์
Deposit to RHB Securities (Thailand) PCL. for Securities Subscription
บมจ. ธนำคำรกรุงเทพ
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่ / Date .................................................................................
สำขำผูร้ บั ฝำก / Branch ................................................................

ชื่อผูถ้ ือใบแสดงสิทธิ / Name :

ชุดแจ้งกำรชำระเงิน

Ref.1
เลขที่บตั รประชำชนหรือ
เลขที่หนังสือเดินทำง
วันที่รบั ยื่นควำมจำนง 7 – 9 ธันวำคม และ 13 - 14 ธันวำคม 2564 /
ID or Passport Number
Exercise period 7 – 9 December and 13 - 14 December 2021
Ref.2
(กรณีเป็ นเช็ค ลงวันที่ ไม่เกิน 9 ธันวำคม 2564 ทรำบผลกำรเรียกเก็บ
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
เงินได้จำกสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพฯ ภำยในระยะเวลำรับจองซือ้ หุน้ Mobile Number
Account no. 118-5316-732
SERVICE CODE : RHBTHSEC
COMP CODE
: 16732

/ Cheque must be dated by no later than 9 December 2021)

 เงินสด / Cash
 เช็ค / Cheque

หมำยเลขเช็ค / Cheque No.

ชื่อธนำคำร-สำขำ / Bank –Branch

….……………………………

…..…………………………………….

เช็คลงวันที่ / Due Date
……………………………..

สำหรับเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร / For bank office

จำนวนเงิน (บำท)
Amount (Baht)
จำนวนเงินเป็ นตัวอักษร
Amount in Words
ชื่อผูน้ ำฝำก / Deposit By ………………………………………………………

ผูร้ บั เงิน ......................................................

โทรศัพท์ / Telephone …………………………………………………

