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เอกสารแนบ 7 

 

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทนุให้แก่ผู้ถือหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ 

ของ 

บริษัท เวฟ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งท่ี 3/2563               

เมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 2563 ได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนจํานวน 42,118,409 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

510,070,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 467,951,591 บาท โดยการตดัหุน้ท่ีไม่ไดอ้อกจาํหน่าย และมีมติใหเ้พ่ิมทนุ

จดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวนไม่เกิน 1,052,891,081 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 467,951,591 บาท เป็นทุนจด

ทะเบียนใหม่จาํนวน 1,520,842,672 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่จาํนวนไม่เกิน 1,052,891,081  หุน้ มลูค่าท่ีตรา

ไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุเป็นจาํนวนไม่เกิน 701,927,387 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัราส่วน 1 หุน้เดิมต่อ 1.5 หุน้สามญัเพ่ิมทนุใหม่ (ในกรณีท่ีมีเศษหุน้

จากการคาํนวณใหปั้ดทิง้) ในราคาเสนอขาย 0.70 บาทต่อหุน้ และเพ่ือรองรบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเป็นจาํนวนไม่เกิน

350,963,694 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ผูใ้ชสิ้ทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี

จะซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2 (WAVE-W2) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ”) ในอตัราส่วนการใชสิ้ทธิคือ 1 ใบสาํคญั

แสดงสิทธิฯ มีสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษิัทฯ ได ้1 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  ท่ีราคาใชสิ้ทธิ 0.70 บาทต่อหุน้ 

โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะออกและจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ท่ีไดจ้องซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ (Rights 

Offering) ในอตัราส่วนการจดัสรร 2 หุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อ 1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (ในกรณีท่ีมีเศษหุน้จากการคาํนวณใหปั้ด

ทิง้) ท่ีราคาเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หน่วยละ 0 บาท ทัง้นี ้บริษัทฯ จะมีการนาํเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2563 (ครัง้ท่ี 27/2563) ในวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 เพ่ือพิจารณาต่อไปนัน้ 

1. รายละเอียดการออกและเสนอขาย 

1.1 บริษัทฯ จะเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่เป็นจาํนวนไม่เกิน 701,927,387 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 

บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุน้เดิมต่อ 1.5 หุน้สามัญเพ่ิมทุน

ใหม่ (ในกรณีท่ีมีเศษหุน้จากการคาํนวณใหปั้ดทิง้) ในราคาเสนอขาย 0.70 บาทต่อหุน้   

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีหุน้สามญัเพ่ิมทนุเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในรอบแรก 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  
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(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   

1.2 ในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนข้างตน้ ใหท่ี้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 (ครัง้ท่ี 27/2563) 

มอบหมายใหค้ณะกรรมการ และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายมีอาํนาจพิจารณาและดาํเนินการในเร่ือง

ต่างๆ ท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้ง และ/หรือ ต่อเน่ืองกบัการเพ่ิมทนุและการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษิัทฯ ซึ่งรวมถึง

แต่ไม่จาํกดัเพียงเร่ืองดงัต่อไปนี ้

(1)  กาํหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกัด

เฉพาะระยะเวลาการเสนอขาย การจองซือ้ การชาํระเงินค่าหุน้ ตลอดจนกาํหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืน

ใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ 

(2)  ลงนามในแบบคาํขออนญุาต หนงัสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพ่ิม

ทุนและการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการรบัรองเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การติดต่อ 

และ/หรือ การรบัเอกสารจากเจา้หนา้ท่ีหรือตวัแทนของหน่วยงานใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการนาํหุน้สามญั

เพ่ิมทนุของบรษิัทฯ เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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(3)  ดาํเนินการอ่ืนใดท่ีจาํเป็น เก่ียวขอ้ง และ/หรือ ต่อเน่ืองกับการเพ่ิมทุนและการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ

บรษิัทฯ โดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้งนี ้การออกและเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดร้บัอนุมัติจากท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 (ครัง้ท่ี 27/2563) ก่อน ดงันัน้ บริษัทฯ จะดาํเนินการแจง้กาํหนดวนัจองซือ้และรบั

ชาํระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุในครัง้ใหท้ราบในภายหลงั 

2. วัตถุประสงคข์องการออกหุ้นและแผนการใช้เงนิ 

สืบเน่ืองจากความไม่แน่นอนของสถานการณเ์ศรษฐกิจทัง้ในและต่างประเทศ เน่ืองจากปัจจยัลบในหลายส่วน อาทิ 

สถานการณไ์วรสัแพรร่ะบาด และสถานการณม์ลภาวะอากาศเป็นพิษ เป็นตน้ ทาํใหก้ารบรโิภคในประเทศลดลงส่งผล

กระทบต่อรายไดแ้ละสภาพคล่องของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนและการออก

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าวเพ่ือนาํเงินท่ีไดม้าขยายธุรกิจ และ/หรือลงทนุในโครงการใหม่ รวมทัง้การชาํระหนีเ้งินกู้

บางส่วน และใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน ในการดาํเนินธุรกจิของบรษิัทฯ และบริษัทย่อย ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็น

ว่า เงินท่ีบริษัทฯ จะไดร้บัจากการเพ่ิมทุนและการออกใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวจะช่วยเสริมสภาพคล่องของ

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 ้ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)            

ในครัง้นี ้และชาํระคืนหนีบ้างส่วนใหแ้ก่สถาบนัทางการเงิน บริษัทฯ จะมีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง

จากเดิมเท่ากับ 2.73 เท่า เป็น 1.36 เท่า (คาํนวณโดยอ้างอิงจากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 

มีนาคม 2563) 
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3. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

3.1 เหตุผลและความจาํเป็นของการเพิ่มทุน 

การเพ่ิมทุนและจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุใหแ้ก่ถือหุน้เดิมในครัง้นีใ้นครัง้นี ้บริษัทฯ พิจารณาแลว้เห็นว่าการเพ่ิมทุนใหแ้กถื่อ

หุน้เดิมมีความเหมาะสมและก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัทฯ เน่ืองจากตอบสนองแผนการใชเ้งินของบรษิัทฯ ท่ีได้

วางไว ้ซึ่งจะช่วยเสริมสรา้งความแข็งแกร่งและความมั่นคงทางดา้นการเงินของบรษิัทฯ ซึ่งจะส่งผลใหบ้ริษัทมีตน้ทนุ

การเงินท่ีตํ่าลงในอนาคต และบริษัทฯ จะมีเงินทุนหมนุเวียนเพ่ิมมากขึน้ ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน จึง

เป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัและการพฒันาธุรกิจของบรษิัทฯ ใหส้ามารถเติบโตไดอ้ย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งจะ

สรา้งผลตอบแทนใหแ้กบ่รษิัทฯ และผูถื้อหุน้ในอนาคต  

3.2 แผนการใช้เงนิและความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิทีไ่ด้จากการเสนอขายหุ้น 

บริษัทฯ จะนําเงินท่ีไดร้ับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่ในครัง้นี ้ และเงินท่ีได้รับจากการใช้สิทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าว มาขยายธุรกิจ และ/หรือลงทนุในโครงการใหม่ รวมทัง้การชาํระหนีเ้งินกูบ้างส่วน และ

ใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน ในการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย   

3.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงนิทีไ่ด้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการทีจ่ะดาํเนินการ 

รวมทัง้ความเพียงพอของแหล่งเงนิทุน 

คณะกรรมการบรษิัทมีความเห็นว่า การเพ่ิมทนุและการจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุในครัง้นีจ้ะช่วยใหบ้รษิัทฯ สามารถลดภาระ

หนีสิ้นจากการกูย้ืมสถาบนัทางการเงิน รวมถึงภาระดอกเบีย้และค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งลงได ้ทาํใหบ้รษิัทฯ มีฐานะทาง

การเงินท่ีมั่นคง และมีความพรอ้มในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ใหส้ามารถเติบโตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดย

บริษัทฯ คาดว่าจาํนวนเงินท่ีจะไดร้ับจากการเพ่ิมทุนเมื่อรวมกับวงเงินกูย้ืมและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ณ 

ปัจจบุนัจะมีความเพียงพอต่อการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีกาํหนดไวไ้ด ้ 

3.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการ

ดาํเนินงานของบริษัทอันเน่ืองจากการเพิ่มทุนและการดาํเนินการตามแผนการใช้เงนิ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนในครัง้นี ้จะเป็นการเสริมสรา้งความ

แข็งแกร่งและความมั่นคงใหแ้ก่ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ทาํใหบ้ริษัทฯ มีตน้ทุนทางการเงินท่ีตํ่าลงในอนาคต 

เพ่ิมศักยภาพในการประกอบธุรกิจ และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอ่ืนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ส่งผลใหก้ารดาํเนินงานของบริษัทฯ มีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตในอนาคต รวมถึง การเพ่ิมทุนดงักล่าวจะช่วย

ใหส้ดัส่วนหนีสิ้นต่อทนุของบรษิัทฯ ลดลง   

4. คาํรับรองของคณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 

ในกรณีท่ีกรรมการของบริษัทไม่ปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความซื่อสตัยส์จุริตและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบริษัทฯ ใน

เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเพ่ิมทนุ หากการไม่ปฏิบตัิหนา้ท่ีดงักล่าวก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผูถื้อหุน้สามารถฟ้อง

เรียกรอ้งค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบรษิัทฯ ไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกดั 

พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบตัิหนา้ท่ีนัน้เป็นเหตใุหก้รรมการหรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชนไ์ปโดยมิชอบ 

ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกร้องคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่ง

พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  



หนา้ 5 จาก 5 
 

5. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิม 

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2563 

เมื่อวนัท่ี 24 มิถนุายน 2563   

 

      ขอแสดงความนบัถือ 

-นายแมทธิว กิจโอธาน- 

                 (นายแมทธิว กิจโอธาน) 

                                                             ประธานกรรมการบรษิัท และประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

                                                                               บรษิัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 




