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เอกสารแนบ 5 

สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบสาํคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญ 

ของ 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) คร้ังที ่2  

 

ประเภทหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั 

(มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (WAVE-W2) (“ใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ”) 

ชนิดของใบสาํคัญแสดงสทิธฯิ ใบสาํคญัแสดงสิทธิชนิดระบชุื่อผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้

วัตถุประสงคแ์ละความจาํเป็น ใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวยีนของบรษิทัฯ 

จาํนวนทีอ่อกและเสนอขาย ไม่เกิน 350,963,694 หน่วย 

ลักษณะการจัดสรร จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ในจาํนวนไม่เกิน 350,963,694 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

เดิมของบรษิัทฯ ท่ีไดจ้องซือ้และชาํระคา่หุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีบรษิทัฯ ออกและเสนอ

ขายใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดิมตามสดัสวนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัราส่วนการ

จดัสรร 2 หุน้สามญัเพ่ิมทนุต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (ในกรณีท่ีมีเศษหุน้

จากการคาํนวณใหปั้ดทิง้) 

ราคาเสนอขาย 0.00 บาทต่อหน่วย 

ราคาใช้สิทธซิือ้หุ้นสามัญเพิ่ม

ทุน 

0.70 บาทต่อหุน้ 

อัตราส่วนการใช้สิทธขิอง

ใบสาํคัญแสดงสทิธฯิ  

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จาํนวน 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุได ้1 หุน้ (เวน้แต่

กรณีมีการปรบัอตัราการใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ)   

อายุของใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ 3 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ  

ระยะเวลาการใช้สิทธ ิ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ สามารถใชสิ้ทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุตามใบสาํคญั

แสดงสิทธิฯ ไดค้รัง้แรกภายหลงัจากครบกาํหนด 6 เดือนนบัตัง้แตว่นัท่ีออกใบสาํคญั

แสดงสิทธิฯ โดยกาํหนดวนัใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิคือ ทกุวนัทาํการสดุทา้ย

ของเดือนมิถนุายน และเดือนธันวาคมของทกุปีจนครบกาํหนดอายขุองใบสาํคญั

แสดงสิทธิฯ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกาํหนดวนัใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยดุทาํการของบรษิัทฯ ให้

เล่ือนกาํหนดวนัใชสิ้ทธิครัง้ดงักล่าวเป็นวนัทาํการก่อนหนา้ โดยครัง้สดุทา้ยจะ

สามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ มีอายคุรบ 3 ปี หากวนัดงักล่าวไม่

ตรงกบัวนัทาํการ ใหเ้ล่ือนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิเป็นวนัทาํการก่อนหนา้วนั

กาํหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าว   

จาํนวนหุ้นสามัญทีร่องรับการ

ใช้สิทธ ิ

ไม่เกิน 350,963,694 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

วันทีอ่อกใบสาํคัญแสดงสิทธฯิ  วนัท่ีจะกาํหนดโดยคณะกรรมการบรษิัทฯ และ/หรือบคุคลท่ีไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิทัฯ  

ระยะเวลาการแจ้งความจาํนงใน

การใช้สิทธ ิ

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของ  

บรษิัทฯ จะตอ้งแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักล่าวภายใน
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ระยะเวลา 5 วนัทาํการก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีท่ีวนั

กาํหนดการใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยดุทาํการของบรษิัทฯ ใหเ้ล่ือนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ

ดงักล่าวเป็นวนัทาํการก่อนหนา้วนักาํหนดการใชสิ้ทธิในครัง้ดงักล่าว เวน้แตก่าร

แสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิในครัง้สดุทา้ยใหแ้สดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิเป็น

ระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 15 วนัก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย 

การยกเลกิความจาํนงในการใช้

สิทธ ิ

ไม่ว่ากรณีใดผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนความจาํนงใน

การใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุได ้หากไดแ้จง้ความจาํนงดงักล่าวกบับรษิัทฯ แลว้ 

เงือ่นไขการปรับสิทธ ิ ในกรณีท่ีมีการดาํเนินการปรบัราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขในการ

ปรบัอตัราการใชสิ้ทธิตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสาํคญั

แสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นกรณีท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทนุท่ีทจ. 34/2551 เร่ืองการขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขาย

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้ท่ีออกใหม่ และหุน้ท่ีออกใหมเ่พ่ือรองรบัใบสาํคญั

แสดงสิทธิ เช่น (ก) กรณีมีการเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไวข้องหุน้ของบรษิัทฯ อนัเป็น

ผลมาจากการรวมหุน้หรือแบ่งแยกหุน้ (ข) กรณีบรษิัทฯ มีการออกและเสนอขายหุน้

ท่ีออกใหมใ่นราคาตํ่า (ค) กรณีบรษิัทฯ มีการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใน

ราคาตํ่าหรือมกีารออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิในราคาตํ่า (ง) กรณีบรษิัทฯ 

จ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ท่ีออกใหมใ่หแ้ก่ผูถื้อหุน้ (จ) กรณีบรษิัทฯ 

จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกวา่อตัราท่ีระบไุวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ (ฉ) กรณีอ่ืนใดใน

ลกัษณะเดียวกนักบั (ก) ถงึ (จ) ท่ีจะทาํใหผ้ลประโยชนต์อบแทนใดๆ ของผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะไดร้บัเมื่อมีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ดอ้ยไป

กว่าเดมิ เป็นตน้ ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ หรือบคุคลท่ี

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทฯ เป็นผูพิ้จารณากาํหนดเงื่อนไขและ

รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรบัหรือเปล่ียนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิและราคา

การใชสิ้ทธิ  

ตลาดรองของใบสาํคัญแสดง

สิทธฯิ 

บรษิัทฯ จะยื่นคาํขอนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ในครัง้นีเ้ขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัย์

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุน้สามัญเพิ่มทนุ

ทีเ่กดิจากการใช้สทิธติาม

ใบสาํคัญแสดงสทิธฯิ 

บรษิัทฯ จะยื่นคาํขอนาํหุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีเกดิจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดง

สิทธิฯ ในครัง้นีเ้ขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

นายทะเบียนของใบสาํคัญแสดง

สิทธฯิ 

บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรือผูท่ี้ไดร้บัการแต่งตัง้ใหท้าํ

หนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ แทน   

ผลกระทบทีมี่ต่อผู้ถือหุ้น

เน่ืองจากการออกและเสนอขาย

ใบสาํคัญแสดงสทิธิให้แก่ผู้ถือ

หุ้นเดิม 

(1) ผลกระทบตอ่สัดสว่นของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) สามารถพิจารณาได้

เป็นกรณีดังต่อไปนี ้
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กรณีท่ี 1 ผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้สามญัท่ีออกใหม่ตามสดัส่วนการถือหุน้

ทัง้จาํนวน สาํหรบัการเสนอขายหุน้ Rights Offering และ ผูใ้ชสิ้ทธิ

ซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ WAVE-W2 ทัง้จาํนวนเป็นผูถื้อ

หุน้เดิม 

กรณีท่ี 2 ผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้สามญัท่ีออกใหม่ตามสดัส่วนการถือหุน้

ทัง้จาํนวน สาํหรบัการเสนอขายหุน้ Rights Offering แต ่ผูใ้ชสิ้ทธิซือ้

หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ WAVE-W2ทัง้จาํนวนไมใ่ช่ผูถื้อหุน้

เดิม 

กรณีท่ี 3 ผูถื้อหุน้เดิมบางรายไม่ใช ้สิทธิจองซือ้หุน้สามญัท่ีออกใหม่ตามสดัส่วน

การถือหุน้ สาํหรบัการเสนอขายหุน้ Rights Offering โดยมีผูถื้อหุน้

เดิมรายอ่ืนใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้เกินสิทธิสาํหรบัการเสนอขายหุน้ Rights 

Offering และไม่มีหุน้ท่ีไม่ไดร้บัการจองซือ้เหลือ ณ วนัท่ีการเสนอขาย

หุน้ Rights Offering เสรจ็สิน้ และ ผูใ้ชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ WAVE-W2 ทัง้จาํนวนไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดิม 

 

การคาํนวณผลกระทบต่อสดัส่วนของผูถื้อหุน้ = 1 – (Qo / Qn) 

โดยกาํหนดให ้  

Qo = จาํนวนหุน้รวมทัง้หมดท่ีผูถื้อหุน้จะไดร้บัในแต่ละกรณี ซึง่แบ่งเป็น

กรณีต่างๆ ดงันี ้
 

กรณี จาํนวนหุน้รวมทัง้หมด 
ท่ีผูถื้อหุน้จะไดร้บัในแต่ละกรณี 

กรณีท่ี 1   Qo = Qa + Qr + Qw 1,520,842,672 หุน้ 

กรณีท่ี 2   Qo = Qa + Qr  1,169,878,978 หุน้ 

กรณีท่ี 3   Qo = Qa     467,951,591 หุน้ 

Qa = จาํนวนหุน้สามญัเดิมท่ีชาํระมลูคา่แลว้ทัง้หมด  จาํนวน 

467,951,591   หุน้ 

Qr = หุน้สามญัท่ีออกใหม่ท่ีจะเพ่ิมขึน้เมื่อการเสนอขายหุน้ Rights 

Offering เสรจ็สิน้ จาํนวน 701,927,387 หุน้ (บนสมมติฐานวา่

บรษิัทออกหุน้สามญัท่ีออกใหม่ท่ีจาํนวนสงูสดุ) 

Qw = หุน้สามญัท่ีออกใหม่ท่ีจะเพ่ิมขึน้เมื่อมีการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ WAVE-W2 จาํนวน 350,963,694 หุน้ (บน

สมมติฐานวา่บรษิัทออกหุน้สามญัท่ีออกใหม่ท่ีจาํนวนสงูสดุ) 
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Qn = จาํนวนหุน้รวมทัง้หมด ซึง่รวมหุน้สามญัท่ีออกใหม่จากการเสนอ

ขายหุน้ Rights Offering และ หุน้สามญัท่ีออกใหม่จากการใชสิ้ทธิ

ซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ WAVE-W2  

 = Qa + Qr + Qw  เท่ากบั 1,520,842,672 หุน้ 

 

กรณีท่ี 1 ไม่มีผลกระทบต่อสดัส่วนของผูถื้อหุน้  

กรณีท่ี 2 ผลกระทบต่อสดัส่วนของผูถื้อหุน้ เท่ากบั รอ้ยละ 23.08 

กรณีท่ี 3 ผลกระทบต่อสดัส่วนของผูถื้อหุน้ เท่ากบั รอ้ยละ 69.23 

 

(2) ผลกระทบตอ่ราคาหุน้ (Price Dilution)  

การคาํนวณตามผลกระทบต่อราคาหุน้ = (Pa - Pn) / Pa 

โดยกาํหนดให ้  

Pa = ราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุน้สามญัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

7 วนัทาํการตดิต่อกนั ก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบรษิัท ใน

วนัท่ี  24 มิถนุายน 2563 (ระหวา่งวนัท่ี 15 มิถนุายน 2563 

ถึงวนัท่ี 23 มิถนุายน 2563 คิดเป็นราคาเท่ากบั 1.03 บาทตอ่

หุน้) 

Pr = ราคาเสนอขายสาํหรบัการเสนอขายหุน้ Rights Offering ท่ี

ราคาเท่ากบั 0.70 บาท 

Pw = ราคาใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ WAVE-W2 

ท่ีราคาเท่ากบั 0.70 บาท 

Qa = จาํนวนหุน้สามญัเดิมท่ีชาํระมลูคา่แลว้ทัง้หมด  จาํนวน 

467,951,591   หุน้ 

Qr = หุน้สามญัท่ีออกใหม่ท่ีจะเพ่ิมขึน้เมื่อการเสนอขายหุน้ Rights 

Offering เสรจ็สิน้ จาํนวน 701,927,387 หุน้ (บนสมมติฐาน

ว่าบรษิัทออกหุน้สามญัท่ีออกใหม่ท่ีจาํนวนสงูสดุ) 

Qw = หุน้สามญัท่ีออกใหม่ท่ีจะเพ่ิมขึน้เมื่อมีการใชสิ้ทธิซือ้หุน้

สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ WAVE-W2 จาํนวน 

350,963,694 หุน้ (บนสมมตฐิานว่าบรษิัทออกหุน้สามญัท่ี

ออกใหม่ท่ีจาํนวนสงูสดุ) 

Pn = ราคาหุน้เฉล่ียของหุน้ทัง้หมด ซึง่รวมหุน้สามญัท่ีออกใหม่จาก

การเสนอขายหุน้ Rights Offering และหุน้สามญัท่ีออกใหม่

จากการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ WAVE-

W2 

 = [(Pa x Qa) + (Pr x Qr) + (Pw x Qw)] / (Qa + Qr + Qw) 



หนา้ 5 จาก 5 

 

 = [(1.03 x 467,951,591) + (0.70 x 701,927,387) + (0.70  x 

350,963,694)] / (467,951,591 + 701,927,387 + 

350,963,694) 

 =  0.80 บาทต่อหุน้  

ผลกระทบต่อ

ราคาหุน้ 

= รอ้ยละ 22.18   

ภายหลังการออกและการเสนอขายหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ตามการเสนอขายหุ้น 

Rights offering และการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ WAVE-W2 

แลว้เสรจ็ ราคาของหุน้สามญัของบรษิัทจะลดลงท่ีอตัราประมาณรอ้ยละ 22.18 

 

(3) ผลกระทบตอ่ส่วนแบ่งกาํไรตอ่หุน้ (Earnings per Share  Dilution)  

การคาํนวณตาม ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรต่อหุน้ = (EPSa- EPSr )/EPSa 

โดยกาํหนดให ้

กาํไรสทุธิ 

(ขาดทนุสทุธิ) 

= (90,526,126) บาท (ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2562 ถงึวนัท่ี 

31 มีนาคม 2563) 

EPSa =  กาํไรสทุธิ / จาํนวนหุน้สามญัเดมิท่ีชาํระมลูค่าแลว้ทัง้หมด  

จาํนวน 467,951,591 หุน้ 
 = (90,526,126) / 467,951,591    

 = (0.1935) บาทต่อหุน้ 

EPSr =  กาํไรสทุธิ / จาํนวนหุน้สามญัทัง้หมดหลงัเมื่อมีการเสนอ

ขาย Rights Offering เสรจ็สิน้ จาํนวน 701,927,387 หุน้ 

และเมื่อมกีารใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

WAVE-W2 จาํนวน 350,963,694 หุน้ 

 = (90,526,126) / 

[467,951,591+701,927,387+350,963,694 ]  

 = (0.0595) บาทต่อหุน้ 

ผลกระทบต่อ

ส่วนแบ่งกาํไร

ต่อหุน้ 

= ไม่สามารถคาํนวณได ้ตามสตูรการคาํนวณขา้งตน้ 

 

เน่ืองจากบรษิัทมีผลขาดทนุสทุธิ ในช่วงส่ีไตรมาสยอ้นหลงัล่าสดุ ทาํใหอ้ตัรากาํไร

ต่อหุน้เป็นลบ(EPSa ตดิลบ) ดงันัน้ ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรตอ่หุน้จึงไม่สามารถ

คาํนวณไดต้ามสตูรการคาํนวณขา้งตน้ 

 

 




