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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้คร้ังที ่1/2565 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

  

สถานทีป่ระชุม 

การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2565 ของ บรษิัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นการประชมุ

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ภายใตพ้ระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และ

กฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งมีการถ่ายทอดสดจากหอ้งประชมุของบริษัทฯ อาคารมาลีนนท ์ทาวเวอร ์ชัน้ 15 เลขท่ี 3199 

ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

วันและเวลาทีป่ระชุม 

การประชมุจดัขึน้ เมื่อวนัท่ี 13 กนัยายน 2565 เริ่มประชมุเวลา 14.00 น. 

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายแมทธิว กิจโอธาน ประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร และ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2. นายประเสรฐิ ภทัรดิลก กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นายชยัประนิน วิสทุธิผล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และ 

ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

4. นายฟิลิป โอลิเวอร ์เพียซ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการกาํกับดูแลกิจการและ

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

5. นางสาวแคทลีน มาลีนนท ์ กรรมการ และประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

6. นายกิจชาญพิชญ ์สกุงัวานวิทย ์ กรรมการ และกรรมการบรหิารความเส่ียง 

7. นางองัคณีย ์ฤกษ์ศิรสิขุ กรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารฝ่ายการเงิน และเลขานกุารบรษิัท 

8. นายถิรพงศ ์คาํเรืองฤทธิ์ กรรมการ 

กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ข้าร่วมประชุมเน่ืองจากติดภารกจิ 

1. นายสมศกัดิ์ พยบัเดชาชยั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ  

2. หม่อมหลวงนลินี หสัดินทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ทีป่รึกษากฎหมายทีเ่ข้าร่วมประชุมจากบริษัท แชนดเ์ล่อร ์เอ็มเอชเอ็ม จาํกดั 

1. นางสาวทณัฑิกา หตุามยั   
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เร่ิมการประชุม 

นายกาญจนะ สจุโต ทาํหนา้ท่ีเป็นผูด้าํเนินการประชมุ (“ผู้ดาํเนินการประชุม”) ผูด้าํเนินการประชมุกล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้

ท่ีเขา้รว่มประชมุ และแจง้ใหท่ี้ประชมุทราบว่า การประชมุครัง้นี ้เป็นการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์เพ่ือความปลอดภยั

ของท่านผูถื้อหุน้ และผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุท่าน เมื่อเริ่มเปิดการประชมุผูถื้อหุน้ มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองและโดย

การมอบฉนัทะจาํนวนทัง้สิน้ 33 ราย นบัรวมจาํนวนหุน้ได ้269,244,524 หุน้ คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 34.2872 ของจาํนวนหุน้

ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมด ซึ่งมีจาํนวนหุน้รวม 785,261,701 หุน้ ซึ่งถือว่ามีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ย

กว่า 25 ราย และไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ซึ่งมีจาํนวนหุน้รวม 785,261,701 

หุน้ ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ  

ทัง้นี ้เพ่ือใหก้ารลงคะแนนเสียงทกุวาระของบรษิัทฯ เป็นไปดว้ยความโปรง่ใส ถกูตอ้ง บรษิัทฯ ไดว้่าจา้งให ้บรษิัท ควิดแลบ 

จาํกัด ซึ่งเป็นผูใ้หบ้ริการระบบควบคุมการประชุม ทาํหนา้ท่ีในการจดัประชุม และการรวบรวมคะแนนและประมวลผล

คะแนนเสียงสาํหรบัการประชุมในครัง้นี ้โดยนางสาวทณัฑิกา หุตามยั ท่ีปรกึษากฎหมายท่ีเขา้ร่วมประชุมทาํหนา้ท่ีเป็น     

ผูต้รวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียงในท่ีประชมุ รวมทัง้ดแูลการประชมุผูถื้อหุน้ใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย

และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ   

จากนัน้ ผูด้าํเนินการประชมุ ไดช้ีแ้จงวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ของการประชมุครัง้นีใ้หแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปไดด้งันี ้ 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2565 ครัง้นี ้เป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชกาํหนดว่าดว้ยการ

ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด 19 (COVID-19) บริษัทฯ ไดใ้ชบ้รกิาร

จดัการประชมุจากบรษิัท ควิดแลบ จาํกดั ซึ่งเป็นระบบท่ีสอดคลอ้งกบัประกาศของกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 

ในเร่ืองมาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรบัรอง

ระบบควบคมุการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสจ์ากสาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(ETDA)  

วิธีการปฏิบตัิในการลงคะแนน  

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ ผูถื้อหุน้ทกุคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ โดยใหน้บั 1 หุน้ต่อ 

1 เสียง  

2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาํโดยเปิดเผย ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียง

อย่างใดอย่างหน่ึง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ทั้งนี ้ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็น

บางส่วนได ้      

3. โดยทางบรษิัทฯ จะใหเ้วลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาที   

เมื่อผูถื้อหุน้ตอ้งการลงคะแนนเสียง คลิกท่ีเมนูลงคะแนนเสียง สญัลกัษณเ์คร่ืองหมายถูก () ทางแถบเมนูท่ีปรากฏอยู่

ทางซา้ยมือ จะมีปุ่ ม ใหเ้ลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระท่ีสามารถลงคะแนนเสียงได ้ทาํการเลือกการลงคะแนนเสียง

ในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่ มใดปุ่ มหน่ึง เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสียง จากนัน้ กด “ส่ง” (Send) เมื่อทาํการ

ส่งการลงคะแนนเสียงเรียบรอ้ยแลว้ ท่านผูถื้อหุน้จะไดร้บัป๊อปอพัขอ้ความแจง้เตือน ส่งการลงคะแนนเรียบร้อย (Vote is 

submitted)     
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หากผูถื้อหุน้เขา้มาในระบบ และไม่ได้คลิก๊กดปุ่ มใดๆ ท่ีเมนลูงคะแนนเสียง ระบบจะเทคะแนนเสียงไปทีเ่หน็ด้วย โดย

อตัโนมตัิ ทัง้นีส้ามารถลงคะแนนเสียง เปล่ียนแปลงคะแนนเสียง หรือแกไ้ขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระไดจ้นกว่าท่ี

ประชมุจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนัน้ๆ  

เพ่ือเหตุผลดา้นการรกัษาความปลอดภยั ผูใ้ชแ้ต่ละคนสามารถลงชื่อเขา้สู่ระบบไดบ้นอุปกรณแ์ค่เคร่ืองเดียวเท่านัน้และ

หากผูใ้ชพ้ยายามลงชื่อเขา้สู่ระบบบนอุปกรณเ์คร่ืองอ่ืนหรือเบราวเ์ซอรอ่ื์นในเคร่ืองคอมพิวเตอรเ์คร่ืองเดียวกนั การลงชื่อ

เขา้สู่ระบบก่อนหนา้นี ้จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนีห้า้มเปิดเผยชื่อผูใ้ชแ้ละรหัสผ่านของท่านผูถื้อหุ้นกับ

บคุคลอ่ืน 

โดยหากท่านผูถื้อหุน้มีการขอ User Password สาํหรบัการเขา้ร่วมประชมุระบบ E-EGM และมีการจดัส่งแบบฟอรม์มอบ

อาํนาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบรอ้ยแลว้ ระบบจะไม่สามารถใหเ้ปล่ียนแปลงการลงคะแนนเสียงได ้แต่ท่าน    

ผูถื้อหุน้สามารถดกูารถ่ายทอดการประชมุและถามคาํถามได ้ 

หลักเกณฑก์ารนับคะแนนเสียง 

1. การลงมติในแต่ละระเบียบวาระอาจแตกต่างกนั ซึ่งผูด้าํเนินการประชมุจะแจง้ใหท้ราบเป็นลาํดบัถดัไป  

2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในท่ีประชุม เฉพาะท่ีออกเสียง      

ไม่เหน็ด้วย และ/หรือ งดออกเสียง และ/หรือ บัตรเสีย (ถา้มี) แลว้นาํไปหกัออกจากจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้

ในท่ีประชมุ โดยส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ทัง้นี ้ไดน้บัรวมคะแนนเสียงท่ีผูม้อบฉนัทะไดล้งคะแนน

มาในหนงัสือมอบฉนัทะเรียบรอ้ยแลว้ ซึ่งไดบ้นัทึกคะแนนเสียงดงักล่าวไวล่้วงหนา้ 

3. การแจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยในแต่ละ

ระเบียบวาระจะใช้จํานวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการ

เปล่ียนแปลงและอาจไม่เท่ากนั   

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซักถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับวาระนัน้ๆ ตาม

ความเหมาะสม  

สาํหรบัคาํถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีกาํลงัพิจารณาอยู่ ท่านผูถื้อหุน้สามารถสอบถาม หรือใหค้วามเห็นใน

วาระอ่ืน ๆ ในช่วงทา้ยของการประชมุ และขอความกรุณาท่านผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็น หรือสอบถามอย่างกระชบั และงดเวน้

การซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีซํา้กัน เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอ่ืนไดใ้ชสิ้ทธิดว้ย จึงขอความกรุณา         

ผูถื้อหุน้โปรดใหค้วามรว่มมือเพ่ือใหก้ารประชมุเป็นไปดว้ยดีและเพ่ือเป็นการบรหิารการประชมุใหอ้ยูใ่นเวลาท่ีกาํหนด 

หากผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามคาํถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถกดปุ่ มเมนูพิมพข์้อความ รูปหน้าต่างแชท 

และทาํการพิมพข์อ้ความท่ีท่านตอ้งการสอบถามและกด “ส่ง” (Send) เพ่ือยืนยนัการส่งขอ้ความดังกล่าวมายงับริษัทฯ 

เพียงช่องทางเดียว  
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หลงัจากนัน้ประธานฯ และ / หรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมาย จะเป็นผูอ่้านคาํถามของท่านตามลาํดบั โดยบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

การตอบคาํถามท่ีตรงกบัวาระในเวลานัน้ๆ หากคาํถามใดไม่ตรงตามวาระจะถกูนาํไปสอบถามภายหลงัจากการปิดประชมุ

ตามวิธีการท่ีไดแ้จง้ไวข้า้งตน้ ทั้งนี ้ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้อความ” ขอใหท่้านแจง้ชื่อ 

นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาดว้ยตนเองหรือรบัมอบฉันทะ เพ่ือท่ีจะไดบ้นัทึกรายงานการประชมุไดอ้ย่างถกูตอ้ง

และครบถว้น 

ในกรณีท่ีคาํถามถูกส่งเขา้มาในระบบเป็นจาํนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาคัดเลือกคาํถามตามความ

เหมาะสม และหากมีคาํถามใดท่ีไม่สามารถตอบไดใ้นระหว่างการประชุมเน่ืองจากมีเวลาท่ีจาํกัด บริษัทฯ จะพิจารณา

รวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชมุหรือผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทต่อไป 

กรณีผูถื้อหุน้ประสบปัญหาการเขา้ระบบประชุม ระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามขอ้ปฏิบัติสาํหรบัการ

ประชุมตามข้อกําหนดท่ีบริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าท่ี โทรศัพท์ 02-013-4322 โทรศัพท์มือถือ                  

080-008-7616 หรือ email: info@quidlab.com   

การปฏิบัตติาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)  

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมขอ้มลูและใชข้อ้มลูส่วนบคุคลท่ีไดร้บัแจง้จากผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉันทะ และผูเ้ขา้ร่วมประชุม และ/

หรือท่ีไดร้บัจากบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด (“TSD”) ไดแ้ก่ ชื่อ นามสกลุ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์เลขท่ี

บตัรประจาํตวัประชาชน หรือเลขท่ีหนงัสือเดินทาง และขอ้มลูหุน้ เป็นตน้ เพ่ือนาํไปใชภ้ายใตว้ตัถุประสงคข์องการเรียก

ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2565 รวมถึงการจัดใหม้ีการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ตามท่ีกฎหมายกาํหนด โดยจะเก็บ

ขอ้มูลดังกล่าวเป็นความลับภายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมายตลอดระยะเวลาท่ีจาํเป็นตอ้งใชข้อ้มูล และ/หรือการอา้งอิง

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องการจดัประชมุดงักล่าว   

สาํหรับการนับผลการลงคะแนนตามในแต่ละวาระแบ่งได้ ดังนี ้

1) วาระท่ี 1 และ 5 ตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะท่ีเขา้รว่มประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน  

2) วาระท่ี 2, 3 และ 4 ตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ

ฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผูท่ี้เห็นดว้ย ผูท่ี้ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงเป็นฐานใน

การนบัคะแนน 

สาํหรบัผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีตอ้งการออกจากประชุมก่อน หรือไม่ไดอ้ยู่ในระหว่างการประชุมในวาระใด ท่านผูถื้อหุน้สามารถ

ใชสิ้ทธิของท่านไดโ้ดยการลงคะแนนเสียงล่วงหนา้ 

จากนัน้ นายแมทธิว กิจโอธาน ประธานกรรมการซึ่งทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ไดเ้สนอใหท่ี้ประชมุ

พิจารณาระเบียบวาระการประชมุ ดงัต่อไปนี ้  
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วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 (คร้ังที่ 29/2565) เม่ือวันที่ 11 

เมษายน 2565 

ประธานฯ ไดเ้สนอรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 (ครัง้ท่ี 29/2565) เมื่อวนัท่ี 11 เมษายน  

2565 ซึ่งมีจาํนวนทั้งหมด 28 หนา้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่าน

พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม  

ในวาระนี ้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ถามคาํถามในท่ีประชุมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ

พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 (ครัง้ท่ี 29/2565) เมื่อวนัท่ี 11 เมษายน 

2565  

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 (ครัง้ท่ี 29/2565) 

เมื่อวนัท่ี 11 เมษายน 2565 ตามรายละเอียดท่ีปรากฏตามเอกสารท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้กผู่ถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มกบั

หนังสือเชิญประชุม ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉันทข์องผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะท่ีเขา้ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดงันี ้   

เห็นดว้ย  269,244,524 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ  100.00 

ม่เห็นดว้ย  0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

 

วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 235,578,510 บาท จากทุนจดทะเบียน

เดิม 707,536,887.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 471,958,377.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยัง

ไม่ได้นําออกจําหน่ายจํานวน 471,157,020 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมทั้งการ

แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายกาญจนะ สจุโต เป็นผูช้ีแ้จงในวาระนี ้ 

นายกาญจนะ สจุโต แจง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ มีหุน้สามญัซึ่งยงัไม่ไดน้าํออกจาํหน่าย และไม่ไดเ้ป็นหุน้

สามัญท่ีออกเพ่ือรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2 

(“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W2”) จาํนวน 471,157,020 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ซึ่ง

เป็นหุน้ท่ีออกมาเพ่ือรองรบัการเพ่ิมทนุแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติท่ีประชมุสามญั

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 (ครัง้ท่ี 29/2565) โดย ณ วนัประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทฯ มีหุน้สามญัท่ีออกเพ่ือรองรบั

การใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 จาํนวน 158,655,054 หุน้    
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เน่ืองจากบรษิัทฯ มีแผนในการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ ตามท่ีจะพิจารณาในวาระ 3 บรษิัทฯ จึงตอ้ง

ลดทุนโดยการตดัหุน้สามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่าย และไม่ไดม้ีไวเ้พ่ือรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

หรือรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 จาํนวน 471,157,020 หุน้ ตามมาตรา 136 

แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน

จาํกัด”) 

นอกจากนี ้เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ ดงักล่าว บรษิัทฯ ตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ 4. 

ของหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ เป็นดงันี ้ 

“ขอ้ 4 ทนุจดทะเบียนจาํนวน 471,958,377.50 บาท ( ส่ีร ้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านเก้าแสนห้า

หมื่นแปดพนัสามรอ้ยเจ็ดสิบเจ็ดบาท

หา้สิบสตางค)์  

 แบ่งออกเป็น 943,916,755 หุน้ (เก้ารอ้ยส่ีสิบสามล้านเก้าแสนหน่ึง

หมื่นหกพนัเจ็ดรอ้ยหา้สิบหา้หุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 

 โดยแบ่งออกเป็น    

 หุน้สามญั 943,916,755 หุน้ (เก้ารอ้ยส่ีสิบสามล้านเก้าแสนหน่ึง

หมื่นหกพนัเจ็ดรอ้ยหา้สิบหา้หุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ -ไม่ม-ี ”   
 

ในการนี ้คณะกรรมการบรษิัทฯ พิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการ

ลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ จาํนวน 235,578,510 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจาํนวน 707,536,887.50 

บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 471,958,377.50 บาท โดยการตัดหุ้นท่ียังไม่ไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 

471,157,020 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และการแกไ้ขเพ่ิมเติม ขอ้ 4. ของหนังสือบริคณหส์นธิ

ของบริษัทฯ และใหม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม และ/หรือ 

บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามมอบหมาย มีอาํนาจในการจดทะเบียนลด

ทุนจดทะเบียนและแกไ้ขเพ่ิมเติม ขอ้ 4. ของหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ กับกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์รวมถึงใหม้ีอาํนาจแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมถอ้ยคาํเพ่ือใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียนจน

เสรจ็การ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติมต่อประเด็นพิจารณาในวาระนี ้ 

ในวาระนี ้ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดถามคาํถามในท่ีประชมุแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชมุลงมติในวาระ

พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ ขอ้ 4. 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ และการมอบอาํนาจท่ีเก่ียวขอ้ง ตามท่ีเสนอขา้งตน้ 
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มติทีป่ระชุม ท่ีประชมุไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนมุตักิารลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ จาํนวน 235,578,510 บาท จากทนุ

จดทะเบียนเดิมจาํนวน 707,536,887.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 471,958,377.50 บาท โดยการ

ตัดหุ้นท่ียังไม่ไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 471,157,020 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไข

เพ่ิมเติม ขอ้ 4. ของหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

และการมอบอาํนาจท่ีเก่ียวข้อง ตามท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในส่ี (3/4) ของ

จาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้     

เห็นดว้ย  269,244,524  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  100.00  

ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในจาํนวนไม่เกิน 5,934,068,140.50 บาท จาก

ทุนจดทะเบียนจาํนวน 471,958,377.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 6,406,026,518 บาท โดย

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จาํนวนไม่เกิน 11,868,136,281 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการ

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายกาญจนะ สจุโต เป็นผูช้ีแ้จงในวาระนี ้ 

นายกาญจนะ สจุโต แจง้ต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือใหบ้ริษัทฯ มีเงินทุนเพ่ิมเติมสาํหรบัการขยายธุรกิจ และ/หรือ 

ลงทุนในโครงการใหม่ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการดาํเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคาํนึงถึงการดาํเนินงานด้าน

ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และ บรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance: ESG) รวมทั้งการชาํระ

หนีเ้งินกูบ้างส่วน และใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการ

แก้ไขการติดเคร่ืองหมาย C Sign (ส่วนของผู้ถือหุ้นตํ่ากว่า 50% ของทุนชาํระแลว้) บริษัทฯ จึงมีความ

ประสงคเ์พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในจาํนวนไม่เกิน 5,934,068,140.50 บาท จากทุนจดทะเบียน

จาํนวน 471,958,377.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจาํนวน 6,406,026,518 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิม

ทุนใหม่จาํนวนไม่เกิน 11,868,136,281 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือ (1) รองรบัการจดัสรร

หุน้สามัญเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Rights 

Offering)  (2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้ง ท่ี  3           

(WAVE-W3) และ (3) รองรบัการปรบัสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติม

ปรากฏตามวาระท่ี 5 แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) และสารสนเทศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุน้

สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกัด (มหาชน) 

ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

นอกจากนี ้เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทฯ ตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ 4. ของ

หนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ เป็นดงันี ้  
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“ขอ้ 4 ทนุจดทะเบียนจาํนวน 6,406,026,518 บาท (หกพนัส่ีรอ้ยหกลา้นสองหมื่นหกพัน

หา้รอ้ยสิบแปดบาท)  

 แบ่งออกเป็น 12,812,053,036 หุน้ (หน่ึงหมื่นสองพันแปดร้อยสิบสอง

ลา้นหา้หมื่นสามพนัสามสิบหกหุน้)  

 มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 

 โดยแบ่งออกเป็น    

 หุน้สามญั 12,812,053,036 หุน้ (หน่ึงหมื่นสองพันแปดร้อยสิบสอง

ลา้นหา้หมื่นสามพนัสามสิบหกหุน้)  

 หุน้บรุมิสิทธิ -ไม่ม-ี ”   
 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัทฯ พิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการเพ่ิม

ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในจํานวนไม่เกิน 5,934,068,140.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 

471,958,377.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจาํนวน 6,406,026,518 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหม่

จาํนวนไม่เกิน 11,868,136,281 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท รวมทั้งการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ 4. ของ

หนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบ

อาํนาจใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการ

บริษัทฯ หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามมอบหมาย มีอาํนาจในการจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนและ

แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ 4. ของหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย  ์

รวมทัง้มีอาํนาจในการแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมถอ้ยคาํเพ่ือใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียนจนเสรจ็การ 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม 

ในวาระนี ้ไดม้ีผูถื้อหุน้ถามคาํถามในท่ีประชมุและผูถื้อหุน้ท่ีส่งคาํถามมายงับรษิัทฯ ดงันี ้

คาํถาม: นายประสาน เกิดอยู่ ผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า หากการเพ่ิมทุนครัง้นีไ้ดเ้งิน

ครบตามจาํนวน เน่ืองจากมีการเพ่ิมทนุจาํนวนมาก ทีมบรหิารมีแผนงานท่ีจะมีการทาํ M&A กบั

ธุรกิจในอตุสาหกรรมใดบา้ง รบกวนช่วยอธิบายเพ่ิมเติมครบั 

คาํตอบ: ประธานฯ ไดเ้รียนตอบคาํถามผูถื้อหุน้ว่า การเพ่ิมทุนในครัง้นีม้ีวัตถุประสงคห์ลัก 2 แนวทาง

ดว้ยกนั กล่าวคือ 1) การลงทนุธุรกิจหลกัในปัจจบุนัของบรษิัทฯ ซึ่งก็คือ การลงทนุในธุรกิจ Wall 

Street English ท่ีมีทั้งการขยายสาขา การปรบัปรุงสาขา และการจ่ายชาํระหนีธ้นาคาร และ     

2) การลงทุนในธุรกิจใหม่ คือ ธุรกิจ Carbon Credit โดยจะมีการนาํเสนอขอ้มลูใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

ทราบมากขึน้ ในวาระต่อ ๆ ไป และไดม้ีการประกาศแจง้เก่ียวกับการลงทุนในธุรกิจใหม่นีใ้น

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไปแลว้ ดว้ยเหตท่ีุบรษิัทฯ ติดเคร่ืองหมาย C sign และใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบถึง

ขอ้ดี แนวทาง และโอกาสท่ีจะใหบ้รษิัทฯ เติบโตยิ่งขึน้ในอนาคต  
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คาํถาม: นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผูถื้อหุน้ส่งคาํถามมายงับรษิัทฯ สอบถามว่า การเพ่ิมทนุจดทะเบียน

และจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนในรูปแบบจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้

สามัญของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 3 (WAVE-W3) เป็นการเพ่ิมทุน

เพ่ือปลดเคร่ืองหมาย C sign ใช่หรือไม่  

คาํตอบ: นางองัคณีย ์ฤกษ์ศิริสขุ กรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารฝ่ายการเงิน และเลขานุการบรษิัท 

ไดเ้รียนตอบคาํถามผูถื้อหุน้ว่า วัตถุประสงคข์องการเพ่ิมทุนในครัง้นีเ้พ่ือเป็นการแกไ้ขปัญหา

การติดเคร่ืองหมาย C sign การชาํระหนี ้และการลงทนุในธุรกิจใหม่ของบรษิัทฯ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดส่งคาํถามหรือขอ้เสนอแนะประการอ่ืนใดเพ่ิมเตมิ ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชมุลงมติ

ในวาระพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ 4. ของหนังสือบริคณห์

สนธิของบริษัทฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอาํนาจท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตามท่ีเสนอขา้งตน้ 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติการเ พ่ิมทุนจดทะเ บียนของบริษัทฯ  ในจํานวนไม่ เกิน 

5,934,068,140.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจาํนวน 471,958,377.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 

6,406,026,518 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่จาํนวนไม่เกิน 11,868,136,281 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ี

ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และแกไ้ขเพ่ิมเติม ขอ้ 4. ของหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับ

การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอาํนาจท่ีเก่ียวขอ้ง ตามท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนน

ดว้ยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้และผู้รบัมอบฉันทะท่ีเขา้

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้  

เห็นดว้ย  268,144,524 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  99.5914   

ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง  1,100,000 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0.4086 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 3 

(WAVE-W3) ในจาํนวนไม่เกิน 2,617,539,003 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซือ้หุ้น

สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น  

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายกาญจนะ สจุโต เป็นผูช้ีแ้จงในวาระนี ้

นายกาญจนะ สจุโต แจง้ต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากแผนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ ในวาระท่ี 3 

ข้างต้น บริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะออกใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งท่ี 3 

(WAVE-W3) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3”) ในจํานวนไม่เกิน 2,617,539,003 หน่วย ให้แก่           

ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัราส่วน 

3 หุน้เพ่ิมทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ในกรณีท่ีมีเศษหุน้จากการคาํนวณใหปั้ดทิง้) โดยไม่คิด

มลูค่าเสนอขาย (หน่วยละ 0 บาท) โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 มีอตัราการใชสิ้ทธิตาม 1 หน่วย
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ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ต่อ 1 หุน้สามญั และราคาใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเท่ากับ 0.15 บาท ต่อหุน้ 

ดงัรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิม

ตามสัดส่วนการถือหุน้ของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกัด (มหาชน) และสรุปรายละเอียดเบือ้งตน้

ของใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 3 

(WAVE-W3) ซึ่งไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

อย่างไรก็ดี ราคาใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ตํ่ากว่ามูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้อง

บริษัทฯ ซึ่งมีมลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทนุสะสมปรากฏตาม

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สิน้สุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 30 มิถุนายน 2565 จาํนวน 

869.82 ลา้นบาท และ 31.23 ลา้นบาท ตามลาํดับ บริษัทฯ จึงสามารถกาํหนดราคาใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั

ของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ในราคาท่ีตํ่ากว่ามูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษัทฯ ได ้เมื่อไดร้บัอนุมตัิ

จากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ตามมาตรา 52 แห่งพ.ร.บ. บรษิัทมหาชนจาํกดั  

ทัง้นี ้วนักาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุตามสดัส่วนการถือหุน้พรอ้มใบสาํคญัแสดง

สิทธิฯ WAVE-W3 (Record Date) ในวันท่ี 21 กันยายน 2565 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการไดร้บัจัดสรรหุ้น

สามัญเพ่ิมทุนพรอ้มใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดร้บัอนุมัติจากท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้   

ในการนี ้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผูม้ี

อาํนาจลงนาม และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอาํนาจลงนามมอบหมาย มี

อาํนาจพิจารณาและดาํเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้ง และ/หรือ ต่อเน่ืองกับการออกหุน้

สามัญเพ่ิมทุนและจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด (ตาม

รายละเอียดในหนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2565 หนา้ 5 จาก 13)  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัทฯ พิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิในเร่ือง

การออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ ท่ีไดจ้องซือ้และไดช้าํระ

ราคาค่าจองซือ้หุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) รวมถึงการมอบ

อาํนาจ ตามรายละเอียดขา้งตน้  

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม 

ในวาระนี ้ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดถามคาํถามในท่ีประชมุแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมตอินมุตัิ

การออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 จาํนวนไม่เกิน 2,617,539,003 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

เดิมของบริษัทฯ ท่ีไดจ้องซือ้และไดช้าํระราคาค่าจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือ

หุน้ (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดการออกและจดัสรร รวมถึงการมอบอาํนาจตามท่ีเสนอขา้งตน้ 
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มติทีป่ระชุม ท่ีประชมุไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนมุตัิรายการดงัต่อไปนี ้ตามท่ีเสนอขา้งตน้ทกุประการ 

(ก) การออกและจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 จาํนวนไม่เกิน 2,617,539,003 หน่วย ให้แก่      

ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ท่ีไดจ้องซือ้และไดช้าํระราคาค่าจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตาม

สดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัราส่วน 3 หุน้เพ่ิมทุนใหม ่ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

(ในกรณีท่ีมีเศษหุน้จากการคาํนวณให้ปัดทิง้) โดยไม่คิดมูลค่าเสนอขาย (หน่วยละ 0 บาท) โดย

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 มีอตัราการใชสิ้ทธิตาม 1 หน่วย ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 

ต่อ 1 หุน้สามญั และราคาใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเท่ากบั 0.15 บาทต่อหุน้; 

(ข) การกาํหนดราคาการใชสิ้ทธิท่ีจะซือ้หุน้สามัญของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ท่ีจาํนวน 0.15 

บาท ซึ่งตํ่ากว่ามลูค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบรษิัทฯ  

(ค) การมอบอํานาจให้คณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้มีอ ํานาจลงนาม และ/หรือบุคคลท่ี

คณะกรรมการและ/หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม มอบหมายมีอาํนาจพิจารณาและดาํเนินการใน

เร่ืองต่าง ๆ ท่ีจําเป็นและเก่ียวข้อง และ/หรือ ต่อเน่ืองกับการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนและจัดสรร 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด ตามท่ีเสนอขา้งตน้ 

ดว้ยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้และผู้รบัมอบฉันทะท่ีเขา้

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้     

เห็นดว้ย  269,244,524  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  100.00  

ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจาํนวนไม่เกิน 11,868,136,281 หุ้น มูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ (1) รองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ    

บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นทีผู้่ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (2) รองรับการใช้สิทธิ

ตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 3 (WAVE-W3) และ (3) รองรับการ

ปรับสิทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังที ่2 (WAVE-W2) 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายกาญจนะ สจุโต เป็นผูช้ีแ้จงในวาระนี ้

นายกาญจนะ สจุโต แจง้ต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากแผนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระท่ี 3 

ข้างต้น และแผนการการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ  WAVE-W3 ในวาระท่ี 4 ข้างต้น               

บริษัทฯ มีความประสงคท่ี์จะจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่จาํนวนไม่เกิน 11,868,136,281 หุน้ มลูค่าท่ีตรา

ไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ดงันี ้  
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(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่เป็นจํานวนไม่เกิน 7,852,617,010 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ                   

บรษิัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในราคาเสนอขาย 0.10 

บาทต่อหุน้ ทั้งนี ้อัตราส่วนการจดัสรรยงัไม่แน่นอนขึน้อยู่กับผลการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสาํคญั

แสดงสิทธิฯ WAVE-W2 ซึ่งใชสิ้ทธิในวนัท่ี 15 กันยายน 2565 อย่างไรก็ดี อตัราส่วนการจดัสรรจะ

อยู่ในช่วง 1 – 1.25 หุน้เดิมต่อ 10 หุน้สามญัเพ่ิมทนุใหม่ ซึ่งคาํนวณสาํหรบั 2 กรณี ไดแ้ก่ (1) กรณี

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 ทกุรายไม่ใชสิ้ทธิแปลงสภาพในครัง้นี ้(อตัราส่วนการจดัสรร: 

1) และ (2) กรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 ทุกรายใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดง

สิทธิฯ WAVE-W2 ทั้งจาํนวนในวันกาํหนดการใชสิ้ทธิขา้งตน้ (อัตราส่วนการจัดสรร: 1.25) โดย 

คณะกรรมการบรษิัทฯ และ/หรือ กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม และ/หรือบคุคลท่ีไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม จะเป็นผูพิ้จารณากาํหนดอัตราส่วนการ

จดัสรรสดุทา้ย ภายหลงัจากทราบผลการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 (ใน

กรณีท่ีมีเศษหุ้นจากการคาํนวณให้ปัดทิง้) ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน 

(F53-4) และสารสนเทศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตาม

สดัส่วนการถือหุน้ของบรษิัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตาม

หนงัสือเชิญประชมุ โดยกาํหนดวนัจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษิทัฯ สาํหรบัการเสนอขายในชว่ง

วนัท่ี 7, 10 – 12, 17 ตลุาคม 2565 (รวม 5 วนัทาํการ) ในการนี ้บรษิัทฯ ไดก้าํหนดวนักาํหนดรายชื่อ

ผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นพร้อมใบสําคัญแสดงสิทธิฯ     

WAVE-W3 (Record Date) ในวันท่ี 21 กันยายน 2565 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการไดร้บัจดัสรรหุน้

สามญัเพ่ิมทุนพรอ้มใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดร้บัอนุมัติ

จากท่ีประชมุผูถื้อหุน้     
 

ในกรณีท่ีมีหุน้สามญัเพ่ิมทนุเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนในรอบแรก บริษัทฯ 

จะจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลืออยู่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนเกิน

สดัส่วนการถือหุน้ของตน ในราคาเสนอขาย 0.10 บาทต่อหุน้ (ราคาเดียวกนั) โดยในการจดัสรรหุน้

สามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะดาํเนินการจัดสรรหุ้นท่ีเหลือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด

ประสงคท่ี์จะจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจดัสรรไดเ้น่ืองจากเป็นเศษ

หุน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(ก) ในกรณีท่ีหุน้สามัญเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 

(Rights Offering) ในรอบแรกมีจาํนวนมากกว่า หรือเท่ากับหุน้สามัญเพ่ิมทุนท่ีผูถื้อหุน้เดิม

จองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจดัสรรหุน้ท่ีเหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซือ้เกินกว่า

สิทธิและชาํระค่าจองซือ้หุน้ครบถว้นแลว้ทกุรายตามจาํนวนท่ีแสดงความจาํนงจองซือ้เกินกวา่

สิทธิ  

(ข) ในกรณีท่ีหุน้สามัญเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 

(Rights Offering) ในรอบแรกมีจาํนวนนอ้ยกว่าหุน้สามัญเพ่ิมทุนท่ีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกิน

กว่าสิทธิ บรษิัทฯ จะจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีเหลือดงักล่าว ดงันี ้
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(ข.1) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือดงักล่าวตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้ท่ีจอง

ซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนาํสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกินกว่า

สิทธิแต่ละรายคณูดว้ยจาํนวนหุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีเหลือ จะไดเ้ป็นจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้

ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะไดร้บัการจัดสรร (ในกรณีท่ีมีเศษหุน้จาก

การคาํนวณใหปั้ดทิง้) ทั้งนี ้จาํนวนหุน้สามัญเพ่ิมทุนท่ีจะไดร้บัการจดัสรรจะไม่เกิน

จาํนวนหุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายไดจ้องซือ้และชาํระค่าจองซือ้หุน้ครบถว้น

แลว้ 

(ข.2) ในกรณีท่ียงัมีหุน้สามัญเพ่ิมทุนเหลือภายหลังจากการจัดสรรตามขอ้ (ข.1) ขา้งตน้

แลว้ บริษัทฯ จะจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายท่ียงัไม่ไดร้บัการ

จดัสรรใหค้รบตามจาํนวนท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามวิธีการในขอ้ (ข.1) ขา้งตน้จนกว่า

จะไม่มีหุน้เหลือใหจ้ดัสรร ทั้งนี ้จาํนวนหุน้สามัญเพ่ิมทุนท่ีจะไดร้บัการจัดสรรจะไม่

เกินจาํนวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายไดจ้องซือ้และชาํระค่าจองซือ้หุน้

ครบถว้นแลว้ 

ทัง้นี ้สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัทฯ ของผูถื้อหุน้แต่ละรายภายหลงัจากการออกและการจดัสรร

หุน้สามัญไม่ว่ากรณีใดจะตอ้งไม่ทาํใหผู้ถื้อหุน้รายใดมีหนา้ท่ีตอ้งทาํคาํเสนอซือ้หลักทรพัย์

ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 

12/2554 เร่ือง หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลักทรพัยเ์พ่ือครอบงาํกิจการ 

และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม หรือลักษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนขอ้จาํกัดการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามท่ี

ระบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 

อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุในคราวนีต้ ํ่ากว่ามลูค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบรษิัทฯ ซึ่ง

มีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสมปรากฏ

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 30 มิถุนายน 

2565 จาํนวน 869.82 ลา้นบาท และ 31.23 ลา้นบาท ตามลาํดบั บรษิัทฯ จึงสามารถออกและ

เสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุในราคาท่ีตํ่ากว่ามลูค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบรษิัทฯ ได ้เมื่อไดร้บัอนุมตัิ

จากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ตามมาตรา 52 แห่งพ.ร.บ. บรษิัทมหาชนจาํกดั 

ในการนี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิมอบ

อาํนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม และ/หรือบุคคลท่ี

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอาํนาจลงนามมอบหมาย มีอาํนาจพิจารณาและ

ดาํเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้ง และ/หรือ ต่อเน่ืองกับการเพ่ิมทุนและการ

จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด (ตามรายละเอียด

ในหนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2565 หนา้ 8 จาก 13)  
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อน่ึง หากยังมีหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม

สดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ตามรายละเอียดขา้งตน้ บริษัทฯ อาจจดัสรรหุน้สามญั

เพ่ิมทุนใหม่ท่ีเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 

(Rights Offering) โดยใหจ้ัดสรรหุน้ท่ีเหลือจากการเสนอขายหุน้ดงักล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือ

บางส่วน เพ่ือออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึง         

ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง ตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทนุท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตใหบ้รษิัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่

ต่อบคุคลในวงจาํกดั และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) (“การเสนอขายหุน้ใน

วงจาํกัด”) โดยผูท่ี้จะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ในวงจาํกดันัน้

จะตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี 

ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 

และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การ

เปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 

ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงาน

การเพ่ิมทุน (F53-4) และสารสนเทศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนใหแ้ก่    

ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกัด (มหาชน) ซึ่งได้

จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้  

นอกจากนี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิให้

คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอาํนาจลงนามตามท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ กาํหนดราคาเสนอขายของหุน้สามัญเพ่ิมทุนในการเสนอขายหุน้ใน

วงจาํกัด (“ราคาเสนอขายหุ้นในวงจํากัด”) ซึ่งตอ้งเป็นราคาท่ีดีท่ีสุดตามสภาวะตลาด

ในช่วงท่ีเสนอขายหุน้ ซึ่งราคาเสนอขายดงักล่าวอาจมีส่วนลดไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินกว่ารอ้ยละ 10 

ของราคาตลาด ตามประกาศ ทจ. 72/2558 ซึ่งคาํนวณจากราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุน้

ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรพัยฯ์ ยอ้นหลังไม่นอ้ยกว่า 7 - 15 วันทาํการติดต่อกัน ก่อนวัน

กาํหนดราคาเสนอขายหุน้นัน้ อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุน้ในวงจาํกัดจะตอ้งไม่ตํ่ากว่า

ราคาท่ีเสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิมท่ี 0.10 บาทต่อหุน้ ทัง้นี ้หากราคาท่ีดีท่ีสดุตามสภาวะตลาด

ดังกล่าวขา้งตน้ เป็นราคาท่ีตํ่ากว่ามลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้ใหบ้ริษัทฯ สามารถออกและเสนอขาย

หุน้ท่ีราคาตํ่ากว่ามูลค่าหุน้ท่ีตราไวไ้ด ้แต่ทั้งนี ้ตอ้งไม่ต ํ่ากว่า 0.10 บาทต่อหุน้ หากในวันท่ี

คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอาํนาจลงนามตามท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ กาํหนดราคา บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินสิน้งวดซึ่ง

ไดร้บัการสอบทานจากผูส้อบบญัชีล่าสดุ โดยใหบ้รษิัทฯ เสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ในการ

เสนอขายหุน้ในวงจาํกัดใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันท่ีท่ีประชุม      

ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ มีอนมุตัิใหเ้สนอขายหุน้ดงักล่าว  
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ทัง้นี ้สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัทฯ ของผูล้งทุนแต่ละรายภายหลงัจากการออกและการจดัสรร

หุ้นสามัญเพ่ิมทุนไม่ว่ากรณีใดจะตอ้งไม่ทาํให้นักลงทุนรายใดมีหน้าท่ีตอ้งทาํคาํเสนอซือ้

หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทนุท่ี 

ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พ่ือครอบงาํกจิการ 

และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม หรือลักษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนขอ้จาํกัดการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามท่ี

ระบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ  

ในการนี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติให้

คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอาํนาจลงนามตามท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิัทฯ มีอาํนาจพิจารณาและดาํเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้ง 

และ/หรือ ต่อเน่ืองกบัการเพ่ิมทุนและการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ บริษัทฯ เพ่ือใหเ้ป็นไป

ตามท่ีกฎหมายกาํหนด (ตามรายละเอียดในหนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2565 

หนา้ 10 จาก 13)  

รายละเอียดเพ่ิมเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F53-4) และสารสนเทศเก่ียวกบัการ

ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ของบริษัท เวฟ 

เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้  

(2) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่เป็นจาํนวนไม่เกิน 2,617,539,003 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 

บาท เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ซึ่งจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีได้

จองซือ้และไดช้าํระราคาค่าจองซือ้หุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights 

Offering) ในอตัราส่วน 3 หุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ต่อ 1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 โดยไม่คิด

มลูค่าเสนอขาย (หน่วยละ 0 บาท) ตามรายละเอียดท่ีไดม้ีการอนมุตัิในวาระ 4 ขา้งตน้ 

รายละเอียดเพ่ิมเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F53-4) สารสนเทศเก่ียวกบัการออกและ

เสนอขายหุ้นสามัญเ พ่ิมทุนให้แก่ผู้ ถื อหุ้น เดิมตามสัด ส่วนการ ถือหุ้นของบริษัท  เ วฟ 

เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกัด (มหาชน) และสรุปรายละเอียดเบือ้งตน้ของใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้

หุ้นสามัญของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 3 (WAVE-W3) ซึ่งไดจ้ัดส่ง

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

(3) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่เป็นจาํนวนไม่เกิน 1,397,980,268 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 

บาท เพ่ือรองรบัการปรบัสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 เน่ืองจาก (1) การเสนอขายหุน้

สามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ 

(Rights Offering) ในราคาท่ีตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด และ (2) การออกและจัดสรร

ใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ในราคาท่ีตํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด ตามการปรบัสิทธิ

ของราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ ตามขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ
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และผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์ จํากัด 

(มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (WAVE-W2) 

อย่างไรก็ดี บรษิัทฯ จะสามารถคาํนวณราคาการใชสิ้ทธิ อตัราส่วนการใชสิ้ทธิ และจาํนวนหุน้สามญั

เพ่ิมทุนเพ่ือรองรบัการปรบัสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 ท่ีแน่นอนได ้โดยอาศยัราคา

ตลาดของหุน้สามญัของบรษิัทฯ ซึ่งเป็นราคาเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุน้สามญัของบริษัทฯ ท่ีมีการซือ้

ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรพัย ์7 (เจ็ด) วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัแรกท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

WAVE-W2 จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญท่ีออกใหม่ (วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพย์ขึน้

เคร่ืองหมาย XR) ดงันัน้ การคาํนวณราคาการใชสิ้ทธิ อตัราส่วนการใชสิ้ทธิ และจาํนวนหุน้สามญั

เพ่ิมทุนเพ่ือรองรบัการปรบัสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 ณ วนัประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ดังกล่าว จึงเป็นเพียงการประมาณในเบือ้งตน้ โดยอ้างอิงจากราคาตลาดสูงสุดของหุน้

บรษิัทฯ ในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมาเพ่ือใชใ้นการคาํนวณเท่านัน้ 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชมุไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนมุตัิรายการดงัต่อไปนี ้ตามรายละเอียดท่ีเสนอทกุประการ  

(ก) ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเป็นจาํนวนไม่เกิน 7,852,617,010 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ

บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยมีรายละเอียด

ตามท่ีเสนอ 

(ข) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ 

(Rights Offering) ตามรายละเอียดท่ีเสนอ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน เพ่ือออกและเสนอขายใหแ้ก่

บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) ตามท่ีเสนอ  

(ค) ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่เป็นจาํนวนไม่เกิน 2,617,539,003 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้     

หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ซึ่งจัดสรรใหแ้ก่          

ผูถื้อหุน้เดิมท่ีไดจ้องซือ้และไดช้าํระราคาค่าจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการ

ถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่ต่อ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ     

WAVE-W3 โดยไม่คิดมูลค่าเสนอขาย และมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้มี

อาํนาจลงนาม และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการและ/หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามมอบหมาย มี

อาํนาจพิจารณาและดาํเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้ง และ/หรือ ต่อเน่ืองกับการเพ่ิม

ทนุและการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษิัทฯ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด ตามท่ีเสนอ 

(ง) ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่เป็นจาํนวนไม่เกิน 1,397,980,268 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้     

หุน้ละ 0.50 บาท เพ่ือรองรบัการปรบัสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 และมอบอาํนาจให้

คณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการและ/หรือ

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามมอบหมาย มีอาํนาจพิจารณาและดาํเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ีจาํเป็นและ

เก่ียวขอ้ง และ/หรือ ต่อเน่ืองกับการเพ่ิมทุนและการจดัสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เพ่ือให้

เป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด ตามท่ีเสนอ   
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ดว้ยคะแนนดว้ยคะแนนเสียงเอกฉันทข์องผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะท่ีเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ดงันี ้  

เห็นดว้ย  269,244,524  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  100.00  

ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

 

วาระที ่6 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ในวาระนี ้ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายเจมส ์มอร ์นาํเสนอในเร่ืองธุรกิจใหม่ของบรษิัทฯ 

WAVE ESG: Carbon Credit & Renewable Energy Credit 

นายเจมส ์มอร ์เรียนต่อท่ีประชุมว่า ธุรกิจใหม่ของ WAVE ESG เป็นธุรกิจเก่ียวกับ Carbon Credit และ 

Renewable Energy Credit (REC) โดยมีธุรกิจหลักในการช่วยจัดหา (Resourcing) มีการเป็นนายหนา้

ตัวกลางระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย Carbon Credit และ Renewable Energy Credit (REC) มีบริการอัน

เก่ียวกับการสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวก ขัน้ตอนและกระบวนการต่างๆ และบริการทางดา้นการให้

คาํแนะนาํ ใหค้าํปรกึษาลกูคา้ และรวมถึงการใหบ้รกิารทางดา้น Warehouse  

ปัจจุบนั ทั่วโลกมีความตื่นตวัเก่ียวกบัสภาวะโลกรอ้นตามท่ีมีการนดัประชมุผูน้าํของแต่ละประเทศทั่วโลก

ใน COP26 และการลงนามในขอ้ตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งถือเป็นการแสดงจุดยืนของผูน้าํของ

แต่ประเทศโดยลงนามท่ีจะยึดมั่นในการดาํเนินการลดอุณหภูมิโลกไม่ใหเ้พ่ิมขึน้เกิน 2 องศาเซลเซียสต่อปี 

โดยปัจจุบนัอยู่ท่ี 4 องศาเซลเซียส ซึ่งสรา้งความกดดนัและความตื่นตวัใหก้ับรฐับาลในแต่ละประเทศ ซึ่ง

สาํหรบัประเทศไทยเป็นประเทศท่ีอยู่ในโซนอาเซียน (ASEAN) และเอเชีย ก็ไดม้ีการลงนามในขอ้ตกลง

ปารีส (Paris Agreement) เช่นเดียวกัน และการลงนามในข้อตกลงดังกล่าวก็ไดส้รา้งความกดดันและ

ความตื่นตัวใหก้ับรัฐบาลไทยมากขึน้ในการเร่งดาํเนินการในเร่ืองของการลดคารบ์อนและการตอบรบั

ปัญหาสภาวะโลกรอ้น  

การประชุม COP26 และการลงนามในขอ้ตกลงปารีส (Paris Agreement) ก่อใหเ้กิด Supply Benefit ใน

ตลาดของ Carbon Credit โดยปริมาณการขาดแคลนจากทั่วโลกก็จะคาํนวณไดอ้ยู่ท่ี ประมาณ 36,000 

ลา้นตนัคารบ์อน ส่วนของประเทศไทยจะอยู่ท่ีประมาณ 250 ลา้นตนัคารบ์อน ต่อมา ทางสาํนกังาน ก.ล.ต. 

และตลาดหลักทรพัยฯ์ ก็ไดม้ีการกาํหนดหลักเกณฑใ์หม้ีการเปิดเผยขอ้มลูของแต่ละองคก์รโดยเป็นการ

กระตุน้ใหบ้รษิัทจดทะเบียนชีแ้จงประเด็นต่าง ๆ ในเร่ืองนี ้   

นอกจากนี ้การประชุม COP26 และการลงนามในขอ้ตกลงปารีส (Paris Agreement) ยังมีผลกระทบต่อ

ธุรกิจท่ีมีการค้าขายในต่างประเทศ กล่าวคือ ในประเทศท่ีมีนโยบายเป็นตลาดคารบ์อนภาคบังคับ 

(Compliance Market) เช่น ในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจกัร ผูป้ระกอบธุรกิจอาจพบปัญหาเก่ียวกบั
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ภาษีคารบ์อน โดยธุรกิจในต่างประเทศไดม้ีการริเริ่มท่ีจะควบคุม Supply Chain ของตัวเอง โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง Supply Chain ท่ีอยู่ในตลาดคารบ์อนภาคสมคัรใจ (Voluntary Market) ต่าง ๆ  ว่ามีการดาํเนินการ

ชีแ้จงและแกไ้ขปัญหาดา้นนีอ้ย่างไร ซึ่งหากไม่มีการดาํเนินการใด ๆ ก็จะส่งผลต่อการขึน้ทะเบียนของธุรกิจ

ชัน้นาํในต่างประเทศ รวมถึงส่งผลใหม้คีวามกดดนัจากผูถื้อหุน้และผูบ้รโิภค จึงทาํใหธุ้รกิจ Carbon Credit 

และ Renewable Energy Credit (REC) นีม้ีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง 

ธุรกิจ Carbon Credit และ Renewable Energy Credit (REC) สามารถแบ่งออกเป็น 2 ตลาด ไดแ้ก่ ตลาด

คารบ์อนภาคบังคับ (Compliance Market) และ ตลาดคารบ์อนภาคสมัครใจ (Voluntary Market) โดย 

WAVE ESG จะดาํเนินธุรกิจสนบัสนนุสาํหรบัธุรกิจในตลาดคารบ์อนภาคสมคัรใจ (Voluntary Market)  

จากผลการวิจยั จะเห็นไดว้่าภายในปี 2030 ธุรกิจ Carbon Credit และ Renewable Energy Credit (REC) 

มีแนวโนม้ท่ีจะเติบโต คิดเป็นประมาณ 15 เท่า และมีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตขึน้ถึง 100 เท่า ภายในปี 2050 จึง

ทําให้ธุรกิจ Carbon Credit และ Renewable Energy Credit (REC) ในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ 

(Voluntary Market) มีความน่าสนใจในการลงทุน โดยจะเห็นไดว้่าภายในปี 2026 ความตอ้งการในตลาด

ของธุรกิจ Carbon Credit ในประเทศไทย มีแนวโน้มท่ีจะเติบโตขึ ้นถึง 12% และตลาดธุรกิจของ 

Renewable Energy Credit (REC) มีแนวโน้มท่ีจะเติบโตขึ ้น 13% และมีแนวโน้มท่ีจะโตมากยิ่งขึ ้น 

เน่ืองจากเป็น Most Efficient Model  

ในส่วนของธุรกิจของ WAVE ESG ทางดา้น WAVE ESG ไดม้ีการดาํเนินการรบัรู ้Backlog ของ Carbon 

Credit และ Renewable Energy Credit (REC) เพ่ือใหบ้ริการแก่ลกูคา้ โดยมีแผนการดาํเนินการว่า จะมี 

Backlog สาํหรบั Renewable Energy Credit (REC) อยู่ท่ี 3 ลา้น REC มี Carbon Credit อยู่ท่ีประมาณ 

5 แสนลา้นตนัคารบ์อน ภายในปี 2023 และจะมี Backlog สาํหรบั Renewable Energy Credit (REC) อยู่

ท่ี 4.3 ลา้น REC มี Carbon Credit อยู่ท่ีประมาณ 1.1 ลา้นตนัคารบ์อน 

ในการนี ้WAVE ESG มีความตอ้งการท่ีจะเป็น Warehouse ใหก้บัธุรกิจ Carbon Credit และ Renewable 

Energy Credit (REC) ท่ีใหญ่ท่ีสุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ้และเน่ืองด้วยทางบริษัทจะไม่ได้เป็น

เจา้ของโรงงานท่ีผลิต ดงันัน้จึงเป็นขอ้ไดเ้ปรียบในดา้นการไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นดา้นของ

ราคาและการขาย   

โดยธุรกิจของ WAVE ESG จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงันี ้ 

1. การลงทุนใน Carbon Credit และ Renewable Energy Credit (REC) สําหรับลูกค้าในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้

2. การจัดหา Carbon Credit และ Renewable Energy Credit (REC) สําหรับบริษัทหรือองค์กรท่ี

ตอ้งการคารบ์อน  
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3. การสนบัสนุน ใหค้าํปรกึษา และคาํแนะนาํ โดยใหค้าํปรกึษาทัง้ฝ่ังผูซ้ือ้และผูข้าย ซึ่งในปัจจบุนัก็มี

หลายองคก์รท่ีสนใจจะดาํเนินการเก่ียวกับดา้น Carbon Credit และ Renewable Energy Credit 

(REC) แต่ยังขาดความรู ้ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญ ดังนั้น WAVE ESG จะใหค้าํแนะนาํ 

ในดา้นของกระบวนการ การขึน้ทะเบียนต่าง ๆ  ในส่วนของผูข้าย และในส่วนของผูซ้ือ้เอง โดยบรษิัท

ก็จะให้คาํแนะนาํแบบครบวงจร ตั้งแต่การตั้งงบประมาณ การกาํหนด Carbon Footprint การ

ตรวจสอบ การรายงาน การแจง้ รวมถึงการสอบทานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

โดย WAVE ESG มีทัง้การสนบัสนุนจากนกัลงทุนในการเขา้มาดาํเนินธุรกิจเก่ียวกับ Carbon Credit และ 

Renewable Energy Credit (REC) มีบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญในดา้นการใหค้าํแนะนาํ ใหค้าํปรกึษาท่ี

เก่ียวกับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนให้กับทางองคก์รชั้นนําของประเทศไทย และมีประสบการณ์ ความ

เชี่ยวชาญท่ีเก่ียวขอ้งกบั Media และ Storytelling ซึ่งเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรบัธุรกิจนี ้เน่ืองจากเร่ืองนีเ้ป็นเร่ือง

ท่ีตอ้งการส่วนรว่มจากหลากหลายภาคส่วน ทัง้จากทางภาครฐั เอกชน และประชาชน  

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม 

ในวาระนี ้ไดม้ีผูถื้อหุน้ถามคาํถามในท่ีประชมุ ดงันี ้ 

คาํถาม: นายประสาน เกดิอยู่ ผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง สอบถามว่า รบกวนบรษิัทชีแ้จงภาพกวา้งๆ 

เร่ืองรายไดท่ี้บรษิัทตัง้เป้าหมายในระยะยาว 

คาํตอบ: ธุรกิจใหม่ของ WAVE ESG เป็นธุรกิจเ ก่ียวกับ  Carbon Credit และ  Renewable Energy 

Credit (REC) โดยมีธุรกิจหลักในการช่วยจัดหา (Resourcing) มีการเป็นนายหน้าตัวกลาง

ระหว่างผู้ซือ้และผู้ขาย Carbon Credit และ Renewable Energy Credit (REC) มีบริการอัน

เก่ียวกับการสนับสนุนและอาํนวยความสะดวก ขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ และบริการ

ทางดา้นการใหค้าํแนะนาํ ใหค้าํปรึกษาลูกคา้ และรวมถึงการใหบ้ริการทางดา้น Warehouse 

โดยบรษิัทคาดว่าจะเริ่มทยอยรบัรูร้ายไดต้ัง้แตปี่ 2023 เป็นตน้ไป 

 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซักถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติมแลว้ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ

ฉนัทะทกุท่านท่ีสละเวลามาเขา้ร่วมประชุมในครัง้นี ้และหวงัว่าจะไดร้บัความร่วมมือจากผูถื้อหุน้ทุกท่านในโอกาสต่อไป 

และกล่าวปิดประชมุเวลา 15.25 น.  

 

ลงชื่อ - นายแมทธิว กิจโอธาน - ประธานในท่ีประชมุ 

                (นายแมทธิว กิจโอธาน) 

 

  ลงชื่อ - นางองัคณีย์ ฤกษ์ศริิสขุ - เลขานกุารบรษิัท 

               (นางองัคณีย ์ฤกษ์ศิรสิขุ)  


