สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2
สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้
ของ
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ตามมติ ท่ี ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท เวฟ เอ็ น เตอร์เ ทนเมนท์ จํา กั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) ครั้ง ที่ 3/2563
เมื่ อ วั น ที่ 24 มิ ถุ น ายน 2563 ได้มี ม ติ ใ ห้ล ดทุ น จดทะเบี ย นจํา นวน 42,118,409 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จํา นวน
510,070,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จาํ นวน 467,951,591 บาท โดยการตัดหุน้ ที่ไม่ได้ออกจําหน่าย และมีมติให้เพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 1,052,891,081 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 467,951,591 บาท เป็ นทุนจด
ทะเบียนใหม่จาํ นวน 1,520,842,672 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่จาํ นวนไม่เกิน 1,052,891,081 หุน้ มูลค่าที่ตรา
ไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเป็ นจํานวนไม่เกิน 701,927,387 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุน้ เดิมต่อ 1.5 หุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ (ในกรณีท่ีมีเศษหุน้
จากการคํานวณให้ปัดทิง้ ) ในราคาเสนอขาย 0.70 บาทต่อหุน้ และเพื่อรองรับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเป็ นจํานวนไม่เกิน
350,963,694 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ให้แก่ผใู้ ช้สิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 2 (WAVE-W2) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ”) ในอัตราส่วนการใช้สิทธิคือ 1 ใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ มีสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ 1 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ที่ราคาใช้สิทธิ 0.70 บาทต่อหุน้
โดยใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะออกและจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (Rights
Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 2 หุน้ สามัญเพิ่มทุนต่อ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (ในกรณีท่ีมีเศษหุน้ จากการคํานวณให้ปัด
ทิง้ ) ที่ราคาเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หน่วยละ 0 บาท ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะมีการนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
2563 (ครัง้ ที่ 27/2563) ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เพื่อพิจารณาต่อไปนัน้
1.

รายละเอียดการออกและเสนอขาย

1.1

บริษัทฯ จะเสนอขายและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่เป็ นจํานวนไม่เกิน 701,927,387 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1
บาท ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุน้ เดิมต่อ 1.5 หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ใหม่ (ในกรณีท่มี ีเศษหุน้ จากการคํานวณให้ปัดทิง้ ) ในราคาเสนอขาย 0.70 บาทต่อหุน้
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีมีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมในรอบแรก บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนที่เหลืออยู่ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมที่ประสงค์จะจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุน้ ของตน ในราคาเสนอขาย
0.70 บาทต่อหุน้ (ราคาเดียวกัน) โดยในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะดําเนินการจัดสรรหุน้ ที่เหลือ
จนกระทั่งไม่มีหุน้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผูถ้ ือหุน้ รายใดประสงค์ท่ีจะจองซือ้ หุน้
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็ นเศษหุน้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(ก)

ในกรณีท่ีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (ตามสัดส่วนการถือหุน้ ) ในรอบแรกมี
จํานวนมากกว่า หรือเท่ากับจํานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ผถู้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรร
หุน้ ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิและชําระค่าหุน้ ครบถ้วนแล้วทุกรายตามจํานวน
ที่แสดงความจํานงจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ
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(ข)

ในกรณีท่ีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (ตามสัดส่วนการถือหุน้ ) ในรอบแรกมี
จํานวนน้อยกว่าจํานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ผูถ้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ดังนี ้
(ข.1)

จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่า
สิทธิแต่ละราย โดยนําสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณ
ด้วยจํานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เหลือ ซึ่งจะเท่ากับจํานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่
ละรายมีสิทธิท่ีจะได้รบั การจัดสรร (ในกรณีท่ีมีเศษหุน้ จากการคํานวณให้ปัดทิง้ ) ทัง้ นี ้ จํานวน
หุน้ สามัญเพิ่มทุนที่จะได้รบั การจัดสรรจะไม่เกินจํานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายได้
จองซือ้ และชําระค่าหุน้ ครบถ้วนแล้ว

(ข.2)

ในกรณีท่ียงั มีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนเหลือภายหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข.1) ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ
จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ แต่ละรายที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรให้ครบตาม
จํานวนที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข.1) ข้างต้น จนกว่าจะไม่มีหนุ้ เหลือให้จดั สรร
ทัง้ นี ้ จํานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่จะได้รบั การจัดสรรจะไม่เกินจํานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ผถู้ ือหุน้
แต่ละรายได้จองซือ้ และชําระค่าหุน้ ครบถ้วนแล้ว

นอกจากนี ้ การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทาํ ให้ผถู้ ือหุน้ ที่จองซือ้ เกิน
กว่าสิทธิ ของตนถื อครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ฯ
(Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใน
การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการหรือลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้อจํากัดการถือหุน้ ของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้
ในข้อบังคับของบริษัทฯ
1.2

ในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น ให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 (ครัง้ ที่ 27/2563)
มอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอาํ นาจพิจารณาและดําเนินการในเรื่อง
ต่างๆ ที่จาํ เป็ นและเกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง
แต่ไม่จาํ กัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี ้
(1)

(2)

กําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัด
เฉพาะระยะเวลาการเสนอขาย การจองซือ้ การชําระเงินค่าหุน้ ตลอดจนกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น
ใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ลงนามในแบบคําขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่ม
ทุนและการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ
และ/หรือ การรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนําหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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(3)

ดําเนินการอื่นใดที่จาํ เป็ น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ โดยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี ้ การออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิม ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รบั อนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 (ครัง้ ที่ 27/2563) ก่อน ดังนัน้ บริษัทฯ จะดําเนินการแจ้งกําหนดวันจองซือ้ และรับ
ชําระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนในครัง้ ให้ทราบในภายหลัง
2.

วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน
สืบเนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจทัง้ ในและต่างประเทศ เนื่องจากปั จจัยลบในหลายส่วน อาทิ
สถานการณ์ไวรัสแพร่ระบาด และสถานการณ์มลภาวะอากาศเป็ นพิษ เป็ นต้น ทําให้การบริโภคในประเทศลดลงส่งผล
กระทบต่อรายได้และสภาพคล่องของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีความจําเป็ นที่จะต้องออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนและการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวเพื่อนําเงินที่ได้มาขยายธุรกิจ และ/หรือลงทุนในโครงการใหม่ รวมทัง้ การชําระหนีเ้ งินกู้
บางส่วน และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็น
ว่า เงินที่บริษัทฯ จะได้รบั จากการเพิ่มทุนและการออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวจะช่วยเสริมสภาพคล่องของ
กระแสเงินสดในการดําเนินงานของบริษัทฯ และมีความเพียงพอต่อการชําระหนีท้ ่ีถึงกําหนดชําระของบริษัทฯ โดย
แผนการใช้เงินของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี ้
วัตถุประสงค์
จํานวนเงินประมาณ
กําหนดระยะเวลาการนําเงินไปใช้
(ล้านบาท)
1. ขยายธุ ร กิ จ และ/หรื อ ลงทุ น ใน
391
ภายในปี 2563
โครงการใหม่
2 เงินทุนหมุนเวียน
246
- N.A 3 ชําระคืนหนีท้ ่ีจะครบกําหนดชําระแก่
สถาบันการเงิน

100

รวม

737

ตามงวดกําหนดชําระเงิน

ทั้งนี ้ ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)
ในครัง้ นี ้ และชําระคืนหนีบ้ างส่วนให้แก่สถาบันทางการเงิน บริษัทฯ จะมีอตั ราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ลดลง
จากเดิมเท่ากับ 2.73 เท่า เป็ น 1.36 เท่า (คํานวณโดยอ้างอิงจากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31
มีนาคม 2563)
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3.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

3.1

เหตุผลและความจําเป็ นของการเพิ่มทุน
การเพิ่มทุนและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนให้แก่ถือหุน้ เดิมในครัง้ นีใ้ นครัง้ นี ้ บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มทุนให้แก่ถือ
หุน้ เดิมมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ เนื่องจากตอบสนองแผนการใช้เงินของบริษัทฯ ที่ได้
วางไว้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงทางด้านการเงินของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีตน้ ทุน
การเงินที่ต่าํ ลงในอนาคต และบริษัทฯ จะมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึน้ ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน จึง
เป็ นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งจะ
สร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ ในอนาคต

3.2

แผนการใช้เงินและความเป็ นไปได้ของแผนการใช้เงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหุ้น
บริษั ท ฯ จะนํา เงิน ที่ ไ ด้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุน ใหม่ ในครัง้ นี ้ และเงิ น ที่ไ ด้รับ จากการใช้สิทธิ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว มาขยายธุรกิจ และ/หรือลงทุนในโครงการใหม่ รวมทัง้ การชําระหนีเ้ งินกูบ้ างส่วน และ
ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

3.3

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการทีจ่ ะดําเนินการ
รวมทัง้ ความเพียงพอของแหล่งเงินทุน
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนในครัง้ นีจ้ ะช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดภาระ
หนีส้ ินจากการกูย้ ืมสถาบันทางการเงิน รวมถึงภาระดอกเบีย้ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องลงได้ ทําให้บริษัทฯ มีฐานะทาง
การเงินที่ม่ นั คง และมีความพร้อมในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ โดย
บริษัทฯ คาดว่าจํานวนเงินที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนเมื่อรวมกับวงเงินกูย้ ืมและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ณ
ปั จจุบนั จะมีความเพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามแผนที่กาํ หนดไว้ได้

3.4

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุ รกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริษัทอันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดําเนินการตามแผนการใช้เงิน
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ จะเป็ นการเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ทําให้บริษัทฯ มีตน้ ทุนทางการเงินที่ต่าํ ลงในอนาคต
เพิ่ ม ศัก ยภาพในการประกอบธุ ร กิ จ และเพิ่ ม ความสามารถในการแข่ ง ขัน กับ ผู้ป ระกอบการรายอื่ น ได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้การดําเนินงานของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต รวมถึง การเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วย
ให้สดั ส่วนหนีส้ ินต่อทุนของบริษัทฯ ลดลง

4.

คํารับรองของคณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
ในกรณีท่ีกรรมการของบริษัทไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ใน
เรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผูถ้ ือหุน้ สามารถฟ้อง
เรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบตั ิหน้าที่นนั้ เป็ นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ
ผู้ถื อ หุ้น สามารถใช้สิ ท ธิ ฟ้ อ งเรี ย กร้อ งคื น ประโยชน์จ ากกรรมการนั้ น แทนบริ ษั ท ฯ ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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5.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิม
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 24 มิถนุ ายน 2563
ขอแสดงความนับถือ
-นายแมทธิว กิจโอธาน(นายแมทธิว กิจโอธาน)
ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
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สรุ ปรายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสําคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญ
ของ
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน
ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ
วัตถุประสงค์และความจําเป็ น
จํานวนทีอ่ อกและเสนอขาย
ลักษณะการจัดสรร

ราคาเสนอขาย
ราคาใช้สิทธิซือ้ หุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน
อัตราส่วนการใช้สิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ

จํานวนหุ้นสามัญทีร่ องรับการ
ใช้สิทธิ
วันทีอ่ อกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (WAVE-W2) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ”)
ใบสําคัญแสดงสิทธิชนิดระบุช่อื ผูถ้ ือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั ฯ
ไม่เกิน 350,963,694 หน่วย
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในจํานวนไม่เกิน 350,963,694 หน่วย ให้แก่ผถู้ ือหุน้
เดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซือ้ และชําระค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่บริษทั ฯ ออกและเสนอ
ขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดสวนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการ
จัดสรร 2 หุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (ในกรณีท่มี ีเศษหุน้
จากการคํานวณให้ปัดทิง้ )
0.00 บาทต่อหน่วย
0.70 บาทต่อหุน้
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จํานวน 1 หน่วย มีสิทธิซอื ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนได้ 1 หุน้ (เว้นแต่
กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
3 ปี นบั แต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ ได้ครัง้ แรกภายหลังจากครบกําหนด 6 เดือนนับตัง้ แต่วนั ที่ออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ โดยกําหนดวันใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิคือ ทุกวันทําการสุดท้าย
ของเดือนมิถนุ ายน และเดือนธันวาคมของทุกปี จนครบกําหนดอายุของใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ ทัง้ นี ้ ในกรณีท่กี าํ หนดวันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทําการของบริษัทฯ ให้
เลื่อนกําหนดวันใช้สิทธิครัง้ ดังกล่าวเป็ นวันทําการก่อนหน้า
ไม่เกิน 350,963,694 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท

วันที่จะกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั ฯ
ระยะเวลาการแจ้งความจํานงใน ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
การใช้สิทธิ
บริษัทฯ จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวภายใน
ระยะเวลา 5 วันทําการก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีท่ีวนั
กําหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทําการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกําหนดการใช้สิทธิ
ดังกล่าวเป็ นวันทําการก่อนหน้าวันกําหนดการใช้สิทธิในครัง้ ดังกล่าว เว้นแต่การ
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การยกเลิกความจํานงในการใช้
สิทธิ
เงือ่ นไขการปรับสิทธิ

ตลาดรองของใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ
ตลาดรองของหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ทีเ่ กิดจากการใช้สทิ ธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ
นายทะเบียนของใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ
ผลกระทบทีม่ ตี ่อผู้ถือหุ้น
เนื่องจากการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิม

แสดงความจํานงการใช้สิทธิในครัง้ สุดท้ายให้แสดงความจํานงในการใช้สิทธิเป็ น
ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 15 วันทําการก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย
ไม่ว่ากรณีใดผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนความจํานงใน
การใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนได้ หากได้แจ้งความจํานงดังกล่าวกับบริษัทฯ แล้ว
ในกรณีท่ีมีการดําเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการ
ปรับอัตราการใช้สิทธิตามที่กาํ หนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็ นกรณีท่กี าํ หนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที่ทจ. 34/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ ที่ออกใหม่ และหุน้ ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสําคัญ
แสดงสิทธิ เช่น (ก) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ ของบริษัทฯ อันเป็ น
ผลมาจากการรวมหุน้ หรือแบ่งแยกหุน้ (ข) กรณีบริษัทฯ มีการออกและเสนอขายหุน้
ที่ออกใหม่ในราคาตํ่า (ค) กรณีบริษัทฯ มีการออกและเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพใน
ราคาตํ่าหรือมีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในราคาตํ่า (ง) กรณีบริษัทฯ
จ่ายเงินปั นผลทัง้ หมดหรือบางส่วนเป็ นหุน้ ที่ออกใหม่ให้แก่ผถู้ ือหุน้ (จ) กรณีบริษัทฯ
จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึง่ เกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิ (ฉ) กรณีอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกันกับ (ก) ถึง (จ) ที่จะทําให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ของผูถ้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รบั เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ด้อยไป
กว่าเดิม เป็ นต้น ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั ฯ หรือบุคคลที่
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผูพ้ ิจารณากําหนดเงื่อนไขและ
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคา
การใช้สิทธิ
บริษัทฯ จะยื่นคําขอนําใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในครัง้ นีเ้ ข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯ จะยื่นคําขอนําหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ ในครัง้ นีเ้ ข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือผูท้ ่ีได้รบั การแต่งตัง้ ให้ทาํ
หน้าที่เป็ นนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ แทน
(1) ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) สามารถพิจารณาได้
เป็ นกรณีดังต่อไปนี้
กรณีท่ี 1 ผูถ้ ือหุน้ เดิมใช้สิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญที่ออกใหม่ตามสัดส่วนการถือหุน้
ทัง้ จํานวน สําหรับการเสนอขายหุน้ Rights Offering และ ผูใ้ ช้สิทธิ
ซือ้ หุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ WAVE-W2 ทัง้ จํานวนเป็ นผูถ้ ือ
หุน้ เดิม
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กรณีท่ี 2 ผูถ้ ือหุน้ เดิมใช้สิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญที่ออกใหม่ตามสัดส่วนการถือหุน้
ทัง้ จํานวน สําหรับการเสนอขายหุน้ Rights Offering แต่ ผูใ้ ช้สิทธิซอื ้
หุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ WAVE-W2ทัง้ จํานวนไม่ใช่ผถู้ ือหุน้
เดิม
กรณีท่ี 3 ผูถ้ ือหุน้ เดิมบางรายไม่ใช้ สิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญที่ออกใหม่ตามสัดส่วน
การถือหุน้ สําหรับการเสนอขายหุน้ Rights Offering โดยมีผถู้ ือหุน้
เดิมรายอื่นใช้สิทธิจองซือ้ หุน้ เกินสิทธิสาํ หรับการเสนอขายหุน้ Rights
Offering และไม่มีหนุ้ ที่ไม่ได้รบั การจองซือ้ เหลือ ณ วันที่การเสนอขาย
หุน้ Rights Offering เสร็จสิน้ และ ผูใ้ ช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ WAVE-W2 ทัง้ จํานวนไม่ใช่ผถู้ ือหุน้ เดิม
การคํานวณผลกระทบต่อสัดส่วนของผูถ้ ือหุน้ = 1 – (Qo / Qn)
โดยกําหนดให้
Qo

= จํานวนหุน้ รวมทัง้ หมดที่ผถู้ ือหุน้ จะได้รบั ในแต่ละกรณี ซึง่ แบ่งเป็ น
กรณีต่างๆ ดังนี ้
กรณี

Qa

=

Qr

=

Qw

=

Qn

=

=

จํานวนหุน้ รวมทัง้ หมด
แต่ละกรณี
กรณีท่ี 1 Qo = Qa + Qr + Qw
1,520,842,672 หุน้
กรณีท่ี 2 Qo = Qa + Qr
1,169,878,978 หุน้
กรณีท่ี 3 Qo = Qa
467,951,591 หุน้
จํานวนหุน้ สามัญเดิมที่ชาํ ระมูลค่าแล้วทัง้ หมด จํานวน
467,951,591 หุน้
หุน้ สามัญที่ออกใหม่ท่จี ะเพิ่มขึน้ เมื่อการเสนอขายหุน้ Rights
Offering เสร็จสิน้ จํานวน 701,927,387 หุน้ (บนสมมติฐานว่า
บริษัทออกหุน้ สามัญที่ออกใหม่ท่จี าํ นวนสูงสุด)
หุน้ สามัญที่ออกใหม่ท่จี ะเพิ่มขึน้ เมื่อมีการใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ WAVE-W2 จํานวน 350,963,694 หุน้ (บน
สมมติฐานว่าบริษัทออกหุน้ สามัญที่ออกใหม่ท่จี าํ นวนสูงสุด)
จํานวนหุน้ รวมทัง้ หมด ซึง่ รวมหุน้ สามัญที่ออกใหม่จากการเสนอ
ขายหุน้ Rights Offering และ หุน้ สามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิ
ซือ้ หุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ WAVE-W2
Qa + Qr + Qw เท่ากับ 1,520,842,672 หุน้
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กรณีท่ี 1 ไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนของผูถ้ ือหุน้
กรณีท่ี 2 ผลกระทบต่อสัดส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ ร้อยละ 23.08
กรณีท่ี 3 ผลกระทบต่อสัดส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ ร้อยละ 69.23
(2) ผลกระทบต่อราคาหุน้ (Price Dilution)
การคํานวณตามผลกระทบต่อราคาหุน้ = (Pa - Pn) / Pa
โดยกําหนดให้
Pa

Pr
Pw
Qa
Qr

Qw

Pn

= ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของหุน้ สามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ
7 วันทําการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ใน
วันที่ 24 มิถนุ ายน 2563 (ระหว่างวันที่ 15 มิถนุ ายน 2563
ถึงวันที่ 23 มิถนุ ายน 2563 คิดเป็ นราคาเท่ากับ 1.03 บาทต่อ
หุน้ )
= ราคาเสนอขายสําหรับการเสนอขายหุน้ Rights Offering ที่
ราคาเท่ากับ 0.70 บาท
= ราคาใช้สทิ ธิซอื ้ หุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ WAVE-W2
ที่ราคาเท่ากับ 0.70 บาท
= จํานวนหุน้ สามัญเดิมที่ชาํ ระมูลค่าแล้วทัง้ หมด จํานวน
467,951,591 หุน้
= หุน้ สามัญที่ออกใหม่ท่จี ะเพิ่มขึน้ เมื่อการเสนอขายหุน้ Rights
Offering เสร็จสิน้ จํานวน 701,927,387 หุน้ (บนสมมติฐาน
ว่าบริษัทออกหุน้ สามัญที่ออกใหม่ท่จี าํ นวนสูงสุด)
= หุน้ สามัญที่ออกใหม่ท่จี ะเพิ่มขึน้ เมื่อมีการใช้สิทธิซอื ้ หุน้
สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ WAVE-W2 จํานวน
350,963,694 หุน้ (บนสมมติฐานว่าบริษัทออกหุน้ สามัญที่
ออกใหม่ท่จี าํ นวนสูงสุด)
= ราคาหุน้ เฉลี่ยของหุน้ ทัง้ หมด ซึง่ รวมหุน้ สามัญที่ออกใหม่จาก
การเสนอขายหุน้ Rights Offering และหุน้ สามัญที่ออกใหม่
จากการใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ WAVEW2
= [(Pa x Qa) + (Pr x Qr) + (Pw x Qw)] / (Qa + Qr + Qw)
= [(1.03 x 467,951,591) + (0.70 x 701,927,387) + (0.70 x
350,963,694)] / (467,951,591 + 701,927,387 +
350,963,694)
= 0.80 บาทต่อหุน้
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ผลกระทบต่อ = ร้อยละ 22.18
ราคาหุน้
ภายหลังการออกและการเสนอขายหุ้นสามัญ ที่อ อกใหม่ตามการเสนอขายหุ้น
Rights offering และการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ WAVE-W2
แล้วเสร็จ ราคาของหุน้ สามัญของบริษัทจะลดลงที่อตั ราประมาณร้อยละ 22.18
(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรต่อหุน้ (Earnings per Share Dilution)
การคํานวณตาม ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรต่อหุน้ = (EPSa- EPSr )/EPSa
โดยกําหนดให้
กําไรสุทธิ
= (90,526,126) บาท (ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่
(ขาดทุนสุทธิ)
31 มีนาคม 2563)
EPSa
= กําไรสุทธิ / จํานวนหุน้ สามัญเดิมที่ชาํ ระมูลค่าแล้วทัง้ หมด
จํานวน 467,951,591 หุน้
= (90,526,126) / 467,951,591
= (0.1935) บาทต่อหุน้
EPSr
= กําไรสุทธิ / จํานวนหุน้ สามัญทัง้ หมดหลังเมื่อมีการเสนอ
ขาย Rights Offering เสร็จสิน้ จํานวน 701,927,387 หุน้
และเมื่อมีการใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
WAVE-W2 จํานวน 350,963,694 หุน้
= (90,526,126) / [
467,951,591+701,927,387+350,963,694 ]
= (0.0595) บาทต่อหุน้
ผลกระทบต่อ = ไม่สามารถคํานวณได้ ตามสูตรการคํานวณข้างต้น
ส่วนแบ่งกําไร
ต่อหุน้
เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ ในช่วงสี่ไตรมาสย้อนหลังล่าสุด ทําให้อตั รากําไร
ต่อหุน้ เป็ นลบ(EPPs ติดลบ) ดังนัน้ ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรต่อหุน้ จึงไม่สามารถ
คํานวณได้ตามสูตรการคํานวณข้างต้น
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