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(F 53-4)           เอกสารแนบ 6 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  

วันที ่24 มิถุนายน 2563 

 

ขา้พเจา้บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 3/2563 เมื่อ

วนัท่ี 24 มิถนุายน 2563 เก่ียวกบัการเพ่ิมทนุและจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุดงัต่อไปนี ้

1.   การลดทุนและเพิ่มทนุ 

 ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ไดม้ีมติใหล้ดทนุจดทะเบียนจาํนวน 42,118,409 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจาํนวน 

510,070,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 467,951,591 บาท โดยการตัดหุ้นท่ีไม่ไดอ้อกจาํหน่าย และ             

มีมติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 1,052,891,081  บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

467,951,591 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหมจ่าํนวน 1,520,842,672 โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่จาํนวนไม่เกิน 

1,052,891,081  หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

 โดยใหแ้บ่งการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุเป็นดงันี ้

 (1) หุ้นสามัญเพ่ิมทุนเป็นจาํนวนไม่เกิน 701,927,387 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม

สดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัราส่วน 1 หุน้เดิมต่อ 1.5 หุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ (ในกรณีท่ีมีเศษหุน้

จากการคาํนวณใหปั้ดทิง้) ในราคาเสนอขาย 0.70 บาทต่อหุน้   

(2) หุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 350,963,694 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิท่ีจะซือ้หุน้

สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2 (WAVE-W2)             

ในอัตราส่วนการใช้สิทธิคือ 1 ใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ มีสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ได ้1 หุ้น                 

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  ท่ีราคาใชสิ้ทธิ 0.70 บาทต่อหุน้ 

การเพิ่มทนุ ประเภทหุน้ จาํนวนหุ้น 

 

มูลค่าทีต่ราไว้  

(บาทต่อหุน้) 

รวม 

 (บาท) 

 แบบกาํหนดวัตถุประสงคใ์น

การใชเ้งินทนุ ดงันี ้ 

    

1. เพ่ือรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้น

สามัญเพ่ิมทุนของผู้ถือหุ้นเดิม

ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 

Offering) 

หุน้สามญั 

หุน้บรุมิสิทธิ 

701,927,387 

- 

1.00 

- 

701,927,387 

- 
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การเพิ่มทนุ ประเภทหุน้ จาํนวนหุ้น 

 

มูลค่าทีต่ราไว้  

(บาทต่อหุน้) 

รวม 

 (บาท) 

2. เ พ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื ้อหุ้น

สามญัเพ่ิมทนุของบรษิัทฯ ครัง้ท่ี 2 

(WAVE-W2) 

หุน้สามญั 

หุน้บรุมิสิทธิ 

350,963,694 

- 

1.00 

- 

350,963,694 

- 

 แบบมอบอาํนาจทั่วไป 

(General Mandate) 

หุน้สามญั 

หุน้บรุมิสิทธิ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

2. การจัดสรรหุน้เพิ่มทุน 

2.1 แบบกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการใช้เงนิทุน 

จัดสรรให้แก ่ จาํนวนหุ้น อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

ต่อหุ้น 

(บาท) 

วัน เวลา จอง

ซือ้ และชาํระ

เงนิค่าหุน้ 

หมายเหต ุ

1. ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน

การถือหุน้ 

701,927,387 

 

1 หุน้เดิม ต่อ 1.5 หุน้

สามญัเพ่ิมทนุใหม ่

0.70 หมายเหต ุ(1) หมายเหต ุ(2) 
 

2. ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะ

ซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ 

(WAVE-W2) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

เดิมท่ีจองซือ้หุน้เพ่ิมทนุ 

350,963,694 2 หุน้สามญัเพ่ิมทนุ

ใหม่ ต่อ 1 ใบสาํคญั

แสดงสิทธิฯ 

ไม่คิดมลูค่า  หมายเหต ุ(3) - 

หมายเหต:ุ 

(1) คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบริษัทฯ 

หรือบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือจาก

กรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบริษัทฯ มีอาํนาจในการดาํเนินการท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้งกับการเพ่ิมทุนและการ

จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษิัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะเร่ืองดงัต่อไปนี ้

(ก)  กาํหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกัด

เฉพาะระยะเวลาการเสนอขาย การจองซือ้ การชาํระเงินค่าหุน้ ตลอดจนกาํหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืน

ใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ 

(ข)  ลงนามในแบบคาํขออนญุาต หนงัสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพ่ิม

ทุนและการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการรบัรองเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การติดต่อ 

และ/หรือ การรบัเอกสารจากเจา้หนา้ท่ีหรือตวัแทนของหน่วยงานใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการนาํหุน้สามญั

เพ่ิมทนุของบรษิัทฯ เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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(ค)  ดาํเนินการอ่ืนใดท่ีจาํเป็น เก่ียวขอ้ง และ/หรือ ต่อเน่ืองกับการเพ่ิมทุนและการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ

บรษิัทฯ โดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2) การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเป็นจาํนวนไม่เกิน 701,927,387 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตาม

สดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัราส่วน 1 หุน้เดิมต่อ 1.5 หุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ (ในกรณีท่ีมีเศษหุน้จาก

การคาํนวณใหปั้ดทิง้) ในราคาเสนอขาย 0.70 บาทต่อหุน้   

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีหุน้สามญัเพ่ิมทนุเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิในรอบแรก บริษัทฯ จะจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิม

ทุนท่ีเหลืออยู่ใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดมิท่ีประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสดัส่วนการถือหุน้ของตน ในราคาเสนอขาย 

0.70 บาทต่อหุน้ (ราคาเดียวกนั) โดยในการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักล่าว บรษิัทฯ จะดาํเนินการจดัสรรหุน้ท่ีเหลือ

จนกระทั่งไม่มีหุน้สามัญเพ่ิมทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผูถื้อหุน้รายใดประสงคท่ี์จะจองซือ้หุน้

สามญัเพ่ิมทนุดงักล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจดัสรรไดเ้น่ืองจากเป็นเศษหุน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(ก) ในกรณีท่ีหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจดัสรรใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดิม (ตามสดัส่วนการถือหุน้) ในรอบแรกมี

จาํนวนมากกว่า หรือเท่ากับจาํนวนหุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจดัสรร

หุน้ท่ีเหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิและชาํระค่าหุน้ครบถว้นแลว้ทกุรายตามจาํนวน

ท่ีแสดงความจาํนงจองซือ้เกินกว่าสิทธิ  

(ข) ในกรณีท่ีหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจดัสรรใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดิม (ตามสดัส่วนการถือหุน้) ในรอบแรกมี

จาํนวนนอ้ยกว่าจาํนวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจดัสรรหุน้สามญั

เพ่ิมทนุท่ีเหลือดงักล่าว ดงันี ้ 

(ข.1) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีเหลือดงักล่าวตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกินกวา่

สิทธิแต่ละราย โดยนาํสัดส่วนการถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณ

ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือ ซึ่งจะเท่ากับจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่

ละรายมีสิทธิท่ีจะไดร้บัการจดัสรร (ในกรณีท่ีมีเศษหุน้จากการคาํนวณใหปั้ดทิง้) ทัง้นี ้จาํนวน

หุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีจะไดร้บัการจดัสรรจะไม่เกินจาํนวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายได้

จองซือ้และชาํระค่าหุน้ครบถว้นแลว้ 

(ข.2) ในกรณีท่ียงัมีหุน้สามญัเพ่ิมทนุเหลือภายหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ข.1) ขา้งตน้แลว้ บรษิัทฯ 

จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายท่ียังไม่ไดร้ับการจัดสรรให้ครบตาม

จาํนวนท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามวิธีการในขอ้ (ข.1) ขา้งตน้ จนกว่าจะไม่มีหุน้เหลือใหจ้ดัสรร 

ทัง้นี ้จาํนวนหุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีจะไดร้บัการจดัสรรจะไม่เกินจาํนวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีผูถื้อหุน้

แต่ละรายไดจ้องซือ้และชาํระค่าหุน้ครบถว้นแลว้ 

นอกจากนี ้การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมขา้งตน้ไม่ว่ากรณีใด จะตอ้งไม่ทาํใหผู้ถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกิน

กว่าสิทธิของตนถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีเข้าข่ายตอ้งทาํคาํเสนอซือ้หลักทรัพยท์ั้งหมดของบริษัทฯ 

(Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการใน

การเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พ่ือครอบงาํกิจการหรือลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนขอ้จาํกดัการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามท่ีระบุไว้

ในขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ  



หนา้ 4 จาก 6 
 

ทั้งนี ้รายละเอียดเพ่ิมเติมของการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 

Offering) ในครัง้นีป้รากฏตามสารสนเทศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน

การถือหุน้  

(3) คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบริษัทฯ 

หรือบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือจาก

กรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบรษิัทฯ มีอาํนาจในการดาํเนินการท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้งกับและจดัสรรใบสาํคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2 (WAVE-W2) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ”) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่

จาํกดัเฉพาะเร่ืองดงัต่อไปนี ้

(ก)  กาํหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงแต่

ไม่จาํกดัเฉพาะวนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ การจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ  

(ข)  ลงนามในแบบคาํขออนญุาต หนงัสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการออก

และจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถงึการรบัรองเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การติดต่อ และ/หรือ การรบั

เอกสารจากเจา้หนา้ท่ีหรือตวัแทนของหน่วยงานใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ และ

หุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีเกิดขึน้จากการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์           

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(ค)  ดาํเนินการอ่ืนใดท่ีจาํเป็น เก่ียวขอ้ง และ/หรือ ต่อเน่ืองกับการออกและจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ โดย

ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.2 การดาํเนินการของบริษัทฯ กรณีมีเศษหุ้น 

ในกรณีท่ีมีเศษหุน้จากการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) และ/

หรือการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ในครัง้นี ้บรษิัทฯ จะดาํเนินการปัดเศษหุน้ทิง้ทัง้จาํนวน  

3. กาํหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

วันประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 (ครัง้ท่ี 27/2563) คือ วันพฤหัสบดีท่ี 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ 

อาคารมาลีนนท ์ทาวเวอร ์(อาคาร M 2) ชัน้ 8 เลขท่ี 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

10110 และวันกาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี ประจาํปี 2563 (ครัง้ท่ี 27/2563) 

(Record Date) คือ วนัพธุท่ี 8 กรกฎาคม 2563 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวข้อง และเงือ่นไข การขออนุญาต  

4.1 บรษิทัฯ จะตอ้งจดทะเบียนเพ่ิมทนุและจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุชาํระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

4.2 บริษัทฯ จะตอ้งขออนุมตัิต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยใหร้บัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ และหุน้สามญัเพ่ิมทุนเขา้เป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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5.  วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนทีเ่พิ่ม 

สืบเน่ืองจากความไม่แน่นอนของสถานการณเ์ศรษฐกิจทัง้ในและต่างประเทศ เน่ืองจากปัจจยัลบในหลายส่วน อาทิ 

สถานการณไ์วรสัแพร่ระบาด และสถานการณม์ลภาวะอากาศเป็นพิษ เป็นตน้ ทาํใหก้ารบริโภคในประเทศลดลง

ส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละสภาพคล่องของบรษิัทฯ บรษิัทฯ จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุและการ

ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าวเพ่ือนาํเงินท่ีไดม้าขยายธุรกิจ และ/หรือลงทนุในโครงการใหม่ รวมทัง้การชาํระหนี้

เงินกูบ้างส่วน และใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน ในการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัทฯ 

เห็นว่า เงินท่ีบรษิัทฯ จะไดร้บัจากการเพ่ิมทนุและการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าวจะช่วยเสรมิสภาพคล่องของ

กระแสเงินสดในการดาํเนินงานของบริษัทฯ และมีความเพียงพอต่อการชาํระหนีท่ี้ถึงกาํหนดชาํระของบริษัทฯ โดย

แผนการใชเ้งินของบรษิัทฯ มีรายละเอียดดงันี ้

วัตถุประสงค ์ จาํนวนเงนิประมาณ

(ล้านบาท) 

กาํหนดระยะเวลาการนําเงนิไปใช้ 

1. ข ย า ย ธุ ร กิ จ  แ ละ / ห รื อ ลง ทุนใน

โครงการใหม่  

391 ภายในปี 2563 

2 เงินทนุหมนุเวียน 246 - N.A - 

3 ชาํระคืนหนีท่ี้จะครบกาํหนดชาํระแก่

สถาบนัการเงิน 

100 ตามงวดกาํหนดชาํระเงิน 

รวม 737  

ทั้งนี ้ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)            

ในครัง้นี ้และชาํระคืนหนีบ้างส่วนใหแ้ก่สถาบนัทางการเงิน บริษัทฯ จะมีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง

จากเดิมเท่ากับ 2.73 เท่า เป็น 1.36 เท่า (คาํนวณโดยอ้างอิงจากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 

มีนาคม 2563) 

6.  ประโยชนท์ีบ่ริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

เพ่ือใหบ้ริษัทฯ มีเงินทุนเพ่ิมเติมสาํหรบัการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทและบริษัทย่อย และเพ่ือชาํระคนืหนีบ้างส่วนใหแ้ก่

สถาบนัทางการเงิน ซึ่งการเพ่ิมทนุดงักล่าวจะช่วยลดภาระหนีสิ้น ดอกเบีย้ และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทัง้ ช่วย

ใหส้ดัส่วนหนีสิ้นต่อทนุของบรษิัทฯ ลดลง  

7. ประโยชนท์ีผู้่ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล  

7.2 ผู้จองซือ้หุน้เพ่ิมทุน และผู้ใชสิ้ทธิซือ้หุน้เพ่ิมทุนตามใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ในครัง้นีจ้ะมีสิทธิรบัเงินปันผลจากการ

ดาํเนินงานภายหลงัการนาํหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักล่าวเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนเรียบรอ้ยแลว้  

7.3 อ่ืน ๆ  -ไม่ม-ี 
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8. รายละเอียดอื่นใดที่จาํเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น

เพิ่มทุน  

 บริษัทฯ ขอเรียนว่า ผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้จากการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ปรากฏตามเอกสารแนบสรุป

รายละเอียดเบือ้งตน้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ ครัง้ท่ี 2 (WAVE-W2)  

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทนุ/จัดสรรหุน้เพิ่มทนุ 

ลาํดับ ขั้นตอนการดาํเนินการ วัน เดือน ปี 

1 จดัประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 3/2563 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิเพ่ิมทนุและ

จดัสรรหุน้เพ่ิมใหม ่

24 มิถนุายน 2563 

2 วนักาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 

(ครัง้ท่ี 27/2563) (Record Date)  

8 กรกฎาคม 2563 

3 วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 (ครัง้ท่ี 27/2563)  30 กรกฎาคม 2563 

4 จดทะเบียนลดทนุและเพ่ิมทนุกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนั หลงัจากวนัท่ี

ท่ีประชมุผูถื้อหุน้มีอนมุตั ิ

5 วนักาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ (Record Date) แจง้ใหท้ราบภายหลงั 

6 วนัจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ แจง้ใหท้ราบภายหลงั 

7 วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิจะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ ครัง้ท่ี 2 (WAVE-W2) แจง้ใหท้ราบภายหลงั 

8 จดทะเบียนเพ่ิมทนุชาํระแลว้ และนาํหุน้เพ่ิมทนุเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัย์

จดทะเบียน เพ่ือทาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

ภายหลงัจากท่ีมกีารจดัสรร

หุน้เพ่ิมทนุในครัง้นีเ้ป็นท่ี

เรียบรอ้ยแลว้ 

 
 

บรษิัทฯ ขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

 

      ขอแสดงความนบัถือ 

-นายแมทธิว กิจโอธาน- 

                 (นายแมทธิว กิจโอธาน) 

                                                             ประธานกรรมการบรษิัท และประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

                                                                               บรษิัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 




