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(F 53-4) 

แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 
วันที่ 7 มีนาคม 2560 

 

 ขาพเจา บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) สํานักงานใหญต้ังอยูที่ อาคารมาลีนนททาวเวอร 
ชั้น 15 เลขท่ี 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 
2/2560 เม่ือวันที่ 7 มีนาคม 2560 เก่ียวกับการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุน ดังตอไปนี้ 

1. การเพ่ิมทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 421,200,000 บาท เปน  463,320,000 
บาท โดยออกหุนสามัญใหมจํานวนไมเกิน 42,120,000  หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวมเปนไมเกิน 42,120,000   
บาท โดยเปนการเพิ่มทุน ในลักษณะดังนี้ 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุน จํานวนหุน มูลคาที่ตราไว 

(บาทตอหุน) 

รวม 

(บาท) 

 แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใช

เงินทุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ

เพิ่มทุนของบริษัท (“ใบสําคัญแสดง

สิทธิฯ WAVE-W1”) 

หุนสามัญ ไมเกิน 

42,120,000 

1 ไมเกิน 42,120,000 

 แบบมอบอํานาจทั่วไป  

 (General Mandate) 

- - - - 

 

2. การจัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหจัดสรรหุนสามัญจํานวนไมเกิน  42,120,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวมไมเกิน 
42,120,000 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิของผูถือหุนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 ของบริษัท โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

เอกสารแนบ 6
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2.1 รายละเอียดการจัดสรร 

จัดสรรใหแก จํานวนหุน 
 

อัตราสวน 
(เดิม : ใหม) 

 

ราคาขาย 
(บาทตอหนวย) 

หมายเหต ุ

เพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ฯ  WAVE-W1 ที่ ออก
ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตาม
สัดสวนการถือหุน 

ไมเกิน
42,120,000 

 

10:1 (10 หุน
เดิมตอ 1

ใบสําคัญแสดง
สิทธิ) 

ไมคิดมูลคา 
 

 

หมายเหตุขอ 1 
 
 

หมายเหตุ: 

1) มอบอํานาจใหประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูมีอํานาจพิจารณาและกําหนด แกไขเพิ่มเติม และเปล่ียนแปลง
เงื่อนไขและรายละเอียดตางๆ ที่เก่ียวของกับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 ดังกลาว เชน วันออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 เปนตน รวมทั้งมีอํานาจในการลงนามใน
เอกสารใดๆ ที่เก่ียวของ และมีอํานาจดําเนินการตางๆ ที่เก่ียวของหรือจําเปนไดตามสมควร เพื่อใหการออกและ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 สําเร็จลุลวง ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงการใหขอมูล และการย่ืนเอกสาร
หลักฐานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กระทรวงพาณิชย หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ ตลอดจน
การนําใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 และหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-
W1 เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวย 

2.2  การดําเนนิการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุน  

หากมีเศษของหุนสามัญจากการคํานวณตามอัตราสวนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 ของผูถือหุนแต
ละราย ใหปดเศษหุนสวนที่เหลือทิ้งทั้งจํานวน 

3. กําหนดวันประชุมผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ในวันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ 3199 อาคารมาลีนนท
ทาวเวอร (อาคาร M 2) ชั้น 8 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดรายชื่อผูถือ
หุน (Record Date) เพื่อสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอน
หุนในวนัที่ 31 มีนาคม 2560 และกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 ใน
วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 
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4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุนตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของและเงื่อนไขการขออนุญาต  

4.1 บริษัทจะย่ืนจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย 

4.2 บริษัทฯ จะดําเนินการขออนุญาตตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในการนําใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-
W1 ที่จะออกและจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุนและหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 เขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

5. วัตถุประสงคของการเพ่ิมทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพ่ิม 

เม่ือมีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิในอนาคต บริษัทจะสามารถนําเงินที่ไดจากการใชสิทธิ
ดังกลาวไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในอนาคต  

6. ประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

บริษัทจะนําเงินทุนที่ไดรับจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 ไปเปน 
เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งจะชวยใหบริษัทมีสภาพคลองเพิ่มขึ้น และจะสงผลดีตอการ
ปฏิบัติงานและการดําเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต 

7. ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

7.1 นโยบายเงินปนผล  

 บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงิน
ภายหลังหักภาษีเงินไดและเงินสํารองตางๆ ตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)  

7.2 สิทธิของผูถือหุน 

 ผูถือหุนของบริษัทที่ไดรับหุนจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
WAVE-W1 ในครั้งนี้ จะมีสิทธิรับเงินปนผลจากการดําเนินงานของบริษัท เม่ือบริษัทประกาศจายเงินปนผล 
เชนเดียวกับผูถือหุนเดิมของบริษัท ทั้งนี้ เปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทตามที่กําหนดไว
ขางตน ตลอดจนสิทธิอื่นๆ ในฐานะผูถือหุน อาทิเชน สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

7.3 อื่น ๆ 

  -ไมมี- 

8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จําเปนสําหรับผูถือหุนเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุน
เพ่ิมทุน 

ปรากฏตามสรุปรายละเอียดสําคัญใบแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 ตามแนบ 




