
หนา้ 1 จาก 6 

(F 53-4)          เอกสารแนบ 5 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

วันที ่28 กมุภาพนัธ ์2565  

ขา้พเจา้ บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2565 

เมื่อวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565 เก่ียวกบัการเพ่ิมทนุและจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุดงัต่อไปนี ้

1. การลดทุนและเพิ่มทุน 

1.1 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติ และเสนอใหท่ี้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจด

ทะเบียนจาํนวน 471,083,245 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 1,415,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน

จาํนวน 943,916,755 บาท โดยการตดัหุน้สามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดน้าํออกจาํหน่ายจาํนวน 471,083,245 หุน้ 

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

1.2 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติ และเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจด

ทะเบียนจํานวน 471,958,377.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 943,916,755 บาท เป็นทุนจดทะเบียน

จาํนวน 471,958,377.50 บาท โดยการลดมลูค่าหุน้ท่ีตราไวข้องหุน้ของบรษิัทฯ จากเดิมมลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 

1 บาท เป็นมลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้หุน้ละ 0.50 บาท  

1.3 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้ีมติอนุมัติ และเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวนไม่เกิน 235,578,510 บาท จากทุนจดทะเบียนจาํนวน 471,958,377.50 บาท เป็น

ทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 707,536,887.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่จํานวนไม่ เกิน 

471,157,020 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพ่ิมทนุในลกัษณะดงันี ้ 

การเพิ่มทนุ 
ประเภท

หลักทรัพย ์
จาํนวนหุ้น 

มูลค่าทีต่ราไว้

(บาทต่อหุน้) 
รวม (บาท) 

  แบบกาํหนดวตัถปุระสงคใ์น

การใชเ้งินทนุ   

หุน้สามญั  

หุน้บรุมิสิทธิ 

-  

- 

- 

- 

- 

- 

  แบบมอบอาํนาจทั่วไป  

(General Mandate) 

หุน้สามญั  

หุน้บรุมิสิทธิ  

ไม่เกิน 471,157,020 

- 

0.50 

- 

235,578,510 

- 
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2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

2.1. แบบมอบอาํนาจทั่วไป  

จัดสรรให้แก ่ ประเภท

หลักทรัพย ์

จาํนวนหุ้น ร้อยละต่อ 

ทุนชาํระแล้ว1/ 

หมายเหตุ  

1. ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ ตาม

สดัส่วนการถือหุน้ (Rights 

Offering) 

หุน้สามญั  

หุน้บรุมิสิทธิ 

ไม่เกิน 235,578,510 

- 

15 

- 

โปรดพิจารณา

หมายเหตุ

ดา้นล่าง 

2. ประชาชนเป็นการทั่วไป 

(Public Offering) 

หุน้สามญั  

หุน้บรุมิสิทธิ 

ไม่เกิน 157,052,340 

- 

10 

- 

 

3. บคุคลในวงจาํกดั (Private 

Placement) 

หุน้สามญั 

หุน้บรุมิสิทธิ 

ไม่เกิน 78,526,170 

- 

5 

- 

 

 

1/ รอ้ยละต่อทุนชาํระแลว้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตัิใหม้ีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General 

Mandate) ซึ่งเท่ากบั 785,261,701 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็น 785,261,701 บาท  

หมายเหต:ุ 

(1) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่เป็นจาํนวนไม่เกิน 235,578,510 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขาย

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 15 (ไม่เกินรอ้ยละ 30) 

ของทุนชาํระแลว้ของบริษัทฯ ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหม้ีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอาํนาจ

ทั่วไป (General Mandate) หรือไม่เกินรอ้ยละ 30 ของทุนชาํระแลว้ ภายหลงัการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน

ของบรษิัทฯ โดยการลดมลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้จาก 1 บาท เป็น 0.50 บาท กบักระทรวงพาณิชยเ์รียบรอ้ยแลว้   

(2) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่เป็นจาํนวนไม่เกิน 157,052,340 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขาย

ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 10 (ไม่เกินรอ้ยละ 20) ของทุนชาํระแลว้ของบริษัทฯ 

ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) 

หรือไม่เกินรอ้ยละ 20 ของทนุชาํระแลว้ ภายหลงัการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ โดยการลดมลูค่า

หุน้ท่ีตราไว ้จาก 1 บาท เป็น 0.50 บาท กบักระทรวงพาณิชยเ์รียบรอ้ยแลว้  

(3) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่เป็นจาํนวนไม่เกิน 78,526,170 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขาย

ใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 5 (ไม่เกินรอ้ยละ 10) ของทนุชาํระแลว้ของบรษิัท

ฯ ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหม้ีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) 

หรือไม่เกินรอ้ยละ 10 ของทนุชาํระแลว้ ภายหลงัการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ โดยการลดมลูค่า

หุน้ท่ีตราไว ้จาก 1 บาท เป็น 0.50 บาท กบักระทรวงพาณิชยเ์รียบรอ้ยแลว้  
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(4) การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวในส่วนท่ีเก่ียวกับการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม

สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) หากในวันกําหนดราคาเสนอขายหุ้นเพ่ือจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่าว                 

บรษิัทฯ มีผลขาดทนุสะสมตามงบการเงินสิน้งวดซึ่งไดร้บัการสอบทานจากผูส้อบบญัชีล่าสดุ ใหบ้รษิัทฯ สามารถ

ออกและเสนอขายหุน้ท่ีราคาตํ่ากว่ามลูค่าหุน้ท่ีตราไวไ้ด ้แต่ทัง้นี ้ตอ้งไม่ต ํ่ากว่า 0.10 บาท  

(5) การจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนในส่วนท่ีเก่ียวกับการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) หรือ

ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) จะตอ้งไม่เป็นการจดัสรรใหแ้ก่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2551 และ

ประกาศตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนใน

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยราคาท่ีเสนอขายจะตอ้งไม่เขา้ข่ายเป็นราคา

ตํ่าตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนในส่วนท่ีเก่ียวกับการขออนุญาตและการ

อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป หรือต่อบคุคลในวงจาํกดั ทัง้นี ้หากในวนักาํหนดราคาเสนอ

ขายหุน้เพ่ือจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุดงักล่าว บรษิัทฯ มีผลขาดทนุสะสมตามงบการเงนิสิน้งวดซึ่งไดร้บัการสอบทานจาก

ผูส้อบบญัชีล่าสดุ ใหบ้รษิัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุน้ท่ีราคาตํ่ากว่ามลูค่าหุน้ท่ีตราไวไ้ด ้แต่ทัง้นี ้ตอ้งไม่ต ํ่า

กว่า 0.10 บาท  

ทั้งนี ้ในการกาํหนดราคาเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัดจะตอ้งเป็นราคาท่ีดีท่ีสุดตามสภาวะ

ตลาดในช่วงท่ีเสนอขายหุน้ ซึ่งราคาเสนอขายดงักล่าวอาจมีส่วนลดไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินกว่ารอ้ยละ 10 ของราคา

ตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เร่ืองการอนุญาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอ

ขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดั (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซือ้ขายถวั

เฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุน้สามญัของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัทาํการตดิต่อกนั และ

ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนักอ่นวนักาํหนดราคาเสนอขายหุน้เพ่ือจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุในแต่ละครัง้ 

(6) อย่างไรก็ดี เมื่อมีการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนโดยวิธีการตาม ขอ้ (1) ขอ้ (2) และ ขอ้ (3) โดยวิธีใดวิธีหน่ึง หรือ

หลายวิธีรวมกัน ทุนชาํระแลว้ของบริษัทฯ ในส่วนท่ีเพ่ิมตอ้งไม่เกินกว่า 235,578,510 หุน้ ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 15 

(ไม่เกินรอ้ยละ 30) ของทนุชาํระแลว้ของบรษิัทฯ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบรษิัทฯ มีมติใหม้ีการเพ่ิมทนุจดทะเบียน

แบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) หรือไม่เกินรอ้ยละ 30 ของทนุชาํระแลว้ ภายหลงัการจดทะเบียนลด

ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ จาก 1 บาท เป็น 0.50 บาท กับกระทรวงพาณิชย์

เรียบรอ้ยแลว้ โดยหากจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุโดยวิธีการตาม ขอ้ (2) และ/หรือ ขอ้ (3) ทุนชาํระแลว้ในส่วนท่ีเพ่ิมตอ้ง

ไม่เกินกว่า 157,052,340 หุ้น ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 10 (ไม่เกินรอ้ยละ 20) ของทุนชาํระแลว้ของบริษัทฯ ณ วันท่ี

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหม้ีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) หรือไม่เกิน

รอ้ยละ 20 ของทนุชาํระแลว้ ภายหลงัการจดทะเบียนลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ โดยการลดมลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้

จาก 1 บาท เป็น 0.50 บาท กบักระทรวงพาณิชยเ์รียบรอ้ยแลว้ 

(7) การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวจะตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ีบริษัทฯ จดัประชมุสามญัผูถื้อ

หุน้ประจาํปีในครัง้ถัดไป หรือภายในวนัท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งจดัใหม้ีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีใน

ครัง้ถดัไป ทัง้นีแ้ลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน  
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(8) นอกจากนี ้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอาํนาจในการกาํหนดและเปล่ียนแปลงรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งรวมถงึแต่ไม่จาํกดัเพียง  

(ก) พิจารณากาํหนด แกไ้ข หรือเปล่ียนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน ซึ่งรวมถึง

แต่ไม่จาํกัดเฉพาะ การกาํหนดราคาเสนอขาย (ทัง้นี ้หากในวนักาํหนดราคาเสนอขายหุน้เพ่ือจดัสรรหุน้

เพ่ิมทุนดงักล่าว บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินสิน้งวดซึ่งไดร้บัการสอบทานจากผูส้อบบญัชี

ล่าสดุ ใหบ้รษิัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุน้ท่ีราคาตํ่ากว่ามลูค่าหุน้ท่ีตราไวไ้ด ้แต่ทัง้นี ้ตอ้งไม่ต ํ่ากวา่ 

0.10 บาท) จาํนวนท่ีจดัสรร ระยะเวลาการเสนอขาย การชาํระค่าหุน้ วนักาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิใน

การจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุน การเสนอขายเป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราวๆ และการกาํหนดข้อกาํหนด 

เงื่อนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักล่าว เป็นตน้ 

(ข) เขา้เจรจา ทาํความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ดาํเนินการอ่ืนใดท่ี

จาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักล่าว 

(ค) ลงนามในเอกสารหรือแบบคาํขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุ้น 

สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการตดิต่อและการยื่นคาํขออนุญาต เอกสาร และหลกัฐานดงักล่าว ต่อ

หน่วยงานกาํกบัดแูลท่ีเก่ียวขอ้ง และการนาํหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักล่าวเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย รวมถึงมีอาํนาจในการดาํเนินการอ่ืนใดท่ีจาํเป็นเก่ียวกับการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน

ดงักล่าว 

2.2. การดาํเนินการของบรษิัทฯ กรณีมีเศษหุน้ 

ใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามมอบหมายเป็นผูม้ีอาํนาจในการใชดุ้ลยพินิจในการปัดเศษหุน้นัน้ทิง้ หรือดาํเนินการ

อ่ืนใดอนัจาํเป็นและสมควรเพ่ือใหก้ารเพ่ิมทนุประสบความสาํเรจ็  

3. กาํหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 (ครัง้ท่ี 29/2565) ในวนัจนัทรท่ี์ 11 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 

ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามพระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและข้อกาํหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง และวันกาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วม

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 (ครัง้ท่ี 29/2565) (Record date) คือวนัองัคารท่ี 15 มีนาคม 2565 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขอ

อนุญาต 

4.1 บรษิทัฯ จะตอ้งยื่นคาํขอจดทะเบียน ลดทนุจดทะเบียน เพ่ิมทนุจดทะเบียน และเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้ รวมถึงการ

แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนและเพ่ิมทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนา

ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

4.2 บริษัทฯ จะตอ้งขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญเพ่ิมทุน เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยฯ์  
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5. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนทีเ่พิ่ม 

บริษัทฯ จะนาํมาใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้การขยายธุรกิจ

ในอนาคตต่อไป  

6. ประโยชนท์ีบ่ริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

เพ่ือใหบ้รษิัทฯ มีเงินทนุเพ่ิมเติมสาํหรบัการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยในอนาคต  

7. ประโยชนท์ีผู้่ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1. บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 

สาํรองตามกฎหมาย และสาํรองอ่ืนๆ ในแต่ละปี 

7.2. ผูท่ี้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจะมีสิทธิรบัเงินปันผลจากการดาํเนินงานของบรษิัทฯ เมื่อผูไ้ดร้บัจดัสรรหุน้

สามญัเพ่ิมทนุไดร้บัการจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ แลว้ 

7.3. อ่ืน ๆ  

 - ไม่มี -  

8. รายละเอียดอื่นใดที่จาํเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและ

จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

-ไม่ม-ี 

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน      

ลาํดับ ขั้นตอนการดาํเนินการ วัน เดือน ปี 

1. วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2565 เพ่ือพิจารณา

อนมุตัิเพ่ิมทนุและจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุ  

28 กมุภาพนัธ ์2565 

2. วันกาํหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญ     

ผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 (ครัง้ท่ี 29/2565) (Record date) 

15 มีนาคม 2565 

3. การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 (ครัง้ท่ี 29/2565) 11 เมษายน 2565 

4. การจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้น

สามัญจดทะเบียนท่ียังไม่ได้นาํออกจําหน่าย และมติลดทุนจด

ทะเบียนและทุนชาํระแลว้ของบริษัทฯ โดยการลดมลูค่าท่ีตราไวข้อง

หุน้ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิเพ่ือให้

สอดคล้องกับการลดทุน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย ์

 

ภายใน 14 วัน นับแต่วันท่ี ท่ีประชุม            

ผูถื้อหุน้ลงมติ 
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ลาํดับ ขั้นตอนการดาํเนินการ วัน เดือน ปี 

5. การส่งหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจา้หนีท่ี้บริษัทฯ ทราบ โดย

กําหนดเวลาให้ส่งคําคัดค้านภายในสองเดือนนับแต่วันท่ีได้รับ

หนงัสือแจง้มตินัน้ และการโฆษณามติการลดทนุทางหนงัสือพิมพ ์

ภายใน 14 วัน นับแต่วันท่ี ท่ีประชุม            

ผูถื้อหุน้ลงมติ 

6. การจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ของบริษัทฯ 

โดยการลดมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ และการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ และการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิต่อ

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

ภายหลงัจากพน้ระยะเวลาคดัคา้นเจา้หนี้

และไม่มี เจ้าหนี้คัดค้าน หรือบริษัทฯ 

ชาํระหนีห้รือใหป้ระกนัเพ่ือหนีน้ัน้แลว้ 

7. การจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติ

ต่อไป 

8. การจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้ของบริษัทฯ และนาํหุน้สามัญเพ่ิม

ทนุของบรษิัทฯ แบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) ท่ีจดัสรร

แลว้เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนเพ่ือทาํการซือ้ขายใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

ภายหลงัจากการท่ีมีการจดัสรรหุน้สามญั

เพ่ิมทนุ ในแต่ละคราว 

9. ลดทุนจดทะเบียน ในกรณีท่ีครบกาํหนดระยะเวลาการจัดสรรหุ้น

สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจทั่ วไป (General 

Mandate) และมีหุน้เพ่ิมทนุท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรเหลืออยู ่

ภายในวันท่ีบริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้

ถือหุน้ประจาํปีในครัง้ถัดไป หรือภายใน

วันท่ีกฎหมายกาํหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจดั

ให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี

ในครัง้ถดัไป ทัง้นีแ้ลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน  

 

บรษิัทฯ ขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

          

 ขอแสดงความนบัถือ  

 -นายแมทธิว กจิโอธาน- 

 (นายแมทธิว กิจโอธาน) 

  ประธานกรรมการบรษิัท และประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

  บรษิัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  


