
 

 

 

 

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุ 

ควบคู่กับใบสาํคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุน้สามัญ ครัง้ที ่3 (WAVE-W3) 

ของ 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกัด (มหาชน) (WAVE-W3) 

 

 
 

 

 

ระยะเวลาจองซือ้ระหว่างวันที ่7, 10 – 12 และ 17 ตุลาคม 2565 
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L-WAVE ENT 46/2565 

วนัท่ี 23 กนัยายน 2565 

 

เร่ือง แจง้สิทธิการจองซือ้หุน้สามัญเพ่ิมทุนควบคู่กับใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามัญของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์

จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 3 (WAVE-W3) 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ของบรษิัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. หนงัสือขอ้สนเทศการเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนควบคู่กับใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของ      

บรษิัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 3 (WAVE-W3) 

 2. สรุปรายละเอียดเบือ้งตน้ของใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์

จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 3 (WAVE-W3)  

 3. ใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนควบคู่กับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท เวฟ 

เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 3 (WAVE-W3) 

 4. ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุน ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 

จาํกดั 

 5. ใบแจง้การชาํระเงิน เพ่ือเขา้บญัชี “บรษิัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี ้จาํกดั เพ่ือการจองซือ้หุน้”  

 6. แบบสอบถามเพ่ือหาข้อบ่งชี ้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นํา

หลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชีผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account)  

 7. แบบสอบถามสาํหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล 

 8. แผนท่ีสถานท่ีจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กับใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัท เวฟ 

เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 3 (WAVE-W3) 

 9. หนงัสือมอบอาํนาจ 

ตามท่ีท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2565 ของบรษิัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวนัท่ี 

13 กันยายน 2565 ไดม้ีมติอนุมัติ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่จาํนวนไม่เกิน 11,868,136,281 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้     

หุน้ละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีผูถื้อหุน้และรายถืออยู่ (Right Offering) 

เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ครัง้ท่ี 3 (WAVE-W3) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ       

WAVE-W3”) และเพ่ือรองรบัการปรบัสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 2 (WAVE-W2) และ (2) 

การออกและจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 จาํนวนไม่เกิน 2,617,539,003 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุน้ของ
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บรษิัทท่ีจองซือ้และไดช้าํระราคาค่าจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีบรษิัทออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ 

(Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่าเสนอขาย (หน่วยละ 0 บาท) โดยมีรายละเอียดเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งสาํหรับการจองซือ้หุ้น

สามญัเพ่ิมทนุควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ WAVE-W3 ดงันี ้  

(ก) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน จาํนวนไม่เกิน 7,852,617,010 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขาย

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุน้เดิม ต่อ 10 หุน้สามญัเพ่ิม

ทนุใหม่ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.10 บาท  

(ข) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน จาํนวนไม่เกิน 2,617,539,003 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือรองรบั

การใชสิ้ทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ท่ีจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทท่ีจองซือ้และไดช้าํระ

ราคาค่าจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ท่ีบริษัทออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการ

ถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่ ต่อ 1 ใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 

โดยไม่คิดมลูค่าเสนอขาย (หน่วยละ 0 บาท) โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้ 

ท่ีราคาใชสิ้ทธิ 0.15 บาท ต่อหุน้  

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตาม (ก)  ผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจํานงจองซื ้อหุ้นเพ่ิมทุนเกินกว่าสิทธิ 

(Oversubscription) ท่ีไดร้บัการจดัสรรตามสดัส่วนได ้ในราคาเสนอขายเดียวกัน และจะไดร้บัจดัสรรหุน้ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ

ต่อเมื่อมีหุน้สามญัเพ่ิมทนุเหลือจากการจองซือ้ของผูถื้อหุน้เดิมตามสิทธิ โดยบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุท่ีจอง

ซือ้เกินกว่าสิทธิดงักล่าว ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือขอ้สนเทศการเสนอขาย

หุน้สามญัเพ่ิมทนุฯ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) ท่ีแนบมาพรอ้มนี ้ 

ทั้งนี ้การจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนไม่ว่ากรณีใดจะตอ้งไม่ทาํใหผู้ถื้อหุน้รายใดมีหนา้ท่ีตอ้งทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย์

ทัง้หมดของบรษิัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุท่ี ทจ.12/2554 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการใน

การเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พ่ือครอบงาํกิจการ และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม หรือลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนขอ้จาํกัดการถือหุน้ของคนต่างดา้ว

ตามท่ีระบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิัท  

บริษัทจึงเรียนมาเพ่ือแจง้สิทธิของท่านในการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนใหมข่องบริษัท ซึ่งไดร้ะบุจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิใน

การจองซือ้ไวใ้นใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4) และบริษัทไดก้าํหนดรายละเอียดการออกและ

เสนอขายพรอ้มทัง้การจดัสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนไวใ้นหนงัสือขอ้สนเทศการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนฯ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) ท่ี

แนบมาพรอ้มกนันี ้

หากมีขอ้สงสัยประการใดเก่ียวกับการจดัสรร ขั้นตอน และ วิธีการจองซือ้ กรุณาติดต่อมายงัสาํนักงานเลขานุการ

บรษิัท หมายเลขโทรศพัท ์0-2665-6705 ต่อ 106 ในวนัและเวลาทาํการ  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                             - นายแมทธวิ กิจโอธาน -  

 (นายแมทธิว กิจโอธาน)  

     ประธานกรรมการบรษิทั และประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร  


