ที่ W-AD017/2565
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565
เรื่อง

แจ้งการขยายระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ขยายระยะเวลา ครั้งที่ 2)

เรียน

กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง 1. หนังสือของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ W-AD005/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การเลือกตั้งกรรมการ การงดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนจดทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุน้
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และกำหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม)
2. หนังสือของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ W-AD010/2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 เรื่อง
กำหนดการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right
Offering) ตามแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน (แก้ไข)
3. หนังสือของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ W-AD016/2565 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เรื่อง
แจ้งการขยายระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตามที่ บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เมื่ อ วั นที่ 25 เมษายน 2565 (“ที่ ป ระชุมผู้ ถือ หุ้น ”) โดยที่ป ระชุ มผู้ ถื อหุ้ นได้มีมติอ นุ มัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้น
สามั ญ เพิ่ ม ทุ น เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามแบบกำหนด
วัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน จำนวนไม่เกิน 180,869,643 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในอัตรา 9 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2
หุ้นสามัญที่ออกและเสนอขาย ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท และได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
และวิธีการชำระค่าหุ้น เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดระยะเวลาจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตั้งแต่
วันที่ 1 – 20 มิถุนายน 2565 รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศที่ได้แจ้งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตาม
หนังสือของบริษัทฯ เลขที่ W-AD005/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 และเลขที่ W-AD010/2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน
2565 ตามที่อ้างถึง 1 และอ้างถึง 2 และต่อมาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 บริษัทฯ ได้มีการแจ้งขยายกำหนดระยะเวลาจอง
ซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 – 7 กรกฎาคม 2565 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 17.00
น. และวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศที่ได้แจ้งผ่านระบบ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหนังสือของบริษัทฯ เลขที่ W-AD016/2565 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ตามที่
อ้างถึง 3 นั้น
ในการนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับหนังสือจากนักลงทุนขอให้บริษัทฯ พิจารณาขยายกำหนดระยะเวลาจองซื้อและ
ชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ออกไปอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้นักลงทุนมีโอกาสได้ใช้ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน
ของบริษัทฯ จากงบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 เพื่อประกอบการตัดสินใจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งนี้ ดังนั้น
หน้า 1 จาก 5

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้มาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงได้ขยายระยะเวลาจองซื้อและชำระ
เงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามแบบกำหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้ เ งิ น ทุ น จากระหว่ า งที ่ ก ำหนดไว้ ว ั น ที่ 1 มิ ถ ุ น ายน 2565 – 8 กรกฎาคม 2565 เป็ น ตั ้ ง แต่ ว ั น ที่
1 มิถุนายน 2565 – 15 กันยายน 2565 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. และวันที่ 16 กันยายน 2565 ในระหว่าง
เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. (“ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ขยายออกไป ครั้งที่ 2”) โดยบริษัทฯ จะนำเสนอเรื่อง
ดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งต่อไป เพื่อรับทราบการขยายระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ระยะเวลาการจองซื้อ และรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตั ้ ง แต่ ว ั น ที ่ 1 มิ ถ ุ น ายน 2565 – 15 กั น ยายน 2565 ในระหว่ า งเวลา 9.00 น. ถึ ง 17.00 น.
และวันที่ 16 กันยายน 2565 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
2. วิธีการจองซื้อ และการชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
2.1. วิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผู ้ ถ ื อ หุ ้ น สามารถติ ด ต่ อ จองซื ้ อ หุ ้ น สามั ญ เพิ ่ ม ทุ น ได้ ท ี ่ ต ั ว แทนรั บ จองซื ้ อ ภายในวั น และเวลาท ำการ
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 – 15 กันยายน 2565 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. และวันที่
16 กันยายน 2565 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. โดยเลือกจองซื้อตามวิธีการดังนี้
(1) ยื่นเอกสารการจองซื้อ ณ สำนักงานของตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยสามารถติดต่อ
ได้ที่
ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
ชั้น 25 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์
เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2343-9630-45
โทรสาร : 0-2343-9687
อีเมล : operdept@trinitythai.com
ทั้งนี้ บริษัทฯ โดยตัวแทนในการรับจองซื้อจะไม่รับการจองซื้อทางไปรษณีย์, โทรสาร, หรือผ่านสาขา
ของบริษัทฯ หรือสาขาของตัวแทนในการรับจองซื้อ
โดยผู้จองซื้อหุ้นต้องชำระเงินค่าจองซื้อเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน
(2) จองซื ้ อ ผ่ า นทางระบบออนไลน์ (E-RO) บนเว็ บ ไซต์ www.trinitythai.com ทั ้ ง นี ้ ท ่ า นสามารถ
Download คู่มือการใช้งานระบบได้จากเว็บไซต์ www.trinitythai.com
หมายเหตุ 1. เพื่อประโยชน์สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ส่งเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นทางแฟกซ์ หรืออีเมลมา
ก่อนล่วงหน้า ขอให้ท่านนำส่งเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นฉบับจริง มายังสถานที่จองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วย
2. หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นที่ถกู ต้อง ชัดเจน และครบถ้วน ก่อนวันที่
16 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น. อาจถือได้ว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน บริษัทฯขอสงวนสิทธิการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถอื หุ้นรายดังกล่าว
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2.2 การชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เลือกวิธีชำระเงินเพียงวิธีเดียว
กรณีชำระเงินด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
(1) นำเอกสารที่ใช้ประกอบการจองซื้อ พร้อมด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ที่ขีดคร่อมเฉพาะสั่ง
จ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น ” ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหัก
บัญชีในกรุงเทพมหานครภายในวันทำการถัดไป โดยเช็คจะต้องลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อ และ
ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 13 กันยายน 2565
(2) สามารถดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนได้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 –
13 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น.
(3) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง ทั้งกรณีจองซื้อตามสิทธิ หรือต่ำกว่า
สิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิ
(4) กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) ชื่อ – นามสกุล
และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
การชำระด้วยเงินโอน
ให้ผู้จองซื้อหุ้นกรอกข้อมูลในใบนำฝากแบบใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ที่
แนบมาพร้อมกับหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุ
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) หรือระบุ
เลขบัตรประชาชน 13 หลัก และชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
โดยโอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน Service Code: TNITY ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
เพื่อการจองซื้อหุ้น” หรือกรอกข้อมูลในใบรับชำระค่าสินค้าและบริการ ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด
(มหาชน) ทุ ก สาขาทั ่ ว ประเทศเข้ า บั ญ ชี ก ระแสรายวั น Service Code: TNITY ชื ่ อ บั ญ ชี “บริ ษั ท
หลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น” หรือชำระเงินผ่านระบบที่สามารถระบุข้อมูลอ้างอิง
(Reference Code) ที่ชัดเจน และต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่านั้น
(1) สามารถดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน ตามรายละเอียด ดังนี้
โอนด้วยเช็ค : วันที่ 1 มิถุนายน 2565 – 13 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น.
โอนด้วยเงินสด : วันที่ 1 มิถุนายน 2565 – 15 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น.
และวันที่ 16 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
(2) ฝาก/โอนเงินครั้งเดียว ต่อ 1 ใบจอง ทัง้ กรณีจองซื้อตามสิทธิ หรือต่ำกว่าสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับ
จัดสรร
(3) กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) ชื่อ – นามสกุล
และหมายเลขโทรศัพท์ที่ตดิ ต่อได้ไว้ในใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment)
หมายเหตุ 1. บริษัทฯ งดรับการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ทุกกรณี
2. บริษัทฯ งดรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงินสด
3. บริษัทฯ ของสงวนสิทธิที่จะอนุญาตให้ทำการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ด้วยวิธีการอื่นได้ตามความเหมาะสม
4. กรณีชำระค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนด้วยเช็คบุคคล (Personal Cheque) ชื่อผู้สั่งจ่ายต้องเป็นชื่อ
เดียวกับชื่อผู้จองซื้อหุ้นเท่านั้น (ยกเว้นผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์)
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3. ผู้ถือหุ้นที่ได้ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปแล้วในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 – 8 กรกฎาคม
2565 ไม่จำเป็นต้องดำเนินการที่เกี่ยวกับการจองซื้อใหม่แต่อย่างใด โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน และผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน พร้อมกับผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิจองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนในช่วงระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ขยายออกไป ครั้งที่ 2
4. การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในกรณีที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบ
ตามจำนวนที่จองซื้อ
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน และได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเต็มจำนวนเพื่อชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิของตน (Excess Right) แต่ไม่ได้รับการ
จัดสรรหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินสิทธิของตนตามที่แสดงความจำนง หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น
สามั ญ เพิ ่ มทุน เนื ่ อ งจากปฏิ บั ติ ผิ ดเงื ่ อนไขการจองซื ้ อ ตามที ่ ร ะบุ ไว้ใ นหนั งสื อแจ้ งจั ดสรร และเอกสาร
ประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ฉบับนี้ บริษัทฯ จะคืนเงินตามจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้
รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยและไม่มีค่าเสียหายใดๆ โดย
4.1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นตามสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรัพย์
หรือกระแสรายวันเท่านั้น โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อหลักทรัพย์ ภายใน 7 วันทำการ นับ
จากวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (16 กันยายน 2565) ในกรณีที่ชื่อบัญชีมิใช่บัญชี
เดียวกับชื่อผู้จองซื้อหุ้น หรือในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการโอนเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินเข้า
บัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนขอสงวนสิทธิที่จะ
ดำเนินการคืนเงินด้วยเช็คขีดคร่อมเท่านั้น
4.2. จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้จองซื้อหุ้น และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามรายชื่อและที่อยู่ที่
ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามวันกำหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้น ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565
ภายใน 10 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม ทุน (16 กันยายน 2565)
กรณีการรับเงินคืนด้วยเช็คขีดคร่อมผู้จองซื้อหุ้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง อาทิ
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บต่างสำนักหักบัญชี หรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี)
5. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์
ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
5.1. ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
อยู่ บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้น
ฝากหุ้นสามัญอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้น
(วันที่ปิดการจองซื้อหุ้น คือ วันที่ 16 กันยายน 2565) ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้น จะบันทึก
ยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ซึ่งกรณีนี้ ผู้จองซื้อหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับจากการ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาต
ให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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ในกรณีนี้ชื่อของผู้จองซื้อหุ้นจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ฝากหุ้น
ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการส่งมอบหุ้นดังกล่าว
โดยออกหุ้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และนำเข้า
ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยนำเข้าบัญชีของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) สมาชิก
เลขที่ 600 ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถซื้อขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ที่ได้รับการจัดสรร
หุ ้ น ได้ ดำเนิน การถอนหุ ้ นออกจากบั ญชี 600 ดั งกล่ า วแล้ ว การถอนหุ ้ น อาจมีค ่ าธรรมเนี ยมในการ
ดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด
ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นจะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่
และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์ จะให้โอนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง
หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์หรือเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง จะทำให้ไม่สามารถโอน
หลักทรัพย์เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหลักทรัพย์หรือ
ความล่าช้าในการติดตามหลักทรัพย์คืน
5.2. ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของ บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่
600 บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จำกัด” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะบันทึกยอดบัญชีตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรเข้าบัญชี
และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้น (วันที่ปิดการ
จองซื้อหุ้น คือ วันที่ 16 กันยายน 2565) เมื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุน้ ต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรร
หุ้นจะต้องถอนหุ้นออกจากบัญ ชี 600 ดังกล่าว โดยติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ท ั่วไป ซึ่งอาจจะมี
ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ซึ่ง
ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
5.3. หากผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้ระบุวิธีการส่งมอบหุ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการส่งมอบหุ้นดังกล่าวโดย
ออกหุ้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และนำเข้าฝาก
ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยนำเข้าบัญชีของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่
600
นอกจากที่ได้มีการแก้ไขรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นแล้ว รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนและหนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่
ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-ลงนาม(นายศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์)
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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