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เอกสารแนบ 4 

สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบสาํคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญ 

ของ 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) คร้ังที ่3 

ประเภทหลกัทรัพย์

จดทะเบียน 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 3 

(WAVE-W3) (“ใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3”) 

ชนิดของใบสาํคัญ

แสดงสทิธ ิ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ชนิดระบชุื่อผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้

วัตถุประสงคแ์ละ

ความจาํเป็น 

ใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบรษิัทฯ รวมถึงการขยายธุรกิจ และ/หรือลงทนุในโครงการใหม่  

จาํนวนทีอ่อกและ

เสนอขาย 

ไม่เกิน 2,617,539,003 หน่วย 

ลักษณะการจัดสรร จัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ในจาํนวนไม่เกิน 2,617,539,003 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

เดิมของบริษัทฯ ท่ีไดจ้องซือ้และชาํระค่าหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีบรษิัทฯ ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อ

หุ้นเดิมตามสัดสวนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่ต่อ 1 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 

ทัง้นี ้อตัราส่วนการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสวนการ

ถือหุน้ (Rights Offering) ยงัไม่แน่นอนขึน้อยู่กับผลการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี

จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2 (WAVE-W2) 

(“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W2”) ในวันท่ี 15 กันยายน 2565 อย่างไรก็ดี อัตราส่วนการ

จดัสรรจะอยู่ในช่วง 1 – 1.25 หุน้เดิมต่อ 10 หุน้สามญัเพ่ิมทนุ ซึ่งคาํนวณสาํหรบั 2 กรณี ไดแ้ก่ (1) 

กรณีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 ทุกรายไม่ใชสิ้ทธิแปลงสภาพในครัง้นี ้(อตัราส่วนการ

จัดสรร: 1) และ (2) กรณีท่ีผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 ทุกรายใช้สิทธิแปลงสภาพ

ใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 ทั้งจํานวนในวันกาํหนดการใช้สิทธิข้างต้น (อัตราส่วนการ

จดัสรร: 1.25) โดย คณะกรรมการบรษิัทฯ และ/หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม และ/หรือบุคคลท่ี

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม จะเป็นผูพิ้จารณา

กาํหนดอตัราส่วนการจดัสรรสดุทา้ย ภายหลงัจากทราบผลการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดง

สิทธิฯ WAVE-W2 (ในกรณีท่ีมีเศษหุน้จากการคาํนวณใหปั้ดทิง้) 

ราคาเสนอขาย 0.00 บาทต่อหน่วย (ไม่คิดมลูค่าเสนอขาย) 
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ราคาใช้สิทธซิือ้หุ้น

สามัญเพิ่มทนุ 

0.15 บาทต่อหุน้ 

ทัง้นี ้ราคาใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ตํ่ากว่ามลูค่าหุน้ท่ีตราไวข้อง

บริษัทฯ ซึ่งมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสม

ปรากฏตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 จาํนวน 869.82 

ล้านบาท บริษัทฯ จึงสามารถกําหนดราคาใช้สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ     

WAVE-W3 ในราคาท่ีตํ่ากว่ามลูค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษัทฯ ได ้เมื่อไดร้บัอนุมตัิจากท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

อัตราส่วนการใช้

สิทธขิอง ใบสาํคัญ

แสดงสทิธิฯ    

WAVE-W3  

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 จาํนวน 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้ (เวน้แต่กรณีมีการ

ปรบัอตัราการใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ)   

อายุของใบสาํคัญ

แสดงสทิธิฯ    

WAVE-W3 

3 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ ฯ WAVE-W3  

ระยะเวลาการใช้

สิทธ ิ

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 สามารถใชสิ้ทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

WAVE-W3 ไดใ้นวันทาํการสุดทา้ยของบริษัทฯ ทุกๆ 3 เดือน นับตัง้แต่วันท่ีออกใบสาํคัญแสดง

สิทธิฯ WAVE-W3 ไปตลอดอายุของใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ (“วันกําหนดการใช้สิทธิ”) โดยวัน

กาํหนดการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 คือ วันทาํการสุดทา้ยของ 3 เดือนแรก

ภายหลงัจากวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกาํหนดวนัใชสิ้ทธิตรงกับ

วันหยุดทาํการของบริษัทฯ ให้เล่ือนกาํหนดวันใชสิ้ทธิครัง้ดังกล่าวเป็นวันทาํการก่อนหน้าวัน

กาํหนดการใชสิ้ทธิ โดยครัง้สดุทา้ยจะสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 

มีอายคุรบกาํหนด 3 ปี (“วันกาํหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย”) 

ทั้งนี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอ ํานาจลงนาม และ/หรือบุคคลท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอ ํานาจลงนามมีสิทธิกําหนดวัน

กาํหนดการใชสิ้ทธิครัง้แรก วันกาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ และวันกาํหนดการใชสิ้ทธิครัง้

สุดท้ายไดต้ามท่ีเห็นสมควร ภายหลังจากท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขาย

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3  

จาํนวนหุ้นสามัญที่

รองรับการใช้สิทธ ิ

ไม่เกิน 2,617,539,003 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

โดยจาํนวนหุ้นท่ีรองรับการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 รวมกับจาํนวนหุ้นท่ี

บรษิัทฯ จดัไวเ้พ่ือรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิในครัง้อ่ืน ไม่เกินรอ้ยละ 50 ของ
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จาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ

บริษัทฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน และบุคคลในวงจาํกัด (หากมีหุน้ท่ีเหลือจากการจัดสรร

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม) โดยท่ีไม่มีหุน้เหลือจากการออกและเสนอขายในครัง้นี ้

วันทีอ่อกใบสาํคัญ

แสดงสทิธิฯ    

WAVE-W3 

วนัท่ีจะกาํหนดโดยคณะกรรมการบรษิัทฯ และ/หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม และ/หรือบคุคลท่ี

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทฯ หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 

ระยะเวลาการแจ้ง

ความจาํนงในการใช้

สิทธ ิ

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ 

จะตอ้งแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวภายในระยะเวลา 5 วนัทาํการ

ก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีท่ีวนักาํหนดการใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยุดทาํการของ

บริษัทฯ ใหเ้ล่ือนวันกาํหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าวเป็นวนัทาํการก่อนหนา้วนักาํหนดการใชสิ้ทธิใน

ครัง้ดงักล่าว เวน้แต่การแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิในครัง้สดุทา้ยใหแ้สดงความจาํนงในการใช้

สิทธิเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 15 วนัก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย 

การยกเลกิความ

จาํนงในการใช้สทิธ ิ

ไม่ว่ากรณีใดผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนความจาํนงใน

การใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุได ้หากไดแ้จง้ความจาํนงดงักล่าวกบับรษิัทฯ แลว้ 

เงือ่นไขการปรับสิทธ ิ ในกรณีท่ีมีการดาํเนินการปรบัราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขในการปรบัอตัราการ

ใชสิ้ทธิตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ซึ่งเป็น

กรณีท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง 

การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้ท่ีออกใหม่ และหุน้ท่ี

ออกใหม่เพ่ือรองรบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ เช่น (ก) กรณีมีการเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไวข้องหุน้ของ

บริษัทฯ อนัเป็นผลมาจากการรวมหุน้หรือแบ่งแยกหุน้ (ข) กรณีบริษัทฯ มีการออกและเสนอขาย

หุน้ท่ีออกใหม่ในราคาตํ่า (ค) กรณีบริษัทฯ มีการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาตํ่า

หรือมีการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิในราคาตํ่า (ง) กรณีบริษัทฯ จ่ายเงินปันผล

ทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ (จ) กรณีบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่ง

เกินกว่าอตัราท่ีระบไุวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ (ฉ) กรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนักบั (ก) ถึง (จ) ท่ีจะทาํ

ใหผ้ลประโยชนต์อบแทนใดๆ ของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 จะไดร้บัเมื่อมีการใชสิ้ทธิ

ตามใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ดอ้ยไปกว่าเดิม เป็นตน้ ทั้งนี ้บริษัทฯ จะมอบหมายให้

คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม และ/หรือบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามเป็นผูพิ้จารณากาํหนดเงื่อนไขและ

รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรบัหรือเปล่ียนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิและราคาการใชสิ้ทธิ 
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ตลาดรองของ

ใบสาํคัญแสดง  

สิทธฯิ WAVE-W3 

บริษัทฯ จะยื่นคําขอนําใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุน้

สามัญทีเ่กิดจากการ

ใช้สิทธติามใบสาํคัญ

แสดงสทิธิฯ   

WAVE-W3 

บริษัทฯ จะยื่นคาํขอนาํหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 เขา้

จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

นายทะเบียนของ

ใบสาํคัญแสดง   

สิทธฯิ WAVE-W3 

บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด หรือผูท่ี้ไดร้บัการแต่งตัง้ใหท้าํหนา้ท่ีเป็นนาย

ทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 แทน 

ผลกระทบทีมี่ต่อผู้

ถือหุ้นเน่ืองจากการ

ออกและเสนอขาย

ใบสาํคัญแสดงสทิธิ

ให้แก่ ผู้ถือหุน้เดิม 

(1) ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) สามารถพิจารณาได้เป็น

กรณีดังต่อไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

กรณีท่ี 1 ผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้สามญัท่ีออกใหม่ตามสดัส่วนการถือหุน้ทัง้จาํนวน 

สาํหรบัการเสนอขายหุน้ Rights Offering และผูใ้ชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ทัง้จาํนวนเป็นผูถื้อหุน้เดิม 

กรณีท่ี 2 ผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้สามญัท่ีออกใหม่ตามสดัส่วนการถือหุน้ทัง้จาํนวน 

สาํหรบัการเสนอขายหุน้ Rights Offering แตผู่ใ้ชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ทัง้จาํนวนไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดมิ 

กรณีท่ี 3 ผูถื้อหุน้เดิมบางรายไม่ใช ้สิทธิจองซือ้หุน้สามญัท่ีออกใหม่ตามสดัส่วนการถือหุน้ 

สาํหรบัการเสนอขายหุน้ Rights Offering โดยมีผูถื้อหุน้เดิมรายอ่ืนใชสิ้ทธิจอง

ซือ้หุน้เกินสิทธิสาํหรบัการเสนอขายหุน้ Rights Offering และไม่มหีุน้ท่ีไม่ไดร้บั

การจองซือ้เหลือ ณ วนัท่ีการเสนอขายหุน้ Rights Offering เสรจ็สิน้ และ ผูใ้ช้

สิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ทัง้จาํนวนไม่ใช่ผูถื้อหุน้

เดิม 
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การคาํนวณผลกระทบต่อสดัส่วนของผูถื้อหุน้ = 1 – (Qo / Qn)  

โดยกาํหนดให ้ 

Qo = จาํนวนหุน้รวมทัง้หมดท่ีผูถื้อหุน้จะไดร้บัในแต่ละกรณี ซึง่แบ่งเป็นกรณีต่างๆ ดงันี ้
 

กรณี จาํนวนหุน้รวมทัง้หมด 

ท่ีผูถื้อหุน้จะไดร้บัในแต่ละกรณี 

กรณีท่ี 1   Qo = Qa + Qr + Qw 11,255,417,714 หุน้ 

กรณีท่ี 2   Qo = Qa + Qr  8,637,878,711 หุน้ 

กรณีท่ี 3   Qo = Qa  785,261,701 หุน้ 

Qa = จาํนวนหุน้สามญัเดิมท่ีชาํระมลูคา่แลว้ทัง้หมด จาํนวน 785,261,701 หุน้ 

Qr = หุน้สามญัท่ีออกใหม่ท่ีจะเพ่ิมขึน้เมื่อการเสนอขายหุน้ Rights Offering เสรจ็สิน้ 

จาํนวน 7,852,617,010 หุน้ (บนสมมติฐานวา่บรษิัทออกหุน้สามญัท่ีออกใหม่ท่ี

จาํนวนสงูสดุ) 

Qw = หุน้สามญัท่ีออกใหม่ท่ีจะเพ่ิมขึน้เมื่อมีการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดง

สิทธิฯ WAVE-W3 จาํนวน 2,617,539,003 หุน้ (บนสมมติฐานวา่บรษิัทออกหุน้

สามญัท่ีออกใหม่ท่ีจาํนวนสงูสดุ) 

Qn = 

 

 

= 

จาํนวนหุน้รวมทัง้หมด ซึง่รวมหุน้สามญัท่ีออกใหม่จากการเสนอขายหุน้ Rights 

Offering และ หุน้สามญัท่ีออกใหม่จากการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดง

สิทธิฯ WAVE-W3 

Qa + Qr + Qw เท่ากบั 11,255,417,714 หุน้ 

กรณีท่ี 1 ไม่มีผลกระทบต่อสดัส่วนของผูถื้อหุน้  

กรณีท่ี 2 ผลกระทบต่อสดัส่วนของผูถื้อหุน้ เท่ากบั รอ้ยละ 23.26 

กรณีท่ี 3 ผลกระทบต่อสดัส่วนของผูถื้อหุน้ เท่ากบั รอ้ยละ 93.02  
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(2) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) 

การคาํนวณตามผลกระทบต่อราคาหุน้ = (Pa - Pn) / Pa 

โดยกาํหนดให ้ 

Pa = ราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุน้สามญัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 7 วนัทาํการ

ติดต่อกนั ก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบรษิัท ในวนัท่ี 5 สิงหาคม 2565 

(ระหวา่งวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2565 ถึงวนัท่ี 4 สิงหาคม 2565 คิดเป็นราคา

เท่ากบั 0.63 บาทต่อหุน้) 

Pr = ราคาเสนอขายสาํหรบัการเสนอขายหุน้ Rights Offering ท่ีราคาเท่ากบั 

0.10 บาท 

Pw = ราคาใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ท่ีราคา

เท่ากบั 0.15 บาท 

Qa = จาํนวนหุน้สามญัเดิมท่ีชาํระมลูคา่แลว้ทัง้หมด จาํนวน 785,261,701 หุน้ 

Qr = หุน้สามญัท่ีออกใหม่ท่ีจะเพ่ิมขึน้เมื่อการเสนอขายหุน้ Rights Offering 

เสรจ็สิน้ จาํนวน 7,852,617,010 หุน้ (บนสมมติฐานวา่บรษิัทออกหุน้

สามญัท่ีออกใหม่ท่ีจาํนวนสงูสดุ) 

Qw = หุน้สามญัท่ีออกใหม่ท่ีจะเพ่ิมขึน้เมื่อมีการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 จาํนวน 2,617,539,003 หุน้ (บน

สมมติฐานวา่บรษิัทออกหุน้สามญัท่ีออกใหม่ท่ีจาํนวนสงูสดุ)  

Pn = ราคาหุน้เฉล่ียของหุน้ทัง้หมด ซึง่รวมหุน้สามญัท่ีออกใหม่จากการเสนอขาย

หุน้ Rights Offering และหุน้สามญัท่ีออกใหม่จากการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั

ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 

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

 = [(0.63 x 785,261,701) + (0.10 x 7,852,617,010) + (0.15 x 

2,617,539,003)] / (785,261,701+ 7,852,617,010 + 2,617,539,003) 

 =  0.15 บาทต่อหุน้  

ผลกระทบ

ต่อราคาหุน้ 

= รอ้ยละ 76.19 

ภายหลงัการออกและการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ตามการเสนอขายหุน้ Rights Offering 

และการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 แลว้เสรจ็ ราคาของหุน้สามญั

ของบรษิัทจะลดลงท่ีอตัราประมาณรอ้ยละ 76.19  
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(3) ผลกระทบตอ่ส่วนแบ่งกาํไรตอ่หุน้ (Earnings per Share  Dilution)  

การคาํนวณตาม ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรต่อหุน้ = (EPSa- EPSr )/EPSa 

โดยกาํหนดให ้

กาํไรสทุธิ / 

(ขาดทนุสทุธิ) 

= (687,233,599) บาท (ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2564 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม

2565) 

EPSa =  กาํไรสทุธิ / จาํนวนหุน้สามญัเดมิท่ีชาํระมลูค่าแลว้ทัง้หมด  จาํนวน 

785,261,701 หุน้ 

 =      (687,233,599) / 785,261,701 

 =    (0.88) บาทต่อหุน้ 

EPSr =  กาํไรสทุธิ / จาํนวนหุน้สามญัทัง้หมดหลงัเมื่อมีการเสนอขาย Rights 

Offering เสรจ็สิน้ จาํนวน 7,852,617,010 หุน้ และเมื่อมีการใชสิ้ทธิซือ้

หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 จาํนวน 

2,617,539,003 หุน้ 

 = (687,233,599) / [785,261,701 +7,852,617,010 +2,617,539,003] 

 = (0.06) บาทต่อหุน้ 

ผลกระทบต่อ

ส่วนแบ่งกาํไร

ต่อหุน้ 

= ไม่สามารถคาํนวณได ้ตามสตูรการคาํนวณขา้งตน้ 

เน่ืองจากบริษัทมีผลขาดทุนสทุธิ ในช่วงส่ีไตรมาสยอ้นหลงัล่าสดุ ทาํใหอ้ตัรากาํไรต่อหุน้เป็นลบ

(EPS ติดลบ) ดังนั้น ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรต่อหุ้นจึงไม่สามารถคาํนวณไดต้ามสูตรการ

คาํนวณขา้งตน้ 

 


