
บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)

ณ หองบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรม เอส31 สุขุมวิท

เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110

โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ)

พรอมเอกสารแสดงตนมาในวันประชุมวิสามัญผูถือหุน

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน

ครั้งที่ 1/2561



 

 
บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากดั (มหาชน)  

อาคารมาลีนนททาวเวอร  ชั้น 15 เลขท่ี 3199 

ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย  

กรุงเทพมหานคร 10110  
 

วันท่ี 7 มีนาคม 2561 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2561 

เรียน ทานผูถือหุน บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

ส่ิงท่ีสงมาดวย เอกสารแนบ 1 - 9 ดังปรากฏในหนาสารบัญของหนังสือเชิญประชุมน้ี 

 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2561 ใน

วันพฤหัสบดีท่ี 22 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ หองบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท เลขท่ี 545 ถนน

สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 (คร้ังที่ 24/2560) เม่ือวันที่ 

18 เมษายน 2560 

วัตถุประสงคและเหตุผล  รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 (คร้ังท่ี 24/2560) เมื่อ

วันท่ี 18 เมษายน 2560 ไดบันทึกถูกตองตามความเปนจริง โดยไดจัดทําแลวเสร็จและไดสงใหตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด พรอม

ท้ังเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัทฯ (www.wave-groups.com) แลว  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 (คร้ังท่ี 

24/2560) เมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2560 ไดบันทึกถูกตองตามความเปนจริง โดยไดจัดทําแลวเสร็จและ

ไดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย

กําหนด พรอมท้ังเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัทฯ (www.wave-groups.com) แลว รายละเอียด

ปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา

รับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

การออกเสียงลงคะแนน  วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและ

ผูรับมอบฉันทะท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจํานวนไมเกิน 46,750,000 บาท จากทุนจด

ทะเบียนเดิมจํานวน 463,320,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 510,070,000 บาท 

โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหมจํานวนไมเกิน 46,750,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 

บาท และใหแกไขเพิ่มเติมขอ 4. ของหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลอง

กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ    

 

หนา 1 จาก 11 
 



 

วัตถุประสงคและเหตุผล  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ 

2561 ไดมีมติใหนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนในจํานวน

ไมเกิน 46,750,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 463,320,000 บาท เปนทุนจดทะเบียน

ใหมจํานวน 510,070,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนใหมจํานวนไมเกิน 46,750,000 หุน 

มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท โดยเปนการออกใหแกบุคคลในวงจาํกัด (Private Placement)  

พรอมกันน้ี เสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมขอ 4. ของหนังสือบริคณห

สนธิของบริษัทฯ เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกลาวขางตน โดยใหมี

การแกไขเปนดังน้ี 

“ขอ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน 510,070,000 บาท (หารอยสิบลานเจ็ดหมื่นบาท) 

 แบงออกเปน 510,070,000   หุน  (หารอยสิบลานเจ็ดหมื่นหุน) 

 มูลคาหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแบงออกเปน:   

 หุนสามัญ 510,070,000   หุน (หารอยสิบลานเจ็ดหมื่นหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ -ไมม-ี ”  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอตอท่ี

ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนในจํานวนไมเกิน 46,750,000 บาท จาก

ทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 463,320,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 510,070,000 บาท 

โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนใหมจํานวนไมเกิน 46,750,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท โดย

เปนการออกใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) และเห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน

เพ่ือพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิม

ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกลาว ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาการเขาทําธุรกรรม

ดังกลาวมีความเหมาะสมและจะชวยเสริมสรางความแข็งแกรงและความมั่นคงทางดานการเงนิของ

บริษัทฯ เพ่ิมศักยภาพในการแขงขันและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ใหสามารถเติบโตไดอยาง

มั่นคงและยั่งยืน โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไมมีความเห็นท่ีแตกตางไปจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ 

ในการน้ี ใหประธานเจาหนาท่ีบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากประธาน

เจาหนาท่ีบริหารของบริษัทฯ มีอํานาจดําเนินการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ 

ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รวมท้ังมีอํานาจในการแกไขหรือเพ่ิมเติมถอยคํา

เพ่ือใหเปนไปตามคําส่ังของนายทะเบียน 

การออกเสียงลงคะแนน  วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในส่ีของ          

ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับคะแนนเสียงของ        

ผูมีสวนไดเสีย  

หนา 2 จาก 11 
 



 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหมเปนจํานวนไมเกิน 46,750,000 หุน        

มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement)  

วัตถุประสงคและเหตุผล  สืบเน่ืองจากวาระท่ี 2 ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 1/2561 

ไดมีมติอนุมัติใหนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนในจํานวน

ไมเกิน 46,750,000 บาท มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการเสนอขายใหแกบุคคลใน

วงจํากัด (Private Placement) จึงเห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการ

จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหม เปนจํานวนไมเกิน 46,750,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ใหแก

บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) คือ บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด ในราคาเสนอขายหุนละ 

3.85 บาท รวมเปนมูลคาท้ังส้ิน 179,987,500 บาท เพ่ือนําเงินท่ีไดรับจากการออกและจัดสรรหุน

สามัญเพ่ิมทุนดังกลาว ไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

รวมท้ังชําระคืนหน้ีบางสวนใหแกสถาบันทางการเงิน ท้ังน้ี ราคาเสนอขายดังกลาวเปนราคาขายท่ีไม

มีสวนลดจากราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การ

อนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนท่ีออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด 

(ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ 

ยอนหลัง 7 วันทําการติดตอกัน กอนวันท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหเสนอวาระตอท่ีประชุม

วิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2561 เพ่ือขออนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน คือระหวาง

วันท่ี 29 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2561  ซึ่งมีมูลคาเทากับ 3.39 บาทตอหุน) 

อยางไรก็ดี หากวันท่ีบริษัทฯ ออกหุน (วันท่ีเสนอขาย) ราคาเสนอขายดังกลาวคํานวณแลวมีสวนลด

เกินกวารอยละ 10 ของราคาตลาด (คํานวณจากราคาถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนของบริษัทฯ ท่ีซื้อ

ขายในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง 7 – 15 วันทําการ กอนวันเสนอขาย) บุคคลในวงจํากัดดังกลาว

จะตองปฏิบัติตามเกณฑหามขายหุน (Silent Period) โดยมีระยะเวลาหามขายหุน 1 ป และเมื่อ

ครบ 6 เดือน บุคคลในวงจํากัดดังกลาวสามารถทยอยขายหุนได 25% ของจํานวนหุนท่ีหามขาย 

ท้ังน้ี รายละเอียดการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวเปนดังน้ี 

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด การกําหนดราคา

เสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุนเสนอขายท่ีออกใหม และราคาตลาด 

1.1 รายละเอียดของการเสนอขาย 

บริษัทฯ จะออกหุนสามัญเพ่ิมทุนและจัดสรรใหแก บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด เปน

จํานวน 46,750,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ราคาเสนอขายหุนละ 3.85 บาท 

ซึ่งเปนราคาเสนอขายท่ีไมมีสวนลดจากราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 โดยภายหลังจากการเสนอขายและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน

ของบริษัทฯ แลว บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัดจะมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ 

เทากับรอยละ 9.99 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว 

หนา 3 จาก 11 
 



โครงสรางผูถือหุนของบริษัทฯ ภายหลังจากการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบริษัท                

เดอะมอลล กรุป จํากัด 

 รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน สัดสวน 

(รอยละ) 

1. กลุมครอบครัวมาลีนนท 175,126,924 37.42 

 1.1 นางสาวแคทลีน มาลีนนท 105,106,924 22.46 

 1.2 บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด 

(มหาชน) 

58,250,000 12.45 

 1.3 นางสาวปริศนา มาลีนนท 6,910,000 1.48 

 1.4 นางสาวปยวดี มาลีนนท 4,860,000 1.04 

2. บริษัท เดอะมอลล กรุป จาํกัด 46,750,000 9.99 

3. นายณัฐพล จุฬางกูร 43,382,200 9.27 

4. ผูถือหุนอ่ืนๆ 202,690,876 43.31 

 รวม 467,950,000 100.00 

 

ท้ังน้ี กอนเขาทํารายการน้ี ไมมีบุคคลท่ีเกี่ยวของกันกับ บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด 

ตามมาตรา 258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

(ตามท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ถือหุนของบริษัทฯ และภายหลังการเขาทํารายการน้ี ไมมีผล

เปนการเปล่ียนแปลงอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และการไดมาซึ่งหุนของบริษัทฯ ของ

บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด ไมเขาขายการครอบงํากิจการตามมาตรา 247 แหง

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ตามท่ีแกไขเพ่ิมเติม) 

1.2 การกําหนดราคาเสนอขายและความเหมาะสมของราคาหุนท่ีออกใหม 

บริษัทฯ กําหนดราคาเสนอขายหุนเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ในราคาหุนละ 3.85 บาท 

จํานวน 46,750,000 หุน เน่ืองจากราคาท่ีกําหนดดังกลาวเปนมูลคาหุนท่ีสะทอน

ศักยภาพและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และเปนราคาท่ีตกลงกันจากการ

เจรจาระหวางบริษัทฯ และผูซื้อ  ท้ังน้ี ราคาดังกลาวเปนราคาท่ีสูงกวาราคาถัวเฉล่ีย

ถวงนํ้าหนัก 7 วันทําการ ระหวางวันท่ี 29 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2561

เทากับ 3.39 บาทตอหุน ในขณะท่ีราคาท่ีกําหนด 3.85 บาทตอหุน เปนราคาท่ีสูงกวา

ราคาถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 7 วัน รอยละ13.57  
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เน่ืองจากการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ใหแก บริษัท เดอะมอลล กรุป 

จํากัดในคร้ังน้ี ถือเปนการเสนอขายและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหมของบริษัทฯ 

ใหแกบุคคลในวงจํากัด โดยท่ีท่ีประชุมผูถือหุนมีมติกําหนดราคาเสนอขายหุนเพ่ิมทุน

ไวอยางชัดเจน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การ

อนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนท่ีออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด (“ประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558”) ดังน้ัน นอกจากบริษัทฯ จะตอง

ไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถือหุนใหเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 

ใหแกบุคคลในวงจํากัดคร้ังน้ีแลว บริษัทฯ จะตองไดรับการอนุญาตใหเสนอขายหุน

สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ใหแกบุคคลในวงจํากัดจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ตามประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 ขางตนกอนการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว

อยางไรก็ดี หากวันท่ีบริษัทฯ ออกหุน (วันท่ีเสนอขาย) ราคาเสนอขายดังกลาวคํานวณ

แลวมีสวนลดเกินกวารอยละ 10 ของราคาตลาด (คํานวณจากราคาถัวเฉล่ียถวง

นํ้าหนักของหุนของบริษัทฯ ท่ีซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง 7 – 15 วันทําการ 

กอนวันเสนอขาย) บุคคลในวงจํากัดดังกลาวจะตองปฏิบัติตามเกณฑหามขายหุน 

(Silent Period) โดยมีระยะเวลาหามขายหุน 1 ป และเมื่อครบ 6 เดือน บุคคลใน

วงจํากัดดังกลาวสามารถทยอยขายหุนได 25% ของจํานวนหุนท่ีหามขาย 

1.3 การกําหนดราคาตลาด 

ราคาตลาดกอนวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2561 (วันประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ) ซึ่ง

หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 7 วันทําการกอนวันประชุมคณะกรรมการ

ของบริษัทฯ คือ ตั้งแตวันท่ี 29 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2561 คือ ราคา 

3.39 บาทตอหุน 

2. วัตถุประสงคของการออกหุนและแผนการใชเงิน 

สืบเน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในระหวางชวงปลายป 2559 ถึงป 2560 ทําใหการ

บริโภคในประเทศลดลงสงผลกระทบตอรายไดและสภาพคลองของบริษัทฯ บริษัทฯ              

จึงมีความประสงคออกหุนสามัญเพ่ิมทุนใหม เพ่ือเปนเงินทุนหมุนเวียน เชน คาใชจายปกติ              

คาเชา เงินเดือน ซึ่งรวมถึงการจายชําระเงินกูท่ีครบกําหนดตามระยะเวลาท่ีโดยปกติอยูใน

เงินทุนหมุนเวียนอยูแลวในการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย  และเพ่ือชําระคืนหน้ี

บางสวนใหแกสถาบันทางการเงิน ท้ังน้ี เงินท่ีบริษัทฯ จะไดรับจากการเพ่ิมทุนดังกลาวจะชวย

เสริมสภาพคลองของกระแสเงินสดในการดําเนินงานของบริษัทฯ และมีความเพียงพอตอการ

ชําระหน้ีท่ีถึงกําหนดชําระของบริษัทฯ โดยแผนการใชเงินของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังน้ี 
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วัตถุประสงค จํานวนเงนิ(บาท) กําหนดระยะเวลาการ

นําเงนิไปใช 

1. เงินทุนหมุนเวียน 72 ป 2561 

2. ชําระคืนหน้ีท่ีจะครบกาํหนด

ชําระแกสถาบันการเงิน 

108 ภายในไตรมาสท่ี 3  

ของป 2561 

รวม 180  

 

โดยภายหลังการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดและชําระคืนหน้ีบางสวนใหแก

สถาบันทางการเงินแลว บริษัทฯ จะมีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนลดลงจาก 2.08 เทา 

เปน 1.65 เทา (คํานวณโดยอางอิงจากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 

กันยายน 2560) 

3. หลักเกณฑการเพ่ิมทุนหรือจัดสรรหุนเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด 

บริษัทฯ พิจารณาจัดสรรหุนเพ่ิมทุนใหแก บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด จํานวน 46,750,000 

หุน ในราคาหุนละ 3.85 บาท เพ่ือเสริมสรางความมั่นคงทางดานการเงินของบริษัทฯ โดยจะ

สงผลใหบริษัทมีตนทุนการเงินท่ีต่ําลงในอนาคต และเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันและการ

พัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ใหสามารถเติบโตไดอยางมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งจะสรางผลตอบแทน

ใหแกบริษัทฯ และผูถือหุนในอนาคต 

4. บุคคลในวงจํากัดท่ีไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน 

 

ชื่อบริษทั บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด 

ที่อยู 49 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 

คณะกรรมการบริษัท 1. นายสุรัตน อัมพุช 2. นางสาวศุภลักษณ อัมพุช 

3. นางสาวกฤษณา อัมพุช 4. นายสุทธิพงษ อัมพุช 

5. นางอัจรา อัมพุช 6. นางบุษราคมั ชันซื่อ 

7. นางสาวสันทนา อัมพุช 8. นายประดษิฐ ภัทรประสิทธ์ิ 

9. นางลักขณา นะวิโรจน 11. นายสุเทพ วงศวรเศรษฐ 

11.นางวนิดา กนะกาศัย 12. นางอัมภาภรณ ภัทรบียางกูร 

จํานวนทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท 

จํานวนทุนชําระแลว 100 ลานบาท 
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ประเภทธุรกิจ ขายปลีกสินคาอ่ืนๆ ในรานคาท่ัวไป 

กลุมผูถือหุนของบริษัท  

รายชื่อผูถือหุน สัดสวนการถือหุน 

1. บริษัท อัมพุช โฮลดิ้ง จาํกดั 64.995% 

2. นายสุรัตน อัมพุช 0.001% 

3. นางสาวศุภลักษณ อัมพุช 0.001% 

4. นางสาวกฤษณา อัมพุช 0.001% 

5. นางอัจฉรา อัมพุช 0.001% 

6. นางบุษราคมั ชันซื่อ 0.001% 

7. บริษัท วินเวสตเมนท จาํกดั 35.00% 

รวม 100.00% 
 

ความสัมพันธกับบริษัทฯ ไมเปนบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนราย

ใหญของบริษัทฯ 

 

บุคคลในวงจํากัดท่ีไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวไมไดเปนบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน

ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองการเปดเผย

ขอมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 นอกจากน้ี 

การจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ใหแกบุคคลในวงจํากัดขางตนน้ัน เปน

การจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนตอบุคคลในวงจํากัด โดยกําหนดราคาเสนอขายไว

อยางชัดเจน และเปนราคาเสนอขายท่ี ไมต่ํากวา รอยละ 90 ของราคาตลาด 

ท้ังน้ี ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนของบริษัทฯ ในตลาด

หลักทรัพยฯ ยอนหลัง 7 วันทําการติดตอกัน กอนวันท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหเสนอ

วาระตอท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2561 เพ่ือขออนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุน

สามัญเพ่ิมทุน คือระหวางวันท่ี 29 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2561 ซึ่งมีมูลคา

เทากับ 3.39 บาทตอหุน อยางไรก็ดี หากวันท่ีบริษัทฯ ออกหุน (วันท่ีเสนอขาย) ราคาเสนอ

ขายดังกลาวคํานวณแลวมีสวนลดเกินกวารอยละ 10 ของราคาตลาด (คํานวณจากราคาถัว

เฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนของบริษัทฯ ท่ีซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง 7 – 15 วันทํา

การ กอนวันเสนอขาย) บุคคลในวงจํากัดดังกลาวจะตองปฏิบัติตามเกณฑหามขายหุน 

(Silent Period) โดยมีระยะเวลาหามขายหุน 1 ป และเมื่อครบ 6 เดือน บุคคลในวงจํากัด

ดังกลาวสามารถทยอยขายหุนได 25% ของจํานวนหุนท่ีหามขาย 
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5. ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเพ่ิมทุนหรือการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด 

ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจาํกดั 

มีดังน้ี 

5.1 ผลกระทบตอราคาตลาดหุนของบริษัทฯ (Price Dilution) 

ราคาตลาดกอนเสนอขาย1 – ราคาตลาดหลังเสนอขาย2 

ราคาตลาดกอนเสนอขาย1 

= 3.39 บาท – 3.44 บาท 

 3.39 บาท 

=  รอยละ - 1.47 

โดยท่ี  

1 ราคาตลาดกอนเสนอขายคํานวณโดยอางอิงราคาซื้อขายถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 7 วันทําการกอนวัน

ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2561 โดยเปนราคาท่ีคํานวณระหวางวันท่ี 29 

มกราคม 2561 ถึงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2561 คือราคา 3.39 บาทตอหุน 

 

2 ราคาตลาดหลังเสนอขาย = (จํานวนหุนท่ีชําระแลว x ราคาตลาด) + (จํานวนหุน PP x ราคา PP) 

               จํานวนหุนท่ีชําระแลว + จํานวนหุน PP 

    = (421,200,000 x 3.39 บาท) + (46,750,000 x 3.85 บาท) 

            421,200,000 + 46,750,000 

    = 3.44 บาท 

ดังน้ัน ภายหลังการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดดังกลาวขางตน จะมีผลกระทบ

ดานราคา (Price Dilution) เทากับรอยละ - 1.47 

5.2 ผลกระทบตอสิทธิการออกเสียงของผูถือหุน (Control Dilution) 

จํานวนสิทธิออกเสียงของผูถือหุนใหม 

จํานวนสิทธิออกเสียงของผูถือหุนเดิม + จํานวนสิทธิออกเสียงของผูถือหุนใหมท่ีเสนอขายใน

คร้ังน้ี 

=  46,750,000 

 (421,200,000 + 46,750,000) 

=  รอยละ 9.99 

ดังน้ัน ภายหลังการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดดังกลาวขางตน จะทําให

สิทธิการออกเสียงของผูถือหุนของบริษัทฯ ลดลงในอัตรารอยละ 9.99 
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5.3 ผลกระทบสวนแบงกําไรของผูถือหุน (Earnings Per Share Dilution) 

ไมสามารถคํานวณไดเน่ืองจากกําไรตอหุนของบริษัทฯ ไตรมาสท่ี 3/2560 ติดลบ 

ถึงแมการเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนดังกลาวจะสงผลกระทบตอผูถือหุนตามรายละเอียด

ขางตน แตการเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนดังกลาวใหแก บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด ซึ่ง

เปนพันธมิตรดานกลยุทธ (Strategic Partner) จะชวยเสริมสรางความแข็งแกรงและความมั่นคง

ทางการเงินของบริษัทฯ  ภายใตความรวมมือและการประสานงานท่ีสอดคลองกันและกันในกลุม

บริษัท จะชวยสงผลใหการดําเนินงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและมีแนวโนมท่ีจะเติบโตขึ้น ซึ่ง

จะสรางผลตอบแทนท่ีดีใหแกผูถือหุนในอนาคตตอไป 

โปรดพิจารณารายละเอียดของการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีเพ่ิมเติมไดตาม

เอกสารแนบ 2 และ เอกสารแนบ 3 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอใหมอบอํานาจแกประธานเจาหนาท่ีบริหารของ

บริษัทฯ หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากประธานเจาหนาท่ีบริหารของบริษัทฯ เปนผูมีอํานาจ

พิจารณากําหนด แกไขเพ่ิมเติม และเปล่ียนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ

ออกและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว รวมท้ังมีอํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ท่ีเกี่ยวของ 

และดําเนินการตางๆ ท่ีจําเปนและสมควร อันเกี่ยวเน่ืองกับการออกและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใน

คร้ังน้ี โดยรวมถึงแตไมจํากัดเพียงการยื่นขออนุญาตเสนอขายหุนท่ีออกใหมตอบุคคลในวงจํากัดตอ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนท่ีออกใหมตอบุคคลใน

วงจํากัด การยื่นเอกสารเพ่ือนําหุนสามัญเพ่ิมทุนเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และใหขอมูลและเอกสารตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

และหนวยงานอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของดวย  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหท่ี

ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 46,750,000 

หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private 

Placement) คือ บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด ในราคาเสนอขายหุนละ 3.85 บาท รวมเปนมูลคา

ท้ังส้ิน 179,987,500 บาท เพ่ือนําเงินท่ีไดรับจากการออกและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว ไป

ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมท้ังชําระคืนหน้ีบางสวน

ใหแกสถาบันทางการเงิน เน่ืองจากราคาท่ีเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ในคร้ังน้ี ไมเปน

ราคาเสนอขายท่ีต่ํา อีกท้ัง การเพ่ิมทุนและจัดสรรหุนเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดในคร้ังน้ี           

บริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวาการเพ่ิมทุนใหแกบุคคลเฉพาะเจาะจงมีความเหมาะสมและกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ มากกวาการระดมทุนดวยวิธีอ่ืน เน่ืองจากตอบสนองแผนการใชเงินของ

บริษัทฯ ท่ีไดวางไว และไดพันธมิตรทางธุรกิจท่ี จะชวยเสริมสรางความแข็งแกรงและความมั่นคง

ทางดานการเงินของบริษัทฯ ซึ่งจะสงผลใหบริษัทมีตนทุนการเงินท่ีต่ําลงในอนาคต และบริษัทฯ จะ

มีเงินทุนหมุนเวียนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะชวยเสริมสภาพคลองทางการเงิน จึงเปนการเพ่ิมศักยภาพใน

การแขงขันและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ใหสามารถเติบโตไดอยางมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งจะสราง

ผลตอบแทนใหแกบริษัทฯ และผูถือหุนในอนาคต ท้ังน้ี บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด เปนบริษัทท่ีมี
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ชื่อเสียง มีฐานะการเงินท่ีมั่นคง ประกอบธุรกิจในกลุม Lifestyle ซึ่งจัดอยูในประเภทธุรกิจเดียวกัน

กับบริษัทฯ จึงสามารถเอ้ือประโยชนตอกันได (Synergy) ในระหวางท้ัง 2 กลุมบริษัท นอกจากน้ี 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา การเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีจะชวยให    

บริษัทฯ สามารถลดภาระหน้ีสินจากการกูยืมสถาบันทางการเงิน รวมถึงภาระดอกเบ้ียและ

คาใชจายท่ีเกี่ยวของลงได ทําใหบริษัทฯ มีฐานะทางการเงินท่ีมั่นคง และมีความพรอมในการ

พัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ใหสามารถเติบโตไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ คาดวาจํานวนเงินท่ี

จะไดรับจากการเพ่ิมทุนเมื่อรวมกับวงเงินกูยืมและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ณ ปจจุบันจะมี

ความเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไวได สําหรับผลกระทบท่ี

คาดวาจะเกิดขึ้นตอการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

ของบริษัทอันเน่ืองจากการเพ่ิมทุนและการดําเนินการตามแผนการใชเงินน้ัน คณะกรรมการบริษัทฯ 

มีความเห็นวา การเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี จะเปนการเสริมสรางความแข็งแกรง

และความมั่นคงใหแกฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ทําใหบริษัทฯ มีตนทุนทางการเงินท่ีต่ําลงใน

อนาคต เพ่ิมศักยภาพในการประกอบธุรกิจ และเพ่ิมความสามารถในการแขงขันกับผูประกอบการ

รายอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหการดําเนินงานของบริษัทฯ มีแนวโนมท่ีจะเติบโตในอนาคต 

รวมถึง การเพ่ิมทุนดังกลาวจะชวยใหสัดสวนหน้ีสินตอทุนของบริษัทฯ ลดลง อีกท้ัง ณ ปจจุบัน 

บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด ไมไดสงตัวแทนเขาเปนกรรมการของบริษัทฯ ทายน้ี คณะกรรมการ

ของบริษัทฯ ไดพิจารณาและตรวจสอบขอมูลของบริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด ดวยความ

ระมัดระวัง โดยมีความเห็นวา บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด เปนบริษัทท่ีมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจัก อีกท้ัง

มีฐานะทางการเงินท่ีมั่นคงโดยขอมูลจากงบการเงินท่ีไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด มีสินทรัพยรวม 13,162.99 ลานบาท และมี

กําไรสุทธิเทากับ 1,130.20 ลานบาท จึงเปนผูมีศักยภาพในการเขาลงทุนในบริษัทฯ ในกรณีท่ี

กรรมการของบริษัทไมปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของ

บริษัทฯ ในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการเพ่ิมทุน หากการไมปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายแก

บริษัทฯ ผูถือหุนสามารถฟองเรียกรองคาเสียหายจากกรรมการคนดังกลาวแทนบริษัทฯ ไดตาม

มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และหากการไมปฏิบัติหนาท่ีน้ันเปน

เหตุใหกรรมการหรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของไดประโยชนไปโดยมิชอบ ผูถือหุนสามารถใชสิทธิฟอง

เรียกรองคืนประโยชนจากกรรมการน้ันแทนบริษัทฯ ได ตามมาตรา 89/18 แหงพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

การออกเสียงลงคะแนน  วาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและ

ผูรับมอบฉันทะท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่4 เร่ืองอื่นๆ (ถามี)  

อน่ึง บริษัทฯ ไดกําหนดใหวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2561 เปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุม

วิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2561 (Record Date) จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ี

ท่ีระบุไวขางตน สําหรับแผนท่ีแสดงสถานท่ีจัดประชุมเปนไปตามเอกสารแนบ 9 โดยบริษัทฯ จะเปดใหลงทะเบียน

เพ่ือเขารวมประชุมวสิามัญผูถือหุน ตั้งแตเวลา 12.30 น. เปนตนไป 
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โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียน หรือหลักฐานแสดงตนในการเขารวมประชุม เอกสารแนบ 5 เพ่ือ

ลงทะเบียนเขารวมประชุม ท้ังน้ี เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวก บริษัทฯ ไดจัดเตรียมอากรแสตมปสําหรับปดใน

หนังสือมอบฉันทะใหแกผูรับมอบฉันทะท่ีมาลงทะเบียนเพ่ือเขารวมประชุมผูถือหุน หากทานผูถือหุนไมสามารถเขา

รวมประชุมไดดวยตนเอง ทานอาจมอบฉันทะใหผูอ่ืน หรือ นายประเสริฐ  ภัทรดิลก กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ ซึ่งไมมีสวนไดเสียในทุกวาระท่ีเสนอในการประชุมผูถือหุนคร้ังน้ี (โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับ

ประวัติของกรรมการ และผลงานในปท่ีผานมา เอกสารแนบ 6) เขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตาม

แบบหนังสือมอบฉันทะ เอกสารแนบ 7 และ 8   

บริษัทฯ ไดแจงรายละเอียดของการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2561 และระเบียบวาระการประชุมให  

ผูถือหุนทราบลวงหนากอนการประชุมบนเว็บไซต http://www.wave-groups.com หากทานผูถือหุนมีขอสงสัยหรือ

ประสงคสอบถามเพ่ิมเติม โปรดติดตอสอบถามฝายส่ือสารองคกรและนักลงทุนสัมพันธ โทร 0-2665-6705  

 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 - นายแมทธิว กิจโอธาน -   
 

 นายแมทธวิ กิจโอธาน 

ประธานกรรมการบริษทั และประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากดั (มหาชน) 
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