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L-WAVE 35/2565 

   วนัท่ี 31 สิงหาคม 2565 

 

เร่ือง แจง้การใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัครัง้ท่ี 8 ของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของ 

 บรษิัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (“WAVE-W2”) 
 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ตามท่ีบรษิัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดอ้อกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญั

ของบริษัทครัง้ท่ี 2 (WAVE-W2) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ”) จาํนวนทัง้สิน้ 158,655,054 หน่วย โดยไดก้าํหนดวนัการใชสิ้ทธิครัง้

แรกคือ วนัทาํการสดุทา้ยของเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งตรงกบัวนัท่ี 30 ธันวาคม 2563 และกาํหนดวนัการใชสิ้ทธิในครัง้ต่อไปคือทกุ

วนัท่ี 15 ของเดือนมีนาคม วนัท่ี 15 ของเดือนมิถนุายน วนัท่ี 15 ของเดือนกนัยายน และวนัท่ี 15 ของเดือนธันวาคม ตลอดอายขุอง

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ นัน้ บรษิัทจึงขอแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (WAVE-W2) ในครัง้ท่ี 8 ดงันี ้ 
 

1. วันกาํหนดการใช้สิทธิ : วนัท่ี 15 กนัยายน 2565 

2. อัตราการใช้สิทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้  

3. ราคาการใช้สิทธิ : 0.70 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั 

4. ระยะเวลาแจ้งความจาํนงการใช้สิทธิ : วนัท่ี 8 – 9 กนัยายน และ 12 – 14 กนัยายน 2565 (รวม 5 วนัทาํการ)  

เวลา 9.00 น. – 16.00 น.  

5. วิธีการใช้สิทธิและขั้นตอนการใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั จะตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ โดย

ดาํเนินการและส่งเอกสารแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิใหแ้ก่บรษิัท ดงันี ้

5.1 แบบแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัท่ีไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชดัเจน และครบถว้นทุกรายการ พรอ้มลงนาม

โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ และส่งใหแ้ก่บริษัท ในช่วงระยะเวลาการแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิ ทัง้นีผู้ถื้อใบสาํคัญ

แสดงสิทธิฯ จะสามารถขอรับแบบแสดงความจาํนงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญได ้ณ สถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิ ใน

ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ หรือ Download แบบแสดงความจาํนงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญไดท่ี้ 

www.wave-groups.com   

5.2 ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ตามแบบท่ีตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด ซึ่งผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

ลงลายมือชื่อผูโ้อนดา้นหลงั ตามจาํนวนท่ีระบใุนแบบแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั และหนงัสือมอบอาํนาจ

ใหผู้อ่ื้นมารบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ฉบบัใหม่สาํหรบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ (ถา้มี)   

  

http://www.wave-groups.com/
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5.3 ชาํระเงินตามจาํนวนท่ีระบุในแบบแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั และส่งหลกัฐานการชาํระเงินใหแ้ก่บริษัท 

โดยวิธีการชาํระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัโดยวิธีหน่ึงวิธีใด ดงันี ้ 

1) โอนเงินสด : โดยชาํระเงินไดท่ี้ บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 014-3-00582-5 ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) 

สาขา อาคารมาลีนนท์ ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด 

(มหาชน)”  ซึ่งสามารถชาํระเงินไดต้ัง้แต่เวลา 9.00 น.ของวนัท่ี 8 กันยายน 2565 ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัท่ี 14 

กนัยายน 2565 โดยกาํหนดการรบัเอกสารการจองซือ้หุน้ (โดยวิธีการโอนเงินสด) ของการใชสิ้ทธิของผูถื้อใบสาํคญั

แสดงสิทธิฯ ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัท่ี 8 – 9 กันยายน และ 12 – 14 กันยายน 2565 (รวม 5 

วนัทาํการ)  

2) โอนด้วยเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือ ดร๊าฟท  ์: โดยการนําฝากเข้า บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 014-3-00582-5 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) สาขา อาคารมาลีนนท ์ชื่อบัญชี “บัญชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน บริษัท เวฟ 

เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกัด (มหาชน)” ทัง้นี ้สาํหรบัการใชสิ้ทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีประสงคจ์องซือ้

หุ้นจะตอ้งนาํเช็คลงวันท่ีไม่เกินวันท่ี 12 กันยายน 2565 เข้าฝากภายในเวลาก่อนปิดรับเคลียริ่งเช็คของวันท่ี          

12 กันยายน 2565 และเช็คดังกล่าวตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินจากสาํนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครไดภ้ายใน

ระยะเวลาจองซือ้เท่านั้น โดยกาํหนดการรบัเอกสารการจองซือ้หุน้ (โดยวิธีการโอนดว้ยเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือ 

ดร๊าฟท)์ ของการใช้สิทธิของผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันท่ี 8 – 9 

กนัยายน และ 12 – 14 กนัยายน 2565 (รวม 5 วนัทาํการ) 

ทัง้นี ้ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีจองซือ้จะตอ้งเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถา้มี) ต่างหาก

จากจาํนวนเงินค่าจองซือ้หุน้ 

บริษัทจะงดรบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับการจองซือ้หุน้สามญัทางไปรษณีย ์งดรบัเช็คต่างจงัหวดั งดรบัเช็ค ดร๊าฟท ์

หรือแคชเชียรเ์ช็คเพ่ือชาํระเงินคา่จองซือ้หุน้สามญัทางไปรษณีย ์และงดรบัชาํระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัดว้ยเงนิสด 

ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ จะตอ้งเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอ่ืนใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่ง

ประมวลรษัฎากรหรือขอ้บงัคบัหรือกฎหมายต่างๆ ท่ีใชบ้งัคบัในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ    

5.4 หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ 

1) บคุคลสญัชาติไทย  : สาํเนาบตัรประชาชน หรือสาํเนาบตัรขา้ราชการ หรือสาํเนาบตัรพนกังานรฐัวสิาหกจิ

ท่ียังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทาํใหช้ื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับ

ใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ให้แนบเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้ง

เปล่ียนชื่อ/ชื่อสกลุ เป็นตน้) พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

2) บคุคลต่างดา้ว  : สาํเนาใบต่างดา้ว หรือสาํเนาหนังสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุพรอ้มรบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง 

3) นิติบคุคลในประเทศ  : สาํเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยห์รือ

หน่วยงานของรฐัอ่ืนท่ีมีอาํนาจ อายุไม่เกิน 6 (หก) เดือน นบัจากวนัท่ียื่นแบบแสดง

ความจาํนงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญ พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผู้มี

อาํนาจท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลนัน้ และเอกสาร

หลกัฐานของกรรมการผูม้ีอาํนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) แลว้แต่กรณี พรอ้ม

รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
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4) นิติบคุคลต่างประเทศ  : สาํเนาเอกสารการจดทะเบียนจดัตัง้นิติบุคคล และ/หรือ หนงัสือรบัรองนิติบุคคลท่ี

ออกโดยหน่วยงานของรฐัอ่ืนท่ีมีอาํนาจของประเทศท่ีนิติบคุคลนัน้จดทะเบียนจดัตัง้ 

และรบัรองโดย Notary public ของประเทศท่ีออกเอกสารนั้น โดยมีอายุไม่เกิน 6 

(หก) เดือนก่อนวนัท่ียื่นแบบแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั พรอ้มรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้ีอาํนาจ และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผูม้ีอาํนาจ

ลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) แลว้แต่กรณี พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

5) คสัโตเดียน (Custodian)  : สาํเนาเอกสารการจดทะเบียนรบัรองโดย Notary public ของประเทศท่ีออกเอกสาร

นัน้ โดยมีอายไุม่เกิน 6 (หก) เดือนก่อนวนัท่ียื่นแบบแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิซือ้

หุน้สามญั พรอ้มหนงัสือแต่งตัง้คสัโตเดียน หนงัสือมอบอาํนาจ (ถา้มี) และเอกสาร

หลักฐานของผู้มีอาํนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) แลว้แต่กรณี พรอ้มรับรอง

สาํเนาถกูตอ้ง 

ทัง้นี ้หากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไม่ส่งมอบหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิตามท่ีกล่าวขา้งตน้ บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะ

ถือว่าผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ในครัง้นัน้ๆ อย่างไรก็ตาม บรษิัทสามารถ

ใชด้ลุพินิจในการพิจารณาใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไดต้ามความเหมาะสม   

6. รายละเอียดและเงือ่นไขในการใช้สิทธิซือ้หุน้สามัญ 

การใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัครัง้นี ้จะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขในขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบสาํคญั

แสดงสิทธิและผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2      

(WAVE-W2) ลงวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2563     

7. สถานทีต่ิดต่อในการใช้สิทธ ิ

Corporate Finance Division 
บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

ชั้น 15 อาคารมาลีนนทท์าวเวอร ์

เลขที ่3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท ์ : 0-2665-6705 ต่อ 106 , 104 

E-mail  : s_wanpen@wave-groups.com 

Website  :  www.wave-groups.com 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

                 -นายแมทธิว  กจิโอธาน-  

                    (นายแมทธิว กิจโอธาน)                                                    

           ประธานกรรมการบรษิัท และประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

mailto:s_wanpen@wave-groups.com
http://www.wave-groups.com/

