L-WAVE 33/2564
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง
เรียน

แจ้งการใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญครัง้ ที่ 5 ของใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญของ
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (“WAVE-W2”)
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้
สามัญของบริษัทครัง้ ที่ 2 (WAVE-W2) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ”) จํานวนทัง้ สิน้ 158,655,054 หน่วย โดยได้กาํ หนดวันการ
ใช้สิทธิครัง้ แรกคือ วันทําการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งตรงกับวันที่ 30 ธันวาคม 2563 และกําหนดวันการใช้สิทธิ
ในครัง้ ต่อไปคือทุกวันที่ 15 ของเดือนมีนาคม วันที่ 15 ของเดือนมิถนุ ายน วันที่ 15 ของเดือนกันยายน และวันที่ 15 ของเดือน
ธันวาคม ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ นัน้ บริษัทจึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ
(WAVE-W2) ในครัง้ ที่ 5 ดังนี ้
1. วันกําหนดการใช้สิทธิ :

วันที่ 15 ธันวาคม 2564

2. อัตราการใช้สิทธิ :

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซอื ้ หุน้ สามัญได้ 1 หุน้

3. ราคาการใช้สิทธิ :

0.70 บาท ต่อ 1 หุน้ สามัญ

4. ระยะเวลาแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ :

วันที่ 7 – 9 ธันวาคม และ 13 – 14 ธันวาคม 2564 (รวม 5 วันทําการ)
เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

5. วิธีการใช้สิทธิและขั้นตอนการใช้สิทธิ
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญ จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ
โดยดําเนินการและส่งเอกสารแก่ตวั แทนการจองซือ้ หุน้ ฯ ดังนี ้
5.1 แบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ พร้อม
ลงนามโดยผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และส่งให้แก่ตวั แทนการจองซือ้ หุน้ ฯ ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจํานง
การใช้สิทธิ ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะสามารถขอรับแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญได้ ณ
สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ในระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ หรือ Download แบบแสดงความจํานง
การใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญได้ท่ี www.wave-groups.com
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5.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด ซึ่งผูถ้ ือใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ ลงลายมือชื่อผูโ้ อนด้านหลัง ตามจํานวนที่ระบุในแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญ และหนังสือ
มอบอํานาจให้ผอู้ ื่นมารับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ฉบับใหม่สาํ หรับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี)
5.3 ชําระเงินตามจํานวนที่ระบุในแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญ และส่งหลักฐานการชําระเงินให้แก่
ตัวแทนการจองซือ้ หุน้ ฯ โดยวิธีการชําระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญโดยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังนี ้
1) โอนเงิ น สด : โดยใช้ใ บนํา ฝากชํา ระเงิ น ค่ า สิ น ค้า และบริ ก าร (Bill Payment Pay-in Slip) ชํา ระเงิ น ได้ท่ี
ธ น า ค า ร ก รุ ง เ ท พ จํ า กั ด ( ม ห า ช น ) ทุ ก ส า ข า ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ เ ข้ า บั ญ ชี อ อ ม ท รั พ ย์
เลขที่บัญชี 118-5-31673-2 ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
เพื่อการจองซือ้ หลักทรัพย์” หรือ “RHB Securities (Thailand) Public Company Limited for Securities
Subscription” ซึ่งสามารถชําระเงินได้ตงั้ แต่เวลา 9.00 น.ของวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ถึงเวลา 16.00 น. ของ
วันที่ 14 ธันวาคม 2564 โดยกําหนดการรับเอกสารการจองซือ้ หุน้ (โดยวิธีการโอนเงินสด) ของการใช้สิทธิของ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ฯ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 7 – 9 ธันวาคม และ 13 – 14
ธันวาคม 2564 (รวม 5 วันทําการ)
2) โอนด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ : โดยการนําฝากเข้าบัญชี ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ทุก
สาขาทั่วประเทศ เข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขทีบ่ ัญชี 118-5-31673-2 สั่งจ่ายชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์
อาร์เ อชบี (ประเทศไทย) จํา กั ด (มหาชน) เพื่ อ การจองซื้อ หลั ก ทรั พ ย์” หรื อ “RHB Securities
(Thailand) Public Company Limited for Securities Subscription” ทั้ ง นี ้ สํา หรั บ การใช้ สิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จองซือ้ หุน้ จะต้องนําเช็คลงวันที่ไม่เกินวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เข้าฝากโดยใช้
ใบนําฝากผ่าน Bill payment ภายในเวลาก่อนปิ ดรับเคลียริ่งเช็คของวันที่ 9 ธันวาคม 2564 และเช็คดังกล่าว
ต้องสามารถเรียกเก็บเงินจากสํานักหักบัญชีในกรุ งเทพมหานครได้ภายในระยะเวลาจองซือ้ เท่านั้น โดย
กําหนดการรับเอกสารการจองซือ้ หุน้ (โดยวิธีการโอนด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์) ของการใช้สิทธิของ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ฯ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 7 – 9 ธันวาคม และ 13 – 14
ธันวาคม 2564 (รวม 5 วันทําการ)
ทั้งนี ้ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่จองซือ้ จะต้องเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี)
ต่างหากจากจํานวนเงินค่าจองซือ้ หุน้
ตัว แทนการจองซื อ้ หุ้น ฯ จะงดรับ เอกสารที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การจองซื อ้ หุ้น สามัญ ทางไปรษณี ย ์ งดรับ เช็ ค
ต่างจังหวัด งดรับเช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คเพื่อชําระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญทางไปรษณีย ์ และงดรับ
ชําระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญด้วยเงินสด
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บงั คับในการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ
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5.4 หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ
1) บุคคลสัญชาติไทย

: สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรข้าราชการ หรือสําเนาบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณี มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทําให้ช่ือ/
ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงาน
ราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็ นต้น) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

2) บุคคลต่างด้าว

: สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง

3) นิติบคุ คลในประเทศ

: สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์
หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีอาํ นาจ อายุไม่เกิน 6 (หก) เดือน นับจากวันที่ย่ืน
แบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดย
กรรมการผู้มี อ าํ นาจที่ มี ช่ือ ปรากฏอยู่ในหนังสื อ รับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลนัน้ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อตาม 1)
หรือ 2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

4) นิติบคุ คลต่างประเทศ

: สําเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตัง้ นิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรับรองนิติ
บุคคลที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีอาํ นาจของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ จด
ทะเบียนจัดตัง้ และรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้
โดยมีอายุไม่เกิน 6 (หก) เดือนก่อนวันที่ย่ืนแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิ
ซือ้ หุน้ สามัญ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจ และเอกสาร
หลักฐานของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

5) คัสโตเดียน (Custodian)

: สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออก
เอกสารนัน้ โดยมีอายุไม่เกิน 6 (หก) เดือนก่อนวันที่ย่ืนแบบแสดงความจํานง
การใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญ พร้อมหนังสือแต่งตัง้ คัสโตเดียน หนังสือมอบอํานาจ
(ถ้า มี ) และเอกสารหลัก ฐานของผู้มี อ าํ นาจลงลายมื อ ชื่ อ ตาม 1) หรื อ 2)
แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

ทัง้ นี ้ หากผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น ตัวแทนการจองซือ้
หุน้ ฯ ขอสงวนสิทธิท่จี ะถือว่าผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในครัง้ นัน้ ๆ
อย่างไรก็ตาม ตัวแทนการจองซือ้ หุน้ ฯ สามารถใช้ดลุ พินิจในการพิจารณาให้ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ได้ตามความเหมาะสม
6. รายละเอียดและเงือ่ นไขในการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญ
การใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญครัง้ นี ้ จะเป็ นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขในข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้อ อก
ใบสําคัญแสดงสิทธิและผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 2 (WAVE-W2) ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
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7. ตัวแทนการจองซือ้ หุ้นฯ และสถานทีต่ ิดต่อในการใช้สิทธิ
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“ตัวแทนการจองซือ้ หุ้นฯ”)
เลขที่ 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 0-2088-9917 (คุณชาลิสา) / 0-2088-9614 (คุณชุมาวดี) / 0-2088-9916 (คุณพรพรรณ) /
0-2088-9853 (คุณสุรศักดิ์)
www.th.rhbtradesmart.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-นายแมทธิว กิจโอธาน(นายแมทธิว กิจโอธาน)
ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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