
เอกสารแนบ 3 

(F 53-4) 

แบบรายงานการเพ่ิมทุน 
บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  

วันที่ 7 กุมภาพันธ 2561 

 

ขาพเจาบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 7 

กุมภาพันธ 2561 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังตอไปนี้ 

1.   การเพ่ิมทุน 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 463,320,000 บาท เปน 510,070,000 

บาท โดยออกหุนสามัญจํานวน 46,750,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวม 46,750,000 บาท โดยเปนการเพิ่มทุนใน

ลักษณะดังน้ี  

การเพิ่มทุน ประเภทหุน จํานวนหุน มูลคาที่ตราไว  

(บาทตอหุน) 

รวม 

 (บาท) 

 แบบกําหนดวัตถุประสงคใน

การใชเงินทุน 

หุนสามัญ 

หุนบุริมสิทธิ 

46,750,000 1.00 

- 

46,750,000 

 แบบมอบอํานาจท่ัวไป 

(General Mandate) 

หุนสามัญ 

หุนบุริมสิทธิ 

- 

 - 

- 

- 

- 

- 

 

2. การจัดสรรหุนเพิ่มทุน 

2.1 แบบกาํหนดวตัถุประสงคในการใชเงินทนุ 

จัดสรรใหแก จํานวนหุน อัตราสวน 

(เดิม : ใหม) 

ราคาขาย 

ตอหุน (บาท) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และชําระเงินคาหุน 

หมายเหต ุ

บริษัท เดอะ
มอลล กรุป 
จํากัด 

46,750,000 - 3.85 หมายเหตุ (1)  

      

 



หมายเหต:ุ 

(1) คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอํานาจพิจารณาและดําเนินการในเร่ืองตางๆ ท่ีจําเปน
และเกี่ยวของ และ/หรือ ตอเนื่องกับการเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัด
เพียงเร่ืองดังตอไปนี้ 

(ก)  กําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ซ่ึงรวมถึงแตไมจํากัด
เฉพาะระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชําระเงินคาหุน ตลอดจนกําหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน
ใดท่ีเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

(ข)  ลงนามในแบบคําขออนุญาต หนังสือบอกกลาว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเพิ่ม
ทุนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ การติดตอ 
และ/หรือ การรับเอกสารจากเจาหนาท่ีหรือตัวแทนของหนวยงานใดๆ ท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนการนําหุนสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(ค)  ดําเนินการอื่นใดที่จําเปน เกี่ยวของ และ/หรือ ตอเน่ืองกับการเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ โดยปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

(2)  การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแกบุคคลในวงจํากัดในคร้ังน้ี เปนการเสนอขายหุนที่ออกใหมของ
บริษัทฯ ตอบุคคลในวงจํากัด โดยท่ีประชุมผูถือหุนมีมติกําหนดราคาเสนอขายไวชัดเจนตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนท่ีออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด 
(“ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558”) ดังน้ัน นอกจากบริษัทฯ จะตองไดรับความเห็นชอบ
จากท่ีประชุมผูถือหุนใหเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแกบุคคลในวงจํากัดในคร้ังนี้แลว บริษัทฯ จะตอง
ไดรับการอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทุนขางตน กอนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวใหแกบุคคลในวงจํากัดดวย 

(3) การจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแกบุคคลในวงจํากัดขางตนนั้น เปนการจัดสรรและเสนอ
ขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอบุคคลในวงจํากัด โดยกําหนดราคาเสนอขายไวอยางชัดเจน และเปนราคาเสนอขายท่ี ไมต่ํา
กวา รอยละ 90 ของราคาตลาด 

ท้ังน้ี ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง 7 วัน
ทําการติดตอกัน กอนวันท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหเสนอวาระตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2561 เพื่อขอ
อนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน คือระหวางวันท่ี 29 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2561  ซึ่ง
มีมูลคาเทากับ 3.39 บาทตอหุนอยางไรก็ดี หากวันท่ีบริษัทฯ ออกหุน (วันที่เสนอขาย) ราคาเสนอขายดังกลาว
คํานวณแลวมีสวนลดเกินกวารอยละ 10 ของราคาตลาด (คํานวณจากราคาถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนของบริษัทฯ ที่
ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง 7 – 15 วันทําการ กอนวันเสนอขาย) บุคคลในวงจํากัดดังกลาวจะตองปฏิบัติ
ตามเกณฑหามขายหุน (Silent Period) โดยมีระยะเวลาหามขายหุน 1 ป และเมื่อครบ 6 เดือน บุคคลในวงจํากัด
ดังกลาวสามารถทยอยขายหุนได 25% ของจํานวนหุนท่ีหามขาย 
 

 ท้ังน้ี รายละเอียดของบุคคลในวงจํากัด ความสัมพันธกับบริษัท และหลักเกณฑการกําหนดราคาขายตอหุน ปรากฏ
ตามสารสนเทศการเสนอขายและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมใหแกบุคคลในวงจํากัด ของบริษัท เวฟ 
เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) (สิ่งท่ีสงมาดวย 1) 



 

2.2 การดําเนินการของบริษัทฯ กรณีมีเศษหุน 

เน่ืองการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในคร้ังน้ี เปนการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด จึง
ไมมีเศษหุน  

 

3. กําหนดวันประชุมผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 

กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอง         

บอลรูม 2 ช้ัน 5 โรงแรม เอส31 สุขุมวิท เลขท่ี 545 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

10110 โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2561 (Record Date) ในวันท่ี 22 

กุมภาพันธ 2561  

 

4. การขออนญุาตเพ่ิมทนุ/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน ตอหนวยงานราชการที่เกีย่วของ และเงื่อนไข การขออนุญาต  

4.1  บริษัทฯ ตองไดรับอนุมตักิารเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีออกใหมตอบุคคลในวงจํากดัจากสํานกังานคณะกรรมการ

กํากับหลกัทรัพยและตลาดหลกัทรัพย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ่ทจ. 72/2558 

4.2 บริษัทฯ จะตองจดทะเบียนเพิม่ทุนและจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทุนชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง

พาณิชย 

4.3 บริษัทฯ จะตองขออนุมัตติอตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยใหรับหุนสามญัเพิม่ทุนเปนหลกัทรัพยจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย 



 

5.   วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพิ่ม 

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

วัตถุประสงค จํานวนเงินประมาณ
(ลานบาท) 

กําหนดระยะเวลาการ
นําเงินไปใช 

1. เงินทุนหมุนเวียน 72 ป 2561 

2. ชําระคืนหน้ีท่ีจะครบกําหนดชําระแกสถาบัน
การเงิน 

108 ภายในไตรมาสท่ี 3 ของป 
2561 

รวม 180  

 
ท้ังน้ี ภายหลังการออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด และชําระคืนหน้ีบางสวนใหแกสถาบันทางการเงิน 
บริษัทฯ จะมีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนลดลงจากเดิมเทากับ 2.08 เทา เปน 1.65 เทา (คํานวณโดยอางอิง
จากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560) 

 

6.  ประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 

 เพื่อใหบริษัทมีเงินทุนเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย และเพื่อชําระคืนหน้ีบางสวนใหแก
สถาบันทางการเงิน ซ่ึงการเพ่ิมทุนดังกลาวจะชวยลดภาระหน้ีสิน ดอกเบี้ย และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ อีกท้ัง ชวย
ใหสัดสวนหนี้สินตอทุนของบริษัทฯ ลดลง 

 

7.  ประโยชนทีผู่ถอืหุนจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 

7.1  นโยบายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล  

7.2  ผูจองซ้ือหุนเพิ่มทุนคร้ังน้ีจะมีสิทธิรับเงินปนผลจากการดําเนินงานเร่ิมตั้งแตงวดท่ีมีการออกและเสนอขายหุนเพิ่มทุน

และนําหุนเพิ่มทุนดังกลาวเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนเรียบรอยแลว  

7.3  อ่ืน ๆ   

  -ไมมี- 



 

8.   รายละเอียดอืน่ใดที่จาํเปนสําหรับผูถือหุนเพ่ือใชประกอบการตัดสนิใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทนุ 

การออก เสนอขาย และการจดัสรรหุนสามญัเพิม่ทุนใหแกบุคคลในวงจํากดัในคร้ังนี ้อาจจะสงผลกระทบดังน้ี 

1.1 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) 

                             จํานวนหุนท่ีชําระแลว + 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 

 

1.2 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 

 

1.3 ผลกระทบสวนแบงกําไรของผูถือหุน (Earnings Per Share Dilution) 
 ไมสามารถคํานวณไดเน่ืองจากกําไรตอหุนของบริษัทฯ ไตรมาสท่ี 3/2560 ติดลบ 



 

9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 

ลําดับ ข้ันตอนการดําเนินการ วัน เดือน ป 

1 จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2561 เพื่อพิจารณา
อนุมัติเพิม่ทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 

7 กมุภาพันธ 2561 

2 วันกําหนดรายชือ่ผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน 
คร้ังที่ 1/2561 (Record Date)  

22 กมุภาพันธ 2561 

3 วันประชุมวิสามญัผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
เพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากดั (Private Placement) 

22 มีนาคม 2561 

4 จดทะเบียนเพ่ิมทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุม
วิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2561 

5 จดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลว และนําหุนเพิ่มทุนท่ีจัดสรรแลวเขา
จดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน เพื่อทําการซื้อขายใน
ตลาดหลกัทรัพยฯ  

ภายหลังจากทีม่กีารจัดสรรหุนเพิ่มทุน

ใหแกบุคคลในวงจํากัด 

 
 

 

 

 

บริษัทฯ ขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตองและครบถวนทุกประการ 

 
                 ขอแสดงความนับถือ 

        -นายแมทธิว กิจโอธาน- 

                             (นายแมทธิว กิจโอธาน) 
                                                             ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจาหนาท่ีบริหาร 


