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เลขที่ใบจอง / Subscription No………………………………………
ใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
Subscription Form for New Ordinary Shares of Wave Entertainment Public Company Limited
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 97,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 3.333333 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่
Offering New Ordinary Shares (the “Shares”) 97,200,000 shares with a par value of Baht 1.00 per share at the offering price of Baht 3.50 per share to existing shareholders at a ratio of 3.333333 existing shares for 1 new share
วันที่จองซื ้อ  21 มีนาคม 2559  22 มีนาคม 2559  23 มีนาคม 2559  24 มีนาคม 2559  25 มีนาคม 2559
Date
21 March 2016
22 March 2016
23 March 2016
24 March 2016
25 March 2016
ข้ อมูลผู้จองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน โปรดกรอกข้ อความในช่ องด้ านล่ างนีใ้ ห้ ครบถ้ วน ชัดเจน ตัวบรรจง (Subscriber’s details- please fill in the completed information)
ข้ าพเจ้ า (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุ คล) I/We (Mr., Mrs., Miss., Corporate)…………………………………………….…………………………………. เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่ / Shareholder’s Register No……..……………..…………
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
เลขประจาตัวประชาชน.........................................................
 บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย
เลขที่ใบต่างด้ าว/หนังสือเดินทาง....................................................................
Natural Person of Thai Nationality ID Card No.
Natural Person of Alien Nationality Alien Card/ Passport No.
 นิติบคุ คลสัญชาติไทย
เลขทะเบียนนิติบคุ คล............................................................
 นิติบคุ คลสัญชาติตา่ งด้ าว
เลขทะเบียนนิติบคุ คล................................................................................
Juristic Person of Thai Nationality Company Registration No.
Juristic Person of Alien Nationality Company Registration No.
บ้ านเลขที่ Address.................................................... ตรอก/ซอย Lane/Soi............................................................. ถนน Road.................................................................. แขวง/ตาบล Sub-District.....................................................
เขต/อาเภอ District............................................................................... จังหวัด Province.......................................................................................... รหัสไปรษณีย์ Postal Code ...................................................................................
สัญชาติ Nationality ............................................ อาชีพ Occupation........................................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด (ปี ค.ศ.) Date of Birth (registration date)...................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ผ้ จู องซื ้อ Subscriber’s telephone number
โทรศัพท์บ้าน Residence............................................................................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ Mobile Phone................................................................................
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี Tax ID No........................................................... ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย Type of tax payment
 ไม่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย Non Withholding Tax
 หักภาษี ณ ที่จ่าย Withholding Tax
ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 มีนาคม 2559 ข้ าพเจ้ าถือหุ้น จานวน....................................................................................... หุ้น มีสิทธิในการจองซื ้อหุ้นใหม่จานวน...............................................................................................หุ้น
According to the Share Register Book as 3 March 2016 I/We own ................................................................................. shares, and have the rights to subscribe for .......................................................................... share
มีความประสงค์ขอจองซื ้อและขอให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จากัด (มหาชน) ดังนี ้ / Hereby subscribe for and request allotment of new ordinary shares of Wave Entertainment Public Company Limited
รายละเอียดการจอง (Subscription details)

จานวนหุ้นที่จองซือ้ (หุ้น) / No. of Share subscribed (shares)

จานวนเงินที่ชาระ (บาท) / Amount (Baht)

 จองซื ้อน้ อยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement
 จองซื ้อตามสิทธิทงจ
ั ้ านวน / Subscription for full entitlement
 จองซื ้อเกินสิทธิ (เฉพาะส่วนเพิ่ม) / Subscription in excess of the rights (only the excess portion)
รวม / Total
พร้ อมกันนี ้ ข้ าพเจ้ าขอส่งเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดย / I/We enclose herewith my/our payment by
 เงินโอน / Transfer “บัญชีจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุน บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)” ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) สาขา อาคารมาลีนนท์ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 014-3-00582-5
“Share Subscription Account, Wave Entertainment Public Company Limited”, Bangkok Bank Public Company Limited, Branch MALEENONT TOWER, Current Account No. 014-3-00582-5
 เช็ค / Cheque  แคชเชียร์ เช็ค / Cashier Cheque  ดร๊ าฟท์ / Draft เลขที่เช็ค / Cheque No……………………… วันที่ / Date………….. ธนาคาร / Bank….……....................………….. สาขา / Branch…………………………
โดยสัง่ จ่าย “บัญชีจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)” / “Share Subscription Account, Wave Entertainment Public Company Limited”.
หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการดังต่อไปนี :้ (ผู้จองซื ้อโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึง่ เท่านัน)
้
If the share are allotted to me, I hereby agree and instruct the Company to proceed as follows (Please mark in front of your choice)
 แบบไร้ ใบหุ้น (Scriptless) นาหุ้นเข้ าบัญชีซือ้ ขายหลักทรั พย์ ของตนเอง โดยให้ ออกหุ้นสาหรับหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรในนามของ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และดาเนินการให้ บริ ษัทหลักทรัพย์
............................................................................................. สมาชิกผู้ฝากเลขที่................................ (โปรดระบุชื่อและหมายเลขสมาชิกผู้ฝากตามที่มีรายชื่อปรากฏด้ านหลังใบจอง) นาหุ้นเข้ าฝากไว้ กบั บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด เพื่อบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ ซึง่ ข้ าพเจ้ ามีอยูก่ บั บริษัทนัน้ บัญชี เลขที่.................................................... (ชื่อผู้จองซื ้อต้ องตรงกับชื่อบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ มิฉะนันจะด
้ าเนินการออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื ้อแทน)
Issue a share for the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and have (name of broker) …………………………………………Participant No. ….....…….………
(Please specify name and participant number from the list as shown on the back of this form), deposit the said shares with for Thailand Securities Depository Company Limited for my/our securities trading account
No. …………….……………... (The subscriber’s name must correspond with the trading a/c name, otherwise the share certificate will be issued)
 นาหุ้นเข้ าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ โดยให้ ออกหุ้นสาหรับหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และนาหุ้นเข้ าฝากไว้ กบั บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด โดยเข้ าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า (การถอนเป็ นใบหุ้นในภายหลัง ผู้จองซื ้อต้ องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด)
Issue a share for the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and deposit the said shares with Thailand Securities Depository Company Limited under the
issuer account number 600 for my/our name. (For issuing a share certificate later, subscriber will be subject to a fee specified by Thailand Securities Depository Company Limited)
 แบบรับใบหุ้น (Script) ให้ ออกใบหุ้นสาหรับหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรในนามของข้ าพเจ้ า และส่งใบหุ้นให้ กบั ข้ าพเจ้ าตามชื่อและที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในทะเบียนผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้ าพเจ้ าอาจได้ รับใบหุ้นภายหลังจากที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและขออนุญาตให้ ทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
Issue a share certificate in my/our name and deliver it to me/us as per the name and address specified in the shareholder register by registered mail. I/we agree that I/we may obtain the share certificate after the
Stock Exchange of Thailand has approved the listing of the said new shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand.
การคืนเงินค่ าจองซือ้ หุ้น (ถ้ ามี)
ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ รับจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามจานวนที่จองซื ้อ ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อ หรื อเงินส่วนต่างค่าจองซื ้อ โดยเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่าย และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยูท่ ี่ปรากฏใน
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 มีนาคม 2559
If I/We have not been allotted the shares or have been allotted lower than subscription amount, I/we agree to have the payment or excess payment returned to me/us by Check crossed “Account Payee Only” and sent
to me/us by registered mail at the name and address appearing on the shareholder register book on 3 March 2016
ข้ าพเจ้ าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนนี ้ แต่หากข้ าพเจ้ าไม่ ส่งใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วนและเอกสารประกอบการจองซื ้อที่
ถูกต้ องเรี ยบร้ อยพร้ อมเช็ค/แคชเชียร์ เช็ค/ดร๊ าฟท์ / ใบโอนเงิน มาถึงบริษัทภายในระยะเวลาการจองซื ้อ หรื อหาก เช็ค/แคชเชียร์ เช็ค/ดร๊ าฟท์ ที่สงั่ จ่ายแล้ วนันไม่
้ ผ่านการเรี ยกเก็บ ให้ ถือว่าข้ าพเจ้ าสละสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
I/We hereby undertake to buy the said shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If I/We do not return this duly completed subscription form and the supporting
documents for share subscription together with Cheque/ Draft/ Pay-in slip or the Cheque/ Draft has not been honoured within the subscription period. I may be deemed to have not exercised my/our subscription rights.
ลงชื่อ / Signed.......................................................................................ผู้จองซื ้อ / Subscriber
(…..............………................…………………………)
การลงทุนในหลักทรั พย์ ย่อมมีความเสี่ยง และก่ อนตัดสินใจจองซือ้ หลักทรั พย์ ควรศึกษาข้ อมูลอย่ างรอบคอบ /
Please be aware that there is a risk involved in securities investment and make sure that you have thoroughly studied all information before deciding on the share subscription.
หลักฐานการรั บจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน / Receipt for subscription for Right Issued Shares
(ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้ อความในส่ วนนีด้ ้ วยตัวบรรจงให้ ครบถ้ วนชัดเจน / This section must be filled by the subscriber)
วันที่จองซื ้อ  21 มีนาคม 2559  22 มีนาคม 2559  23 มีนาคม 2559  24 มีนาคม 2559  25 มีนาคม 2559
เลขที่ใบจอง / Subscription No……………………………….………
Date
21 March 2016
22 March 2016
23 March 2016
24 March 2016
25 March 2016
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จากัด (มหาชน) ได้ รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) / Wave Entertainment Public Company Limited received money from (name Subscriber)............................................................................................................
เพื่อจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จากัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 3.50 บาท / For a subscription of new ordinary shares of Wave Entertainment Public Company Limited at Baht 3.50 per share
รายละเอียดการจอง (Subscription details)

จานวนหุ้นที่จองซือ้ (หุ้น) / No. of Share subscribed (shares)

จานวนเงินที่ชาระ (บาท) / Amount (Baht)

 จองซื ้อน้ อยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement
 จองซื ้อตามสิทธิทงจ
ั ้ านวน / Subscription for full entitlement
 จองซื ้อเกินสิทธิ (เฉพาะส่วนเพิ่ม) / Subscription in excess of the rights (only the excess portion)
รวม / Total
โดยชาระเป็ น / made payable by  เงินโอน / Transfer  เช็ค / Cheque  แคชเชียร์ เช็ค / Cashier Cheque  ดร๊ าฟท์ / Draft
เลขที่เช็ค / Cheque No……………………………………… วันที่ / Date…………………………….. ธนาคาร / Bank….…….............................................………….. สาขา / Branch………………………………...……..…………...…
 แบบไร้ ใบหุ้น (Scriptless) นาหุ้นเข้ าบัญชีซอื ้ ขายหลักทรั พย์ ของตนเอง โดยออกใบหุ้นในนาม บจ. ศูนย์รับฝากฯ เพื่อผู้ฝาก /
Issue a share certificate in the name of TSD for Depositors
เลขทีส่ มาชิกผู้ฝาก / Participant No. ……………………………………………………......................
เลขที่บญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ / Securities trading account number …………………………………..

 นาหุ้นเข้ าฝากบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 600 ในนาม บจ. ศูนย์รับฝากฯ เพื่อข้ าพเจ้ าฯ
Issue a share certificate in the name of TSD and deposit the shares with TSD in the issuer account number 600 for my/ our name
 แบบรั บใบหุ้น (Script) ออกเป็ นใบหุ้นในนามผู้จองซื ้อ/ Issue the share certificate in the name of subscriber
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับมอบอานาจ / Authorized Officer ………………………………………………………..…………………………...
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9 / 2016

7 March 2016
Subject : Notice on the Rights to Subscribe for Additional NVDRs
Dear NVDR holders,

On behalf of the Thai NVDR Company Limited(Thai NVDR), we would like to inform you of your right to purchase additional NVDRs, as follows:
Underlying Securities

: WAVE ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY LIMITED(WAVE)

Total amount of Offering (NVDR)

: 467,530 Unit(s)

Par Value

: 1.00 Baht

Subscription Price

: 3.50 Baht

Subscription Ratio

: 3.333333 unit(s) of existing NVDR(s) to 1 unit(s) of additional NVDR(s).
Any fraction is disregarded.

Date of closing the register book

: 3 March 2016

Remark

: Existing NVDR holders can subscribe for extra NVDRs in excess of their rights at
the same subscription price of 3.5 Baht by stating this the subscription form, with
payment in full, These extra NVDRs will be allocated to them in the same proportion
as the excess rights issues allocated to Thai NVDRs.

Subscription and Payment Procedure
1.

Subscription and payment period :

2.

Subscription place :

21 March 2016 - 22 March 2016 between 8.30-17.00 hours (only business Day)

at the office of the Thai NVDR Company Limited, The Stock Exchange of Thailand

Tower C, 93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400
N.B. The Thai NVDR will not accept subscriptions by mail.
3.

Required documentation
3.1 Subscription form, duly filled out and signed.
3.2 Subscription certificate, to be submitted together with :
3.2.1 For a subscription of the same amount as allocated, no filling is necessary.
3.2.1 For a subscription of more or less than existing rights, state the total units in the respective column.

4.

Payment
Subscription for full entitlement or less than or excess than the entitlement, please make payment by one check or
one cashier check which is collectable through clearing house in Bangkok. The check or cashier check shall be dated from
21 March 2016 to 22 March 2016. Indicate the subscription date and make it payable to "Share Subscription Account, Wave
Entertainment Public Company Limited".

5.

If NVDR holders fail to exercise their rights or make a payment within the allotted time schedule, or the
check or cashier check is not honored, it shall be deemed that such NVDR holders do not wish to exercise their subscription
rights. Thai NVDR shall thus regard the subscription as being void.

6.

Refund for unallotted NVDRs.
If the excess rights NVDRs were not allotted in full because the number of NVDRs subscribed for were more than the
number or remaining units of NVDRs, the Thai NVDR will make a refund (without interest) to the NVDR holders by check
for the unallotted NVDRs and send it by registered mail to the address that appears on the Share Register Book on the date of
closing the book, within 7 business days after the Thai NVDR has received the refund from the underlying company.

Should you need any further information, please do not hesitate to contact Thai NVDR Company Limited at Tel: +66(0)2009 9000 Ext.9433-9443

Sincerely yours,
Thai NVDR Company Limited

Praphaphan Tharapiwattananon
Head Depository Department
The Stock Exchange of Thailand

Enclosure : 1. Subscription Form for NVDR Right Issues
2. Subscription Certificate

Subscription Transaction No&Date : 539 / 04032016

Subscription No.................

SUBSCRIPTION FORM FOR NON-VOTING DEPOSITORY RECEIPTS
IN WAVE ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY LIMITED(WAVE)
Thai NVDR Company Limited ("Thai NVDR") is pleased to offer the total of 467,530 additional Non-Voting Depository Receipts
"NVDRs" in a ratio of 3.333333 unit(s) of existing NVDR(s) to 1 unit(s) of additional NVDR(s). (Any fraction is disregarded.)
Date...........................
To: The Board of Directors of the Thai NVDR Company Limited (Thai NVDR)
Name...................................................................Last Name................................................................................
No. of Registration NVDR holder.................................................Nationality.......................................................................
Tel.........................................................E- mail address (if any)...........................................................................................
Full address...........................................................................................................................................................................
Please specify type of subscriber.
Natural Person of Thai Nationality ID No......................................................................................................................
Juristic Person of Thai Nationality

Company Registration No./Tax ID No..............................................................

Natural Person of Alien Nationality

Alien Card/Passport/ID No...............................................................................

Juristic Person of Alien Nationality

Company Registration No./Tax ID No..............................................................

I/We currently own...............................................................units of NVDRs and have the right to subscribe for
.....................................................units of additional NVDRs. I/We wish to subscribe for the additional NVDRs as follows:
No. of NVDRs

Offering price per NVDRs

Amount (Baht)

subscribed
Subscription for less than the entitlement

3.5 Baht

Subscription for full entitlement

3.5 Baht

Subscription for excess of entitlement

3.5 Baht

Total Subscription
Subscription for full entitlement or less than or excess than the entitlement., I/we herewith submit payment by
one check or one cashier check which is collectable through clearing house in Bangkok. The check or cashier check
shall be dated from 21 March 2016 to 22 March 2016. Indicate the subscription date and make it payable to "Share
Subscription Account, Wave Entertainment Public Company Limited".
Check No............................Date...........................Bank..............................................Branch.............................................................
amount of...........................................Baht (...........................................................................................................................)
When the NVDRs as allotted to me/us, I/we hereby agree the allotted NVDRs be issued to me/us through
....................................................participant no.........................for securities trading no..................................................
that I/we have maintained with the Participant. (The name of the subscriber must be similar to the name of the share
trading account). I/We also agree not to sell or trade these NVDRs before they are listed and permitted to trade on the
Stock Exchange of Thailand.
I/We hereby undertake to subscribe for the said additional NVDRs and agree to waive my/our right to cancel
this subscription. If the subscription form is not duly completed with the payment (check or cashier check) within the
subscription period or the check or cashier check is not honored, it shall be deemed that I/we do not wish to exercise
my/our subscription rights.

Signed
(
WAVE-R

NVDR holder
)
Subscription No..................................................

Subscription Receipt (Subscriber: Please also fill in the details requested below.
Date ......................................................
The Thai NVDR Company Limited hereby acknowledges receipt from (Name of subscriber)..............................................
............................................................for the subscription of additional NVDRs and check(s) or cashier check(s) as follows;
Subscription for full entitlement or less than or excess than the entitlement
Check No............................Date...........................Bank..............................................Branch.............................................................
amount of...........................................Baht (...........................................................................................................................)
Authorized Officer........................................................................

