
เอกสารแนบ 2 
สารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมใหแกบุคคลในวงจํากัด  

ของ 
บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

 
 ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คร้ังท่ี 1/2561 เมื่อวันที่ 
7 กุมภาพันธ 2561 ไดมีมติอนุมัติใหนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ใน
จํานวนไมเกิน 46,750,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 463,320,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 
510,070,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหมจํานวนไมเกิน 46,750,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับ
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) คือ บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัดโดยจะนําเสนอตอ
ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เพื่อพิจารณาตอไป 
 ดังน้ัน บริษัทฯ จึงไดจัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมใหแกบุคคลใน
วงจํากัด ซึ่งประกอบดวยขอมูลอันเปนสาระสําคัญตอการตัดสินใจของผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ และการเสนอขายและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมใหแกบุคคลในวงจํากัด ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนท่ี ทจ. 73/2558 เร่ือง รายการในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
1. รายละเอียดของการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด การกําหนดราคาเสนอขาย ความ

เหมาะสมของราคาหุนเสนอขายที่ออกใหม และราคาตลาด 
 

1.1 รายละเอียดของการเสนอขาย 
บริษัทฯ จะออกหุนสามัญเพิ่มทุนและจัดสรรใหแก บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด เปนจํานวน 46,750,000 หุน  
มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ราคาเสนอขายหุนละ 3.85 บาท รวมเปนมูลคา 179,987,500 บาท ซ่ึงเปนราคาเสนอ
ขายท่ีไมมีสวนลดจากราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 โดยภายหลังจากการ
เสนอขายและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แลว บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด จะมีสัดสวนการถือหุนใน
บริษัทฯ เทากับรอยละ 9.99 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว 
โครงสรางผูถือหุนของบริษัทฯ ภายหลังจากการออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบริษัท 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 



 รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน สัดสวน (รอยละ) 

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

3. นายณัฐพล จุฬางกูร 43,382,200 9.27 

4. ผูถือหุนอื่นๆ 202,690,876 43.31 

 รวม 467,950,000 100.00 

 

ท้ังนี้ กอนเขาทํารายการนี้ ไมมีบุคคลท่ีเกี่ยวของกันกับ บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด ตามมาตรา 258 แหง

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ตามท่ีแกไขเพิ่มเติม) ถือหุนของบริษัทฯ และภายหลัง

การเขาทํารายการน้ี ไมมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และการไดมาซึ่งหุนของบริษัทฯ ของ

บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด ไมเขาขายการครอบงํากิจการตามมาตรา 247 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ตามท่ีแกไขเพิ่มเติม) 

 
1.2 การกําหนดราคาเสนอขายและความเหมาะสมของราคาหุนที่ออกใหม 

บริษัทฯ กําหนดราคาเสนอขายหุนเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในราคาหุนละ 3.85 บาท จํานวน 46,750,000 หุน เนื่องจาก
ราคาท่ีกําหนดดังกลาวเปนมูลคาหุนท่ีสะทอนศักยภาพและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และเปนราคาที่ตกลง
กันจากการเจรจาระหวางบริษัทฯ และผูซื้อ  ท้ังน้ี ราคาดังกลาวเปนราคาที่สูงกวาราคาถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 7 วันทํา
การ ระหวางวันที่ 29 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2561เทากับ 3.39 บาทตอหุน ในขณะที่ราคาท่ีกําหนด 
3.85 บาทตอหุน เปนราคาท่ีสูงกวาราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 7 วัน รอยละ13.57 
เน่ืองจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแก บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัดในคร้ังน้ี ถือเปนการเสนอ
ขายและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหมของบริษัทฯ ใหแกบุคคลในวงจํากัด โดยท่ีท่ีประชุมผูถือหุนมีมติกําหนดราคา
เสนอขายหุนเพิ่มทุนไวอยางชัดเจน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให
บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนท่ีออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด (“ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 

72/2558”) ดังน้ัน นอกจากบริษัทฯ จะตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถือหุนใหเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ใหแกบุคคลในวงจํากัดคร้ังนี้แลว บริษัทฯ จะตองไดรับการอนุญาตใหเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ใหแกบุคคลในวงจํากัดจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน 

ก.ล.ต.”) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 ขางตนกอนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
ดังกลาว 
 
อยางไรก็ดี หากวันท่ีบริษัทฯ ออกหุน (วันที่เสนอขาย) ราคาเสนอขายดังกลาวคํานวณแลวมีสวนลดเกินกวารอยละ 
10 ของราคาตลาด (คํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ 
ยอนหลัง 7 – 15 วันทําการ กอนวันเสนอขาย) บุคคลในวงจํากัดดังกลาวจะตองปฏิบัติตามเกณฑหามขายหุน (Silent 
Period) โดยมีระยะเวลาหามขายหุน 1 ป และเมื่อครบ 6 เดือน บุคคลในวงจํากัดดังกลาวสามารถทยอยขายหุนได 
25% ของจํานวนหุนท่ีหามขาย 
 



1.3 การกําหนดราคาตลาด 
ราคาตลาดกอนวันที่ 7 กุมภาพันธ 2561 (วันประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ) ซึ่งหมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถวง
นํ้าหนัก 7 วันทําการกอนวันประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ คือ ตั้งแตวันที่ 29 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี 6 
กุมภาพันธ 2561 คือ ราคา 3.39 บาทตอหุน 
 

2. วัตถุประสงคของการออกหุนและแผนการใชเงิน 
สืบเน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในระหวางชวงปลายป 2559 ถึงป 2560 ทําใหการบริโภคในประเทศลดลงสงผล
กระทบตอรายไดและสภาพคลองของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีความประสงคออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหมเพื่อเปนเงินทุน
หมุนเวียน เชน คาใชจายปกติ คาเชา เงินเดือน ซ่ึงรวมถึงการจายชําระเงินกูท่ีครบกําหนดตามระยะเวลาท่ีโดยปกติ
อยูในเงินทุนหมุนเวียนอยูแลวในการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย  และเพื่อชําระคืนหน้ีบางสวนใหแก
สถาบันทางการเงิน ทั้งน้ี เงินท่ีบริษัทฯ จะไดรับจากการเพ่ิมทุนดังกลาวจะชวยเสริมสภาพคลองของกระแสเงินสดใน
การดําเนินงานของบริษัทฯ และมีความเพียงพอตอการชําระหน้ีที่ถึงกําหนดชําระของบริษัทฯ โดยแผนการใชเงินของ
บริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้ 

วัตถุประสงค จํานวนเงินประมาณ
(ลานบาท) 

กําหนดระยะเวลาการ
นําเงินไปใช 

1. เงินทุนหมุนเวียน 72 ป 2561 

2. ชําระคืนหน้ีท่ีจะครบกําหนดชําระแกสถาบัน
การเงิน 

108 ภายในไตรมาสท่ี 3 ของป 
2561 

รวม 180  

 
โดยภายหลังการออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดและชําระคืนหนี้บางสวนใหแกสถาบันทางการเงินแลว 
บริษัทฯ จะมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนลดลงจาก 2.08 เทา เปน 1.65 เทา (คํานวณโดยอางอิงจากงบแสดง
ฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560) 
 

3. หลักเกณฑการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด 
บริษัทฯ พิจารณาจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแก บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด จํานวน 46,750,000 หุน ในราคาหุนละ 3.85 
บาท เพื่อเสริมสรางความมั่นคงทางดานการเงินของบริษัทฯ โดยจะสงผลใหบริษัทมีตนทุนการเงินท่ีต่ําลงในอนาคต 
และเพิ่มศักยภาพในการแขงขันและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ใหสามารถเติบโตไดอยางมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งจะ
สรางผลตอบแทนใหแกบริษัทฯ และผูถือหุนในอนาคต 



 

4. บุคคลในวงจํากัดที่ไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 
 

ชื่อบริษัท : บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด 

ท่ีอยู : 49 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 

คณะกรรมการบริษัท : 1. นายสุรัตน อัมพุช 2. นางสาวศุภลักษณ อัมพุช 

3. นางสาวกฤษณา อัมพุช 4. นายสุทธิพงษ อัมพุช 

5. นางอัจรา อัมพุช 6. นางบุษราคัม ชันซ่ือ 

7. นางสาวสันทนา อัมพุช 8. นายประดิษฐ ภัทรประสิทธ์ิ 

9. นางลักขณา นะวิโรจน 10. นายสุเทพ วงศวรเศรษฐ 

11.นางวนิดา กนะกาศัย 12. นางอัมภาภรณ ภัทรบียางกูร 

จํานวนทุนจดทะเบียน : 100 ลานบาท 

จํานวนทุนชําระแลว : 100 ลานบาท 

ประเภทธุรกิจ : ขายปลีกสินคาอื่นๆ ในรานคาท่ัวไป  

กลุมผูถือหุนของบริษัท : รายชื่อผูถือหุน สัดสวนการถือหุน 

1. บริษัท อัมพุช โฮลดิ้ง จํากดั 64.995% 

2. นายสุรัตน อัมพุช 0.001% 

3. นางสาวศภุลกัษณ อัมพุช 0.001% 

4. นางสาวกฤษณา อัมพุช 0.001% 

5. นางอัจฉรา อัมพุช 0.001% 

6. นางบุษราคัม ชันซ่ือ 0.001% 

7. บริษัท วินเวสตเมนท จํากดั 35.00% 

รวม 100.00% 
 

ความสัมพันธกับบริษัทฯ : ไมเปนบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทฯ 

 



 

บุคคลในวงจํากัดท่ีไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวไมไดเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 นอกจากน้ี การจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแกบุคคลใน
วงจํากัดขางตนนั้น เปนการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอบุคคลในวงจํากัด โดยกําหนดราคาเสนอขายไว
อยางชัดเจน และเปนราคาเสนอขายท่ี ไมต่ํากวา รอยละ 90 ของราคาตลาด 
 

ท้ังน้ี ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง 7 วัน
ทําการติดตอกัน กอนวันท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหเสนอวาระตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2561 เพื่อขอ
อนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน คือระหวางวันที่ 29 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561 ซ่ึงมี
มูลคาเทากับ 3.39 บาทตอหุน อยางไรก็ดี หากวันที่บริษัทฯ ออกหุน (วันท่ีเสนอขาย) ราคาเสนอขายดังกลาวคํานวณ
แลวมีสวนลดเกินกวารอยละ 10 ของราคาตลาด (คํานวณจากราคาถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนของบริษัทฯ ท่ีซ้ือขาย
ในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง 7 – 15 วันทําการ กอนวันเสนอขาย) บุคคลในวงจํากัดดังกลาวจะตองปฏิบัติตาม
เกณฑหามขายหุน (Silent Period) โดยมีระยะเวลาหามขายหุน 1 ป และเมื่อครบ 6 เดือน บุคคลในวงจํากัดดังกลาว
สามารถทยอยขายหุนได 25% ของจํานวนหุนท่ีหามขาย 
 

5. ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการเพิ่มทุนหรือการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด 
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเสนอขายและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด มีดังน้ี 
 

5.1 ผลกระทบตอราคาตลาดหุนของบริษัทฯ (Price Dilution) 
ราคาตลาดกอนเสนอขาย1 – ราคาตลาดหลังเสนอขาย2 
ราคาตลาดกอนเสนอขาย1 
= 3.39 บาท – 3.44 บาท 
 3.39 บาท 
=  รอยละ - 1.47 
 

โดยท่ี  
1 ราคาตลาดกอนเสนอขายคํานวณโดยอางอิงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 7 วันทําการกอนวันประชุม
คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2561 โดยเปนราคาท่ีคํานวณระหวางวันที่ 29 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี 6 
กุมภาพันธ 2561 คือราคา 3.39 บาทตอหุน 
 
2 ราคาตลาดหลังเสนอขาย  = (จํานวนหุนท่ีชําระแลว x ราคาตลาด) + (จํานวนหุน PP x ราคา PP) 
               จํานวนหุนที่ชําระแลว + 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 ภายหลังการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดดังกลาวขางตน จะมีผลกระทบดานราคา (Price 
Dilution) เทากับรอยละ - 1.47 



 
5.2 ผลกระทบตอสิทธิการออกเสียงของผูถือหุน (Control Dilution) 

จํานวนสิทธิออกเสียงของผูถือหุนใหม 
จํานวนสิทธิออกเสียงของผูถือหุนเดิม + จํานวนสิทธิออกเสียงของผูถือหุนใหมท่ีเสนอขายในคร้ังนี้ 
 
=  46,750,000 
 (421,200,000 + 46,750,000) 
=  รอยละ 9.99 
ดังน้ัน ภายหลังการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดดังกลาวขางตน จะทําใหสิทธิการออกเสียงของผู
ถือหุนของบริษัทฯ ลดลงในอัตรารอยละ 9.99 
 

5.3 ผลกระทบสวนแบงกําไรของผูถือหุน (Earnings Per Share Dilution) 
ไมสามารถคํานวณไดเน่ืองจากกําไรตอหุนของบริษัทฯ ไตรมาสท่ี 3/2560 ติดลบ 
 
ถึงแมการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังกลาวจะสงผลกระทบตอผูถือหุนตามรายละเอียดขางตน แตการเพิ่ม
ทุนและการจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังกลาวใหแก บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด ซ่ึงเปนพันธมิตรดานกลยุทธ (Strategic 
Partner) จะชวยเสริมสรางความแข็งแกรงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ  ภายใตความรวมมือและการ

ประสานงานที่สอดคลองกันและกันในกลุมบริษัท จะชวยสงผลใหการดําเนินงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและมี
แนวโนมท่ีจะเติบโตข้ึน ซึ่งจะสรางผลตอบแทนที่ดีใหแกผูถือหุนในอนาคตตอไป 
 

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
 

6.1 เหตุผลและความจําเปนของการเพิ่มทุน 
การเพ่ิมทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดในคร้ังน้ี บริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวาการเพิ่มทุนใหแก
บุคคลเฉพาะเจาะจงมีความเหมาะสมและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ มากกวาการระดมทุนดวยวิธีอ่ืน 
เน่ืองจากตอบสนองแผนการใชเงินของบริษัทฯ ที่ไดวางไว และไดพันธมิตรทางธุรกิจท่ี จะชวยเสริมสรางความ
แข็งแกรงและความมั่นคงทางดานการเงินของบริษัทฯ ซึ่งจะสงผลใหบริษัทมีตนทุนการเงินท่ีต่ําลงในอนาคต และ
บริษัทฯ จะมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะชวยเสริมสภาพคลองทางการเงิน จึงเปนการเพิ่มศักยภาพในการ
แขงขันและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ใหสามารถเติบโตไดอยางมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งจะสรางผลตอบแทนใหแก
บริษัทฯ และผูถือหุนในอนาคต ท้ังน้ี บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด เปนบริษัทท่ีมีช่ือเสียง มีฐานะการเงินท่ีมั่นคง 
ประกอบธุรกิจในกลุม lifestyle ซ่ึงจัดอยูในประเภทธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ จึงสามารถเอื้อประโยชนตอกันได 
(Synergy) ในระหวางท้ัง 2 กลุมบริษัท  
 



 
6.2 แผนการใชเงินและความเปนไปไดของแผนการใชเงินที่ไดจากการเสนอขายหุน 

บริษัทฯ จะนําเงินท่ีไดรับจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนไปชําระคืนหนี้บางสวนใหแกสถาบันทางการเงิน ภายใน
ไตรมาสท่ี 3 ของป 2561 สวนท่ีเหลือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอยภายในป 
2561    
 

6.3 ความสมเหตุสมผลของการเพ่ิมทุน แผนการใชเงินที่ไดจากการเสนอขายหุน และโครงการที่จะดําเนินการ 
รวมทั้งความเพียงพอของแหลงเงินทุน 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้จะชวยใหบริษัทฯ สามารถลดภาระ
หน้ีสินจากการกูยืมสถาบันทางการเงิน รวมถึงภาระดอกเบ้ียและคาใชจายท่ีเกี่ยวของลงได ทําใหบริษัทฯ มีฐานะทาง
การเงินท่ีมั่นคง และมีความพรอมในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ใหสามารถเติบโตไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
บริษัทฯ คาดวาจํานวนเงินท่ีจะไดรับจากการเพิ่มทุนเมื่อรวมกับวงเงินกูยืมและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ณ 
ปจจุบันจะมีความเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไวได  
นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด เปนบริษัทท่ีมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจัก อีกทั้ง
มีฐานะทางการเงินท่ีมั่นคง โดยขอมูลจากงบการเงินท่ีไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2559 บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด มีสินทรัพยรวม 13,162.99 ลานบาท และมีกําไรสุทธิเทากับ 1,130.20 ลานบาท 
จึงเปนผูมีศักยภาพในการเขาลงทุนในบริษัทฯ 
 

6.4 ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดข้ึนตอการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริษัทอันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดําเนินการตามแผนการใชเงนิ 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา การเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุนเพิ่มทุนในคร้ังน้ี จะเปนการเสริมสรางความ
แข็งแกรงและความมั่นคงใหแกฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ทําใหบริษัทฯ มีตนทุนทางการเงินที่ต่ําลงในอนาคต 
เพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ และเพิ่มความสามารถในการแขงขันกับผูประกอบการรายอื่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สงผลใหการดําเนินงานของบริษัทฯ มีแนวโนมท่ีจะเติบโตในอนาคต รวมถึง การเพิ่มทุนดังกลาวจะชวย
ใหสัดสวนหน้ีสินตอทุนของบริษัทฯ ลดลง อีกท้ัง ณ ปจจุบัน บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด ไมไดสงตัวแทนเขาเปน
กรรมการของบริษัทฯ 

 
6.5 ท่ีมาของการกําหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุนที่ออกใหมใหแกบุคคลในวงจํากัด 

ราคาหุนสามัญเพิ่มทุนใหมของบริษัทฯ ที่เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดในคร้ังน้ีที่ราคาเสนอขาย 3.85 บาทตอหุน
น้ัน เปนราคาที่เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับราคาถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนของบริษัทฯ ท่ีซ้ือขายในตลาด
หลักทรัพยฯ รวม 7 วันทําการยอนหลัง กอนวันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติใหเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติการออก เสนอขาย และจัดสรรหุนสามัญท่ีออกใหมในคร้ังน้ี คือตั้งแตวันท่ี 29 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 
6 กุมภาพันธ 2561 ท่ีราคา 3.39 บาทตอหุน ดังน้ัน ราคาที่เสนอขายขางตน เปนราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีไม
มีสวนลดเกินกวารอยละ 10 จากราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 



 
7. คํารับรองของคณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับการเพ่ิมทุน 

คณะกรรมการของบริษัทไดพิจารณาและตรวจสอบขอมูลของบริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด ดวยความระมัดระวัง 
โดยมีความเห็นวา บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด เปนบริษัทท่ีมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจัก อีกท้ังมีฐานะทางการเงินท่ีมั่นคง 
และเปนผูมีศักยภาพในการเขาลงทุนในบริษัทฯ 
 
ในกรณีท่ีกรรมการของบริษัทไมปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ ใน
เร่ืองท่ีเกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไมปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ ผูถือหุนสามารถฟอง
เรียกรองคาเสียหายจากกรรมการคนดังกลาวแทนบริษัทฯ ไดตามมาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ. 2535 และหากการไมปฏิบัติหนาท่ีนั้นเปนเหตุใหกรรมการหรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของไดประโยชนไปโดยมิ
ชอบ ผูถือหุนสามารถใชสิทธิฟองเรียกรองคืนประโยชนจากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได ตามมาตรา 89/18 แหง

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
 

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุนเพ่ิมทุนใหบุคคลในวงจํากัด 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจัดข้ึนเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม
ครบทุกทาน คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความเห็นแตกตางไปจากความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง
ท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2561   
 
      ขอแสดงความนับถือ 

             -นายแมทธิว กิจโอธาน- 
                 (นายแมทธิว กิจโอธาน) 
                                                             ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
                                                                   บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

 


