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L-WAVE 2/2566 

   วนัที่ 16 มกราคม 2566 
 
เรื่อง แจง้การใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัครัง้ที่ 1 ของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของ 
 บรษิัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 3 (“WAVE-W3”) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ตามที่บรษิัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดอ้อกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั
ของบริษัทครัง้ที่ 3 (WAVE-W3) (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ”) จ านวนทั้งสิน้ 2,617,536,861 หน่วย โดยไดก้ าหนดวันการใช้สิท           
ครัง้แรกคือ วนัท าการสดุทา้ยของเดือนมกราคม 2566 ซึง่ตรงกบัวนัที่ 31 มกราคม 2566 และก าหนดวนัการใชส้ิทธิในครัง้ต่อไปคือ
ทกุวนัท าการสดุทา้ยของเดือนเมษายน เดือนกรกฎาคม เดือนตลุาคม และเดือนมกราคม ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิฯ นัน้ 
บรษิัทจงึขอแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการใชส้ิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (WAVE-W3) ในครัง้ที่ 1 ดงันี ้ 
 

1. วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ : วนัที่ 31 มกราคม 2566 

2. อัตรำกำรใช้สิทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้  

3. รำคำกำรใช้สิทธิ : 0.15 บาท ตอ่ 1 หุน้สามญั  

4. ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ : วนัที่ 24 – 27 มกราคม และ 30 มกราคม 2566 (รวม 5 วนัท าการ)  

เวลา 9.00 น. – 16.00 น.  

5. วิธีกำรใช้สิทธิและขั้นตอนกำรใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั จะตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ โดย
ด าเนินการและสง่เอกสารแจง้ความจ านงการใชส้ิทธิใหแ้ก่บรษิัท ดงันี ้

5.1 ย่ืนแบบแสดงความจ านงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัที่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งชดัเจน และครบถว้นทกุรายการ พรอ้มลงนาม
โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และส่งใหแ้ก่บริษัท ในช่วงระยะเวลาการแจง้ความจ านงการใชส้ิทธิ ทัง้นีผู้ถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ จะสามารถขอรับแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญได ้ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ใน
ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ หรือ Download แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญได้ที่  
www.wave-groups.com   

5.2 น าส่งใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ตามแบบที่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด ซึ่งผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ ลงลายมือช่ือผูโ้อนดา้นหลงั ตามจ านวนที่ระบุในแบบแสดงความจ านงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั และหนงัสือมอบ
อ านาจใหผู้อ้ื่นมารบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ฉบบัใหม่ส  าหรบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่ยงัไม่ไดใ้ชส้ิทธิ (ถา้มี)   

5.3 ช าระเงินตามจ านวนที่ระบุในแบบแสดงความจ านงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั และส่งหลกัฐานการช าระเงินใหแ้ก่บริษัท 
หรอืตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ (หากบรษิัทฯ ไดแ้ตง่ตัง้) โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้
หุน้สามญัจะตอ้ง   

http://www.wave-groups.com/
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1) โอนเงินสด : โอนเงินเขา้ บัญชีกระแสรำยวันเลขที่ 014-3-00582-5 ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) สำขำ 
อำคำรมำลีนนท ์ช่ือบัญชี “บัญชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกัด (มหำชน)”  ซึ่ง
สามารถช าระเงินไดต้ัง้แต่เวลา 9.00 น.ของวนัที่ 24 มกราคม 2566 ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัที่ 30 มกราคม 2566 
โดยให้แนบหลักฐานการโอนเงินที่ธนาคารออกให้ พรอ้มระบุช่ือ นามสกุล และเบอรโ์ทรศัพทท์ี่ติดต่อไว้ด้วย 
ก าหนดการรบัเอกสารการจองซือ้หุน้ (โดยวิธีการโอนเงินสด) ของการใชส้ิทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ตัง้แต่
เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของ วนัที่ 24 – 27 มกราคม และ 30 มกราคม 2566 (รวม 5 วนัท าการ)  

2) โอนดว้ยเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค ดร๊าฟ โดยการน าฝาก บัญชีกระแสรำยวันเลขที่ 014-3-00582-5 ธนำคำรกรุงเทพ 
จ ำกัด (มหำชน) สำขำ อำคำรมำลีนนท ์ช่ือบัญชี “บัญชีจองซือ้หุน้เพิม่ทุน บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์
จ ำกัด (มหำชน)” ทัง้นี ้ส  าหรบัการใชส้ิทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่ประสงคจ์องซือ้หุน้จะตอ้งน าเช็คลงวนัที่
ไม่เกินวนัที่ 26 มกราคม 2566 เขา้ฝากภายในเวลาก่อนปิดรบัเคลียริ่งเช็คของวันที่  26 มกราคม 2566 และเช็ค
ดงักล่าวตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินจากส านกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครไดภ้ายในระยะเวลาจองซือ้เท่านัน้ โดยให้
แนบหลกัฐานการโอนเงินที่ธนาคารออกให ้พรอ้มระบช่ืุอ นามสกลุ และเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ติดตอ่ไวด้ว้ย ก าหนดการรบั
เอกสารการจองซือ้หุน้ (โดยวิธีการโอนดว้ยเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือ ดร๊าฟท)์ ของการใชส้ิทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัที่ 24 – 27 มกราคม และ 30 มกราคม 2566 (รวม 5 วนัท าการ) 

ทัง้นี ้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่จองซือ้จะตอ้งเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถา้มี) ต่างหาก
จากจ านวนเงินคา่จองซือ้หุน้ 

บริษัทจะงดรบัเอกสารที่เก่ียวขอ้งกับการจองซือ้หุน้สามญัทางไปรษณีย ์งดรบัเช็คต่างจังหวดั งดรบัเช็ค ดร๊าฟท ์
หรอืแคชเชียรเ์ช็คเพื่อช าระเงินคา่จองซือ้หุน้สามญัทางไปรษณีย ์และงดรบัช าระเงินคา่จองซือ้หุน้สามญัดว้ยเงินสด 

ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด  (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลรษัฎากรหรอืขอ้บงัคบัหรอืกฎหมายตา่งๆ ที่ใชบ้งัคบัในการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ    

 

5.4 หลกัฐานประกอบการใชส้ิทธิ 

1) บคุคลสญัชาติไทย  : ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ หรือส าเนาบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ
ที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล ซึ่งท าใหช่ื้อ/ช่ือสกุล ไม่ตรงกับ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ใหแ้นบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจง้เปลี่ยน
ช่ือ/ช่ือสกลุ เป็นตน้) พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2) บคุคลตา่งดา้ว  : ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พรอ้มรบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง  

3) นิติบคุคลในประเทศ  : ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยห์รือ
หน่วยงานของรฐัอื่นที่มีอ  านาจ อายไุม่เกิน 6 (หก) เดือน นบัจากวนัที่ย่ืนแบบแสดง
ความจ านงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญ พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้
อ  านาจที่มีช่ือปรากฏอยู่ในหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลนัน้ และเอกสาร
หลกัฐานของกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) แลว้แต่กรณี พรอ้ม
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง  
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4) นิติบคุคลตา่งประเทศ  : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตัง้นิติบุคคล และ/หรือ หนงัสือรบัรองนิติบุคคลที่
ออกโดยหน่วยงานของรฐัอื่นที่มีอ  านาจของประเทศที่นิติบุคคลนัน้จดทะเบียนจดัตัง้ 
และรบัรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น โดยมีอายุไม่เกิน 6 
(หก) เดือนก่อนวนัที่ย่ืนแบบแสดงความจ านงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญั พรอ้มรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูมี้อ  านาจ และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผูมี้อ  านาจ
ลงลายมือช่ือตาม 1) หรอื 2) แลว้แตก่รณี พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

5) คสัโตเดียน (Custodian)  : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรบัรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสาร
นัน้ โดยมีอายไุม่เกิน 6 (หก) เดือนก่อนวนัที่ย่ืนแบบแสดงความจ านงการใชส้ิทธิซือ้
หุน้สามญั พรอ้มหนงัสือแต่งตัง้คสัโตเดียน หนงัสือมอบอ านาจ (ถา้มี) และเอกสาร
หลักฐานของผู้มีอ  านาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) แลว้แต่กรณี พรอ้มรับรอง
ส าเนาถกูตอ้ง 

ทัง้นี ้หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไม่ส่งมอบหลกัฐานประกอบการใชส้ิทธิตามที่กล่าวขา้งตน้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะ
ถือวา่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไม่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในครัง้นัน้ๆ อย่างไรก็ตาม บรษิัทสามารถ
ใชด้ลุพินิจในการพิจารณาใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไดต้ามความเหมาะสม   

6. รำยละเอียดและเงือ่นไขในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญ 

การใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัครัง้นี ้จะเป็นไปตามรายละเอียดและเง่ือนไขในขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกใบส าคญั
แสดงสิทธิและผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่  3      
(WAVE-W3) ลงวนัที่ 25 ตลุาคม 2565     

7. สถำนทีต่ดิต่อในกำรใช้สิทธิ 

Corporate Finance Division 
บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) 
ช้ัน 14 อำคำรธำรำรมณ ์บิสซิเนส ทำวเวอร ์
เลขที ่2445/19 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท ์ : 02-665-6705 
E-mail  : IR@wave-groups.com 
Website  :  www.wave-groups.com 
 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

                -นายเจมส ์แอนดริว มอร์-  

                  (นายเจมส ์แอนดรวิ มอร)์                                             
                                 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

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

