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(F 53-4)           เอกสารแนบ 5 

แบบรายงานการเพมิท ุน 
บร ิษัท  เวฟ  เอ ็นเตอร เ์ทนเมนท  ์จาํกัด (มหาชน)  

วันท  ี11 มีนาคม 2564 

 

ขา้พเจา้บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (“บร ิษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครงัที 2/2564 เมือ

วนัที 11 มีนาคม 2564 เกียวกบัการเพิมทนุและจดัสรรหุน้เพิมทนุดงัตอ่ไปนี 

1.   การลดทุนและเพมิท ุน 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมี้มติใหล้ดทุนจดทะเบียนจาํนวน 576,925,916 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จาํนวน 1,520,842,672 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จาํนวน 943,916,756 บาท โดยการตดัหุน้ทีไม่ไดอ้อกจาํหน่าย 

และมีมติให้เพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวนไม่เกิน 471,083,244 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

943,916,756 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 1,415,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิมทุนใหม่จาํนวน

ไม่เกิน 471,083,244 หุน้ มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

โดยใหแ้บง่การจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุเป็นดงันี 

(1) จดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนใหม่เป็นจาํนวนไม่เกิน 235,541,622 หุน้ มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 
30 ของทนุชาํระแลว้ เพือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) หรอื 

(2) จดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนใหม่เป็นจาํนวนไม่เกิน 157,027,748 หุน้ มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 
20 ของทนุชาํระแลว้ เพือเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทวัไป (Public Offering) หรอื 

(3) จดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุใหม่เป็นจาํนวนไม่เกิน 78,513,874 หุน้ มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 10 
ของทนุชาํระแลว้ เพือเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) 

การเพมิท ุน ประเภทหุน้ จาํนวนหุน้ 
 

มูลค่าทตีราไว้  
(บาทต่อห ุน้) 

รวม 
 (บาท) 

  แบบกาํหนดวตัถปุระสงคใ์น

การใชเ้งินทนุ  

หุน้สามญั 

หุน้บรุมิสิทธิ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 แบบมอบอาํนาจทวัไป 

(General Mandate) 

หุน้สามญั 

หุน้บรุมิสิทธิ 

471,083,244 

- 

1.00 

- 

471,083,244 

- 
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2. การจัดสรรห ุน้เพมิท ุน 

2.1 แบบมอบอาํนาจทวัไป (General Mandate) 

จัดสรรใหแ้ก่ ประเภทหุน้ จาํนวนหุน้ 
 

ร ้อยละต่อท ุนชาํระแล้ว       
ณ วันทคีณะกรรมการมีมติ

เพมิท ุนแบบมอบอาํนาจทวัไป 
(General Mandate) 

หมายเหต  ุ

1. ผูถื้อหุน้เดิม  

(ตามสดัสว่นการถือหุน้) 

หุน้สามญั 

หุน้บรุมิสิทธิ 

235,541,622 

- 

ไม่เกินรอ้ยละ 30 ของทนุชาํระแลว้ 

- 

หมายเหต ุ(1)-(3) 

- 

2.1 ประชาชนทวัไป 

 

หุน้สามญั 

หุน้บรุมิสิทธิ 

157,027,748 

- 

ไม่เกินรอ้ยละ 20 ของทนุชาํระแลว้ 

- 

หมายเหต ุ(1)-(3) 

- 

2.2 บคุคลในวงจาํกดั หุน้สามญั 

หุน้บรุมิสิทธิ 

78,513,874 ไม่เกินรอ้ยละ 10 ของทนุชาํระแลว้ 

- 

หมายเหต ุ(1)-(4) 

- 

หมายเหตุ: 

(1) คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอาํนาจในการกาํหนดและเปลียนแปลงรายละเอียดต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้
สามญัเพิมทนุแบบมอบอาํนาจทวัไป (General Mandate) ดงันี  

(ก) พิจารณากาํหนด แกไ้ขหรือเปลียนแปลงเงือนไขและรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุน ซึงรวมถึง
แต่ไม่จาํกัดเฉพาะวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิในการจองซือหุน้สามัญเพิมทุน ระยะเวลาเสนอขาย 
การชาํระค่าหุน้ และการกาํหนดขอ้กาํหนด เงือนไข และรายละเอียดอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญั
เพิมทนุดงักลา่ว เป็นตน้ 

(ข) เขา้เจรจา ทาํความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ทีเกียวขอ้ง รวมทงัดาํเนินการอืนใดที
จาํเป็นและเกียวเนืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุดงักลา่ว 

(ค) ลงนามในเอกสารหรือแบบคาํขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานทีจาํเป็นและเกียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้
สามญัเพิมทุนดงักล่าว ซึงรวมถึงการติดต่อและการยืนคาํขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อ
หน่วยงานกาํกบัดแูลทีเกียวขอ้ง และการนาํหุน้สามญัเพิมทนุดงักล่าวเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงมีอาํนาจในการดาํเนินการอืนใดทีจาํเป็นเกียวกับการจดัสรรหุน้สามัญเพิมทุน
ดงักลา่ว   
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(2) การเสนอขายหุน้สามัญเพิมทุนใหม่ดังกล่าวจะตอ้งไม่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลทีเกียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกับตลาดทุนที ทจ. 21/2551 เรือง หลักเกณฑใ์นการทาํรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2551 และ
ประกาศตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการทีเกียวโยงกนั พ.ศ. 2546  

(3) ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิมทนุตามทีระบุไวใ้นขอ้ (1) หรือขอ้ (2) หรือขอ้ (3) ขา้งตน้แลว้ ทนุชาํระแลว้ของ
บริษัทฯ ในส่วนทีเพิมตอ้งไม่เกินกว่ารอ้ยละ 30 ของทุนชาํระแลว้ ณ วนัทีคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเ้พิมทุนแบบ
มอบอาํนาจทวัไป (General Mandate) และการเสนอขายหุน้สามญัเพิมทุนดงักล่าวจะตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จ
ภายในวนัทีบริษัทฯ จดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีในครงัถัดไป หรือภายในวนัทีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งจดัใหมี้
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีในครงัถดัไป ทงันี แลว้แตว่นัใดจะถึงก่อน 

(4) การเสนอขายหุน้สามัญเพิมทุนใหม่ดงักล่าว ราคาทีเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด ตอ้งไม่เขา้ข่ายเป็นราคาตาํ
ตามทีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุที ทจ. 72/2558 เรือง การอนญุาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอ
ขายหุน้ทีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ตาํกว่าราคาถัวเฉลียถ่วงนาํหนักของหุน้ในตลาด
หลกัทรพัยย์อ้นหลงัไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัทาํการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบหา้วนัทาํการติดต่อกันก่อนวนักาํหนดราคาเสนอ
ขายหุน้ 

2.2 การดาํเนินการของบร ิษัทฯ  กรณีมีเศษหุน้  

ในกรณีทีมีเศษหุน้จากการจัดสรรหุน้สามัญเพิมทุนแบบมอบอาํนาจทัวไป (General Mandate) ในครงันี บริษัทฯ            
จะดาํเนินการปัดเศษหุน้ทิงทงัจาํนวน  

3. กาํหนดวันประชุมผู้ถอืห ุน้เพอืขออนุมัตกิารเพมิท ุนและจัดสรรหุน้เพมิท ุน  

วันประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 (ครงัที 28/2564) คือ วันพฤหัสบดีที 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ 
อาคารมาลีนนท ์ทาวเวอร ์(อาคาร M 2) ชนั 8 เลขที 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
10110 และวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี ประจาํปี 2564 (ครงัที 28/2564) 
(Record Date) คือวนัศกุรที์ 26 มีนาคม 2564 

4. การขออนุญาตเพมิทุน /จัดสรรห ุน้เพมิท ุน  ต่อหน่วยงานราชการทเีกียวข ้อง และเงอืนไข  การขออนุญาต  

4.1 บรษัิทฯ จะตอ้งจดทะเบียนเพิมทนุและจดทะเบียนเปลียนแปลงทนุชาํระแลว้ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

4.2 บริษัทฯ จะตอ้งขออนุมตัิต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยใหร้บัหุน้สามญัเพิมทุนเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

5. วัตถุประสงคข์องการเพมิท ุน  และการใช้เงนิท ุนในส่วนทเีพมิ 

บริษัทฯ จะนาํมาใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทังการขยายธุรกิจใน

อนาคตตอ่ไป  

6. ประโยชนท์บีร ิษัทจะพงึได้ร ับจากการเพมิท ุน /จัดสรรห ุน้เพมิท ุน  

บรษัิทฯ มีเงินทนุเพิมเติมสาํหรบัการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทและบรษัิทย่อยในอนาคต  
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7. ประโยชนท์ผีู้ถอืห ุน้จะพงึได้ร ับจากการเพมิท ุน /จัดสรรห ุน้เพมิท ุน  

7.1 นโยบายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล  

7.2 ผู้จองซือหุ้นเพิมทุนจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดําเนินงานภายหลังการนําหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าวเข้า                      

จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนเรยีบรอ้ยแลว้  

7.3 อืน ๆ   

-ไม่มี- 

8. รายละเอ ียดอ ืนใดท ีจาํเป็นสําหร ับผู้ถ ือห ุ้นเพ ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัต ิการเพ ิมท ุน/จัดสรรห ุ้น
เพมิท ุน  

-ไม่มี- 

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีทคีณะกรรมการบร ิษัทมีมตใิหเ้พมิท ุนและจัดสรรห ุน้เพมิทนุ 

ลาํดับ ขนัตอนการดาํเนินการ  วัน  เดอืน  ปี 

1 จดัประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครงัที 2/2564 เพือพิจารณาอนมุติัเพิมทนุและ
จดัสรรหุน้เพิมใหม่ 

11 มีนาคม 2564 

2 วนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 
(ครงัที 28/2564) (Record Date)  

26 มีนาคม 2564 

3 วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 (ครงัที 28/2564)  29 เมษายน 2564 

4 จดทะเบียนลดทนุและเพิมทนุกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนั หลงัจากวนัที
ทีประชมุผูถื้อหุน้มีอนมุติั 

5 จดัสรรหุน้เพิมทนุแบบมอบอาํนาจทวัไป (General Mandate)  ตามทีคณะกรรมการบรษัิท 
จะมีมติตอ่ไป 

6 จดทะเบียนเพิมทนุชาํระแลว้ และนาํหุน้เพิมทนุทีจดัสรรแลว้เขา้จดทะเบียนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน เพือทาํการซือขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

ภายหลงัจากทีมีการจดัสรร
หุน้เพิมทนุในแต่ละคราว 

7 ลดทนุจดทะเบียน ในกรณีทีครบกาํหนดระยะเวลาการจดัสรรหุน้เพิมทนุแบบมอบ
อาํนาจทวัไป (General Mandate) และมีหุน้เพิมทนุทีไม่ไดร้บัการจดัสรรเหลืออยู่  

ก่อนมีการเพิมทนุในครงั
ถดัไป 

 
 

บรษัิทฯ ขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถกูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

 

      ขอแสดงความนบัถือ 
-นายแมทธิว กิจโอธาน- 

                 (นายแมทธิว กิจโอธาน) 
                                                             ประธานกรรมการบรษัิท และประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร 

                                                                               บรษัิท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 




