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บรษิัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  

อาคารมาลีนนท ์ทาวเวอร ์ ชัน้ 15 เลขท่ี 3199 

ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย  

กรุงเทพมหานคร 10110  

วนัท่ี 23 สิงหาคม 2565  

เร่ือง ขอเชิญประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2565  

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บรษิัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย เอกสารแนบ 1 – 10 ในหนา้สารบญัของหนงัสือเชิญประชมุนี ้ 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2565 ใน

วันอังคารท่ี 13 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ตามพระราช

กาํหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและขอ้กาํหนดอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมี

ระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 (คร้ังที่ 29/2565) เม่ือวันที่ 

11 เมษายน 2565 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565 (ครัง้ท่ี 29/2565)     

เมื่อวนัท่ี 11 เมษายน 2565 ไดบ้นัทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริง โดยไดจ้ดัทาํแลว้เสร็จและไดส่้งให้

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด 

พรอ้มทัง้เผยแพรท่างเว็บไซตข์องบรษิัทฯ (www.wave-groups.com) แลว้  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565 (ครัง้ท่ี 

29/2565) เมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2565 ไดบ้นัทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริง โดยไดจ้ัดทาํแลว้เสร็จ

และไดส่้งให้ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งภายในระยะเวลาท่ี

กฎหมายกําหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wave-groups.com) แล้ว 

รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 (ครั้งท่ี 29/2565)  

เอกสารแนบ 1 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรอง

รายงานการประชมุดงักล่าว 

การออกเสียงลงคะแนน  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และ

ผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 235,578,510 บาท จากทุนจด

ทะเบียนเดิม 707,536,887.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 471,958,377.50 บาท โดยการตัด

หุ้นสามัญทียั่งไม่ได้นาํออกจาํหน่ายจาํนวน 471,157,020 หุ้น มูลค่าหุ้นทีต่ราไว้หุ้นละ 0.50 

บาท รวมทั้ง การแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้

สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  
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วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกัด 

พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด”) ซึ่งไดก้าํหนดไวว้่า ใน

การเพ่ิมทุนจากจาํนวนท่ีจดทะเบียนไว้แลว้โดยการออกหุ้นใหม่จะกระทาํไดเ้มื่อหุ้นทั้งหมดได้

ออกจาํหน่ายและไดร้บัชาํระเงินค่าหุน้ครบถว้นแลว้ หรือในกรณีหุน้ยงัจาํหน่ายไม่ครบ หุน้ท่ีเหลือ

ตอ้งเป็นหุน้ท่ีออกเพ่ือรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้  

เน่ืองจาก บริษัทฯ มีหุน้สามัญซึ่งยังไม่ไดน้าํออกจาํหน่าย จาํนวน 471,157,020 หุน้ ซึ่งเป็นหุน้ท่ี

ออกมาเพ่ือรองรบัการเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติท่ีประชุมสามญั 

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 (ครัง้ท่ี 29/2565) ทัง้จาํนวน  

ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ ประสงคจ์ะเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดท่ีจะพิจารณาใน

วาระท่ี 3 บริษัทฯ จึงมีความจําเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญท่ียังไม่ได้นํา

ออกจาํหน่าย และไม่ไดเ้ป็นหุน้สามญัท่ีออกเพ่ือรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี

จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ ครัง้ท่ี 2 (“ใบสําคัญแสดงสทิธิฯ WAVE-W2”) จาํนวน 471,157,020 

หุน้ รวมทัง้แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ 4. ของหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุ

จดทะเบียนของบรษิัทฯ เป็นดงันี ้ 

“ขอ้ 4 ทนุจดทะเบียนจาํนวน 471,958,377.50 บาท (ส่ีรอ้ยเจ็ดสิบเอ็ดลา้นเก้าแสน

หา้หมื่นแปดพนัสามรอ้ยเจ็ดสิบ

เจ็ดบาทหา้สิบสตางค)์  

 แบ่งออกเป็น 943,916,755 หุน้ (เก้ารอ้ยส่ีสิบสามลา้นเกา้แสน

หน่ึงหมื่นหกพันเจ็ดรอ้ยหา้สิบ

หา้หุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 

 โดยแบ่งออกเป็น    

 หุน้สามญั 943,916,755 หุน้ (เก้ารอ้ยส่ีสิบสามลา้นเกา้แสน

หน่ึงหมื่นหกพันเจ็ดรอ้ยหา้สิบ

หา้หุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ -ไม่ม-ี ”   

 

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอ ํานาจลงนาม และ/หรือบุคคลท่ี

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามมอบหมาย มีอาํนาจดาํเนินการจดทะเบียน

ลดทนุจดทะเบียนและแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ 4. ของหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมทัง้มีอาํนาจในการแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมถอ้ยคาํเพ่ือใหเ้ป็นไปตามคาํสั่ง

ของนายทะเบียนจนเสรจ็การ 

  



หนา้ 3 จาก 13 
 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จํานวน 235,578,510 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

707,536,887.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 471,958,377.50 บาท โดยการตดัหุน้สามญัท่ียงัไม่ได้

นาํออกจาํหน่าย จาํนวน 471,157,020 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท รวมทั้ง การแกไ้ข

เพ่ิมเติมขอ้ 4. ของหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการลดทนุจดทะเบียนของ

บรษิัทฯ และการมอบอาํนาจตามท่ีเสนอขา้งตน้  

การออกเสียงลงคะแนน  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเกินกว่าสามในส่ีของจาํนวน

เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในจํานวนไม่เกิน 5,934,068,140.50

บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 471,958,377.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน  

6,406,026,518 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จาํนวนไม่เกิน 11,868,136,281 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณหส์นธิ

ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพ่ือใหบ้ริษัทฯ มีเงินทนุเพ่ิมเตมิสาํหรบัการขยายธุรกิจ และ/หรือลงทนุ

ในโครงการใหม่ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการดาํเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคาํนึงถึงการดาํเนินงานดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) รวมทั้ง

การชาํระหนีเ้งินกูบ้างส่วน และใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัท

ย่อย รวมถึงการแกไ้ขการติดเคร่ืองหมาย C Sign (: ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีต ํ่ากว่า 50% ของทุนชาํระ

แล้ว )  บริษัทฯ  จึ งมีความประสงค์เ พ่ิมทุนจดทะเ บียนของบริษัทฯ  ในจํานวนไม่ เกิน 

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

จาํนวน 6,406,026,518 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพ่ิมทุนใหม่จาํนวนไม่เกิน 11,868,136,281 

หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือ (1) รองรบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม

ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (2) รองรบัการใช้

สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามัญของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 3 (WAVE-W3) และ (3) รองรบั

การปรับสิทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2 (WAVE-W2) โดยมี

รายละเอียดเพ่ิมเติมปรากฏตามวาระท่ี 5 แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) เอกสารแนบ 2 และ

สารสนเทศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้

ของบรษิัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) เอกสารแนบ 3 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ 4. ของหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ เป็นดงันี ้  

  



หนา้ 4 จาก 13 
 

“ขอ้ 4 ทนุจดทะเบียนจาํนวน 6,406,026,518 บาท (หกพนัส่ีรอ้ยหกลา้นสองหมื่น

หกพนัหา้รอ้ยสิบแปดบาท)  

 แบ่งออกเป็น 12,812,053,036 หุน้ (หน่ึงหมื่นสองพันแปดรอ้ยสิบ

ส อ ง ล้ า น ห้ า ห มื่ น ส า ม พั น

สามสิบหกหุน้)  

 มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 

 โดยแบ่งออกเป็น    

 หุน้สามญั 12,812,053,036 หุน้ (หน่ึงหมื่นสองพันแปดรอ้ยสิบ

ส อ ง ล้ า น ห้ า ห มื่ น ส า ม พั น

สามสิบหกหุน้)  

 หุน้บรุมิสิทธิ -ไม่ม-ี ”   

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอ ํานาจลงนาม และ/หรือบุคคลท่ี

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามมอบหมาย มีอาํนาจดาํเนินการจดทะเบียน

เพ่ิมทุนจดทะเบียนและแกไ้ขเพ่ิมเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนา

ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมทัง้มีอาํนาจในการแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมถอ้ยคาํเพ่ือใหเ้ป็นไปตาม

คาํสั่งของนายทะเบียนจนเสรจ็การ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ในจํานวนไม่เกิน 5,934,068,140.50 บาท จากทุนจด

ทะเบียนจาํนวน 471,958,377.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 6,406,026,518 บาท โดยการ

ออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่จาํนวนไม่เกิน 11,868,136,281 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

รวมทัง้การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ 4. ของหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุ

จดทะเบียนของบรษิัทฯ และการมอบอาํนาจตามท่ีเสนอขา้งตน้ 

การออกเสียงลงคะแนน  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเกินกว่าสามในส่ีของจาํนวน

เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ     

คร้ังที่ 3 (WAVE-W3) ในจํานวนไม่เกิน 2,617,539,003 หน่วย ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของ   

บริษัทฯ ทีจ่องซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  สืบเน่ืองจากแผนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระท่ี 3 

ขา้งตน้ บริษัทฯ มีความประสงคท่ี์จะออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ ครัง้ท่ี 3 

(WAVE-W3) (“ใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3”) ในจาํนวนไม่เกิน 2,617,539,003 หน่วย ใหแ้ก่

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ใน

อตัราส่วน 3 หุน้เพ่ิมทนุใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ในกรณีท่ีมีเศษหุน้จากการคาํนวณให้

ปัดทิง้) โดยไม่คิดมลูค่าเสนอขาย (หน่วยละ 0 บาท) โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 มีอตัรา

การใชสิ้ทธิตาม 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ต่อ 1 หุน้สามญั และราคาใชสิ้ทธิซือ้หุน้

สามญัเท่ากับ 0.15 บาท ต่อหุน้ ดงัรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกับการออกและเสนอ

ขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์
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จาํกัด (มหาชน) เอกสารแนบ 3 และสรุปรายละเอียดเบือ้งตน้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้

สามญัของบรษิัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 3 (WAVE-W3) เอกสารแนบ 4 

อย่างไรก็ดี ราคาใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ตํ่ากว่ามลูค่าหุน้ท่ีตราไว้

ของบริษัทฯ ซึ่งมีมลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสม

ปรากฏตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 จาํนวน 869.82 

ลา้นบาท บรษิัทฯ จึงสามารถกาํหนดราคาใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 

ในราคาท่ีตํ่ากว่ามลูค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษัทฯ ได ้เมื่อไดร้บัอนุมตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามมาตรา 

52 แห่ง พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนจาํกดั   

ในการนี้ ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม และ/หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบรษิัทฯ หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม

มอบหมาย มีอาํนาจพิจารณาและดาํเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีจําเป็นและเก่ียวข้อง และ/หรือ 

ต่อเน่ืองกับการออกหุน้สามัญเพ่ิมทุนและจดัสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 เพ่ือใหเ้ป็นไป

ตามท่ีกฎหมายกาํหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงเร่ืองดงัต่อไปนี ้ 

(ก) กาํหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

WAVE-W3  

(ข) เจรจา ตกลง เข้าทาํ แก้ไข เพ่ิมเติม ลงนามในสัญญา แบบคาํขออนุญาต คาํขอผ่อนผัน 

หลกัฐาน การเปิดเผยขอ้มลู รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้งกบั

การออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแกไ้ข 

การเพ่ิมเติม การลงนามในคาํขออนุญาต คาํขอผ่อนผนั หลกัฐาน การเปิดเผยขอ้มลู รายงาน

ผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย ์(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) 

หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการออกและจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ 

WAVE-W3 และการนําใบสําคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจากการใช้สิทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 เขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(ค) ดาํเนินการอ่ืนใดอนัจาํเป็นและสมควรท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

WAVE-W3 เพ่ือใหก้ารดาํเนินการตามท่ีระบุไวข้า้งตน้และการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดง

สิทธิฯ WAVE-W3 ในครัง้นีส้าํเรจ็ลลุ่วง 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

พิจารณาอนมุตักิารออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 จาํนวนไม่เกิน 2,617,539,003 

หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ท่ีไดจ้องซือ้และไดช้าํระราคาค่าจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนของ

บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นเพ่ิมทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วย

ใบสาํคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีท่ีมีเศษหุ้นจากการคาํนวณให้ปัดทิง้) โดยไม่คิดมูลค่าเสนอขาย  

(หน่วยละ 0 บาท) โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 มีอตัราการใชสิ้ทธิตาม 1 หน่วยใบสาํคญั

แสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ต่อ 1 หุ้นสามัญ และราคาใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเท่ากับ 0.15 บาทต่อหุน้ 

รวมถึงการมอบอาํนาจตามท่ีเสนอขา้งตน้  
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การออกเสียงลงคะแนน  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเกินกว่าสามในส่ีของจาํนวน

เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจํานวนไม่เกิน 11,868,136,281 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ (1) รองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น

เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (2) 

รองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังที่  3     

(WAVE-W3) และ (3) รองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัทฯ คร้ังที ่2 (WAVE-W2)  

วัตถุประสงค์และเหตุผล  สืบเน่ืองจากแผนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระท่ี 3 

ข้างตน้ และแผนการการออกและจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ในวาระท่ี 4 ข้างตน้ 

บริษัทฯ มีความประสงคท่ี์จะจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่จาํนวนไม่เกิน 11,868,136,281 หุ้น      

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ดงันี ้ 

(1) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่เป็นจาํนวนไม่เกิน 7,852,617,010 หุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ

บริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในราคาเสนอ

ขาย 0.10 บาทต่อหุน้ ทัง้นี ้อตัราส่วนการจดัสรรยงัไม่แน่นอนขึน้อยู่กบัผลการใชสิ้ทธิแปลง

สภาพใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 ซึ่งใชสิ้ทธิในวันท่ี 15 กันยายน 2565 อย่างไรก็ดี 

อตัราส่วนการจดัสรรจะอยู่ในชว่ง 1 – 1.25 หุน้เดิมต่อ 10 หุน้สามญัเพ่ิมทนุใหม่ ซึ่งคาํนวณ

สาํหรบั 2 กรณี ไดแ้ก่ (1) กรณีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 ทกุรายไม่ใชสิ้ทธิแปลง

สภาพในครั้งนี ้ (อัตราส่วนการจัดสรร: 1) และ (2) กรณีท่ีผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ    

WAVE-W2 ทุกรายใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 ทั้งจาํนวนในวัน

กาํหนดการใชสิ้ทธิขา้งตน้ (อตัราส่วนการจดัสรร: 1.25) โดย คณะกรรมการบริษัทฯ และ/

หรือ กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม และ/หรือบุคคลท่ีไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม จะเป็นผู้พิจารณากาํหนดอัตราส่วนการจัดสรร

สดุทา้ย ภายหลงัจากทราบผลการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 (ใน

กรณีท่ีมีเศษหุน้จากการคาํนวณใหปั้ดทิง้) ดงัรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิม

ทุน (F53-4) เอกสารแนบ 2 และสารสนเทศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิม

ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์ จํากัด 

(มหาชน) เอกสารแนบ 3 โดยกาํหนดวนัจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ สาํหรบัการ

เสนอขายในช่วงวนัท่ี 7, 10 – 12, 17 ตลุาคม 2565 (รวม 5 วนัทาํการ) ในการนี ้บรษิัทฯ ได้

กาํหนดวันกาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิจองซือ้หุน้สามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุน้

พรอ้มใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 (Record Date) ในวนัท่ี 21 กนัยายน 2565  

ในกรณีท่ีมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนในรอบแรก 

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีเหลืออยู่ให้แก่ผู้ถือหุน้เดิมท่ีประสงคจ์ะจองซือ้หุน้

สามัญเพ่ิมทุนเกินสัดส่วนการถือหุน้ของตน ในราคาเสนอขาย 0.10 บาทต่อหุ้น (ราคา

เดียวกัน) โดยในการจดัสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะดาํเนินการจัดสรรหุน้ท่ี

เหลือจนกว่าจะไม่มีผูถื้อหุน้รายใดประสงคท่ี์จะจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวอีกต่อไป 

หรือไม่สามารถจดัสรรไดเ้น่ืองจากเป็นเศษหุน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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(ก) ในกรณีท่ีหุน้สามัญเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการ 

ถือหุน้ (Rights Offering) ในรอบแรกมีจาํนวนมากกว่า หรือเท่ากบัหุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ี

ผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้ท่ีเหลือดังกล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

เดิมท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิและชาํระค่าจองซือ้หุน้ครบถว้นแลว้ทุกรายตามจาํนวนท่ี

แสดงความจาํนงจองซือ้เกินกว่าสิทธิ    

(ข) ในกรณีท่ีหุน้สามัญเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการ 

ถือหุน้ (Rights Offering) ในรอบแรกมีจาํนวนนอ้ยกว่าหุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีผูถื้อหุน้เดมิ

จองซือ้เกินกว่าสิทธิ บรษิัทฯ จะจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีเหลือดงักล่าว ดงันี ้ 

(ข.1) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีเหลือดงักล่าวตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้

ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนาํสัดส่วนการถือหุน้เดิมของผู้ถือหุ้นท่ี

จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณดว้ยจาํนวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือ จะได้

เป็นจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะไดร้บัการ

จดัสรร (ในกรณีท่ีมีเศษหุน้จากการคาํนวณใหปั้ดทิง้) ทัง้นี ้จาํนวนหุน้สามญั

เพ่ิมทนุท่ีจะไดร้บัการจดัสรรจะไม่เกนิจาํนวนหุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีผูถื้อหุน้แต่ละ

รายไดจ้องซือ้และชาํระค่าจองซือ้หุน้ครบถว้นแลว้  

(ข.2) ในกรณีท่ียังมีหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเหลือภายหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข.1) 

ขา้งตน้แลว้ บริษัทฯ จะจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายท่ี

ยงัไม่ไดร้บัการจดัสรรใหค้รบตามจาํนวนท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามวิธีการใน

ขอ้ (ข.1) ขา้งตน้จนกว่าจะไม่มีหุน้เหลือใหจ้ดัสรร ทัง้นี ้จาํนวนหุน้สามญัเพ่ิม

ทุนท่ีจะไดร้ับการจัดสรรจะไม่เกินจาํนวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละ

รายไดจ้องซือ้และชาํระค่าจองซือ้หุน้ครบถว้นแลว้  

ทั้งนี ้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้ถือหุน้แต่ละรายภายหลังจากการออกและการ

จัดสรรหุ้นสามัญไม่ว่ากรณีใดจะตอ้งไม่ทาํให้ผู้ถือหุ้นรายใดมีหน้าท่ีตอ้งทาํคาํเสนอซือ้

หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ

ท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พ่ือครอบงาํ

กิจการ และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม หรือลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนขอ้จาํกดัการถือหุน้ของคนต่างดา้ว

ตามท่ีระบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 

อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนในคราวนีต้ ํ่ากว่ามลูค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบรษิัทฯ 

ซึ่งมีมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสม

ปรากฏตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 จาํนวน 

869.82 ลา้นบาท บริษัทฯ จึงสามารถออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนในราคาท่ีตํ่ากว่า

มลูค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษัทฯ ได ้เมื่อไดร้บัอนุมตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ตามมาตรา 52 แห่ง

พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนจาํกดั  
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ในการนี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ มีมติเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิมอบ

อาํนาจใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม และ/หรือบุคคลท่ี

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามมอบหมาย มีอาํนาจพิจารณาและ

ดาํเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้ง และ/หรือ ต่อเน่ืองกับการเพ่ิมทุนและการ

จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบรษิัทฯ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด ซึ่งรวมถึง แต่ไม่

จาํกดัเพียงเร่ืองดงัต่อไปนี ้   

1) กาํหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน 

ตลอดจนกาํหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัสรรหุน้สามัญ

เพ่ิมทนุ  

2) กาํหนดหรือเปล่ียนแปลงวิธีการจดัสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุน เช่น จดัสรรในคราวเดียว

ทัง้จาํนวนหรือหลายคราว อตัราส่วนการเสนอขาย วนักาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมสิีทธิ

ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสดัส่วนการถือหุน้พรอ้มใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

WAVE-W3 (Record Date) การกาํหนดวนั เวลา จองซือ้และชาํระราคา ระยะเวลา

การเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชาํระราคา รายละเอียดในการจดัสรรและเสนอ

ขายอ่ืน ๆ  

3) ลงนามในแบบคาํขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร 

หรือเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ

บริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการรบัรองเอกสารต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง การติดต่อ และ/หรือ การรบั

เอกสารจากเจา้หนา้ท่ีหรือตวัแทนของหน่วยงานใด ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการนาํ

หุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยฯ์  

4) จดทะเบียนกับกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอาํนาจดาํเนินการ 

ต่าง ๆ ท่ีจาํเป็น เพ่ือใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน เพ่ือใหก้ารดาํเนินการจด

ทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

5) ดาํเนินการอ่ืนใดท่ีจาํเป็น เก่ียวขอ้ง และ/หรือ ต่อเน่ืองกบัการเพ่ิมทนุและการจดัสรร

หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ 

กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

6) การแต่งตัง้และมอบหมายบุคคลอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมใหเ้ป็นผูร้บัมอบอาํนาจช่วง

ในการดาํเนินการต่าง ๆ ขา้งตน้ 

อน่ึง หากยังมีหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม

สดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ตามรายละเอียดขา้งตน้ บรษิัทฯ อาจจดัสรรหุน้สามญั

เพ่ิมทุนใหม่ท่ีเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ 

(Rights Offering) โดยใหจ้ดัสรรหุน้ท่ีเหลือจากการเสนอขายหุน้ดงักล่าว ไม่ว่าทัง้หมดหรือ

บางส่วน เพ่ือออกและเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้

ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง ตามประกาศคณะกรรมการ
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กาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออก

ใหม่ต่อบคุคลในวงจาํกดั และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) (“การเสนอขาย

หุ้นในวงจํากัด”) โดยผูท่ี้จะไดร้บัการจัดสรรหุน้สามัญท่ีออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ใน

วงจาํกัดนั้นจะตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 

สิงหาคม 2551 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ี

เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ดงัรายละเอียด

ปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F53-4) เอกสารแนบ 2 และสารสนเทศเก่ียวกบัการ

ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ของบรษิัท เวฟ 

เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) เอกสารแนบ 3 

นอกจากนี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ มีมติเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิให้

คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอาํนาจลงนามตามท่ีไดร้ับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ กาํหนดราคาเสนอขายของหุน้สามญัเพ่ิมทุนในการเสนอขายหุน้ใน

วงจาํกัด (“ราคาเสนอขายหุ้นในวงจํากัด”) ซึ่งตอ้งเป็นราคาท่ีดีท่ีสุดตามสภาวะตลาด

ในช่วงท่ีเสนอขายหุน้ ซึ่งราคาเสนอขายดงักล่าวอาจมีส่วนลดไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินกว่ารอ้ยละ 

10 ของราคาตลาด ตามประกาศ ทจ. 72/2558 ซึ่งคาํนวณจากราคาถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั

ของหุน้ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรพัยฯ์ ยอ้นหลังไม่นอ้ยกว่า 7 - 15 วันทาํการติดต่อกัน 

ก่อนวนักาํหนดราคาเสนอขายหุน้นัน้ อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุน้ในวงจาํกดัจะตอ้งไม่

ตํ่ากว่าราคาท่ีเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมท่ี 0.10 บาทต่อหุ้น ทั้งนี ้หากราคาท่ีดีท่ีสุดตาม

สภาวะตลาดดงักล่าวขา้งตน้ เป็นราคาท่ีตํ่ากว่ามลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้ใหบ้ริษัทฯ สามารถออก

และเสนอขายหุน้ท่ีราคาตํ่ากว่ามลูค่าหุน้ท่ีตราไวไ้ด ้แต่ทัง้นี ้ตอ้งไม่ต ํ่ากว่า 0.10 บาทต่อหุน้ 

หากในวันท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอ ํานาจลงนามตามท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ กาํหนดราคา บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมตามงบ

การเงินสิน้งวดซึ่งไดร้บัการสอบทานจากผู้สอบบัญชีล่าสุด โดยใหบ้ริษัทฯ เสนอขายหุ้น

สามัญท่ีออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ในวงจาํกัดใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 

เดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ มีอนมุตัิใหเ้สนอขายหุน้ดงักล่าว 

ทั้งนี ้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้ลงทุนแต่ละรายภายหลังจากการออกและการ

จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนไม่ว่ากรณีใดจะตอ้งไม่ทาํให้นักลงทุนรายใดมีหนา้ท่ีตอ้งทาํคาํ

เสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับ

ตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พ่ือ

ครอบงาํกิจการ และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม หรือลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนขอ้จาํกดัการถือหุน้ของคน

ต่างดา้วตามท่ีระบไุว ้ในขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 
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ในการนี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติให้

คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอาํนาจลงนามตามท่ีไดร้ับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอาํนาจพิจารณาและดาํเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีจําเป็นและ

เก่ียวขอ้ง และ/หรือ ต่อเน่ืองกับการเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จาํกดัเพียงเร่ืองดงัต่อไปนี ้

1) กาํหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุน้ในวงจาํกดั ซึง่

รวมไปถึงแตไ่ม่จาํกดัเพียง 

(ก) จาํนวนหุน้สามัญท่ีออกใหม่ท่ีจะจัดสรรและวิธีการจัดสรรหุ้นในการเสนอ

ขายหุน้ในวงจาํกดั 

(ข) การจัดสรรหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ในการเสนอขายหุ้นในวงจาํกัดเป็นคราว

เดียว หรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพ่ือเสนอขายเป็นคราว ๆ โดยสามารถดาํเนินการ

จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้ไดเ้ป็นคราว ๆ  ตามการชาํระเงินของ

บคุคลท่ีไดร้บัการจดัสรรในแต่ละคราว 

(ค) บคุคลท่ีจะไดร้บัการจดัสรรหุน้ท่ีออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ในวงจาํกดั 

(ง) ราคาเสนอขายหุน้ในวงจาํกดั และการคาํนวณราคาเสนอขายหุน้ในวงจาํกดั 

(จ) ระยะเวลาการเสนอขายหุน้ในวงจาํกัดและการชาํระราคาหุน้ในการเสนอ

ขายหุน้ในวงจาํกดั 

(ฉ) เงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืนใดของการเสนอขายหุน้ในวงจาํกดั 

2) เจรจา ตกลง เขา้ทาํ แกไ้ข เพ่ิมเติม ลงนามในสัญญา แบบคาํขออนุญาต การขอ

ผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

เพ่ิมทุนและการจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ท่ีออกใหม่ขา้งตน้ ซึ่งรวมถึง

การรับรองเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง การติดต่อ และ/หรือ การรับเอกสารจาก

เจ้าหน้าท่ีหรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึง สาํนักงาน ก.ล.ต. 

ตลอดจนการนาํหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

3) จดทะเบียนกับกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอาํนาจดาํเนินการ

ต่าง ๆ ท่ีจาํเป็น เพ่ือใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน เพ่ือใหก้ารดาํเนินการจด

ทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

4) ดาํเนินการอ่ืนใดท่ีจาํเป็น เก่ียวขอ้ง และ/หรือ ต่อเน่ืองกบัการเพ่ิมทนุและการจดัสรร

หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ 

กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

5) การแต่งตัง้และมอบหมายบุคคลอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมใหเ้ป็นผูร้บัมอบอาํนาจช่วง

ในการดาํเนินการต่าง ๆ ขา้งตน้ 
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รายละเอียดเพ่ิมเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) เอกสารแนบ 2 และ

สารสนเทศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน

การถือหุน้ของบรษิัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) เอกสารแนบ 3 

(2) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหม่เป็นจาํนวนไม่เกิน 2,617,539,003 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 

0.50 บาท เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ซึ่งจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้เดิมท่ีไดจ้องซือ้และไดช้าํระราคาค่าจองซือ้หุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วน

การถือหุน้ (Rights Offering) ในอัตราส่วน 3 หุน้สามัญเพ่ิมทุนใหม่ต่อ 1 ใบสาํคัญแสดง

สิทธิฯ WAVE-W3 โดยไม่คิดมลูค่าเสนอขาย (หน่วยละ 0 บาท) ตามรายละเอียดท่ีไดม้ีการ

อนมุตัิในวาระ 4 ขา้งตน้  

รายละเอียดเพ่ิมเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) เอกสารแนบ 2 

สารสนเทศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน

การถือหุน้ของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกัด (มหาชน) เอกสารแนบ 3 และสรุป

รายละเ อียดเ บื ้องต้นของใบสําคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท  เวฟ 

เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 3 (WAVE-W3) เอกสารแนบ 4 

(3) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหม่เป็นจาํนวนไม่เกิน 1,397,980,268 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 

0.50 บาท เพ่ือรองรบัการปรบัสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 เน่ืองจาก (1) การ

เสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีผูถื้อหุน้

แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในราคาท่ีตํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด และ (2) 

การออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W3 ในราคาท่ีตํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคา

ตลาด ตามการปรับสิทธิของราคาและอัตราการใช้สิทธิ ตามข้อกาํหนดว่าดว้ยสิทธิและ

หนา้ท่ีของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของของ

บรษิัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (WAVE-W2) 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะสามารถคาํนวณราคาการใชสิ้ทธิ อตัราส่วนการใชสิ้ทธิ และจาํนวน

หุน้สามญัเพ่ิมทนุเพ่ือรองรบัการปรบัสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 ท่ีแน่นอนได ้

โดยอาศยัราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิัทฯ ซึ่งเป็นราคาเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุน้สามญั

ของบริษัทฯ ท่ีมีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรพัย ์7 (เจ็ด) วนัทาํการติดต่อกันก่อนวนั

แรกท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ WAVE-W2 จะไม่ไดร้บัสิทธิในการจองซือ้หุน้สามัญท่ีออก

ใหม่ (วันแรกท่ีตลาดหลักทรพัยข์ึน้เคร่ืองหมาย XR) ดังนั้น การคาํนวณราคาการใชสิ้ทธิ 

อตัราส่วนการใชสิ้ทธิ และจาํนวนหุน้สามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรบัการปรบัสิทธิของใบสาํคญั

แสดงสิทธิฯ WAVE-W2 ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าว จึงเป็นเพียงการ

ประมาณในเบือ้งตน้ โดยอา้งอิงจากราคาตลาดสงูสดุของหุน้บริษัทฯ ในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา

เพ่ือใชใ้นการคาํนวณเท่านัน้ 
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

พิจารณาอนุมัติการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่เป็นจาํนวนไม่เกิน 11,868,136,281 หุน้ มูลค่าท่ี

ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือ (1) รองรบัการจดัสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ 

ตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (2) รองรับการใช้สิทธิตาม

ใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามัญของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 3 (WAVE-W3) และ (3) รองรบัการปรบั

สิทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามัญของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2 (WAVE-W2) รวมถึงการมอบ

อาํนาจตามท่ีเสนอขา้งตน้ 

การออกเสียงลงคะแนน  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และ

ผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน    

วาระที ่6 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)   

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจาํกดั กาํหนดไวว้่า 

ผูถื้อหุน้ซึ่งหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จะขอใหท่ี้

ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได ้ 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบรษิัทฯ พิจารณาแลว้ และเห็นควรบรรจวุาระนี้

ไวเ้พ่ือเปิดโอกาสใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ นอกจากท่ี

คณะกรรมการบรษิัทฯ กาํหนดไวใ้นการประชมุครัง้นี ้ 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดก้าํหนดใหว้นัศกุรท่ี์ 19 สิงหาคม 2565 เป็นวนักาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุ 

(Record Date) โดยในการประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2565 บริษัทฯ จะใชก้ารลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งบรษิัทฯ จะเชิญผูแ้ทนจากบรษิัทท่ีปรกึษากฎหมายเป็นผูต้รวจสอบการลงคะแนนเสียง

และดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ เอกสารแนบ 5 

ตลอดจนหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเ พ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นของสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  

สาํหรบัผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์โปรดศึกษาเอกสารสาํหรบัการเขา้ร่วม

ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) และขอ้ปฏิบตัิสาํหรบัการเขา้ร่วมประชุม

วิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 และ 

7 ในกรณีท่ีพบปัญหาในการใช้งานสามารถติดต่อไดท่ี้ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-EGM 

หมายเลขโทรศพัท ์02-013-4322 และ 080-008-7616  

หากท่านผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะใหผู้อ่ื้น หรือนายประเสรฐิ  

ภทัรดิลก กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในทกุวาระท่ีเสนอในการประชมุ

วิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้(โปรดดูรายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีบรษิัทฯ กาํหนดใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ 

เอกสารแนบ 8) เขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตามแบบหนงัสือมอบฉันทะ เอกสารแนบ 9 และ 

10 และโปรดจดัส่งเอกสารการมอบฉันทะพรอ้มเอกสารประกอบใหแ้ก่บรษิัทฯ ตามช่องทางดา้นล่างนี ้ภายในวนัท่ี 

11 กนัยายน 2565   

  



หนา้ 13 จาก 13 
 

1) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์e-mail : ir@wave-groups.com และ/หรือ 

2) ฉบบัจรงิทางไปรษณีย ์: “ฝ่ายส่ือสารองคก์รและนกัลงทนุสมัพนัธ”์ บรษิัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั 

(มหาชน) อาคารมาลีนนท ์ทาวเวอร ์ชัน้ 15 เลขท่ี 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110   

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ควรศกึษาและทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัรายละเอียดของวาระการประชมุและการลงคะแนนเสียง

ก่อนการตดัสินใจมอบฉนัทะ โดยผูร้บัมอบฉนัทะจะดาํเนินการตามท่ีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะให ้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขา้รว่มประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2565 ดงักล่าวตามวนั และเวลา ท่ีระบไุวข้า้งตน้ 

โดยบรษิัทฯ จะเปิดใหล้งทะเบียนเพ่ือเขา้รว่มประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ตัง้แต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป    

บริษัทฯ ไดแ้จง้รายละเอียดของการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2565 และระเบียบวาระการประชุมให ้   

ผูถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ก่อนการประชมุบนเว็บไซต ์http://www.wave-groups.com หากท่านผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัหรือ

ประสงคส์อบถามเพ่ิมเติม โปรดติดต่อสอบถามฝ่ายส่ือสารองคก์รและนกัลงทนุสมัพนัธ ์โทร 02-665-6705  

 

ขอแสดงความนบัถือ 

-นายแมทธิว กจิโอธาน-  

  (นายแมทธิว กจิโอธาน) 

ประธานกรรมการบรษิทั และประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 
 บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  


