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ส่วนท่ี 1  ข้อมูลการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

 
1. ช่ือและท่ีตัง้ของบริษทัจดทะเบียน 

 

ชื่อบรษิทั : บรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107536000978 

ประเภทธุรกจิ : 1. เป็นผูถ้อืลขิสทิธิแ์ละจดัจาํหน่ายละครไทยของสถานีโทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 

2. ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 

ทีต่ัง้สาํนักงานใหญ ่ : อาคารมาลนีนท ์ ทาวเวอร ์ ชัน้ 15 เลขที ่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั                    

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์ : 0-2665-6705 

โทรสาร : 0-2665-6750 

เวบ็ไซต ์ : www.wave-groups.com 

 

2. วนั เดือน ปี และครัง้ท่ีของการประชุมคณะกรรมการของบริษทัและการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีมีมติให้จดัสรร

หุ้นเพ่ิมทุน 

การประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2563    เมื่อวนัที ่24 มถิุนายน 2563 

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 (ครัง้ที ่27/2563)  เมื่อวนัที ่30 กรกฎาคม 2563 

 

3. รายละเอียดการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ประเภทของหุน้ หุน้สามญั 

ทุนชาํระแลว้เดมิ 467,951,591 บาท 

ทุนทีจ่ะชาํระเพิม่ 1,052,891,081 บาท 

วธิกีารจดัสรร (1) จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้ ผูถ้อืหุน้เดมิสามารถ

ใชส้ทิธจิองซื้อหุ้นสามญัเกินกว่าสทิธไิด้ (Oversubscription) โดยกําหนดวนั

กําหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้

เดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record  

Date) ในวนัที ่8 กนัยายน 2563   

(2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัท เพื่อรองรบัการใช้สทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญั

เพิม่ทุนของบรษิทัฯ ตามใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ 
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จาํนวนหุน้ทีจ่ดัสรร (1) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเป็นจาํนวนไม่เกนิ 701,927,387 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้

หุน้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) ใน

อตัราส่วน 1 หุน้เดมิตอ่ 1.5 หุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ (ในกรณีทีม่เีศษหุน้จากการ

คาํนวณใหปั้ดทิง้) ในราคาเสนอขาย 0.70 บาทต่อหุน้   

(2)   จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจํานวนไม่เกนิ 350,963,694 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 

1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ 

อตัราส่วน (1)  จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) ในอตัราส่วน 

1 หุน้เดมิต่อ 1.5 หุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ (ในกรณีทีม่เีศษหุน้จากการคาํนวณให้

ปัดทิง้) โดยผูถ้อืหุน้มสีทิธทิีจ่ะจองซื้อหุน้ในจาํนวนทีเ่กนิกว่าสทิธขิองตนได ้

(2)   จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญั (WAVE-W2) โดยไม่คิดมูลค่า

ใบสําคญัแสดงสทิธ ิWAVE-W2 ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่ ต่อ 1 

หน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ(ในกรณีทีม่เีศษหุน้จากการคาํนวณใหปั้ดทิง้) 

ราคาต่อหุน้ 0.70 บาทต่อหุน้ 

ระยะเวลาการจองซื้อหุน้ 

และชาํระเงนิ 

ตัง้แต่เวลา 9.00 ของวนัที ่14 ตลุาคม 2563 ถงึเวลา 15.30 น. ของวนัที ่20 ตุลาคม 

2563 (รวมทัง้สิน้ 5 วนัทาํการ) 

วธิกีารชาํระเงนิ เงินโอนผ่านเคาน์เตอรธ์นาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ 

โดยใช้ใบนําฝากชาํระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-in Slip) โดยการ

ฝากเขา้บญัชอีอมทรพัย ์ เลขท่ีบญัชี 118-5-31673-2 ช่ือบญัชี “บริษทัหลกัทรพัย ์

อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หลกัทรพัย”์ หรือ 

“RHB Securities (Thailand) Public Company Limited for Securities’ 

Subscription” ตัง้แต่เวลา 9.00 ของวนัที ่14 ตุลาคม 2563 ถงึเวลา 15.30 น. ของ

วนัที ่20 ตุลาคม 2563 

เชค็บุคคล / เชค็ธนาคาร (แคชเชียรเ์ชค็) หรือ ตัว๋แลกเงิน (ดรา๊ฟท์) 

เชค็ลงวนัทีไ่ม่เกนิวนัที ่16 ตุลาคม 2563 

การชําระด้วยเช็ค ดร๊าฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค ต้องชําระโดยใช้ใบฝากผ่าน Bill 

payment ภายในเวลาก่อนปิดรบัเคลยีริง่เชค็ของวนัที ่16 ตุลาคม 2563 และสามารถ

เรียกเก็บเงินจากสํานักหกับญัชีในกรุงเทพมหานครได้ภายในระยะเวลาจองซื้อ

เท่านัน้ (โปรดระบุชื่อ หมายเลขโทรศพัท์ที่ติดต่อได้ของผู้สัง่จองไว้ด้านหลงัเช็ค

ดว้ย) 

**ขอสงวนสทิธไิม่รบัชาํระเงนิค่าหุน้สามญัเพิม่ทุนเป็นเงนิสด**   
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สถานทีร่บัจองซื้อ ฝ่ายปฏบิตักิารหลกัทรพัย ์  

บรษิทัหลกัทรพัย ์อาร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“ตวัแทนการรบัจองซือ้

หุ้นสามญัเพ่ิมทุน”) เลขที ่98 อาคารสาทรสแควร ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ชัน้ 10 ถนนสาทร

เหนือ แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500  

โทรศพัท ์0-2088-9917 (คุณชาลสิา) 0-2088-9614 (คุณชุมาวด)ี  

0-2088-9916 (คุณพรพรรณ) 0-2088-9856 (คุณขวญัชยั) 0-2088-9853 (คุณสุรศกัดิ)์ 

เงือ่นไขอื่นๆ ก.  หุ้นเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสดัส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทจะ

จดัสรรหุน้ส่วนทีเ่หลอืดงักล่าวตามสดัส่วนการถอืหุน้เดมิของผูถ้ือหุน้ทีจ่องซื้อ

เกินกว่าสทิธแิต่ละราย โดยนําสดัส่วนการถือหุน้เดมิของผู้ถอืหุน้ทีจ่องซื้อเกนิ

กว่าสทิธแิต่ละรายคูณดว้ยจาํนวนหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่หลอื ซึ่งจะเท่ากบัจาํนวน

หุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสทิธิแต่ละรายมสีิทธทิี่จะได้รบัการจดัสรร (ใน

กรณีทีม่เีศษหุ้นจากการคํานวณใหปั้ดทิ้ง) ทัง้น้ี จํานวนหุ้นสามญัเพิม่ทุนทีจ่ะ

ไดร้บัการจดัสรรจะไม่เกนิจาํนวนหุน้สามญัเพิม่ทุนทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายไดจ้องซือ้

และชาํระค่าหุน้ครบถว้นแลว้ 

ข. ในกรณีทีย่งัมหีุน้สามญัเพิม่ทุนเหลอืภายหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ ก. ขา้งตน้

แล้ว บรษิทัจะจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีจ่องซื้อเกนิกว่าสทิธแิต่ละรายทีย่งัไม่ไดร้บั

การจดัสรรใหค้รบตามจํานวนทีจ่องซื้อเกนิกว่าสทิธติามขอ้ ก. ขา้งต้น จนกว่า

จะไม่มหีุน้เหลอืใหจ้ดัสรร ทัง้น้ี จํานวนหุ้นสามญัเพิม่ทุนที่จะได้รบัการจดัสรร 

จะไม่เกนิจาํนวนหุน้สามญัเพิม่ทนุทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายไดจ้องซื้อและชาํระค่าหุน้

ครบถว้นแลว้ 

ทัง้น้ี การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิขา้งต้น ไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่

ทําใหผู้ถ้อืหุน้ทีจ่องซื้อเกนิกว่าสทิธขิองตน ถอืครองหุน้ของบรษิทั ในลกัษณะทีเ่ขา้

ข่ายต้องทําคําเสนอซื้อหลกัทรพัย์ทัง้หมดของบรษิทั (Tender Offer) ตามประกาศ

คณะกรรมการตลาดทุนที ่ทจ.12/2554 เรื่องหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารในการ

เขา้ถือหลกัทรพัย์เพื่อครอบงํากจิการหรอืลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนขอ้จํากดัการถอื

หุน้ของคนต่างดา้วตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั 

- บริษัทสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามญัของผู้จองซื้อหุ้นรายที่

ธนาคารไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิตามเชค็แคชเชยีร์เชค็หรอืดร๊าฟท์ได้จากการ

เรยีกเกบ็เงนิครัง้แรก  

- ผู้ถือหุ้นที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและได้ชําระค่าจองซื้อหุ้นสามญัแล้วจะ

ยกเลกิการจองซื้อและขอเงนิคนืไม่ได ้ทัง้น้ี บรษิทัขอสงวนสทิธใินการตดัสทิธิ

การจองซื้อ หากผู้จองซื้อไม่สามารถนําส่งเอกสารการจองซื้อ หรอืปฏิบตัิผดิ

เงื่อนไขการจองซื้อ หรือไม่สามารถจ่ายชําระเงินค่าจองซื้อหุ้นได้ครบถ้วน

ภายในกําหนดระยะเวลาจองซื้อ 

- ถ้าจํานวนหุ้นที่ระบุไว้ในใบจองซื้อไม่ตรงตามจํานวนเงนิที่บริษัทได้รบัชําระ 

บรษิทัจะถอืตามจาํนวนเงนิทีไ่ดร้บัชาํระเป็นหลกั 
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- งดรบัเอกสารการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนทางไปรษณีย ์หรอืโทรสาร และหา้ม

ฝากเอกสารการจองซื้อและหลกัฐานการชําระเงินไว้กับธนาคารโดยเด็ดขาด 

ดว้ยธนาคารมหีน้าทีเ่พยีงนําเงนิของท่านฝากเขา้บญัชจีองซื้อหุน้เท่านัน้ 

- ชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้ทําการจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุน และชื่อเจ้าของบญัชีซื้อขาย

หลกัทรพัย์จะต้องเป็นชื่อเดยีวกนั หากเป็นเลขที่บญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์ของ

บุคคลอื่น หุน้สามญัเพิม่ทุนจะไม่สามารถเขา้บญัชไีด ้ในกรณีดงักล่าว บรษิทัขอ

สงวนสทิธใินการส่งมอบหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว โดยออกหุน้สามญัเพิม่ทุนไว้

ในนามของผู้จองซื้อ และส่งมอบใบหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่ผู้ได้รบัการจดัสรร

ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามชื่อ ทีอ่ยู่ ทีป่รากฏในฐานขอ้มลูผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

ตามทะเบยีนผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 8 กนัยายน 2563 ซึ่งบรษิัทจะไม่รบัผดิชอบใน

กรณีทีผู่้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่จองซื้อได้ทนัในวนัทําการแรกของการซื้อ

ขาย 

- โปรดระบุรหสัโบรกเกอรท์ีผู่จ้องซื้อประสงคจ์ะนําหุน้เขา้บญัชใีหถู้กตอ้ง หากไม่

ถูกต้อง จะทําใหไ้ม่สามารถโอนหุน้เขา้บญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์ได ้ซึ่งบรษิทัจะ

ไม่รบัผดิชอบต่อความล่าชา้ในการตดิตามหุน้คนืหรอือาจสญูหาย ในกรณีทีผู่ถ้อื

หุน้กรอกรายละเอยีดดงักล่าวไม่ครบถว้น บรษิทัขอสงวนสทิธใินการส่งมอบหุน้

ดงักล่าว โดยออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนไว้ในนามของผู้จองซื้อ และส่งมอบใบหุ้น

สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัการจดัสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามชื่อ ทีอ่ยู่ ที่

ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 

กนัยายน 2563 ซึง่บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถขายหุน้ที่

จองซื้อไดท้นัในวนัทาํการแรกของการซื้อขาย 

- บรษิัทขอสงวนสทิธใินการรบัใบจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน เฉพาะใบจองซื้อหุน้

สามญัเพิม่ทุน ที่ได้มกีารกรอกขอ้มูลถูกต้องครบถ้วนและแนบเอกสารตามขอ้ 

5.4 แลว้เท่านัน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดวธิกีารจองซื้อและการชาํระ

เงนิค่าจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนเงื่อนไขอื่นๆในการจองซื้อตามความเหมาะสม

ในกรณีที่เกดิปัญหา อุปสรรค หรอืขอ้จํากดัในการดําเนินงาน ทัง้น้ีเพื่อใหเ้กดิ

ประโยชน์ต่อการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั 

4. วนักาํหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสดัส่วน

จาํนวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู่ (Record  Date) ในวนัที ่8 กนัยายน 2563     

5. กาํหนดการจองซือ้ วิธีการจองซื้อ และ การชาํระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

 5.1 ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

ตัง้แต่เวลา 9.00 ของวนัที ่14 ตลุาคม 2563 ถงึเวลา 15.30 น. ของวนัที ่20 ตุลาคม 2563 (รวมทัง้สิน้ 5 

วนัทาํการ) 
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5.2 สถานท่ีรบัจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

บรษิทัไดแ้ต่งตัง้ บรษิทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เป็นตวัแทนในการบัจองซื้อ

หุน้สามญัทีอ่อกใหม่ของบรษิทั (“ตวัแทนการรบัจองซื้อหุน้”) ผูถ้อืหุน้เดมิทีม่สีทิธแิตล่ะรายสามารถจอง

ซื้อหุน้ไดท้ีส่าํนักงานใหญ่ของตวัแทนการรบัจองซื้อหุน้ ตัง้แต่เวลา 9.00 ของวนัที ่14 ตุลาคม 2563 ถงึ

เวลา 15.30 น. ของวนัที ่20 ตุลาคม 2563 (รวมทัง้สิน้ 5 วนัทาํการ) ตามทีอ่ยู่ดา้นล่าง 

ช่ือ  บรษิทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

ท่ีอยู่ เลขที ่98  อาคารสาทรสแควร ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ชัน้ 10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม  

เขตบางรกั  กรุงเทพฯ  10500  

ติดต่อ  0-2088-9917 (คุณชาลสิา) / 0-2088-9614 (คุณชุมาวด)ี / 0-2088-9916 (คุณพรพรรณ) /  

0-2088-9856 (คุณขวญัชยั) / 0-2088-9853 (คุณสุรศกัดิ)์ 

ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธจิองซื้อหุน้ประสงค์จะจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน ใหต้ดิต่อยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อ

และหลกัฐานการชําระเงนิค่าจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน (ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 5.4) ไดท้ีต่วัแทนการรบัจอง

ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตามทีร่ะบุดา้นบน เท่านัน้ 

สําหรบัผูถ้อืหุน้ทีถ่อืหุน้ในระบบไรใ้บหุน้ (Scripless) กรุณาตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยท์ีท่่านมบีญัชซีื้อขาย

หลกัทรพัย์ และมหีุน้สามญัของบรษิทัฝากไว ้เพื่อใหบ้รษิทัหลกัทรพัย์นัน้ๆ ดาํเนินการรวบรวมเอกสาร 

และยื่นเรื่องใหแ้ก่ตวัแทนการรบัจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัในครัง้น้ี 

ทัง้น้ี บรษิทัโดยตวัแทนการรบัจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนจะไม่รบัเอกสารการจองซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุน

ทางไปรษณีย ์หรือโทรสาร 

5.3 การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

1) กรณีจองซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุน - ตามสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิท่ีได้รบัการจดัสรร 

ผูถ้อืหุน้เดมิทีแ่จง้ความประสงค์จองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตามสทิธหิรอืน้อยกว่าสทิธจิะไดร้บัการ

จดัสรรทัง้จาํนวน 

2) กรณีจองซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุน - เกินกว่าสิทธิท่ีได้รบัการจดัสรร 

ในการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อผู้ถอืหุน้เดมิของบรษิทัในครัง้น้ี ผูถ้อืหุน้เดมิมสีทิธิ

จองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนเกนิกว่าสทิธขิองตนได ้ในกรณีทีม่หีุน้เหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้

ตามสดัส่วนในรอบแรกแล้ว บรษิทัจะจดัสรรหุน้ส่วนทีเ่หลอืใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ซึ่งแสดงความจาํนงจอง

ซื้อเกนิสดัส่วนตามสดัส่วนการถอืหุน้จนกว่าจะหมด หรอืไม่สามารถจดัสรรไดเ้น่ืองจากเป็นเศษหุน้ 

หรอืจนกวา่จะไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดประสงคท์ีจ่ะจองซื้อหุน้ดงักล่าวอกีต่อไป และในกรณีทีม่หีุน้เหลอื

จากการจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจะดําเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จดัสรร

ดงักล่าวต่อไป 

นอกจากน้ี ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที ่

ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่  (Rights Offering) บริษัทขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นใดให ้

ผูจ้องซื้อรายใด หากการจดัสรรดงักล่าวทาํใหห้รอือาจเป็นผลใหเ้ป็นการกระทาํการขดัต่อกฎหมาย หรอื

ระเบยีบขอ้บงัคบัของต่างประเทศ หรอืจะเป็นผลใหต้อ้งดาํเนินการใดๆ เพิม่เตมิไปจากทีต่อ้งดาํเนินการ

ตามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัยภ์ายใตก้ฎหมายไทย 
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ทัง้น้ี การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิขา้งตน้ ไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทําใหผู้ถ้อืหุน้ทีจ่อง

ซื้อเกินกว่าสิทธิของตน ถือครองหุ้นของบริษัท ในลกัษณะที่เข้าข่ายต้องทําคําเสนอซื้อหลกัทรัพย์

ทัง้หมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง

หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบงาํกจิการหรอืลกัษณะทีเ่ป็นการฝ่าฝืน

ขอ้จาํกดัการถอืหุน้ของคนต่างดา้วตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั   

5.4 วิธีการจอง และการชาํระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

5.4.1 ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงค์จะจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน จะต้องกรอกรายละเอยีดการจองซื้อในใบจองซื้อ

หุน้สามญัเพิม่ทุนใหถู้กตอ้งครบถว้นและชดัเจนพรอ้มลงลายมอืชือ่ หากผูจ้องซื้อเป็นนิตบิุคคลใบ

จองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดยผูม้อํีานาจลงนามผูกพนัของนิติบุคคลนัน้พร้อมประทบัตราสําคญั

ของนิตบิุคคล (ถ้าม)ี พรอ้มทัง้แนบใบรบัรองสทิธกิารจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน (เอกสารแจง้สทิธิ

การจองซื้อหุ้นที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด) กรณีมีการ

เปลี่ยนแปลงชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทําใหช้ื่อ/ชื่อสกุลของผูถ้อืหุน้ทีต่้องการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน ไม่

ตรงกบัขอ้มูลรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสีทิธจิองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนตามสดัส่วนการถือหุ้น ณ วนัปิด

สมุดทะเบยีน เพื่อสทิธใินการไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัของบรษิทั ตามสดัส่วนจาํนวนหุน้ทีผู่ถ้อื

หุ้นแต่ละรายถอือยู่ ให้แนบเอกสารแสดงการเปลี่ยน ชื่อ/ชื่อสกุล เช่น หนังสอืรบัรอง ใบสําคญั

การสมรส ใบสาํคญัการหยา่ (แลว้แต่กรณี) พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

ลายมอืชื่อทีร่บัรองสําเนาถูกต้องนัน้จะต้องตรงกบัลายมอืชื่อทีล่งนามในเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

การจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนทุกฉบบั 

ทัง้น้ี กําหนดใหผู้จ้องซื้อยื่นใบจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน  1 ใบ ต่อใบรบัรองสทิธกิารจองซื้อหุน้

สามญัเพิม่ทุน 1 ฉบบัเท่านัน้ และแนบเอกสารดงัตอ่ไปน้ี  

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย ต้องแนบสําเนาบตัรประจําตัวประชาชนที่ยงัไม่

หมดอายุและลงนามรบัรองสําเนาถูกต้อง หรอืในกรณีที่ไม่มบีตัรประจําตวัประชาชน ให้แนบ

สาํเนาบตัรทีท่างราชการออกให ้พรอ้มแนบสาํเนาทะเบยีนบา้นทีม่เีลขประจาํตวัประชาชน พรอ้ม

ทัง้ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

ผูถ้อืหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาซึง่ไม่มสีญัชาตไิทย ตอ้งแนบสาํเนาใบต่างดา้ว หรอืสาํเนาหนังสอื

เดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

ผูถ้อืหุน้ประเภทนิตบิุคคลตามกฎหมายไทยหรอืทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย ต้องแนบหนังสอื

แสดงความเป็นนิตบิุคคลหรอืสาํเนาหนังสอืรบัรองทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชยฉ์บบัล่าสุด (ทีอ่อก

ใหไ้ม่เกนิสาม (3) เดอืน) พรอ้มลงนามรบัรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้อํีานาจลงนามของนิติบุคคล 

และประทบัตราสําคญัของนิตบิุคคล (ถ้าม)ี พรอ้มแนบตวัอย่างลายมอืชื่อของผูม้อํีานาจลงนาม

ของนิตบิุคคล และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน สาํเนาใบต่างดา้ว หรอืสาํเนาหนังสอืเดนิทางที่

ยงัไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้อํีานาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มลงนามรบัรอง

สาํเนาถูกตอ้ง 

ในกรณีทีเ่ป็นส่วนราชการ องค์กรของรฐับาล รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานอื่นของรฐั จะต้องแนบ

หนังสอืทีม่คีาํสัง่/มตใิหท้าํธุรกรรม หรอืหนังสอืแต่งตัง้ หรอืหนังสอืมอบอํานาจในการทาํธุรกรรม 
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ในกรณีที่เป็นสหกรณ์ มูลนิธ ิสมาคม วดั มสัยดิ ศาลเจ้า และนิติบุคคลอื่นในลกัษณะเดยีวกนั 

จะต้องแนบหนังสอืแสดงความจํานงในการทําธุรกรรมหรอืรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

หนังสอืแสดงการจดทะเบยีนจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง หนังสอืแต่งตัง้หรอืมอบอํานาจในการทาํ

ธุรกรรม และเอกสารหลกัฐานการไดร้บัยกเวน้การหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย (ถา้ม)ี 

ผูถ้อืหุน้ประเภทนิตบิุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรอืทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ ต้องแนบ

สําเนาหนังสอืแสดงถึงสถานภาพความเป็นนิตบิุคคล หรอืสําเนาหนังสอืสําคญัการจดัตัง้บรษิัท 

หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ หนังสือบริคณห์สนธิ 

ขอ้บงัคบั เอกสารทีแ่สดงถงึสถานทีต่ัง้นิตบิุคคลนัน้ๆ พรอ้มลงนามรบัรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ี

อํานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทบัตราสําคญัของนิติบุคคล (ถ้าม)ี พร้อมแนบสําเนา

หนังสอืเดนิทางของผู้มอํีานาจลงนาม และสําเนาหนังสอืมอบอํานาจ พร้อมตวัอย่างลายมอืชื่อ 

ทัง้น้ี เอกสารทัง้หมดต้องได้รบัการรบัรองโดยรฐับาลหรอืหน่วยงานรฐัในประเทศทีจ่ดทะเบยีน

หรอืไดร้บัอนุญาตประกอบการ ออกให ้หรอื ทีอ่งค์กรทีน่่าเชื่อถอืรบัรองว่าเป็นเอกสารมสีถานะ

เท่ากบัเอกสารตน้ฉบบัจรงิ และการออกเอกสารนัน้ กระทําไวไ้ม่เกนิหก (6) เดอืนนับจนถงึวนัที่

ยื่นใบจองซื้อ   

ในกรณีที่มีการมอบอํานาจให้ CUSTODIAN มาจองซื้อหุ้นต้องมีหนังสือมอบอํานาจให้ 

CUSTODIAN ดาํเนินการแทน 1 ฉบบั โดยในเอกสารการจองซื้อหุน้จะลงนามโดย CUSTODIAN 

และจะต้องมหีนังสอืของ CUSTODIAN ทีร่ะบุว่าผูม้อํีานาจลงนาม พรอ้มสําเนาบตัรประชาชนที่

ยงัไม่หมดอายหุรอืเอกสารประกอบการแสดงตนของผูม้อํีานาจลงนามพรอ้มรบัรองสาํเนาถูกต้อง

อกี 1  ฉบบั 

5.4.2 ผูจ้องซื้อตอ้งชาํระเงนิค่าจองซื้อเตม็จาํนวนทีจ่องซื้อ ณ วนัจองซื้อ โดยมวีธิกีารชาํระเงนิดงัน้ี 

โอนเงนิสด : โดยใช ้ใบนําฝากชาํระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-in Slip) ชาํระ

เงนิไดท้ี ่ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ เขา้บญัชอีอมทรพัย ์เลขท่ีบญัชี 

118-5-31673-2 ช่ือบญัชี “บริษทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เพื่อ

การจองซื้อหลกัทรพัย์” หรือ “RHB Securities (Thailand) Public Company Limited for 

Securities’ Subscription” โดยกําหนดการรบัเอกสารการจองซื้อหุ้น โดยวิธกีารโอนเงนิสด 

ตัง้แต่เวลา 9.00 ของวนัที ่14 ตุลาคม 2563 ถงึเวลา 15.30 น. ของวนัที ่20 ตุลาคม 2563  
โอนดว้ยเชค็ : การโอนดว้ยเชค็ ผูจ้องซื้อจะต้องนําเชค็ลงวนัทีไ่ม่เกนิวนัที ่16 ตุลาคม 2563 นํา

ฝากเขา้บญัช ีธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ เขา้บญัชอีอมทรพัย ์เลขที่

บญัช ี118-5-31673-2 ชื่อบญัช ี“บรษิทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เพื่อ

ก า รจองซื้ อหลักทรัพย์ ”  ห รือ  “RHB Securities (Thailand) Public Company Limited for 

Securities’ Subscription” ต้องชําระโดยใช้ใบฝากผ่าน Bill payment ภายในเวลาก่อนปิดรับ

เคลยีริง่เชค็ของวนัที ่16 ตุลาคม 2563 และเชค็ดงักล่าวต้องสามารถเรยีกเกบ็เงนิจากสํานักหกั

บญัชใีนกรุงเทพมหานครไดภ้ายในระยะเวลาจองซื้อเท่านัน้ โดยกําหนดการรบัเอกสารการจอง

ซื้อหุ้นโดยวธิกีารโอนด้วยเช็ค ตัง้แต่เวลา 9.00 ของวนัที่ 14 ตุลาคม 2563 ถึงเวลา 15.30 น. 

ของวนัที ่20 ตุลาคม 2563  

ทัง้น้ี ผู้ถือหุ้นท่ีจองซื้อจะต้องเป็นผู้รบัภาระค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) 

ต่างหากจากจาํนวนเงินค่าจองซื้อหุ้น 
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ผูจ้องซื้อต้องนําใบจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน พรอ้มเอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุดต่อ 1 เลขทะเบยีน  

ผูถ้อืหุน้เท่านัน้ ประกอบดว้ย 

(ก)  ใบจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน 

(ข)  ใบรบัรองสทิธกิารจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน (เอกสารแจง้สทิธกิารจองซื้อหุน้) 

(ค)  เอกสารแสดงตน อย่างใดอย่างหน่ึง (ตามทีร่ะบุในขอ้ 5.4.1) 

(ง)  กรณีผู้จองซื้อที่เลือกฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชี Issuer Account : A/C 600 ต้องแนบเอกสาร

เพิม่เตมิ ดงัน้ี  

- เอกสารเพิม่เติมประกอบการจองหลกัทรพัย์ เฉพาะผู้ทีป่ระสงค์นําหลกัทรพัย์ฝากเขา้บญัชี

บรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ 

- แบบสอบถามสาํหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิุคคล 

(จ)  หลกัฐานการชาํระเงนิ ตามขอ้ 5.4.2 

มายื่นความจํานงขอจองซื้อหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการจองซื้อและหลกัฐานการชําระเงินได้ที่

สํานักงานของตวัแทนการรบัจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน ตัง้แต่เวลา 9.00 ของวนัที ่14 ตุลาคม 2563 ถงึ

เวลา 15.30 น. ของวนัที ่20 ตุลาคม 2563 ตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุในขอ้ 3 ทัง้น้ีตวัแทนการรบัจองซื้อหุน้สามญั

เพิม่ทุน จะไม่รบัจองซื้อหุน้ทางไปรษณีย ์และทางโทรสาร 

ด้วยบรษิัทได้นําระบบการจองซื้อและ/หรอืการใช้สทิธแิปลงสภาพหลกัทรพัย์ของบรษิัท ศูนย์รบัฝาก

หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (“TSD”) (“ระบบ Digital Subscription”) มาใชก้บัการจองซื้อหลกัทรพัย์

ของบรษิทัเพิม่เตมิอกี 1 ช่องทาง ภายใต้ระบบ Digital Subscription ดงักล่าว ผูถ้อืหลกัทรพัย์สามารถ

จองซื้อหุน้เพิม่ทุนผ่านสมาชกิผูฝ้าก (Broker/Custodian) ซึง่เป็นตวัแทนทีท่่านเปิดบญัชซีื้อขายหรอืฝาก

หลกัทรพัยไ์ว ้ทัง้น้ี บรษิทัไดม้อบหมายให ้TSD จดัส่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการไดร้บัสทิธปิระโยชน์ของผู้

ถือหลักทรัพย์แต่ละรายที่ได้รับการจัดสรรผ่านสมาชิกผู้ฝากซึ่งเป็นตัวแทนที่ผู้ถือหลักทรัพย์ฝาก

หลกัทรพัยไ์วก้บับุคคลดงักล่าว ดงันัน้ หากท่านประสงคจ์ะจองซื้อหลกัทรพัย ์ท่านสามารถแจง้ใหบ้รษิทั

หลกัทรพัย์หรอืคสัโตเดยีนที่ท่านฝากหลกัทรพัย์ขา้งต้นไว้ เป็นผู้บนัทกึการจองสทิธผิ่านระบบได้ (ดู

รายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่www.set.or.th\tsd) 

5.5 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีท่ีได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน

ไม่ครบตามจาํนวนท่ีจองซื้อ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีจ่องซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนไม่ไดร้บัการจดัสรร หรอืไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามจาํนวน

ทีจ่องซื้อเกนิกว่าสทิธ ิ บรษิทัโดยตวัแทนการรบัจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน จะดาํเนินการคนืเงนิค่าจองซื้อ

ดงักล่าวโดยไม่มีดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ใหแ้ก่ผูจ้องซื้อ ตามทีผู่จ้องซื้อระบุไวใ้นใบจองซื้อ

โดยวธิใีดวธิหีน่ึง ดงัน้ี 

5.5.1 กรณีเป็นลูกคา้ของบรษิทัหลกัทรพัย์ อาร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) บรษิทัจะทําการ

โอนเงนิคนืเขา้บญัชธีนาคาร (ATS) ของลูกคา้ตามฐานขอ้มูลทีลู่กคา้ไดแ้จง้ไวก้บับรษิทั ภายใน 

5 วนัทาํการนับจากวนัปิดการจองซื้อหุน้ หรอื 

  

http://www.set.or.th/tsd
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5.5.2  กรณีไม่ไดเ้ป็นลูกคา้ของบรษิทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) จ่ายเป็นเชค็

ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผูจ้องซื้อหุน้ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามชื่อ ทีอ่ยู่ ทีป่รากฏตาม

ทะเบยีนผู้ถอืหุน้ ณ วนัที่ 8 กนัยายน 2563 ภายใน 10 วนัทําการนับจากวนัปิดการจองซื้อหุน้ 

หรอื 

5.5.3  วิธีอื่นตามที่ บริษัท และ/หรือ ตัวแทนการรบัจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนเห็นว่าเหมาะสม โดย 

ผูจ้องซื้อหุน้จะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิหรอืค่าธรรมเนียมการเรยีกเกบ็เชค็ต่อ

สาํนักหกับญัช ีหรอื เชค็ต่างธนาคาร (ถา้ม)ี 

ในกรณีทีบ่รษิทั และ/หรอื ตวัแทนการรบัจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนไมส่ามารถดาํเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้

ดงักล่าวโดยวธิกีารโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซื้อหุน้ได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็ามทีอ่ยู่นอกเหนือ

การควบคุมของตวัแทนการรบัจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทนุ บรษิทั และ/หรอื ตวัแทนการรบัจองซื้อหุน้สามญั

เพิม่ทุนจะดําเนินการคนืเงนิดงักล่าวเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผูจ้องซื้อหุ้น และส่งทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตามชื่อ ที่อยู่ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 8 

กนัยายน 2563 ภายใน 10 วนัทาํการ นับจากวนัปิดการจองซื้อหุน้ 

ไม่ว่ากรณีใดๆ หากไดม้กีารโอนเงนิค่าจองซื้อดงักล่าวเขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซื้อผ่านระบบการโอน

เงนิอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรอื ATS) หรอืส่งเช็คคนืเงนิค่าจองซื้อหุน้ทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตามชื่อ ที่อยู่ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 8 

กนัยายน 2563 โดยถูกต้องแล้วใหถ้อืว่าผูจ้องซื้อไดร้บัเงนิจองซื้อคนืแล้วโดยชอบและผูจ้องซื้อจะไม่มี

สทิธเิรยีกรอ้งดอกเบี้ย และ/หรอื ค่าเสยีหายใดๆ จากบรษิทั และ/หรอื ตวัแทนการรบัจองซื้อหุน้สามญั

เพิม่ทุน อกีต่อไป 

5.6 วิธีการส่งมอบหลกัทรพัย ์

5.6.1 ในกรณีทีผู่จ้องซื้อไม่ประสงค์จะขอรบัใบหุน้แต่ประสงค์จะใชบ้รกิารของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ 

(Scripless System) โดยผูจ้องซื้อประสงคท์ีจ่ะฝากหุน้สามญัไวใ้นบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัยซ์ึง่

ผู้จองซื้อมบีญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์อยู่ ในกรณีน้ีบรษิทัจะดําเนินการนําหุน้สามญัทีไ่ดร้บัจดัสรร

ฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากัดเพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รบัฝาก

หลกัทรพัย์จะบนัทกึยอดบญัชจีาํนวนหุน้สามญัทีบ่รษิทัหลกัทรพัย์นัน้ฝากหุน้สามญัอยู่และออก

หลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ใน

ขณะเดยีวกนับรษิทัหลกัทรพัยนั์น้กจ็ะบนัทกึยอดบญัชจีาํนวนหุน้สามญัทีผู่จ้องซื้อฝากไวใ้นกรณี

น้ีผูท้ี่ได้รบัการจดัสรรจะสามารถขายหุ้นสามญัที่ได้รบัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัย์ไดท้นัททีี่

ตลาดหลกัทรพัยอ์นุญาตใหหุ้น้สามญัของบรษิทัทาํการซื้อขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย 

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลอืกให้บรษิัทดําเนินการตามขอ้ 5.6.1 น้ี ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกบัชื่อ

เจ้าของบญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชขีองบรษิัทหลกัทรพัย์

ดงักล่าวมฉิะนัน้แล้วบรษิทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะดําเนินการออกใบหุน้ตามขอ้ 5.6.3 ใหแ้ก่ผูจ้องซื้อ

แทน 
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5.6.2  ในกรณีทีผู่จ้องซื้อไม่ประสงค์จะขอรบัใบหุน้แต่ประสงค์จะใชบ้รกิารของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ 

(Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

สมาชกิเลขที ่600 กรณีน้ี บรษิทัจะดําเนินการนําหุน้สามญัทีไ่ดร้บัจดัสรรฝากไวก้บัศูนย์รบัฝาก

หลกัทรพัย ์และศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชจีาํนวนหุน้สามญัตามจาํนวนทีผู่จ้องซือ้

ไดร้บัการจดัสรรไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์สมาชกิเลขที ่600 และออกหลกัฐานการ

ฝากใหแ้ก่ผูจ้องซื้อภายใน 7 วนันับจากวนัทีส่ิน้สุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีน้ีผูท้ีไ่ดร้บัการ

จัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามญัที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้และหากผู้จองซื้อ

ต้องการถอนหุ้นสามญัออกจากบญัชขีองบรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขที่ 600 ผู้จองซื้อ

สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ซึ่งจะมค่ีาธรรมเนียมการถอนหุ้นสามญัตามอตัราที่

ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยกํ์าหนด  

ทัง้น้ี การถอนหุน้สามญัทีฝ่ากไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 จะตอ้งใช้

เวลาในการดาํเนินการ ดงันัน้ ผูจ้องซื้อทีนํ่าฝากในบญัชดีงักล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหุน้สามญั

ไดท้นัภายในวนัทีหุ่น้สามญัของบรษิทัทาํการซื้อขายไดใ้นวนัแรกในตลาดหลกัทรพัย ์

บรษิทัขอสงวนสทิธไิม่นําฝากหลกัทรพัย์เขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ หากมขีอ้บ่งชี้ว่าท่าน

อาจเป็นบุคคลสหรฐัฯ และจะออกเป็นใบหลกัทรพัยแ์ทน 

5.6.3  ในกรณีทีผู่จ้องซื้อประสงค์จะขอรบัใบหุน้โดยใหอ้อกใบหุน้ในนามของผูจ้องซื้อ บรษิทัโดยศูนย์

รบัฝากหลกัทรพัยจ์ะส่งมอบใบหุน้ตามจาํนวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซื้อหุน้ทางไปรษณีย์

ลงทะเบยีนตามชื่อ ทีอ่ยู่ ทีป่รากฏในฐานขอ้มลูผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ตามทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่

8 กนัยายน 2563 ภายใน 15 วนันับจากวนัที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อในกรณีน้ีผู้จองซื้อที่

ไดร้บัการจดัสรรจะไม่สามารถขายหุน้สามญัที่ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัย์ไดจ้นกว่าจะ

ไดร้บัใบหุน้ซึง่อาจจะไดร้บัภายหลงัจากทีหุ่น้สามญัของบรษิทัไดเ้ริม่ซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย ์

ทัง้น้ี หากผูจ้องซื้อไม่ระบุเลอืกกรณีใดกรณีหน่ึงในใบจองซื้อบรษิทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะดําเนินการ

ออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซื้อตามขอ้ 5.6.3 แทน 

6. วตัถปุระสงคใ์นการออกหุ้นเพ่ิมทุนและแผนการใช้เงิน 

บรษิทัมคีวามประสงค์ออกหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่เพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีน ซึ่งรวมถงึการจ่ายชําระเงนิกู้ทีค่รบ

กําหนดตามระยะเวลาที่โดยปกตอิยู่ในเงนิทุนหมุนเวยีนอยู่แล้วในการดําเนินธุรกิจของบรษิัทและบรษิทัย่อย 

และเพื่อชําระคนืหน้ีบางส่วนใหแ้ก่สถาบนัการเงนิ รวมทัง้การขยายธุรกจิในอนาคตต่อไป ทัง้น้ี เงนิทีบ่รษิทัจะ

ได้รบัจากการเพิม่ทุนดงักล่าวจะเสรมิสภาพคล่องของกระแสเงนิสดในการดําเนินงานของบรษิัท และมคีวาม

เพยีงพอต่อการชาํระหน้ีทีถ่งึกําหนดชาํระของบรษิทั 

7. ประโยชน์ท่ีบริษทั จะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน / จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

เพื่อใหบ้รษิทัมเีงนิทุนเพิม่เตมิสําหรบัการดําเนินธุรกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อย และเพื่อชําระคนืหน้ีบางส่วน

ใหแ้ก่สถาบนัทางการเงนิ ซึง่การเพิม่ทุนดงักล่าวจะช่วยลดภาระหน้ีสนิ ดอกเบีย้ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

อกีทัง้ช่วยใหส้ดัส่วนหน้ีสนิต่อทุนของบรษิทัลดลง  
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8. ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน / จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

8.1 นโยบายเงนิปันผล  

บรษิัทและบรษิัทย่อยมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลให้ผูถ้ือหุน้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธหิลงัหกั

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 

8.2 ผูจ้องซื้อหุน้เพิม่ทุนครัง้น้ีจะมสีทิธริบัเงนิปันผลจากการดําเนินงานเริม่ตัง้แต่ผูจ้องซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน

ดงักล่าวไดร้บัการจดทะเบยีนเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั แลว้ 

9. รายละเอียดอ่ืนท่ีจาํเป็นสาํหรบัการใช้ประกอบการตดัสินใจลงทุนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั 

– ไม่ม ี– 
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ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษทัจดทะเบียน 

1. ช่ือและสถานท่ีตัง้ของบริษทัจดทะเบียน 

 บริษทั: บรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 ท่ีตัง้สํานักงานใหญ่: อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชัน้ 15 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน                    

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

2. ข้อมูลลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

บรษิัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ซีวีดี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด 

(มหาชน) เมื่อวนัที ่30 เมษายน 2552 โดยมวีตัถุประสงค์เริม่แรกจดัตัง้ คอื การผลติตลบัวดีโีอเทปทัง้ชนิดไม่

บรรจุ Magnetic Tape หรอื V-O และชนิดบรรจุ Magnetic Tape หรอื V-Cassette ปัจจุบนักลุ่มบรษิทัไดม้กีาร

ปรบัเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจจากธุรกิจบนัเทงิสู่ธุรกิจไลฟ์สไตล์และบนัเทงิ โดยมกีารประกอบธุรกิจหลกัในกลุ่ม

บรษิทัย่อยดงัต่อไปน้ี  

1. เป็นผูผ้ลติและจดัจาํหน่ายรายการโทรทศัน์   

2. ใหบ้รกิารฝึกสอนและอบรมทางดา้นวชิาภาษาองักฤษโรงเรยีนเอกชน ภายใตช้ื่อสถาบนัสอนภาษา Wall 

Street English (“WSE”)  

3. ใหบ้รกิารจาํหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายใตช้ื่อ “Jeffer Steak & Seafood”   

บรษิัทได้แบ่งกลุ่มธุรกิจ โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นของบรษิัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ใน

บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ดงัน้ี 
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โดยสรุปรายละเอยีดการประกอบธุรกจิของแต่ละบรษิทั ดงัน้ี      

 

(1) บรษิทั และบรษิทัย่อย ประกอบดว้ย:  

 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ สดัส่วนการถือหุ้น 

ของบริษทัฯ และ 

ผู้ถือหุ้นรายย่อย (ถ้ามี) 

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

บรษิทั เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์

จาํกดั (มหาชน) 

1. เป็นผู้ถือลิขสิทธิแ์ละจัดจําหน่าย

ละครไทยของสถานีโทรทัศน์ไทย

ทวีสีชี่อง 3 

2. ถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 

 

บรษิทัย่อยทีถ่อืหุน้โดยบรษิทั 

1.  บรษิทั เวฟ พคิเจอรส์ จาํกดั บรษิทัได้มกีารปรบัโครงสร้างการถือหุ้น

ทางธุรกิจ เพื่อความชดัเจนและคล่องตวั

ในการบรหิารจดัการ 

100% 

2. บรษิทั เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จาํกดั 

 

บรษิทัได้มกีารปรบัโครงสร้างการถือหุ้น

ทางธุรกิจโดยการเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก

บริษัท เวฟ ทีวี แอนด์ มูฟวี่ สตูดิโอส์ 

จํากัด เพื่อความชดัเจนและคล่องตัวใน

การบรหิารจดัการ  

100% 

3. บรษิทั เวฟ เอด็ดเูคชัน่ กรุ๊ป 

จาํกดั 

 

• เ ป็ น ผู้ ถื อ ลิ ข สิ ท ธิ ์ห ลั ก  (Master 

Franchise) การเปิดสถาบันโรงเรียน

สอนภาษาอังกฤษภายใต้ชื่อ “Wall 

Street English” และสามารถให้สิทธิ

ดงักล่าวต่อนักลงทุนและผูส้นใจทัว่ไป

ทัง้ในประเทศไทย ราชอาณาจักร

กมัพูชา และสาธารณรฐัประชาธปิไตย

ประชาชนลาวได ้

• บรษิทัไดม้กีารปรบัโครงสรา้งการถือ

หุ้นทางธุ รกิจโดยการเปลี่ยนชื่ อ

บรษิทัจากบรษิทั ซวีดี ีออแกไนเซอร์ 

จํากดั เพื่อความชดัเจนและคล่องตวั

ในการบรหิารจดัการ  

100% 

4. บรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี   

วลิเลจ จาํกดั (มหาชน) 

ให้บรกิารสร้างสรรค์และบรหิารงานด้าน

การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร 

25% 

(อีก 75% ถือโดยรายย่อย

บุคคลอื่นๆ) 
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ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ สดัส่วนการถือหุ้น 

ของบริษทัฯ และ 

ผู้ถือหุ้นรายย่อย (ถ้ามี) 

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

บรษิทัย่อยทีถ่อืหุน้โดยบรษิทั เวฟ พคิเจอรส์ จาํกดั 

1. บรษิทั เวฟ ทวี ีจาํกดั • ผลิตและจัดจําหน่ายรายการทาง

โทรทศัน์  

• ขายเวลาโฆษณารายการทางโทรทศัน์  

100% 

บรษิทัย่อยทีถ่อืหุน้โดยบรษิทั เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จาํกดั 

1. บรษิทั เจฟเฟอร ์เรสโตรองต ์

จาํกดั 
• จดัซื้อ จดัหาวตัถุดบิ รวมทัง้อุปกรณ์ที่

ใช้ในการผลิต เพื่อธุรกิจอาหารและ

เครื่องดื่ม 

• ประกอบกิจการร้านอาหาร จําหน่าย

อาหารและเครื่องดื่ม  

100% 

บรษิทัย่อยทีถ่อืหุน้โดยบรษิทั เวฟ เอด็ดเูคชัน่ กรุ๊ป จาํกดั 

1. บรษิทั วอลลส์ตรที องิลชิ 

(ประเทศไทย) จาํกดั  

โรงเรยีนเอกชน สถาบนัสอนภาษา รบัทาํ

การ ฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชา

ภาษาองักฤษ 

 

100% 

 

(2) บรษิทัร่วม ประกอบดว้ย: 

 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ สดัส่วนการถือหุ้น 

ของบริษทัฯ และ 

ผู้ถือหุ้นรายย่อย (ถ้ามี) 

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562) 

บรษิทัร่วมทีถ่อืหุน้โดยบรษิทั 

บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 

จาํกดั (มหาชน) 

ประกอบกจิการดา้นการผลติกระแสไฟฟ้า

จากพลงังานแสงอาทติย์เพื่อจําหน่ายให้

ภาครฐัและเอกชน 

9% 

(อีก 36.98% ถือโดยบจก .  

พี . เ อ็ ม .  เ อ็ น เ นอ ร์ ยี่ , 9%                

ถือ โดยบมจ .  ซิ โ น - ไท ย              

เอ็นจีเ นียริ่ง  แอนด์  คอน

สตรัคชัน่  และอีก 45.02% 

ถอืโดยรายย่อยอื่นๆ) 
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พฒันาการทีส่าํคญัของบรษิทั สรุปไดด้งัน้ี  

ปี เหตุการณ์ 

ปี 2545 บรษิทัไดห้ยุดดาํเนินการผลติตลบัวดีโีอสนิคา้หลกั 

ปี 2550 บรษิทัไดย้กเลกิส่วนงานธุรกจิจดัหาและจดัจาํหน่ายภาพยนตรพ์รอ้มลขิสทิธิ ์

ปี 2553 บรษิทัไดข้ยายธุรกจิดา้นบนัเทงิ โดยการเป็นผูผ้ลติและจดัจาํหน่ายรายการโทรทศัน์ 

ปี 2554 1. ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2554 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัลงทุนเพิม่ในบรษิทั ไทย โซล่าร ์เอน็

เนอร์ยี่ จํากดั (TSE) ซึ่งประกอบธุรกิจผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ เพื่อจําหน่ายให้

ภาครฐัและเอกชนจาก 10% เป็นไม่เกนิ 35% ของทุนจดทะเบยีน TSE 

 2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TSE มีมติอนุมตัิให้บริษัทลงทุนใน TSE คิดเป็นสดัส่วน 25% ของทุนจด

ทะเบยีน TSE 

 3. บรษิทัชาํระค่าหุน้เพิม่ทุนใน TSE เพิม่ 117.5 ลา้นบาท รวมเป็น 149.5 ลา้นบาท คดิเป็นเงนิลงทุน

ใน TSE 10.9% ของทุนจดทะเบยีนทีเ่รยีกชาํระแลว้ใน TSE 

ปี 2555 บรษิทัไดข้ยายธุรกจิดา้นบนัเทงิ โดยการเป็นผูใ้หบ้รกิารจดัแสดงคอนเสริต์และกจิกรรมต่างๆ 

ปี 2556 1. บรษิทัไดข้ยายธุรกจิดา้นบนัเทงิ โดยการเป็นผูผ้ลติและจดัจาํหน่ายภาพยนตร ์

 2. เมื่อวนัที ่10 กนัยายน 2556 นายประชา มาลนีนท ์ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการและผูบ้รหิารของ

บรษิทั โดยบรษิทัไดแ้ต่งตัง้นายแมทธวิ  กจิโอธาน ใหด้าํรงตําแหน่งแทน เมื่อวนัที ่7 ตุลาคม 2556  

 3. บรษิทัชาํระค่าหุน้เพิม่ทุนใน TSE เพิม่อกี 104.7 ลา้นบาท รวมเป็นเงนิลงทุน 341.2 ลา้นบาท ส่งผล

ใหบ้รษิทัถอืหุน้ครบ 25% ของทุนจดทะเบยีนทีเ่รยีกชาํระแลว้ใน TSE 

ปี 2557 1. เมื่อวนัที ่30 เมษายน 2557 บรษิทัไดข้ยายธุรกจิเขา้สู่ธุรกจิ Lifestyle โดยการเขา้ซื้อหุน้ทัง้หมดของ

บรษิทั เอฟ็ฟิเชยีนท ์องิลชิ เซอร์วสิเซส จํากดั (EES) ในสถาบนัสอนภาษาองักฤษภายใตช้ื่อ “Wall 

Street English”  

 2. บรษิัทได้เขา้ซื้อหุน้ทีเ่สนอขายต่อประชาชนทัว่ไป (IPO) ของ TSE จํานวนหุน้ 22 ล้านหุ้น ที่ราคา 

3.90 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงนิ 85.80 ล้านบาท คดิเป็นเงนิลงทุนใน TSE 20% ของทุนจดทะเบยีนที่

เรยีกชาํระแลว้ใน TSE 

 3. เมื่อวนัที่ 4 ธนัวาคม 2557 บริษัทได้ขยายธุรกิจ Lifestyle เพิ่มเติมในธุรกิจร้านอาหารสเต๊กและ

อาหารทะเลภายใต้ชื่อ “Jeffer Steak & Seafood” โดยการเขา้ซื้อหุ้นทัง้หมดของบรษิัท เจฟเฟอร์ 

เรสโตรองต ์จาํกดั ผ่านบรษิทั เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จาํกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั  

ปี 2558 เมื่อวนัที ่30 มถิุนายน 2558 บรษิทัไดข้ยายธุรกจิ Entertainment ในธุรกจิการใหบ้รกิารสรา้งสรรคแ์ละ

บรหิารงานดา้นการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ภายใตช้ื่อ “Index” โดยการเขา้ซื้อหุน้จาํนวน 86 

ลา้นหุน้ คดิเป็น 50% ของทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มลูค่าแลว้ของบรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ 

จาํกดั (มหาชน)  
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ปี เหตุการณ์ 

ปี 2559 1. การเพิม่ทุนแบบมอบอํานาจทัว่ไป  

 ในเดือนมีนาคม 2559 บริษัทได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ไป(General 

Mandate) จํานวนไม่เกิน 97.20 ล้านหุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุน้

เดมิทุกรายตามสดัส่วนการถอืหุน้ โดยมรีาคาเสนอขายหุน้ละ 3.50 บาท 

 2. การจาํหน่ายหุน้ TSE บางส่วน 

เมื่อเดอืนพฤศจกิายน 2559 บรษิทัไดจ้ําหน่ายหุน้ TSE จํานวน 181.50 ล้านหุน้ คดิเป็น 10% ของ

ทุนจดทะเบยีนทีอ่อกจาํหน่ายและชาํระเตม็มลูค่าแลว้ของ TSE และภายหลงัจากการจาํหน่ายหุน้ของ 

TSE ดงักล่าวแล้ว ส่งผลใหบ้รษิทัมกีารถอืหุ้นใน TSE คงเหลอื คดิเป็น 10% ของทุนจดทะเบยีนที่

ออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มลูค่าแลว้ของ TSE 

 3. การปรบัโครงสรา้งการถอืหุน้ธุรกจิการศกึษา 

ในเดอืนธนัวาคม 2559 บรษิทัไดม้กีารปรบัโครงสรา้งการถอืหุน้ธรุกจิการศกึษาของบรษิทั เพื่อเป็น

การรองรบัการขยายธุรกจิไปสู่ประชาคมอาเซยีนในกลุ่ม CLMV โดยการขายหุน้ทัง้หมดทีบ่รษิทัถอื

อยู่ใน EES คดิเป็น 100% ของหุ้นสามญัและหุน้บุรมิสทิธทิีอ่อกจําหน่ายและเรยีกชาํระแล้ว ให้แก่

บรษิทั เวฟ เอด็ดเูคชัน่ กรุ๊ป จาํกดั (เดมิชื่อ บรษิทั ซวีดี ีออแกไนเซอร ์จาํกดั) (“ผูซ้ื้อ”) ซึง่เป็นบรษิทั

ย่อยของบรษิทั โดยบรษิทัถอืหุน้คดิเป็น 100% ของหุน้สามญัทีอ่อกจาํหน่ายและเรยีกชาํระแลว้) 

ปี 2560 การปรบัโครงสรา้งการถอืหุน้ธุรกจิผูผ้ลติและจดัจาํหน่ายรายการโทรทศัน์ 

ในเดอืนธนัวาคม 2560 บรษิัทได้มกีารปรบัโครงสร้างการถือหุ้นธุรกิจผู้ผลติและจดัจําหน่ายรายการ

โทรทศัน์ โดยการขายหุน้ทัง้หมดทีบ่รษิทัถอือยู่ในบรษิทั เวฟ ทวี ีจาํกดั คดิเป็น 100% ของหุน้สามญัที่

ออกจําหน่ายและเรยีกชําระแล้ว ให้แก่บรษิัท เวฟ พิคเจอร์ส จํากัด (“ผู้ซื้อ”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ

บรษิทั โดยบรษิทัถอืหุน้คดิเป็น 100% ของหุน้สามญัทีอ่อกจาํหน่ายและเรยีกชาํระแลว้  

ปี 2561 1. การขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement)  

เมื่อวนัที ่29 มนีาคม 2561 บรษิัทไดข้ายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่จํานวน 46.75 ล้านหุ้น ใหแ้ก่บรษิทั 

เดอะมอลล ์กรุ๊ป จาํกดั 

 2. การจาํหน่ายหุน้ในบรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จาํกดั (มหาชน) 

เมื่อวนัที ่24 ธนัวาคม 2561 บรษิทัไดเ้ขา้ลงนามสญัญาซื้อขายหุน้เพื่อจําหน่ายไปซึ่งหุ้นไม่เกิน 86 

ลา้นหุน้ คดิเป็น 50% ของทุนชาํระแลว้ของบรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วลิเลจ จาํกดั (มหาชน) (Index) 

ใหก้บักลุ่มครอบครวักาญจนะโภคนิ (กลุ่มผูซ้ื้อ) ซึง่เป็นกลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิใน Index  
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ปี เหตุการณ์ 

ปี 2562 ในไตรมาสที ่4 ของปี 2562 กลุ่มบรษิทัไดม้กีารขยายสาขาของธุรกจิผ่านระบบระบบแฟรนไชส ์ดงัน้ี     

1. บรษิทั เวฟ เอด็ดูเคชัน่ กรุ๊ป จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัใหญ่ของบรษิทั วอลล์สตรที องิลชิ (ประเทศไทย) 

จํากัด และเป็นผู้ถือลิขสิทธิห์ลกั (Master Franchise) การเปิดสถาบนัโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ

ภายใต้ชื่อ “Wall Street English” และสามารถให้สทิธดิงักล่าวต่อนักลงทุนและผู้สนใจทัว่ไปทัง้ใน

ประเทศไทย ราชอาณาจกัรกมัพชูา และสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวได ้โดยไดม้กีารเปิด

ใหบ้รกิารโดยแฟรนไชสซ์แีลว้จาํนวน 1 สาขา ในส่วนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทีจ่งัหวดัขอนแก่น   

2. บรษิัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จํากดั ไดม้กีารเปิดให้บรกิารโดยแฟรนไชส์ซีแล้วจํานวน 1 สาขา ที่

จงัหวดัชุมพร   

 

3. ภาวะอตุสาหกรรม 

ภาวะอุตสาหกรรมของแต่ละประเภทธุรกจิของบรษิทั สรุปไดด้งัน้ี 

1) ธุรกจิรบัจา้งผลติรายการทางโทรทศัน์ (ดาํเนินงานภายใต ้บรษิทั เวฟ ทวี ีจาํกดั) 

สภาพการแขง่ขนัดา้นการผลติรายการทางโทรทศัน์ โดยเฉพาะละครโทรทศัน์ในปัจจุบนัมกีารแขง่ขนักนั

มากขึ้น ทัง้ผู้จดัละครโทรทศัน์และรายการโทรทศัน์ทีม่จีํานวนเพิม่มากขึน้ เน่ืองจากกระแสความนิยม

ของผู้บรโิภคทีม่กีารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทําให้ผู้ประกอบการโทรทศัน์มคีวามจําเป็นอย่างยิง่ที่

ต้องปรบัปรุงคุณภาพอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้การปรบัเปลี่ยนเพื่อเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัของ

สถานีโทรทศัน์เองดว้ย โดยทีผ่่านมาสถานีโทรทศัน์แต่ละแห่งมกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบการนําเสนอ และ

มกีารเพิม่รายการโทรทศัน์ใหม่หลายรายการเพื่อเพิม่กระแสความนิยมของผูช้มโทรทศัน์ อย่างไรกด็จีาก

ขอ้มลูในอดตีทีผ่่านมา พบว่า สือ่โทรทศัน์ยงัคงเป็นสื่อทีม่ส่ีวนแบง่ทางการตลาดสงูสุดเสมอมา เน่ืองจาก

เป็นสื่อทีส่ามารถเขา้ถงึผูบ้รโิภคไดจ้าํนวนมากและนําเสนอไดท้ัง้ภาพและเสยีงพรอ้มกนั 

2) ธุรกจิใหบ้รกิารฝึกสอนและอบรมทางดา้นวชิาภาษาองักฤษโรงเรยีนเอกชน ภายใตช้ื่อสถาบนัสอนภาษา 

Wall Street English (“WSE”) (ดาํเนินงานภายใต ้บรษิทั วอลลส์ตรที องิลชิ (ประเทศไทย) จาํกดั)  

บริษัท วอลล์สตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จํากัด เป็นผู้ดําเนินกิจการและให้บริการด้านการสอน

ภาษาองักฤษและเป็นสถาบนัทีใ่หบ้รกิารสําหรบัผูใ้หญ่ (Adult Learner) ภายใต้ชื่อว่า วอลล์สตรทีองิลชิ 

(Wall Street English) ซึง่ผลติภณัฑแ์ละรปูแบบการใหบ้รกิารดงักล่าวเป็นการดาํเนินการภายใตล้ขิสทิธิ ์

ของบรษิัท WSE Hong Kong Limited นอกจากน้ีบรษิัทฯ หรอืโรงเรยีนสอนภาษาวอลล์สตรที ยงัเป็น

ผูป้ระกอบการทีไ่ดร้บัใบอนุญาตใหจ้ดัตัง้โรงเรยีนตามพระราชบญัญตัโิรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 2550 
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ในระดับของสากลวอลล์สตรีทอิงลิช (Wall Street English) เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มี

ประสบการณ์มากกว่า 47 ปี และมสีาขามากกว่า 450 แห่ง ใน 29 ประเทศทัว่โลก มนัีกเรยีนไม่ตํ่ากว่า 3 

ล้านคน สําหรบัประเทศไทยบรษิัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบรษิัท เวฟ เอ็ดดูเคชัน่ กรุ๊ป จํากัด เป็น

ผู้ประกอบการที่ได้รบัลขิสทิธิเ์พื่อใหป้ระกอบกจิการในอาณาเขตของประเทศไทย ซึ่งบรษิัทฯ ได้เปิด

ดาํเนินกจิการในประเทศไทยมากกว่า 16 ปี เริม่ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2546 มนัีกเรยีนผ่านการเรยีนแล้วทัง้สิน้

กว่า 76,000 คน และจํานวนนักเรยีนในปี พ.ศ. 2562 มจีาํนวนกว่า 8,500 คน ปัจจุบนับรษิทัฯ มสีาขา

เปิดใหบ้รกิารในกรุงเทพฯ และปรมิณฑลจํานวน 12 สาขา เพื่อรองรบัการใหบ้รกิารใหค้รอบคลุมทัว่ทัง้

กรุงเทพฯ และปรมิณฑล และจํานวน 3 สาขาในส่วนภูมภิาค ในภาคเหนือทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ คอื สาขา

เซ็นทรลั เฟสติวลั เชยีงใหม่ และสาขาเมญ่า และในส่วนภาคตะวนัออกที่จงัหวดัระยอง คอื สาขาอิส

เทอรน์ซบีอรด์ ทาํใหบ้รษิทัฯ มจีาํนวนสาขารวมทัง้สิน้ 15 สาขา  

นอกจากนโยบายการขยายสาขาของบรษิทัฯ แลว้ ในปี 2562 บรษิทั เวฟ เอด็ดเูคชัน่ กรุ๊ป จาํกดั ซึง่เป็น

บรษิัทใหญ่ของบรษิทัฯ และเป็นผูป้ระกอบการทีไ่ด้รบัลขิสทิธิป์ระเภท Master Franchise Agreement 

สามารถดาํเนินกจิการใหบ้รกิารดา้นการสอนภาษาองักฤษ ภายใตช้ื่อว่า วอลลส์ตรทีองิลชิ (Wall Street 

English) ทัง้ในประเทศไทย ราชอาณาจกัรกมัพูชา และสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว โดย

สามารถเปิดใหบ้รกิารเอง และ/หรอืผ่านบรษิทัย่อย หรอืบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้ไดร้บัลขิสทิธิใ์นการ

อนุญาตใหผู้ป้ระกอบการรายอื่น (Sub-Franchisee) สามารถเปิดดาํเนินกจิการสอนภาษาองักฤษภายใต้

ชื่อว่า วอลล์สตรทีองิลชิ (Wall Street English) ผ่านรูปแบบระบบแฟรนไชสไ์ด ้นโยบายการขยายสาขา

ของธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชส์น้ีเพื่อเพิม่ฐานการให้บรกิารและการเปิดธุรกิจเข้าสู่ภาคส่วนต่างๆ ใน

ประเทศไทยใหม้ากยิง่ขึน้ โดยในปี 2562 ไดม้กีารเปิดใหบ้รกิารโดยแฟรนไชสซ์แีลว้ จาํนวน 1 สาขา ใน

ส่วนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือที่จงัหวดัขอนแก่น ทําให้บรษิทัฯ มจีํานวนสาขาทัง้ทีด่ําเนินการเองและ

ผ่านระบบแฟรนไชส ์รวมทัง้สิน้ 16 สาขา  

ภาพรวมของตลาดสถาบนัสอนภาษาองักฤษในประเทศไทยมกีารขยายตวัอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจาก

ภาษาองักฤษเป็นภาษาสากลที่จําเป็นต้องนําไปใช้ในการติดต่อสื่อสารและเชื่อมโยงกนัทัว่โลก และ

โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อมกีารรวมตวักนัเป็นหน่ึงเดยีวภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 

พ.ศ. 2558 ทาํใหต้ลาดมกีารตื่นตวัในการพฒันาภาษาองักฤษอย่างกวา้งขวาง  

โรงเรียนสอนภาษาวอลล์สตรีทอิงลิชซึ่งได้เปิดดําเนินการมากกว่า 16 ปี และมีการขยายสาขาอย่าง

ต่อเน่ือง ประกอบกับหลักสูตรของโรงเรียนสอนภาษาวอลล์สตรีทอิงลิชเป็นที่รู้จ ักและยอมรับกัน

โดยทัว่ไปว่า มีความแตกต่างและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ อีกทัง้ยงัเป็นหลกัสูตรที่ผ่านการรบัรองของ 

CEFR (Common European Framework of Reference) จากมหาวทิยาลยัเคมบรดิจ์ ประเทศองักฤษ 

จงึส่งผลใหโ้รงเรยีนสอนภาษาวอลลส์ตรทีองิลชิมศีกัยภาพในการแขง่ขนัไดเ้ป็นอย่างด ี
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3) ธุรกิจให้บริการจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้ชื่อร้านอาหารสเต๊ก “Jeffer Steak & Seafood” 

(ดาํเนินงานภายใต ้บรษิทั เจฟเฟอร ์เรสโตรองต ์จาํกดั) 

บรษิัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จํากดั ดําเนินธุรกิจภายใต้เครื่องหมายการค้า “Jeffer” เป็นร้านอาหาร

ตะวนัตก ประเภทสเต๊กแอนด์ซฟีู้ดทีม่คีวามหลากหลายของเมนูใหเ้ลอืกสรร ในรูปแบบรา้น American 

inspire รสชาตถิูกปากคนไทย ส่งต่อความสุขสนุกสนานดว้ยเมนูอาหาร อาทเิช่น สเต๊กเน้ือ หม ูไก่ ปลา 

ซฟีู้ด ซุป และสลดัต่างๆ ทีป่รุงสดใหม่โดยเชฟทีผ่่านการอบรมดา้นการปรุงอาหารมาเป็นอย่างด ีJeffer 

สรา้งความแตกต่างและจุดขายใหก้บับรษิทัฯ โดยใหลู้กคา้สามารถเลอืกจบัคู่เมนูเน้ือสเต๊กต่างๆ ไดเ้อง

ทุกรายการขึน้อยู่กบัความชอบ เสริ์ฟพรอ้มเครื่องเคยีงทีใ่หลู้กคา้ไดเ้ลอืกเองเพื่อเพิม่ความอร่อยใหก้บั

เมนูสเต๊กของลูกคา้ เช่น เฟรนช์ฟรายส ์มนับด ขา้วผดั หรอืจะเป็นสม้ตํากท็านคู่กบัเมนูสเต๊กของเจฟ

เฟอรร์สชาตเิขา้กนัไดเ้ป็นอย่างด ี

เจฟเฟอร์ เป็นรา้นอาหารทีเ่น้นบรรยากาศภายในรา้นดูสบายๆ เพื่อใหลู้กคา้รูส้กึไดถ้งึความเป็นกนัเอง 

และเหมาะกบัทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นการสงัสรรค์ พบปะพูดคุยในกลุ่มเพื่อน หรอืกลุ่มคนทํางานทีม่เีวลา

น้อย โดยเฉพาะช่วงพกักลางวนั ที่ต้องการเวลาการรบัประทานในร้านอย่างรวดเร็ว บรษิัทฯ ก็พร้อม

ดว้ยการบรกิารทีร่วดเรว็ของทางรา้น  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เจฟเฟอร์มีจํานวนสาขาทัง้หมด 61 สาขา กระจายอยู่ทัว่ประเทศ โดย

แบ่งเป็น เขตกรุงเทพฯ 24 สาขา และต่างจงัหวดั 37 สาขา ซึ่งกระจายอยู่ตามศูนย์การคา้ชัน้นํา ทัง้ใน

กรุงเทพฯ และหวัเมอืงหลกัในเขตต่างจงัหวดั เน้นตามแหล่งธุรกจิ โรงเรยีน และชุมชน เพื่อใหลู้กคา้ได้

เขา้ถงึรา้นอาหารเจฟเฟอรส์เต๊กไดส้ะดวกมากยิง่ขึน้  

นอกจากน้ี ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 ได้มกีารเปิดให้บรกิารโดยแฟรนไชส์ซีแล้วจํานวน 1 สาขา ที่

จงัหวดัชุมพร     

อุตสาหกรรมรา้นอาหารมกีารขยายตวัเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง ซึ่งมผีลใหปั้จจุบนัมรีา้นอาหารเพิม่ขึน้เป็น

จํานวนมาก เพื่อเพิม่ทางเลอืกให้กบัผู้บรโิภค ซึ่งมทีัง้กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารจากต่างประเทศ 

กลุ่มร้านอาหารทีด่ําเนินกิจการในประเทศทัง้ขนาดกลางและขนาดย่อม จงึทําใหภ้าวะการแข่งขนัของ

ธุรกจิอาหารในประเทศไทยค่อนขา้งสงู   

  



 

- 21 - 

 

4. โครงสร้างรายได้ 

โครงสรา้งรายไดร้วมของทัง้กลุ่มบรษิทัในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา  
(หน่วย : ลา้นบาท) 

ผลิตภณัฑ/์บริการ 
ดาํเนินการ

โดย 

%การถือหุ้น

ของ WAVE

หรือบริษทั

ย่อย 

ปี2560 ปี2561 ปี2562 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

รายได้รวม         

1. ธุรกจิบนัเทงิ 1 WAVE,  

WAVE TV  

Index Group  

 

100 

    25 2 

1,381 57 0.4 0 31 3 

2. ธุรกจิภตัตาคาร JEFFER 100 627 26 594 52 511 46 

3. ธุ ร กิ จ ใ ห้ บ ริ ก า ร ส อ น

ภาษาองักฤษ 

WSE  100 399 16 529 47 545 50 

4. รายไดอ้ื่น All Companies  27 1 10 1 15 1 

รวมรายได้ 2,434 100 1,133 100 1,102 100 

อตัราการเติบโต  (20%)  (53%)  (3%) 

 
หมายเหตุ  
1 บรษิทัได้จดักลุ่มประเภทตามส่วนงานของธุรกจิบนัเทงิใหม่ โดยปี 2560 ประกอบด้วย 2 ประเภท คอื ธุรกจิการผลติและจดัจําหน่ายรายการทางโทรทศัน์ และ

ธุรกจิการให้บรกิารสร้างสรรค์และบรหิารงานด้านสือ่สารทางการตลาดแบบครบวงจร และปี 2561 – 2562 ประกอบด้วย 1 ประเภท คอื ธุรกจิการผลติและจดั

จําหน่ายรายการทางโทรทศัน์   
2 WAVE ได้ลดสดัส่วนการถือหุ้นใน Index ซึง่เป็นไปตามสญัญาซื้อขายหุ้นเพือ่จําหน่ายไปซึง่หุ้นของ Index เมือ่วนัที ่24 ธนัวาคม 2561 โดย ณ สิ้นปี 2562 

WAVE ถอืหุน้ใน Index อยู่ 25%    
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5. สินทรพัยข์องบริษทัท่ีสาํคญั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบรษิทัมทีรพัยส์นิหลกัทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิดงัน้ี  
 

1. ทรพัยส์นิหลกัทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ    

(1) ทรพัยส์นิถาวร  
 

ประเภท/ลกัษณะ

ทรพัยสิ์น 

ลกัษณะกรรมสิทธิ มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 1 

(ล้านบาท) 

ภาระผกูพนั 2 

(1) เครื่องตกแตง่

และอุปกรณ์

สาํนักงาน  

บมจ. เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์  

บจก. เวฟ ทวี ี  

บจก. วอลลส์ตรที องิลชิ (ประเทศไทย) และ 

บจก. เจฟเฟอร ์เรสโตรองต ์เป็นเจา้ของ 

107.96 ม ี

(2) ยานพาหนะ  บมจ. เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์  

บจก. เวฟ ทวี ี 

บจก. วอลลส์ตรที องิลชิ (ประเทศไทย) และ 

บจก. เจฟเฟอร ์เรสโตรองต ์เป็นเจา้ของ 

10.02 ม ี

หมายเหต ุ
1 มลูค่าตามบญัชสีุทธ ิ= ราคาทุน – ค่าเสื่อมราคาสะสม – ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์(ถา้ม)ี 
2 ทรพัย์สนิถาวรมภีาระผูกพนั เป็นภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าการเงนิ และ/หรอืจดจํานองเพื่อคํ้าประกนัวงเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืจาก

สถาบนัการเงนิ  

 
(2) สนิทรพัยท์ีไ่ม่มตีวัตน 

 

ประเภท/ลกัษณะ

ทรพัยสิ์น 

ลกัษณะกรรมสิทธิ มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 1 

(ล้านบาท) 

ภาระผกูพนั 

(1) สนิทรพัยท์ีไ่ม่มี

ตวัตน 2 

บมจ. เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์  

บจก. เวฟ เอด็ดเูคชัน่ กรุ๊ป    

บจก. วอลลส์ตรที องิลชิ (ประเทศไทย) และ 

บจก. เจฟเฟอร ์เรสโตรองต ์เป็นเจา้ของ 

167.59 ไม่ม ี

 

หมายเหต ุ
1 มลูค่าตามบญัชสีุทธ ิ= ราคาทุน – ค่าเสื่อมราคาสะสม – ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์(ถา้ม)ี 

2 สนิทรพัยท์ีไ่ม่มตีวัตน ประกอบดว้ย ลขิสทิธิ ์โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ความสมัพนัธก์บัลูกคา้ทีเ่กีย่วขอ้ง เครื่องหมายการคา้ และอื่นๆ    
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(3) บรษิทัย่อยเป็นเจา้ของเครื่องหมายบรกิาร 

บรษิัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ได้ดําเนินธุรกิจ

ให้บรกิารจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้ชื่อรา้นอาหารสเต็ก “Jeffer Steak & Seafood” 

โดยเป็นเจา้ของเครื่องหมายบรกิาร สรุปรายละเอยีดไดด้งัน้ี 
 

รูปแบบเคร่ืองหมาย ช่ือเจ้าของ ประเภทสินค้า/ 

บริการ 

เลขทะเบียน/ 

ประเทศทีจ่ดทะเบียน 

ระยะเวลาคุ้มครอง 

 

บรษิทั เจฟเฟอร ์     

เรสโตรองต ์จาํกดั 

ภตัตาคาร 

บรกิารอาหาร

และเครื่องดื่ม 

บ48160 / ประเทศ

ไทย 

10 ปี ตัง้แต่วนัที ่17 

มนีาคม 2562 ถงึวนัที ่

16 มนีาคม 2572   
 

บรษิทั เจฟเฟอร ์     

เรสโตรองต ์จาํกดั 

ภตัตาคาร 

บรกิารอาหาร

และเครื่องดื่ม 

181116421 / 

ประเทศไทย และอกี 

8 ประเทศ ไดแ้ก่ 

สหพนัธรฐัมาเลเซยี  

ประเทศบรไูน  

สาธารณรฐัสงิคโปร ์

สาธารณรฐั

อนิโดนีเซยี 

สาธารณรฐัแห่ง

สหภาพเมยีนมา 

สาธารณรฐัฟิลปิปินส ์ 

สาธารณรฐั

ประชาธปิไตย

ประชาชนลาว และ

ราชอาณาจกัร

กมัพชูา 

10 ปี ตัง้แต่วนัที ่10 

พฤศจกิายน 2559 ถงึ

วนัที ่9 พฤศจกิายน 

2569 

 

 

(4) ค่าความนิยม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบรษิทัมค่ีาความนิยมจากการซื้อธุรกจิในปี 2557 และ ปี 2558 

ไดแ้ก่ เงนิลงทุนในบจก. วอลลส์ตรที องิลชิ (ประเทศไทย) และบจก. เจฟเฟอร ์เรสโตรองต ์รวม

เป็นจาํนวนเงนิ 798.14 ลา้นบาท   
  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
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(5) การดาํเนินธุรกจิของบรษิทัย่อยทีพ่ึง่พงิบนสญัญาการไดร้บัสทิธ ิ(Master Franchise)  

บรษิทั เวฟ เอด็ดเูคชัน่ กรุ๊ป จาํกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยถอืหุน้รอ้ยละ 100 โดยบรษิทั ไดล้งนามใน

สญัญาการไดร้บัสทิธกิารเป็น Master Franchise จาก WSE Hong Kong Limited ผูเ้ป็นเจา้ของ

สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในระบบการเรียนการสอนของ Wall Street English ในการน้ี กลุ่มบรษิัท

สามารถทีจ่ะขยายโรงเรยีนสอนภาษาองักฤษในรูปของ Sub–Franchise ได ้โดยสญัญา Master 

Franchise ดงักล่าว เป็นการเปลีย่นแปลงรปูแบบสญัญาปัจจบุนั Area Development Agreement 

ซึง่มเีงือ่นไขสญัญาทีไ่ม่แตกต่างอย่างมสีาระสาํคญั ยกเวน้การทีก่ลุ่มบรษิทัสามารถทีจ่ะขายสทิธิ

ในการเปิดสาขาใหก้บัผูอ้ื่นได ้นอกเหนือจากเดมิทีก่ลุ่มบรษิทัต้องเป็นผูเ้ปิดสาขาเอง โดยสรุป

สาระสาํคญัของสญัญาดงักล่าว ไดด้งัน้ี 

1) ระยะเวลาสญัญา : 15 ปี (สทิธใินการขยายต่อไดอ้กี 10 ปี) 

2) ประเทศทีไ่ดร้บัสทิธ ิ : ประเทศไทย ราชอาณาจกัรกมัพชูา และสาธารณรฐัประชาธปิไตย   

                                     ประชาชนลาว 

6. รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก  

ขอ้มลูรายชื่อผูถ้อืหุน้ 10 รายแรก ณ วนัที ่8 กรกฎาคม 2563 มดีงัน้ี 

 ช่ือ จาํนวนหุ้น 
ร้อยละ 

ของจาํนวนหุ้นทัง้หมด 

1 กลุ่มครอบครวัมาลนีนท ์ 168,216,924  35.95% 

 1.1 น.ส.แคทลนี มาลนีนท ์ 105,106,924  22.46% 

 1.2 บรษิทั บอีซี ีเวลิด ์จาํกดั (มหาชน) 58,250,000  12.45% 

 1.3 น.ส.ปิยวด ีมาลนีนท ์ 4,860,000  1.04% 

2 บรษิทั เดอะมอลล ์กรู๊ป จาํกดั 46,750,000  9.99% 

3 นายณฐัพล จุฬางกูร 44,394,600  9.49% 

4 นายวรีะศกัดิ ์ บญุวรเมธ ี 19,852,500  4.24% 

5 นายทวฉีตัร จฬุางกูร 18,052,600  3.86% 

6 น.ส.ณฐัวรรณ  ปิยะมหาโชต ิ 16,377,400  3.50% 

7 น.ส.อรยาพร  กาญจนจาร ี 15,600,000  3.33% 

8 นางสุวมิล  หลสุีวรรณ  12,794,600  2.73% 

9 นายพนัิย  จนีาพนัธุ ์ 11,571,500  2.47% 

10 นายพรประเสรฐิ  กาญจนจาร ี 7,658,300  1.64% 

11 ผูถ้อืหุน้รายอื่นๆ 106,683,167  22.80% 

จาํนวนหุ้นทัง้หมด 467,951,591  100.00% 
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7. รายช่ือกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทั มจีาํนวนกรรมการทัง้หมด 10 ท่าน  ณ วนัที ่21 สงิหาคม 2563 ดงัน้ี 

 รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 

1 นายแมทธวิ กจิโอธาน ประธานกรรมการ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และ 

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

2 นางสาวแคทลนี มาลนีนท ์ กรรมการ และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3 นายประเสรฐิ ภทัรดลิก กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

4 นายชยัประนิน วสุิทธผิล กรรมการอสิระ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และ

ประธานกรรมการกํากบัดแูลกจิการ 

5 นายสมศกัดิ ์พยบัเดชาชยั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากบัดแูลกจิการ 

6 หม่อมหลวงนลนีิ หสัดนิทร กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน 

7 นางสาวปิยวด ีมาลนีนท ์ กรรมการ 

8 นายฟิลปิ โอลเิวอร ์เพยีซ กรรมการอิสระ กรรมการบรหิารความเสี่ยง และกรรมการกํากบัดูแล

กจิการ 

9 นายอภวิฒัน์ เงนิหมื่น กรรมการอสิระ 

10 นายกจิชาญพชิญ์ สุกงัวานวทิย ์ กรรมการ 

 

8. ประวติัการเพ่ิมทุนในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 

ปี ประวติัการเพ่ิมทุนของบริษทั 

2560 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 เมื่อวนัที ่18 เมษายน 2560 ไดม้มีตอินุมตัใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีน

บรษิทัจํานวน 42,120,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจํานวน 421,200,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน

ใหม่จํานวน 463,320,000 บาท เพื่อรองรบัการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของ

บรษิทัครัง้ที ่1 (WAVE-W1) 

2561 ที่ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 เมื่อวนัที่ 22 มนีาคม 2561 ได้มมีติอนุมตัิใหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีน

บรษิทัจํานวน 46,750,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจํานวน 463,320,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน

ใหม่จํานวน 510,070,000 บาท โดยการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่จํานวน 46,750,000 หุน้                   

มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาทใหแ้ก่บรษิทั เดอะมอลล์ กรุ๊ป จํากดั ทัง้น้ี การเพิม่ทุนดงักล่าวเป็นการออก

และจดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) 

2562 - ไม่มกีารเพิม่ทุน - 
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9. ประวติัการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 

ระหว่างปี 2560 ถึง ปี 2562 บริษัทไม่มีการจ่ายเงินปันผล ทัง้น้ี เน่ืองจากบริษัทและบริษัทย่อยมีความ

จาํเป็นตอ้งสาํรองเงนิสดเพื่อใชใ้นการขยายธุรกจิในอนาคตและเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนต่อไป   
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ส่วนท่ี 3 ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลงั 3 ปี 

งบแสดงฐานะการเงิน 

 

 

  

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 203,678,455 6.35% 179,174,164 5.48% 70,062,868 2.07%

เงินลงทุนระยะสั้น 21,539,476 0.67% 5,712,307 0.17% 2,178,813 0.06%

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 367,622,632 11.47% 378,568,332 11.57% 53,769,835 1.59%

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2,750,000 0.09% - 0.00% - 0.00%

สินค้าคงเหลือ 30,718,179 0.96% 27,138,532 0.83% 17,214,646 0.51%

รายการโทรทัศน์ คอนเสิร์ต และรายการระหว่างผลิต 10,491,682 0.33% 24,506,095 0.75% 4,156,727 0.12%

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 83,565,136 2.61% 62,056,707 1.90% 37,425,050 1.11%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 5,350,000 0.17% 3,900,000 0.12% 1,508,815,027 44.63%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 725,715,560 22.64% 681,056,137 20.82% 1,693,622,966 50.10%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน 1,722,975 0.05% 1,250,000 0.04% 1,500,000 0.04%

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 463,179,161 14.45% 478,922,684 14.64% 509,428,233 15.07%

เงินลงทุนในการร่วมค้า 18,106,042 0.56% 760,812 0.02% - 0.00%

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 614,562,301 19.17% 705,446,998 21.57% 117,981,589 3.49%

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 243,595,328 7.60% 242,438,284 7.41% 167,586,414 4.96%

ค่าความนิยม 923,167,963 28.79% 923,167,963 28.22% 798,143,184 23.61%

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 30,418,311 0.95% 55,882,513 1.71% 8,624,312 0.26%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 185,664,474 5.79% 182,214,918 5.57% 83,527,546 2.47%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,480,416,555 77.36% 2,590,084,172 79.18% 1,686,791,278 49.90%

รวมสินทรัพย์ 3,206,132,115 100.00% 3,271,140,309 100.00% 3,380,414,244 100.00%

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
งบแสดงฐานะทางการเงิน
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บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 31,566,575 0.98% 90,608,751 2.77% 80,990,309 2.40%

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 264,000,000 8.23% 184,000,000 5.62% 50,000,000 1.48%

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 262,403,385 8.18% 284,444,575 8.70% 98,840,629 2.92%

รายได้รับล่วงหน้า 192,072,861 5.99% 220,338,618 6.74% 220,425,191 6.52%

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 134,624,772 4.20% 136,279,995 4.17% 56,636,905 1.68%

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก - 0.00% - 0.00% 60,000,000 1.77%

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 0.00% 18,500,000 0.57% 42,500,000 1.26%

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

   ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 10,092,835 0.31% 12,606,517 0.39% 1,129,731 0.03%

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

   ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 196,606,704 6.13% 144,935,402 4.43% 222,394,287 6.58%

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

   ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี - 0.00% 17,455,875 0.53% - 0.00%

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 4,875,279 0.15% 17,624,139 0.54% 55,406 0.00%

เงินมัดจําจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - 0.00% - 0.00% 120,000,000 3.55%

หนี้สินหมุนเวียนอื่น                       47,467,477 1.48% 70,211,450 2.15% 25,558,170 0.76%

หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์

ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย - 0.00% - 0.00% 544,917,910 16.12%

รวมหนี้สินหมุนเวียน                  1,143,709,888 35.67% 1,197,005,322 36.59% 1,523,448,538 45.07%

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนี้อื่น - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - 0.00% 8,969,070 0.27% 4,170,554 0.12%

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 9,869,250 0.31% 6,662,991 0.20% 2,326,756 0.07%

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 595,657,285 18.58% 494,406,305 15.11% 269,148,565 7.96%

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4,500,000 0.14% 13,614,365 0.42% - 0.00%

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 76,307,852 2.38% 79,515,278 2.43% 13,486,126 0.40%

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 45,746,185 1.43% 43,346,342 1.33% 25,370,166 0.75%

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                       17,002,677 0.53% 13,845,541 0.42% 12,187,591 0.36%

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน                  749,083,249 23.36% 660,359,892 20.19% 326,689,758 9.66%

รวมหนี้สิน 1,892,793,137 59.04% 1,857,365,214 56.78% 1,850,138,296 54.73%

งบแสดงฐานะทางการเงิน
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
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บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น                                

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญจํานวน 510,070,000 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 463,320,000 510,070,000 510,070,000

ทุนที่ออกและชําระแล้ว

หุ้นสามัญจํานวน 467,950,000 หุ้น 

มูลค่าที่ได้รับชําระแล้วหุ้นละ 1 บาท 421,200,000 13.14% 467,950,000 14.31% 467,950,000 13.84%

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 315,564,680 9.84% 448,802,180 13.72% 448,802,180 13.28%

กําไร(ขาดทุน)สะสม

จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 43,872,094 1.37% 46,795,718 1.43% 46,795,718 1.38%

(ขาดทุน)กําไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 67,284,826 2.10% (120,908,307) -3.70% (178,795,504) -5.29%

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ (9,330,791) -0.29% (3,114,398) -0.10% 50,868,651 1.50%

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 838,590,809 26.16% 839,525,193 25.66% 835,621,045 24.72%

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 474,748,169 14.81% 574,249,902 17.56% 694,654,903 20.55%

รวมส่วนของเจ้าของ 1,313,338,978 40.96% 1,413,775,095 43.22% 1,530,275,948 45.27%

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 3,206,132,115 100.00% 3,271,140,309 100.00% 3,380,414,244 100.00%

งบแสดงฐานะทางการเงิน
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
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งบกาํไรขาดทุน 

 

 

 

  

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

รายได้

รายได้จากการขาย 627,210,842 26.06% 593,524,087 52.85% 510,042,508 46.90%

รายได้จากการให้บริการ 1,779,959,288 73.94% 529,488,727 47.15% 577,398,997 53.10%

รวมรายได้ 2,407,170,130 100.00% 1,123,012,814 100.00% 1,087,441,505 100.00%

ต้นทุน

ต้นทุนขาย (242,437,872) -10.07% (221,722,032) -19.74% (182,729,784) -16.80%

ต้นทุนการให้บริการ (1,473,634,727) -61.22% (441,094,464) -39.28% (410,011,166) -37.70%

รวมต้นทุน (1,716,072,599) -71.29% (662,816,496) -59.02% (592,740,950) -54.51%

กําไรขั้นต้น 691,097,531 28.71% 460,196,318 40.98% 494,700,555 45.49%

รายได้อื่น 27,443,941 1.14% 9,888,481 0.88% 14,454,116 1.33%

ค่าใช้จ่ายในการขาย (448,557,019) -18.63% (408,593,073) -36.38% (374,976,908) -34.48%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (509,360,656) -21.16% (264,459,945) -23.55% (229,899,503) -21.14%

ต้นทุนทางการเงิน (55,893,002) -2.32% (45,430,828) -4.05% (43,002,913) -3.95%

ส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วม 59,314,606 2.46% 16,618,540 1.48% 74,597,984 6.86%

(ขาดทุน)กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (235,954,599) -9.80% (231,780,507) -20.64% (64,126,669) -5.90%

(ค่าใช้จ่าย)ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ (17,188,432) -0.71% 27,721,694 2.47% (19,623,913) -1.80%

(ขาดทุน)กําไรสําหรับปีจากการ

   ดําเนินงานต่อเนื่อง, สุทธิจากภาษีเงินได้ (253,143,031) -10.52% (204,058,813) -18.17% (83,750,582) -7.70%

กําไรสําหรับปีจากการดําเนินงานที่ยกเลิก - 0.00% 104,532,361 9.31% 103,876,708 9.55%

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี (253,143,031) -10.52% (99,526,452) -8.86% 20,126,126 1.85%

(ขาดทุน)กําไรเบ็ดเสร็จอื่น

- จากการดําเนินงานต่อเนื่อง

รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกําไร

หรือขาดทุนในภายหลัง :

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน 585,184 0.02% - 0.00% 10,516,536 0.97%

ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย - 0.00% - 0.00% (260,028) -0.02%

ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่

ไปยังกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง - 0.00% - 0.00% (952,726) -0.09%

รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกําไร

หรือขาดทุนในภายหลัง :

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 181,973 0.01% - 0.00% - 0.00%

ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย (16,011,187) -0.67% (429,734) -0.04% (31,452,404) -2.89%

(ขาดทุน)กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปีจากการดําเนินงานต่อเนื่อง (268,387,061) -11.15% (204,488,547) -18.21% (105,899,204) -9.74%

- จากการดําเนินงานที่ยกเลิก - 0.00% 4,228,014 0.38% (12,428,778) -1.14%

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปีจากการดําเนินงานที่ยกเลิก - 0.00% 108,760,375 9.68% 91,447,930 8.41%

(ขาดทุน)กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (268,387,061) -11.15% (95,728,172) -8.52% (14,451,274) -1.33%

ปี 2562
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ปี 2560 ปี 2561 (ตามที่ปรับใหม่ )
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งบกระแสเงินสด 

 

  

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

ขาดทุน(กําไร)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการดําเนินงานต่อเนื่อง (235,954,599) (231,780,507) (64,126,669)

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการดําเนินงานที่ยกเลิก - 138,828,907 126,709,243

กําไร (ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (235,954,599) (92,951,600) 62,582,574

รายการปรับปรุง :

ค่าเสื่อมราคา 172,790,553 178,122,384 144,347,326

ค่าตัดจําหน่าย 22,673,850 23,721,232 21,281,963

ดอกเบี้ยรับ (2,218,750) (1,350,583) (2,398,520)

เงินปันผลรับ (2,598,342) (5,625,672) (9,228,104)

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนระยะสั้น (60,683) 827,169 533,494

กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2,736,997 (22,711,101) (862,316)

กลับรายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย 3,026,132 (53,476) (509,287)

ตัดจําหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย - 6,604,757 686,302

ค่าเผื่อการด้อยค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย - 23,619,518 10,899,336

ค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 6,685,560 - -

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

   ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย - 1,450,000 1,400,000

กําไรจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (341,118) (7,147,798) (6,016,996)

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 1,300,935 8,240,449 1,673,620

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 133,137 1,097,321 -

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า - - 198,371

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมระยะสั้น

   แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 2,700,000 -

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 23,075,262 - -

ต้นทุนทางการเงิน 55,893,002 52,199,444 46,573,789

ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์

   ระยะยาวอื่นของพนักงาน (3,971,522) 3,654,958 -

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 11,348,563 12,991,234 27,145,738

ส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า (59,314,606) (16,743,832) (74,465,958)

(4,795,629) 168,644,404 223,841,332

งบกระแสเงินสด
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

บาท บาท บาท

การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (121,556,744) 11,709,852 (39,473,720)

- สินค้าคงเหลือ (5,494,402) 3,633,124 2,695,983

- รายการโทรทัศน์ คอนเสิร์ตและรายการระหว่างผลิต 17,866,314 (14,014,413) 16,720,707

- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 20,178,538 46,057,077 32,095,713

- ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 3,252,866 - -

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (35,545,479) (26,774,718) (25,618,702)

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 93,429,204 11,696,967 (27,223,457)

- รายได้รับล่วงหน้า 43,719,697 28,265,757 106,107,312

- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 32,923,567 (60,832) 21,237,403

- หนี้สินหมุนเวียนอื่น (1,425,775) 22,743,973 (15,354,773)

- จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (66,150) (5,296,437) (1,747,036)

- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 797,011 (3,157,134) (1,022,061)

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 43,283,018 243,447,620 292,258,701

จ่ายดอกเบี้ย (55,782,518) (48,971,802) (45,775,782)

จ่ายภาษีเงินได้ (58,241,210) (47,867,153) (47,267,448)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (70,740,710) 146,608,665 199,215,471

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบี้ยรับ 2,882,883 1,406,133 2,252,270

เงินปันผลรับ 22,590,842 23,541,477 20,286,608

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว 435,688,180 39,000,000 7,000,000

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว (172,688,180) (24,000,000) (4,350,348)

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน (152,475) 472,975 (250,000)

เงินสดรับจากการรับชําระเงินให้กู้ยืมระยะสั้น

แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 19,683,150 50,000 37,977,120

เงินสดจ่ายสําหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น

แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (19,000,000) - (38,577,120)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (1,050,000)

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อเงินลงทุนในการร่วมค้า (400,000) - -

เงินสดจ่ายเจ้าหนี�เงินลงทุน (111,526,450) - -

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 7,994,348 10,579,063 18,610,431

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (118,620,923) (262,391,486) (155,883,850)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (1,272,055) (10,739,618) (6,011,131)

เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน 64,129,320 (222,081,456) (118,946,020)

งบกระแสเงินสด
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 8,197,458 59,042,176 (9,618,442)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 508,500,000 - 7,000,000

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (376,500,000) (80,000,000) (141,000,000)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 18,500,000 24,000,000

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก - - 60,000,000

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 35,000,000 -

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (30,960,000) (8,429,760) (17,955,875)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 31,077,296 6,000,000 -

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (183,531,962) (158,922,282) (147,798,855)

จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (11,294,919) (14,100,074) (14,487,368)

เงินสดรับจากการออกหุ้นใหม่ 21,017,811 179,987,500 -

เงินสดจ่ายเพื่อลดทุนในบริษัทย่อย (750,000) - -

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - 47,000,000 188,000,000

เงินสดรับเงินมัดจําจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - 120,000,000

การเลิกกิจการของบริษัทย่อย (1,500,000) (273,061) -

เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในบริษัทย่อย (17,525,605) (30,550,150) (57,047,873)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (53,269,921) 53,254,349 11,091,587

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุทธิ (59,881,311) (22,218,442) 91,361,038

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 263,377,793 203,678,455 179,174,164

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 181,973 (2,285,849) (108,147)

หัก  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

   จากการดําเนินงานที่ยกเลิก ณ วันสิ้นปี - - (200,364,187)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี 203,678,455 179,174,164 70,062,868

งบกระแสเงินสด
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อตัราส่วนทางการเงิน 

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.63 0.57 1.11 

อตัรากําไรขัน้ตน้ (%) 28.71 40.98 45.49 

อตัรากําไรสุทธ ิ(%) (10.40) (8.79) 1.83 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ไม่รวมส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม) (%) (25.80) (11.86) 2.40 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) (7.59) (3.07) 0.61 

อตัราส่วนหมุนเวยีนทรพัยส์นิ (เท่า) 0.73 0.35 0.33 

อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของเจา้ของ (ไม่รวมส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม) (เท่า) 2.26 2.21 2.21 

อตัราส่วนหนี้สนิเฉพาะทีม่ภีาระดอกเบีย้จ่ายต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (ไม่รวมส่วนไดเ้สยี

ทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม) (เท่า) 

1.33 1.17 0.87 
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