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สิ่งทีส่่งมาด้วยลาํดับที ่1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อกาํหนดว่าดว้ยสทิธิและหน้าทีข่องผู้ออกใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ

และผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของ 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) คร้ังที ่2 (WAVE-W2) 

วันที ่3 พฤศจิกายน 2563 
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ข้อกาํหนดว่าดว้ยสทิธิและหน้าทีข่องผู้ออกใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ

และผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของ 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) คร้ังที ่2 (WAVE-W2) 

ลงวันที ่3 พฤศจิกายน 2563 

 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (WAVE-W2) 

(“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ”) จาํนวนไม่เกิน 350,963,694  หน่วย ออกโดยบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกัด (มหาชน) 

(“บริษัทฯ”) ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 เพ่ือออก

และจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ท่ีไดจ้องซือ้หุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการ

จัดสรร 2 หุน้สามัญเพ่ิมทุนต่อ 1 ใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ (ในกรณีท่ีมีเศษหุน้จากการคาํนวณใหปั้ดทิง้) ท่ีราคาเสนอขาย

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หน่วยละ 0 บาท และอตัราส่วนการใชสิ้ทธิคือ 1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ มีสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัเพ่ิม

ทุนของบริษัทฯ ได ้1 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ท่ีราคาใชสิ้ทธิ 0.70 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณีมีการปรบัสิทธิ) 

รายละเอียดขอ้กาํหนดสิทธิ (ตามความหมายท่ีไดก้าํหนดไวใ้นคาํจาํกัดความ) และเงื่อนไขของใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ 

ปรากฏตามขอ้กาํหนดสิทธิ (ตามความหมายท่ีไดก้าํหนดไวใ้นคาํจาํกดัความ) ฉบบันี ้

ทัง้นี ้ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (ตามความหมายท่ีไดก้าํหนดไวใ้นคาํจาํกดัความ)  จะไดร้บัสิทธิตามท่ีไดก้าํหนด

ไว้ในข้อกาํหนดสิทธิ (ตามความหมายท่ีไดก้าํหนดไวใ้นคาํจาํกัดความ) บริษัทฯ และผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ (ตาม

ความหมายท่ีไดก้าํหนดไวใ้นคาํจาํกัดความ)  จะมีความผูกพนัตามขอ้กาํหนดสิทธิ (ตามความหมายท่ีไดก้าํหนดไวใ้นคาํ

จาํกัดความ)  ทุกประการ และใหถื้อว่าผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดร้บัทราบและเขา้ใจขอ้กาํหนดต่างๆ ในขอ้กาํหนดสิทธิ 

(ตามความหมายท่ีไดก้าํหนดไวใ้นคาํจาํกดัความ) เป็นอย่างดีแลว้ รวมทัง้ไดใ้หค้วามเห็นชอบกบัการแต่งตัง้นายทะเบียน 

(ตามความหมายท่ีไดก้าํหนดไวใ้นคาํจาํกดัความ) ดว้ย 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจดัใหม้ีการเก็บรกัษาสาํเนาขอ้กาํหนดสิทธิ (ตามความหมายท่ีไดก้าํหนดไวใ้นคาํจาํกัดความ)  

ไว ้ณ สาํนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพ่ือใหผู้ถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ (ตามความหมายท่ีไดก้าํหนดไวใ้นคาํจาํกัดความ)      

ขอตรวจสอบสาํเนาขอ้กาํหนดสิทธิ (ตามความหมายท่ีไดก้าํหนดไวใ้นคาํจาํกดัความ) และสญัญาต่างๆ ไดใ้นวนัและเวลา

ทาํการของบรษิัทฯ 
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คาํจาํกัดความ 

คาํและขอ้ความต่างๆ ท่ีใชอ้ยู่ในขอ้กาํหนดสิทธิ (ตามความหมายท่ีไดก้าํหนดไวใ้นคาํจาํกดัความ) ฉบบันี ้ใหม้ีความหมาย

ดงัตอ่ไปนี ้

ขอ้กาํหนดสิทธิ หมายถึง ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ถือ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั 

(มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (WAVE-W2) รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม (ถา้มี) 

ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถึง ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

นายทะเบียน หมายถึง บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด และ/หรือ นิติบุคคลและ/

หรือบุคคลใดๆ ท่ีได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ทําหน้าท่ีเป็นนายทะเบียน

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ แทน 

บรษิัทฯ หมายถึง บรษิัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

ใบแทนใบสาํคญั

แสดงสิทธิฯ 

หมายถึง เอกสารท่ีออกโดยบริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด เพ่ือใช้

แทนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ  หมายถึง ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั 

(มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (WAVE-W2) ชนิดระบชุื่อผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้

และใหร้วมถึงใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ดว้ย  

ประกาศ ทจ. 

34/2551 

หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ท่ี ทจ. 34/2551 เร่ืองการขออนุญาต

และการอนุญาตใหเ้สนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้ท่ีออกใหม่และหุน้

ท่ีออกใหม่เพ่ือรองรบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดง

สิทธิฯ 

หมายถึง ผูท่ี้ปรากฏรายชื่อในทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เป็นเจา้ของ หรือผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ และใหร้วมถึงผูถื้อใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

ระยะเวลาการแจง้

ความจาํนงในการใช้

สิทธิ 

 

หมายถึง ระยะเวลาท่ีผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้น

สามญัของบริษัทฯ โดยจะตอ้งแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญั

ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 5 (หา้) วนัทาํการ ก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิใน

แต่ละครัง้ ในกรณีท่ีวนักาํหนดการใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยดุทาํการของบรษิัทฯ ให้

เ ล่ือนวันกําหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทําการสุดท้ายก่อนหน้าวัน

กาํหนดการใชสิ้ทธิครัง้ดงักล่าว ยกเวน้การแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิครัง้

สุดทา้ย ใหแ้สดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิภายในระยะเวลา 15 (สิบหา้) วัน

ก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย ตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 1.4.2 
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วนักาํหนดการใช้

สิทธิครัง้สดุทา้ย 

หมายถึง วนัท่ี 27 ตลุาคม 2566 

วนัท่ีออกใบสาํคญั

แสดงสิทธิฯ 

หมายถึง วนัท่ี 28 ตลุาคม 2563 

วนัทาํการ หมายถึง  วนัท่ีธนาคารพาณิชยเ์ปิดทาํการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่วนัเสาร์

หรือวนัอาทิตย ์หรือวนัอ่ืนใดท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศใหเ้ป็นวนัหยุด

ของธนาคารพาณิชย ์และไม่เป็นวนัหยดุทาํการของบรษิัทฯ 

ศนูยร์บัฝาก

หลกัทรพัย ์

หมายถึง บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  

สมดุทะเบียนผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

หรือ สมดุทะเบียน 

หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับ

ใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ และผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีเก็บรักษาโดยนาย

ทะเบียน 

สิทธิในใบสาํคญั

แสดงสิทธิฯ 

หมายถึง สิทธิทั้งปวงในใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเฉพาะสิทธิในการ

จองซือ้หุน้รองรบั สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ

ประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ สิทธิในการได้รับค่าเสียหายในกรณีหุ้น

รองรบัไม่เพียงพอ 

สาํนกังาน ก.ล.ต. หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

หุน้รองรบั หมายถึง หุ้นสามัญท่ีออกใหม่ของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท  ์จํากัด (มหาชน) 

จาํนวนไม่เกิน 350,963,694 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพ่ือรองรบั

การใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ท่ี

ไดจ้องซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการ

จดัสรร 2 หุน้สามญัเพ่ิมทนุต่อ 1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (ในกรณีท่ีมีเศษหุน้จาก

การคาํนวณใหปั้ดทิง้) รวมทัง้หุน้สามญัท่ีจะออกใหม่เพ่ิมเติมในกรณีการปรบั

สิทธิตามเงื่อนไขท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธินี ้

 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสาํคัญแสดงสทิธิฯ 

บริษัทฯ จะจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ จาํนวนไม่เกิน 350,963,694 หน่วยใหแ้ก่            

ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ท่ีไดจ้องซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ (Rights Offering) ในอตัราส่วนการจดัสรร 2 

หุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อ 1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ทัง้นี ้หากมีเศษของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เกิดขึน้จากการคาํนวณ 

ให้ปัดเศษดังกล่าวทิง้ เน่ืองจากการออกใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ในครัง้นีเ้ป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ  
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บรษิัทฯ โดยไม่คิดมลูค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากบั 0 (ศนูย)์ บาท) ดงันัน้ จงึไม่มีการกาํหนดวนั วิธีการจอง

และการชาํระเงินค่าจองซือ้ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม

ของบรษิัทฯ โดยมีรายละเอียดของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีเสนอขายดงัต่อไปนี ้  

1.1 ลักษณะสาํคัญของใบสาํคัญแสดงสทิธฯิ 

ประเภทหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน : ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั 

(มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (WAVE-W2)  

ชนิดของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ : ระบชุื่อผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้

วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ : 28 ตลุาคม 2563 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ : 3 (สาม) ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ

คือวันท่ี 28 ตุลาคม 2563 วันท่ีครบกาํหนดอายุของใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ คือ 

วันท่ี 27 ตุลาคม 2566 และวันกําหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันท่ี 27 

ตุลาคม 2566) โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ และไม่มี

ขอ้กาํหนดเรียกใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ สามารถใชสิ้ทธิก่อนครบกาํหนด 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : กาํหนดใหใ้ชสิ้ทธิครัง้แรก ตรงกบัวนัทาํการสดุทา้ยของเดือนธันวาคม 2563 ซึ่ง

ตรงกบัวนัท่ี 30 ธันวาคม 2563 

กาํหนดใหใ้ชสิ้ทธิครัง้ต่อไปไดท้กุวนัท่ี 15 ของเดือนมีนาคม วนัท่ี 15 ของเดือน

มิถุนายน วันท่ี 15 ของเดือนกันยายน และวันท่ี 15 ของเดือนธันวาคม ตลอด

อายุของใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิ

หรือไม่ถูกใชสิ้ทธิในวนักาํหนดการใชสิ้ทธิใดๆ สามารถสะสมเพ่ือนาํไปใชสิ้ทธิ

ไดใ้นวนักาํหนดการใชสิ้ทธิครัง้ต่อๆ ไปตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ แต่

หากครบกาํหนดอายุของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (วันท่ี 27 ตุลาคม 2566) แลว้ 

ใบสาํคัญแสดงสิทธิใดๆ ท่ีไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิน้ผลไป โดยครัง้

สดุทา้ยจะสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 3 (สาม) 

ปี หากวนัดงักล่าวไม่ตรงกบัวนัทาํการ ใหเ้ล่ือนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิเป็นวนัทาํ

การก่อนหนา้วนักาํหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าว  

จาํนวนท่ีออกและเสนอขาย : ไม่เกิน 350,963,694 หน่วย 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีจดัสรรไวเ้พ่ือ

รองรบัการใชสิ้ทธิใบสาํคญั

แสดงสิทธิฯ 

: ไม่เกิน 350,963,694 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ (Par Value) หุ้นละ 1.00 (หน่ึง) 

บาท  
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วิธีการจดัสรร : เป็นการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ในจาํนวนไม่เกิน 350,963,694 หน่วย 

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ ท่ีไดจ้องซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษิัทฯ (Rights 

Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อ 1 ใบสาํคัญแสดง

สิทธิฯ (ในกรณีท่ีมีเศษหุน้จากการคาํนวณใหปั้ดทิง้) โดยวนักาํหนดรายชื่อผูถื้อ

หุน้ท่ีมีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุพรอ้มไดร้บัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

(Record Date) ในวนัท่ี 8 กนัยายน 2563  

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท  

อัตราการใช้สิทธิของใบสาํคัญ

แสดงสิทธิฯ 

: ใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ จาํนวน 1 (หน่ึง) หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนของ

บริษัทฯ ได ้1 (หน่ึง) หุน้ (เวน้แต่กรณีมีการปรบัอัตราการใชสิ้ทธิตามเงื่อนไข

การปรบัสิทธิ) 

ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้สามญัหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จากการคาํนวณ (หาก

มี) ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้ 

ราคาการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั : 0.70 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรบัราคาการใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขการปรบั

สิทธิ (โปรดพิจารณาเงื่อนไขการปรบัสิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ในหวัขอ้ 1.5) 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดง

สิทธิฯ  

: บริษัทฯ จะนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรพัย ์

ตลาดรองของหุ้นสามัญท่ีเกิด

จากการใช้สิทธิของใบสําคัญ

แสดงสิทธิฯ  

: บริษัทฯ จะนําหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ  

เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 

(Dilution Effect)  

: ในการพิจารณาผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ จะพิจารณาถึงผลกระทบ 3 

ประการ ดงันี ้

ผลกระทบตอ่ผู้ถือหุน้ อัตราส่วน 

1. ผลกระทบต่อการลดลงของสดัส่วน

การถือหุน้ (Control Dilution) 

โปรดพิจารณาขอ้ 1.16 

2. ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุน้ 

(Price Dilution) 
ไม่เกินรอ้ยละ 22.18 

3. ผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่ง

กาํไร (EPS Dilution) 

ไม่สามารถคาํนวณได้

เน่ืองจากมีผลขาดทนุสทุธิ 

โดยมีรายละเอียดการคาํนวณตามขอ้ 1.16 ของขอ้กาํหนดสิทธินี ้
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1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ สมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และผู้ทรงสิทธิในใบสําคัญ

แสดงสิทธิฯ 

1.2.1  นายทะเบียนมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ทกุราย โดยใน

ส่วนของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีฝากไวก้ับศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์จะระบุชื่อ “ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย”์ 

เป็นผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ แทนในสมดุทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ นัน้ นายทะเบียนจะออก

ใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ หรือออกใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ตามแบบท่ีนายทะเบียนกาํหนดใหแ้ก ่

ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

1.2.2  นายทะเบียนมีหน้าท่ีตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนท่ีจะต้องจัดทาํและเก็บรักษาสมุดทะเบียน 

ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ไวจ้นกว่าใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดจะมีการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญของ

บรษิัทฯ หรือจนกว่าครบกาํหนดอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ (แลว้แต่กรณี) 

1.2.3  ผูท้รงสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

-  ผูท้รงสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ กรณีทั่วไป  

สิทธิในใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ จะตกไดแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีปรากฏชื่อเป็นเจา้ของใบสาํคญั

แสดงสิทธิฯ จาํนวนดงักล่าวท่ีระบุอยู่ในสมดุทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ในขณะนัน้ๆ หรือใน

วันก่อนวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนในกรณีท่ีมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาํคัญ

แสดงสิทธิฯ เวน้แต่จะไดม้ีการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ซึ่งสามารถใชย้นักบัผูอ้อกใบสาํคญัแสดง

สิทธิฯ ไดต้ามขอ้ 1.3 เกิดขึน้แลว้ในวันปิดสมุดทะเบียนท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ ซึ่งสิทธิในใบสาํคัญ

แสดงสิทธิฯ จะตกไดแ้ก่ผูร้บัโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

-   ผูท้รงสิทธิในใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ กรณีท่ีศนูยร์บัฝากหลักทรพัยเ์ป็นผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

แทน  

สิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะตกไดแ้ก่บคุคลหรือนิติบคุคลท่ีนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ

ไดร้บัแจง้เป็นหนงัสือจากศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยว์่าเป็นผูท้รงสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จาํนวน

ดงักล่าวท่ีลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ โดยจาํนวนดงักล่าวจะตอ้งไม่เกนิ

กว่าจํานวนรวมของใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพยท่ี์ระบุอยู่ในสมุด

ทะเบียนในขณะนัน้ๆ หรือในวนัก่อนวนัแรกของการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดง

สิทธิฯ ในกรณีท่ีมีการปิดสมดุทะเบียน 

1.2.4  เมื่อศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยแ์จง้ต่อนายทะเบียน นายทะเบียนมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

ใหแ้ก่ผูท้รงสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีฝากไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยแ์ละลงทะเบียนใหผู้ท้รงสิทธิ

ในใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ รายดงักล่าวเป็นผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ในสมดุทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดง

สิทธิฯ ตามจาํนวนท่ีไดร้บัแจง้จากศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้เมื่อไดม้ีการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

และลงทะเบียนดงักล่าวแลว้ นายทะเบียนจะแกไ้ขจาํนวนรวมของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีลงทะเบียน
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ในสมดุทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไวใ้นชื่อของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์โดยหกัจาํนวนใบสาํคญั

แสดงสิทธิฯ ท่ีไดแ้ยกไปลงทะเบียนไวใ้นชื่อของผูท้รงสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ออก ส่วนจาํนวนรวม

ของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีออกใหแ้ก่ศูนยร์บัฝากหลักทรพัยน์ัน้ หากนายทะเบียนไม่ไดท้าํการแกไ้ข 

(ไม่ว่าดว้ยเหตใุดก็ตาม) ใหถื้อว่ามีจาํนวนลดลงตามจาํนวนของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไดแ้ยกไปออก

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ และลงทะเบียนไวใ้นชื่อของผูท้รงสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าว 

1.3 การโอนใบสาํคัญแสดงสทิธิฯ 

1.3.1  การโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีมิไดฝ้ากไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี ้

-  การโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ จะ

สมบรูณเ์มื่อผูโ้อนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นผูท่ี้สมดุทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ระบชุื่อ

เป็นเจา้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ในจาํนวนท่ีจะทาํการโอน หรือผูร้บัโอนคนสดุทา้ยโดยมีการสลกั

หลงัแสดงการโอนต่อเน่ืองครบถว้นจากผูท่ี้ปรากฏชื่อดงักล่าว (แลว้แต่กรณี) ไดส่้งมอบใบสาํคญั

แสดงสิทธิฯ ใหแ้ก่ผูร้บัโอนโดยลงลายมือชื่อสลกัหลงัแสดงการโอนไวด้ว้ย 

ผลการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ระหว่างผูร้บัโอนกับบริษัทฯ การโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะใช้

ยนักบับรษิัทฯ ไดก้ต็่อเมื่อนายทะเบียนไดร้บัคาํขอลงทะเบียนการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ พรอ้ม

ทัง้ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีผูร้บัโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไดล้งลายมือชื่อเป็นผูร้บัโอนในดา้นหลงั

ของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ นัน้ครบถว้นแลว้ 

 ผลของการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ระหว่างผูร้บัโอนกบับคุคลภายนอก การโอนใบสาํคญัแสดง

สิทธิฯ จะใชย้นักับบุคคลภายนอกไดก้็ต่อเมื่อนายทะเบียนไดล้งทะเบียนการโอนใบสาํคญัแสดง

สิทธิฯ ในสมดุทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เรียบรอ้ยแลว้ 

-  การขอลงทะเบียนการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ จะตอ้งกระทาํ ณ สาํนักงานใหญ่ของนาย

ทะเบียนในวันและเวลาทาํการของนายทะเบียน และจะต้องทาํตามแบบและวิธีการท่ีนาย

ทะเบียนกาํหนด โดยผูข้อลงทะเบียนจะตอ้งส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีลงลายมือชื่อครบถว้น

ตามหลกัเกณฑข์า้งตน้ พรอ้มทัง้หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ียืนยนัถึงความถกูตอ้งและความสมบรูณข์องการ

โอนและการรบัโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ในสมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ พรอ้มทั้ง

ใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ และหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีจะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบรอ้ยแล้วตามท่ีนาย

ทะเบียนกาํหนด อย่างไรก็ดี นายทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไม่รบัคาํขอลงทะเบียนการโอนใบสาํคัญ

แสดงสิทธิฯ หากนายทะเบียนเห็นว่าการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ นัน้ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

1.3.2  สาํหรบัการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีฝากไวก้ับศูนยร์บัฝากหลักทรพัยใ์หเ้ป็นไปตามขอ้บังคับของ

ตลาดหลกัทรพัย ์ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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1.4 การใช้สิทธิและเงือ่นไขการใชส้ิทธ ิ

1.4.1 วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ 

 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ สามารถใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไดโ้ดย

วันกาํหนดการใชสิ้ทธิครัง้แรก ตรงกับวันทาํการสุดทา้ยของเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งตรงกับวันท่ี 30

ธันวาคม 2563 และกาํหนดการใชสิ้ทธิในครัง้ต่อไป ในทกุวนัท่ี 15 ของเดือนมีนาคม วนัท่ี 15 ของเดือน

มิถุนายน วนัท่ี 15 ของเดือนกันยายน และวนัท่ี 15 ของเดือนธันวาคม ตลอดอายุของใบสาํคญัแสดง

สิทธิฯ (“วันกาํหนดการใช้สิทธิ”) และวนักาํหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ยตรงกับวนัท่ี 27 ตลุาคม 2566 

ในกรณีท่ีวนักาํหนดการใชสิ้ทธิใดๆ ตรงกับวนัหยุดทาํการของบริษัทฯ ใหเ้ล่ือนวันกาํหนดใชสิ้ทธิครัง้

ดังกล่าวเป็นวันทาํการก่อนหน้า โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ และไม่มี

ขอ้กาํหนดเรียกใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ สามารถใชสิ้ทธิก่อนครบกาํหนด 

ในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ สามารถใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั

เพ่ิมทุนตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีตนถืออยู่ทัง้หมดหรือบางส่วนก็ได ้สาํหรบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ี

เหลือและไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ ณ วนักาํหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย บริษัทฯ จะถือว่าผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวและใหถื้อว่าใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ นั้นๆ สิน้

สภาพโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ 

1.4.2 ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ  

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ซึ่งประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ จะตอ้งแจง้ความจาํนง

ในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทตามวิธีท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.4.5 โดยจะตอ้งแจง้ความจาํนงในการใช้

สิทธิซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ ภายในระยะเวลา 5 (หา้) วนัทาํการ (ภายในช่วงเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 

น.) ก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีท่ีวนักาํหนดการใชสิ้ทธิตรงกับวนัหยุดทาํการของ

บรษิัทฯ ใหเ้ล่ือนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าวเป็นวนัทาํการสดุทา้ยก่อนหนา้วนักาํหนดการใชสิ้ทธิครัง้

ดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจาํนงในการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย ให้แสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิ

ภายในระยะเวลา 15 (สิบหา้) วันก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิครัง้สุดทา้ย ทั้งนี ้วันแรกท่ีผูถื้อใบสาํคญั

แสดงสิทธิฯ สามารถแจ้งความจาํนงได  ้คือ วันท่ี 23 ธันวาคม 2563 และวันท่ีสามารถใช้สิทธิครั้ง

สดุทา้ยคือวนัท่ี 27 ตลุาคม 2566 (วนักาํหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย) 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะแจง้ข่าวเก่ียวกบัระยะเวลายื่นความจาํนงในการใชสิ้ทธิ อตัราการใชสิ้ทธิ ราคาการใช้

สิทธิ พรอ้มทั้งสถานท่ีใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ จะแจ้ง

รายละเอียดดงักล่าวอย่างนอ้ย 5 (หา้) วนัทาํการก่อนระยะการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิในแต่ละ

ครัง้ สาํหรบัการใชสิ้ทธิครัง้สุดทา้ย บริษัทฯ จะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ 

ตามรายชื่อท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ อย่างนอ้ย 5 วนัทาํการก่อนระยะเวลา

การแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิครัง้สุดทา้ย โดยบริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาํคญั
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แสดงสิทธิฯ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วนักอ่นวนักาํหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย และตลาดหลกัทรพัยจ์ะทาํการขึน้

เคร่ืองหมายหา้มการซือ้ขายชั่วคราว (SP) ล่วงหนา้ 2 (สอง) วนัทาํการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการ

โอนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ และจนถึงวนัครบกาํหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ในกรณีท่ีวนัปิดสมดุ

ทะเบียนดงักล่าว ตรงกับวนัหยุดทาํการของตลาดหลกัทรพัย ์ใหเ้ล่ือนเป็นวนัทาํการก่อนหนา้วนัหยุด

ดงักล่าว  

1.4.3 นายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

บริษัท ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกัด (“ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย”์) 

ชัน้ 1 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

Tower B (ขา้งสถานทตูจีน) เลขท่ี 93 ถนนรชัดาภิเษก  

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท:์ 0-2009-9999 

โทรสาร: 0-2009-9991 

Website: www.tsd.co.th 

นายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะรบัผิดชอบต่อการปิดสมดุทะเบียน ซึ่งในสมดุทะเบียนจะตอ้ง

ประกอบดว้ยชื่อและนามสกุล สญัชาติ และท่ีอยู่ของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ และรายละเอียดอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวข้องตามท่ีศูนย์รับฝากหลักทรัพยก์าํหนด ทั้งนี ้ บริษัทฯ จะถือว่าข้อมูลท่ีปรากฏอยู่ในสมุด

ทะเบียนเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ดังนั้น ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ มีหน้าท่ีในการแจง้การเปล่ียนแปลง

ขอ้มลู หรือแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบนัทึกในสมดุทะเบียนตอ่นายทะเบียนโดยตรง 

1.4.4 สถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิ 

ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ สามารถติดต่อบริษัทฯ เพ่ือใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ได้ ตาม

ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิท่ีระบไุวใ้นขอ้ 1.4.2 ณ สถานท่ีตามท่ีอยู่ดงัต่อไปนี ้ 

บริษัทหลักทรัพย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) (“ตัวแทนการจองซือ้หุ้นฯ”) 

เลขท่ี 98  อาคารสาทรสแควร ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ชัน้ 10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม 

เขตบางรกั  กรุงเทพฯ  10500 

0-2088-9917 (คณุชาลิสา) / 0-2088-9614 (คณุชมุาวดี) / 0-2088-9916 (คณุพรพรรณ) / 

0-2088-9853 (คณุสรุศกัดิ์)   

ในกรณีท่ีบรษิทัฯ มีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิ บรษิัทฯ จะแจง้รายละเอียดใหก้บัผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ทราบผ่านระบบการเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัยต์่อไป  

  

http://www.tsd.co.th/


 บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

 

หนา้ที่ 11 จาก 39 

 

1.4.5 วิธีการใชสิ้ทธิและขัน้ตอนการใชสิ้ทธิ 

ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ สามารถขอรบัใบแจง้ความจาํนงการใช้

สิทธิซือ้หุน้สามัญไดท่ี้บริษัทฯ หรือดาวนโ์หลดจากเว็บไซตข์องบริษัทฯ  (www.wave-groups.com) 

โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ สามารถแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัไดท่ี้บรษิัทฯ โดยจะตอ้ง

แจ้งความจาํนงในการใชสิ้ทธิตามระยะเวลาแสดงความจาํนงในการใช้สิทธิตามท่ีระบุในขอ้ 1.4.2 

ขา้งตน้ 

ในกรณีท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ อยู่ในระบบใบหุน้ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ สามารถใชใ้บสาํคญัแสดง

สิทธิฯ เป็นหลกัฐานในการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิไดท้นัที 

ในกรณีท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ อยู่ในระบบไรใ้บหุน้ (Scripless) ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีตอ้งการใช้

สิทธิตอ้งแจง้ความจาํนงและกรอกแบบคาํขอเพ่ือขอถอนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หรือเพ่ือใหอ้อกใบแทน

ใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ตามท่ีตลาดหลักทรัพยก์าํหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ท่ีทาํหน้าท่ีเป็น

นายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์(Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรพัยด์งักล่าวจะดาํเนินการแจง้กับศูนย์

รบัฝากหลกัทรพัย ์เพ่ือขอถอนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ สาํหรบันาํไปใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ

ตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทน

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (แล้วแต่กรณี) ให้ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เพ่ือนําไปใช้เป็นหลักฐาน

ประกอบการดาํเนินการใชสิ้ทธิตามท่ีระบไุวข้า้งตน้ 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั จะตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขและระยะเวลา

การแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะตอ้งปฏิบตัิใหถ้กูตอ้งตามขอ้บงัคบั

หรือกฎหมายต่างๆ ท่ีใชบ้ังคับเก่ียวกับการใชสิ้ทธิจองซือ้หุ้นสามัญดว้ยและนาํส่งเอกสารหลักฐาน

ดงัตอ่ไปนีใ้หแ้ก่บรษิัทฯ ตามสถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 1.4.4 ขา้งตน้ 

ก) แบบแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัท่ีไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งชดัเจน และครบถว้นทกุ

รายการ พรอ้มลงนามโดยผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ และส่งใหแ้ก่บริษัทฯในการใชสิ้ทธิ ในช่วง

ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิ ทัง้นี ้ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะสามารถขอรบัแบบ

แสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัได ้ณ สถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิ ในระยะเวลาการแจง้

ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ หรือ Download แบบแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญได้ท่ี 

www.wave-groups.com 

ข) ใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ตามแบบท่ีตลาดหลักทรพัยก์าํหนด ซึ่ง 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ลงลายมือชื่อผูโ้อนดา้นหลงั ตามจาํนวนท่ีระบุในแบบแสดงความจาํนง

การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ และหนังสือมอบอาํนาจให้ผู้อ่ืนมารับใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ฉบับใหม่

สาํหรบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ (ถา้มี) 
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ค) ชาํระเงินตามจาํนวนท่ีระบใุนแบบแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั และส่งหลกัฐานการ

ชาํระเงินใหแ้ก่บรษิัทฯ โดยวิธีการชาํระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุโดยวิธีหน่ึงวิธีใด ดงันี ้ 

- โอนเงินสด : โดยใช้ใบนาํฝากชาํระเงินค่าสินคา้และบริการ (Bill Payment Pay-in Slip) 

ชาํระเงินไดท่ี้ ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ เข้าบัญชี

กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 049-3-14340-9 (ธุรกิจ) ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์      

อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย”์ หรือ “RHB 

Securities (Thailand) Public Company Limited for Securities’ Subscription” โ ด ย

กาํหนดการรบัเอกสารการจองซือ้หุน้ โดยวิธีการโอนเงินสด ของการใชสิ้ทธิในครัง้แรกของ      

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันท่ี 23 ธันวาคม 2563 ถึงเวลา       

15.30 น. ของวนัท่ี 29 ธันวาคม 2563 ทัง้นี ้การใชสิ้ทธิในครัง้ถดัๆ ไป ผูถื้อใบสาํคญัแสดง

สิทธิฯ จะตอ้งนาํเอกสารการจองซือ้หุน้ (โดยวิธีการโอนเงินสด) ส่งมอบใหแ้ก่ตวัแทนการ

จองซือ้หุน้ฯ ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัทาํการก่อนวนัใช้

สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเวน้การใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ยกาํหนดใหม้ีระยะเวลาการแจง้ความจาํนง

การใช้สิทธิครัง้สุดท้าย ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วัน      

ทาํการก่อนวนัใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย 

- โอนดว้ยเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือ ดร๊าฟท:์ โดยการนาํฝากเขา้บญัชี ธนาคารไทยพาณิชย ์

จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ เข้าบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี              

049-3-14340-9 (ธุรกิจ) สั่งจ่ายชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) 

จาํกัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หลักทรัพย”์ หรือ “RHB Securities (Thailand) Public 

Company Limited for Securities’ Subscription”  ทัง้นี ้สาํหรบัการใชสิ้ทธิในครัง้แรก ผูถื้อ

ใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีประสงคจ์องซือ้หุน้จะตอ้งนาํเช็คลงวันท่ีไม่เกินวันท่ี 25 ธันวาคม 

2563 เขา้ฝากโดยใชใ้บนาํฝากผ่าน Bill payment ภายในเวลาก่อนปิดรบัเคลียริ่งเช็คของ

วันท่ี 25 ธันวาคม 2563 และเช็คดังกล่าวตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินจากสาํนักหักบัญชีใน

กรุงเทพมหานครไดภ้ายในระยะเวลาจองซือ้เท่านัน้ โดยกาํหนดการรบัเอกสารการจองซือ้

หุ้น (โดยวิธีการโอนดว้ยเช็ค) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันท่ี 23 ธันวาคม 2563 ถึงเวลา 

15.30 น. ของวนัท่ี 29 ธันวาคม 2563 ทัง้นี ้สาํหรบัการใชสิ้ทธิในครัง้ถดัๆ ไป ผูถื้อใบสาํคญั

แสดงสิทธิฯ ท่ีประสงค์จองซือ้หุ้นจะต้องนําเช็คลงวันท่ีสั่งจ่ายไม่เกิน 2 วันทาํการก่อน                  

วนัใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้เขา้ฝาก โดยใชใ้บนาํฝากผ่าน Bill payment ภายในเวลาก่อนปิดรบั

เคลียริ่งเช็คไม่เกิน 2 วันทาํการก่อนวันใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ และเช็คดังกล่าวตอ้งสามารถ

เรียกเก็บเงินจากสาํนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครไดภ้ายในระยะเวลาจองซือ้เท่านั้น           

โดยกาํหนดการรบัเอกสารการจองซือ้หุน้ (โดยวิธีการโอนดว้ยเช็ค) ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ถึง

เวลา 15.30 น.ภายในระยะเวลา 5 วนัทาํการก่อนวนัใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ ยกเวน้การใชสิ้ทธิ
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ครัง้สุดทา้ยกาํหนดใหม้ีระยะเวลาการแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิครัง้สุดทา้ย ตัง้แต่เวลา 

9.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วนัทาํการก่อนวนัใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย 

ทั้งนี ้ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯท่ีจองซือ้จะตอ้งเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายหรือค่าธรรมเนียม

ธนาคาร (ถา้มี) ต่างหากจากจาํนวนเงินค่าจองซือ้หุน้ 

ง) หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ 

1)  บคุคลสญัชาติไทย  : สาํเนาบตัรประชาชน หรือสาํเนาบตัรขา้ราชการ หรือสาํเนา

บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ียังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการ

เปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทาํใหช้ื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสาํคญั

แสดงสิทธิฯ ใหแ้นบเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น 

ใบแจ้งเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมรับรองสําเนา

ถกูตอ้ง 

2)  บคุคลต่างดา้ว  : สาํเนาใบต่างดา้ว หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุ

พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

3)  นิติบคุคลในประเทศ  : สาํเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ท่ีออกโดย

กระทรวงพาณิชยห์รือหน่วยงานของรฐัอ่ืนท่ีมีอาํนาจ อายุไม่

เกิน 6 (หก) เดือน นบัจากวนัท่ียื่นแบบแสดงความจาํนงการ

ใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยกรรมการ

ผูม้ีอาํนาจท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในหนงัสือรบัรองการจดทะเบียน

นิติบุคคลนั้น และเอกสารหลักฐานของกรรมการผูม้ีอาํนาจ

ลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรอง

สาํเนาถกูตอ้ง 

4)  นิติบคุคลต่างประเทศ  : สาํเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ 

หนังสือรับรองนิติบุคคลท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐอ่ืนท่ีมี

อาํนาจของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นจดทะเบียนจัดตั้ง และ

รับรองโดย Notary public ของประเทศท่ีออกเอกสารนั้น 

โดยมีอายุไม่เกิน 6 (หก) เดือนก่อนวนัท่ียื่นแบบแสดงความ

จาํนงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดย

กรรมการผูม้ีอาํนาจ และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผูม้ี

อ ํานาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี พร้อม

รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

5)  คสัโตเดียน (Custodian)  : สาํเนาเอกสารการจดทะเบียนรบัรองโดย Notary public ของ

ประเทศท่ีออกเอกสารนัน้ โดยมีอายไุม่เกิน 6 (หก) เดือนก่อน
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วนัท่ียื่นแบบแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั พรอ้ม

หนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน หนังสือมอบอาํนาจ (ถ้ามี) และ

เอกสารหลกัฐานของผูม้ีอาํนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) 

แลว้แต่กรณี พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

ทั้งนี ้หากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไม่ส่งมอบหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะถือว่าผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิตามใบสาํคัญ

แสดงสิทธิฯ ในครั้งนั้นๆ  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไดต้ามความเหมาะสม 

จ)  กรณีผู้จองซื ้อท่ีเลือกฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชี Issuer Account : A/C 600 ต้องแนบเอกสาร

เพ่ิมเติม ดงันี ้ 

- เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองหลกัทรพัย ์เฉพาะผูท่ี้ประสงคน์าํหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชี

บรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์ 

- แบบสอบถามสาํหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล 

ฉ)  ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอ่ืนใด (ถา้มี) ตาม

บทบญัญัติแห่งประมวลรษัฎากรหรือขอ้บงัคบัหรือกฎหมายต่างๆ ท่ีใชบ้งัคบัในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้

สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ  

1.4.6 จาํนวนหน่วยของใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีขอใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญ 

จะตอ้งเป็นจาํนวนเต็มเท่านัน้ โดยอตัราการใชสิ้ทธิเท่ากับใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสาํคญั

แสดงสิทธิฯ 1 (หน่ึง) หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 (หน่ึง) หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตาม

เงื่อนไขการปรบัสิทธิตามขอ้ 1.5 

1.4.7 จาํนวนหุน้สามัญท่ีออกให้เมื่อมีการใชสิ้ทธิจะคาํนวณโดยการนาํจาํนวนเงินในการใชสิ้ทธิ ซึ่งผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไดช้าํระตามท่ีกล่าวขา้งตน้ หารดว้ยราคาการ

ใชสิ้ทธิในขณะท่ีมีการใชสิ้ทธินั้น โดยบริษัทฯ จะออกหุน้สามัญเป็นจาํนวนเต็ม ไม่เกินจาํนวนหน่วย

ของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ คูณดว้ยอตัราการใชสิ้ทธิ หากมีการปรบั

ราคาการใชสิ้ทธิและ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิแลว้ทาํใหม้ีเศษเหลืออยู่จากการคาํนวณดงักล่าว บริษัทฯ 

จะไม่นาํเศษดงักล่าวมาคิดคาํนวณและจะชาํระเงินท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวเป็นเช็คระบุชื่อขีด

คร่อมเฉพาะคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ โดยทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบใุนแบบแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิโดยถกูตอ้งแลว้ ภายใน 14 (สิบส่ี) วนั

ทาํการนบัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้โดยไม่มีดอกเบีย้ไม่ว่าในกรณีใดๆ 

ในกรณีท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิตามเกณฑก์ารปรบัราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใช้

สิทธิตามท่ีระบุในเงื่อนไขการปรบัสิทธิ และมีเศษของจาํนวนหุน้สามญัท่ีจะไดร้บัจากการใชสิ้ทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ใหต้ดัเศษของหุน้ทิง้ 



 บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

 

หนา้ที่ 15 จาก 39 

 

1.4.8 การใชสิ้ทธิในวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ตามขอ้ 1.4.1 และขอ้ 1.4.2 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

สามารถใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั โดยไม่มีการกาํหนดจาํนวนหุน้สามญัขัน้ตํ่า  

1.4.9 หากบริษัทฯ ไดร้ับหลักฐานใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ หรือหลักฐาน

ประกอบการใชสิ้ทธิตามขอ้  1.4.5 จ) ไม่ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้ง หรือบรษิัทฯ ตรวจสอบไดว้่า ขอ้ความ

ท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ กรอกลงในแบบแสดงความจาํนงการใช้

สิทธิซือ้หุน้สามัญนั้นไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง หรือติดอากรแสตมป์ (ถา้มี) ไม่ครบถว้นถูกตอ้งตาม

บทบญัญัติแห่งประมวลรษัฎากร ขอ้บงัคบั หรือกฎหมายต่าง ๆ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทน

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะตอ้งทาํการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในระยะเวลาการแจง้ความจาํนงใชสิ้ทธิ หากผู้

ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไม่ทาํการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในระยะเวลา

ดงักล่าว บรษิัทฯ จะถือว่าผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ แสดงเจตนายกเลิกการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั  

บริษัทฯ จะจัดส่งเช็ค ดร๊าฟท ์ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคาํสั่งจ่ายเงินของธนาคารท่ีไดร้บัไว ้(แลว้แต่

กรณี) และใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ คืนใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ภายใน 14 (สิบส่ี) วนัทาํการนบัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ๆ  

และให้ถือว่าการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธินั้นสิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะไม่

รบัผิดชอบต่อดอกเบีย้และ/หรือค่าเสียหายอ่ืนใด ไม่ว่ากรณีใดๆ  

ในกรณีท่ีจาํนวนเงินท่ีบริษัทฯ ไดร้บัชาํระไม่ครบตามจาํนวนท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงความจาํนงการใช้

สิทธิซือ้หุน้สามญั บริษัทฯ จะถือว่าผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ชาํระ

จาํนวนเงินในการใชสิ้ทธิไม่ครบถว้น โดยบริษัทฯ มีสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวท่ีจะถือว่าจาํนวนหุน้สามญัท่ี

จองซือ้มีจาํนวนเท่ากับจาํนวนท่ีจะไดร้บัตามจาํนวนเงินในการใชสิ้ทธิซึ่งบรษิัทฯ ไดร้บัชาํระไวจ้รงิตาม

ราคาการใชสิ้ทธิในขณะนัน้ ในกรณีนี ้บริษัทฯ จะถือว่ามีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบ

แทนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เพียงบางส่วนเท่ากบัจาํนวนเงินท่ีบรษิัทฯ ไดร้บัชาํระไวจ้ริง และบริษัทฯ จะ

ส่งใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ส่วนท่ีเหลือท่ียงัไม่มีการใชสิ้ทธิคืนใหก้บัผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 (สิบส่ี) วนัทาํการนบัจากวนักาํหนดการใช้

สิทธิในแต่ละครัง้ อย่างไรก็ดี ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ียงัไม่มีการใช้

สิทธิดังกล่าว จะยังมีผลใชต้่อไปจนถึงวันกาํหนดการใชสิ้ทธิครัง้สุดทา้ย เวน้แต่เป็นการใชสิ้ทธิครัง้

สดุทา้ย  

การกระทาํใดๆ ของบรษิัทฯ ตามขอ้ 1.4.9 นี ้ใหถื้อว่าเป็นท่ีสดุในแต่ละครัง้ของการใชสิ้ทธิ  

1.4.10 ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินส่วนท่ีไม่ไดใ้ช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ไดภ้ายใน

ระยะเวลา 14 (สิบส่ี) วันทาํการนับแต่วันท่ีใช้สิทธิในครัง้นั้นๆ ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ จะไดร้ับ

ดอกเบีย้ในอัตรารอ้ยละ 7.5 (เจ็ดจุดหา้) ต่อปี โดยคาํนวณจากเงินส่วนท่ีไม่ไดใ้ชสิ้ทธินับแต่วันท่ีพน้

กาํหนด 14 (สิบส่ี) วนัทาํการดงักล่าวจนถึงวนัท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไดร้บัคืนเงินส่วนท่ีไม่ไดใ้ช้

สิทธิ 
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 อย่างไรก็ดี หากบรษิัทฯ ไดท้าํการส่งเช็ค ดร๊าฟท ์ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคาํสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ซึ่ง

ขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผูถื้อใบสาํคญัสิทธิฯ ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุในแบบแสดง

ความจาํนงในการใชสิ้ทธิโดยถูกตอ้งแลว้ ใหถื้อว่าผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไดร้บัเงินคืนแลว้โดยชอบ

และไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป 

1.4.11 เมื่อผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั ได้

ปฏิบตัิตามเงื่อนไขการแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั กล่าวคือ ไดส่้งมอบทัง้ใบสาํคญัแสดง

สิทธิฯ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ แบบแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั พรอ้มหลกัฐาน

ประกอบการใชสิ้ทธิตามขอ้ 1.4.5 จ) และชาํระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัถกูตอ้งและครบถว้นสมบูรณ ์ผู้

ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะไม่สามารถเพิกถอนการใชสิ้ทธิได ้เวน้แต่

จะไดร้บัความยินยอมเป็นหนงัสือจากบรษิัทฯ 

1.4.12 เมื่อพ้นกําหนดวันกําหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทน

ใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ยังมิไดป้ฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิท่ีกาํหนดไวอ้ย่างครบถว้น ใหถื้อว่า

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ นัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ และผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะใชสิ้ทธิไม่ไดอี้กเมื่อพน้วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ

ครัง้สดุทา้ย 

1.4.13 บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้ของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชยต์ามจาํนวน

หุน้สามญัท่ีออกใหม่สาํหรบัการใชสิ้ทธิภายใน 14 (สิบส่ี) วนั นบัตัง้แต่วนักาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละ

ครัง้ ซึ่งบริษัทฯ ไดร้บัชาํระค่าหุน้ครบถว้นตามจาํนวนท่ีมีการใชสิ้ทธิแลว้ โดยบริษัทฯ จะดาํเนินการให้

นายทะเบียนหุน้ของบรษิัทฯ จดแจง้ชื่อของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

ท่ีไดแ้สดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิโดยถกูตอ้งสมบรูณแ์ลว้นัน้ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เป็น

ผูถื้อหุน้สามญัของบรษิัทฯ ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ตามจาํนวนหุน้สามญัท่ีคาํนวณไดจ้าก

การใชสิ้ทธิ 

บรษิัทฯ จะดาํเนินการยื่นคาํขอใหร้บัหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยภ์ายใน 30 (สามสิบ) วนันบัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิแต่ละครัง้ 

หุน้สามญัใหม่ท่ีออกเน่ืองจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับ

หุน้สามญัของบริษัทฯ ท่ีไดอ้อกไปก่อนหนา้แลว้ทุกประการ นบัตัง้แต่วนัท่ีนายทะเบียนหุน้ของบรษิัทฯ 

จะไดจ้ดแจง้ชื่อของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไดแ้สดงความจาํนง

ในการใชสิ้ทธิโดยถูกตอ้งสมบูรณแ์ลว้นัน้ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 

และกระทรวงพาณิชยร์บัจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้เรียบรอ้ยทุกประการ อนัเน่ืองมาจากการใชสิ้ทธิ

ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
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1.4.14 ในกรณีท่ีหุน้สามญัท่ีสาํรองไวเ้พ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิไม่เพียงพอ บรษิัทฯ จะดาํเนินการชดใชค้่าเสียหาย

ท่ีเกิดขึน้ใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิไดต้ามขอ้ 1.8 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะ

ไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีไม่สามารถใช้สิทธิได ้ถึงแม้ว่าจะมีหุน้สามัญ

เพียงพอ ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เป็นบคุคลต่างดา้วหรือนิติบคุคลต่างประเทศท่ีไม่สามารถ

ใชสิ้ทธิได ้เพราะถกูจาํกดัสิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้ตามท่ีระบใุนขอ้บงัคบับรษิัทฯ 

1.4.15 ใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร หรือบคุคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร เป็นผูพิ้จารณา

ขอ้กาํหนด เงื่อนไขอ่ืนและรายละเอียดอ่ืนๆ หรือเหตุใหต้อ้งออกหุน้ใหม่ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการ

ใชสิ้ทธิทัง้ดา้นราคาและอตัราการใชสิ้ทธิตามวิธีการคาํนวณท่ีเหมาะสม เมื่อมีเหตกุารณต์ามท่ีประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด ทัง้นี ้หากมีกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งขอมติจากท่ีประชมุผูถื้อ

หุ้นของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทฯ จะนาํเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎระเบียบและ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

1.4.16 ในกรณีท่ีการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ตอ้งมีภาระภาษีเงินได ้ค่าอากรแสตมป์

หรือภาษีอ่ืนใด (ถา้มี) ตามประมวลรษัฎากรหรือกฎหมายอ่ืนใด ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีใชสิ้ทธิซือ้

หุน้ดงักล่าวตอ้งเป็นผูร้บัภาระค่าภาษีดงักล่าวทัง้สิน้ รวมทัง้ยินยอมใหบ้รษิัทฯ มีสิทธิหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย

ไดต้ามท่ีกฎหมายกาํหนด 

1.5 เงือ่นไขการปรับสิทธิใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ 

ทัง้นี ้เพ่ือรกัษาผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดิม บริษัทฯ จะ

ดาํเนินการปรบัราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญัตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดง

สิทธิฯ เมื่อเกิดเหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์น่ึงดงัต่อไปนี ้

1.5.1  เมื่อบริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษัทฯ อนัเป็นผลมาจากการรวมหุน้

หรือแบ่งแยกหุน้ของบริษัทฯ โดยการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบั

ทนัทีนบัตัง้แต่วนัท่ีไดม้ีการเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษัทฯ ซึ่งการปรบัสิทธินีท้าํ

เพ่ือใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไดร้บัหุน้จาํนวนเท่าเดิม เสมือนว่าไม่มีการเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้

ของหุน้สามญัของบรษิัทฯ 

(1)  ราคาการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี ้

Price 1  =  Price 0 x (Par 1) 
 Par 0 

(2)  อตัราการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี ้

Ratio 1  =  Ratio 0 x (Par 0) 
 Par 1 

  



 บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

 

หนา้ที่ 18 จาก 39 

 

โดยท่ี  Price 1  คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Price 0  คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1  คือ  อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0  คือ  อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Par 1  คือ  มลูค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัหลงัการเปล่ียนแปลง 

Par 0  คือ  มลูค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัก่อนการเปล่ียนแปลง 

1.5.2 เมื่อบรษิัทฯ เสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือบคุคล

ในวงจาํกัด โดย “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ตํ่ากว่ารอ้ยละ 90 (เก้าสิบ) ของ 

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ซึ่งการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ

จะมีผลบงัคบัทนัที ตัง้แต่วนัแรกท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไม่ไดร้บัสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัท่ีออก

ใหม่ (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เคร่ืองหมาย XR) สาํหรบักรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

(Rights Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ 

บคุคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 

“ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คาํนวณไดจ้ากจาํนวนเงินทัง้หมดท่ีบริษัทฯ จะไดร้บั

จากการเสนอขายหุน้สามญั หักดว้ยค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จากการเสนอขายหลักทรพัยท่ี์ออกนั้น (ถา้มี) 

หารดว้ยจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่ทัง้หมด 

อน่ึง ในกรณีท่ีเมื่อมีการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่พรอ้มกันมากกว่า 1 (หน่ึง) ราคาการเสนอขาย 

ในเงื่อนไขท่ีจะตอ้งจองซือ้หุน้ดงักล่าวดว้ยกนั ใหน้าํราคาเฉล่ียทัง้ 2 (สอง) ราคา และจาํนวนหุน้ท่ีออก

ใหม่ทัง้หมดมาคาํนวณราคาเฉล่ียต่อหุน้ของหุน้สามญัท่ีออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีการเสนอขายพรอ้มกัน

ดงักล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขท่ีตอ้งจองซือ้ดว้ยกัน ใหน้าํจาํนวนหุน้และราคาเสนอขายเฉพาะของหุน้

สามญัท่ีออกใหม่ซึ่ง “ราคาเฉล่ียต่อหุน้ของหุน้สามญัท่ีออกใหม”่ ตํ่ากว่ารอ้ยละ 90 (เกา้สิบ) ของ "ราคา

ตลาดของหุน้สามญัของบรษิัทฯ" มาคาํนวณการเปล่ียนแปลงเท่านัน้ 

"ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ"  ไดก้าํหนดไวเ้ท่ากับ ราคาเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุน้สามญั

ของบริษัทฯ ท่ีมีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรพัย ์7 (เจ็ด) วนัทาํการติดต่อกันก่อนวนัท่ีใชใ้นการ

คาํนวณ ซึ่งราคาตลาดเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั เท่ากับ มลูค่าการซือ้ขายหุน้สามญัทัง้หมดของบริษัทฯ หาร

ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัของบรษิัทฯ ท่ีมีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรพัย ์

“วันที่ใช้ในการคาํนวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในการจองซือ้หุน้สามัญท่ี

ออกใหม่ (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เคร่ืองหมาย XR) สาํหรบักรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

เดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญท่ีออกใหม่สาํหรับกรณีท่ีเป็นการ

เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 
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ในกรณีท่ีไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษัทฯ” เน่ืองจากหุน้สามญัไม่มีการซือ้ขายใน

ช่วงเวลาดงักล่าว บรษิัทฯ จะดาํเนินการกาํหนดราคายตุิธรรมเพ่ือใชใ้นการคาํนวณแทน 

“ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคาท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีสาํนักงาน ก.ล.ต. ให้ความ

เห็นชอบ 

(1)  ราคาการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี ้

Price 1  =  Price 0 x [(A x MP) + BX] 
 [MP x (A + B)] 

(2)  อตัราการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี ้

Ratio 1  =  Ratio 0 x [MP x (A + B)] 
 [(A x MP) + BX] 

โดยท่ี  Price 1 คือ   ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง  

Price 0 คือ   ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ   อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

MP คือ   ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิัทฯ 

A คือ   จาํนวนหุน้สามัญท่ีไดเ้รียกชาํระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วันก่อนปิด

สมดุทะเบียนผูถื้อหุน้เพ่ือการจองซือ้หุน้สามญัท่ีออกใหม่ของผู้

ถือหุน้เดิม และ/หรือ ก่อนวนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัท่ี

ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายให้แก่

บคุคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 

B คือ   จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่เพ่ือเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/

หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่

บคุคลในวงจาํกดั 

BX คือ   จาํนวนเงินท่ีจะไดร้บัทัง้สิน้ หลังหักค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จากการ

ออกหลักทรัพยน์ั้น (ถ้ามี) ทั้งจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุน้

เดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขาย

ใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั 

1.5.3 เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชน ทั่วไป 

และ/หรือ บุคคลในวงจาํกัดโดยท่ีหลกัทรพัยน์ัน้มีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุน้สามญัได ้หรือ

ให้สิทธิในการจองซือ้หุน้สามัญ (“หลักทรัพยท์ี่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ”) เช่น หุ้นกู้แปลง
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สภาพ หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีจะซือ้หุน้สามญั โดยท่ี “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุน้สามัญทีจ่ะออก

ใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ดังกล่าว ตํ่ากว่ารอ้ยละ 90 (เกา้สิบ) ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของ

บริษัทฯ” 

การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผูถื้อหุน้สามญั

จะไม่ไดร้บัสิทธิในการจองซือ้หลกัทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ ท่ีมีสิทธิแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุน้สามญั หรือ

ใหสิ้ทธิในการจองซือ้หุน้สามญั (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เคร่ืองหมาย XR หรือ XW (แลว้แต่กรณี) ) 

สาํหรบักรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหก้ับผูถื้อหุน้เดิม (Rights Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขาย

หลกัทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุน้สามญัไดห้รือใหสิ้ทธิในการจองซือ้หุน้

สามญั กรณีเสนอขายใหก้บัประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั 

แลว้แต่กรณี 

“ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นสามัญทีอ่อกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คาํนวณไดจ้ากจาํนวนเงินท่ีบรษิัทฯ จะไดร้บั

จากการขายหลกัทรพัยท่ี์มีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุน้สามญั หรือใหสิ้ทธิในการจองซือ้หุน้

สามัญ หักดว้ยค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จากการออกหลักทรพัยน์ั้น (ถา้มี) รวมกับเงินท่ีจะไดร้บัจากการใช้

สิทธิซือ้หุน้สามญันัน้ หารดว้ยจาํนวนหุน้ทัง้สิน้ท่ีตอ้งออกใหม่เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธินัน้ 

อน่ึง ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหลักทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ีมีสิทธิแปลงสภาพพรอ้มกันมากกว่า 1 (หน่ึง) 

ราคาการเสนอขาย ในเงื่อนไขท่ีจะตอ้งจองซือ้หลกัทรพัยด์งักล่าวดว้ยกัน ใหค้าํนวณการเปล่ียนแปลง

จาก หลกัทรพัยท่ี์ออกใหม่ท่ีมีสิทธิแปลงสภาพทัง้หมด แต่ในกรณีท่ีการเสนอขายพรอ้มกันดงักล่าวไม่

อยู่ภายในเงื่อนไขท่ีตอ้งจองซือ้ดว้ยกนั ใหค้าํนวณการเปล่ียนแปลงจาก หลกัทรพัยท่ี์ออกใหม่ท่ีมีสิทธิ

แปลงสภาพ ซึ่ง "ราคาเฉล่ียต่อหุน้ของหุน้สามญัท่ีจะออกใหม่เพ่ือรองรบัสิทธิ" ตํ่ากว่ารอ้ยละ 90 (เกา้

สิบ) ของ "ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิัทฯ" เท่านัน้ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” มี

ความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในขอ้ 1.5.2 ขา้งตน้ 

“วันที่ใช้ในการคาํนวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในการจองซือ้หลกัทรพัยท่ี์

ออกใหม่ใดๆ ท่ีใหสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั หรือใหสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญั สาํหรบักรณีท่ีเป็น

การเสนอขายหลกัทรพัยด์งักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขาย

หลักทรัพยท่ี์ออกใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญแก่

ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 

(1)  ราคาการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี ้

Price 1  = Price 0 x [(A x MP) + BX] 
 [MP x (A + B)] 

(2)  อตัราการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี ้

Ratio 1  = Ratio 0 x [MP x (A + B)] 
 [(A x MP) + BX] 
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โดยท่ี  Price 1    คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง  

Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ   อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

MP คือ   ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิัทฯ 

A คือ   จาํนวนหุน้สามัญท่ีไดเ้รียกชาํระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วันก่อนปิด

สมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เพ่ือการจองซือ้หลักทรพัยท่ี์ออกใหม่ท่ีมี

สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุน้สามญัได ้หรือใหสิ้ทธิใน

การจองซือ้หุน้สามญั และ/หรือ ก่อนวันแรกของการเสนอขาย

หลักทรพัยท่ี์ออกใหม่ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเป็น

หุ้นสามัญได ้หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญ กรณีเสนอ

ขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลใน

วงจาํกดั แลว้แต่กรณี 

B คือ   จํานวนหุ้นสามัญท่ีออกใหม่  เ พ่ือรองรับการใช้สิทธิของ

หลักทรัพย์ใดๆ ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพหรือเปล่ียนเป็นหุ้น

สามัญได ้หรือใหสิ้ทธิในการจองซือ้หุน้สามัญตามท่ีเสนอขาย

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/

หรือ เสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั 

BX คือ   จาํนวนเงินท่ีจะไดร้บัทัง้สิน้ หลังหักค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จากการ

ออกหลกัทรพัยใ์ดๆ ท่ีใหสิ้ทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุน้

สามญัได ้หรือใหสิ้ทธิในการจองซือ้หุน้สามญั สาํหรบัการเสนอ

ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/

หรือ เสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั รวมกบัเงินท่ีจะไดร้บัจาก

การใชสิ้ทธิแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุน้สามญัได ้หรือใหสิ้ทธิ

ในการจองซือ้หุน้สามญั 

1.5.4 เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุน้สามญัท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ การ

เปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผูซ้ือ้หุน้สามญัจะ

ไม่มีสิทธิรบัหุน้ปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรพัยขึ์น้เคร่ืองหมาย XD) 

(1)  ราคาการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี ้

Price 1  = Price 0 x A 
 (A + B) 
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(2)  อตัราการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี ้

Ratio 1  = Ratio 0 x (A + B) 
 A 

โดยท่ี  Price 1    คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง  

Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ   อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ   อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

A คือ   จาํนวนหุน้สามัญท่ีไดเ้รียกชาํระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วันก่อนปิด

สมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ เพ่ือสิทธิในการรบัหุน้ปันผล 

B คือ จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่ในรูปแบบของหุน้สามญัปันผล 

1.5.5 เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัรารอ้ยละ 100 (หน่ึงรอ้ย) ของกาํไรสทุธิตามงบการเงิน

รวมของบริษัทฯ (ท่ีไดม้ีการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ) หลงัหกัภาษีเงินไดแ้ละหลงัจากหกั

ขาดทุนสะสมและสาํรองตามกฎหมาย สาํหรบัการดาํเนินงานในรอบระยะเวลาปีบญัชีใดๆ ในระหว่าง

อายุของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอัตราการใชสิ้ทธิจะมีผลบังคบั

ทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่มีสิทธิรบัเงินปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เคร่ืองหมาย 

XD) 

ทัง้นี ้อตัรารอ้ยละของเงินปันผลท่ีจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ คาํนวณโดยนาํเงินปันผลท่ีจ่ายออกจรงิจากผลการ

ดาํเนินงานในแต่ละรอบระยะปีบัญชี (จะไม่คาํนึงว่าเวลาท่ีมีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวออกจริง จะ

เกิดขึน้ในหรือภายหลงัสิน้รอบระยะปีบญัชีนัน้ๆ หรือไม่) หารดว้ยกาํไรสทุธิตามงบตามงบการเงินรวม

ของบริษัทฯ (ท่ีไดม้ีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ) หลังหักภาษีเงินไดแ้ละหลังจากหัก

ขาดทนุสะสมและสาํรองตามกฎหมาย ของผลการดาํเนินงานของรอบระยะเวลาปีบญัชีเดียวกนั โดยท่ี

เงินปันผลท่ีจ่ายออกจรงิดงักล่าวใหร้วมถึงเงินปันผลท่ีจ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบญัชีดงักล่าวดว้ย 

“วันที่ใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกท่ีผู้ซือ้หุน้สามัญจะไม่ไดร้บัสิทธิในเงินปันผล (วันแรกท่ี

ตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เคร่ืองหมาย XD)  

(1)  ราคาการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี ้

Price 1  = Price 0 x [MP - (D - R)] 
 MP 

(2)  อตัราการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี ้
Ratio 1  = Ratio 0 x MP 

 [MP - (D - R)] 
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โดยท่ี  Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง  

Price 0 คือ   ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ   อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ   อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

MP คือ   ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิัทฯ 

D คือ   เงินปันผลต่อหุน้ท่ีจ่ายจรงิแก่ผูถื้อหุน้ 

R คือ   เงินปันผลต่อหุ้นท่ีจ่ายในอัตรารอ้ยละ 100 (หน่ึงร้อย) โดย

คํานวณจากกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังจากหัก

ขาดทุนสะสมและสาํรองตามกฎหมาย จากผลการดาํเนินงาน

ในรอบปีบัญชี หารดว้ยจาํนวนหุน้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิไดร้บัเงินปัน

ผล 

1.5.6 ในกรณีท่ีมีเหตุการณใ์ดๆ ในลักษณะเดียวกับ ขอ้ 1.5.1 ถึงขอ้ 1.5.5 อนัทาํใหผ้ลประโยชนต์อบแทน

ใดๆ ท่ีผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ จะไดร้ับเมื่อมีการใช้สิทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ดอ้ยไปกว่าเดิม โดยท่ีเหตกุารณใ์ดๆ นัน้ไม่ไดก้าํหนดอยู่ในขอ้ 1.5.1 ถึงขอ้ 1.5.5 

ดงักล่าวขา้งตน้ ใหบ้รษิัทฯ พิจารณาเพ่ือกาํหนดการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการ

ใชสิ้ทธิ (หรือปรบัจาํนวนหน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ แทนอตัราการใชสิ้ทธิ) ใหม่อย่างเป็นธรรม ไม่ทาํ

ใหสิ้ทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ดอ้ยไปกว่าเดิม โดยใหถื้อว่าผลการพิจารณานัน้เป็นท่ีสดุ และให้

บรษิัทฯ แจง้ตอ่ตลาดหลกัทรพัยท์นัทีนบัแต่วนัท่ีมีเหตกุารณห์รือก่อน 9.00 น. ของวนัถดัไป และแจง้ให้

สาํนกังาน ก.ล.ต. และนายทะเบียน ทราบถึงรายละเอียดดงักล่าวดว้ยภายในระยะเวลา 15 (สิบหา้) 

วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีมีเหตกุารณท่ี์ทาํใหต้อ้งดาํเนินการเปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิดงักล่าว 

1.5.7 การคาํนวณเปล่ียนราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ 1.5.1 ถึงขอ้ 1.5.6 เป็นอิสระต่อกัน 

และจะคาํนวณการเปล่ียนแปลงตามลาํดบัเหตกุารณก์่อนหลงัของการเปรียบเทียบกบัราคาตลาดของ

หุ้นสามัญของบริษัทฯ สําหรับในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึ ้นพร้อมกันให้คํานวณการ

เปล่ียนแปลงเรียงลําดับดังนี้ คือ ข้อ 1.5.1 ข้อ 1.5.5 ข้อ 1.5.4 ข้อ 1.5.2 ข้อ 1.5.3 และข้อ 1.5.6 

ตามลาํดับ โดยในแต่ละลาํดับครัง้ท่ีมีการคาํนวณการเปล่ียนแปลงใหค้งสภาพของราคาการใชสิ้ทธิ

และอตัราการใชสิ้ทธิเป็นทศนิยม 3 (สาม) ตาํแหน่ง 

 ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับ

รายละเอียดในขอ้ 1.5.2 ขา้งตน้  

1.5.8 การคาํนวณการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ 1.5.1 ถึงขอ้ 1.5.6 จะไม่มี

การเปล่ียนแปลงซึ่งทาํใหร้าคาการใชสิ้ทธิใหม่สงูขึน้และอตัราการใชสิ้ทธิลดลง เวน้แต่กรณีการรวมหุน้ 
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สําหรับการคํานวณจํานวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคํานวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการ

เปล่ียนแปลง (ทศนิยม 3 (สาม) ตาํแหน่ง) คูณกับจาํนวนหุน้สามญั (จาํนวนหุน้สามญัคาํนวณไดจ้าก

อตัราการใชสิ้ทธิใหม่คณูกบัจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิ เมื่อคาํนวณได้

จาํนวนหุน้ออกมาเป็นเศษหุน้ใหต้ดัเศษของหุน้นัน้ทิง้) ในกรณีจาํนวนเงินท่ีคาํนวณไดจ้ากการใชสิ้ทธิมี

เศษของบาท ใหใ้ชท้ศนิยม 2 (สอง) ตาํแหน่ง 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิจนเป็นผลทาํใหร้าคาการใชสิ้ทธิใหม่ท่ีคาํนวณตาม

สตูรมีราคาตํ่ากว่ามลูค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญั (Par Value) ของบรษิัทฯ นัน้ บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะ

ปรบัราคาการใชสิ้ทธิใหม่เท่ากบัมลูค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัเท่านัน้ สาํหรบัอตัราการใชสิ้ทธิใหม่ใหใ้ช้

อตัราการใชสิ้ทธิท่ีคาํนวณไดต้ามขอ้ 1.5.1 ถึงขอ้ 1.5.6 เช่นเดิม  

1.5.9 บริษัทฯ อาจทาํการปรบัราคาการใชสิ้ทธิควบคู่กับการออกใบสาํคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรบั

อตัราการใชสิ้ทธิก็ได ้ทัง้นี ้หากบริษัทฯ ตอ้งออกหุน้รองรบัเพ่ิมเติม ใหถื้อว่าบริษัทฯ ไดร้บัอนุญาตให้

เสนอขายหุน้รองรบัดงักล่าวเมื่อไดย้ื่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ีอนุมัติใหอ้อกหุน้เพ่ิมเติมเพ่ือรองรบัการ

ปรบัสิทธินัน้อย่างเพียงพอต่อสาํนกังาน ก.ล.ต.  

1.5.10 การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอัตราการใชสิ้ทธิตามขอ้ 1.5.1 ถึงขอ้ 1.5.6 และ/หรือ การปรบั

ราคาการใชสิ้ทธิควบคูก่ารออกใบสาํคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรบัอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ 1.5.9 

บริษัทฯ จะดาํเนินการแจง้รายละเอียดเก่ียวกับการปรบัสิทธิโดยบอกถึงเหตุผลท่ีตอ้งมีการปรบัสิทธิ 

รายละเอียดวิธีการคาํนวณ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่ อัตราการใชสิ้ทธิใหม่ วันท่ีการปรบัสิทธิมีผลบงัคบั 

และจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกทดแทนการปรบัอตัราการใชสิ้ทธิต่อตลาดหลกัทรพัย ์โดยจะแจง้

ทันทีนับตัง้แต่วนัท่ีมีเหตุการณท่ี์ทาํใหต้อ้งดาํเนินการเปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิหรือก่อน 9.00 น. ของ

วันท่ีการปรับสิทธิมีผลบังคับผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย ์และแจ้งต่อสาํนักงาน 

ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบหา้) วนันบัแต่วนัท่ีการปรบัสิทธิมีผลบงัคบัใช ้

1.5.11 บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ และจะไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ 

เวน้แต่จะมีการปรบัสิทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 1.5 นี ้  

1.6 การแก้ไขเพิ่มเติมสทิธิและเงือ่นไขของใบสาํคัญแสดงสทิธฯิ 

1.6.1 การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดสิทธิท่ีเป็นประโยชนต์่อผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ โดยชดัแจง้ หรือการแกไ้ข

เพ่ิมเติมท่ีตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย หรือการแกไ้ขเพ่ิมเติมในเร่ืองท่ีจะกระทบต่อสิทธิของ

ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีไม่ใช่สาระสาํคัญ เช่น แกไ้ขวิธีการใชสิ้ทธิและขั้นตอนการใชสิ้ทธิตามท่ี

ระบุในขอ้ 1.4.5 ขา้งตน้ หรือการแกไ้ขเพ่ิมเติมในเร่ืองท่ีไม่ทาํให้สิทธิของผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ 

ดอ้ยลง ซึ่งการแกไ้ขเพ่ิมเติมทั้งหลายเหล่านีจ้ะตอ้งไม่ขัดต่อบทบัญญัติหรือหลักเกณฑท่ี์กาํหนดใน

กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือ กฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ กฎ ระเบียบ 

หรือขอ้บงัคบั หรือคาํสั่งท่ีมีผลบงัคบัทั่วไป หรือประกาศ หรือขอ้บงัคบัของสาํนกังาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้ง
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ใหบ้ริษัทฯ กระทาํไดโ้ดยไม่ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากท่ีประชุมผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ภายหลงั

จากท่ีบรษิัทฯ ไดแ้จง้การแกไ้ขเพ่ิมเติมใหส้าํนกังาน ก.ล.ต รบัทราบแลว้ 

1.6.2 การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดสิทธินอกจากกรณีตามขอ้ 1.6.1 ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากคณะกรรมการ

บรษิัทฯ และท่ีประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ และภายหลงัจากท่ีบรษิัทฯ ไดแ้จง้การแกไ้ขเพ่ิมเติมให้

สาํนกังาน ก.ล.ต รบัทราบแลว้ 

การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดสิทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ในขอ้ 1.6.2 นี ้ยกเวน้การปรบัสิทธิตาม

เงื่อนไขการปรบัสิทธิท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 1.5 จะตอ้งไดร้บัความยินยอมดว้ยคะแนนเสียงตามท่ีกาํหนดไว้

ในขอ้ 1.7.8 

1.6.3 การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใด จะตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้กาํหนดตามประกาศ ทจ. 

34/2551 หรือกฎเกณฑใ์ดของสาํนกังาน ก.ล.ต. รวมทัง้ท่ีจะแกไ้ขเพ่ิมเติมภายหลงัจากท่ีบรษิัทฯ ไดร้บั

อนญุาตจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ใหอ้อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ  

1.6.4 ผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ และ/หรือ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไม่มีสิทธิท่ีจะเสนอใหแ้กไ้ขขอ้กาํหนด

สิทธิในเร่ือง อตัราการใชสิ้ทธิ ราคาการใชสิ้ทธิ และอายุของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ยกเวน้การปรบัสิทธิ

ตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิท่ีกาํหนดไวใ้นข้อ 1.5 และตอ้งไม่ขัดหรือแยง้กับกฎหมายและเป็นไปตาม

กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

บริษัทฯ จะดาํเนินการแจง้ไปยังผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ทราบถึงการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดสิทธิ

ดงักล่าวตามขอ้ 1.6.1 และ 1.6.2 ผ่านระบบการเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัย ์ภายใน 15       (สิบ

หา้) วนันบัแต่วนัท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดสิทธิตามขอ้ 1.6.1 หรือ 1.6.2 (แลว้แต่กรณี) และจะ

จดัส่งขอ้กาํหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เมื่อบริษัทฯ ไดร้บัการรอ้งขอเป็น

หนงัสือจากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ภายใน 15 (สิบหา้) วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัการรอ้งขอดงักล่าว  

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะดาํเนินการแจง้ใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์และนายทะเบียนของใบสาํคญั

แสดงสิทธิฯ ทราบถึงการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดสิทธิ และจะจัดส่งขอ้กาํหนดสิทธิท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

ดงักล่าวใหแ้ก่สาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์และนายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ภายใน 

15 (สิบหา้) วนันบัแต่วนัท่ีการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดสิทธิตามขอ้ 1.6.1 หรือ 1.6.2 (แลว้แต่กรณี)  

บรษิัทฯ จะแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดสิทธิตามขอ้ 1.6.2 ในวนัท่ีมีมติท่ีประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

1.7 การประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธฯิ 

การเรียกและ/หรือ การประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ใหเ้ป็นไปตามวิธีการดงัต่อไปนี ้

1.7.1 บริษัทฯ มีสิทธิเรียกประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไดไ้ม่ว่าในเวลาใดๆ แต่บริษัทฯ ตอ้งเรียกประชมุ 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เพ่ือขอมติในการดาํเนินการใดอย่างหน่ึงโดยเรว็ ภายใน 30 (สามสิบ) วนันบั

แต่เกิดเหตกุารณด์งัต่อไปนี ้
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(ก) หากมีการเสนอขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิไม่ว่าโดยบริษัทฯ หรือผูถื้อใบสาํคัญแสดง

สิทธิฯ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 1.6.2 หรือ 

(ข) หากมีเหตกุารณซ์ึ่งบรษิัทฯ เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนไดเ้สียของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ อย่างมี

นยัสาํคญั หรือความสามารถของบรษิัทฯ ในการปฏิบตัิหนา้ท่ีตามขอ้กาํหนดสิทธิ หรือ 

(ค) มีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ รายหน่ึงหรือหลายรายท่ีถือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ียังไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ

และ/หรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วนรวมกนัแลว้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 25 (ยี่สิบหา้) ของจาํนวนใบสาํคญั

แสดงสิทธิฯ ท่ียังมิได้มีการใช้สิทธิและ/หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน อาจร้องขอให้บริษัทฯ 

ดาํเนินการจดัประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ โดยไดท้าํเป็นหนงัสือท่ีระบเุหตุผลอย่างชดัเจนใน

การขอใหม้ีการประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ บริษัทฯ จะดาํเนินการปิดสมดุทะเบียนเพ่ือกาํหนด

สิทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ในการเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุดงักล่าว

เป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 (ยี่สิบเอ็ด) วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ทัง้นี ้ใบสาํคญัแสดง

สิทธิฯ จะถูกสั่งพกัการซือ้ขาย (วนัแรกท่ีขึน้เคร่ืองหมาย SP) จากตลาดหลกัทรพัย ์2 (สอง) วนัทาํการ

ก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หรือ ภายในระยะเวลาตามท่ีตลาดหลกัทรพัย์

กาํหนด 

1.7.2 ในการเรียกประชุมผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเน่ืองจากผูถื้อใบสาํคัญแสดง 

สิทธิฯ ท่ียังมิไดใ้ช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแลว้บางส่วนรอ้งขอ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เรียก

ประชุม ใหบ้ริษัทฯ จดัทาํหนงัสือนดัประชมุ ระบุ สถานท่ี วนั เวลา ผูท่ี้ขอใหเ้รียกประชุม และเร่ืองท่ีจะ

พิจารณาในท่ีประชมุ และจดัส่งใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วน

แต่ละราย ตามรายชื่อ และท่ีอยู่ท่ีปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ และแจง้ผ่าน

ระบบการเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัย ์เพ่ือกาํหนดสิทธิในการเขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่า 7 (เจด็) 

วนัก่อนการประชมุในแต่ละครัง้ 

1.7.3 ในการประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้

บางส่วนซึ่งมีสิทธิเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉนัทะใหบ้คุคลอ่ืนเขา้รว่มประชมุและออก

เสียงแทนตนก็ได ้โดยผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวจะตอ้งจัดทาํหนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ี

บริษัทฯ กาํหนดและใหย้ื่นหนงัสือมอบฉนัทะต่อประธานท่ีประชุมหรือผูท่ี้ประธานท่ีประชุมมอบหมาย

ก่อนเริ่มการประชมุ 

ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ หมายถึง ผู้ถือ

ใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ท่ียังไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแลว้บางส่วนของบริษัทฯ ใน ณ วันปิดสมุด

ทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ โดยไม่รวมถึงผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีมีส่วนไดเ้สียซึ่งจะไม่มีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในขอ้พิจารณาขอ้นัน้ 



 บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

 

หนา้ที่ 27 จาก 39 

 

ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีมีส่วนไดเ้สีย หมายถึง ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีมีความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชนใ์นเร่ืองท่ีท่ีประชมุพิจารณาลงมต ิใหด้ลุพินิจของบรษิัทฯ ในการพิจารณาว่าผูถื้อใบสาํคญั

แสดงสิทธิฯ รายใดเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียในระเบียบวาระการประชมุเร่ืองใดเป็นท่ีสดุ 

1.7.4 ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ มีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่วยของใบสาํคญัแสดง

สิทธิฯ ท่ีถืออยู่โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 1 (หน่ึง) หน่วยมี 1 (หน่ึง) เสียง  

1.7.5 ในการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีจดัขึน้โดยบริษัทฯ ใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ี

ไดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธาน

เจา้หนา้ท่ีบรหิาร หรือบคุคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารไมเ่ขา้รว่ม ใหผู้ถื้อใบสาํคญั

แสดงสิทธิฯ ท่ีเขา้ร่วมการประชุมเลือกผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีมาประชุมทาํ

หนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุก็ได ้โดยท่ีทัง้สองกรณี ประธานในท่ีประชมุไม่มีสิทธิออกเสียงชีข้าด 

1.7.6 องคป์ระชมุในการประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ียงั

มิไดใ้ชสิ้ทธิและ/หรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วน และ/หรือผูร้บัมอบฉันทะของผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ 

ดังกล่าวมาประชุมรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) ราย หรือไม่ตํ่ากว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนผู้ถือ

ใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วน และตอ้งถือใบสาํคญัแสดง

สิทธิฯ นบัรวมกันไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยทัง้หมดของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ียงั

มิไดใ้ชสิ้ทธิ และ/หรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วนจึงจะครบองคป์ระชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ นัน้  

1.7.7 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ 45 (ส่ีสิบหา้) นาที ยังมีผูถื้อใบสาํคญั

แสดงสิทธิฯ เขา้ร่วมประชุมยงัไม่ครบเป็นองคป์ระชมุใหถื้อว่าการประชมุเป็นอนัระงบัไป หากการเรียก

ประชุมเป็นการเรียกโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ ใหน้ัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 7 

(เจ็ด) วนั แต่ไม่เกินกว่าใน 14 (สิบส่ี) วนันบัจากวนักาํหนดประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ในครัง้แรก 

และใหบ้ริษัทฯ ดาํเนินการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมไปยงัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ทุกรายและตลาด

หลกัทรพัยต์ามรายละเอียดและวิธีการท่ีระบุไวข้า้งตน้ ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบ

องคป์ระชมุ  

1.7.8 มติท่ีประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวน

หน่วยของใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ท่ียังมิไดใ้ชสิ้ทธิ และ/หรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วน ณ ขณะนั้น ซึ่งมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมถึงผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

1.7.9 มติใดๆ ซึ่งท่ีประชุมผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ไดล้งมติไปแลว้นั้น ใหถื้อว่ามีผลผูกพันผูถื้อใบสาํคญั

แสดงสิทธิฯ ทกุรายไม่ว่าผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ นัน้จะไดเ้ขา้รว่มประชมุดว้ยหรือไม่ก็ตาม 

1.7.10 ภายหลงัจากบรษิัทฯ ดาํเนินการจดัประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ บรษิัทฯ จะแจง้มติของท่ีประชุมผู้

ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ใหผู้ถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาด

หลกัทรพัยโ์ดยเรว็ 
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1.7.11 บริษัทฯ จะดาํเนินการจดัทาํและบนัทึกรายงานการประชุมและเก็บรกัษาบนัทึกดงักล่าวไวท่ี้สาํนกังาน

ใหญ่ของบรษิัทฯ รายงานประชมุท่ีไดล้งลายมือชื่อโดยประธานท่ีประชมุใหถื้อเป็นหลกัฐานอนัสมบรูณ์

ของกิจการทั้งหลายท่ีไดป้ระชุมกันนั้น และใหถื้อว่าการประชุมและมติทัง้หลายไดก้ระทาํโดยถูกตอ้ง 

และบรษิัทฯ จะจดัส่งรายงานการประชมุดงักล่าวใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ละสาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน

ระยะเวลาไม่เกิน 14 (สิบส่ี) วนั นบัจากวนัประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

1.7.12 ในการประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทหรือผู้ท่ีไดร้ับมอบหมายจากบริษัทฯ และท่ีปรึกษา

กฎหมายของบริษัทฯ มีสิทธิท่ีจะเขา้ร่วมประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือ

ใหค้าํอธิบายในท่ีประชมุผูถื้อในสาํคญัแสดงสิทธิได ้

1.7.13 บรษิัทฯ จะเป็นผูช้าํระค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ทัง้หมด 

1.7.14 กรณีท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถจดัประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไดท้ันภายในอายุของใบสาํคัญแสดง

สิทธิฯ โดยไดป้ฏิบตัิตามเงื่อนไขใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในขอ้กาํหนดสิทธิแลว้ ใหถื้อว่าการดาํเนินการใดๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ยตุิลงและใหถื้อว่าไม่ไดม้ีการจดัประชมุในครัง้นัน้ 

1.8 การชดใชค้่าเสียหาย กรณีทีบ่ริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นเพื่อรองรับการใช้สทิธ ิ

บรษิัทฯ จะชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ตามรายละเอียดดงันี ้

1.8.1 บริษัทฯ จะชดใชค้่าเสียหายใหเ้ฉพาะผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีมาแจง้ความจาํนงท่ีจะใชสิ้ทธิในวนั

กาํหนดการใชสิ้ทธิ ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถจดัใหม้ีหุน้สามญัเพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดง

สิทธิฯ ไดอ้ย่างเพียงพอ โดยค่าเสียหายท่ีบริษัทฯ จะชดใชใ้หแ้ก่ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว 

สามารถคาํนวณไดต้ามท่ีกาํหนดในขอ้ 1.8.3 ยกเวน้ กรณีตามท่ีระบุไวใ้นขอ้จาํกัดการโอนใบสาํคัญ

แสดงสิทธิฯ และหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามขอ้ 2 

1.8.2 การชดใชค้่าเสียหายตามขอ้ 1.8.1 บริษัทฯ จะชาํระใหเ้ป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ และจะ

จดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัตามท่ีอยู่ท่ีระบใุนแบบแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิโดยถกูตอ้ง

แลว้ ภายใน 14 (สิบส่ี) วนัทาํการ นบัจากวนัท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ มาแจง้ความจาํนงท่ีจะใชสิ้ทธิ 

ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าเสียหายใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ไดภ้ายในระยะเวลา

ดงักล่าว ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะไดร้บัดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 (เจ็ดจดุหา้) ต่อปี โดยคาํนวณ

จากค่าเสียหายนบัแต่วนัท่ีพน้กาํหนด 14 (สิบส่ี) วนัทาํการดงักล่าวจนถึงวนัท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

ไดร้บัคืนเงินค่าเสียหาย 

 อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากบริษัทฯ ไดท้าํการส่งเช็ค ดร๊าฟท ์ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคาํสั่ง

จ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ทางไปรษณียล์งทะเบียน

ตามท่ีอยู่ท่ีระบุในแบบแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิโดยถูกตอ้งแลว้ ใหถื้อว่าผูถื้อใบสาํคัญแสดง 

สิทธิฯ ไดร้บัเงินค่าเสียหายคืนแลว้โดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ 

อีกต่อไป 
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1.8.3 การคาํนวณค่าเสียหายท่ีบรษิทัฯ จะชดใชใ้หผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ตามขอ้ 1.8.1 มีสตูรการคาํนวณ

ดงันี ้

ค่าเสียหายต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย เท่ากบั   B x [MP – EP] 

โดยท่ี  B คือ จาํนวนหุน้สามญัท่ีไม่สามารถจดัใหม้ี และ/หรือ เพ่ิมขึน้ได ้ตาม

อตัราการใชสิ้ทธิท่ีเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึน้ต่อ 1 หน่วย 

 MP  คือ  ราคาปิดของหุน้สามญัของบริษัทฯ ในวนักาํหนดการใชสิ้ทธิใน

แต่ละครัง้ซึ่งผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ มาแสดงความจาํนงการ

ใชสิ้ทธิ 

 EP  คือ  ราคาการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หรือราคาการใชสิ้ทธิ

ตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิหากมีการปรบัราคาการใชสิ้ทธิ 

1.8.4 การชดใชค้่าเสียหายตามขอ้นีใ้หถื้อเป็นท่ีสดุ 

อน่ึง ในกรณีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นคนต่างดา้ว (ทัง้บคุคลธรรมดาและนิติบคุคล) ไม่สามารถ

ใชสิ้ทธิได ้เน่ืองจากขอ้จาํกดัในเร่ืองอตัราส่วนการถือหุน้ของคนต่างดา้ว ซึ่งขอ้บงัคบับรษิัทฯ กาํหนดวา่

การถือหุน้ของคนต่างดา้วจะตอ้งไม่เกินกว่ารอ้ยละ 49 (ส่ีสิบเกา้) ของจาํนวนหุน้ท่ีออกจาํหน่ายแลว้

ทั้งหมดของบริษัทฯ ในกรณีเช่นนี ้บริษัทฯ จะไม่ชดเชยค่าเสียหายหรือดาํเนินการอ่ืนใดใหแ้ก่ผูถื้อ

ใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นคนต่างดา้ว และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นคนต่างดา้ว ไม่มีสิทธิ

เรียกรอ้งค่าเสียหายหรือเรียกรอ้งใหบ้รษิัทฯ ชดใชใ้ดๆ ทัง้สิน้ 

1.9 สถานะของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ แสดงความ

จาํนงใช้สิทธิ 

สถานะของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีอยู่ระหว่างวนัท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ แสดงความจาํนงใชสิ้ทธิ 

และวนัก่อนวนัท่ีกระทรวงพาณิชยจ์ะรบัจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้ อนัเน่ืองมาจากการใชสิ้ทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ียงัไม่ไดแ้สดงความ

จาํนงใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิน้สุดลงในวันท่ีกระทรวงพาณิชยร์ับจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้

เรียบรอ้ยทกุประการ อนัเน่ืองมาจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ  

ในกรณีท่ีบรษิทัฯ มีการปรบัราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิในช่วงท่ีบรษิัทฯ ยงัไม่ไดน้าํหุน้

สามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย ์ผู้ถือ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไดท้าํการใชสิ้ทธิแลว้จะไดร้บัการปรบัสิทธิยอ้นหลงั โดยบริษัทฯ จะดาํเนินการ

ออกหุน้สามญัใหม่เพ่ิมเติมใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ โดยเร็วท่ีสุดตามจาํนวนท่ีผูถื้อใบสาํคญั

แสดงสิทธิฯ สมควรจะไดร้บัหากราคาท่ีไดป้รบัใหม่นัน้มีผลบงัคบัใช ้โดยหุน้สามญัส่วนท่ีเพ่ิมใหมอ่าจ

ไดร้บัชา้กว่าหุน้สามญัท่ีไดร้บัก่อนหนา้นีแ้ลว้  
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1.10 สถานะของหุน้สามัญใหม่ทีเ่กดิจากการใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

บรษิัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุชาํระแลว้ของบรษิัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชยต์ามจาํนวนหุน้

สามัญท่ีออกใหม่สาํหรบัการใชสิ้ทธิภายใน 14 (สิบส่ี) วัน นับตัง้แต่วันกาํหนดการใชสิ้ทธิซึ่งบริษัทฯ 

ไดร้บัชาํระค่าหุน้ครบถว้นตามจาํนวนท่ีมีการใชสิ้ทธิแลว้ และบรษิัทฯ จะดาํเนินการใหน้ายทะเบียนหุน้

ของบรษิัทฯ จดแจง้ชื่อของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไดแ้สดงความ

จาํนงในการใชสิ้ทธิโดยถูกตอ้งสมบรูณแ์ลว้นัน้ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เป็นผูถื้อหุน้สามญั

ของบรษิัทฯ ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ตามจาํนวนหุน้สามญัท่ีคาํนวณไดจ้ากการใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ 

หุน้สามญัใหม่ท่ีออกเน่ืองจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับ

หุ้นสามัญของบริษัทฯ ท่ีไดอ้อกไปก่อนหน้าแลว้ทุกประการ นับตั้งแต่วันท่ีมีการจดแจง้ชื่อของผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และกระทรวงพาณิชย์

รบัจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้เรียบรอ้ยทุกประการ อันเน่ืองมาจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดง

สิทธิฯ  

หากบริษัทฯ ไดป้ระกาศวนักาํหนดใหสิ้ทธิในเงินปันผลหรือผลประโยชนอ่ื์นใดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ก่อนวันท่ี

นายทะเบียนหุน้ของบริษัทฯ ไดจ้ดแจง้ชื่อของผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสาํคัญแสดง

สิทธิฯ ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้สามญัของบริษัทฯ และกระทรวงพาณิชยร์บัจด

ทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้เรียบรอ้ยทุกประการ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดง

สิทธิฯ ดงักล่าวจะไม่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผลหรือผลประโยชนอ่ื์นใดนัน้  

1.11 มติทีป่ระชุมผู้ถือหุน้เพื่ออนุมัติการออกหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธขิองใบสาํคัญแสดงสทิธฯิ 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ซึ่งไดป้ระชมุเมื่อวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมตัิการออก

และเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จาํนวน ไม่เกิน 350,963,694 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ 

ท่ีไดจ้องซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ (Rights Offering) ในอตัราส่วนการจดัสรร 2 หุน้สามญัเพ่ิม

ทนุต่อ 1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (ในกรณีท่ีมีเศษหุน้จากการคาํนวณใหปั้ดทิง้) ท่ีราคาเสนอขายใบสาํคญั

แสดงสิทธิฯ หน่วยละ 0 บาท และอัตราส่วนการใชสิ้ทธิคือ 1 ใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ มีสิทธิท่ีจะซือ้หุน้

สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ได ้1 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ท่ีราคาใชสิ้ทธิ 0.70 บาทต่อหุน้ และ

ไดอ้นุมตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ อีกจาํนวนไม่เกิน 350,963,694 บาท โดยออกหุน้สามญั

ใหม่จาํนวนไม่เกิน 350,963,694 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้(Par Value) หุน้ละ 1.00 บาท เพ่ือรองรบัการ

ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าว   
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1.12 รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญทีอ่อกใหม่เพื่อรองรับใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ 

 จาํนวนหุน้ท่ีรองรบัการใชสิ้ทธิไม่เกนิ 350,963,694 หุน้  

มลูค่าท่ีตราไว ้(Par Value) หุน้ละ 1.00 (หน่ึง) บาท  

ราคาการใชสิ้ทธิ หุน้ละ 0.70 บาท  

รายละเอียดการคาํนวณจาํนวนหุน้รองรับ 

บรษิัทมีหุน้สามญัท่ีออกใหม่จาํนวน 350,963,694 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรบัการออก

และเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 2 (WAVE-W2) จาํนวน 350,963,694 หุน้ ซึ่งคิดเป็นสดัส่วน

หุน้รองรบัต่อจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัท เท่ากบัรอ้ยละ 23.08  

* วิธีการคาํนวณสดัส่วนหุน้รองรบั:  

จาํนวนหุน้รองรบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทซึง่รวมจาํนวนหุน้ท่ีจะออกใหม่อ่ืนท่ี  

บรษิัท จะเสนอขายควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้ 

รอ้ยละ 23.08 = 350,963,694  

1,520,842,672  

โดยสดัส่วนหุน้รองรบัดงักล่าวขา้งตน้คาํนวณจากหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท ณ วนัท่ี 24 

มิถุนายน 2563 (ซึ่งเป็นวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 

พิจารณาอนมุตัิการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ จาํนวนไม่เกิน 350,963,694 หน่วย)  

1.13 การดาํเนินการหากมีหุน้ทีจ่ัดสรรไว้คงเหลือจากการใช้สทิธติามใบสาํคัญแสดงสทิธิฯ 

หากมีหุน้สามญัท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ในครัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ

คณะกรรมการบริหาร จะเสนอผ่านท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาจดัสรรหุน้สามญัท่ีเหลือจากการใช้

สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ต่อไป ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนด เงื่อนไข และวิธีการท่ีเก่ียวขอ้งตาม 

พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกดั (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) ประกาศของตลาดหลกัทรพัย ์และสาํนกังาน 

ก.ล.ต. 

1.14 ตลาดรองของใบสาํคัญแสดงสิทธฯิ ทีเ่สนอขาย 

บริษัทฯ จะดาํเนินการยื่นคาํขออนุญาตใหต้ลาดหลกัทรพัยพิ์จารณารบัใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้

สามญัของบรษิัทฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ภายใน 45 (ส่ีสิบหา้) วนันบัจากวนัท่ี

บรษิัทฯ ไดด้าํเนินการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เสรจ็สิน้ลง 
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1.15 ตลาดรองของหุน้สามัญทีเ่กดิจากการใช้สทิธขิองใบสาํคัญแสดงสทิธิฯ 

บรษิัทฯ จะดาํเนินการยื่นคาํขอใหร้บัหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยภ์ายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิแต่ละครัง้ ทัง้นี ้

เพ่ือใหหุ้น้สามญัดงักล่าวสามารถทาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยไ์ดเ้ช่นเดียวกบัหุน้สามญัเดิมของ

บรษิัทฯ 

1.16 ผลกระทบทีมี่ต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) 

(1) ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) สามารถพิจารณาได้เป็นกรณี

ดังต่อไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

การคาํนวณผลกระทบต่อสดัส่วนของผูถื้อหุน้ = 1 – (Qo / Qn) 

โดยกาํหนดให ้  

Qo = จาํนวนหุน้รวมทั้งหมดท่ีผูถื้อหุน้จะไดร้บัในแต่ละกรณี ซึ่งแบ่งเป็นกรณีต่างๆ 

ดงันี ้
 

กรณี จาํนวนหุน้รวมทัง้หมด 

ท่ีผูถื้อหุน้จะไดร้บัในแต่ละกรณี 

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

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

กรณีท่ี 3   Qo = Qa  467,951,591 หุน้ 

กรณีท่ี 1 ผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้สามญัท่ีออกใหม่ตามสดัส่วนการถือหุน้ทัง้จาํนวน 

สําหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering และผู้ใช้สิทธิซื ้อหุ้นสามัญตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ WAVE-W2 ทัง้จาํนวนเป็นผูถื้อหุน้เดิม 

กรณีท่ี 2 ผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้สามญัท่ีออกใหม่ตามสดัส่วนการถือหุน้ทัง้จาํนวน 

สําหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering แต่ผู้ใช้สิทธิซื ้อหุ้นสามัญตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ WAVE-W2 ทัง้จาํนวนไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดิม 

กรณีท่ี 3 ผูถื้อหุน้เดิมบางรายไม่ใช ้สิทธิจองซือ้หุน้สามญัท่ีออกใหม่ตามสดัส่วนการถือหุน้ 

สาํหรบัการเสนอขายหุน้ Rights Offering โดยมีผูถื้อหุน้เดิมรายอ่ืนใชสิ้ทธิจองซือ้

หุน้เกินสิทธิสาํหรบัการเสนอขายหุน้ Rights Offering และไม่มีหุน้ท่ีไม่ไดร้บัการ

จองซือ้เหลือ ณ วันท่ีการเสนอขายหุน้ Rights Offering เสร็จสิน้ และ ผูใ้ชสิ้ทธิ

ซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ WAVE-W2 ทัง้จาํนวนไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดิม 



 บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน)  

 

หนา้ที่ 33 จาก 39 

 

Qa = จาํนวนหุน้สามญัเดิมท่ีชาํระมลูค่าแลว้ทัง้หมด  จาํนวน 467,951,591   หุน้ 

Qr = หุน้สามญัท่ีออกใหม่ท่ีจะเพ่ิมขึน้เมื่อการเสนอขายหุน้ Rights Offering เสรจ็สิน้ 

จาํนวน 701,927,387 หุน้ (บนสมมติฐานว่าบริษัทออกหุน้สามัญท่ีออกใหม่ท่ี

จาํนวนสงูสดุ) 

Qw = หุ้นสามัญท่ีออกใหม่ท่ีจะเพ่ิมขึน้เมื่อมีการใชสิ้ทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบสาํคัญ

แสดงสิทธิ WAVE-W2 จาํนวน 350,963,694 หุน้ (บนสมมติฐานว่าบริษัทออก

หุน้สามญัท่ีออกใหม่ท่ีจาํนวนสงูสดุ) 

Qn = จาํนวนหุน้รวมทัง้หมด ซึ่งรวมหุน้สามญัท่ีออกใหม่จากการเสนอขายหุน้ Rights 

Offering และ หุน้สามัญท่ีออกใหม่จากการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญั

แสดงสิทธิ WAVE-W2  

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

 

กรณีท่ี 1 ไม่มีผลกระทบต่อสดัส่วนของผูถื้อหุน้  

กรณีท่ี 2 ผลกระทบต่อสดัส่วนของผูถื้อหุน้ เท่ากบั รอ้ยละ 23.08 

กรณีท่ี 3 ผลกระทบต่อสดัส่วนของผูถื้อหุน้ เท่ากบั รอ้ยละ 69.23 

 

(2) ผลกระทบตอ่ราคาหุน้ (Price Dilution)  

การคาํนวณตามผลกระทบต่อราคาหุน้ = (Pa - Pn) / Pa 

โดยกาํหนดให ้  

Pa = ราคาถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของหุน้สามัญในตลาดหลักทรพัยฯ์ 7 วันทาํการ

ติดต่อกัน ก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวนัท่ี  24 มิถุนายน 2563 

(ระหว่างวนัท่ี 15 มิถุนายน 2563 ถึงวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 คิดเป็นราคา

เท่ากบั 1.03 บาทต่อหุน้) 

Pr = ราคาเสนอขายสาํหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering ท่ีราคาเท่ากับ 

0.70 บาท 

Pw = ราคาใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ WAVE-W2 ท่ีราคาเท่ากบั 

0.70 บาท 

Qa = จาํนวนหุน้สามญัเดิมท่ีชาํระมลูค่าแลว้ทัง้หมด  จาํนวน 467,951,591   หุน้ 

Qr = หุน้สามญัท่ีออกใหม่ท่ีจะเพ่ิมขึน้เมื่อการเสนอขายหุน้ Rights Offering เสรจ็

สิน้ จาํนวน 701,927,387 หุน้ (บนสมมติฐานว่าบริษัทออกหุน้สามญัท่ีออก

ใหม่ท่ีจาํนวนสงูสดุ) 
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Qw = หุน้สามญัท่ีออกใหม่ท่ีจะเพ่ิมขึน้เมื่อมีการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญั

แสดงสิทธิ WAVE-W2 จาํนวน 350,963,694 หุ้น (บนสมมติฐานว่าบริษัท

ออกหุน้สามญัท่ีออกใหม่ท่ีจาํนวนสงูสดุ)  

Pn = ราคาหุน้เฉล่ียของหุน้ทัง้หมด ซึ่งรวมหุน้สามญัท่ีออกใหม่จากการเสนอขาย

หุน้ Rights Offering และหุน้สามัญท่ีออกใหม่จากการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั

ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ WAVE-W2 

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

 = [(1.03 x 467,951,591) + (0.70 x 701,927,387) + (0.70x350,963,694)] / 

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

 =  0.80 บาทต่อหุน้  

ผลกระทบ

ต่อราคาหุน้ 

= รอ้ยละ 22.18   

 

ภายหลงัการออกและการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ตามการเสนอขายหุน้ Rights offering 

และการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ WAVE-W2 แลว้เสร็จ ราคาของหุน้สามญั

ของบรษิัทจะลดลงท่ีอตัราประมาณรอ้ยละ 22.18 

 

(3) ผลกระทบตอ่ส่วนแบ่งกาํไรตอ่หุน้ (Earnings per Share  Dilution)  

การคาํนวณตาม ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรต่อหุน้ = (EPSa- EPSr )/EPSa 

โดยกาํหนดให ้

กาํไรสทุธิ 

(ขาดทนุสทุธิ) 

= (90,526,126) บาท (ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2562 ถงึวนัท่ี 31 มีนาคม 

2563) 

EPSa =  กาํไรสทุธิ / จาํนวนหุน้สามญัเดมิท่ีชาํระมลูค่าแลว้ทัง้หมด  จาํนวน 

467,951,591 หุน้ 

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

 = (0.1935) บาทต่อหุน้ 

EPSr =  กาํไรสทุธิ / จาํนวนหุน้สามญัทัง้หมดหลงัเมื่อมีการเสนอขาย Rights 

Offering เสรจ็สิน้ จาํนวน 701,927,387 หุน้ และเมื่อมีการใชสิ้ทธิซือ้หุน้

สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ WAVE-W2 จาํนวน 350,963,694 หุน้ 

 = (90,526,126) / [467,951,591+701,927,387+350,963,694 ]  

 = (0.0595) บาทต่อหุน้ 
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ผลกระทบต่อ

ส่วนแบ่งกําไร

ต่อหุน้ 

= ไม่สามารถคาํนวณได ้ตามสตูรการคาํนวณขา้งตน้ 

 

เน่ืองจากบรษิัทมีผลขาดทนุสทุธิ ในช่วงส่ีไตรมาสยอ้นหลงัล่าสดุ ทาํใหอ้ตัรากาํไรต่อหุน้เป็นลบ

(EPSa ติดลบ) ดงันัน้ ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรต่อหุน้จงึไม่สามารถคาํนวณไดต้ามสตูรการ

คาํนวณขา้งตน้ 

 

2. ข้อจาํกัดการโอนใบสาํคัญแสดงสทิธิฯ 

2.1 การโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ 

บริษัทฯ ไม่มีข้อจาํกัดการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ เว้นแต่การโอนเกิดขึน้ในช่วงปิดสมุดทะเบียน

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เพ่ือพกัการโอนสิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ในกรณีการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย ซึ่ง

บริษัทฯ จะปิดสมดุทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เพ่ือพกัการโอนหรือการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดง 

สิทธิฯ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วนัก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ และตลาดหลกัทรพัยจ์ะทาํการขึน้เคร่ืองหมาย SP 

(หา้มการซือ้ขาย) ล่วงหนา้ 2 (สอง) วนัทาํการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน (ในกรณีท่ีวนัปิดสมดุทะเบียน

พักการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ตรงกับวันหยุดทาํการของตลาดหลักทรัพย  ์ให้เล่ือนวันปิดสมุด

ทะเบียนเป็นวนัทาํการก่อนหนา้) 

2.2 บุคคลทีไ่ม่ใช่สัญชาติไทย 

บรษิัทฯ มีขอ้จาํกดัการโอนหุน้อนัสืบเน่ืองมาจากขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ว่าดว้ยเร่ืองอตัราส่วนการถือหุน้

ของบคุคลท่ีมิใช่สญัชาติไทย ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

2.2.1 บรษิัทฯ จะไม่ออกหุน้สามญัใหแ้ก่ผูใ้ชสิ้ทธิท่ีมิใช่สญัชาติไทย ซึ่งไดด้าํเนินการใชสิ้ทธิตามวธีิการใชสิ้ทธิ

จนทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีไม่มีสัญชาติไทยมีจาํนวนเกินกว่ารอ้ยละ 49                    

(ส่ีสิบเก้า) ของจาํนวนหุ้นท่ีออกจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามท่ีระบุในข้อบังคับหรือตาม

สดัส่วนท่ีอาจมีการแกไ้ขตามขอ้บงัคบัในอนาคต  

2.2.2 หากขอ้จาํกดัการโอนดงักล่าวขา้งตน้ มีผลทาํใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไม่ใช่สญัชาติไทยซึ่งไดใ้ช้

สิทธิตามวิธีการใชสิ้ทธิดงัท่ีกล่าวมาแลว้โดยครบถว้น ไม่สามารถใชสิ้ทธิไดต้ามจาํนวนท่ีระบุในแบบ

แสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะอนุญาตใหด้าํเนินการ

ใชสิ้ทธิเพียงส่วนท่ีไม่ขัดต่อขอ้จาํกัดขา้งตน้โดยผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ สามารถเลือกใหบ้ริษัทฯ 

ดาํเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปนี ้
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ก) ใหบ้ริษัทฯ คืนเงินท่ีเหลือตามราคาการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ในส่วนท่ีไม่สามารถใช้

สิทธิไดโ้ดยไม่มีดอกเบีย้ ใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไม่ใช่สญัชาติไทยดงักล่าวเป็นเช็คระบุ

ชื่อขีดครอ่มเฉพาะทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบใุนแบบแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิ

โดยถกูตอ้งแลว้ ภายใน 14 (สิบส่ี) วนัทาํการนบัแต่วนักาํหนดการใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ ๆ 

ข) ใหบ้ริษัทฯ เป็นผูถื้อแบบแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ และเงินตามจาํนวน

การใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีมิใช่สญัชาติไทย ไดย้ื่นความจาํนงการใช้

สิทธิในส่วนท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิเอาไวต้ามลาํดบักอ่นหลงั เพ่ือดาํเนินการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดง

สิทธิฯ ในส่วนท่ียงัไม่ไดม้ีการใชสิ้ทธิทัง้จาํนวนหรือบางส่วน เมื่อการเขา้ถือหุน้ตามใบสาํคญัแสดง

สิทธิฯ ดงักล่าวไม่ขดัต่อขอ้จาํกดัเร่ืองสดัส่วนการถือหุน้ของคนท่ีมิใช่สญัชาติไทย 

ทั้งนี ้ ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีไม่ใช่สัญชาติไทยจะตอ้งแสดงความจํานงท่ีจะให้บริษัทฯ 

ดาํเนินการตามขอ้ (ก) หรือ (ข) ขา้งตน้ โดยระบใุนแบบแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั 

ณ วนัแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ 

บริษัทฯ จะอนุญาตใหม้ีการดาํเนินการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ในส่วนท่ียงัไม่ไดร้บัการ

ใชสิ้ทธิบางส่วนหรือทัง้หมดในวนัใชสิ้ทธิท่ีสามารถกระทาํไดโ้ดยท่ีไม่ขดัต่อขอ้จาํกัด อย่างไรก็ดี 

หากมีจาํนวนใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีรอการใชสิ้ทธิ ณ วันใช้สิทธิดังกล่าวมากกว่าจาํนวนหุน้

สามญัท่ีสามารถอนุญาตใหซ้ือ้ไดโ้ดยไม่ขัดต่อขอ้จาํกัดการโอนหุน้ เร่ืองสัดส่วนการถือหุน้ของ

บุคคลท่ีมิไดม้ีสัญชาติไทย บริษัทฯ จะดาํเนินการใชสิ้ทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ใหแ้ก่ผูถื้อ

ใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีมิใช่สัญชาติไทยตามลาํดับการแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิท่ีครบถว้น

สมบูรณต์ามท่ีกาํหนดในการใชสิ้ทธิ หาก ณ วันกาํหนดการใชสิ้ทธิ ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ 

ดงักล่าวไม่สามารถใชสิ้ทธิไดเ้น่ืองจากขอ้จาํกัดเร่ืองสดัส่วนการถือหุน้ของบคุคลท่ีมิไดม้ีสญัชาติ

ไทย ใหถื้อว่าใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าวไม่สามารถใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัในครัง้นัน้ๆ โดยผูถื้อ

ใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีมิใช่สัญชาติไทยดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัทฯ 

และบรษิัทฯ จะไม่ชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดขึน้ทัง้สิน้  

ค) ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีมิได้มีสัญชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชยไม่ว่าในรูปแบบใดจาก   

บริษัทฯ ในกรณีท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิได ้โดยมีสาเหตุมาจากขอ้จาํกัดเร่ืองสัดส่วนการถือหุน้ของ

บคุคลท่ีมไิดม้สีญัชาติไทย  
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3. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย ์

3.1 การส่งมอบใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ 

บริษัทฯ จะดาํเนินการส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือ

หุ้น (Rights Offering) โดยบริษัทฯ จะดําเนินการออกและส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตาม 

รายละเอียด ดงันี ้

3.1.1 ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพยก์ับบริษัทหลักทรัพย ์หรือ ศูนยร์ับฝากหลักทรพัย์

บริษัท ศูนยร์บัฝากทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด ในฐานะนายทะเบียน จะส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

ตามจาํนวนท่ีไดร้บัจดัสรรใหแ้ก่ผูท่ี้ไดร้บัการจดัสรรทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบั ตามชื่อท่ีอยู่ท่ีระบุ

ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ภายใน 15 (สิบหา้) วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ในกรณีนี ้ผู้

ท่ีได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีได้รับการจัดสรรในครั้งนี ้ในตลาด

หลักทรพัยไ์ดจ้นกว่าจะไดร้บัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ซึ่งอาจไดร้บัภายหลังจากท่ีใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ 

ของบรษิัทฯ ไดร้บัอนญุาตใหเ้ริ่มทาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์

3.1.2 ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพยก์ับบริษัทหลักทรัพย ์บริษัท ศูนยร์ับฝากหลักทรพัย ์

(ประเทศไทย) จาํกัด ในฐานะนายทะเบียน จะนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ฝากไวก้ับ “บริษัท ศูนยรั์บ

ฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอดบญัชี

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีบรษิัทหลกัทรพัยน์ัน้ฝากหลกัทรพัยอ์ยู่ ในขณะเดียวกนับรษิัทหลกัทรพัย์

นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจาํนวนใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีผูไ้ดร้บัจดัสรรฝากไว ้และ ออกหลักฐานการ

ฝากใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บัการจดัสรรภายใน 7 (เจ็ด) วนัทาํการ นบัจากวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

ในกรณีนี ้ผูท่ี้ไดร้บัการจดัสรรจะสามารถขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ในตลาดหลกัทรพัยไ์ดท้นัทีท่ีตลาด

หลกัทรพัยอ์นญุาตใหใ้บสาํคญัแสดงสิทธิฯ ของบรษิัทฯ ทาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้ชื่อของ

ผู้ถือหุ้นท่ีได้รับการจัดสรรจะตอ้งตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ท่ีผู้ท่ีได้รับการจัดสรร

ประสงคท่ี์จะฝากใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ไว้ มิฉะนั้นแลว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะดาํเนินการออก

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ใหแ้ก่ผูท่ี้ไดร้บัการจดัสรรตามขอ้ 3.1.1 แทน 

3.1.3 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้เดิมมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยก์บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขท่ี 600 บรษิัท ศนูย์

รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด ในฐานะนายทะเบียน จะนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ฝากไวก้ับ

ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์และ ศูนยร์บัฝากหลักทรพัยจ์ะบันทึกยอดบัญชีจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

ตามจาํนวนท่ีไดร้บัการจดัสรรไวใ้นบญัชีของบญัชีผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชิกเลขท่ี 600 และออกหลกัฐาน

การฝากให้แก่ผู้ท่ีไดร้ับการจัดสรรภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันท่ีออกใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ เมื่อ 

ผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บัการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ตอ้งการขายใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ผูถื้อหุน้ดังกล่าว

จะตอ้งถอนใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยตอ้งติดต่อผ่านบริษัทหลักทรพัย์

ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดาํเนินการตามท่ีศูนยร์ับฝากหลักทรัพย ์และ/หรือ บริษัท

หลกัทรพัยน์ัน้ๆ กาํหนดดงันัน้ในกรณีนี ้ผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บัจดัสรรจะสามารถขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ใน
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ตลาดหลกัทรพัยไ์ดท้นัทีท่ีตลาดหลกัทรพัยอ์นญุาตใหใ้บสาํคญัแสดงสิทธิฯ ของบรษิัทฯ ทาํการซือ้ขาย

ไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์และผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไดด้าํเนินการถอนใบสาํคญั

แสดงสิทธิฯ ออกจากบญัชี 600 ดงักล่าวแลว้ 

3.2 การส่งมอบหุ้นสามัญทีเ่กิดจากการใช้สิทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ 

ในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีใชสิ้ทธิ

ซือ้หุน้สามญัสามารถเลือกใหบ้รษิัทฯ ดาํเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปนี ้

3.2.1  ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สามญั โดยให้

ออกใบหุน้ในนามของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะส่งมอบใบหุน้ตามจาํนวนท่ี

ใช้สิทธิแก่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ ตามชื่อท่ีอยู่ท่ีระบุไวใ้นสมุด

ทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือท่ีระบุในแบบแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิ ภายใน 15 (สิบหา้) วนั

ทาํการนับจากวันกาํหนดการใชสิ้ทธิแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีใชสิ้ทธิซือ้หุ้น

สามญัจะไม่สามารถขายหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิในตลาดหลกัทรพัย ์ไดจ้นกว่าจะไดร้บัใบหุน้ 

ซึ่งอาจจะไดร้บัภายหลังจากท่ีหุน้สามัญท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ทาํการซือ้ขายใน

ตลาดหลกัทรพัย ์

3.2.2  ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไดร้บัการจดัสรรหุน้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สามญั แต่ประสงค์

จะใชบ้รกิารของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ประสงคท่ี์จะฝากหุน้สามญัท่ีเกดิ

จากการใชสิ้ทธิไวใ้นบญัชีของบริษัทหลกัทรพัยซ์ึ่งผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย์

อยู่ กรณีนีศู้นยร์บัฝากหลักทรพัยจ์ะดาํเนินการนาํหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิฝากไวก้ับ “บริษัท 

ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกัด เพื่อผู้ฝาก” และศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอด

บญัชีจาํนวนหุน้สามญัท่ีบริษัทหลกัทรพัยน์ัน้ฝากหุน้สามญัอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลกัทรพัยน์ัน้ ก็

จะบันทึกยอดบัญชีจาํนวนหุน้สามัญท่ีบริษัทหลักทรพัยน์ั้นฝากหุน้สามัญอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัท

หลกัทรพัยน์ัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจาํนวนหุน้สามญัท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไดร้บัการจดัสรรหุน้

ฝากไวแ้ละออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ท่ีไดร้บัการจดัสรรภายใน 7 (เจ็ด) วนัทาํการ นบัจากวนั

กาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีนีผู้ถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีไดร้บัการจัดสรรหุน้สามัญจะ

สามารถขายหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิในตลาดหลกัทรพัย ์ไดท้นัทีท่ีตลาดหลกัทรพัยอ์นุญาตให้

หุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิทาํการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์

ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเลือกใหบ้รษิัทฯ ดาํเนินการตามขอ้ 3.2.2 ชื่อ

ของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไดร้บัการจดัสรรหุน้ จะตอ้งตรงกบัชื่อเจา้ของบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยท่ี์

ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ประสงคท่ี์จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพยด์ังกล่าว มิฉะนั้นแลว้ 

บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะดาํเนินการออกใบหุน้แก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไดร้บัการจดัสรรหุน้ตาม

ขอ้ 3.2.1 แทน 
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Checklist warrant-RO 

สําหรับการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น (“warrant”) และหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับ 

warrant  (“หุ้นรองรับ”) ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น  

 

บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ (“บริษัท”)  บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

  เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“บจ.”) 

  เป็นบริษทัมหาชนจาํกดัท่ีมีหนา้ท่ีตามมาตรา 56 (ท่ีไม่ใช่ บจ.) 

 

รายละเอยีดของ warrant   

- ช่ือ warrant  (ถา้มี) ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท ์

จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2 (WAVE-W2)   

 - เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีมีรายช่ือ ณ วนัท่ี  8 กนัยายน 2563   

 - วนัท่ีเสนอขาย warrant  28 ตุลาคม 2563 - วนัส้ินสุดอาย ุwarrant 27 ตุลาคม 2566  

- จาํนวน warrant ท่ีเสนอขาย ไม่เกิน  350,963,694 หน่วย    - วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย   27 ตุลาคม 2566 

 - ราคาท่ีเสนอขาย -0- บาทต่อหน่วย (ไม่คิดมูลค่า)  

- จาํนวนหุน้รองรับ ไม่เกิน 350,963,694 หุน้  

- อตัราการใชสิ้ทธิ  ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนได ้1 หุ้น (เวน้แต่กรณีมี

การปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

- ราคาใชสิ้ทธิ   0.70 บาทต่อหุน้  

 

Checklist 
ครบถ้วน 

ตามเกณฑ์0

1 

เอกสารอ้างอิง 

(ข้อ/หน้า) 

1. ลักษณะของ warrant   

 1.1 สัดส่วนจาํนวนหุ้นรองรับต่อจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมดของบริษทั1

2 เท่ากบั   ≤ 50%  

 ข้อกําหนดสิทธิ (หน้า 5 ข้อ 1.1 

ลกัษณะสําคญัของใบสําคญัแสดง

 
1
  ใหร้ะบุ  N/A หากเกณฑใ์นขอ้ใดไม่สามารถ apply กบักรณีของบริษทัได ้

2  วิธีการคาํนวณสัดส่วนจาํนวนหุ้นรองรับ :  

((จาํนวนหุน้รองรับ warrant ท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี) + (จาํนวนหุ้นรองรับ CD หรือ warrant ท่ีเสนอขาย 

  ในคร้ังอ่ืน* ซ่ึงไม่รวมหุน้ท่ีจดัไวร้องรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant))    

                        (จาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  ซ่ึงรวมจาํนวนหุน้ท่ีจะออกใหม่อ่ืน 

ท่ีบริษทั จะเสนอขายควบคู่กบั warrant ในคร้ังน้ี) 

* เฉพาะจาํนวนหุ้นรองรับท่ี outstanding  อน่ึง หากในการประชุมผูถ้ือหุ้นเพ่ือมีมติออก warrant ในคร้ังน้ี ผูถ้ือหุ้นมีมติอนุมติัให้

ออกหุ้นเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน หรือผูถ้ือหุ้นมีมติในวาระอ่ืนใดท่ีอาจทาํให้จาํนวนหุ้น
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Checklist 
ครบถ้วน 

ตามเกณฑ์0

1 

เอกสารอ้างอิง 

(ข้อ/หน้า) 

สิ ท ธิ ฯ  (จํา น ว น หุ้ น ส า มั ญ ท่ี

จดัสรรไวเ้พื่อรองรับการใช้สิทธิ

ใบ สํ าคัญ แส ด งสิ ท ธิ ฯ )) แ ล ะ 

เอ ก ส ารแ น บ  5 ข อ ง Checklist 

warrant-RO 

  > 50% เฉพาะเป็นการออก warrant ในกรณีใดกรณีหน่ึง

ต่อไปน้ี ท่ีไดรั้บผอ่นผนัจากสาํนกังานก่อนการเสนอขาย ตามหนงัสือท่ี 

___ลงวนัท่ี _____ 

 (1) บริษทัอยู่ในภาวะท่ีมีความจาํเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือ 

ทางการเงิน 

 (2) เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหน้ีของบริษทั  

 (3) กรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นและสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์

ของบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวม  

-  

 1.2 มีอายแุน่นอน ซ่ึง ≤ 10 ปี นบัแต่วนัท่ีออก warrant  (วนัท่ี 28 

ตุลาคม 2563) 

 ข้อกําหนดสิทธิ (หน้า 5 ข้อ 1.1 

ลกัษณะสําคญัของใบสําคญัแสดง

สิทธิฯ (อายุของใบสําคัญแสดง

สิทธิฯ)) 

 

 1.3 กาํหนดราคา และอตัราการใชสิ้ทธิไวอ้ยา่งแน่นอน  ข้อกําหนดสิทธิ (หน้า 6 ข้อ 1.1 

ลกัษณะสําคญัของใบสําคญัแสดง

สิทธิฯ (อัตราการใช้สิท ธิของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และราคา

การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั)) 

 

 1.4 มีระยะเวลาใหแ้สดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ≥ 15 

วนั ก่อนวนัใชสิ้ทธิ2

3 

 ข้อกําหนดสิทธิ (หน้า 9-10 ข้อ 

1.4.2 (ระยะเวลาการแจ้งความ

จาํนงในการใชสิ้ทธิ))  

 

รองรับ outstanding ท่ีจะตอ้งนาํมาคาํนวณเพ่ิมขึ้น เช่น การจ่ายเงินปันผลเกินกว่าท่ีกาํหนด ซ่ึงเป็นผลให้ตอ้งมีการปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลง

สภาพท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน  เป็นตน้  บริษทัตอ้งนาํหุ้นรองรับท่ีอาจเพ่ิมขึ้นดงักล่าวมารวมคาํนวณดว้ย 

    ทั้งน้ี CD    =  หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 

            ESOP = การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่กรรมการหรือพนกังานตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุเก่ียวกบั

การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน 
3
 ไม่รวมวนัใชสิ้ทธิ 
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Checklist 
ครบถ้วน 

ตามเกณฑ์0

1 

เอกสารอ้างอิง 

(ข้อ/หน้า) 

 1.5 กาํหนดให้มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้รองรับใหแ้ลว้เสร็จภายในอาย ุ

warrant 

 ขอ้กาํหนดสิทธิ (หน้า 9 ขอ้ 1.4.1 

(วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ)) 

2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัน้ี   

 2.1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบั warrant เช่น 

  - ราคาหรืออตัราท่ีคาดวา่จะเป็นราคาหรืออตัราการใชสิ้ทธิ 

 

 

 

 

 

  - ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ  

 

 

 

 - วนัส้ินสุดของการใชสิ้ทธิ  

 

 

 

 - เหตุใหต้อ้งออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ 

 

 

 

              - อ่ืน ๆ (ถา้มี) ระบุ ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู ้ถือ

หุ้นประจาํปี 2563 เอกสารแนบ 5 

(หน้า 1 หัวขอ้ อัตราการใช้สิทธิ

ของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และ

หัวข้อราคาการใช้สิท ธิซ้ือหุ้น

สามญัเพิ่มทุน) 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู ้ถือ

หุ้นประจาํปี 2563 เอกสารแนบ 5 

(หน้า 1 หัวข้อ ระยะเวลาการใช้

สิทธิ) 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู ้ถือ

หุ้นประจาํปี 2563 เอกสารแนบ 5 

(หน้าท่ี 1 หัวขอ้ ระยะเวลาการใช้

สิทธิ) 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู ้ถือ

หุ้นประจาํปี 2563 เอกสารแนบ 5 

(หน้า 2 หัวข้อ เง่ือนไขการปรับ

สิทธิ) 

 

 2.2 ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ (dilution effect) หากมีการใชสิ้ทธิ

ครบถว้น โดยไดร้ะบุ  

  (1) price dilution4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู ้ถือ

หุ้นประจาํปี 2563 เอกสารแนบ 5 

(หน้า 4-5 หัวข้อ ผลกระทบต่อ

ราคาหุน้ (Price Dilution) 

 
4
  Price dilution  = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

     ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

  โดยราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จาํนวนหุ้น paid-up) + (ราคาใชสิ้ทธิ x จาํนวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี)   

                              จาํนวนหุ้น paid-up + จาํนวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 



4 

Checklist 
ครบถ้วน 

ตามเกณฑ์0

1 

เอกสารอ้างอิง 

(ข้อ/หน้า) 

  (2) earning per share dilution5  

 

 

 

 

 

     (3) control dilution6 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู ้ถือ

หุ้นประจาํปี 2563 เอกสารแนบ 5 

(หน้า 5 หัวขอ้ ผลกระทบต่อส่วน

แ บ่ งกํ าไ ร ต่ อ หุ้ น  (Earning per 

Share Dilution)) 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู ้ถือ

หุ้นประจาํปี 2563 เอกสารแนบ 5 

(หน้า 2-3 หัวข้อ ผลกระทบต่อ

สั ด ส่ วน ข องผู ้ ถือ หุ้ น  (Control 

Dilution)) 

 2.3 วิธีการจดัสรร warrant   หนังสือเชิญประชุมสามัญผู ้ถือ

หุ้นประจาํปี 2563 เอกสารแนบ 5 

(ห น้ า  1 หั ว ข้อ  ลั ก ษ ณ ะ ก า ร

จดัสรร) 

 2.4  ขอ้มูลอ่ืนๆ (ถา้มี) ระบุ _______________________________ -  

3. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและอายุมติ   

 3.1 บริษทัไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ใหอ้อกหุ้นรองรับอยา่ง

เพียงพอ   

 ม ติ ท่ี ป ร ะ ชุ ม ส า มั ญ ผู ้ ถื อ หุ้ น 

ประจําปี  2563 (ค ร้ังท่ี  27/2563) 

เม่ื อ วัน ท่ี  30 ก ร ก ฎ า ค ม  2563 

(วาระท่ี 9, 10 และ11) 

 3.2 บริษทัไดเ้สนอขาย warrant แลว้เสร็จภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้มีมติ (ผูถื้อหุ้นอนุมติัเม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม2563) 

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู ้ถือ

หุ้นประจาํปี 2563 เอกสารแนบ 5 

(หน้า 1 หัวขอ้ วนัท่ีออกใบสําคญั

แสดงสิทธิ) โดยวนัออกใบสําคญั

แ ส ด ง สิ ท ธิ  ต ร ง กั บ วัน ท่ี  28 

ตุลาคม 2563  

 
5  Earnings per share dilution  = Earning per share ก่อนเสนอขาย - Earning per share หลงัเสนอขาย 

        Earning per share ก่อนเสนอขาย 

 โดย  Earning per share ก่อนเสนอขาย   = กาํไรสุทธิ / จาํนวนหุ้น paid-up  

           Earnings per share หลงัเสนอขาย  = กาํไรสุทธิ / (จาํนวนหุ้น paid-up + จาํนวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี) 
6
  Control dilution  =                          จาํนวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี     

            จาํนวนหุน้ paid-up + จาํนวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 
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Checklist 
ครบถ้วน 

ตามเกณฑ์0

1 

เอกสารอ้างอิง 

(ข้อ/หน้า) 

4. ข้อกําหนดสิทธิของ warrant มีรายการอยา่งนอ้ย ดงัน้ี   

 4.1 รายละเอียดของ warrant โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 (1) อายขุอง warrant  ระบุ     3 ปี       

 

 

 

 (2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ 

 

 

 

 

 (3) อตัราการใชสิ้ทธิ 

 

 

 

 (4) วิธีการใชสิ้ทธิของ warrant เช่น ใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัสุดทา้ย

ของแต่ละไตรมาส  

 

 

              (5)  รายละเอียดสาํคญัอ่ืน (ถา้มี) ระบุ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อกําหนดสิทธิ (หน้า 5 ข้อ 1.1 

ลกัษณะสําคญัของใบสําคญัแสดง

สิทธิฯ (อายุของใบสําคัญแสดง

สิทธิฯ)) 

ข้อกําหนดสิทธิ (หน้า 6 ข้อ 1.1 

ลกัษณะสําคญัของใบสําคญัแสดง

สิทธิฯ (ราคาเสนอขายต่อหน่วย

แ ล ะ ราค าก าร ใช้ สิ ท ธิ ซ้ื อ หุ้ น

สามญั)) 

ข้อกําหนดสิทธิ (หน้า 6 ข้อ 1.1 

ลกัษณะสําคญัของใบสําคญัแสดง

สิทธิฯ (อัตราการใช้สิท ธิของ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ)) 

ข้อกําหนดสิทธิ (หน้า 9-10 ข้อ 

1.4.1 (วันกําหน ดการใช้สิท ธิ ) 

และขอ้ 1.4.2 (ระยะเวลาการแจ้ง

ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ)) 

 

 4.2 เหตุ เง่ือนไข และกระบวนการในการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้กาํหนด

ตาม warrant 

 ข้อกําหนดสิทธิ (หน้า 17-25 ข้อ 

1.5 ( เ ง่ื อ น ไ ข ก า ร ป รั บ สิ ท ธิ

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ) และ ข้อ 

1.6 (การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิและ

เง่ือ น ไ ข ข อ งใบ สํ า คัญ แ ส ด ง    

สิทธิฯ)) 

 4.3 ค่าเสียหายท่ีผูถื้อ warrant จะไดรั้บในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถ

จดัใหมี้หุน้รองรับได ้ซ่ึงตอ้งไม่ตํ่ากวา่ส่วนต่างระหวา่งราคาตลาดของ

หุน้ของบริษทักบัราคาใชสิ้ทธิ 

 ข้อกําหนดสิทธิ (หน้า 28-29 ข้อ 

1.8 (การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีท่ี

บริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้น

เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ)) 
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Checklist 
ครบถ้วน 

ตามเกณฑ์0

1 

เอกสารอ้างอิง 

(ข้อ/หน้า) 

 4.4 มาตรการคุม้ครองผูถื้อ warrant ซ่ึงมีขอ้กาํหนดดงัน้ี 

 (1) กรณีมีขอ้กาํหนดใหบ้ริษทัสามารถเรียกใหผู้ถื้อ warrant 

ใชสิ้ทธิก่อนกาํหนด บริษทัรับรองวา่ ขอ้กาํหนดดงักล่าว 

 (ก) มีความเป็นธรรม ชดัเจน และเหตุแห่งการเรียกใหใ้ช้

สิทธิก่อนกาํหนดดงักล่าวตอ้งอา้งอิงเหตุการณ์หรือการกระทาํท่ีไม่อยู่

ในอาํนาจควบคุมของบุคคลใด ๆ  

 (ข) กาํหนดใหบ้ริษทั ตอ้งเรียกใหมี้การใชสิ้ทธิเม่ือมี

เหตุการณ์ท่ีกาํหนดไว ้

 (ค) มีมาตรการท่ีเพียงพอซ่ึงทาํใหผู้ถื้อ warrant ในทอดต่อ 

ๆ ไปทราบถึงขอ้กาํหนดดงักล่าว 

 (2) กาํหนดเหตุและเง่ือนไขในการปรับสิทธิในกรณี

ดงัต่อไปน้ีพร้อมกบัระบุวิธีการคาํนวณ 

 (ก) เม่ือมีการเปล่ียนแปลง par value หุน้ของบริษทั อนัเป็น

ผลมาจากการรวมหุน้หรือแบ่งแยกหุน้ 

 (ข) เม่ือบริษทัเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาท่ีตํ่ากวา่ราคา

ตลาด6

7 

 (ค) เม่ือบริษทัเสนอขาย CD หรือ warrant ในราคาท่ีตํ่ากวา่

ราคาตลาด7 

 (ง) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นท่ี

ออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น 

 (จ) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกวา่อตัราท่ีระบุ

ไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ 

 (ฉ) เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบั (ก) ถึง (จ) ท่ีทาํ

ใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ท่ีผูถื้อ warrant จะไดรั้บเม่ือมีการใช้

สิทธิดอ้ยไปกวา่เดิม 

 กรณีการปรับสิทธิตามขอ้ (ข) และ (ค) บริษทัไดร้ะบุ

ส่วนลดจากราคาตลาด พร้อมกบัวิธีการคาํนวณราคาเสนอขายและราคา

ตลาดในขอ้กาํหนดสิทธิแลว้ 

 ทั้งน้ี หากบริษทัจะไม่ดาํเนินการปรับสิทธิเม่ือเกิด

เหตุการณ์ตาม (ก)-(ฉ) บริษทัไดรั้บผอ่นผนัจากสาํนกังานก่อนการเสนอ

ขายแลว้ ตามหนงัสือท่ี_________ ลงวนัท่ี _____________________ 

 

บริษทัไม่มี

ขอ้กาํหนด 

เรียกใหผู้ ้

ถือใบ 

สาํคญัแสดง

สิทธิใช้

สิทธิก่อน

กาํหนด 

 

 

 

ข้อกําหนดสิทธิ (หน้า 5 ข้อ 1.1 

ลกัษณะสําคญัของใบสําคญัแสดง

สิทธิฯ (อายุของใบสําคัญแสดง

สิทธิฯ)) 

 

 

 

 

ข้อกําหนดสิทธิ (หน้า 17-24 ข้อ 

1.5 ( เ ง่ื อ น ไ ข ก า ร ป รั บ สิ ท ธิ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ)) 

 
7
  คือ การเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยมีราคาเสนอขายตํ่ากว่าราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวิธีการคาํนวณราคาเสนอขายและ

ราคาตลาดตามหมายเหตุ 1  
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หมายเหตุ 1 

การเสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ในราคาตํ่า หมายถึง การเสนอขายหลักทรัพย์ในกรณีใดกรณีหน่ึง

ดงัต่อไปน้ี   

 1. การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาตํ่า หมายถึง การเสนอขายหุ้น โดยกาํหนดราคาเสนอขายตาม 

1 ใหมี้ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 

 2. ก าร เส น อ ข า ย  warrant ใ น ร าค า ตํ่ า  ห ม า ย ถึ ง  ก า ร เส น อ ข าย  warrant แ ล ะ หุ้ น ร อ ง รั บ  

โดยกาํหนดราคาเสนอขายตาม 1 ใหมี้ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 

 3. ก า ร เส น อ ข า ย หุ้ น กู้ แ ป ล ง ส ภ า พ  (“CD”) ใ น ร า ค า ตํ่ า  ห ม า ย ถึ ง  ก า ร เส น อ ข า ย  CD  

โดยกาํหนดราคาเสนอขายตาม 1 ใหมี้ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 

 

1.  การคํานวณราคาเสนอขาย 

1.1 กรณีเสนอขายหุน้ ใหใ้ชร้าคาเสนอขายต่อผูล้งทุน 

1.2 กรณีเสนอขาย warrant ใหใ้ชร้าคาเสนอขาย warrant บวกราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

  1.3 กรณีเสนอขายหุน้ควบคู่ไปกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ ใหค้าํนวณดงัน้ี 

((Ps) (Qs)) + ((Pw)(Qw)) + ((Ep)( Qx))  

                        Qs +  Qx 

  ทั้งน้ี โดยท่ี 

  Ps   =  ราคาเสนอขายหุน้ 

  Qs  =  จาํนวนหุน้ท่ีเสนอขายควบคู่ไปกบั warrant 

  Pw =  ราคาเสนอขาย warrant 

  Qw =  จาํนวน warrant ท่ีเสนอขายควบคู่ไปกบัหุน้ 

  Ep  =  ราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ตาม warrant 

  Qx  =  จาํนวนหุน้ท่ีจะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ตาม Qw 

 1.4 กรณีเสนอขาย CD ใหใ้ชร้าคาเสนอขาย CD หารดว้ยอตัราแปลงสภาพ 

 

2. การคํานวณราคาตลาด ใหใ้ชร้าคาหน่ึงราคาใดดงัต่อไปน้ี  

  2.1 ราคาตลาดถัวเฉ ลี่ย ถ่วงน้ํ าหนักของหุ้นย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทําการติดต่อกัน  

แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนั ก่อนวนักาํหนดราคาเสนอขาย 

  (1) ราค าท่ี นํ าม าถัว เฉ ล่ี ยส าม ารถ ใช้ราค าปิ ด ห รือราค าเฉ ล่ี ยข องก ารซ้ื อ ข ายหุ้ น 

ในแต่ละวนัก็ได ้
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  (2) วันกาํหนดราคาเสนอขาย ใหเ้ป็นวนัใดวนัหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

  (ก)  วนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมติัให้บริษทั

เสนอขาย warrant และหุน้รองรับในราคาตํ่า  

  (ข)  วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาตํ่า 

  (ค)  วนัแรกท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุน 

  (ง)  วนัท่ีผูล้งทุนมีสิทธิซ้ือหุน้ตาม warrant    

   ทั้งน้ี หากไม่ใชร้าคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นตลาดตามขอ้ 2.1 ใหร้ะบุความเหมาะสม

และเหตุผลของการไม่เลือกใชร้าคาตลาดดงักล่าวใหช้ดัเจนดว้ย 

2.2  ราคาท่ีกาํหนดโดยผ่านการวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัความตอ้งการซ้ือและความตอ้งการขายหุ้น

ท่ีออกใหม่ของบริษทั เช่น การสาํรวจความตอ้งการซ้ือหลกัทรัพย ์(book building) เป็นตน้  

2.3   ราคายุติธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยู่ในบัญชีรายช่ือท่ีสํานักงานให้ความ

เห็นชอบ  ทั้งน้ี ใหเ้ปิดเผยสมมติฐานสาํคญัท่ีใชป้ระกอบการคาํนวณราคาตลาดใหเ้พียงพอและชดัเจนดว้ย 
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เอกสารท่ีต้องจัดส่งพร้อมกบั checklist การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธท่ีิจะซ้ือหุ้น (“warrant”) 

และหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับwarrant (“หุ้นรองรับ”)  ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

 

เอกสารท่ีต้องจัดส่งพร้อมกบั checklist มี/ไม่มี หมายเหตุ 

1. รายงานผลการเสนอขาย warrant และหุน้รองรับ มี เอกสารแนบ 1 

2. หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ท่ีขออนุมติัให้ออกและเสนอขาย 

warrant และหุน้รองรับ 

2.1 สรุปรายละเอียดสาํคญัของ warrant  

2.2 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) 

มี เอกสารแนบ 2 

3. มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีอนุมติัใหอ้อกและเสนอขาย warrant  

 และหุน้รองรับ 

มี เอกสารแนบ 3 

4. ขอ้กาํหนดสิทธิ warrant มี เอกสารแนบ 4 

5. รายละเอียดการคาํนวณจาํนวนหุน้รองรับ มี เอกสารแนบ 5 

6. รายละเอียดการคาํนวณ dilution effect มี เอกสารแนบ 6 

7. หนงัสือสาํนกังานแจง้การผ่อนผนัการออก warrant ในสัดส่วน 

 ท่ีมากกวา่ 50% (ถา้มี) 

ไม่มี  

8. หนงัสือสาํนกังานแจง้การผ่อนผนัใหบ้ริษทัไม่ตอ้งดาํเนินการ 

 ปรับสิทธิเม่ือเกิดเหตุการณ์ตามท่ีประกาศกาํหนด (ถา้มี) 

ไม่มี  

 

หมายเหตุ 

(1)  เอกสารข้างตน้ต้องให้กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทัเป็นผูล้งนามรับรองความถูกตอ้งของ 

เอกสารทุกหนา้ พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 

(2)  การรายงานผลการเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ ให้รายงานผลการขายภายใน 15 วันนับแต่ 

วนัปิดการเสนอขาย (มาตรา 64 แห่ง พรบ.หลกัทรัพย ์และประกาศวา่ดว้ยการยกเวน้การยืน่แบบ filing) 

http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/nrs_search.php?chk_frm=1&ref_id=72&cat_id=27&topic_desc=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://www.sec.or.th/laws_notification/file_dw_th/secact_codify.pdf
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/nrs_search.php?chk_frm=1&ref_id=72&cat_id=24&topic_desc=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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รายละเอยีดการคํานวณจํานวนหุ้นรองรับ 

 

 บริษทัมีหุ้นสามญัท่ีออกใหม่จาํนวน 350,963,694 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการ

ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 2 (WAVE-W2) จาํนวน 350,963,694 หุ้น ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนหุ้น

รองรับต่อจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั เท่ากบัร้อยละ 23.08  

 

* วิธีการคาํนวณสัดส่วนหุน้รองรับ:  

 

จาํนวนหุ้นรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

   จาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัซ่ึงรวมจาํนวนหุน้ท่ีจะออกใหม่อ่ืนท่ี

บริษทั จะเสนอขายควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี 

 

ร้อยละ 23.08 =                350,963,694   

                 1,520,842,672  

 โดยสัดส่วนหุน้รองรับดงักล่าวขา้งตน้คาํนวณจากหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ณ วนัท่ี 24 

มิถุนายน 2563 (ซ่ึงเป็นวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 พิจารณา

อนุมติัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ จาํนวนไม่เกิน 350,963,694 หน่วย) 

 

เอกสารแนบ 5 
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รายละเอยีดการคํานวณผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) 

 

(1)  ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) สามารถพจิารณาได้เป็นกรณีดังต่อไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การคาํนวณผลกระทบต่อสัดส่วนของผูถื้อหุน้ = 1 – (Qo / Qn) 

โดยกาํหนดให ้  

 

Qo = จาํนวนหุน้รวมทั้งหมดท่ีผูถื้อหุน้จะไดรั้บในแต่ละกรณี ซ่ึงแบ่งเป็นกรณีต่างๆ ดงัน้ี  
กรณี จาํนวนหุน้รวมทั้งหมด 

ท่ีผูถื้อหุน้จะไดรั้บในแต่ละกรณี 

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

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

กรณีท่ี 3   Qo = Qa  467,951,591 หุน้ 

Qa = จาํนวนหุน้สามญัเดิมท่ีชาํระมูลค่าแลว้ทั้งหมด  จาํนวน 467,951,591   หุน้ 

Qr = หุ้นสามัญท่ีออกใหม่ท่ีจะเพิ่มขึ้ นเม่ือการเสนอขายหุ้น Rights Offering เสร็จส้ิน 

จาํนวน 701,927,387 หุน้ (บนสมมติฐานวา่บริษทัออกหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ท่ีจาํนวน

สูงสุด) 

Qw = หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ท่ีจะเพิ่มขึ้นเม่ือมีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดง

สิทธิ WAVE-W2 จาํนวน 350,963,694 หุ้น (บนสมมติฐานวา่บริษทัออกหุน้สามญัท่ี

ออกใหม่ท่ีจาํนวนสูงสุด) 

กรณีท่ี 1 ผูถื้อหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้ ง

จาํนวน สําหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering และผูใ้ช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญั

ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ WAVE-W2 ทั้งจาํนวนเป็นผูถื้อหุน้เดิม 

กรณีท่ี 2 ผูถื้อหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้ ง

จาํนวน สําหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering แต่ผูใ้ช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ

ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ WAVE-W2ทั้งจาํนวนไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดิม 

กรณีท่ี 3 ผูถื้อหุน้เดิมบางรายไม่ใช ้สิทธิจองซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่ตามสัดส่วนการถือ

หุน้ สาํหรับการเสนอขายหุน้ Rights Offering โดยมีผูถื้อหุน้เดิมรายอ่ืนใชสิ้ทธิ

จองซ้ือหุ้นเกินสิทธิสําหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering และไม่มีหุ้นท่ี

ไม่ได้รับการจองซ้ือเหลือ ณ วนัท่ีการเสนอขายหุ้น Rights Offering เสร็จส้ิน 

และ ผูใ้ช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิ WAVE-W2 ทั้งจาํนวน

ไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดิม 

เอกสารแนบ 6 
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Qn = จาํนวนหุ้นรวมทั้งหมด ซ่ึงรวมหุ้นสามญัท่ีออกใหม่จากการเสนอขายหุ้น Rights 

Offering และ หุ้นสามญัท่ีออกใหม่จากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดง

สิทธิ WAVE-W2  

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

กรณีท่ี 1 ไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนของผูถื้อหุน้  

กรณีท่ี 2 ผลกระทบต่อสัดส่วนของผูถื้อหุน้ เท่ากบั ร้อยละ 23.08 

กรณีท่ี 3 ผลกระทบต่อสัดส่วนของผูถื้อหุน้ เท่ากบั ร้อยละ 69.23 
 

(2) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)  

การคาํนวณตามผลกระทบต่อราคาหุน้ = (Pa - Pn) / Pa 

โดยกาํหนดให ้  

 

Pa = ราคาถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ 7 วนัทําการ

ติดต่อกัน ก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวนัท่ี  24 มิถุนายน 2563 

(ระหวา่งวนัท่ี 15 มิถุนายน 2563 ถึงวนัท่ี 23 มิถนุายน 2563 คิดเป็นราคาเทา่กบั 

1.03 บาทต่อหุน้) 

Pr = ราคาเสนอขายสําหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering ท่ีราคาเท่ากับ 0.70 

บาท 

Pw = ราคาใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิ WAVE-W2 ท่ีราคาเท่ากบั 

0.70 บาท 

Qa = จาํนวนหุน้สามญัเดิมท่ีชาํระมูลค่าแลว้ทั้งหมด  จาํนวน 467,951,591   หุน้ 

Qr = หุ้นสามัญท่ีออกใหม่ท่ีจะเพิ่มขึ้นเม่ือการเสนอขายหุ้น Rights Offering เสร็จ

ส้ิน จาํนวน 701,927,387 หุน้ (บนสมมติฐานว่าบริษทัออกหุน้สามญัท่ีออกใหม่

ท่ีจาํนวนสูงสุด) 

Qw = หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ท่ีจะเพิ่มขึ้นเม่ือมีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบสําคญั

แสดงสิทธิ WAVE-W2 จาํนวน 350,963,694 หุ้น (บนสมมติฐานว่าบริษทัออก

หุน้สามญัท่ีออกใหม่ท่ีจาํนวนสูงสุด)  

Pn = ราคาหุน้เฉล่ียของหุน้ทั้งหมด ซ่ึงรวมหุน้สามญัท่ีออกใหม่จากการเสนอขายหุ้น 

Rights Offering และหุ้นสามัญท่ีออกใหม่จากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ WAVE-W2 

 = [(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. 70x350,963,694)] / 

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

 = 0.80 บาทต่อหุน้  
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ผลกระทบ 

ต่อราคาหุน้ 

= ร้อยละ 22.18   

 

ภายหลงัการออกและการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ตามการเสนอขายหุ้น Rights offering และ

การใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบสําคัญแสดงสิทธิ WAVE-W2 แลว้เสร็จ ราคาของหุ้นสามัญของ

บริษทัจะลดลงท่ีอตัราประมาณร้อยละ 22.18 

 

(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรต่อหุ้น (Earnings per Share  Dilution)  

การคาํนวณตาม ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรต่อหุน้ = (EPSa- EPSr )/EPSa 

โดยกาํหนดให ้

 

กาํไรสุทธิ 

(ขาดทุนสุทธิ) 

= (90,526,126) บาท (ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2563) 

EPSa =  กําไรสุทธิ / จํานวนหุ้นสามัญเดิมท่ีชําระมูลค่าแล้วทั้ งหมด จํานวน 

467,951,591 หุน้ 

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

 = (0.1935) บาทต่อหุน้ 

EPSr =  กําไรสุทธิ / จํานวนหุ้นสามัญทั้ งหมดหลังเม่ือมีการเสนอขาย Rights 

Offering เสร็จส้ิน จาํนวน 701,927,387 หุ้น และเม่ือมีการใช้สิทธิซ้ือหุ้น

สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ WAVE-W2 จาํนวน 350,963,694 หุน้ 

 = (90,526,126) / [467,951,591+701,927,387+350,963,694 ]  

 = (0.0595) บาทต่อหุน้ 

ผลกระทบต่อ 

ส่วนแบ่งกาํไร 

ต่อหุน้ 

= ไม่สามารถคาํนวณได ้ตามสูตรการคาํนวณขา้งตน้ 

 

เน่ืองจากบริษทัมีผลขาดทุนสุทธิ ในช่วงส่ีไตรมาสยอ้นหลังล่าสุด ทาํให้อัตรากาํไรต่อหุ้นเป็นลบ

(EPSa ติดลบ) ดงันั้น ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรต่อหุ้นจึงไม่สามารถคาํนวณไดต้ามสูตรการคาํนวณ

ขา้งตน้ 
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