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สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือข้อสนเทศการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนควบคู่กับใบสาํคัญแสดงสิทธิที่

จะซือ้หุ้นสามญั ครั้งที ่3 (WAVE-W3) 

ของ 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกัด (มหาชน) 
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ส่วนที ่1  ข้อมูลการจัดสรรหุน้เพิ่มทุน 

1. ชื่อและทีต่ั้งของบริษทัจดทะเบียน 

ชื่อบรษิัท : บรษิัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

เลขทะเบียนบรษิัท : 0107536000978 

ประเภทธุรกิจ : 1. เป็นผูถื้อลิขสิทธ์ิและจดัจาํหน่ายละครไทยของสถานีโทรทศันไ์ทยทีวีสีช่อง 3 

2. ถือหุน้ในบรษิัทอ่ืน 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : อาคารมาลีนนท ์ทาวเวอร ์ชั้น 15 เลขท่ี 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน                    

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์ : 0-2665-6705 

โทรสาร : 0-2665-6750 

เวบ็ไซต ์ : www.wave-groups.com 

2. วัน เดือน ปี และคร้ังทีข่องการประชุมคณะกรรมการของบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นทีมี่มติใหจ้ัดสรรหุน้

เพิ่มทุนควบคู่กับใบสาํคัญแสดงสิทธิ  

การประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 3/2565    เมื่อวนัท่ี 5 สิงหาคม 2565 

การประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2565   เมื่อวนัท่ี 13 กนัยายน 2565 

3. รายละเอียดการจัดสรรหุน้เพิม่ทุนควบคู่กับใบสาํคัญแสดงสิทธิ  

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2565 เมื่อวนัท่ี 5 สิงหาคม 2565 และท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2565 

เมื่อวนัท่ี 13 กนัยายน 2565 ไดพิ้จารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ี

ผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุน้สามัญเดิม ต่อ 10 หุน้สามัญเพ่ิมทุนใหม่  

และพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของ

บริษัท ครัง้ท่ี 3 (WAVE-W3) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3”) ซึ่งจะจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทท่ีจองซือ้

และไดช้าํระราคาค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีบริษัทออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 

(Rights Offering)  

ทั้งนี ้บริษัทจะจัดสรรและเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนควบคู่กับใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมี

รายชื่อปรากฏในวนักาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ (Record Date) ณ วันท่ี 21 กันยายน 2565 และกาํหนดวันจองซือ้และ

ชาํระเงินค่าหุน้สามญัเพ่ิมทนุในระหว่างวนัท่ี 7, 10 – 12, 17 ตลุาคม 2565 (5 วนัทาํการ) เวลา 9.00 – 15.30 น. โดย

มีรายละเอียดการจดัสรร ดงันี ้  
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3.1 หุ้นสามัญทีอ่อกใหม่   

ประเภทของหุน้ : หุน้สามญัท่ีออกใหม ่

ทนุชาํระแลว้เดิม : 392,630,850.50 บาท แบ่งเ ป็นหุ้นสามัญจํานวน 785,261,701 หุ้น          

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  

ทุนท่ีจะชาํระเพ่ิมสาํหรบัการ

จัด สร ร หุ้น สา มัญเ พ่ิมทุน 

( เ ฉ พ า ะ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ท่ี

เก่ียวข้องกับการจองซือ้หุ้น

ส า มั ญ เ พ่ิ ม ทุ น ค ว บ คู่ กั บ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-

W3 ตามมติท่ีประชมุวิสามญั

ผู้ ถือหุ้นครั้ง ท่ี  1/2565 เมื่ อ

วนัท่ี 13 กนัยายน 2565) 

: ไม่ เกิน  5,235,078,006.50 บาท แบ่ง เ ป็นหุ้นสามัญจํานวนไม่ เกิน 

10,470,156,013 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท รายละเอียดดงันี ้ 

(1) จัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุน จาํนวนไม่เกิน 7,852,617,010 หุน้ มูลค่าท่ี

ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน

การถือหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)  

(2) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน จาํนวนไม่เกิน 2,617,539,003 หุน้ มลูค่าหุน้

ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบสาํคัญแสดง

สิทธิฯ WAVE-W3 ท่ีจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทท่ีจองซือ้และได้

ชําระราคาค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทท่ีบริษัทออกและ

เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) 

ในอตัราส่วน 3 หุน้สามญัเพ่ิมทนุใหม่ ต่อ 1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

ทุนชําระแล้วภายหลังการ

จองซือ้ กรณีท่ีมีการจองซือ้

หุ้นสามัญเพ่ิมทุนและแปลง

สภาพใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ 

WAVE-W3 ครบทัง้จาํนวน 

: ไม่ เ กิ น  5,6 2 7 ,7 08 ,8 57  บ า ท  แ บ่ ง เ ป็ น หุ้นสามัญจํา นวน ไม่ เกิน

11,255,417,714 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

จาํนวนหุน้ท่ีจดัสรร  : (1) จาํนวนหุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือ

หุ้ น ท่ี ผู้ ถื อ หุ้ น แ ต่ ล ะ ร า ย ถื อ อ ยู่  ( Rights Offering) ไ ม่ เ กิ น 

7,852,617,010 หุน้  

(2) จาํนวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีจดัสรรเพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั

แสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ไม่เกิน 2,617,539,003 หุน้  

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญท่ี

จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (ต่อ

หุน้) 

: 0.10 บาท  

อตัราส่วนการจดัสรร : 1 หุน้เดิม ต่อ 10 หุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ (ในกรณีมีเศษหุน้จากการคาํนวณ

ใหปั้ดทิง้)  

ทั้งนี ้ผูถื้อหุน้เดิมมีสิทธิท่ีจะจองซือ้หุน้สามัญเพ่ิมทุนในจาํนวนท่ีเกินกว่า

สิทธิของตนได ้(โดยมีรายละเอียดตามวิธีการจดัสรร) 
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วิธีการจดัสรร ขอ้กาํหนดและ

เงื่อนไขท่ีเก่ียวขอ้ง 

: บริษัทจะจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่จาํนวนไม่เกิน 7,852,617,010 

หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ

บริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 

ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.10 บาท ในอัตราส่วนการจัดสรรเท่ากับ 1 หุน้

เดิม ต่อ 10 หุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ โดยในระหว่างระยะเวลาการจองซือ้หุน้

เพ่ิมทุน ผูถื้อหุน้เดิมอาจแสดงความจาํนงจองซือ้หุน้เพ่ิมทุนเกินกว่าสิทธิ 

(Oversubscription) ท่ีได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ ในราคาเสนอขาย

เดียวกัน และจะไดร้บัจัดสรรหุน้ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุน้สามัญ

เพ่ิมทนุเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีไดจ้องซือ้ตามสิทธิครบถว้น

ทัง้หมดแลว้เท่านัน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

(1) ในกรณีท่ีหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ใน

รอบแรกมีจาํนวนมากกว่า หรือเท่ากับหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีผูถื้อหุน้เดิม

จองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจดัสรรหุน้ท่ีเหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

เดิมท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิและชาํระค่าจองซือ้หุน้ครบถว้นแลว้ทุกราย

ตามจาํนวนท่ีแสดงความจาํนงจองซือ้เกินกว่าสิทธิ 

(2) ในกรณีท่ีหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ใน

รอบแรกมีจาํนวนนอ้ยกว่าหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกิน

กว่าสิทธิ บรษิัทจะจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีเหลือดงักล่าว ดงันี ้

(ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีเหลือดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุน้

เดิมของผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนาํสัดส่วน

การถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละราย คูณ

ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือ จะไดเ้ป็นจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อ

หุน้ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะไดร้บัการจดัสรร (ใน

กรณีท่ีมีเศษหุน้จากการคาํนวณใหปั้ดทิง้) ทัง้นี ้จาํนวนหุน้สามญั

เพ่ิมทนุท่ีจะไดร้บัการจดัสรรจะไม่เกินจาํนวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีผู้

ถือหุน้แต่ละรายไดจ้องซือ้และชาํระค่าจองซือ้หุน้ครบถว้นแลว้ 

(ข) ในกรณีท่ียงัมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือภายหลงัจากการจดัสรรตาม

ขอ้ (ก) ขา้งตน้แลว้ บรษิัทจะจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกินกวา่

สิทธิแต่ละรายท่ียังไม่ไดร้บัการจดัสรรให ้ครบตามจาํนวนท่ีจอง

ซือ้เกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ก) ข้างตน้จนกว่าจะไม่มีหุน้

เหลือให้จัดสรร ทั้งนี ้ จํานวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีจะได้รับการ

จัดสรรจะไม่เกินจาํนวนหุน้สามัญเพ่ิมทุนท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายได้

จองซือ้และชาํระค่าจองซือ้หุน้ครบถว้นแลว้ 
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ทัง้นี ้สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิทัของผูถื้อหุน้แต่ละรายภายหลงัจากการออก

และการจัดสรรหุ้นสามัญ ไม่ว่ากรณีใดจะตอ้งไม่ทาํให้ผู้ถือหุ้นรายใดมี

หนา้ท่ีตอ้งทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิัท (Tender Offer) ตาม

ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลักเกณฑ์ 

เงื่อนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พ่ือครอบงาํกิจการและท่ีแกไ้ข

เพ่ิมเติม หรือลักษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืน ขอ้จาํกัดการถือหุน้ของคนต่างดา้ว

ตามท่ีระบไุว ้ในขอ้บงัคบัของบรษิัท 

อน่ึง หากยงัมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ

บริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

บรษิัทอาจจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหม่ท่ีเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

เดิมของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยใหจ้ดัสรรหุน้ท่ี

เหลือจากการเสนอขายหุน้ดงักล่าว ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน เพ่ือออกและ

เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงผูล้งทุน

สถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง ตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตใหบ้ริษัท

จดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) (“การเสนอขายหุ้นในวงจํากัด”) 

โดยผู้ท่ีจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ในการเสนอขายหุ้นใน

วงจํากัดนั้นจะต้องไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑใ์นการทาํ

รายการท่ีเก่ียวโยงกัน ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม และ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย

ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัท และ/หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามตามท่ีไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อาจกาํหนดราคาเสนอขายของหุน้

สามัญเพ่ิมทุนในการเสนอขายหุ้นในวงจาํกัด (“ราคาเสนอขายหุ้นใน

วงจาํกัด”) ซึ่งตอ้งเป็นราคาท่ีดีท่ีสดุตามสภาวะตลาดในช่วงท่ีเสนอขายหุน้ 

ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินกว่ารอ้ยละ 10 

ของราคาตลาด ตามประกาศ ทจ. 72/2558 ซึ่งคาํนวณจากราคาถัวเฉล่ีย

ถ่วงนํา้หนกัของหุน้ของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลงั

ไม่นอ้ยกว่า 7 - 15 วันทาํการติดต่อกัน ก่อนวันกาํหนดราคาเสนอขายหุน้

นั้น อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุน้ในวงจาํกัดจะตอ้งไม่ตํ่ากว่าราคาท่ี

เสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิมท่ี 0.10 บาทต่อหุน้ ทั้งนี ้หากราคาท่ีดีท่ีสุดตาม

สภาวะตลาดดังกล่าวขา้งตน้ เป็นราคาท่ีตํ่ากว่ามูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้บริษัท

สามารถออกและเสนอขายหุน้ท่ีราคาตํ่ากว่ามูลค่าหุน้ท่ีตราไวไ้ด ้แต่ทัง้นี ้
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ตอ้งไม่ตํ่ากว่า 0.10 บาทต่อหุน้ หากในวนัท่ีคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

กาํหนดราคา บริษัทมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินสิน้งวดซึ่งไดร้บัการ

สอบทานจากผูส้อบบญัชีล่าสดุ โดยใหบ้รษิัทเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่

ในการเสนอขายหุ้นในวงจาํกัดให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 

เดือนนับแต่วันท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีอนุมัติให้เสนอขายหุ้น

ดงักล่าว 

ทัง้นี ้สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัทของผูล้งทนุแต่ละรายภายหลงัจากการออก

และการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนไม่ว่ากรณีใดจะตอ้งไม่ทาํใหน้กัลงทุนราย

ใดมีหนา้ท่ีตอ้งทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบริษัท (Tender Offer) 

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี  ทจ.  12/2554 เ ร่ือง 

หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พ่ือครอบงาํกิจการ 

และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม หรือลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนขอ้จาํกดัการถือหุน้ของคน

ต่างดา้วตามท่ีระบไุว ้ในขอ้บงัคบัของบรษิัท 

การดาํเนินการในกรณีท่ีมี

เศษของหุน้ 

: ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม และ/หรือ

บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามมอบหมาย

เป็นผูม้ีอาํนาจในการใชดุ้ลยพินิจในการปัดเศษหุน้นั้นทิง้ หรือดาํเนินการ

อ่ืนใดอนัจาํเป็นและสมควรเพ่ือใหก้ารเพ่ิมทนุครัง้นีป้ระสบความสาํเรจ็ 

3.2 ใบสาํคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบริษทั คร้ังที ่3 (WAVE-W3) 

ชื่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามัญของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์

จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 3 (WAVE-W3)  

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี

จดัสรร 

: ไม่เกิน 2,617,539,003 หน่วย 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีจดัสรรไว้

เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิ 

: ไม่เกิน 2,617,539,003 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

ชนิดของใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิชนิดระบชุื่อผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้ 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ : 3 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 

ลกัษณะการจดัสรร : เป็นการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ

บรษิัท ท่ีไดจ้องซือ้และชาํระค่าหุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีบรษิัทออกและเสนอขาย

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัราส่วน 3 

หุน้สามัญเพ่ิมทุนใหม่ต่อ 1 ใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 (ในกรณีท่ีมี

เศษหุน้จากการคาํนวณใหปั้ดทิง้) ทั้งนี ้บริษัทกาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ของ

บริษัทท่ีมีสิทธิไดร้ับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนควบคู่กับ
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ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 (Record Date) ณ วันท่ี 21 กันยายน 

2565 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย  : 0.00 บาทต่อหน่วย (ไม่คิดมลูค่าเสนอขาย)  

ราคาการใชสิ้ทธิ : 0.15 บาทต่อหุน้ (เวน้แต่กรณีมีการปรบัราคาการใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขการ

ปรบัสิทธิ) 

อตัราส่วนการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 จาํนวน 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัได ้1 

หุน้ (เวน้แต่กรณีมีการปรบัอตัราการใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ) 

วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ : วันท่ีจะกาํหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลง

นาม และ/หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ

กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ  : ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 สามารถใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญ

ตามใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ไดใ้นวันทาํการสุดท้ายของบริษัท   

ทกุ ๆ 3 เดือน นบัตัง้แต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ไปตลอด

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (“วันกําหนดการใช้สิทธิ”) โดยวัน

กําหนดการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 คือ วันทาํการ

สุดท้ายของ 3 เดือนแรก ภายหลังจากวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

WAVE-W3 ทัง้นี ้ในกรณีกาํหนดวนัใชสิ้ทธิตรงกบั วนัหยดุทาํการของบรษิัท

ให้เ ล่ือนกําหนดวันใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทําการก่อนหน้าวัน

กาํหนดการใชสิ้ทธิ โดยครัง้สุดทา้ยจะสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัท่ีใบสาํคญั

แสดงสิทธิฯ WAVE-W3 มีอายุครบกาํหนด 3 ปี (“วันกําหนดการใช้สิทธิ

คร้ังสุดท้าย”) ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลง

นาม และ/หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามมีสิทธิกาํหนดวนักาํหนดการใชสิ้ทธิครัง้แรก วนั

กาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ และวันกาํหนดการใชสิ้ทธิครัง้สุดทา้ยได้

ตามท่ีเห็นสมควร 

 (โปรดดูรายละเอียดเบือ้งตน้ของใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ในสรุปรายละเอียดเบือ้งตน้ของใบสาํคญัแสดง

สิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญั (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2)) 

4. วันกาํหนดรายชื่อผู้ถือหุน้เพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุควบคูก่ับใบสาํคัญแสดงสิทธ ิ

กาํหนดใหว้นัท่ี 21 กันยายน 2565 เป็นวันกาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กับ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 (Record Date) 
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5. กาํหนดการจองซือ้ วิธกีารจองซือ้ และ การชาํระเงนิค่าจองซือ้หลกัทรัพย ์ 

5.1 ระยะเวลาการจองซือ้ และการชาํระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุควบคู่ใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ

ตัง้แต่เวลา 9.00 – 15.30 ของวนัท่ี 7, 10 – 12 และ 17 ตลุาคม 2565 (รวมทัง้สิน้ 5 วนัทาํการ) 

5.2 สถานทีรั่บจองซือ้หุน้สามัญเพิม่ทุนควบคู่กับใบสาํคัญแสดงสิทธ ิ

บรษิัทไดแ้ต่งตัง้ บรษิัทหลกัทรพัย ์ ทรีนีตี ้ จาํกดั เป็นผูด้าํเนินการเก่ียวกบัการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุในครัง้นีโ้ดย

สามารถติดต่อไดท่ี้ 

        ฝ่ายปฏิบัติการ 

  บริษัทหลักทรัพย ์ทรีนีตี ้จาํกัด  

  ชัน้ 25 อาคารบางกอกซิตีท้าวเวอร ์ 

  เลขท่ี 179 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120   

  โทรศพัท ์  : 0-2343-9633-45  

  โทรสาร  : 0-2343-9687 

  อีเมล ์      : operdept@trinitythai.com 

ทั้งนี้ บริษัทโดยตัวแทนในการรับจองซื้อจะไม่รับการจองซื้อทางไปรษณีย์ , โทรสาร, หรือผ่านสาขา 

ของบริษัท หรือสาขาของตัวแทนในการรับจองซือ้ และไม่รับผ่านระบบ DSS 

สาํหรบัผูถื้อหุ้นท่ีถือหุน้ในระบบไรใ้บหลักทรัพย ์(Scripless) กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพยท่ี์ผูถื้อหุ้นมีบัญชีซือ้ ขาย

หลกัทรพัยแ์ละมีหุน้สามญัของบริษัท ฝากไว ้เพ่ือใหบ้ริษัทหลกัทรพัยน์ัน้ ๆ ดาํเนินการรวบรวมเอกสาร และยื่นเร่ือง

ใหแ้ก่บรษิัท ณ สถานท่ีรบัจองซือ้ตามท่ีแสดงขา้งตน้ นอกจากการจองซือ้หุน้ท่ีสาํนกังานของตวัแทนการรบัจองซือ้หุน้

ดังท่ีกล่าวแล้ว ผู้ถือหุ้นเดิมท่ีมีสิทธิแต่ละรายสามารถจองซื ้อหุ้นผ่านทางระบบออนไลน์ (E-RO) บนเว็บไซต์ 

www.trinitythai.com  

ในกรณีท่ีผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะฝากหุน้สามญัท่ีออกใหม่ในบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขท่ี 600 ผูจ้องซือ้

จะไม่สามารถจองซือ้ผ่านระบบ E-RO ได ้ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้ตอ้งยื่นเอกสารท่ีบรษิัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี ้จาํกดั เน่ืองจากตอ้ง

กรอกขอ้มลูในเอกสารประกอบการจองซือ้ “แบบสอบถามเพ่ือหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบคุคลสหรฐัฯ (บคุคลและนิติบคุคล) 

เฉพาะผูป้ระสงคน์าํหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชีผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) และแบบสอบถามสาํหรบัตรวจสอบ

สถานะ FATCA (FATCA STATUS) (เฉพาะนิติบคุคล) (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 และ7) 

5.3 วิธีการจอง และการชาํระเงนิค่าจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทนุควบคูก่ับใบสาํคัญแสดงสทิธิ  

5.3.1. วิธีการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ผูถื้อหุน้สามารถติดต่อจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนไดท่ี้ตวัแทนรบัจองซือ้ ตัง้แต่เวลา เวลา 9.00 น. – 15.30 น. 

ของวนัท่ี 7, 10 – 12 และ 17 ตลุาคม 2565 (รวมทัง้สิน้ 5 วนัทาํการ) โดยเลือกจองซือ้ตามวิธีการดงันี ้

(1)  ยื่นเอกสารการจองซือ้ ณ สาํนักงานของตวัแทนในการรบัจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุน ตามขอ้ 5.2 

โดยผูจ้องซือ้หุน้ตอ้งชาํระเงินค่าจองซือ้เรียบรอ้ยแลว้ พรอ้มแนบหลกัฐานการชาํระเงิน  
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(2) จองซื ้อผ่านทางระบบออนไลน์ (E-RO) บนเว็บไซต์ www.trinitythai.com ทั้งนี ้ท่านสามารถ 

Download คู่มือการใชง้านระบบไดจ้ากเว็บไซต ์www.trinitythai.com 

5.3.2. วิธีการชาํระเงินคา่จองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ผูถื้อหุน้เดิมท่ีประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุจะตอ้งกรอกรายละเอียดใหถู้กตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน 

พรอ้มทัง้ลงลายมือชื่อผูจ้องซือ้ในใบจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กับใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 

3) โดยผูจ้องซือ้หรือผูร้บัมอบอาํนาจตอ้งยื่นเอกสารประกอบการจองซือ้ และชาํระเงินค่าหุน้เต็มตามจาํนวน

ท่ีจองซือ้ ท่ีตัวแทนเพ่ือรบัจองซือ้ ภายในวนัและเวลาท่ีรบัจองซือ้ และชาํระเงินค่าหุน้สามญัเพ่ิมทุน ดว้ย

วิธีการอย่างใดอย่างหน่ึง ดงัต่อไปนี ้

• กรณีชําระด้วยเช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียรเ์ช็ค) หรือ ตั๋วแลกเงิน (ดร๊าฟท)์ 

(ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 11 ตุลาคม 2565 เท่าน้ัน) ผ่านระบบใบแจ้งการชําระเงิน (Bill 

Payment) 

  เช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียรเ์ช็ค) หรือ ตั๋วแลกเงิน (ดร๊าฟท)์ ดังกล่าวตอ้ง

สามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากสาํนกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครภายใน 1 วนัทาํการของ

วันท่ีในเช็คเท่านั้น โดยขีดคร่อมเพ่ือเข้าบัญชีโดยเฉพาะ (Account Payee Only) สั่ง

จ่าย “บริษัทหลักทรัพย ์ทรีนีตี ้จาํกัด เพื่อการจองซือ้หุ้น” โดยเช็คดงักล่าวจะตอ้ง

ลงวันท่ีไม่เกินวันที่  11 ตุลาคม 2565 เท่า น้ัน  และนําฝากเข้าบัญชี “บริษัท

หลักทรัพย ์ทรีนีตี ้จาํกัด เพื่อการจองซือ้หุ้น” ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โดย

ผู้ถือหุ้นเดิมต้องฝากผ่านระบบใบแจ้งการชําระเงิน (Bill Payment) (สิ่งที่ส่งมา

ด้วย 5) ผ่านเคานเ์ตอรข์องธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) เท่าน้ัน โดยกรอก

ข้อมูลให้ครบถ้วนโดยระบุ Ref.1 และ Ref.2 เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก หรือ 

เลขท่ีบัตรประชาชน หรือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง หรือ เลขท่ีทะเบียนนิติบุคคล โดยเลข

ทะเบียนผูถื้อหุน้ 10 หลักนัน้จะปรากฏในใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามัญเพ่ิมทุน 

(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4) 

  กาํหนดเวลารบัจองซือ้ กรณีชาํระดว้ยเช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชยีรเ์ช็ค) หรือ 

ตั๋วแลกเงิน (ดร๊าฟท)์ ตั้งแต่เวลา เวลา 9.00 น. – 15.30 น. ของวันท่ี 7, 10 และ 11 

ตลุาคม 2565  

  กรุณาจ่ายเช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียรเ์ช็ค) หรือ ตั๋วแลกเงิน (ดร๊าฟท)์ 

จาํนวน 1 ฉบบั ต่อ 1 ใบจอง  

  กรุณาระบเุลขทะเบียนผูถื้อหุน้ (ตามท่ีปรากฏในใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิม

ทุน) ชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพทท่ี์สามารถติดต่อไดไ้วด้า้นหลังของหลกัฐาน

การชาํระเงิน  

  

http://www.trinitythai.com/
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• กรณีชําระด้วยการโอนเงิน โดยจะต้องจ่ายชําระเต็มจํานวน (งดชําระค่าจองซือ้หุ้นด้วย

เงนิสด) 

  ใหช้าํระเขา้บัญชี “บริษัทหลักทรัพย ์ทรีนีตี ้จํากัด เพื่อการจองซื้อหุ้น” ธนาคาร

กรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) โดยรบัเอกสารจองซือ้ตัง้แต่เวลา เวลา 9.00 น. – 15.30 น. 

ของวนัท่ี 7, 10 และ 11 ตลุาคม 2565 โดยผูถื้อหุน้เดิมสามารถชาํระผ่านช่องทางดงันี ้

1.  ระบบใบแจ้งการชําระเงิน (Bill Payment) ผ่านเคานเ์ตอรข์องธนาคาร

กรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) (สิ่งทีส่่งมาด้วย 5) 

โดยกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นโดยระบุ Ref.1 และ Ref.2 เป็นเลขทะเบียนผูถื้อ

หุน้ 10 หลัก หรือ เลขท่ีบัตรประชาชน หรือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง หรือ เลขท่ี

ทะเบียนนิติบคุคล โดยเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ 10 หลกันัน้จะปรากฏในใบรบัรอง

สิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4) 

2. Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) เท่าน้ัน 

โดยคน้หาจากผูใ้หบ้ริการ (Service Code) ระบุเป็น TNITY ทัง้นีใ้นการกรอก

ขอ้มลู ตอ้งใส่ขอ้มลูใหค้รบถว้นโดยระบ ุRef.1 และ Ref.2 เป็นเลขทะเบียนผู้

ถือหุน้ 10 หลกั หรือ เลขท่ีบตัรประชาชน หรือ เลขท่ีหนงัสือเดินทาง หรือ เลขท่ี

ทะเบียนนิติบคุคล โดยเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ 10 หลกันัน้จะปรากฏในใบรบัรอง

สิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4) 

3.  ชาํระเงนิผ่านระบบโทรศัพทมื์อถือ (ชาํระผ่าน QR Code)  

โดยกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นโดยระบุ Ref.1 และ Ref.2 เป็นเลขทะเบียนผูถื้อ

หุน้ 10 หลัก หรือ เลขท่ีบัตรประชาชน หรือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง หรือ เลขท่ี

ทะเบียนนิติบคุคล โดยเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ 10 หลกันัน้จะปรากฏในใบรบัรอง

สิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4) 

หมายเหตุ :  หากต้องการชําระเงินผ่าน QR Code  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

ตัวแทนเพื่อรับจองซื้อฯ (บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จํากัด) โทรศัพท์ :  

0-2343-9633-45  E-mail:  operdept@trinitythai.com  โ ด ย เ จ้ า ห น้ า ที่ จ ะ

ดําเนินการแจ้งข้อมูล QR Code ให้กับผู้ถือหุ้นโดยตรง 

  บรษิัทขอสงวนสิทธิในการงดรบัเงินสดเพ่ือชาํระค่าจองซือ้หุน้เพ่ิมทนุ 

  กรุณาฝาก/โอนเงินเพียงครัง้เดียว ต่อ 1 ใบจอง ทัง้กรณีจองซือ้ตามสิทธิหรือตํ่ากว่าสิทธิ 

หรือเกินกว่าสิทธิ 

5.3.3. เงื่อนไขอ่ืน ๆ ในการจองซือ้ 

(1) เจา้หนา้ท่ีของตวัแทนรบัจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ จะลงลายมือชื่อผูร้บัจองเพ่ือออกหลกัฐาน การ

รบัจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุน (ส่วนทา้ยของใบจองซือ้) เพ่ือเป็นหลกัฐานใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้หุน้

สามญัเพ่ิมทุน โดยผลแห่งการจองซือ้จะสมบรูณเ์มื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค ดร๊าฟท ์

หรือแคชเชียรเ์ช็ค ไดเ้ป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

mailto:operdept@trinitythai.com%20%20%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88
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(2) ผูถื้อหุน้ท่ีไดท้าํการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุและชาํระเงินค่าจองซือ้แลว้ จะยกเลิกการจองซือ้และ

ขอเงินคืนไม่ได ้เวน้แต่ไดร้บัความยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากบรษิัท 

(3) หากผู้ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุน ไม่สามารถจ่ายค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว

ภายในระยะเวลาท่ีบรษิัทไดก้าํหนดไว ้หรือบรษิัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ

ไดต้ามเวลาท่ีกาํหนด หรือผูถื้อหุน้กรอกขอ้มลูในใบจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กับใบสาํคัญ

แสดงสิทธิ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) ไม่ครบถว้นหรือนาํส่งเอกสารท่ีใชป้ระกอบการจองซือ้ไม่ครบถว้น

ภายในระยะเวลาจองซือ้บรษิัทอาจถือไดว้่าผูถื้อหุน้สละสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ 

(4) บรษิัทโดยตวัแทนในการรบัจองซือ้ขอสงวนสิทธิในการปรบัเปล่ียนรายละเอียดวิธีการชาํระเงินค่า

หุน้ เงื่อนไขในการจองซือ้หรือขอ้มลูใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนตามความ

เหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดปัญหา อปุสรรค หรือขอ้จาํกดัในการดาํเนินงาน ทัง้นี ้เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์

สงูสดุต่อการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษิัทดงักล่าว 

5.4 เอกสารทีใ่ช้ประกอบในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสาํคัญแสดงสิทธิและการนําส่งเอกสาร 

ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิในครัง้นีจ้ะตอ้งกรอกรายละเอียดการจอง

ซือ้ในใบจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กับใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) ใหถู้กตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน 

โดยจะตอ้งระบจุาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายตอ้งการจองซือ้และลงลายมอืชื่อผูจ้องซือ้ในใบจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ 

และชาํระเงินค่าหุน้สามญัเพ่ิมทนุเพียงครัง้เดียวเต็มจาํนวนตามท่ีจองซือ้ตามชอ่งทางท่ีบรษิัทกาํหนด 

ผูจ้องซือ้หุน้สามญัจะตอ้งยื่นเอกสารการจองซือ้หุน้และเอกสารประกอบการจองซือ้ ณ บรษิัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี ้จาํกดั 

ซึ่งเป็นผูด้าํเนินการเก่ียวกบัการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุในครัง้นี ้ดงันี ้

 ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสาํคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เวฟ 

เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกัด (มหาชน) คร้ังที ่3 (WAVE-W3) (“ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน”) (สิ่งทีส่่ง

มาด้วย 3) : ผู้ถือหุ้นท่ีประสงคจ์ะจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนควบคู่กับใบสาํคัญแสดงสิทธิ กรุณากรอก

รายละเอียดและลงลายมือชื่อใหถู้กตอ้งครบถว้นและชดัเจน ในกรณีผูจ้องซือ้เป็นนิติบุคคลจะตอ้งลงนาม

โดยผูม้ีอาํนาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคลนัน้ (ถา้มี) 

 ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4): ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามัญ

เพ่ิมทนุท่ีระบจุาํนวนท่ีผูถื้อหุน้มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุน้ (เอกสารแจง้สิทธิการจองซือ้หุน้

สามญัเพ่ิมทนุ ท่ีออกโดยบรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (“ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย”์)) 

 หลักฐานการชําระเงิน ได้แก่ หลักฐานใบแจ้งการชําระเงิน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5): หรือหลักฐานการ

ชําระเงินผ่านระบบท่ีสามารถระบุข้อมูลอ้างอิง (Reference Code) ท่ีชัดเจนหรือเช็คบุคคล หรือ เช็ค

ธนาคาร (แคชเชียรเ์ช็ค) หรือ ตั๋วแลกเงิน (ดร๊าฟท)์ (ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากสาํนักหักบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทาํการเท่านั้น) พรอ้มทั้งระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุน้ ชื่อ - นามสกุล (ตามท่ี

ปรากฏในใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ) และหมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อไดไ้วด้า้นหลงั

ของหลกัฐานการชาํระเงิน หรือเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์ 
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 สาํเนาสมุดบัญชีเงนิฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทออมทรพัยห์รือกระแสรายวนัเท่านัน้ โดยชื่อบญัชีเงนิ

ฝากธนาคารตอ้งเป็นชื่อเดียวกบัผูจ้องซือ้หุน้เท่านัน้ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง สาํหรบักรณีท่ีผูจ้อง

ซือ้หุน้ตอ้งการใหค้ืนเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรร หรือไดร้บัการจดัสรรไม่ครบ

ตามจาํนวนท่ีจองซือ้เกินสิทธิ ผ่านระบบการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร (BBL, KTB, KBANK, SCB, BAY, 

UOB, TTB, LHBANK) 

 เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพยเ์ฉพาะผู้ทีป่ระสงคน์ําหลักทรัพยฝ์ากเขา้บัญชีบริษทัผู้

ออกหลักทรัพย ์(Issuer Account) เท่านัน้ และกรอกขอ้มลูในแบบสอบถามเพ่ือหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบคุคล

สหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นําหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย ์(Issuer 

Account) และแบบสอบถามสาํหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล  (ส่ิงท่ี

ส่งมาดว้ย 6 และ 7): โดยแนบเอกสารดงักล่าวใหแ้ก่ตวัแทนในการรบัจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุดว้ย มิฉะนัน้ 

บรษิัทขอสงวนสิทธิท่ีจะดาํเนินการออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน 

 เอกสารประกอบการแสดงตน: 

o บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

สาํเนาบตัรประชาชน ท่ียงัไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง หรือในกรณีท่ีไม่มีบตัร

ประจาํตวัประชาชน ใหแ้นบสาํเนาทะเบียนบา้นท่ีมีเลขประจาํตวัประชาชน 13 หลกั หรือสาํเนา

เอกสารทางราชการอ่ืนท่ีมีเลขประจาํตวัประชาชน 13 หลัก พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

กรณีท่ีมีการเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทาํใหช้ื่อ/ชื่อสกลุไม่ตรงกบัชื่อผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏในสมดุทะเบียน

หุน้หรือในใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4) ใหแ้นบสาํเนาเอกสารท่ี

ออกโดยหน่วยงานราชการเช่น ใบแจง้เปล่ียนชื่อ/ชื่อสกลุ ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า เป็นตน้ พรอ้ม

ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

o บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว 

สาํเนาใบต่างดา้ว หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

o นิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย 

สาํเนาหนงัสือรบัรองท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย ์อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พรอ้มลงนาม

รบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้อีาํนาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล 

(ถา้มี) พรอ้มแนบเอกสารสาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือสาํเนาหนังสือเดินทาง (แลว้แต่

กรณี) ของผูม้ีอาํนาจลงนามของนิติบคุคลดงักล่าว พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง   
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o นิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ 

สาํเนาหนงัสือสาํคญัแสดงการจดัตัง้นิติบุคคลท่ีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้พรอ้มลงนาม

รบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้อีาํนาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล 

(ถา้มี) พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (แลว้แต่กรณี) ของผู้

มีอาํนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยสาํเนาเอกสาร

ทัง้หมดดงักล่าว จะตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมือชื่อ โดยเจา้หนา้ท่ี Notary Public หรือรบัรองโดย

สถานทตูไทย หรือสถานกงสลุไทยในประเทศท่ีเอกสารไดจ้ดัทาํขึน้ เพ่ือรบัรองความถกูตอ้ง และมี

อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ 

 หนังสือมอบอาํนาจให้กระทาํการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีท่ีมอบหมายใหผู้ร้บั

มอบอาํนาจมากระทาํการแทน) พรอ้มสาํเนาเอกสารประกอบการแสดงตนของผูจ้องซือ้ และผู้รับมอบ

อาํนาจซึ่งลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง ในกรณีท่ีมีการมอบอาํนาจใหก้บั Custodian ผูจ้องซือ้ตอ้งมีหนงัสือ

มอบอํานาจให้ Custodian ดําเนินการแทน 1 ฉบับ โดยเอกสารการจองซือ้หุ้นจะต้องลงนามโดย 

Custodian และจะตอ้งมีหนังสือของ Custodian ท่ีระบุว่าเป็นผู้มีอาํนาจลงนามพรอ้มแนบสาํเนาบัตร

ประชาชนท่ียงัไม่หมดอายขุองผูม้ีอาํนาจลงนามดงักล่าว พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

5.5 การคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีทีไ่ด้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับ

ใบสาํคัญแสดงสิทธิไม่ครบตามจาํนวนทีจ่องซือ้ 

บริษัทจะคืนเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรหรือไดร้บัการจดัสรรไม่ครบ โดยไม่มีดอกเบีย้ และ

ไม่มีค่าเสียหายใด ๆ โดยตวัแทนรบัจองซือ้ จะดาํเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ โดยชาํระเป็นเงินโอนเขา้บญัชีธนาคารของผู้

จองซือ้ ภายใน 7 วนัทาํการนบัจากวนัปิดการจองซือ้หุน้ โดยผูจ้องซือ้ตอ้งแนบสาํเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารหนา้แรก 

ประเภทบัญชีออมทรัพย ์หรือสาํเนา Statement สาํหรับบัญชีกระแสรายวัน หรือบัญชีออมทรัพยท่ี์แสดงเลขท่ีบัญชี

ธนาคารทัง้ 10 หลกัเท่านัน้ พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยบญัชีดงักล่าวตอ้งเป็นบญัชีท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะให้บริษัท

ชาํระคืนเงินค่าจองซือ้หุน้สามัญเพ่ิมทุนส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรหรือไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามจาํนวนท่ีจองซือ้เกิน

สิทธิ ผ่านระบบการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร ตามท่ีระบุในใบจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ ทัง้นี ้ชื่อเจา้ของบญัชีตอ้งเป็นชื่อ

เดียวกับชื่อของผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้ เกินกว่าสิทธิท่ีระบุไวใ้นใบจองซือ้หุน้สามัญเพ่ิมทุน และบญัชีดงักล่าวตอ้งเป็นบัญชี

ออมทรพัยห์รือกระแสรายวนัท่ีเปิดไวก้บัธนาคาร ซึ่งมีรายชื่อดงัต่อไปนี ้

(1)  ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

(2)  ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

(3)  ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

(4)  ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

(5)  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

(6)  ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

(7)  ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

(8)  ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 



- 14 - 

 

ในกรณีท่ีไม่มีบญัชีของธนาคารดงักล่าว บรษิัทโดยตวัแทนรบัจองซือ้ จะดาํเนินการจ่ายเป็น เช็คขีดครอ่มสั่งจ่ายชื่อผูถื้อ

หุน้ทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 10 วนันบัแต่วนัสิน้สดุกาํหนดระยะเวลาจองซือ้และชาํระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิม

ทนุตามรายละเอียดชื่อท่ีอยู่ของผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏในบญัชีรายชื่อผูถื้อหุน้ ณ วนั Record Date ในวนัท่ี 21 กนัยายน 2565 

ทั้ง นี ้ ในกรณีท่ีบริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเ พ่ิมทุนในส่วนท่ีไม่ ได้รับการจัดสรรให้แก ่

ผูจ้องซือ้ไดภ้ายในกาํหนดเวลาดงักล่าว บริษัทจะตอ้งทาํการชาํระดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี 

โดยคาํนวณจากจาํนวนเงินค่าจองซือ้หุ้นในส่วนท่ีไม่ไดร้ับการจัดสรร นับจากวันท่ีพ้นกาํหนดระยะเวลา 10 วัน

ดงักล่าวจนถึงวนัท่ีไดม้ีการชาํระคืนตามวิธีการดงักล่าวขา้งตน้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากไดม้ีการส่งเช็คคืนเงิน

ค่าจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุไวใ้นบญัชีรายชื่อผูถื้อหุน้ ณ วนั Record Date 

ในวนัท่ี 21 กันยายน 2565 ใหถื้อว่าผูจ้องซือ้ไดร้บัเงินค่าจองซือ้ในส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรโดยชอบ และผูจ้องซือ้ไม่มี

สิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ  

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุไดช้าํระเงินค่าหุน้สามญัเพ่ิมทนุเป็นเช็ค และไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญั

เพ่ิมทนุ เน่ืองจากปฏิบตัิผิดเงื่อนไขการจองซือ้ และ /หรือค่าหุน้สามญัเพ่ิมทนุตามเช็คดงักล่าวไม่สามารถเรียกเก็บได ้

บริษัทจะคืนเช็คดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้ท่ีไม่ไดร้บัการจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน อันเน่ืองมาจากเหตุดงักล่าว 

โดยผู้จองซือ้ดังกล่าวตอ้งติดต่อขอรับเช็คจากตัวแทนการรับจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทซึ่งผู้จองซือ้ได้

ดาํเนินการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ ภายใน 14 วนันบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุจากบรษิัท

ต่อไป 

5.6 การสละสิทธิการจองซือ้ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมิไดใ้ชสิ้ทธิจองซือ้ หรือมิไดใ้ชสิ้ทธิภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด หรือมิไดช้าํระเงินภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด

ไว ้หรือ บรษิัทและ/หรือ ตวัแทนเพ่ือรบัจองซือ้ฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุไดต้ามระยะเวลา

ท่ีกาํหนด บรษิัทจะถือว่าผูถื้อหุน้สละสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุในครัง้นี ้

5.7 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย ์

ผูจ้องซือ้สามารถเลือกใหบ้รษิัทดาํเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปนี ้

5.7.1 ในกรณีท่ีผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะฝากหุน้ไวใ้นบญัชีของบริษัทหลกัทรพัยซ์ึ่งผูจ้องซือ้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย์

อยู่ บรษิัทจะดาํเนินการนาํหุน้ท่ีไดร้บัจดัสรรฝากไวก้ับ “บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

เพ่ือผูฝ้าก” โดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยแ์ละบรษิัทหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจาํนวนหุน้ท่ีผูจ้องซือ้ฝากไว้

และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายใน 15 วันทาํการ นับแต่วันปิดการจองซือ้หุน้ ซึ่งในกรณีนีผู้้

จองซือ้จะสามารถขายหุน้ท่ีไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ได้

ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรพัยฯ์ อนญุาตใหหุ้น้ของบรษิัททาํการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

5.7.2 ในกรณีท่ีผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะฝากหุน้ไวใ้นบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลักทรพัย ์สมาชิกเลขท่ี 600 บริษัท จะ

ดาํเนินการนาํหุน้ท่ีไดร้บัจดัสรรฝากไวก้บั “บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั” โดยศนูยร์บั

ฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจาํนวนหุน้เขา้บญัชีดงักล่าวในนามของผูจ้องซือ้ และออกหลกัฐานการ

ฝากใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายใน 15 วนัทาํการนบัแต่วนัปิดการจองซือ้หุน้ ซึ่งในกรณีนี ้ผูจ้องซือ้ จะสามารถขาย

หุน้ท่ีไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายหลังจากท่ีตลาดหลกัทรพัยฯ์ อนุญาตใหหุ้น้ของบริษัททาํ

การซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได ้ก็ต่อเมื่อผูจ้องซือ้โอนหุน้ออกจากบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์
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สมาชิกเลขท่ี 600 มาเขา้สู่บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องตนเองก่อน และหากผูจ้องซือ้ตอ้งการถอนหลกัทรพัย์

ดงักล่าว สามารถติดต่อศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลกัทรพัยต์ามอตัราท่ีศนูยร์บั

ฝากหลักทรัพยก์าํหนด (ทั้งนีผู้ ้จองซือ้ตอ้งกรอกเอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองหลักทรัพยเ์ฉพาะผูท่ี้

ประสงคน์าํหลักทรพัยฝ์ากเขา้บัญชีบริษัทผูอ้อกหลักทรพัย ์(Issuer Account) และแบบสอบถามสาํหรบั

ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 และ 7) ใหค้รบถว้นและ

ยื่นพรอ้มใบจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ) 

5.7.3 ในกรณีท่ีผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ในนามของผูจ้องซือ้ ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นฐานะนายทะเบียน

ของบริษัท จะส่งมอบใบหุน้ตามจาํนวนท่ีไดร้บัการจดัสรรใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัการจดัสรรทางไปรษณียล์งทะเบียน

ตามชื่อและท่ีอยู่ท่ีปรากฏในฐานขอ้มลูผูถื้อหุน้ของบริษัท ตามสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนักาํหนดรายชื่อผู้

ถือหุน้ (Record date) ท่ี 21 กันยายน 2565 ภายใน 15 วนัทาํการ นบัแต่วนัปิดการจองซือ้หุน้ ซึ่งในกรณีนี้

ผูจ้องซือ้จะไม่สามารถขายหุน้ท่ีไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดจ้นกว่าจะไดร้บัใบหุน้ ซึ่งผูจ้องซือ้

อาจไดร้บัใบหุน้ภายหลงัจากท่ีหุน้ของบรษิัท ไดร้บัอนมุตัิใหเ้ขา้ทาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ 

ในกรณีท่ีผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนรายใดมิไดร้ะบุวิธีการท่ีจะใหบ้ริษัทส่งมอบหลกัทรพัยไ์วใ้นใบจองซือ้หุน้สามญั

เพ่ิมทนุ บรษิทัขอสงวนสิทธิท่ีจะดาํเนินการออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ตามขอ้ 5.7.3 แทน 

5.8 ข้อมูลสาํคัญอืน่ ๆ เกี่ยวกับการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุ 

5.8.1 ผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซือ้จะไดร้บัหลกัฐานการรบัฝากการจองซือ้ท่ีลงชื่อรบัจากเจา้หนา้ท่ีผูร้บัจองซือ้หุน้เพ่ือเป็น

หลกัฐานในการรบัจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ 

5.8.2 ผูถื้อหุน้เดิมท่ีมิไดใ้ชสิ้ทธิจองซือ้หุน้สามัญเพ่ิมทุน หรือมิไดช้าํระเงินตามวันและเวลาท่ีกาํหนด หรือเช็ค

บคุคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียรเ์ช็ค) หรือ ตั๋วแลกเงิน (ดร๊าฟท)์ ท่ีสั่งจ่ายไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดต้าม

วนัท่ีท่ีสั่งจ่าย บรษิัทจะถือว่าผูถื้อหุน้ดงักล่าวสละสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุในครัง้นี ้

5.8.3 ชื่อผู้จองซือ้ และชื่อเจ้าของบัญชีซือ้ขายหลักทรัพยจ์ะตอ้งเป็นชื่อเดียวกัน หากเป็นเลขบัญชีท่ีซือ้ขาย

หลกัทรพัยข์องบุคคลอ่ืน จะทาํใหไ้ม่สามารถฝากหุน้สามญัเพ่ิมทุนเขา้บญัชีได ้ในกรณีดงักล่าวบริษัท ขอ

สงวนสิทธิในการส่งมอบหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว โดยการออกใบหุน้ในนามผูจ้องซือ้ และจัดส่งใหก้ับผู้

จองซือ้ตามท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อไดท่ี้ระบุไวใ้นใบจองซือ้หุน้ภายใน 15 วนัทาํการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้

หุ้น (กรณีใบหุ้น) ซึ่งในกรณีนีผู้้จองซือ้จะไม่สามารถขายหุ้นท่ีไดร้ับการจัดสรรในตลาดหลักทรพัยฯ์ ได้

จนกว่าจะไดร้บัใบหุน้ ซึ่งผูจ้องซือ้อาจไดร้บัใบหุน้ภายหลงัจากท่ีหุน้ของบริษัทไดร้บัอนุมตัิใหเ้ขา้ทาํการซือ้

ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ ทัง้นี ้บรษิัทจะไม่รบัผิดชอบต่อความล่าชา้ดงักล่าวในทกุกรณี  

5.8.4 หากจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ระบใุนใบจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุมากกว่าจาํนวนเงินท่ีบรษิัทไดร้บัชาํระ บรษิัทขอ

สงวนสิทธิท่ีจะถือตามจาํนวนเงินท่ีบรษิัทไดร้บัจากการจองซือ้เป็นหลกั 

5.8.5 หากจาํนวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นเดิมระบุในใบจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนน้อยกว่าจาํนวนเงินท่ีบริษัทไดร้ับชาํระ 

บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะใชดุ้ลยพินิจในการจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แต่ละรายตามท่ีบริษัท

เห็นสมควร 
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5.8.6 ผูถื้อหุน้ท่ีใชสิ้ทธิในการจองซือ้จะตอ้งระบรุหสับรษิัทหลกัทรพัย ์ (ตามท่ีระบไุวด้า้นหลงัใบจองซือ้หุน้สามญั

เพ่ิมทนุ) ท่ีผูถื้อหุน้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยู่ และเลขท่ีบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยท่ี์ประสงคจ์ะใหโ้อนหุน้

สามญัเพ่ิมทนุท่ีไดร้บัการจดัสรรเขา้บญัชีดงักล่าวใหถ้กูตอ้ง โดยชื่อบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยท่ี์ระบไุวใ้นใบ

จองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุจะตอ้งเป็นชื่อเดียวกนักบัผูจ้องซือ้ หากระบรุหสับรษิัทหลกัทรพัย ์ หรือเลขท่ีบญัชี

ซือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถกูตอ้ง หรือระบเุลขท่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบคุคลอ่ืน จะทาํใหไ้ม่สามารถโอนหุน้

สามญัเพ่ิมทนุ เขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยไ์ด ้ ซึ่งในกรณีดงักล่าว บรษิัทจะไม่รบัผิดชอบต่อการสญูหายของ

หุน้สามญัเพ่ิมทนุ หรือความล่าชา้ในการติดตามหุน้สามญัเพ่ิมทนุคืน และบรษิัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบ

หุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักล่าว โดยออกใบหุน้ตามจาํนวนท่ีไดร้บัการจดัสรรในนามของผูจ้องซือ้ และจดัส่งใบ

หุน้ใหต้ามชื่อท่ีอยู่ท่ีปรากฏในฐานขอ้มลูผูถื้อหุน้ของบรษิัทตามสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนักาํหนดรายชื่อผู้

ถือหุน้ (Record date) ท่ี 21 กนัยายน 2565 ภายใน 15 วนัทาํการนบัแต่วนัปิดการจองซือ้หุน้ ซึ่งบรษิัทจะไม่

รบัผิดชอบในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถขายหุน้ท่ีไดร้บัจดัสรรไดท้นัวนัทาํการแรกของการซือ้ขาย 

6. วัตถุประสงคใ์นการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงนิ 

สืบเน่ืองจากความไม่แน่นอนของสถานการณเ์ศรษฐกิจทัง้ในและต่างประเทศ เน่ืองจากปัจจยัลบในหลายส่วน อาทิ 

สถานการณไ์วรสัแพร่ระบาด และสถานการณม์ลภาวะอากาศเป็นพิษ เป็นตน้ ทาํใหก้ารบริโภคในประเทศลดลง

ส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละสภาพคล่องของบรษิัท บรษิัทจึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุและการออก

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ดงักล่าวเพ่ือนาํเงินท่ีไดม้าขยายธุรกิจ และ/หรือลงทุนในโครงการใหม่ท่ีเก่ียวเน่ือง

กับการดําเนินธุรกิจอย่างยั่ งยืน โดยคํานึงถึงการดําเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล 

(Environmental, Social and Governance : ESG) รวมทัง้การชาํระหนีเ้งนิกูบ้างส่วน และใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนใน

การดาํเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการแกไ้ขการติดเคร่ืองหมาย C sign (: ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีต ํ่ากว่า 

50% ของทุนชาํระแลว้) ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า จาํนวนเงินท่ีบริษัทจะไดร้บัจากการเพ่ิมทุนและการออก

ใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ดังกล่าวจะช่วยเสริมสภาพคล่องของกระแสเงินสดในการดาํเนินงานของบริษัท 

และมีความเพียงพอต่อการชาํระหนีท่ี้ถึงกาํหนดชาํระของบริษัทรวมถึงการขยายธุรกิจ และ/หรือลงทุนในโครงการ

ใหม่ โดยแผนการใชเ้งินของบรษิัท มีรายละเอียดดงันี ้

วัตถุประสงค ์ จาํนวนเงนิประมาณ 

(ล้านบาท) 

กาํหนดระยะเวลาการนําเงนิไปใช้ 

1. ขยายธุรกิจ และ/หรือลงทนุใน

โครงการใหม ่

900 ภายในปี พ.ศ. 2565 - 2566 

2. เงินทนุหมนุเวียน 100 - 

3. ชาํระคืนหนีท่ี้จะครบกาํหนด

ชาํระแก่สถาบนัการเงิน 

200 ตามงวดกาํหนดชาํระเงิน 

รวม 1,200  
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ทั้งนี ้ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนในครัง้นี ้และชาํระคืนหนีบ้างส่วนใหแ้ก่สถาบันทางการเงิน 

บริษัท จะมีอัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง จากเดิมเท่ากับ 1.66 เท่า เป็น 0 (คาํนวณโดยอา้งอิงจากงบ

แสดงฐานะการเงินของบรษิทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565)  

7. ประโยชนท์ีบ่ริษัท จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

เพ่ือใหบ้ริษัท มีเงินทุนเพ่ิมเติมสาํหรบัการดาํเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และเพ่ือชาํระคืนหนีบ้างส่วนใหแ้ก่

สถาบนัทางการเงิน การขยายธุรกิจ และ/หรือลงทุนในโครงการใหม่ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการดาํเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดย

คาํนึงถึงการดาํเนินงานด้านส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : 

ESG) รวมถึงการแกไ้ขการติดเคร่ืองหมาย C sign (: ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีต ํ่ากว่า 50% ของทนุชาํระแลว้) ซึ่งการเพ่ิมทนุ

ดงักล่าวจะช่วยลดภาระหนีสิ้น ดอกเบีย้ และค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอีกทัง้ ช่วยใหส้ดัส่วนหนีสิ้นต่อทุนของบรษิัท

ลดลง     

8. ประโยชนท์ีผู้่ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

8.1 นโยบายเงินปันผล  

บรษิัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล สาํรอง

ตามกฎหมาย และสาํรองอ่ืน ๆ ในแต่ละปี 

8.2 ผูท่ี้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนและใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ในครัง้นีจ้ะมีสิทธิรบัเงินปันผลจากการ

ดาํเนินงานของบริษัท เมื่อผูไ้ดร้บัจัดสรรหุน้เพ่ิมทุนหรือผูจ้องซือ้หุ้นเพ่ิมทุนไดร้ับการจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุ้นของ

บรษิัท แลว้   

9. รายละเอียดอื่นทีจ่าํเป็นสาํหรับการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

– ไม่มี –      
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ส่วนที ่2 ข้อมูลเบือ้งตน้ของบริษทัจดทะเบียน 

1. ชื่อและสถานทีต่ั้งของบริษัทจดทะเบียน  

ชื่อบรษิัท : บรษิัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : อาคารมาลีนนท ์ทาวเวอร ์ชั้น 15 เลขท่ี 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน                    

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์ : 0-2665-6705 

โทรสาร : 0-2665-6750 

เวบ็ไซต ์ : www.wave-groups.com 

2. ข้อมูลลักษณะการประกอบธุรกิจ  

บรษิัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ปล่ียนชื่อจาก บรษิัท ซีวีดี เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) เมื่อ

วนัท่ี 30 เมษายน 2552 โดยมีวตัถปุระสงคเ์ริ่มแรกจดัตัง้ คือ การผลิตตลบัวีดีโอเทปทัง้ชนิดไม่บรรจ ุMagnetic Tape 

หรือ V-O และชนิดบรรจ ุMagnetic Tape หรือ V-Cassette ปัจจบุนักลุ่มบรษิัทไดม้ีการปรบัเปล่ียนรูปแบบธุรกิจจาก

ธุรกิจบนัเทิงสู่ธุรกิจไลฟ์สไตลแ์ละบนัเทิง โดยมีการประกอบธุรกิจหลกัในกลุ่มบริษัทย่อย คือ ใหบ้ริการฝึกสอนและ

อบรมทางดา้นวิชาภาษาองักฤษโรงเรียนเอกชน ภายใตช้ื่อสถาบนัสอนภาษา Wall Street English (“WSE”) 

บริษัทไดแ้บ่งกลุ่มธุรกิจ โดยมีโครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกัด (มหาชน) ในบริษัทย่อย

และบรษิัทรว่ม ณ วนัท่ี 14 กนัยายน 2565 ดงันี ้ 

 

หมายเหตุ 
1 เปลี่ยนช่ือจาก บจ. เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป 

 
บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) บริษัทย่อย/ 

บริษัททีม่ีอาํนาจควบคุม 

บจ. เวฟ อีเอสจ ี�                100% 

บจ. เวฟ พิคเจอรส์              100% 

บจ. เวฟ ทวี ี                      100% 

บจ. เวฟ เอ็ดดูเคช่ัน กรุ๊ป      100% 

บจ. วอลลส์ตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) 100% 

 

 

บริษัทย่อย 

บริษัทรว่ม 

บจ. เดอะ เมกะวัตต ์             12% 
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โดยสรุปรายละเอียดข้อมูลและการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ที่บริษัทถือหุ้น

ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป   

 

ช่ือบริษัท / 

ประเภทกิจการและลักษณะการดาํเนินงาน 

สัดส่วนการถือหุ้น หุ้นทีอ่อกจาํหน่ายแล้ว 

ของบริษัท และ 

ผู้ถือหุ้นรายย่อย (ถ้ามี) 

(ณ วันที ่14 กันยายน 2565) 

ชนิด จาํนวนหุ้น มูลค่า 

ทีต่ราไว้หุ้นละ 

(บาท) 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกัด (มหาชน) 

1. เป็นผูถ้ือลิขสิทธิ์และจัดจาํหน่ายละครไทยของ

สถานีโทรทศันไ์ทยทีวีสีช่อง 3    

2. ถือหุน้ในบริษัทอ่ืน      

- หุน้สามญั 785,261,701 0.50 

บริษัทย่อยทีถ่ือหุ้นโดยบริษัท 

1. บริษัท เวฟ พิคเจอรส์ จาํกัด 

บริษัทได้มีการปรับโครงสรา้งการถือหุ้นทางธุรกิจ 

เพ่ือความชดัเจนและคล่องตวัในการบริหารจดัการ 

100% หุน้สามญั 1,000,000 100 

2. บริษัท เวฟ อีเอสจี จาํกัด 

บริษัทได้มีการปรับโครงสรา้งการถือหุ้นทางธุรกิจ

โดยการเปลี่ยนช่ือบริษัทจากบริษัท เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป 

จาํกัด เพ่ือความชัดเจนและคล่องตัวในการบริหาร

จดัการ    

100% หุน้สามญั 15,432,670 10 

3. บริษัท เวฟ เอ็ดดูเคช่ัน กรุ๊ป จาํกัด 

• เป็นผูถ้ือลิขสิทธิ์หลกั (Master Franchisee) การ

เปิดสถาบันโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษภายใต้

ช่ือ “Wall Street English” และสามารถใหส้ิทธิ

ดังกล่าวต่อนักลงทุนและผู้สนใจทั่วไปทั้งใน

ประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา  และ

สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวได ้ 

• บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นทาง

ธุรกิจโดยการเปลี่ยนช่ือบริษัทจากบริษัท ซีวีดี 

ออแกไนเซอร์ จํากัด เ พ่ือความชัดเจนและ

คล่องตวัในการบริหารจดัการ   

100% หุน้สามญั 100,000 10 

บริษัทย่อยทีถ่ือหุ้นโดยบริษัท เวฟ พิคเจอรส์ จาํกัด  

1. บริษัท เวฟ ทวีี จาํกัด  

• ผลิตและจดัจาํหน่ายรายการทางโทรทศัน ์

• ขายเวลาโฆษณารายการทางโทรทศัน ์

100% หุน้สามญั 5,000,000 10 
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ช่ือบริษัท / 

ประเภทกิจการและลักษณะการดาํเนินงาน 

สัดส่วนการถือหุ้น หุ้นทีอ่อกจาํหน่ายแล้ว 

ของบริษัท และ 

ผู้ถือหุ้นรายย่อย (ถ้ามี) 

(ณ วันที ่14 กันยายน 2565) 

ชนิด จาํนวนหุ้น มูลค่า 

ทีต่ราไว้หุ้นละ 

(บาท) 

บริษัทย่อยทีถ่ือหุ้นโดยบริษัท เวฟ เอ็ดดูเคช่ัน กรุ๊ป จาํกัด 

1. บริษัท วอลล์สตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) 

จาํกัด  

โรงเรียนเอกชน สถาบนัสอนภาษา รบัทาํการฝึกสอน

และอบรมทางดา้นวิชาภาษาองักฤษ    

100% หุน้สามญั 

หุน้บริุมสิทธิ 

630,000 

1,026,600 

10 

10 

บริษัทร่วมทีถ่ือหุ้นโดยบริษัท 

1. บริษัท เดอะ เมกะวัตต ์จาํกัด  

ประกอบกิจการด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานความรอ้น   

12% 

(อีก 49% ถือโดยบมจ. บี         

จิสติกส,์ 30% ถือโดยบจ. ซนั

เทค รีไซเคิล แอนด ์ดีคารบ์อน 

และอีก 9% ถือโดยรายย่อย

อ่ืนๆ)  

หุน้สามญั 23,460,000 100 

 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่าํคัญ   

ปี เหตุการณ ์

ปี 2561 1. การขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement)  

เม่ือวนัที่ 29 มีนาคม 2561 บริษัทไดข้ายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่จาํนวน 46.75 ลา้นหุน้ ใหแ้ก่บริษัท เดอะมอลล ์กรุ๊ป 

จาํกดั 

 2. การจาํหน่ายหุน้ในบริษัท อินเด็กซ ์ครีเอทีฟ วิลเลจ จาํกดั (มหาชน) 

เม่ือวนัที่ 24 ธันวาคม 2561 บริษัทไดเ้ขา้ลงนามสญัญาซือ้ขายหุน้เพ่ือจาํหน่ายไปซึ่งหุน้ไม่เกิน 86 ลา้นหุน้ คิดเป็น 

50% ของทุนชําระแล้วของบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) (Index) ให้กับกลุ่มครอบครัว             

กาญจนะโภคิน (กลุ่มผูซื้อ้) ซึ่งเป็นกลุ่มผูถ้ือหุน้เดิมใน Index  

ปี 2562 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 กลุ่มบริษัทไดมี้การขยายสาขาของธุรกิจผ่านระบบระบบแฟรนไชส ์ดงันี ้    

1. บริษัท เวฟ เอ็ดดเูคชั่น กรุ๊ป จาํกดั ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท วอลลส์ตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จาํกดั และเป็นผูถ้ือ

ลิขสิทธิ์หลกั (Master Franchise) การเปิดสถาบนัโรงเรียนสอนภาษาองักฤษภายใตช่ื้อ “Wall Street English” และ

สามารถใหส้ิทธิดังกล่าวต่อนักลงทุนและผูส้นใจทั่วไปทั้งในประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรฐั

ประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ โดยได้มีการเปิดให้บริการโดยแฟรนไชส์ซีแล้วจํานวน 1 สาขา ในส่วนภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือที่จงัหวดัขอนแก่น   

2. บริษัท เจฟเฟอร ์เรสโตรองต ์จาํกดั ไดมี้การเปิดใหบ้ริการโดยแฟรนไชสซี์แลว้จาํนวน 1 สาขา ที่จงัหวดัชมุพร  
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ปี เหตุการณ ์

ปี 2563 การลงทนุในบริษัท เดอะ เมกะวตัต ์จาํกดั   

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2563 เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ไดมี้มติอนุมตัิใหบ้ริษัทเขา้ร่วมลงทุนใน

บริษัท เดอะ เมกะวตัต ์จาํกดั (“เมกะวตัต”์) ซึ่งประกอบธุรกิจดา้นพลงังานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เป็นจาํนวน

เงินไม่เกิน 500 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 28.36 % ของทนุจดทะเบียนของเมกะวตัตจ์าํนวน 1,763 ลา้นบาท   

2. ณ วนัที่ 5 พฤศจิกายน 2563 บริษัทไดช้าํระค่าหุน้ของเมกะวตัตร์วมทัง้สิน้ 2.85 ลา้นหุน้ ที่มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 

บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 285 ลา้นบาท คิดเป็น 29.20% ของหุน้สามญัที่ออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้ของเมกะ

วตัตจ์าํนวน 976 ลา้นบาท   

 การเพ่ิมทนุเพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering)   

ในเดือนตุลาคม 2563 บริษัทไดมี้การจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนใหม่จาํนวนไม่เกิน 701,927,387 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 

1.00 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัเดมิ

ต่อ 1.5 หุน้สามัญเพ่ิมทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.70 บาท และจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของ

บริษัท ครัง้ที่ 2 (WAVE-W2) (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ”) จาํนวนไม่เกิน 350,963,694 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทที่ได้

จองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัท (Right Offering) ในอตัราส่วน 2 หุน้สามญัเพ่ิมทุน ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ ที่

ราคาเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ หน่วยละ 0 บาท   

ปี 2564 การลดทนุจดทะเบียนของบริษัทโดยการตดัหุน้ที่ไม่ไดอ้อกจาํหน่าย  

ในเดือนมิถุนายน 2564 บริษัทไดมี้การลดทนุจดทะเบียนจาํนวน 576,925,916 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท จากทนุ

จดทะเบียนเดิมจาํนวน 1,520,842,672 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 943,916,756 บาท โดยการตัดหุน้ที่ไม่ได้

ออกจาํหน่าย ที่รองรบัการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) และการจัดสรร

ใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ครัง้ที่ 2 (WAVE-W2) (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ”)     

 การเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate)  

ในเดือนมิถนุายน 2564 บริษัทไดมี้การเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) ในจาํนวน 

471,083,244 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 943,916,756 บาท เป็นทุนจดทะเบียน

ใหม่จาํนวน 1,415,000,000 บาท    

 

3. ภาวะอุตสาหกรรม 

ธุรกิจให้บริการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนเอกชน ภายใต้ชื่อสถาบันสอนภาษา 

Wall Street English (“WSE”) (ดาํเนินงานภายใต ้บรษิัท วอลลส์ตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จาํกดั)  

บริษัท วอลลส์ตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จาํกัด ("วอลลส์ตรีท") เป็นบริษัทผูด้าํเนินกิจการและใหบ้ริการดา้นการสอน

ภาษาองักฤษและเป็นสถาบนัท่ีใหบ้รกิารสาํหรบัผูใ้หญ่ (Adult Learner) ภายใตช้ื่อวา่ วอลลส์ตรีทอิงลิช (Wall Street 

English) ซึ่งผลิตภัณฑแ์ละรูปแบบการใหบ้ริการดงักล่าวเป็นการดาํเนินการภายใตลิ้ขสิทธ์ิของบริษัท WSE Hong 

Kong Limited นอกจากนีว้อลลส์ตรีท หรือโรงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีท ยงัเป็นผูป้ระกอบการท่ีไดร้บัใบอนญุาตให้

จดัตัง้โรงเรียนตามพระราชบญัญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550  

  



- 22 - 

 

ในระดบัของสากลวอลลส์ตรีทอิงลิช (Wall Street English) เป็นสถาบนัสอนภาษาองักฤษท่ีมีประสบการณม์ากกว่า 

48 ปี และมีสาขามากกว่า 450 แห่ง ใน 29 ประเทศทั่วโลก มีนกัเรียนไม่ตํ่ากว่า 3 ลา้นคน สาํหรบัประเทศไทยวอลล์

สตรีท ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เวฟ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จาํกัด เป็นผูป้ระกอบการท่ีไดร้บัลิขสิทธ์ิเพ่ือใหป้ระกอบ

กิจการในอาณาเขตของประเทศไทย ซึ่งวอลลส์ตรีท ไดเ้ปิดดาํเนินกิจการในประเทศไทยมากกว่า 18 ปี เริ่มตัง้แต่ปี 

พ.ศ. 2546 มีนักเรียนผ่านการเรียนแลว้ทั้งสิน้กว่า 92,000 คน และจาํนวนนักเรียนในปี พ.ศ. 2564 มีจาํนวนกว่า 

7,300 คน ปัจจุบันวอลลส์ตรีท มีสาขาเปิดใหบ้ริการในกรุงเทพฯ และปริมณฑลจาํนวน 11 สาขา เพ่ือรองรบัการ

ใหบ้ริการใหค้รอบคลุมทั่วทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล และจาํนวน 2 สาขาในส่วนภูมิภาค ในภาคเหนือท่ีจังหวัด

เชียงใหม่ คือ สาขาเซ็นทรลั เฟสติวลั เชียงใหม่ และในส่วนภาคตะวนัออกท่ีจงัหวดัระยอง คือ สาขาแพชชั่น  ชอ้ปป้ิง 

เดสติเนชั่น ระยอง ทาํใหว้อลลส์ตรีทมีจาํนวนสาขารวมทัง้สิน้ 13 สาขา  

ในช่วงปลายปี 2564 วอลลส์ตรีทไดม้ีการปิดสาขาจาํนวน 1 สาขา คือ สาขาลาดพรา้ว เน่ืองจากหมดสัญญาเช่า

สถานท่ีและเพ่ือการบริหารจดัการใหส้อดคลอ้งกับภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา(COVID-19) ท่ี

เกิดระบาดขึน้อีกครัง้ในปี 2564  

นอกจากนโยบายการขยายสาขาของวอลลส์ตรีท แลว้ บรษิัท เวฟ เอ็ดดเูคชั่น กรุ๊ป จาํกดั ซึ่งเป็นบรษิัทใหญ่ของวอลล์

สตรีท และเป็นผู้ประกอบการท่ีได้รับลิขสิทธิ์ประเภท Master Franchise Agreement สามารถดําเนินกิจการ

ให้บริการด้านการสอนภาษาอังกฤษ ภายใต้ชื่อว่า วอลล์สตรีทอิงลิช (Wall Street English) ทั้งในประเทศไทย 

ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยสามารถเปิดใหบ้ริการเอง และ/หรือผ่าน

บริษัทย่อย หรือบริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งไดร้บัลิขสิทธิ์ในการอนุญาตใหผู้ป้ระกอบการรายอ่ืน (Sub-Franchisee) 

สามารถเปิดดาํเนินกิจการสอนภาษาอังกฤษภายใตช้ื่อว่า วอลลส์ตรีทอิงลิช (Wall Street English) ผ่านรูปแบบ

ระบบแฟรนไชสไ์ด ้นโยบายการขยายสาขาของธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชสนี์เ้พ่ือเพ่ิมฐานการใหบ้ริการและการเปิด

ธุรกิจเขา้สู่ภาคส่วนต่างๆ ในประเทศไทยใหม้ากยิ่งขึน้ โดยใน ปี 2562 ไดม้ีการเปิดใหบ้ริการโดยแฟรนไชสซ์ีแลว้ 

จาํนวน 1 สาขา ในส่วนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีจงัหวดัขอนแก่น ทาํใหว้อลลส์ตรีทมีจาํนวนสาขาทัง้ท่ีดาํเนินการ

เองและผ่านระบบแฟรนไชส ์รวมทัง้สิน้ 14 สาขา  

นอกจากนี ้ในปี 2564 แผนการขยายสาขาของธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชสข์องวอลลส์ตรีท ในราชอาณาจกัรกัมพูชา 

และสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดถู้กเล่ือนออกไปเน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโควิด 

19 ภายในของทั้งสองประเทศ อน่ึงแผนการขยายสาขาดังกล่าว สามารถกลับมาดาํเนินการไดต้ามเดิม หลังจาก

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดภายในของสองประเทศกลบัมาดีขึน้  

ภาพรวมของตลาดสถาบนัสอนภาษาองักฤษในประเทศไทยมกีารขยายตวัอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากภาษาองักฤษเป็น

ภาษาสากลท่ีจาํเป็นตอ้งนาํไปใชใ้นการติดต่อส่ือสารและเชื่อมโยงกนัทั่วโลก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการรวมตวั

กันเป็นหน่ึงเดียวภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 ทาํใหต้ลาดมีการตื่นตวัในการพฒันา

ภาษาองักฤษอย่างกวา้งขวาง  

โรงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีทอิงลิชซึ่งไดเ้ปิดดาํเนินการมากกว่า 18 ปี และมีการขยายสาขาอย่างต่อเน่ือง ประกอบ

กบัหลกัสตูรของโรงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีทอิงลิชเป็นท่ีรูจ้กัและยอมรบักันโดยทั่วไปว่า มีความแตกต่างและเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะ อีกทั้งยังเป็นหลักสูตรท่ีผ่านการรับรองของ CEFR (Common European Framework of 

Reference) จากมหาวิทยาลยัเคมบรดิจ ์ประเทศองักฤษ จึงส่งผลใหโ้รงเรียนสอนภาษาวอลลส์ตรีทอิงลิชมีศกัยภาพ

ในการแข่งขนัไดเ้ป็นอย่างดี     
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4. โครงสร้างรายได้ 

โครงสรา้งรายไดร้วมของทัง้กลุ่มบรษิัทในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา  

(หน่วย : ลา้นบาท) 

ผลิตภัณฑ/์บริการ ดาํเนินการโดย 

%การถือหุ้น 

ของ WAVE 

หรือบริษัทย่อย 

ปี2562 ปี2563 ปี2564 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

รายได้รวม         

1. ธุรกิจภตัตาคาร JEFFER 100 511 46 0 0 0 0 

2. ธุรกิจใหบ้ริการสอนภาษาองักฤษ WSE  100 545 50 435 94 286 86 

3. ธุรกิจบนัเทิง WAVE,  

WAVE TV 

 

100 

31 3 20 4 0 0 

4. รายไดอ่ื้น All Companies  15 1 8 2 47 14 

รวมรายได้ 1,102 100 463 100 333 100 

อัตราการเติบโต  (3%)  (58%)  (28%) 

 

5. สินทรัพยข์องบริษัททีส่าํคัญ  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบรษิัทมีทรพัยสิ์นหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจดงันี ้

(1) ทรพัยสิ์นถาวร 

ประเภท/ลกัษณะทรพัยส์ิน ลักษณะกรรมสิทธิ มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 1 

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 2 

เคร่ืองตกแต่งและอปุกรณส์าํนกังาน 

 

บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์และ บจ. วอลลส์ตรีท อิงลิช 

(ประเทศไทย) เป็นเจา้ของ 

25.92 มี 

 

หมายเหตุ 
1 มลูค่าตามบญัชีสทุธิ = ราคาทนุ – ค่าเส่ือมราคาสะสม – ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์(ถา้มี) 
2 ทรพัยสิ์นถาวรมีภาระผกูพนั เป็นภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าการเงิน และ/หรือจดจาํนองเพื่อคํา้ประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน  

(2) สินทรพัยท่ี์ไม่มีตวัตน   

ประเภท/ลกัษณะทรพัยส์ิน ลักษณะกรรมสิทธิ มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 1 

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

(1) สินทรพัยส์ิทธิการใช ้2 บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์และ บจ. วอลลส์ตรีท อิงลิช 

(ประเทศไทย) เป็นเจา้ของ  

66.55 มี 2 

(2) สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 3 บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์ บจ. เวฟ เอ็ดดเูคชั่น กรุ๊ป และ 

บจ. วอลลส์ตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) เป็นเจา้ของ 

21.37 ไม่มี 

 

หมายเหตุ 
1 มลูค่าตามบญัชีสทุธิ = ราคาทนุ – ค่าเส่ือมราคาสะสม / ค่าตดัจาํหน่ายสะสม – ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์(ถา้มี) 
2 สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้เป็นการจดัประเภทรายการใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญาเช่า โดยการรบัรูสิ้นทรพัยสิ์ทธิการใชแ้ละ

หนีสิ้นตามสญัญาเช่า   
3 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ประกอบดว้ย ลิขสิทธ์ิ โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ท่ีเกี่ยวขอ้ง และอ่ืนๆ     
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(3) ค่าความนิยม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีค่าความนิยมจากการซือ้ธุรกิจในปี 2557 ไดแ้ก่ เงินลงทุนใน บจ. 

วอลลส์ตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) รวมเป็นจาํนวนเงิน 180 ลา้นบาท   

(4) การดาํเนินธุรกจิของบรษิัทย่อยท่ีพ่ึงพิงบนสญัญาการไดร้บัสิทธิ (Master Franchise) 

บริษัท เวฟ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จาํกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยถือหุน้รอ้ยละ 100 โดยบริษัท ไดล้งนามในสญัญาการ

ไดร้บัสิทธิการเป็น Master Franchise จาก WSE Hong Kong Limited ผูเ้ป็นเจา้ของสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวใน

ระบบการเรียนการสอนของ Wall Street English ในการนี ้กลุ่มบริษัทสามารถท่ีจะขยายโรงเรียนสอน

ภาษาองักฤษในรูปของ Sub–Franchise ได ้โดยสญัญา Master Franchise ดงักล่าว เป็นการเปล่ียนแปลง

รูปแบบสัญญาปัจจุบัน Area Development Agreement ซึ่ งมี เงื่ อนไขสัญญาท่ีไม่แตกต่างอย่างมี

สาระสาํคญั ยกเวน้ การท่ีกลุ่มบริษัท สามารถท่ีจะขายสิทธิในการเปิดสาขาใหก้ับผูอ่ื้นได ้นอกเหนือจาก

เดิมท่ีกลุ่มบรษิัทตอ้งเป็นผูเ้ปิดสาขาเอง โดยสรุปสาระสาํคญัของสญัญาดงักล่าว ไดด้งันี ้ 

1) วนัเดือนปีท่ีเกิดรายการ : พฤษภาคม 2561 

2) ระยะเวลาสญัญา : 15 ปี (สิทธิในการขยายต่อไดอี้ก 10 ปี) 

3) ประเทศท่ีไดร้บัสิทธิ : ประเทศไทย ราชอาณาจกัรกมัพชูา และสาธารณรฐัประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว 

 

6. รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก  

ขอ้มลูรายชื่อผูถื้อหุน้ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 19 สิงหาคม 2565 มีดงันี ้  

รายช่ือ จาํนวนหุ้น ร้อยละของจาํนวนหุ้นทั้งหมด 

1. กลุ่มครอบครวัมาลีนนท ์

1.1 นางสาวแคทลีน  มาลีนนท ์

1.2 บริษัท บีอีซี เวิลด ์จาํกดั (มหาชน) 

1.3 นางสาวปิยวดี  มาลีนนท ์

220,786,224 

157,676,224 

58,250,000 

4,860,000 

28.12 

20.08 

7.42 

0.62 

2. บริษัท เดอะมอลล ์กรุ๊ป จาํกดั 46,750,000 5.95 

3. นายณฐัพล  จฬุางกรู 34,348,800 4.37 

4. นางสาวณฐัวรรณ  ปิยะมหาโชติ 16,377,400 2.09 

5. นางสาวอรยาพร  กาญจนจารี 15,600,000 1.99 

6. นางสวุิมล  หลีสวุรรณ 12,794,600 1.63 

7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั 11,070,012 1.41 

8. นายวีระศกัดิ์  บญุวรเมธี 10,000,000 1.27 

9. นายอดลุยเ์ดช  โตประวตัิ 7,900,000 1.01 

10. นางสาวนฤพร  กาญจนจารี 7,605,000 0.97 

ผูถ้ือหุน้รายอ่ืนๆ 402,029,665 51.20 

จาํนวนหุ้นทัง้หมด 785,261,701 100.00 
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7. รายชื่อกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรษิัท มีจาํนวนกรรมการทัง้หมด 9 ท่าน ณ วนัท่ี 23 กนัยายน 2565 ดงันี ้   

 รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

1 นายแมทธิว กิจโอธาน ประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

2 นายประเสรฐิ ภทัรดิลก กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

3 นายชยัประนิน วิสทุธิผล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และ

ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

4 หม่อมหลวงนลินี หสัดินทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

5 นายฟิลิป โอลิเวอร ์เพียซ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการกํากับดูแล

กิจการ และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

6 นางสาวแคทลีน มาลีนนท ์ กรรมการ และประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

7 นายกิจชาญพิชญ ์สกุงัวานวิทย ์ กรรมการ และกรรมการบรหิารความเส่ียง 

8 นางองัคณีย ์ฤกษ์ศิรสิขุ กรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารฝ่ายการเงิน และเลขานกุารบรษิัท 

9 นายถิรพงศ ์คาํเรืองฤทธิ์ กรรมการ 

 

8. ประวัติการเพิ่มทุนในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา  

ปี ประวัติการเพิ่มทนุของบริษัท 

2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 (ครัง้ท่ี 27/2563) เมื่อวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 ไดม้ีมติอนมุตัิให้

เ พ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัท  ในจํานวนไม่ เกิน 1,052,891,081 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 

467,951,591 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,520,842,672 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่

จาํนวนไม่เกิน 1,052,891,081 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือจดัสรรการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิม

ทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) และการใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของใบสาํคัญ

แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษิัท ครัง้ท่ี 2 (WAVE-W2) 

2564 ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 (ครัง้ท่ี 28/2564) เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2564 ไดม้ีมติอนุมตัิให้

เพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัทแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) ในจาํนวนไม่เกิน 471,083,244 

บาท จากทุนจดทะเบียนจาํนวน 943,916,756 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,415,000,000 บาท 

โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหม่จาํนวนไม่เกิน 471,083,244 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
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ปี ประวัติการเพิ่มทนุของบริษัท 

2565 ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 (ครัง้ท่ี 29/2565) เมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2565 ไดม้ีมติอนุมตัิให้

เพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัทแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) ในจาํนวนไม่เกิน 235,578,510 

บาท จากทนุจดทะเบียนจาํนวน 471,958,377.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จาํนวน 707,536,887.50 

บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหม่จาํนวนไม่เกิน 471,157,020 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

 

9. ประวัติการจ่ายเงนิปันผลในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 

ระหว่างปี 2563 ถึง ปี 2565 บรษิัทไม่มีการจ่ายเงินปันผล ทัง้นี ้เน่ืองจากบรษิัทมีผลการดาํเนินงานขาดทนุสะสม    
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ส่วนที ่3 ข้อมูลทางการเงนิเปรียบเทยีบย้อนหลัง 3 ปี 

 

 

 

  

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท ์จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 70,063 2% 14,086 1% 6,355 1%

เงินลงทุนระยะสั้น 2,179 0% -                0% -                0%

สินทรัพยท์างการเงินที่วัดมูลค่าดว้ย

   มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน -                0% 67,003 3% 5,000 1%

ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ื่น 43,185 1% 27,092 1% 11,643 1%

สินคา้คงเหลือ 17,215 1% 10,598 1% 435 0%

รายการโทรทัศน ์ภาพยนตร ์และรายการระหว่างผลิต 4,157 0% -                0% -                0%

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 37,425 1% 23,830 1% 10,469 1%

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พื่อขาย 1,508,815 45% 295,727 15% 196,525 22%

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,683,039 50% 438,336 23% 230,427 26%

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํา้ประกัน 1,500 0% 20,500 1% 20,250 2%

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 509,428 15% 283,276 15% 308,532 35%

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 117,982 4% 71,474 4% 25,917 3%

สินทรัพยส์ิทธิการใช ้ -                0% 160,266 8% 66,555 8%

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 167,586 5% 155,220 8% 21,369 2%

ค่าความนิยม 798,143 24% 698,143 36% 180,000 21%

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตัดบญัชี 8,624 0% 33,826 2% 971 0%

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 83,528 2% 67,930 4% 23,205 3%

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,686,791 50% 1,490,635 77% 646,799 74%

รวมสินทรัพย ์ 3,369,830 100% 1,928,971 100% 877,226 100%

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

2562 2563 2564
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท ์จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบกิเกินบญัชีธนาคาร 80,990 2% 63,513 3% 69,262 8%

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 50,000 1% -            0% -             0%

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 98,841 3% 96,163 5% 37,908 4%

รายไดร้ับล่วงหนา้ 209,841 6% 149,813 8% 98,118 11%

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 56,637 2% 45,834 3% 27,286 3%

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก 60,000 2% 64,500 3% 17,500 2%

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกัน 42,500 1% -            0% -             0%

หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงิน

   ส่วนที่ถึงกําหนดชาํระภายในหนึ่งปี 1,130 0% -            0% -             0%

หนีส้ินตามสัญญาเช่า

   ส่วนที่ถึงกําหนดชาํระภายในหนึ่งปี -            0% 114,679 6% 41,488 5%

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ส่วนที่ถึงกําหนดชาํระภายในหนึ่งปี 222,394 7% 203,810 11% 125,346 14%

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 55 0% 8 0% 21 0%

เงินมัดจาํจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 120,000 4% -            0% -             0%

หนีส้ินหมุนเวียนอื่น                       25,558 1% 25,380 1% 20,097 2%

หนีส้ินที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกับสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไวข้าย 544,918 16% -            0% 208,282 24%

รวมหนี้สินหมุนเวียน                  1,512,864 45% 763,700 40% 645,308 73%

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจา้หนีอ้ื่น - สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 4,170 0% -            0% -             0%

หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงิน 2,327 0% -            0% -             0%

หนีส้ินตามสัญญาเช่า -            0% 54,887 3% 26,645 3%

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 269,149 8% 241,813 13% 59,423 7%

ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงาน 13,486 1% 15,829 1% 15,580 2%

หนีส้ินภาษีเงินไดร้อตัดบญัชี                       25,370 1% 24,355 1% -             0%

หนีส้ินไม่หมุนเวียนอื่น                       12,188 0% 9,241 0% -             0%

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน                  326,690 10% 346,125 18% 101,648 12%

รวมหนี้สิน 1,839,554 55% 1,109,825 58% 746,956 85%

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้                                

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามัญจาํนวน 1,415,000,000 หุน้ 

(ปี 2563 : 1,520,842,672 หุน้)

มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 510,070 1,520,843 1,415,000

ทุนที่ออกและชาํระแลว้

หุน้สามัญจาํนวน 785,261,701 หุน้ 

(ปี2563 : 785,261,701 หุน้)

มูลค่าที่ไดร้ับชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 467,950 14% 785,262 41% 785,262 90%

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 448,802 13% 353,617 18% 353,617 40%

กําไร(ขาดทุน)สะสม

จัดสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 46,796 1% 46,796 2% 46,796 5%

กําไร(ขาดทุน)สะสมยังไม่ไดจ้ัดสรร (178,796)   (5%) (351,228)   (18%) (1,045,073) (119%)

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ 50,869      2% (15,301)     (1%) (10,332)      (1%)

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 835,621 25% 819,146 42% 130,270 15%

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 694,655 20% -            0% -             0%

รวมส่วนของเจ้าของ 1,530,276 45% 819,146 42% 130,270 15%

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 3,369,830 100% 1,928,971 100% 877,226 100%

มูลค่าตามบญัชี (บาท) (ไม่รวมส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม)

มูลค่าที่ตราไว ้(บาท/หุน้)

จาํนวนหุน้สามัญปลายงวด (ลา้นหุน้)

1 1 1

467.95 785.26 785.26

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

2562 2563 2564

1.79 1.04 0.17
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท ์จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562

จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน %

รายไดจ้ากการขาย 510,043 47% -                0% -                0%

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 577,399 53% 454,977 100% 286,037 100%

ตน้ทุนขาย (182,730)       (17%) -                0% -                0%

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (410,011)       (38%) (291,266)       (64%) (214,286)       (75%)

กําไรขั้นต้น 494,701 45% 163,711 36% 71,751 25%

รายไดอ้ื่น 14,454 1% 7,837 2% 46,503 16%

ค่าใชจ้่ายในการขาย (374,977)       (34%) (39,697)         (9%) (28,927)         (10%)

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (229,366)       (21%) (147,353)       (32%) (102,711)       (36%)

(ขาดทุน)กําไรอื่น (534)              (0%) (99,275)         (22%) (644,418)       (225%)

ตน้ทุนทางการเงิน (43,003)         (4%) (26,460)         (6%) (22,958)         (8%)

ส่วนแบง่กําไร(ขาดทุน)จากบริษัทร่วม -                0% (1,724)           (0%) 25,256 9%

(ขาดทุน)กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (138,725)       (13%) (142,961)       (31%) (655,504)       (229%)

รายได้(ค่าใชจ้่าย)ภาษีเงินได ้ (19,624)         (2%) 25,184 5% (32,878)         (11%)

(ขาดทุน)กําไรสําหรับปีจากการดําเนินงานต่อเนื่อง .สุทธิจากภาษีเงินได้ (158,349)       (15%) (117,777)       (26%) (688,382)       (240%)

(ขาดทุน)กําไรสาํหรับปีจากการดาํเนินงานที่ยกเลิก 178,475 17% (108,980)       (24%) (4,383)           (2%)

(ขาดทุน)กําไรสุทธิสําหรับปี 20,126 2% (226,757)       (50%) (692,765)       (242%)

(ขาดทุน)กําไรเบ็ดเสร็จอื่น

 - จากการดาํเนินงานต่อเนื่อง

   รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชนห์ลังออกจากงาน 10,517 1% -                0% (1,080)           (0%)

ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง (953)              (0%) -                0% -                0%

(ขาดทุน)กําไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเนื่อง (148,785)       (14%) (117,777)       (26%) (689,462)       (241%)

 - จากการดาํเนินงานที่ยกเลิก

   กําไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานที่ยกเลิก (44,141)         (4%) 27,882 6% -                0%

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปีจากการดาํเนินงานที่ยกเลิก 134,334 12% (81,098)         (18%) (4,383)           (2%)

(ขาดทุน)กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (14,451)         (1%) (198,875)       (44%) (693,845)       (243%)

การแบ่งปัน(ขาดทุน)กําไร

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของบริษัทใหญ่

 - จากการดาํเนินงานต่อเนื่อง (158,349)       (15%) (117,777)       (26%) (688,382)       (240%)

 - จากการดาํเนินงานที่ยกเลิก 94,238 9% (83,312)         (18%) (4,383)           (2%)

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของบริษัทใหญ่ (64,111)         (6%) (201,089)       (44%) (692,765)       (242%)

ส่วนของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 84,237 8% (25,668)         (6%) -                0%

20,126 2% (226,757)       (50%) (692,765)       (242%)

การแบ่งปัน(ขาดทุน)กําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของบริษัทใหญ่

 - จากการดาํเนินงานต่อเนื่อง (148,785)       (14%) (117,777)       (26%) (689,462)       (241%)

 - จากการดาํเนินงานที่ยกเลิก 59,391 6% (55,822)         (12%) (4,383)           (2%)

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของบริษัทใหญ่ (89,393)         (8%) (173,599)       (38%) (693,845)       (243%)

ส่วนของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 74,942 7% (25,276)         (6%) -                0%

(14,451)         (1%) (198,875)       (44%) (693,845)       (243%)

(ขาดทุน)กําไรต่อหุ้น

(ขาดทุน)กําไรต่อหุน้ขั้นพืน้ฐานและปรับลด

 - จากการดาํเนินงานต่อเนื่อง (0.34)             (0.222)           (0.877)           

 - จากการดาํเนินงานที่ยกเลิก 0.20 (0.157)           (0.006)           

จาํนวนหุน้สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนัก (หุน้) 467,950,000 530,372,700 785,261,701 

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม

2562 2563 2564
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562

(หน่วย : พนับาท)

2562 2563 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

(ขาดทุน)กําไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้

 - จากการดาํเนินงานต่อเนื่อง (138,724)            (142,962)            (655,504)            

 - จากการดาํเนินงานที่ยกเลิก 201,307 (109,978)            (28,738)              

(ขาดทุน)กําไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 62,583 (252,940)            (684,242)            

รายการปรับปรุง :

ค่าเสื่อมราคา 144,347 41,967 30,158

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพยส์ิทธิการใช ้ -                      175,742 111,045

ค่าตัดจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 21,282 13,407 10,948

ดอกเบีย้รับ (2,399)                 (3,498)                 (2,162)                 

เงินปันผลรับ (9,228)                 (419)                    (2,641)                 

ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน 533 176 -                      

ขาดทุน(กําไร)จากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงิน -                      (22)                      9,572

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ (862)                    14,377 -                      

กลับรายการค่าเผื่อสินคา้ลา้สมัย (509)                    (323)                    (83)                      

ขาดทุนจากการตัดจาํหน่ายภาษีเงินไดห้ัก ณ ที่จ่าย 686 1,280 408

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าภาษีเงินไดห้ัก ณ ที่จ่าย 10,899 578 -                      

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พื่อขาย 1,400 -                      -                      

กําไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                      (42,158)              -                      

กําไรจากการเลิกกิจการของเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                      (5,643)                 -                      

กําไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                      (915)                    (15,267)              

กําไรจากการปรับเปลี่ยนสัญญาเช่า -                      -                      (6)                         

(กาํไร)ขาดทุนจากการจัดประเภทเงินลงทุนบริษัทร่วมเป็นสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย -                      35,050 (5,198)                 

ขาดทุนจากการตัดจาํหน่ายค่าความนิยม -                      100,000 518,143

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน -                      -                      116,703

ขาดทุน(กําไร)จากการจาํหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (6,017)                 (1,341)                 24

ขาดทุนจากการตัดจาํหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 1,674 7,194 2,793

(กําไร)ขาดทุนจากการตัดจาํหน่ายสินทรัพยส์ิทธิการใช ้ -                      8,729 (222)                    

กําไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน -                      (5)                         -                      

ขาดทุนจากการตัดจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน -                      674 2,188

ขาดทุนจากการตัดจาํหน่ายเงินลงทุนในการร่วมคา้ 198 -                      -                      

ค่าใชจ้่ายภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงาน 27,146 6,452 3,942

ตน้ทุนทางการเงิน 46,574 40,378 31,200

ส่วนแบง่(กําไร)ขาดทุนจากบริษัทร่วมและการร่วมคา้ (74,466)              (27,599)              (25,256)              

223,841 111,141 102,047

การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน

- ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ื่น (39,474)              138,439 12,322

- สินคา้คงเหลือ 2,696 6,744 4,466

- รายการโทรทัศน ์คอนเสิรต์และรายการระหว่างผลิต 16,721 (22,896)              -                      

- สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 32,096 24,541 1,284

- เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํา้ประกัน (250)                    (19,000)              250

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น (25,619)              (5,868)                 10,333

- เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น (27,223)              (18,376)              20,324

- รายไดร้ับล่วงหนา้ 106,107 106,541 (50,991)              

- ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 21,237 32,799 4,649

- หนีส้ินหมุนเวียนอื่น (15,355)              (11,221)              (2,510)                 

- จ่ายภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงาน (1,747)                 (6,518)                 (194)                    

- หนีส้ินไม่หมุนเวียนอื่น (1,022)                 (3,554)                 (1,304)                 

เงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 292,008 332,772 100,676

จ่ายดอกเบีย้ (46,925)              (96,343)              (29,156)              

รับ(จ่าย)ภาษีเงินได ้ (47,267)              (7,148)                 7,082

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 197,816 229,281 78,602

งบการเงินรวม
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562

(หน่วย : พนับาท)

2562 2563 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบีย้รับ 2,252 3,656 2,171

เงินปันผลรับ 20,287 23,320 2,641

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมลูค่าด้วยมลุค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 7,000 75 2,431

เงินสดจ่ายเพื่อซือ้สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมลูค่าด้วยมลุค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน (4,350)                 (53)                      -                      

เงินสดรับจากการรับชาํระเงินใหกู้้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน 37,977 600 -                      

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน (38,577)              -                      -                      

เงินสด(ลดลง)เพิ่มขึน้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป -                      (283,810)            -                      

เงินสดลดลงจากการเลิกกิจการของเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                      (86)                      -                      

เงินสดจ่ายจากการซือ้เงินลงทุนในบริษัทร่วม -                      (285,000)            -                      

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                      207,985 207,673

เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 18,610 4,647 4,542

เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (155,884)            (44,674)              (3,872)                 

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน -                      75 -                      

เงินสดจ่ายเพื่อซือ้สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน (6,011)                 (3,586)                 (2,236)                 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (118,696)            (376,851)            213,350

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 7,000 2,000 -                      

เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (141,000)            (50,000)              -                      

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกัน 24,000 -                      -                      

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกัน -                      (42,500)              -                      

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก 60,000 49,500 5,000

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก -                      (45,000)              (2,000)                 

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกัน (17,956)              (9,515)                 -                      

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (147,799)            (45,920)              (207,599)            

จ่ายคืนหนีส้ินตามสัญญาเช่า (13,338)              (164,608)            (117,284)            

เงินสดรับจากการออกหุน้ใหม่ -                      222,127 -                      

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 188,000 -                      -                      

เงินสดรับเงินมัดจาํจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 120,000 -                      -                      

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษัทย่อย (57,048)              (7,900)                 -                      

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 21,859 (91,816)              (321,883)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ 100,979 (239,386)            (29,932)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันตน้ปี

จากการดาํเนินงานต่อเนื่อง 15,025 70,063 12,811

จากการดาํเนินงานที่ยกเลิก 164,149 200,364 1,275

เงินสดรับจากเงินเบกิเกินบญัชีธนาคาร (9,618)                 (17,478)              24,410

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (108)                    523 -                      

หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากการดาํเนินงานที่ยกเลกิ ณ วันส ิน้ปี (200,364)            -                      (2,209)                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 70,063 14,086 6,355

งบการเงินรวม
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อัตราส่วนทางการเงนิ 

 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.11 0.57 0.36 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ (%) 45.49 35.98 25.08 

อตัรากาํไร(ขาดทนุ) สทุธิ (%) 1.83 (49.00) (208.33) 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (ไม่รวมส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคมุ) (%) 2.40 (27.41) (145.93) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(%) 0.61 (8.56) (49.37) 

อตัราส่วนหมนุเวียนทรพัยส์ิน (เท่า) 0.33 0.17 0.24 

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (ไม่รวมส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคมุ) (เท่า) 2.20 1.35 5.73 

อตัราส่วนหนีส้ินเฉพาะที่มีภาระดอกเบีย้จ่ายต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (ไม่รวมส่วนไดเ้สียที่

ไม่มีอาํนาจควบคมุ) (เท่า) 

0.87 0.70 2.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนา้ 1 จาก 7 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

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

หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่ต่อ 1 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 

โดยอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีบริษัทฯ ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม

สดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) คือ 1 หุน้เดิมต่อ 10 หุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม ่(ในกรณีท่ีมีเศษ

หุน้จากการคาํนวณใหปั้ดทิง้) 

ราคาเสนอขาย 0.00 บาทต่อหน่วย (ไม่คิดมลูค่าเสนอขาย) 

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 
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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

จาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ

บริษัทฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน และบุคคลในวงจาํกัด (หากมีหุน้ท่ีเหลือจากการจัดสรร

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม) โดยท่ีไม่มีหุน้เหลือจากการออกและเสนอขายในครัง้นี ้

วันทีอ่อกใบสาํคัญ

แสดงสทิธิฯ    

WAVE-W3 

วนัท่ีจะกาํหนดโดยคณะกรรมการบรษิัทฯ และ/หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม และ/หรือบคุคลท่ี

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทฯ หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 



 

หนา้ 3 จาก 7 

 

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 

ตลาดรองของ

ใบสาํคัญแสดง  

สิทธฯิ WAVE-W3 

 

 

 

บริษัทฯ จะยื่นคําขอนําใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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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 

 





ลงช่ือ  ……………………………………...……..   ผู้จองซื้อ 

       ( …………………………………………...…….. ) 
 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับมอบอ านาจ …………………………………………...….. 

 
                                 เลขที่ใบจอง …..........................………..…………… 

ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 
ควบคู่ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท คร้ังท่ี 3  (WAVE-W3) โดยไม่คิดมูลค่าใบส าคัญแสดงสิทธิ 
การเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัเดิม ต่อ 10 หุน้สามญัใหม่ 

จาํนวนไม่เกิน 7,852,617,010 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.10 บาท 
ควบคู่กับใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั (WAVE-W3) จาํนวนไม่เกิน 2,617,539,003 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าใบสาํคญัแสดงสิทธิ WAVE-W3 (อตัราส่วน 3 หุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสาํคัญแสดงสิทธิ) 

วันท่ีจองซือ้          7 ตุลาคม 2565          10 ตุลาคม 2565          11 ตุลาคม 2565          12 ตุลาคม 2565          17 ตุลาคม 2565 

ข้อมูลผู้จองซื้อ โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง 

ขา้พเจา้ (นาย, นาง, นางสาว, นิติบุคคล)…………..............…….……………………………....................................................….............………….เลขทะเบียนผูถื้อหุน้เลขที่ ……..…………….……............................................................................................................................................ 

 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย             เลขประจาํตวัประชาชน..........................................................................................   บคุคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญัชาติไทย       เลขที่ใบต่างดา้ว/หนงัสือเดินทาง.............................................................................................................................................. 
 นิติบุคคลสญัชาติไทย                     เลขทะเบียนนิติบุคคล............................................................................................   นติิบุคคลสัญชาติต่างดา้ว                  เลขทะเบียนนิติบุคคล.............................................................................................................................................................. 
ที่อยู่ใหเ้ป็นไปตามที่ปรากฏในฐานขอ้มูลผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ตามทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนักาํหนดรายชื่อผูม้ีสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ (Record Date) ณ วนัที่ 21 กันยายน 2565 ซึ่งบริษัทไดร้บัจากบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด (“ฐานขอ้มูลผู้ถือหุน้

ของบริษัท”) 
สญัชาติ....................................................................................... อาชีพ.............................................................................. วนั/เดือน/ปี เกิด (ปี ค.ศ.)................................................................................ หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ ............................................................................................ 
เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี.................................................................... ประเภทของการหกัภาษี ณ ที่จ่าย      ไม่หกัภาษี      หกัภาษี  

ชื่อกรรมการที่มีอาํนาจลงนาม (สาํหรบักรณีนิติบุคคล).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
ที่อยู่ปัจจุบนัของกรรมการที่มีอาํนาจลงนาม.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
ตามทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนักาํหนดรายชื่อผูม้ีสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ (Record Date) ณ วนัที่ 21 กันยายน 2565 ขา้พเจา้มีความประสงคข์อจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนและขอใหจ้ดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดงันี ้

รายละเอียดการจองซือ้ ราคาต่อหุ้น (บาท) จ านวนหุ้นท่ีจองซือ้ (หุ้น) รวมเป็นเงินท้ังสิน้ (บาท) 

 จองซือ้นอ้ยกว่าสิทธิ  

0.10 

  

 จองซือ้ตามสิทธิทัง้จาํนวน    

 จองซือ้มากกว่าสิทธิจาํนวน (ระบุเฉพาะส่วนเกินสิทธิ)   

รวม / Total    
พรอ้มกันนี ้ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัดงักล่าวโดย 

 ชาํระเงินผ่านใบนาํฝากแบบ Bill Payment (ช าระเงินได้ท่ีธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาเพ่ือบัญชี “บริษัทหลักทรัพย ์ทรีนีตี ้จ ากัด เพ่ือการจองซื้อหุ้น” Service code: TNITY) 
 ชาํระเงินผ่าน QR Code    เช็คบุคคล    แคชเชียรเ์ช็ค    ดร๊าฟท ์  เลขที่.……..................................................ลงวนัที่………..............……………..... ธนาคาร….…….............................................................................. สาขา………..........................................……………………… 

โดยสั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย ์ทรีนีตี ้จ ากัด เพ่ือการจองซื้อหุ้น” (กาํหนดการชาํระเงินดว้ยเช็คบุคคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือ ดร๊าฟท ์จะต้องลงวันท่ีไม่เกินวันท่ี 11 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. เท่าน้ัน แต่ตอ้งหลงัจากวนัที่แบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือชีช้วนมีผลใชบ้ังคบัแลว้

เท่านัน้ และสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากสาํนกัหักบญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัทาํการเท่านัน้) 

การส่งมอบหลักทรัพย ์

หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหลักทรพัย ์ (หุน้สามญัเพิ่มทุน) ดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้าํเนินการดงัต่อไปนี ้ (ผูจ้องซือ้โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้) 
 ในกรณีท่ีมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย ์: ใหฝ้ากไวกั้บบริษัทสมาชิก โดยให้ออกใบหลกัทรัพยต์ามจาํนวนหลกัทรัพยท์ี่ไดร้บัการจัดสรรไวใ้นนาม “บริษัท ศูนยร์ับฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด เพื่อผู้ฝาก” และดาํเนินการใหบ้ริษัท………………..………………………......................................

สมาชิกผู้ฝากเลขที่............. นาํหลกัทรพัยเ์ขา้ฝากไว้กับบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด เพื่อเขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพยข์า้พเจา้ช่ือบัญชี......................................................เลขที่………………………ซึ่งข้าพเจา้มีอยู่กับบริษัทนั้น (ชื่อผูจ้องซือ้ตอ้งตรงกับชื่อบญัชีซือ้ขายหลักทรพัย์
เท่านั้น ในกรณีที่ระบุชื่อผู้จองซือ้ไม่ตรงกับชื่อบัญชีซือ้ขายหลักทรพัย ์หรือระบุชือ่บริษัทหลกัทรพัย ์หรือเลขสมาชิกผูฝ้ากไม่ถูกตอ้งหรือไม่สัมพันธกั์น จะออกใบหลักทรพัยต์ามจาํนวนหลกัทรพัยท์ี่ไดร้ับการจดัสรรในนามผู้จองซือ้และจดัส่งใบหลกัทรพัยใ์หต้ามชื่อ ที่อยู่ ที่ปรากฎในฐานขอ้มลูผู้ถือหุ้นของ
บริษัททางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 15 วนัทาํการนบัแต่วนัปิดการจองซือ้หลักทรพัย ์ซึ่งบริษัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถขายหลักทรัพยท์ี่ไดร้บัการจดัสรรไดท้นัวนัทาํการแรกของการซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่ไดร้บัการจดัสรร) 

 ในกรณีท่ีไม่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย ์ : 
           ขอรับใบหลักทรัพย:์ ให้ออกใบหลกัทรัพยต์ามจาํนวนหลกัทรัพยท์ี่ไดร้บัการจัดสรรไวใ้นนามของขา้พเจ้าและจดัส่งใบหลกัทรัพยใ์ห้ขา้พเจ้าตามชื่อ ที่อยู่ที่ปรากฎในฐานข้อมูลผู้ถือหุน้ของบริษัททางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 15 วนัทาํการนบัแต่วนัปิดการจองซือ้หลกัทรัพย ์โดยข้าพเจ้า
ยินดีมอบหมายใหบ้ริษัทดาํเนินการใดๆ เพื่อจดัทาํใบหลกัทรพัยต์ามที่ขา้พเจา้ไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้

           เข้าบัญชี 600 : ใหอ้อกใบหลกัทรัพยต์ามจาํนวนที่ไดร้บัการจดัสรรไว้ในชื่อของ “บริษัท ศูนยร์ับฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด เพื่อผูฝ้าก” และนาํหลักทรพัยเ์ขา้ฝากไว้กับ บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด โดยนาํเขา้บญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขที่ 600 
เพื่อขา้พเจา้ กรณีเลือกรบัหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชี 600 ในช่องนี ้กรุณากรอกเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรพัยเ์ฉพาะผูท้ี่ประสงค ์นาํหลักทรพัยฝ์ากเขา้บญัชีผูอ้อกหลักทรพัย ์(Issuer Account) เท่านั้น และกรอกแบบฟอรม์ตามขอ้กาหนดของ FATCA เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ เพื่อนาํส่งให้แก่บริษัท 
ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จาํกัดดว้ย 

ในกรณีที่จาํนวนเงินที่จะใชใ้นการชาํระค่าจองซือ้ ตัง้แต่ 100,000 บาท ขึน้ไป หากผูไ้ดร้บัผลประโยชนท์ี่แทจ้ริง* ไม่ใช่ผูจ้องซือ้ โปรดระบุ ..........................................................................................................................................................................................................................................  
*ผู้ไดร้บัผลประโยชน์ที่แท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริง หรือมีอาํนาจควบคุมการทาํธุรกรรมของลูกคา้หรือบุคคลที่ลูกคา้ทาํธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผูใ้ชอ้าํนาจควบคุมนิติบุคคลหรือผู้ที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวงกาํหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลกูคา้ที่เก่ียวขอ้ง 

ในกรณีจองซือ้เกินกว่าสิทธิและขา้พเจา้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ หรือ ไดร้บัการจดัสรรไม่ครบถว้นตามจาํนวนที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ ไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆ ขา้พเจา้ตกลงรบัเงินคืน โดยใหบ้ริษัท    ดาํเนินการคืนเงินค่าจองซือ้หรือเงินส่วนต่างค่าจองซือ้ โดยผูจ้องซือ้โปรดระบุขอ้มูล

ดงัต่อไปนี ้(โปรดเลือกเพียง 1 ช่อง) 
          โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารประเภท ออมทรพัย ์/ กระแสรายวนั ของ ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงไทย, ธ.กสิกรไทย, ธ.ไทยพาณิชย,์ ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.ยูโอบี, ธ.ทหารไทยธนชาต, ธ.แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์พรอ้มทัง้แนบและลงนามในสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร   
              บญัชีธนาคาร...................................................................................................................... เลขที่บญัช.ี................................................................................ สาขา.......................................................................................................... 

          จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามขา้พเจา้และจัดส่งตามที่อยู่ที่ปรากฎในฐานขอ้มูลผูถื้อหุน้ของบริษัททางไปรษณียล์งทะเบียน (การรบัเงินคืนดว้ยเช็คขีดคร่อมอาจมีค่าธรรมเนียมที่เก่ียวขอ้งซึ่งผูจ้องซือ้ตอ้งรบัผิดชอบเมื่อนาํเช็คไปเรียกเก็บเงิน) 

ขา้พเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซือ้หุ้นสามัญจาํนวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซือ้หุ้นสามญันี ้แต่หากข้าพเจา้ไม่ส่งใบจองซือ้หุน้สามัญที่ไดก้รอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบรอ้ยพรอ้มเช็คบุคคล / แคชเชียรเ์ช็ค / ดร๊าฟท ์/ ใบโอนเงิน  มาถึงบริษัทภายในระยะเวลาการจองซือ้ หรือหาก 

เช็คบุคคล / แคชเชียรเ์ช็ค / ดร๊าฟท ์ที่สั่งจ่ายแลว้นั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บ ใหถื้อว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัดงักล่าวและข้าพเจ้าไดอ้่านหนังสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและสารสนเทศของบริษัทและยินยอมผูกพันตามหนังสือแจ้งการจัดสรรและ
สารสนเทศดงักล่าวและที่ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมในภายหนา้อีกดว้ย 
การประเมินความเส่ียงที่ยอมรบัได ้ (Suitability Test) เพื่อจองซือ้หุน้  

 1. ขา้พเจา้ไดผ่้านการทาํแบบประเมิน Suitability Test มาแลว้ และรบัทราบระดบัความเส่ียงที่ยอมรบัไดข้องข้าพเจา้ 
 2. ขา้พเจา้รบัทราบระดบัความเส่ียงของหุน้สามัญที่ขา้พเจา้จะจองซือ้ครัง้นี ้  
ทัง้นี ้หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจา้ออกมาว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซือ้หุ้นในครัง้นี ้ข้าพเจ้ายังยืนยันและประสงคท์ี่จะจองซือ้หุ้นสามญัในครัง้นี ้และไดล้งลายมือชื่อเพื่อยืนยันในฐานะผู้จองซือ้ดา้นล่าง 

โดยขา้พเจา้รบัทราบว่า การลงทุนในหุน้สามญัครัง้นีไ้ม่เหมาะสมกับระดบัความเส่ียงที่ขา้พเจา้ยอมรบัไดต้ามผลประเมิน Suitability Test 
การลงทุนในหุน้ย่อมมีความเสีย่ง ก่อนการตดัสินใจจองซือ้หลกัทรัพย์ ควรศึกษาขอ้มูลอย่างรอบคอบ 

หลักฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท ์จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) (ผู้จองซื้อ โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย)  

วนัที่จองซือ้           7 ตุลาคม 2565           10 ตุลาคม 2565           11 ตุลาคม 2565          12 ตุลาคม 2565            17 ตุลาคม 2565                                                                                                                                            เลขที่ใบจอง ….........................………..…………… 
บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี ้จาํกัด ไดร้บัเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) ........................................................................................................................................... 
เพื่อจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกัด (มหาชน) ดงันี ้

รายละเอียดการจองซือ้ ราคาต่อหุ้น (บาท) จ านวนหุ้นท่ีจองซือ้ (หุ้น) รวมเป็นเงินท้ังสิน้ (บาท) 

 จองซือ้นอ้ยกว่าสิทธิ  

0.10 

  

 จองซือ้ตามสิทธิทัง้จาํนวน    

 จองซือ้มากกว่าสิทธิจาํนวน (ระบุเฉพาะส่วนเกินสิทธิ)   

รวม / Total   

โดยชาํระเป็น     ชาํระเงินผ่านใบนาํฝากแบบ Bill Payment    ชาํระเงินผ่านQR Code    เช็คบุคคล    แคชเชียรเ์ช็ค    ดร๊าฟท ์   
เลขที่เช็คบุคคล  / ดร๊าฟท ์/ แคชเชียรเ์ช็ค.……………………………………………… ลงวนัที่…………………………………….. ธนาคาร….……......………………………..............................………….. สาขา………………………………………………………………………………..……..…. 

หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหลักทรพัย ์(หุน้สามัญเพิ่มทุน) ดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงให้ดาํเนินการดงัต่อไปนี  ้

 ออกใบหุน้ในนาม “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด เพื่อผูฝ้าก” เลขที่สมาชิกผู้ฝาก…………………….………………………… บญัชีซือ้ขายหลักทรพัยเ์ลขที่ ………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

 ออกใบหุน้ในนาม “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด เพื่อผูฝ้าก” และนาํหุน้เขา้บัญชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 

 ออกใบหุน้ในนามผู้จองซือ้ 

กรณีไม่ไดร้บัการจัดสรรหลกัทรพัยห์รือไดร้บัการจัดสรรหลกัทรพัยไ์ม่ครบตามจาํนวนหลกัทรพัยท์ี่จองซือ้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้าํเนินการดงัต่อไปนี ้ 

 โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของขา้พเจา้ ธนาคาร............................................................................................................... สาขา.............................................................................................. เลขที่บญัชี......................................................................................... 

 จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามขา้พเจ้าและจัดส่งตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานขอ้มลูผูถื้อหุน้ของบริษัททางไปรษณียล์งทะเบียน 

 

ใบจองซือ้ 1 ใบ 
ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้เท่านัน้ 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 



 
BROKER 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษัท 
Company Name 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษัท 
Company Name 

002 บริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จาํกดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 032 บริษัทหลกัทรพัย ์ดาโอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษัทหลกัทรพัย ์พาย จาํกดั (มหาชน) 
PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 034 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 038 บริษัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จาํกดั (มหาชน) 

Beyond Securities Public Company Limited 

005 บริษัทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 048 บริษัทหลกัทรพัย ์ไอร่า จาํกดั (มหาชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บริษัทหลกัทรพัย ์เกยีรตินาคนิภทัร จาํกดั (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 050 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จาํกดั 

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจเีอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกดั 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD. 051 บริษัทหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน ์จาํกดั 

SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จาํกดั 
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 052 บริษัทหลกัทรพัย ์จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

GMO-Z com Securities (Thailand) Public Company Limited 

010 บริษัทหลกัทรพัย ์เมอรร์ิล ลินช ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 200 บริษัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 211 บริษัทหลกัทรพัย ์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 บริษัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 213 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 บริษัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 221 บริษัทหลกัทรพัย ์เมอรช์ั่น พารท์เนอร ์ จาํกดั (มหาชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC LIMITED 

015 บรษิทัหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จาํกดั (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 224 บริษัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บริษัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั  (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 225 บริษัทหลกัทรพัย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 229 บริษัทหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จาํกดั 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี ้จาํกดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 230 บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จาํกดั 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บริษัทหลกัทรพัย ์อินโนเวสท ์เอกซ ์จาํกดั 
INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED 242 บริษัทหลกัทรพัย ์ซิตีค้อรป์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED) 

026 บริษัทหลกัทรพัยย์ูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 244 บริษัทหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บริษัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 247 บริษัทหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จาํกดั 

CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

029 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจาํกดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 248 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอ็กซส์ปริง จาํกดั 

KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED 

030 บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 924 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

SUB BROKER 
243 บริษัทหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกจิหลกัทรพัย ์จาํกดั (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 257 บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณชิย ์จเูลียส แบร ์จาํกดั 
SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO.,LTD. 

CUSTODIAN 
236 ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

245 ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 334 บริษัทหลกัทรพัยเ์พื่อธุรกจิหลกัทรพัย ์จาํกดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

301 ธนาคารซิตีแ้บงก ์เอ็น.เอ. 
CITIBANK, N.A. 336 ธนาคารเกยีรตินาคนิภทัร จาํกดั (มหาชน) 

KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณชิย ์จาํกดั (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 337 ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

303 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) - ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY 339 ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) (เพื่อรบัฝากทรพัยส์นิ) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซีย่งไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชั่น จาํกดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED BKK 340 ธนาคาร เจพีมอรแ์กน เชส 

JPMORGAN CHASE BANK 

305 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เพื่อการชาํระราคาหลกัทรพัย ์
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 343 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เพื่อรบัฝากทรพัยส์ิน 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 350 บริษัทหลกัทรพัย ์สยามเวลธ ์จาํกดั 

SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

312 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์  (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 351 บริษัทหลกัทรพัย ์เว็ลธ ์เมจิก จาํกดั 

WEALTH MAGIK SECURITIES CO.,LTD 

316 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY 
LIMITED 

425 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) (เพื่อลกูคา้) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

320 
ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ-เพื่อรบัฝากทรพัยส์ิน 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY 
SERVICES 

  

 



ใบแจ้งการชําระเงนิ
สําหรับลูกค้า

** SERVICE CODE :  TNITY **

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี � จํากัด วันที! / Date : ____________________
ที!
อ

ชื!อผู้จองซื �อ ( Subscirber Name) ___________________________________________________

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / เลขที!บัตรประชาชน / หนังสือเดนิทาง / ทะเบียนนิตบุิคคล

(Registration No. / ID Card / Passport/ Company Registration No.)

เบอร์โทรศัพท์ (Tel.) ________________________________

ลงวันที! / Date.

หมายเหต ุ  1. กรุณานําเอกสารฉบบันี �ไปชําระเงินได้ที บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทกุสาขาทั วประเทศ
        please bring along this document and make a payment at all BBL branches

        2. เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเป็นตวัเลข 10 หลกัเท่านั �น
        Registration Number/comprising of 10-digit number.

กรุณาตดัตามรอยปรุ เพื อความสะดวกของท่าน  กรุณานําใบแจ้งการชําระเงินไปชําระได้ที  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทกุสาขาทั วประเทศ

ใบแจ้งการชําระเงนิ
สําหรับธนาคาร

** SERVICE CODE :  TNITY **

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี � จํากัด วันที! / Date : ____________________
ที!
อ

ชื!อผู้จองซื �อ ( Subscirber Name) ___________________________________________________

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / เลขที!บัตรประชาชน / หนังสือเดนิทาง / ทะเบียนนิตบุิคคล

(Registration No. / ID Card / Passport/ Company Registration No.)

เบอร์โทรศัพท์ (Tel.) ________________________________

ลงวันที! / Date.

หมายเหต ุ  1. กรุณานําเอกสารฉบบันี �ไปชําระเงินได้ที บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทกุสาขาทั วประเทศ
        please bring along this document and make a payment at all BBL branches

        2. เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเป็นตวัเลข 10 หลกัเท่านั �น
        Registration Number/comprising of 10-digit number.

กรุณาตดัตามรอยปรุ เพื อความสะดวกของท่าน  กรุณานําใบแจ้งการชําระเงินไปชําระได้ที  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทกุสาขาทั วประเทศ

** ผู้จองซื �อสามารถระบุข้อมูล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือ เลขที!บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิติบุคคล อย่างใดอย่างหนึ!งได้ **

ประเภทการชําระเงนิ / Type เลขที!เช็ค / Cheque No.

           จํานวนเงินเป็นตัวอักษร         
                 / Amount in words

     เพื!อเข้าบัญชี  "บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี � จาํกัด เพื!อการจองซื �อหุ้น"    
            บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  (BR. 0142) (Comp Code. 79999)

ที!อยู่  179 อาคารบางกอกซิตี �ทาวเวอร์ ชั �น 25-26, 29          
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
ติดต่อฝ่ายปฏิบัติการ โทร.0-2343-9632-41

           จํานวนเงินเป็นตัวอักษร         
                 / Amount in words

จาํนวนเงนิ / Amountธนาคาร /สาขา /Drawee Bank /Branch

        เงินสด / Cash       เช็ค / Cheque

* ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ณ จดุให้บริการ       
Bank will be charging for service fee at the service point

** ผู้จองซื �อสามารถระบุข้อมูล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือ เลขที!บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิติบุคคล อย่างใดอย่างหนึ!งได้ **

* ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ณ จดุให้บริการ       
Bank will be charging for service fee at the service point

ที!อยู่  179 อาคารบางกอกซิตี �ทาวเวอร์ ชั �น 25-26, 29          
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
ติดต่อฝ่ายปฏิบัติการ โทร.0-2343-9632-41

ธนาคาร /สาขา /Drawee Bank /Branch จาํนวนเงนิ / Amount

        เงินสด / Cash       เช็ค / Cheque

ประเภทการชําระเงนิ / Type เลขที!เช็ค / Cheque No.

     เพื!อเข้าบัญชี  "บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี � จาํกัด เพื!อการจองซื �อหุ้น"    
            บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  (BR. 0142) (Comp Code. 79999)





 
 
 

 
 

 













    ส่ิงทีส่่งมาด้วย 9 

 
 

 
 
 
 

หนังสือมอบอาํนาจ 

สาํหรับการจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ บริษัท เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกัด (มหาชน) 
(ยกเวน้กรณีมอบอาํนาจใหผู้ด้แูลรกัษาผลประโยชน ์(Custodian) ซึ่งจะใหห้นงัสือมอบอาํนาจตามแนบที่กาํหนดโดยผูด้แูลรกัษาผลประโยชน)์ 

Power of Attorney for  
Subscription of Newly Issued Shares of Wave Entertainment Public Company Limited 

(except for granting the power to custodians in which case the Power of Attorney from provided by custodians will be used) 

 
        เขียนท่ี........................................................................... 

         made at 
วนัท่ี............................................................................ 
date 
 

ขา้พเจา้...............................................................................................................(“ผูม้อบอาํนาจ”) สญัชาติ ........................................................... 
I/we          (“the “Grantor”) Nationality 

เลขประจาํตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบคุคล เลขท่ี................................................................................................................................ 
Identification no./passport no./juristic person no. 
อยู่บา้นเลขท่ี/สาํนกังานอยู่ที่......................................................................................ถนน........................................................................................................... 
residing at/having the registered address at no.                street 
ตาํบล/แขวง.......................................................................................................................อาํเภอ/เขต............................................................................................... 
sub-district         district 
จงัหวดั..............................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................................................................ 
province       postcode 

 
ในฐานะผูถื้อหุน้สามญั ของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จาํนวน ..........................................................................

หุน้ รายละอียดปรากฎตามใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ซึ่งเสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) 
as the shareholder of Wave Entertainment Public Company Limited ( the “Company”)  holding shares in an amount 

of. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .shares, the details are included in the subscription certificate to subscribe to the newly issued shares of Wave 

Entertainment Public Company Limited under its Rights Offering. 

ขอมอบฉนัทะให ้นาย/นาง/นางสาว..........................................................................................................................อาย.ุ....................................ปี    
Hereby appoint Mr./Mrs./Ms.               Age years 

เลขประจาํตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง เลขท่ี.............................................................................................อยู่บา้นเลขท่ี......................................................     
Identification no./passport no.       residing at no. 
ถนน........................................................................ตาํบล/แขวง........................................................................อาํเภอ/เขต......................................................... 
street      sub-district                district 

จงัหวดั.................................................................รหสัไปรษณีย.์................................................................ (“ผูร้บัมอบอาํนาจ”) 
province                                  postcode                       (the “Attorney”) 

 

 

 

 

อากรแสตมป์  
30 บาท 
Baht 30  

stamp duty 
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เ ป็นผู้ร ับมอบอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมายดําเนินการแทนข้าพเจ้า ในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน

.........................................................หุน้ รวมถึงมีอาํนาจในการลงนาม แกไ้ข เพิ่มเติมขอ้ความในใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ชาํระ

ค่าหุน้สามัญเพิ่มทุน และดาํเนินการใดๆ ทั้งปวง อันจาํเป็นและสมควรท่ีเก่ียวกับการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ หรือเพื่อ

ดาํเนินการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ แทนขา้พเจา้ผูม้อบอาํนาจไดจ้นเสรจ็การ 

To be my/our Attorney-in-fact to act and perform on my/our behalf in connection with subscription of the Company’s newly issued 
shares in an amount of............................................. Shares and be authorized to sign, amend or add any statement in  the subscription form for 
subscription of the Company’s newly issued shares, make subscription payment and perform any other acts or things that are 
necessary or appropriate for the purpose of , or in connection with, subscription of the Company’s newly issued shares. 

การใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปภายใตก้ารมอบอาํนาจตามหนังสือมอบอาํนาจฉบบันี ้ใหถื้อเสมือนว่า ขา้พเจา้ไดก้ระทาํ

ดว้ยตนเองทกุประการ 

All acts and things done by the Attorney in the purported exercise of any power conferred by this Power of Attorney 
shall for all purposes be valid and binding as if I/We had done the aforesaid myself/ourselves. 

 

 

 

ลงช่ือ/Signature        ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
                 (           ) 
 
 

ลงช่ือ/Signature        ผูร้บัมอบฉนัทะ/Attorney 
                         (                     )                 
 
 

ลงช่ือ/Signature       พยาน/Witness 
                         (                    )                 
 
 

ลงช่ือ/Signature       พยาน/Witness 
                       (                  )         
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