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(F 53-4)          เอกสารแนบ 2 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

วันที ่5 สิงหาคม 2565  

ขา้พเจา้ บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 3/2565 

เมื่อวนัท่ี 5 สิงหาคม 2565 เก่ียวกบัการเพ่ิมทนุและจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุดงัต่อไปนี ้

1. การลดทุนและเพิ่มทุน 

1.1 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้ีมติอนมุตัิ และเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนจาํนวน 

235,578,510 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 707,536,887.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 

471,958,377.50 บาท โดยการตัดหุน้สามัญจดทะเบียนท่ียังไม่ไดน้าํออกจาํหน่ายจาํนวน 471,157,020 หุ้น    

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

1.2 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้ีมติอนุมตัิ และเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ

บริษัทฯ จาํนวนไม่เกิน 5,934,068,140.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 471,958,377.50 บาท เป็นทุน

จดทะเบียนใหม่จาํนวน 6,406,026,518 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหม่จาํนวนไม่เกิน 11,868,136,281 

หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพ่ิมทนุในลกัษณะดงันี ้ 

การเพิ่มทนุ 
ประเภท

หลักทรัพย ์
จาํนวนหุ้น 

มูลค่าทีต่ราไว้

(บาทต่อหุน้) 
รวม (บาท) 

  แบบกาํหนดวตัถปุระสงค์

ในการใชเ้งินทนุ   

หุน้สามญั 

 

หุน้บรุมิสิทธิ 

 11,868,136,281 

 

- 

0.50 

 

- 

5,934,068,140.50 

 

- 

  แบบมอบอาํนาจทั่วไป  

(General Mandate) 

หุน้สามญั - - - 

         หุน้บรุมิสิทธิ - - - 
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2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

2.1. แบบกาํหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งนิทนุ 

จัดสรรให้แก ่ จาํนวนหุ้น 
อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย

(บาทต่อหุน้) 

วัน เวลา จองซือ้   

และชาํระเงนิค่าหุ้น 
หมายเหต ุ

1. ผูถื้อหุน้เดิมของ

บริษัทฯ ตาม

สดัส่วนการถือหุน้

ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละ

รายถืออยู่ (Rights 

Offering)   

ไม่เกิน 

7,852,617,010 

หุน้ 

อตัราส่วนการ

จดัสรร จะอยู่

ในช่วง 1 -1.25 

หุน้เดิมต่อ 10 หุน้

สามญัเพิ่มทนุใหม่ 

0.10 7, 10 – 12 แ ล ะ 17 

ตลุาคม 2565  

(รวม 5 วนัทาํการ) 

โปรดพิจารณา 

หมายเหตขุอ้ (1) 

โปรดพิจารณา

ห ม า ย เ ห ตุ       

ขอ้ (1) 

2. เพื่อรองรบัการใช้

สิทธิตามใบสาํคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซือ้

หุน้สามญัของ 

บริษัทฯ ครัง้ท่ี 3 

(WAVE-W3) 

(“ใบสาํคัญแสดง

สิทธิฯ      

WAVE-W3”) ท่ี

จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้เดิมท่ีจองซือ้

หุน้เพิ่มทุนใหม่ 

ไม่เกิน 

2,617,539,003 

หุน้ 

 

3 หุน้สามญัเพิ่ม

ทนุใหม่ต่อ 1 

ใบสาํคญัแสดง

สิทธิฯ WAVE-W3  

ไม่คิดมลูค่า

เสนอขาย โดย

ใบสาํคญั

แสดงสิทธิฯ 

WAVE-W3 มี 

ราคาใชส้ิทธิ

ซือ้หุน้สามญัท่ี

ราคา 0.15 

บาท ต่อ 1 หุน้ 

 

โปรดพิจารณา หมาย

เหตขุอ้ (2) 

 

โปรดพิจารณา

ห ม า ย เ ห ตุ        

ขอ้ (2) 

3. เพื่อรองรบัการ

ปรบัสิทธิใบสาํคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซือ้

หุน้สามญัของ  

บริษัทฯ ครัง้ท่ี 2 

(WAVE-W2) 

(“ใบสาํคัญแสดง

สิทธิฯ       

WAVE-W2”) 

ไม่เกิน 

1,397,980,268

หุน้ 

- - - โปรดพิจารณา

ห ม า ย เ ห ตุ       

ขอ้ (3) 
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หมายเหต:ุ 

(1) การจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เป็นจาํนวนไม่เกิน 7,852,617,010 หุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ 

ตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในราคาเสนอขาย 0.10 บาทต่อหุน้ ทั้งนี ้

อตัราส่วนการจดัสรรยงัไม่แน่นอนขึน้อยู่กับผลการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 ซึ่งใช้

สิทธิในวนัท่ี 15 กนัยายน 2565 อย่างไรก็ดี อตัราส่วนการจดัสรรจะอยู่ในช่วง 1 – 1.25 หุน้เดิมต่อ 10 หุน้สามญั

เพ่ิมทุนใหม่ ซึ่งคาํนวณสาํหรบั 2 กรณี ไดแ้ก่ (1) กรณีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 ทุกรายไม่ใชสิ้ทธิ

แปลงสภาพในครัง้นี ้(อตัราส่วนการจดัสรร: 1) และ (2) กรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 ทุกรายใช้

สิทธิแปลงสภาพใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 ทั้งจาํนวนในวันกาํหนดการใชสิ้ทธิขา้งตน้ (อัตราส่วนการ

จัดสรร: 1.25) โดย คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม และ/หรือบุคคลท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม จะเป็นผูพิ้จารณากาํหนดอตัราส่วนการ

จดัสรรสดุทา้ย ภายหลงัจากทราบผลการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 (ในกรณีท่ีมีเศษ

หุน้จากการคาํนวณใหปั้ดทิง้) โดยกาํหนดวนัจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ สาํหรบัการเสนอขายในช่วง

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

ท่ีมีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสดัส่วนการถือหุน้พรอ้มใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-3 (Record Date) ใน

วนัท่ี 21 กนัยายน 2565 

ทั้งนี ้ในกรณีท่ีมีหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุน้เดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษัทฯ จะ

จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลืออยู่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสดัส่วนการถือหุน้

ของตน ในราคาเสนอขาย 0.10 บาทต่อหุน้ (ราคาเดยีวกนั) โดยในการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักล่าว บรษิัทฯ 

จะดาํเนินการจดัสรรหุน้ท่ีเหลือจนกว่าจะไม่มีผูถื้อหุน้รายใดประสงคท่ี์จะจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวอีก

ต่อไป หรือไม่สามารถจดัสรรไดเ้น่ืองจากเป็นเศษหุน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(ก) ในกรณีท่ีหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 

Offering) ในรอบแรกมีจาํนวนมากกว่า หรือเท่ากับหุน้สามัญเพ่ิมทุนท่ีผู้ถือหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ 

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นท่ีเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิและชาํระค่าจองซือ้หุ้น

ครบถว้นแลว้ทกุรายตามจาํนวนท่ีแสดงความจาํนงจองซือ้เกินกว่าสิทธิ  

(ข) ในกรณีท่ีหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 

Offering) ในรอบแรกมีจาํนวนน้อยกว่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีผู้ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะ

จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีเหลือดงักล่าว ดงันี ้  

(ข.1) จัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนท่ีเหลือดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกินกว่า

สิทธิแต่ละราย โดยนาํสัดส่วนการถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณดว้ย

จาํนวนหุน้สามัญเพ่ิมทุนท่ีเหลือ จะไดเ้ป็นจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมี

สิทธิท่ีจะไดร้บัการจดัสรร (ในกรณีท่ีมีเศษหุน้จากการคาํนวณใหปั้ดทิง้) ทัง้นี ้จาํนวนหุน้สามญัเพ่ิม

ทุนท่ีจะไดร้บัการจดัสรรจะไม่เกินจาํนวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายไดจ้องซือ้และชาํระ

ค่าจองซือ้หุน้ครบถว้นแลว้ 
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(ข.2) ในกรณีท่ียงัมีหุน้สามญัเพ่ิมทนุเหลือภายหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ข.1) ขา้งตน้แลว้  บรษิัทฯ จะ

จัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายท่ียังไม่ไดร้บัการจัดสรรใหค้รบตามจาํนวนท่ี

จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามวธีิการในขอ้ (ข.1) ขา้งตน้จนกว่าจะไม่มหีุน้เหลือใหจ้ดัสรร ทัง้นี ้จาํนวนหุน้

สามญัเพ่ิมทุนท่ีจะไดร้บัการจดัสรรจะไม่เกินจาํนวนหุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายไดจ้องซือ้

และชาํระค่าจองซือ้หุน้ครบถว้นแลว้  

ทั้งนี ้สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัทฯ ของผูถื้อหุน้แต่ละรายภายหลังจากการออกและการจดัสรรหุน้สามญัไม่ว่า

กรณีใดจะตอ้งไม่ทาํใหผู้ถื้อหุน้รายใดมีหนา้ท่ีตอ้งทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบริษัทฯ (Tender Offer) 

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการเขา้ถือ

หลกัทรพัยเ์พ่ือครอบงาํกิจการ และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม หรือลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนขอ้จาํกัดการถือหุน้ของคนต่าง

ดา้วตามท่ีระบไุว ้ในขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 

อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุในคราวนีต้ ํ่ากว่ามลูค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบรษิัทฯ ซึ่งมีมลูค่าท่ีตราไวหุ้น้

ละ 0.50 บาท เน่ืองจากบรษิัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสมปรากฏตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัทฯ 

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 จาํนวน 869.82 ลา้นบาท บรษิัทฯ จึงสามารถออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิม

ทุนในราคาท่ีตํ่ากว่ามลูค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษัทฯ ได ้เมื่อไดร้บัอนุมตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามมาตรา 52 แห่ง 

พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

ในการนี ้ใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯ และ/หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม และ/หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ 

หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามมอบหมาย มีอาํนาจพิจารณาและดาํเนินการในเร่ืองต่าง ๆ  ท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้ง 

และ/หรือ ต่อเน่ืองกับการเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมาย

กาํหนด ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จาํกดัเพียงเร่ืองดงัต่อไปนี ้ 

(1) กาํหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ ตลอดจนกาํหนดเงื่อนไข

และรายละเอียดอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ  

(2) กาํหนดหรือเปล่ียนแปลงวิธีการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ เช่น จดัสรรในคราวเดียวทัง้จาํนวนหรือหลายคราว 

อัตราส่วนการเสนอขาย วันกาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัการจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วน

การถือหุน้พรอ้มใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 (Record Date) การกาํหนดวัน เวลา จองซือ้และชาํระ

ราคา ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชาํระราคา รายละเอียดในการจดัสรรและเสนอขาย

อ่ืน ๆ  

(3) ลงนามในแบบคาํขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกับการเพ่ิมทุนและการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการรบัรองเอกสารต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง การติดต่อ และ/หรือ การรบัเอกสารจากเจา้หนา้ท่ีหรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตลอดจนการนําหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) 

(4) จดทะเบียนกับกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอาํนาจดาํเนินการต่าง ๆ ท่ีจาํเป็น เพ่ือให้

เป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน เพ่ือใหก้ารดาํเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์ 
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(5) ดาํเนินการอ่ืนใดท่ีจาํเป็น เก่ียวขอ้ง และ/หรือ ต่อเน่ืองกับการเพ่ิมทุนและการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ

บรษิัทฯ โดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

(6) การแต่งตัง้และมอบหมายบคุคลอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมใหเ้ป็นผูร้บัมอบอาํนาจช่วงในการดาํเนินการต่าง ๆ  

ขา้งตน้   

อน่ึง หากยงัมีหุน้สามญัเพ่ิมทนุเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิของบรษิัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights 

Offering) ตามรายละเอียดขา้งตน้ ใหจ้ดัสรรหุน้ท่ีเหลือจากการเสนอขายหุน้ดงักล่าว ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน 

เพ่ือออกและเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ซึ่งรวมถึงผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทนุ

ท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้

บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบคุคลในวงจาํกัด และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) 

(“การเสนอขายหุ้นในวงจาํกดั”) โดยผูท่ี้จะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหมใ่นการเสนอขายหุน้ในวงจาํกดั

นั้นจะตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 

เร่ือง หลักเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด

ทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

ทั้งนี ้ใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ กาํหนดราคาเสนอขายของหุน้สามญัเพ่ิมทุนในการเสนอขายหุน้ในวงจาํกัด (“ราคาเสนอขายหุ้นใน

วงจํากัด”) ซึ่งตอ้งเป็นราคาท่ีดีท่ีสุดตามสภาวะตลาดในช่วงท่ีเสนอขายหุน้ ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมี

ส่วนลดไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินกว่ารอ้ยละ 10 ของราคาตลาด ตามประกาศ ทจ. 72/2558 ซึ่งคาํนวณจากราคาถวัเฉล่ีย

ถ่วงนํา้หนักของหุน้ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรพัยฯ์ ยอ้นหลังไม่นอ้ยกว่า 7 - 15 วันทาํการติดต่อกัน ก่อนวนั

กาํหนดราคาเสนอขายหุน้นัน้ อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุน้ในวงจาํกดัจะตอ้งไม่ตํ่ากว่าราคาท่ีเสนอขายต่อผู้

ถือหุน้เดิมท่ี 0.10 บาทต่อหุน้ ทัง้นี ้หากราคาท่ีดีท่ีสดุตามสภาวะตลาดดงักล่าวขา้งตน้ เป็นราคาท่ีตํ่ากว่ามลูค่า

หุน้ท่ีตราไว ้ใหบ้ริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุน้ท่ีราคาตํ่ากว่ามลูค่าหุน้ท่ีตราไวไ้ด ้แต่ทัง้นี ้ตอ้งไม่ต ํ่ากว่า 

0.10 บาทต่อหุน้ หากในวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามตามท่ีไดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัทฯ กาํหนดราคา บริษัทฯ มีผลขาดทนุสะสมตามงบการเงินสิน้งวดซึ่งไดร้บัการสอบทาน

จากผูส้อบบญัชีล่าสดุ โดยใหบ้ริษัทฯ เสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ในวงจาํกัดใหแ้ลว้เสรจ็

ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 12 เดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ มีอนมุตัิใหเ้สนอขายหุน้ดงักล่าว 

ทัง้นี ้สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัทฯ ของผูล้งทนุแต่ละรายภายหลงัจากการออกและการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุไม่

ว่ากรณีใดจะตอ้งไม่ทาํใหน้ักลงทุนรายใดมีหนา้ท่ีตอ้งทาํคาํเสนอซือ้หลักทรพัยท์ั้งหมดของบริษัทฯ (Tender 

Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการ

เขา้ถือหลกัทรพัยเ์พ่ือครอบงาํกิจการ และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม หรือลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนขอ้จาํกดัการถือหุน้ของคน

ต่างดา้วตามท่ีระบไุว ้ในขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 

ในการนี ้ใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯ และ/หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ

บรษิัทฯ มีอาํนาจพิจารณาและดาํเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้ง และ/หรือ ต่อเน่ืองกบัการเพ่ิมทุน
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และการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จาํกัดเพียง

เร่ืองดงัต่อไปนี ้ 

(1) กาํหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุน้ในวงจาํกดั ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จาํกดั

เพียง 

(ก) จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่ท่ีจะจดัสรรและวิธีการจดัสรรหุน้ในการเสนอขายหุน้ในวงจาํกดั 

(ข) การจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ในวงจาํกัดเป็นคราวเดียว หรือแบ่งเป็นส่วน ๆ 

เพ่ือเสนอขายเป็นคราว ๆ โดยสามารถดาํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้ไดเ้ป็น   

คราว ๆ ตามการชาํระเงินของบคุคลท่ีไดร้บัการจดัสรรในแต่ละคราว 

(ค) บคุคลท่ีจะไดร้บัการจดัสรรหุน้ท่ีออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ในวงจาํกดั 

(ง) ราคาเสนอขายหุน้ในวงจาํกดั และการคาํนวณราคาเสนอขายหุน้ในวงจาํกดั 

(จ) ระยะเวลาการเสนอขายหุน้ในวงจาํกดัและการชาํระราคาหุน้ในการเสนอขายหุน้ในวงจาํกดั 

(ฉ) เงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืนใดของการเสนอขายหุน้ในวงจาํกดั 

(2) เจรจา ตกลง เขา้ทาํ แกไ้ข เพ่ิมเติม ลงนามในสัญญา แบบคาํขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอก

กล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพ่ิมทนุและการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของ

บริษัทฯ ท่ีออกใหม่ขา้งตน้ ซึ่งรวมถึงการรบัรองเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การติดต่อ และ/หรือ การรบั

เอกสารจากเจา้หนา้ท่ีหรือตวัแทนของหน่วยงานใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ตลอดจนการนาํหุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 

เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(3) จดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอาํนาจดาํเนินการต่าง ๆ ท่ีจาํเป็น เพ่ือให้

เป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน เพ่ือใหก้ารดาํเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

(4) ดาํเนินการอ่ืนใดท่ีจาํเป็น เก่ียวขอ้ง และ/หรือ ต่อเน่ืองกับการเพ่ิมทุนและการจดัสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุน

ของบรษิัทฯ โดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

(5) การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมให้เป็นผู้รบัมอบอาํนาจช่วงในการดาํเนินการ 

ต่าง ๆ ขา้งตน้  

ทัง้นี ้การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดร้บัอนุมตัิจากท่ีประชมุ

วิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2565 ก่อน   

(2) การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหม่เป็นจาํนวนไม่เกิน 2,617,539,003 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือ

รองรบัการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ซึ่งจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีไดจ้องซือ้และไดช้าํระราคา

ค่าจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษิัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัราส่วน 3 หุน้สามญัเพ่ิม

ทนุใหม่ต่อ 1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 โดยไม่คิดมลูค่าเสนอขาย (หน่วยละ 0 บาท) โดยใบสาํคญัแสดง

สิทธิฯ WAVE-W3 มีอตัราการใชสิ้ทธิตาม 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ต่อ 1 หุน้สามญั และราคา

ใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเท่ากับ 0.15 บาทต่อหุน้ ดงัรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกับการออกและเสนอ
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ขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ของบรษิัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

และสรุปรายละเอียดเบือ้งตน้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั 

(มหาชน) ครัง้ท่ี 3  

อย่างไรก็ดี ราคาใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ตํ่ากว่ามลูค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบรษิัทฯ 

ซึ่งมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสมปรากฏตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบรษิัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 จาํนวน 869.82 ลา้นบาท บรษิัทฯ จึงสามารถกาํหนด

ราคาใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ในราคาท่ีตํ่ากว่ามลูค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบรษิัทฯ ได ้

เมื่อไดร้บัอนุมตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และท่ี

แกไ้ขเพ่ิมเติม  

ในการนี ้เพ่ือใหข้อ้กาํหนดและเงื่อนไขของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 มีความเหมาะสมตามสภาวะการณ์

ของตลาดทุนและตลาดเงินโดยคาํนึงถึงประโยชนข์องบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามและ/หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบรษิัทฯ หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามมอบหมาย มี

อาํนาจพิจารณาและดาํเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้ง และ/หรือ ต่อเน่ืองกับการออกและจดัสรร

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงเร่ืองดงัต่อไปนี ้

(ก) กาํหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 

(ข) เจรจา ตกลง เขา้ทาํ แกไ้ข เพ่ิมเติม ลงนามในสัญญา แบบคาํขออนุญาต คาํขอผ่อนผัน หลักฐาน การ

เปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกับการออกและจัดสรร

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแกไ้ข การเพ่ิมเติม การลงนามในคาํขอ

อนุญาต คาํขอผ่อนผนั หลกัฐาน การเปิดเผยขอ้มลู รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสาํนกังาน 

ก.ล.ต. ตลาดหลักทรพัยฯ์ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกและจดัสรรใบสาํคญั

แสดงสิทธิฯ WAVE-W3 และการนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิ และหุน้สามญัเพ่ิมทนุจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั

แสดงสิทธิ WAVE-W3 เขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

(ค) ดาํเนินการอ่ืนใดอนัจาํเป็นและสมควรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 

เพ่ือใหก้ารดาํเนินการตามท่ีระบไุวข้า้งตน้และการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ในครัง้

นีส้าํเรจ็ลลุ่วง  

ทัง้นี ้สิทธิในการไดร้บัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดร้บัอนุมตัิจากท่ี

ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2565 ทัง้นี ้เงื่อนไขและรายละเอียดของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ปรากฏ

ตามสรุปรายละเอียดเบือ้งตน้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั 

(มหาชน) ครัง้ท่ี 3  

(3) การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหมเ่ป็นจาํนวนไม่เกิน 1,397,980,268 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือ

รองรบัการปรบัสิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 เน่ืองจาก (1) การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผู้

ถือหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในราคาท่ีตํ่ากว่ารอ้ย

ละ 90 ของราคาตลาด และ (2) การออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ในราคาท่ีตํ่ากว่ารอ้ยละ 90 

ของราคาตลาด ตามการปรบัสิทธิของราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ ตามขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อก
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ใบสาํคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั 

(มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (WAVE-W2)  

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะสามารถคาํนวณราคาการใชสิ้ทธิ อตัราส่วนการใชสิ้ทธิ และจาํนวนหุน้สามญัเพ่ิมทนุเพ่ือ

รองรบัการปรบัสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 ท่ีแน่นอนได ้โดยอาศยัราคาตลาดของหุน้สามญัของ

บริษัทฯ ซึ่งเป็นราคาเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุน้สามัญของบริษัทฯ ท่ีมีการซือ้ขายทั้งหมดในตลาดหลักทรพัย ์7 

(เจ็ด) วนัทาํการติดต่อกันก่อนวนัแรกท่ีผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 จะไม่ไดร้บัสิทธิในการจองซือ้หุน้

สามญัท่ีออกใหม่ (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เคร่ืองหมาย XR) ดงันัน้ การคาํนวณราคาการใชสิ้ทธิ อตัราส่วน

การใชสิ้ทธิ และจาํนวนหุน้สามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรบัการปรบัสิทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 ณ วัน

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในคราวนีจ้ึงเป็นเพียงการประมาณในเบือ้งตน้ โดยอา้งอิงจากราคาตลาดสงูสดุ

ของหุน้บรษิัทฯ ในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมาเพ่ือใชใ้นการคาํนวณเท่านัน้  

2.2. การดาํเนินการของบรษิัทฯ กรณีมีเศษหุน้ 

ใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามมอบหมายเป็นผูม้ีอาํนาจในการใชดุ้ลยพินิจในการปัดเศษหุน้นัน้ทิง้ หรือดาํเนินการ

อ่ืนใดอนัจาํเป็นและสมควรเพ่ือใหก้ารเพ่ิมทนุครัง้นีป้ระสบความสาํเรจ็   

3. กาํหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

กาํหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2565 ในวนัองัคารท่ี 13 กันยายน  2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการ

ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ตามพระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 

รวมถึง กฎหมาย และขอ้กาํหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและวนักาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้รว่มประชมุวิสามัญ

ผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2565 (Record date) คือ วนัศกุรท่ี์ 19 สิงหาคม 2565  

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขอ

อนุญาต 

4.1 บรษิทัฯ จะตอ้งยื่นคาํขอจดทะเบียน ลดทนุจดทะเบียน เพ่ิมทนุจดทะเบียน และเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้ รวมถึงการ

แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบริษัทฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนและเพ่ิมทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนา

ธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

4.2 บริษัทฯ จะตอ้งขออนุมตัิต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหร้บัหุน้สามญัเพ่ิมทุนและใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 เขา้เป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

5. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนทีเ่พิ่ม 

สืบเน่ืองจากความไม่แน่นอนของสถานการณเ์ศรษฐกิจทัง้ในและต่างประเทศ เน่ืองจากปัจจยัลบในหลายส่วน 

อาทิ สถานการณไ์วรสัแพรร่ะบาด และสถานการณม์ลภาวะอากาศเป็นพิษ เป็นตน้ ทาํใหก้ารบริโภคในประเทศ

ลดลงส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละสภาพคล่องของบริษัทฯ บรษิัทฯ จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งออกหุน้สามญัเพ่ิม

ทุนและการออกใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ดังกล่าวเพ่ือนาํเงินท่ีไดม้าขยายธุรกิจ และ/หรือลงทุนใน

โครงการใหม่ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการดาํเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคาํนึงถึงการดาํเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และ

บรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) รวมทัง้การชาํระหนีเ้งินกูบ้างส่วน และใชเ้ป็น
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เงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการแกไ้ขการติดเคร่ืองหมาย C sign       

(: ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีต ํ่ากว่า 50% ของทุนชาํระแลว้) ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า จาํนวนเงินท่ีบริษัทฯ จะ

ไดร้บัจากการเพ่ิมทนุและการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ดงักล่าวจะช่วยเสรมิสภาพคล่องของกระแส

เงินสดในการดาํเนินงานของบริษัทฯ และมีความเพียงพอต่อการชาํระหนีท่ี้ถึงกาํหนดชาํระของบริษัทฯ รวมถึง

การขยายธุรกิจ และ/หรือลงทนุในโครงการใหม่ โดยแผนการใชเ้งินของบรษิัทฯ มีรายละเอียดดงันี ้

วัตถุประสงค ์ จาํนวนเงนิประมาณ 

(ล้านบาท) 

กาํหนดระยะเวลาการนําเงนิไปใช้ 

1. ขยายธุรกิจ และ/หรือลงทุนใน

โครงการใหม่ 

900 ภายในปี พ.ศ. 2565 - 2566 

2. เงินทนุหมนุเวียน 100 - 

3. ชําระคืนหนีท่ี้จะครบกาํหนด

ชาํระแก่สถาบนัการเงิน 

200 ตามงวดกาํหนดชาํระเงิน 

รวม 1,200  

 

ทัง้นี ้ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุในครัง้นี ้และชาํระคืนหนีบ้างส่วนใหแ้ก่สถาบนัทางการเงนิ 

บรษิัทฯ จะมีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง จากเดิมเท่ากบั 1.66 เท่า เป็น 0 (คาํนวณโดยอา้งอิงจาก

งบแสดงฐานะการเงินของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565)    

6. ประโยชนท์ีบ่ริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

เพ่ือใหบ้รษิัทฯ มีเงินทนุเพ่ิมเติมสาํหรบัการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย และเพ่ือชาํระคืนหนีบ้างส่วน

ใหแ้ก่สถาบนัทางการเงิน การขยายธุรกิจ และ/หรือลงทุนในโครงการใหม่ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการดาํเนินธุรกิจอย่าง

ยั่งยืน โดยคาํนึงถึงการดาํเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and 

Governance : ESG) รวมถึงการแกไ้ขการตดิเคร่ืองหมาย C sign (: ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีต ํ่ากว่า 50% ของทนุชาํระ

แลว้) ซึ่งการเพ่ิมทนุดงักล่าวจะช่วยลดภาระหนีสิ้น ดอกเบีย้ และค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอีกทัง้ ช่วยใหส้ดัส่วน

หนีสิ้นต่อทนุของบรษิัทฯ ลดลง     

7. ประโยชนท์ีผู้่ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1. บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 

สาํรองตามกฎหมาย และสาํรองอ่ืน ๆ ในแต่ละปี 

7.2. ผูท่ี้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุและใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ในครัง้นีจ้ะมีสิทธิรบัเงินปันผลจากการดาํเนินงาน

ของบริษัทฯ เมื่อผูไ้ดร้บัจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนหรือผูจ้องซือ้หุน้เพ่ิมทุนไดร้บัการจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 

แลว้ 

7.3. อ่ืน ๆ  - ไม่มี -  
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8. รายละเอียดอื่นใดที่จําเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/

จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

ผลกระทบจากกรณีการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) และการ

ออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุเพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 มีรายละเอียดดงันี ้  

8.1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)  

กรณีที ่1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)  

บรษิัทฯ มีหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด 785,261,701 หุน้ หากมีการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีออกและเสนอขาย

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดสวนการถือหุ้น (Rights Offering) ครบทั้งจาํนวนตามสัดส่วนการถือหุ้นจะไม่เกิด

ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผูถื้อหุน้บรษิัท (Control Dilution) 

แต่สาํหรบักรณีท่ีผูถื้อหุน้เดิมไมใ่ชสิ้ทธิจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายในครัง้นีต้ามจาํนวนสิทธิท่ีไดร้บั และ

มีผูถื้อหุน้รายอ่ืนจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว จะทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้เดิมลดลงสงูสดุเท่ากบั

รอ้ยละ 90.91* 

*คาํนวณจากจาํนวนหุน้รองรบัท่ีออกในครัง้นี ้จาํนวน 7,852,617,010 หุน้ หารดว้ยผลบวกของ (1) จาํนวนหุน้ท่ี

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันท่ี 5 สิงหาคม 2565 จาํนวน 785,261,701 หุ้น กับ (2) จาํนวนหุ้น

รองรบั จาํนวน 7,852,617,010 หุน้  

Control dilution = จาํนวนหุน้รองรบัท่ีออกในครัง้นี ้
  จาํนวนหุน้ท่ีชาํระแลว้ + จาํนวนหุน้รองรบัท่ีออกในครัง้นี ้

 = 7,852,617,010 
  785,261,701 + 7,852,617,010  

 = รอ้ยละ 90.91 
 

กรณีที่ 2 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการ

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3  

บรษิัทฯ มีหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด 785,261,701 หุน้ หากมีการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีออกและเสนอขาย

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสวนการถือหุน้ (Rights Offering) ครบทัง้จาํนวนตามสดัส่วนการถือหุน้ และมีการใช้

สิทธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ครบทั้งจาํนวนโดยผูถื้อหุน้เดิม จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิ

การออกเสียงของผูถื้อหุน้บรษิัท (Control Dilution) 

แต่สาํหรบักรณีท่ีผูถื้อหุน้เดิมไม่ใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายในครัง้นีต้ามจาํนวนสิทธิท่ีไดร้บั และ

มีผูถื้อหุน้รายอ่ืนจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว และ/หรือ กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-

W3 ไม่ใชสิ้ทธิแปลงสภาพและมีผูถื้อหุน้อ่ืนหรือบคุคลท่ีไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิแปลงสภาพครบทัง้จาํนวน จะทาํ

ใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้เดิมลดลงสงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 93.02*  
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*คํานวณจากจํานวนหุ้นรองรับ ท่ีออกในครั้ง นี ้  จํานวน 10,470,156,013 หุ้น  (7,852,617,010 หุ้น  + 

2,617,539,003 หุ้น) หารด้วยผลบวกของ (1) จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันท่ี 5 

สิงหาคม 2565 จาํนวน 785,261,701 หุ้น กับ (2) จาํนวนหุ้นรองรับ RO จาํนวน 7,852,617,010 หุ้น กับ (3) 

จาํนวนหุน้รองรบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ท่ีออกในครัง้นี ้จาํนวน 2,617,539,003 หุน้ 

Control dilution = จาํนวนหุน้รองรบัท่ีออกในครัง้นี ้
  จาํนวนหุน้ท่ีชาํระแลว้ + จาํนวนหุน้รองรบัท่ีออกในครัง้นี ้

 = (7,852,617,010 + 2,617,539,003) 
  785,261,701 + (7,852,617,010 + 2,617,539,003) 

 = รอ้ยละ 93.02 
 

8.2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

เน่ืองจากการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในครัง้นี ้มีราคาเสนอ

ขายเท่ากบั 0.10 บาทต่อหุน้ และการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ในครัง้นี ้ราคาการใชสิ้ทธิ

ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 เท่ากบั 0.15 บาทต่อหุน้ ซึ่งราคาทัง้สองขา้งตน้ตํ่ากว่าราคาตลาดก่อนการ

เสนอขาย โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับ 0.63 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นราคาหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุน้

สามญัของบริษัทฯ ท่ีทาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 7 วนัทาํการติดต่อกันในวนัท่ี 25 กรกฎาคม 

2565 ถึง 4 สิงหาคม 2565 ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบรษิัทฯ มีมตใิหเ้สนอวาระเร่ือง การออกและจดัสรรหุน้สามญั

เพ่ิมทนุตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) และการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ต่อท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้ (ระหว่างวนัท่ี 7, 10 – 12 และ 17 ตลุาคม 2565) ขอ้มลูจาก SETSMART ท่ี www.setsmart.com)  

กรณีที ่1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)  

บรษิัทฯ มีหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด 785,261,701 หุน้ หากมีการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีออกและเสนอขาย

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสวนการถือหุน้ (Rights Offering) ครบทัง้จาํนวน จะทาํใหร้าคาหุน้ลดลงเท่ากบัรอ้ยละ 

76.19  
 

ราคาตลาดหลงั Diluted = (จาํนวนหุน้ท่ีชาํระแลว้ x ราคาตลาด) +  
(จาํนวนหุน้ท่ีรองรบัครัง้นี ้x ราคาเสนอขาย) 

  จาํนวนหุน้ชาํระแลว้ + จาํนวนหุน้ท่ีรองรบัครัง้นี ้

 = (785,261,701 x 0.63) + (7,852,617,010 x 0.10) 
  785,261,701 + 7,852,617,010 

 = 0.15 
 

Price Dilution = ราคาตลาด – ราคาตลาดหลงั Dilution 
  ราคาตลาด 

 = 0.63 – 0.15 
  0.63 

 = รอ้ยละ 76.19 

http://www.setsmart.com/
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กรณีที่ 2 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการ

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3  

บรษิัทฯ มีหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทัง้หมด 785,261,701 หุน้ หากมีการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสดัส่วนการถือ

หุน้ (Rights Offering) ครบทั้งจาํนวนและใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ครบทั้งจาํนวน 

จะทาํใหร้าคาหุน้ลดลงเท่ากบัรอ้ยละ 76.19   

ราคาตลาดหลงั Diluted = (จาํนวนหุน้ท่ีชาํระแลว้ x ราคาตลาด) +  
(จาํนวนหุน้ท่ีรองรบัครัง้นี ้x ราคาเสนอขาย) 

  จาํนวนหุน้ชาํระแลว้ + จาํนวนหุน้ทีรองรบัครงันี 

 = (785,261,701 x 0.63) + (7,852,617,010 x 0.10) + 
(2,617,539,003 x 0.15) 

  785,261,701 + 7,852,617,010 + 2,617,539,003 

 = 0.15 
 

Price Dilution = ราคาตลาด – ราคาตลาดหลงั Dilution 
  ราคาตลาด 

 = 0.63 – 0.15 
  0.63 

 = รอ้ยละ 76.19 
 

8.3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution) 

เน่ืองจากผลการดาํเนินงานมีขาดทนุสทุธิ จึงไม่มีการคาํนวณการลดลงของส่วนแบ่งกาํไร   

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทนุ/จัดสรรหุน้เพิ่มทนุ 

ลาํดับ ขั้นตอนการดาํเนินการ วัน เดือน ปี 

1. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2565 เพ่ือพิจารณา

อนมุตัิเพ่ิมทนุและจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุ  

5 สิงหาคม 2565 

2. วันกาํหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ 

ครัง้ท่ี 1/2565 (Record Date) 

19 สิงหาคม 2565 

3. การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2565 13 กนัยายน 2565 

4. ดาํเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพ่ิมทุนจดทะเบียน และ

แกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิเพ่ือให้สอดคลอ้งกับการลดทุน

และการเพ่ิมทนุ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วัน นับแต่วันท่ี ท่ีประชุม            

ผูถื้อหุน้ลงมติ 
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ลาํดับ ขั้นตอนการดาํเนินการ วัน เดือน ปี 

5. วนักาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ

พรอ้มใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-3 (Record Date) 

21 กนัยายน 2565  

6. ระยะเวลาการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุน 7, 10 – 12 และ 17 ตลุาคม 2565 (รวม 

5 วนัทาํการ) 

7. จดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์

ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีปิดการจองซือ้

หุน้เพ่ิมทนุและรบัชาํระหุน้เพ่ิมทุนแลว้ 

 

บรษิัทฯ ขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

          

 ขอแสดงความนบัถือ  

 -นายแมทธิว กจิโอธาน- 

 (นายแมทธิว กิจโอธาน) 

  ประธานกรรมการบรษิัท และประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

  บรษิัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  


