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สรุปรายละเอียดเบ้ืองตนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ 

ของ 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 

ที่ออกและจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบรษัิทตามสัดสวนการถือหุน 

(“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1”) 

ประเภท ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 
คร้ังที่ 1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1”) 

ชนิดของหลักทรัพย ใบสําคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผูถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได 

วัตถุประสงคและความ
ความจําเปน 

เปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 

จํานวนใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ออก 

ไมเกิน 42,120,000 หนวย 

จํานวนหุนสามัญรองรับ
การใชสิทธิ 

ไมเกิน 42,120,000 หุน (ที่มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) ซึ่งคิดเปนไมเกินรอยละ 10 ของ
จํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมดของบริษัท จํานวน 421,200,000,000 หุน ณ วันประชุม
คณะกรรมการบริษัทที่มีมติใหออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 เม่ือวันที่ 
7 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ จํานวนหุนสํารองเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
WAVE-W1 จะตองไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท 
โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เก่ียวของกําหนด 

วันกําหนดสิทธิ การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 ในคร้ังนี้ เปนการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม
ของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏในวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิ 
(Record Date) ทั้งนี้การออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ตองไดรับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผูถือหุนใหออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ 

เอกสารแนบ 5 
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วิธีการจัดสรร เปนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 ในจํานวนไมเกิน 42,120,000 หนวย 
ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏในวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และใหรวบรวมรายชื่อผู
ถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่ มีการแกไขเพิ่มเติม)  โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่  4  
พฤษภาคม 2560 

ราคาเสนอขายตอหนวย หนวยละ 0 บาท (ศูนยบาท) 

อัตราการใชสิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 จํานวน 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ได 1 หุน (เวนแตกรณีมีการปรับอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) 

ในกรณีที่มีเศษของหุนสามัญหรือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 จากการคํานวณ  
(หากมี) ใหปดเศษนั้นทิ้ง 

ราคาการใชสิทธิซื้อหุน
สามัญ 

6.00 บาทตอหุน (เวนแตกรณีมีการปรับอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) 

วันที่ออกใบสําคัญแสดง
สิทธิ 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และ/หรือ วันที่จะกําหนดโดยประธานเจาหนาที่บริหารของ
บริษัท  และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัท 

อัตราการจัดสรร 10 หุนสามัญเดิม ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 

ในการคํานวณสิทธิของผูถือหุนแตละรายท่ีจะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
WAVE-W1 ดังกลาว หากมีเศษของหุนสามัญจากการคํานวณตามอัตราสวนการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 ของผูถือหุนแตละราย ใหปดเศษหุนสวนที่เหลือทิ้งทั้ง
จํานวน 

ทั้งนี้ ภายหลังจากการคํานวณสิทธิของผูถือหุนที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ในกรณีที่มีเศษใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรท้ังหมด บริษัทจะดําเนินการ
ยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่เหลือจํานวนดังกลาว ซึ่งจะทําใหคงเหลือใบสําคัญแสดง
สิทธิในจํานวนเทาที่จัดสรรใหแกผูถือหุนไดลงตัว 

อายุของใบสําคัญแสดง
สิทธิ  

3 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 

ระยะเวลาการใชสิทธิ กําหนดใหใชสิทธิไดทุกวันทําการสุดทายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ตลอด
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใชสิทธิ
หรือไมถูกใชสิทธิในวันกําหนดการใชสิทธิใดๆ สามารถสะสมเพ่ือนําไปใชสิทธิไดในวัน
กําหนดการใชสิทธิคร้ังตอๆ ไปตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ แตหากครบกําหนดอายุ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิแลวใบสําคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไมถูกใชสิทธิจะถูกยกเลิกและส้ิน
ผลไป โดยคร้ังสุดทายจะสามารถใชสิทธิไดในวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 มี
อายุครบ 3 ป หากวันดังกลาวไมตรงกับวันทําการของบริษัท ใหเล่ือนวันกําหนดการใช
สิทธิเปนวันทําการกอนหนาวันกําหนดการใชสิทธิดังกลาว  
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ระยะเวลาการแจงความ
จํานงในการใชสิทธิ 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 ซึ่งประสงคที่จะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญของ
บริษัท จะตองแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 
วันทําการ กอนวันกําหนดการใชสิทธิในแตละคร้ัง ในกรณีที่วันกําหนดการใชสิทธิตรงกับ
วันหยุดทําการของบริษัท ใหเล่ือนวันกําหนดการใชสิทธิดังกลาวเปนวันทําการสุดทาย
กอนหนาวันกําหนดการใชสิทธิคร้ังดังกลาว ยกเวนการแสดงความจํานงในการใชสิทธิคร้ัง
สุดทาย ใหแสดงความจํานงในการใชสิทธิในระยะเวลาไมนอยกวา 15 วันกอนวัน
กําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทาย 

การไมสามารถยกเลิก
การแจงความจํานงใน

การใชสิทธิ 

เม่ือผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 ไดแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 แลว จะไมสามารถยกเลิกการแจงความจํานงใน
การใชสิทธิดังกลาวไดอีกตอไป 

เงื่อนไขการปรบัสิทธิ เม่ือมีการดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขในการปรับ
สิทธิตามที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 
ซึ่งเปนเหตุการณที่กําหนดไวในขอ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซ้ือหุนที่ออกใหม และหุนที่ออกใหมเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ เชน (ก) เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนของบริษัท อันเปนผลมาจากการรวมหุนหรือแบงแยก
หุน (ข) เม่ือบริษัทมีการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาตํ่า (ค) เม่ือบริษัทมีการเสนอขาย
หุนกูแปลงสภาพในราคาตํ่าหรือมีการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในราคาตํ่า (ง) เม่ือ
บริษัทจายเงินปนผลทั้งหมดหรือบางสวนเปนหุนที่ออกใหมใหแกผูถือหุน (จ) เม่ือบริษัท
จายเงินปนผลเปนเงินซ่ึงเกินกวาอัตราที่ระบุไวในขอกําหนดสิทธิ (ฉ) เม่ือมีกรณีอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทําใหผลประโยชนตอบแทนใดๆ ที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ฯ WAVE-W1 จะไดรับเม่ือมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 ดอยไป
กวาเดิม เปนตน ทั้งนี้ มอบหมายใหคณะกรรมการบริหาร ของบริษัท หรือบุคคลที่ไดรับ
มอบหมายจาก คณะกรรมการบริหาร ของบริษัท เปนผูพิจารณากําหนดเงื่อนไขและ
รายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการปรับหรือการเปล่ียนแปลงอัตราการใชสิทธิและราคา
ใชสิทธิ 

ผลกระทบที่มีตอผูถือหุน 1.   หุนสามัญที่ออกตามการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิในคร้ังนี้ จะมีสิทธิและสภาพ
เทาเทียมกับหุนสามัญของบริษัทที่ออกไปกอนหนานี้ทุกประการ 

2.  นอกจากหุนสามัญจํานวน 42,120,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) ที่ไดจัดสรร
ไวเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 คร้ังที่ 1 บริษัทอาจจะตองเพิ่มทุนขึ้นอีก
เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงในการใช สิทธิ  เ ม่ือเ กิดเหตุการณตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุนที่เก่ียวของกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 

3.  ผลกระทบที่มีตอผูถือหุนจะพิจารณาบนสมมติฐาน โดยแบงออกเปน 2 กรณี ดังนี้ 
กรณีที่ 1 ผูถือหุนเดิมเปนผูใชสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัททั้งจํานวน 
กรณีที่ 2 บุคคลอื่นที่มิใชเปนผูถือหุนใชสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัททั้ง

จํานวน (ผูถือหุนเดิมขายใบสําคัญสิทธิในตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งจํานวน) 
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3.1 การลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) 

กรณีที่ 1: Control Dilution เทากับศูนย 

กรณีที่ 2: จะไดรับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้  

สูตรการคํานวณ 

Control Dilution = Qw / (Qo+Qw) 

Qo = จํานวนหุนสามัญที่มีอยูเดิมเทากับ 421,200,000 หุน ณ วันประชุม
คณะกรรมการบริษัทที่มีมติใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ WAVE-W1 เม่ือวันที่ 7 มีนาคม 2560 

Qw = จํานวนหุนสามัญใหมที่เพิ่มขึ้นจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิทั้งจํานวนซ่ึงเทากับ 42,120,000 หุน 

ดังนั้น (ตัวเลขท่ีใชในการคํานวณดานลางมีหนวย : ลานหุน) 

Control Dilution = 42,120,000  / (421,200,000 +42,120,000) 

= ไมเกินรอยละ 9.09 

3.2 การลดลงของราคา (Price Dilution) 

สูตรการคํานวณ : 

Price Dilution = (ราคากอนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอ
ขาย) / ราคาตลาดกอนการเสนอขาย 

Price Dilution = (Po-Pn)/Po 

Po = 4.24 บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาปดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญ
ของบริษัทในชวงเวลา 15 วันทําการ (ต้ังแตวันที่ 15 กุมภาพันธ 
2560 – 6 มีนาคม 2560) 

Pn = (PoQo)+(ราคาการใชสิทธิของ WAVE-W1 x Qw) / (Qo+Qw)  

= (4.24 x 421,200,000)+(6.0 x 42,120,000) / (421,200,000 + 
42,120,000) 

= 4.40 บาทตอหุน 

เนื่องจาก Po < Pn ดังนั้น ในการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
WAVE-W1 จึงไมมีผลกระทบตอ Price Dilution 

3.3 การลดลงของสวนแบงกําไร (EPS Dilution) 

สูตรการคํานวณ 

EPS Dilution = (EPSo – EPSn)/EPSo  



หนา 5 จาก 5  

EPSo  =  กําไรสุทธิ/Qo = 26,895,408 / 421,200,000 = 0.0639 

EPSn  =  กําไรสุทธิ/(Qo+Qw) 

 = 26,895,408 / (421,200,000 + 42,120,000) = 0.0580 

ดังนั้น EPS Dilution = (0.0639 – 0.0580) / 0.0639 = 9.09% 

ตลาดรองของใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ WAVE-W1 

บริษัทจะย่ืนคําขอนําใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 เขาจดทะเบียนเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ตลาดรองของหุนสามัญ
ที่เกิดจากการใชสิทธิของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทจะนําหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิในครั้งนี้เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

นายทะเบียนของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ  

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือผูที่ไดรับการแตงต้ังโดยชอบใหทํา
หนาที่เปนนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 แทน 

 


