
ส่วนท่ี 1 ส ำหรับลูกค้ำ / For Customer

บริษัทหลักทรัพย ์อำรเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)

RHB Securities (Thailand) Public Company Limited 

เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษี  0107547000796
โทรศพัท ์ 02-088-9999 โทรสำร 02-108-0999

ใบน ำฝำกช ำระเงินค่ำสนิค้ำและบริกำร (Bill Payment Pay-In Slip)

ใบส ำคัญแสดงสทิธิจะซือ้หุน้สำมญัของ บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์(WAVE-W2)

เพ่ือเขำ้บญัชี บล.อำรเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) เพ่ือกำรจองซือ้หลกัทรพัย ์ วันที่ / Date .................................................................................
Deposit to RHB Securities (Thailand) PCL. for Securities Subscription สำขำผูร้บัฝำก / Branch ................................................................

ชดุแจง้กำรช ำระเงิน

บมจ. ธนำคำรกรุงเทพ
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
Account no. 118-5-31673-2
SERVICE CODE     :    RHBTHSEC
COMP CODE         : 16732

ชื่อผูถื้อใบแสดงสทิธิ / Name :

Ref.1
เลขที่บตัรประชำชนหรือ 
เลขที่หนงัสือเดินทำง
ID or Passport Numberวนัท่ีรบัย่ืนควำมจ ำนง 7 – 9 ธันวำคม และ 13 - 14 ธันวำคม 2564 / 

Exercise period 7 – 9 December and 13 - 14 December 2021 

(กรณีเป็นเช็ค ลงวนัท่ี ไม่เกิน 9 ธันวำคม 2564 ทรำบผลกำรเรยีกเก็บ
เงินไดจ้ำกส  ำนกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพฯ ภำยในระยะเวลำรบัจองซือ้หุน้  
/ Cheque must be dated by no later than 9 December 2021)

Ref.2
เบอรโ์ทรศัพทมื์อถือ
Mobile Number

 เงินสด / Cash หมำยเลขเช็ค / Cheque No. ช่ือธนำคำร-สำขำ / Bank –Branch เช็คลงวนัท่ี / Due Date

 เช็ค / Cheque ….…………………………… …..……………………………………. …………………………….. ส  ำหรบัเจ้ำหนำ้ท่ีธนำคำร / For bank office
จ ำนวนเงิน (บำท) 
Amount (Baht)

ผูร้บัเงิน  ......................................................จ ำนวนเงินเป็นตวัอกัษร 
Amount  in Words

ช่ือผูน้  ำฝำก / Deposit By ……………………………………………………… โทรศพัท์ / Telephone  …………………………………………………  

ส่วนท่ี 2 ส ำหรับธนำคำร / For Bank

บริษัทหลักทรัพย ์อำรเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)

RHB Securities (Thailand) Public Company Limited 

เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษี  0107547000796
โทรศพัท ์ 02-088-9999 โทรสำร 02-108-0999

ใบน ำฝำกช ำระเงินค่ำสนิค้ำและบริกำร (Bill Payment Pay-In Slip)

ใบส ำคัญแสดงสทิธิจะซือ้หุน้สำมญัของ บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์(WAVE-W2)

เพ่ือเขำ้บญัชี บล.อำรเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) เพ่ือกำรจองซือ้หลกัทรพัย ์ วันที่ / Date .................................................................................
Deposit to RHB Securities (Thailand) PCL. for Securities Subscription สำขำผูร้บัฝำก / Branch ................................................................

ชดุแจง้กำรช ำระเงิน

บมจ. ธนำคำรกรุงเทพ
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
Account no. 118-5316-732
SERVICE CODE     :    RHBTHSEC
COMP CODE         : 16732

ชื่อผูถื้อใบแสดงสทิธิ / Name :

Ref.1
เลขที่บตัรประชำชนหรือ 
เลขที่หนงัสือเดินทำง
ID or Passport Numberวนัท่ีรบัยื่นควำมจ ำนง 7 – 9 ธันวำคม และ 13 - 14 ธันวำคม 2564 / 

Exercise period 7 – 9 December and 13 - 14 December 2021 

(กรณีเป็นเช็ค ลงวนัท่ี ไม่เกิน 9 ธันวำคม 2564 ทรำบผลกำรเรยีกเก็บ
เงินไดจ้ำกส  ำนกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพฯ ภำยในระยะเวลำรบัจองซือ้หุน้  
/ Cheque must be dated by no later than 9 December 2021)

Ref.2
เบอรโ์ทรศัพทมื์อถือ
Mobile Number

 เงินสด / Cash หมำยเลขเช็ค / Cheque No. ช่ือธนำคำร-สำขำ / Bank –Branch เช็คลงวนัท่ี / Due Date

 เช็ค / Cheque ….…………………………… …..……………………………………. …………………………….. ส  ำหรบัเจ้ำหนำ้ท่ีธนำคำร / For bank office
จ ำนวนเงิน (บำท) 
Amount (Baht)

ผูร้บัเงิน  ......................................................จ ำนวนเงินเป็นตวัอกัษร 
Amount  in Words

ช่ือผูน้  ำฝำก / Deposit By ……………………………………………………… โทรศพัท์ / Telephone  …………………………………………………  


