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บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) อาคารมาลีนนททาวเวอร  ช้ัน 15     
เลขที่ 3199   ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
ทะเบียนเลขที่ บมจ. 171 

 
วันที่ 24 มีนาคม 2557   

 
เร่ือง ขอเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 21/2557 
 
เรียน ทานผูถือหุน บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 
 
สิ่งที่สงมาดวย โปรดดูสรุปรายการเอกสารแนบ 1 – 11 ในหนาสารบัญ 

 
ดวยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติใหเรียกประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 21/2557 ในวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น.  ณ อาคาร

มาลีนนททาวเวอร (อาคาร M2)  ช้ัน 8  เลขที่ 3199  ถนนพระราม 4  แขวงคลองตัน เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 20/2556 
ความเห็นคณะกรรมการ  รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 20/2556 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2556 ไดบันทึก

ถูกตองตามความเปนจริง ซึ่งไดจัดทําแลวเสร็จภายใน 14 วัน นับแตวันประชุมสามัญผูถือหุนและไดสงใหตลาดหลักทรัพยแหง      
ประเทศไทย ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดพรอมทั้งเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัท (www.wave-groups.com)  แลว ตามเอกสาร
แนบ 1 จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2556 และรายงานประจําปของบริษัท  

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2556 
รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําป 2556 ของบริษัท หนา 1 ตามเอกสารแนบ 2 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปส้ินสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2556 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2556 ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผูสอบบัญชีของบริษัทไดตรวจสอบแลว
รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําป 2556 ของบริษัท หนา 66 - 114 ตามเอกสารแนบ 2 

 
วาระที่ 4 พิจารณาเงินปนผล ประจําป 2556 
 บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติการไมจายเงินปนผล ประจําป 2556 เนื่องจาก
บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม 

 
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระ 

ตามขอบังคับบริษัท ขอ 17 กําหนดใหในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวน
กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนี้อาจ
ไดรับเลือกต้ังใหมได ซึ่งเปนไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 ซึง่ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปคร้ังนี้มี
กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 4 คน ดังนี้ 
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1. นางสาวเทรซีแอนน มาลีนนท กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. นางสาวปยวดี มาลีนนท กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการการลงทุน 
3. ม.ล.นลินี หัสดินทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
4. นางสาวมานิดา ซินเมอรแมน กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดมีมติใหเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการเดิมที่ครบรอบออก

ตามวาระทั้ง 4 คน คือ นางสาวเทรซีแอนน มาลีนนท นางสาวปยวดี มาลีนนท ม.ล.นลินี หัสดินทร และนางสาวมานิดา ซินเมอรแมน เปน
กรรมการตอไป 

อนึ่ง บริษัทขอเรียนวาในชวงที่ผานมาไมมีผูถือหุนเสนอบุคคลใดเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ 
 
ความเห็นคณะกรรมการ   โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย พิจารณาแลวเห็นชอบตามท่ี

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เสนอโดยเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกต้ังกรรมการที่พนจากตําแหนง 
ตามกําหนดวาระกลับเขาเปนกรรมการใหมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกลาวนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนฯ และเปนผูมีความรูความสามารถ และมีความเหมาะสมที่จะไดรับเลือกต้ังใหเปนกรรมการของบริษัทตอไป คือ นางสาวเทรซี
แอนน มาลีนนท นางสาวปยวดี มาลีนนท ม.ล.นลินี หัสดินทร และนางสาวมานิดา ซินเมอรแมน 

ทั้งนี้ รายละเอียดเก่ียวกับประวัติของกรรมการ และผลงานในปที่ผานมา ปรากฎตามเอกสารแนบ 3 
หมายเหตุ ขอบังคับของบริษัท ขอ 37 ไดกําหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการบริษัท เปนแบบการใชคะแนนเสียงขางมาก 

 
วาระที่ 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดตางๆ ประจําป 2557 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณากําหนดคาตอบแทนประจําป 2557 ซึ่งประกอบดวย
คาตอบแทนประจํา และคาเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดตางๆ และไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนแลว ในวงเงิน 4,200,000 บาท (สี่ลานสองแสนบาท) โดย
ใหคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเองตามความเหมาะสม ทั้งนี้ในการพิจารณากําหนดคาตอบแทนดังกลาว ไดคํานึงถึงคาตอบแทน
ทั้งหมด ไมวาจะอยูในรูปแบบคาตอบแทนประจํา และ/หรือ คาเบี้ยประชุม และพิจารณาถึงความเหมาะสมกับตําแหนง หนาที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการแตละราย รวมทั้งเทียบเคียงไดกับอุตสาหกรรมเดียวกัน  

ทั้งนี้ หลักเกณฑและขั้นตอนการเสนอคาตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดตางๆ และรายละเอียดคาตอบแทน
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดตางๆ ประจําป 2556 ปรากฎอยูในรายงานประจําป 2556 หนา 49  และหนา 36 (ตามลําดับ)  

 
วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชีประจําป 2557 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหแตงต้ังผูสอบบัญชี โดยผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว คือ  บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีรายเดิมของกลุมบริษัท เพราะมี
ผลงานเปนที่นาพอใจ มีช่ือเสียงและเปนที่ยอมรับในระดับสากล มีความเปนอิสระ ไมมีความสัมพันธในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ  เปน 
ผูมีความรู ความชํานาญ  และมีประสบการณในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนและมีคุณสมบัติครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด ตามรายช่ือดังตอไปนี้  

1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ/ หรือ 
2. นางณฐพร พันธุอุดม   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และ/หรือ 
3. นายพิสิฐ ทางธนกุล   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 

โดยบุคคลดังกลาวมีความเปนอิสระ และไมมีผลประโยชนสวนไดสวนเสียใดๆ กับบริษัท และบริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว 

(หมายเหตุ : ในรอบป 2556 ที่ผานมาบริษัท ไดจายคาตอบแทนของงานบริการอ่ืน ซึ่งไดแก การตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due 
Diligence) ใหแกสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด มีจํานวนเงินรวม 1,500,000 บาท) 
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ทั้งนี้ กําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งขางตน เปนผูทําการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทได และใน
กรณีที่ผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกลาว ไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตอื่นของ  บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ที่มีคุณสมบัติครบถวนปฏิบัติหนาที่แทนได 

สําหรับคาสอบบัญชี ประจําป 2557 เม่ือไดพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราคาสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นใน
ระดับเดียวกันแลว เห็นวา บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด มีคาสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุม
ผูถือหุนเพื่อพิจารณากําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชี ประจําป 2557 ในสวนของบริษัทจํานวนเงิน 440,000 บาท และในสวนของบริษัท
ยอย 4 บริษัทจํานวนเงิน 390,000 บาท เปนยอดรวมของกลุมบริษัททั้งสิ้น 830,000 บาท 

คาตอบแทนสอบบัญชีในปที่ผานมาปรากฎตามเอกสารแนบ 4  
 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติรายการการไดมาซึ่งหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัท เอ็ฟฟเชียนท อิงลิช เซอรวิสเซส จํากัด 

ความเห็นคณะกรรมการ จากการประชุมคณะกรรมการคร้ังที่ 3/2557 ของบริษัทเวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  
(“บริษัท” หรือ “เวฟ”) ซึ่งไดจัดขึ้นเม่ือวันที่ 10 มีนาคม 2557 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทดําเนินการดังตอไปนี้  

1) บริษัทเขาซื้อหุนทั้งหมดของบริษัท เอ็ฟฟเชียนท อิงลิช เซอรวิสเซส จํากัด (“อีอีเอส”) จากบริษัท ดับบลิวเอสไอ (ประเทศ
ไทย) โฮลด้ิง จํากัด บริษัท สยาม อินเตอรเวส จํากัด และกองทุนเปดไทยทวีทุน 2 (รวมกันเรียกวา “ผูขาย”) และ  

2) เขาลงนามในสัญญาซื้อขายหุนดังกลาวกับบริษัท ดับบลิวเอสไอ (ประเทศไทย) โฮลด้ิง จํากัด และกองทุนเปดไทยทวีทุน 2 
เพื่อใหบริษัทไดมาซึ่งหุนทั้งหมดของอีอีเอส 

ภายหลังการไดมาซึ่งหุนของอีอีเอสดังกลาวแลว บริษัทจะกลายเปนผูถือหุนทางตรงในอีอีเอสเปนจํานวน 1,656,600 หุน คิดเปน
จํานวนรอยละ 100 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมดของอีอีเอส โดยการซื้อขายหุนดังกลาวจะเปนไปตามขอตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทและผูขายไดตกลงรวมกัน  

ทั้งนี้ การไดมาซึ่งหุนของอีอีเอสดังกลาว เม่ือคํานวณขนาดของรายการตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ 
ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนรายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน ลงวันที่ 31 
สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศการไดมาหรือจําหนายไปฯ”) แลว 
ปรากฏวา รายการการไดมาซึ่งซื้อหุนของอีอีเอสดังกลาวมีมูลคาเทากับรอยละ 488.13  ตามเกณฑกําไรสุทธิ ซึ่งเปนเกณฑที่ไดผลลัพธ
ที่มูลคาสูงสุดเม่ือเปรียบเทียบกับมูลคาของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิและมูลคารวมของสิ่งตอบแทน จึงทําใหรายการดังกลาวจัดเปน
รายการการไดมาซึ่งทรัพยสินประเภทที่ 4 หรือการเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยฯ โดยออม (Backdoor Listing)กลาวคือ เปน
รายการไดมาซึ่งสินทรัพยที่มีมูลคาเทากับรอยละ 100 หรือสูงกวา ดังนั้น บริษัทจึงมีหนาที่ตอง 

 เปดเผยขอมูลตามสารสนเทศเก่ียวกับการไดมาหรือจําหนายไป ซึ่งสินทรัพยของบริษัทตอตลาดหลักทรัพยแหง 
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”)  

 แตงต้ังที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และ 
 จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการการไดมาซึ่งหุนของอีอีเอสดังกลาว ทั้งนี้ มติที่ประชุมผูถือหุนจะตอง

ไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม
นับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย เนื่องจากเปนไปตามท่ีกําหนดไวในประกาศการไดมาหรือจําหนายไปฯ และการไดมาซึ่ง
หุนดังกลาวก็ถือเปนการซื้อกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัท ตามที่กําหนดไวในมาตรา 107 (2)(ข) ของพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (ที่แกไขเพิ่มเติม) ซึ่งกําหนดใหบริษัทมีหนาที่จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการ
ซื้อกิจการ โดยจะตองไดรับมติจากที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติการซื้อหุนดังกลาวดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย 
เชนเดียวกัน  
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อยางไรก็ดี ธุรกิจที่ไดมามีลักษณะของธุรกิจที่คลายคลึงหรือเสริมกันและกันกับธุรกิจของบริษัท บริษัทไมมีนโยบายจะ
เปล่ียนแปลงที่สําคัญในธุรกิจหลักของบริษัท และกลุมของบริษัทอันเปนผลจากการไดมาซึ่งหุนของอีอีเอสมีคุณสมบัติที่จะจด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยฯ ตอไป รวมถึงบริษัทจะไมมีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญในคณะกรรมการของบริษัทและใน
อํานาจควบคุมของบริษัท หรือผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุมของบริษัท 

นอกจากนี้ การไดมาซึ่งหุนของอีอีเอสดังกลาว ไมถือเปนการเขาทํารายการระหวางบริษัทกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท 
ดังนั้น จึงไมถือเปนรายการที่เก่ียวโยงกัน ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เร่ือง หลักเกณฑใน
การเขาทํารายการที่เก่ียวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การ
เปดเผยขอมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ.2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 
 
3) มอบหมายใหนายแมทธิว กิจโอธาน ประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูมีอํานาจในการเจรจาพิจารณากําหนดรายละเอียด เงื่อนไข

และดําเนินการใดๆ ที่จําเปนเพื่อประโยชนในการซื้อหุน รับโอนหุน ลงนามในสัญญา และ/หรือบันทึกความเขาใจ และเอกสาร
ตางๆ ที่เก่ียวของกับการทํารายการซึ่งรวมถึงการติดตอกับหนวยงาน ราชการ ทางการ หรือองคกรกํากับดูแลที่เก่ียวของ เชน 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยฯ ตลอดจนดําเนินการตางๆ ตามจําเปน
และสมควรอันเก่ียวกับเร่ืองดังกลาวขางตน 

4) เขากูยืมเงินจากสถาบันการเงินซึ่งมีมูลคารวมเปนเงินทั้งสิ้นไมเกินกวาจํานวนที่ตองชําระใหแกผูขายในการซื้อหุนของอีอีเอส
ดังกลาว 

5) แตงต้ังบริษัท แอดไวเซอร่ีพลัส จํากัด เปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็นตอผูถือหุนในการเขาทํารายการไดมาซึ่ง
หุนของอีอีเอสดังกลาว รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารอื่นใดที่จําเปนตามที่หนวยงานที่เก่ียวของกําหนด 

 
บริษัทไดกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนในวันที่ 25 มีนาคม 2557 (record date) และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 

225 ของ พรบ.หลักทรัพยฯ พ.ศ.2535 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 26 มีนาคม 2557 จึงเรียนมา เพื่อ
โปรดเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ดังกลาว ตามวัน เวลา และสถานที่  ที่ระบุไวขางตนโดยพรอมเพรียงกัน  โดยบริษัทจะเปดให
ลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนต้ังแตเวลา 12.30 น. 

 
เพื่อความสะดวก หากทานผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ทานอาจมอบฉันทะใหผูอื่น หรือ นางทิพวรรณ  

วุฑ ฒิสาร   กรรมการ อิสระ  และประธานกรรมการตรวจสอบ  ซึ่ ง ไม มีส วนได เ สี ย ในวาระที่ เ สนอในการประ ชุม ผู ถื อ หุ นค ร้ั งนี้  
(โปรดดูรายละเอียดเก่ียวกับประวัติของกรรมการ และผลงานในปที่ผานมา ตามเอกสารแนบ 5) เขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน ตามแบบ
หนังสือมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 7 และ 8  พรอมทั้งกรุณาเตรียมเอกสาร หรือหลักฐาน เพื่อแสดงตนในการเขารวมประชุม รายละเอียด ตามเอกสาร
แนบ 6  และสงมอบตอเจาหนาที่ลงทะเบียนกอนการเขารวมประชุม ทั้งนี้บริษัทไดจัดเตรียมอากรแสตมปสําหรับปดในหนังสือมอบฉันทะใหแกผูรับมอบ
ฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมผูถือหุน 

 
อนึ่ง หากผูถือหุนทานใดตองการรับหนังสือรายงานประจําป 2556 ทานสามารถติดตอขอรับไดที่ฝาย Corporate Finance เลขที่ 3199 

อาคารมาลีนนท ช้ัน 15 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 02-665-6705 โทรสาร 02-665-6750 หรือ กรอก
แบบฟอรมตามเอกสารแนบ 10 และสงกลับมาทางโทรสาร เพื่อทางบริษัทจะไดจัดสงใหแกทานตอไป 

 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 นายแมทธิว กิจโอธาน 
 ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจาหนาที่บริหาร 
 บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานประจําป 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารแนบ 3 

1/6 

 
 
หลักเกณฑและวิธีการสรรหา 

 บริษัทไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนแลวเห็นวา กรรมการท้ัง 4 ทาน มีคุณสมบัติครบถวน
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  และมีความรูความสามารถ ประสบการณในธุรกิจที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควร
เลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท ดังรายช่ือตอไปน้ี 
 

นางสาวเทรซีแอนน  มาลีนนท 
 

อายุ        43   ป   สัญชาติไทย 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ / ประวัติการอบรม  
� Doctoral candidate in Institutional Management, Pepperdine University  
� M.B.A. International Business, University of Southern California 
� M.B.A., Boston University 
� B.A. in Finance, Chulalongkorn University 
 
 
 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงต้ัง : กรรมการ ซึ่งไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนแลว 
ตําแหนงปจจุบัน  
�  กรรมการ 
�  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

ประสบการณทํางาน 
ตําแหนงในบริษัท  
�  2549 – ปจจุบัน : บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท - กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
การดํารงตําแหนงอ่ืนในกิจการอ่ืนท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในปจจุบัน : ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงอ่ืนในกิจการอ่ืนท่ีไมใชเปนบริษัทจดทะเบียนในปจจุบัน  : ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในธุรกิจท่ีแขงขันหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท      
�  ไมมี 
 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร :  บุตรสาวนายประชา มาลีนนท พ่ีสาวของดร.แคทลีน มาลีนนท และพ่ีสาว 
นางสาวปยวดี มาลีนนท  

ประวัติการทําผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปท่ีผานมา   �  ไมม ี 
 

ประวัติการทํารายการท่ีอาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกลุมเวฟในรอบปท่ีผานมา   �  ไมมี 
 

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันท่ี 9 เมษายน 2556 �  ไมมี 
 

วาระการดํารงตําแหนงกรรมการของบมจ.เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท   �  3 วาระ  
 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในรอบวาระท่ีผานมา   (2554 – เมษายน 2557) 
                                                                                                                                                   2554                    2555                     2556 
การเขารวมประชุมคณะกรรมการ/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)                                                     6/9                       8/8                        8/12      
การเขารวมประชุมคณะกรรมการการลงทุน/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)                                     1/1                         -                            -   
การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)                           -                           -                          1/1 
  

 

ขอมูลของบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ 
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นางสาวปยวด ี มาลีนนท 
อายุ                  35    ป  สัญชาติไทย 
คุณวุฒิทางการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ / ประวัติการอบรม 
�  Master Degree in Finance, Boston University  
�  วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
 
 
 
 

 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงต้ัง : กรรมการ ซึ่งไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนแลว 
ตําแหนงปจจุบัน  
�  กรรมการ 
�  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
�  กรรมการการลงทุน 
 

ประสบการณทํางาน  
ตําแหนงในบริษัท   
�  2554 – ปจจุบัน : บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท - กรรมการ และกรรมการบริษัทยอย 3 บริษัท  กรรมการบริหารความเสี่ยง  และกรรมการการ
ลงทุน 
 

การดํารงตําแหนงอ่ืนในกิจการอ่ืนท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในปจจุบัน : ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงอ่ืนในกิจการอ่ืนท่ีไมใชเปนบริษัทจดทะเบียนในปจจุบัน  : เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามของ 2  บริษัท   
 

การดํารงตําแหนงในธุรกิจท่ีแขงขันหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท        
�  ไมมี 
 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร :  บุตรสาวนายประชา มาลีนนท นองสาวของนางสาวเทรซีแอนน มาลีนนท และนองสาว 
ดร.แคทลีน มาลีนนท 
 

ประวัติการทําผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปท่ีผานมา   �  ไมม ี 
 

ประวัติการทํารายการท่ีอาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกลุมเวฟในรอบปท่ีผานมา   �  ไมมี 
 

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันท่ี 9 เมษายน 2556 �  ไมม ี
 

วาระการดํารงตําแหนงกรรมการของบมจ.เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท   �  3 วาระ  
 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการการลงทุนในรอบวาระท่ีผานมา (2554 – เมษายน 2557) 
                                                                                                                                                   2554                    2555                     2556 
การเขารวมประชุมคณะกรรมการ/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)                                                     5/5 1                     7/8                      11/12      
การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)                           -                           -                          1/1 
การเขารวมประชุมคณะกรรมการการลงทุน/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)                                       -                           -                            - 
1 ไดรับแตงต้ังตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 แทนกรรมการที่ลาออก 
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หมอมหลวงนลินี  หัสดินทร 
อายุ       73  ป   สัญชาติไทย 
คุณวุฒิทางการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ / ประวัติการอบรม 
�  YWCA Secretary ประเทศอินเดีย สาขา ประเทศอังกฤษ 
�  วิชาการธนาคารช้ันสูง จากสมาคมธนาคารแหงประเทศไทย 
 
 
 
 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงต้ัง : กรรมการอิสระ ซึ่งไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนแลว 
ตําแหนงปจจุบัน  
�  กรรมการอิสระ 
�  กรรมการตรวจสอบ 
�  กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
 

ประสบการณทํางาน 
ตําแหนงในบริษัท 
�  ป 2554 - ปจจุบัน : บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท  -  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
 

การดํารงตําแหนงอ่ืนในกิจการอ่ืน ท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน : ไมมี  
 

การดํารงตําแหนงอ่ืนในกิจการอ่ืน ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียนในปจจุบัน : ไมมี  
 

การดํารงตําแหนงในธุรกิจท่ีแขงขันหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท     
�  ไมมี  

 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร  �  ไมมี  
 

ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปท่ีผานมา  �  ไมมี 
 

ประวัติการทํารายการท่ีอาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกลุมเวฟ ในรอบปท่ีผานมา  �  ไมมี 
 

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันท่ี 9 เมษายน 2556 �  ไมมี 
 

วาระการดํารงตําแหนงกรรมการของบมจ.เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท  �  3 วาระ 
 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ในรอบวาระที่ผานมา                   
(2554 – เมษายน 2557) 
                                                                                                                                                             2554                    2555                     2556 
การเขารวมประชุมคณะกรรมการ/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)                                                                3/3 1                    8/8                     12/12 
การเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)                                               6/6                       5/5                       6/6 
การเขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)              1/1                       2/2                       4/4 
1 ไดรับแตงต้ังตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 แทนกรรมการท่ีลาออก 
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นางสาวมานดิา  ซินเมอรแมน 
อายุ        47  ป   สัญชาติไทย 
คุณวุฒิทางการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ / ประวัติการอบรม 
�  ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
�  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) การเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
�  ประกาศนียบัตรบัณฑิตดานกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
�  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

 

 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงต้ัง : กรรมการ ซึ่งไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนแลว 
ตําแหนงปจจุบัน  
�  กรรมการ 
�  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

ประสบการณทํางาน 
ตําแหนงในบริษัท 
�  2556 - ปจจุบัน : บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท  -  กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

การดํารงตําแหนงอ่ืนในกิจการอ่ืน ท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน : ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงอ่ืนในกิจการอ่ืน ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียนในปจจุบัน : ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในธุรกิจท่ีแขงขันหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท     
�  ไมมี 
 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร  �  ไมมี  
 

ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปท่ีผานมา  �  ไมมี 
 

ประวัติการทํารายการท่ีอาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกลุมเวฟ ในรอบปท่ีผานมา  �  ไมมี 
 

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันท่ี 9 เมษายน 2556 �  ไมมี 
 

วาระการดํารงตําแหนงกรรมการของบมจ.เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท  �  3 วาระ 
 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในรอบวาระท่ีผานมา (2554 – เมษายน 2557) 1  
                                                                                                                                                             2554                    2555                    2556 
การเขารวมประชุมคณะกรรมการ/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)                                                            -                          -                           - 
การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)                                 -                           -                            -        
1 นางสาวมานิดา ซินเมอรแมน ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 
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ขอมูลการถือหุนสามัญในบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ของผูท่ีไดรับการเสนอช่ือ 
 

ผูไดรับการเสนอชือ่ จํานวนหุน คิดเปน% ของหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 

1. นางสาวเทรซีแอนน  มาลีนนท  - - 

2. นางสาวปยวดี  มาลีนนท - - 

3. หมอมหลวงนลินี  หัสดินทร - - 

4. นางสาวมานิดา  ซินเมอรแมน - - 

 
ขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการ หรือผูบริหารในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอ่ืนๆ 
  

ผูไดรับการเสนอชือ่ บริษัทจดทะเบียน บริษัท/กิจการอื่น การดํารงตําแหนงในบริษัท/ 

 จํานวน ประเภทกรรมการ/ผูบริหาร (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) กิจการ ท่ีแขงขันหรือเกี่ยวเนือ่ง 

    กับธุรกิจของกลุมเวฟ 

1. นางสาวเทรซีแอนน  มาลีนนท     ไมมี - ไมมี ไมมี 

2. นางสาวปยวดี  มาลีนนท     ไมมี - 2 บริษัท ไมมี 

3. หมอมหลวงนลินี หัสดินทร ไมมี - ไมมี ไมมี 

4. นางสาวมานิดา  ซินเมอรแมน ไมมี - ไมมี ไมมี 

 
ลักษณะความสัมพันธของผูไดรับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ 
 

ลักษณะความสัมพนัธ รายชื่อผูไดรับการเสนอชื่อซึ่งมคีุณสมบัติเปน
กรรมการอิสระ 

 หมอมหลวงนลินี  หัสดินทร  
การถอืหุนในบริษัท 
- จํานวนหุน 
- สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 

ไมมี 

เปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ ของบริษัท / บริษัทยอย ไมมี 

การมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปน้ีกับ บริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง
ในปจจุบัน หรือในชวง 2 ปท่ีผานมา 
- เปนกรรมการที่สวนรวมในการบริหาร พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา 

 
 

ไมมี 

- เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ 
(เชน ผูสอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฏหมาย) 

ไมมี 

- มีความสัมพันธทางธุรกิจ  
(เชน การซื้อ/ขายวตัถุดิบ/สินคา/บริการ/การใหกูยืมเงินหรือการกูยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการดวย 

ไมมี 
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ขอกําหนดคุณสมบัติกรรมการอสิระของบริษัท 

สําหรับหลกัเกณฑในการคัดเลอืกกรรมการอิสระน้ัน บริษัทมีหลกัเกณฑในการสรรหาโดยกําหนดคุณสมบัติเทากับที่
กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ดังน้ี 
 กรรมการอิสระ ตองเปนผูทีม่ีความรูความสามารถ และมีประสบการณในดานตางๆ มีความเปนผูนํา และมีความคิด

เชิงกลยุทธ มีความสามารถในวิชาชีพของตน ตลอดจนมีคุณสมบัติสวนตนที่เหมาะสมและคุณสมบัติอ่ืน ดังน้ี 
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บรษิัทใหญ บริษัทยอย  บริษัท

รวม  หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งน้ีใหนับรวมหุนทีถ่ือโดยผูที่เกี่ยวของดวย 
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการทีม่ีสวนรวมในการบริหารงาน ไมเปนพนักงาน ลูกจาง  ที่ปรึกษาท่ีไดรบัเงินเดอืน

ประจํา  ไมเปนผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  บริษัทใหญ  บริษัทยอย บริษทัรวม บรษิัทยอยในลําดับเดียวกัน 
หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง  

3. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัทใหญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง   

4. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชี ของบริษัท บริษัทใหญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ กับ บริษัท  บริษัทใหญ  บริษัทยอย   บริษัทรวม  หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง 

6. เปนกรรมการที่ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ  ผลประโยชน สวนไดเสีย  หรือไมเปน   ผูใหบริการทางวิชาชีพ 
ตามขอ  2 ถึงขอ  5  ทั้งปจจุบัน และในชวงเวลา 2 ป กอนไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ  

เวนแต กรณีมีเหตุจําเปนและสมควร กรรมการอิสระอาจมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทาง
วิชาชีพ ตามขอ  3 หรือ  ขอ 5  ในระหวางการดํารงตําแหนงได   โดยไดรับการผอนผันจากคณะกรรมการ
บริษัท  หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอยางสมเหตุสมผลโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทแลว  เห็นวา 
ความสัมพันธดังกลาวไมกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ และการใหความเห็นที่เปนอิสระ  นอกจากน้ีบริษัทตอง
เปดเผยแนวทางการผอนผันของคณะกรรมการบริษัทไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป รายงานประจําป
ของบริษัท  และหากตอมาบริษัทจะเสนอกรรมการอิสระรายน้ัน เพ่ือดํารงตําแหนงตออีกวาระหน่ึง บริษัท
จะตองเปดเผยแนวทางการผอนผัน ของคณะกรรมการบริษัท ในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนในวาระเสนอตั้ง
กรรมการรายน้ันดวย    

7. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต  หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน บิดามารดา 
คูสมรส พ่ี นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะไดรับการเสนอช่ือเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย 

8. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการบริษทั ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึง
เปนผูเกี่ยวของกบัผูถือหุนรายใหญของบริษัท   

9. ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอยหรือบริษัทยอยลําดับเดยีวกัน เฉพาะที่เปนบรษิัทจดทะเบียน 
10. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทใหตัดสินใจในการดําเนินกจิการของบริษัท บริษัท

ใหญ  บริษทัยอย  บริษทัรวม  บริษัทยอยในลําดับเดยีวกัน หรอืนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  
11.  ไมมลีักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท 

 โดยกระบวนการสรรหา สามารถสรรหาจากบุคคลภายนอกองคกร เพ่ือใหการดําเนินการขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงคไดเปนอยางด ี
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โดยนับจากป 2554 เปรียบเทียบกับป 2555 – 2557 ปรากฏดังน้ี 

 
หนวย : บาท 

ป คาสอบบัญชีของบริษัท  
และบริษัทยอย 

คาบริการอ่ืน 

2554 720,000 ไมมี 

2555 780,000 ไมมี 

2556 830,000 1,500,000 

2557 830,000 -ยังไมสามารถระบุได- 

 
หนวย : บาท 

ป คาสอบทาน ตอ 

1 ไตรมาส 

 คาสอบทาน ตอ 

3 ไตรมาส 

คาตรวจสอบ 

ประจําป 
รวมเงินคาสอบบัญชี 

สําหรับบริษัท และ
บริษัทยอย 

 คาสอบบัญชี ใน
สวนของบริษัท  

2554 120,000  360,000 360,000* 720,000  335,000 

2555 155,000  465,000 315,000* 780,000  390,000 

2556 162,000  486,000 344,000* 830,000  440,000 

2557 157,000  471,000 359,000* 830,000  440,000 

 
บริษัทไดมีการแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดย
เริ่มต้ังแตป 2555  คิดเปนระยะเวลา 2 ป  
 
* ในป 2554-2557 รวมบริษัท และบริษัทยอย 4 บริษัท 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

ขอมูลคาสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยอย ยอนหลัง 3 ป 
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นางทิพวรรณ  วุฑฒิสาร  
อายุ        66  ป   สัญชาติไทย 
ที่อยู       180/32 ซ. เพชรเกษม 16  ถ.เพชรเกษม แขวงวัดทาพระ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพฯ 10600 
คุณวุฒิทางการศกึษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ / ประวัติการอบรม  
�  ประกาศนียบัตรสมาคมสงเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลักสูตร Directors Certification Program: DCP 
หลักสูตร Role of the Compensation Committee : RCC 
อบรมทบทวนหลักสูตร DCP REFRESHER PROGRAM 

�  ประกาศนียบัตรช้ันสูง หลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหาร 
ระดับสูง” รุนท่ี 6 (ประจําป 2545) สถาบันพระปกเกลา 

�  พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
�  พาณิชยศาสตรบัณฑิต  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

ตําแหนงปจจุบัน  
�  กรรมการอิสระ �  ประธานกรรมการตรวจสอบ �  กรรมการบริหารความเส่ียง 
 

ประสบการณทํางาน 
ตําแหนงในบริษัท 
�  มิถุนายน 2554 - ปจจุบัน : บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท  -  กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง 
 

การดํารงตําแหนงอ่ืนในกิจการอ่ืน ที่เปนบริษัทจดทะเบียน : ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงอ่ืนในกิจการอ่ืน ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนในปจจุบัน : ไมมี 
 

สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมผูถือหุนครั้งน้ี   �  ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในธุรกิจที่แขงขันหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท   �  ไมมี 
 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร  �  ไมมี  
 

ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา  �  ไมมี 
 

ประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกลุมเวฟ ในรอบปที่ผานมา  �  ไมมี 
 

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 9 เมษายน 2556  �  ไมมี 
 

วาระการดํารงตําแหนงกรรมการของบมจ.เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท  �  1 วาระ  
 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงในรอบวาระที่ผานมา (2554 – เมษายน 2557) 
                                                                                                                                               2554                 2555              2556    
การเขารวมประชุมคณะกรรมการ/การประชุมท้ังหมด (ครั้ง)                                                 3/3 1                 8/8               11/12 
การเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/การประชุมท้ังหมด (ครั้ง)                                6/6 1                  5/5                6/6 
การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง/การประชุมท้ังหมด (ครั้ง)                     -                         -                  1/1 
1 ไดรับแตงต้ังตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 แทนกรรมการท่ีลาออก 

 

รายละเอียดของกรรมการอิสระทีบ่ริษัทกําหนดใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 
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  ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง ขอพึงปฏิบัติสําหรับการจัดประชุมผูถอืหุนของ
บริษัทจดทะเบียน  ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2545  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริษทัจดทะเบียนถอืเปนแนวทางปฏิบัติทีด่ี  ซ่ึงจะเปนการสราง
ความเชื่อม่ันใหเกดิข้ึนแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย  และเพือ่ใหการประชุมผูถือหุนของบริษทัจดทะเบยีนเปนไปดวยความ
โปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน  บริษัทฯ จึงเห็นควรกําหนดใหมีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถอื
หุน หรือผูแทนของผูถอืหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม เพื่อใหผูถอืหุนยึดถือปฏิบัติตอไป  ทั้งนี้ เนื่องจากผูถอืหุนบางรายอาจยังไมคุนเคยกับขอ
พึงปฏิบัติที่นํามาใชในการประชุมผูถือหุนคร้ังนี้ บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผอนผันการย่ืนแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปน     
ผูถือหุน  หรือผูแทนของผูถือหุนทีมี่สิทธิเขารวมประชุมแตละรายตามที่บริษทัฯ จะพจิารณาเห็นเหมาะสม 
1. บุคคลธรรมดา 
 1.1 ผูถือหุนท่ีมีสัญชาติไทย 
  (ก) บัตรประจําตัวของผูถือหุน เชน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ใบขับข่ี หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (ข) ในกรณีมอบฉันทะ  สําเนาบัตรประจําตัวที่รับรองสําเนาถูกตองของผูมอบฉันทะ  และบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ  และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงได
กรอกขอความถูกตองครบถวนและลงลายมือชื่อผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ 

 1.2 ผูถือหุนชาวตางประเทศ 
  (ก) หนังสือเดินทางของผูถือหุน 
  (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาหนังสือเดินทางที่รับรองสําเนาถูกตองของผูมอบฉันทะ และบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม ซ่ึง
ไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลงลายมือชื่อผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ 

2. นิติบคุคล 
 2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
  (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคลออกใหไมเกิน 30 วัน  โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย หรือสําเนาหนังสือรับรอง  

ซ่ึงไดรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจ 
  (ข) สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ)  ที่รับรองสําเนาถูกตองของกรรมการผูมีอํานาจที่ได

ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ  พรอมบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ 
  (ค) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบพรอมหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลงลายมือชื่อผูถือหุน

และผูรับมอบฉันทะ 
 2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ 
  (ก) หนังสือรับรองนติิบุคคล  ทั้งนี้ จะตองแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผูมีอาํนาจลงลายมือชือ่ผูกพันนิติบุคคล 
  (ข) สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดนิทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ)  ที่รับรองสําเนาถูกตอง ของกรรมการผูมีอํานาจทีไ่ด

ลงนามในหนังสือมอบฉนัทะพรอมบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ 
  (ค) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม  ซ่ึงไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลงลายมือชื่อ   

ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ 
  ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการรับรองสําเนาถูกตอง  และหากเปนเอกสารที่จัดทาํข้ึนในตางประเทศควรมีการรับรอง
ลายมือชือ่โดยโนตารีพับบลิค 
  ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียน และย่ืนเอกสารหรือหลักฐาน เพื่อการตรวจสอบ ณ ที่ประชุม ไดต้ังแตเวลา  
12.30 – 14.00 น.  ของวันที่  25 เมษายน 2557  
 
 

รายละเอียดเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุม 



เอกสารแนบ 7 

หนา.........ของจํานวน...............หนา 

 

(แบบทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน) 
ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 

 เขียนที่……………………………………. 
 วันที่………เดือน…………………..พ.ศ.  2557 
 
 (1) ขาพเจา…………..…….…….…….…….สัญชาติ…….…….อยูบานเลขท่ี……………..…………...
ถนน.…….…….……ตําบล/แขวง….……….……อําเภอ/เขต…….…….…….จังหวัด…….……….…รหัสไปรษณีย……..…  
 

 (2) เปนผูถือหุนของ บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  
โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม............ …….…….………….หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…….…….…….เสียง ดังนี้ 
  หุนสามัญ…….…….……..........หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…….………............เสียง 
  หุนบุริมสิทธิ…….………………หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…….………………..เสียง 
 

 (3) ขอมอบฉันทะให 
  (1) นาย/นาง/นางสาว…….…….…….…….……….…….……………..อายุ……………….……ป 

อยูบานเลขที่ …….…….……ถนน…….…….…….…….ตําบล/แขวง…….…….…….…..….อําเภอ/เขต…….…….……..….
จังหวัด …….…….…….……รหัสไปรษณีย…….…….…….…….หรือ 

  (2) นาย /นาง /นางสาว…….…….…….…….……….…….……………...อายุ………….……..…ป 
อยูบานเลขที่ …….…….……ถนน…….…….…….…….ตําบล/แขวง…….…….…….…..….อําเภอ/เขต…….…….……..….
จังหวัด …….…….…….……รหัสไปรษณีย…….…….…….…….หรือ 

  (3) นาย/นาง/นางสาว ทิพวรรณ วุฑฒิสาร อายุ  66  ป  อยูบานเลขที่ 180/32   ซอย เพชรเกษม 16  
ถนน เพชรเกษม  ตําบล/แขวง วัดทาพระ    อําเภอ/เขต  บางกอกใหญ  จังหวัด กรุงเทพมหานคร    รหัสไปรษณีย  -    ซึ่งไมมีสวน
ไดเสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมผูถือหุนคร้ังนี้ 

    

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมใหญสามัญ
ผูถือหุน คร้ังที่ 21/2557 ในวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00  น. ณ อาคารมาลีนนททาวเวอร (อาคาร M2)  ชั้น 8 เลขท่ี 3199   
ถนนพระราม 4  แขวงคลองตัน เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม  ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 

ลงชื่อ…………………………………………….ผูมอบฉันทะ 
 (……………………………………………) 
 

     ลงช่ือ…………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ 
 (……………………………………………) 
 

  ลงชื่อ…………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ 
    (……………………………………………) 
 

  ลงชื่อ…………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ 
    (……………………………………………) 
หมายเหตุ   
 ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนน        

ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

อากร
แสตมป  
20 บาท 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
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หนา.........ของจํานวน...............หนา 

 
(แบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตวั) 

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 
 เขียนที่……………………………………. 
 วันที่………เดือน…………………..พ.ศ.  2557 
 

 (1) ขาพเจา…………..…….…….……,,,.…….สัญชาติ…….…….อยูบานเลขที่………………...ถนน.…….………..….……
ตําบล/แขวง….……….……อําเภอ/เขต…….…….…….จังหวัด…….……….…รหัสไปรษณีย……..…  
 

 (2) เปนผูถือหุนของ บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม............ …….…….………….หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…….…….…….เสียง ดังนี้ 
  หุนสามัญ…….…….……..........หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…….………............เสียง 
  หุนบุริมสิทธ…ิ….………………หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…….………………..เสียง 
 

 (3) ขอมอบฉันทะให 
  (1) นาย/นาง/นางสาว…….…….…….…….……….…….…….อายุ…….……ป อยูบานเลขที่ ……...…….…….……

ถนน…….…….…….…….ตําบล/แขวง…….…….…….…..….อําเภอ/เขต…….…….……..….จังหวัด…….…….…….………………………………...
รหัสไปรษณีย…….…….…….…….หรือ 

  (2) นาย/นาง/นางสาว…….…….…….…….……….…….…….อายุ…….……ป อยูบานเลขที่ ……...…….…….……
ถนน…….…….…….…….ตําบล/แขวง…….…….…….…..….อําเภอ/เขต…….…….……..….จังหวัด …………………………..…….…….…….……
รหัสไปรษณีย…….…….…….…….หรือ 

  (3) นาย/นาง/นางสาว ทิพวรรณ วุฑฒิสาร  อายุ  66  ป  อยูบานเลขที่ 180/32   ซอย เพชรเกษม 16  ถนน เพชรเกษม  
ตําบล/แขวง วัดทาพระ    อําเภอ/เขต  บางกอกใหญ  จังหวัด กรุงเทพมหานคร    รหัสไปรษณีย  -   ซ่ึงไมมีสวนไดเสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมผูถือ
หุนคร้ังนี้ 

    

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังที ่
21/2557 ในวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00  น. ณ อาคารมาลีนนททาวเวอร (อาคาร M2)  ช้ัน 8 เลขที่ 3199   ถนนพระราม 4  แขวงคลองตัน เขต
คลองเตย  กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 

 

 (4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
 

       วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครัง้ที่ 20/2556 
(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

        เห็นดวย      ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 

      วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทัฯ ในรอบป 2556 และรายงานประจําปของบริษัท 
(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                     เห็นดวย      ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 

      วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่  31  ธันวาคม  2556 
(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

        เห็นดวย      ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 

     วาระที่ 4 พิจารณาเงินปนผล ประจําป 2556 
(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

        เห็นดวย      ไมเห็นดวย   งดออกเสียง     
 

อากร
แสตมป  
20 บาท 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
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      วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ 
(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

การแตงต้ังกรรมการท้ังชุด 
                 เห็นดวย       ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
           การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
     1. นางสาวเทรซีแอนน มาลีนนท     

 เห็นดวย ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
     2. นางสาวปยวดี มาลีนนท     

 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
     3. ม.ล.นลินี หัสดินทร 

 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
     4. นางสาวมานิดา ซินเมอรแมน 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
       

     วาระที่ 6  พิจารณากําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดตางๆ ประจําป 2557 
(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

               เห็นดวย      ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 

     วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชี ประจําป 2557   
(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

               เห็นดวย      ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติรายการการไดมาซ่ึงหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัท เอ็ฟฟเชียนท อิงลชิ เซอรวสิเซส จํากัด   
(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

               เห็นดวย      ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 

  (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียง
นั้น ไมถูกตอง และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

 (6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนอืจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณทีี่มีการ แกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะ
มีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม  เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 
ลงช่ือ…………………………………………….ผูมอบฉันทะ         ลงช่ือ…………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ 
 (……………………………………………) (……………………………………………) 
 
ลงช่ือ…………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ  ลงช่ือ…………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ 
 (……………………………………………)   (……………………………………………) 
 

หมายเหตุ   
 1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก

จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
 2. วาระเลือกต้ังกรรมการ สามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุด หรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
 3. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
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หนา.........ของจํานวน...............หนา 

 
 
(แบบท่ีใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน)  

 เขียนที่……………………………………. 
 วันที่………เดือน…………………..พ.ศ.  2557 
 

 (1) ขาพเจา…………..…….…………….…….สัญชาติ…….…….อยูบานเลขที่………………...ถนน.…………..…….……
ตําบล/แขวง….……….……อําเภอ/เขต…….…….….จังหวัด…….……….…รหัสไปรษณีย……..… ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน
(Custodian) ใหกับ………………………………………..ซ่ึงเปนผูถือหุนของ บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม............ …….…….………….หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…….…….…….เสียง ดังนี้ 
 หุนสามัญ…….…….……..........หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…….………............เสียง 

 หุนบุริมสิทธ…ิ….…….…………หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…….………………..เสียง 
 (2) ขอมอบฉันทะให 
  (1) นาย/นาง/นางสาว…….…….…….…….……….…….…….อายุ…….……ป อยูบานเลขที่ ……….….…….……

ถนน…….…….…….ตําบล/แขวง…….…….….….อําเภอ/เขต…….…….……..….จังหวัด…….…….………รหัสไปรษณีย…….…….…….…….หรือ 
  (2) นาย/นาง/นางสาว…….…….…….…….……….…….…….อายุ…….……ป อยูบานเลขที่ ………….…….……

ถนน…….…….…….ตําบล/แขวง…….…….….….อาํเภอ/เขต…….…….……..….จังหวัด…….…….………รหัสไปรษณีย…….…….…….…….หรือ 
  (3) นาย/นาง/นางสาว ทิพวรรณ วุฑฒิสาร  อายุ  66  ป  อยูบานเลขที่ 180/32   ซอย เพชรเกษม 16  ถนน เพชรเกษม  

ตําบล/แขวง วัดทาพระ    อําเภอ/เขต  บางกอกใหญ  จังหวัด กรุงเทพมหานคร    รหัสไปรษณีย  -   ซ่ึงไมมีสวนไดเสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมผูถือ
หุนคร้ังนี้ 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 
21/2557 ในวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00  น. ณ อาคารมาลีนนททาวเวอร (อาคาร M2) ช้ัน 8 เลขที่ 3199  ถนนพระราม 4  แขวงคลองตัน      
เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 

 (3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในคร้ังนี้ ดังนี้ 
มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถอืและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได 
มอบฉันทะบางสวน คือ 
      หุนสามัญ...............................หุนและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได..............................................เสียง 
      หุนบุริมสิทธิ์............................หุนและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได..............................................เสียง 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด................................................เสียง 

 (4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
 

       วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 20/2556 
(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

        เห็นดวย…………..…เสียง      ไมเห็นดวย ....................เสียง        งดออกเสียง.....................เสียง 
      วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทัฯ ในรอบป 2556 และรายงานประจําปของบริษัท 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

     เห็นดวย…………..…เสียง      ไมเห็นดวย ....................เสียง        งดออกเสียง.....................เสียง 
 

      วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปสิ้นสดุ ณ วันที่  31  ธันวาคม  2556 
(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย…………..…เสียง      ไมเห็นดวย ....................เสียง        งดออกเสียง.....................เสียง 
 

     วาระที่ 4 พิจารณาเงินปนผล ประจําป 2556 
(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

     เห็นดวย…………..…เสียง      ไมเห็นดวย ....................เสียง        งดออกเสียง.....................เสียง 

อากร
แสตมป  
20 บาท 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
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      วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ 
(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

การแตงต้ังกรรมการท้ังชุด 

        เห็นดวย…………..…เสียง      ไมเห็นดวย ....................เสียง        งดออกเสียง.....................เสียง 
           การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
     1. นางสาวเทรซีแอนน มาลีนนท 

 เห็นดวย………………..เสียง        ไมเห็นดวย………………เสียง       งดออกเสียง………………เสียง 
     2. นางสาวปยวดี มาลีนนท 

 เห็นดวย………………..เสียง        ไมเห็นดวย………………เสียง       งดออกเสียง………………เสียง 
     3. ม.ล.นลินี หัสดินทร 

 เห็นดวย………………..เสียง        ไมเห็นดวย………………เสียง       งดออกเสียง………………เสียง 
     4. นางสาวมานิดา ซินเมอรแมน 

 เห็นดวย………………..เสียง        ไมเห็นดวย………………เสียง       งดออกเสียง………………เสียง 
 

     วาระที่ 6  พิจารณากําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดตางๆ ประจําป 2557 
(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

     เห็นดวย…………..…เสียง      ไมเห็นดวย ....................เสียง        งดออกเสียง.....................เสียง 
 

     วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชี ประจําป 2557   
(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

     เห็นดวย…………..…เสียง      ไมเห็นดวย ....................เสียง        งดออกเสียง.....................เสียง 
 

      วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติรายการการไดมาซ่ึงหลักทรัพยทั้งหมดของบริษทั เอ็ฟฟเชียนท อิงลิช เซอรวิสเซส จํากัด   
(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

              เห็นดวย…………..…เสียง      ไมเห็นดวย ....................เสียง        งดออกเสียง.....................เสียง 
 

  (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียง
นั้น ไมถูกตอง และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

 (6) ในกรณทีี่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนอืจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีทีม่ีการ แกไขเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะ
มีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม  เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 

ลงช่ือ…………………………………………….ผูมอบฉันทะ         ลงช่ือ…………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ 
 (……………………………………………) (……………………………………………) 
 

ลงช่ือ…………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ  ลงช่ือ…………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ 
 (……………………………………………)   (……………………………………………) 
 

หมายเหตุ 
1. หนังสอมอบฉันทะ แบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 
2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(1)   หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนให คัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
(2)   หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian)  

3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการ
ลงคะแนนเสียงได  

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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หนา.........ของจํานวน...............หนา 

 
 
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท  เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 
 
 ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 21/2557 ในวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ อาคารมาลีนนท
ทาวเวอร  (อาคาร M2)  ช้ัน 8  เลขท่ี 3199  ถนนพระราม 4  แขวงคลองตัน เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร หรือที่จะ
พึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
 

วาระที่……………เรื่อง……………………………………………………………………………………………… 
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 เห็นดวย………………….เสียง         ไมเห็นดวย………………….เสียง       งดออกเสียง………………….เสียง           
 

วาระที่……………เรื่อง……………………………………………………………………………………………… 
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
 เห็นดวย………………….เสียง         ไมเห็นดวย………………….เสียง       งดออกเสียง………………….เสียง           

 

วาระที่……………เรื่อง……………………………………………………………………………………………… 
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 เห็นดวย………………….เสียง         ไมเห็นดวย………………….เสียง       งดออกเสียง………………….เสียง           
 

วาระที่……………เรื่อง พิจารณาเลือกต้ังกรรมการ แทนกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระ (ตอ) 
ช่ือกรรมการ....................................................................................................................................................... 

 เห็นดวย………………….เสียง         ไมเห็นดวย………………….เสียง       งดออกเสียง………………….เสียง           
ช่ือกรรมการ....................................................................................................................................................... 

 เห็นดวย………………….เสียง         ไมเห็นดวย………………….เสียง       งดออกเสียง………………….เสียง           
ช่ือกรรมการ....................................................................................................................................................... 

 เห็นดวย………………….เสียง         ไมเห็นดวย………………….เสียง       งดออกเสียง………………….เสียง           
ช่ือกรรมการ....................................................................................................................................................... 

 เห็นดวย………………….เสียง         ไมเห็นดวย………………….เสียง       งดออกเสียง………………….เสียง           
 
 
 
  
        
 

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ 
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บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการประชุมผูถอืหุน 
 

หมวดท่ี 5     การประชุมผูถอืหุน  

  
ขอ 33.  คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน เปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท  
การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได

สุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกัน
ไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะเขาช่ือกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แต
ตองระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือน นับแตวัน
ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 
 ขอ 34.  ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอตอที่ประชุม 
พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการใน
เร่ืองดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนทราบไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุมไมนอย
กวา 3 วัน 
 สถานท่ีที่จะใชเปนที่ประชุม ไมจําตองอยูในทองท่ีอันเปนที่ต้ังของสํานักงานใหญของบริษัท โดยจะจัดประชุม ณ ที่อื่นใดก็ไดสุดแตคณะกรรมการจะ
เห็นสมควร 
 ขอ 35.  ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูถือ
หุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
 ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว 
หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัด
ประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังน้ีไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 
 ขอ 36.  ประธานกรรมการ เปนประธานของที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ถามีรอง
ประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคน
หนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม 
 ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถืออยู โดยถือวาหุนหนึ่งมีหนึ่งเสียง เวนแตผูถือหุนซึ่งมีสวนไดเสียในเร่ืองใด ไมมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน  
 การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตผูถือหุนไมนอยกวา 5 คน รองขอและท่ีประชุมลงมติใหลงคะแนนลับก็ใหลงคะแนนลับ สวนวิธีการ
ออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ใหเปนไปตามท่ีประธานในท่ีประชุมกําหนด 

ขอ 37.  มติของที่ประชุมผูถือหุนน้ัน ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ใหถือเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(2) ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือคะแนนเสียงเกินกวารอยละ 75 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การโอนสิทธิเรียกรอง  การโอน  การขาย  หรือการจําหนายโดยประการอ่ืน ซึ่งทรัพยสิน หรือธุรกิจของบริษัททั้งหมด หรือในสวนสําคัญ
ใหแกบุคคลอื่น 

(ข) การออกหุนบุริมสิทธิ  หุนกู  ใบสําคัญแสดงสิทธิ  หรือหลักทรัพยประเภทอื่น  หรือการแกไขเปล่ียนแปลงสิทธิที่เก่ียวกับหลักทรัพยตางๆ 
ดังกลาวน้ัน 

(ค) การเลิกบริษัท 

(ง) การรวม หรือควบบริษัท 

(จ) การแกไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณหสนธิ  ขอบังคับของบริษัท  การเพิ่มทุน หรือการลดทุนของบริษัท และการขาย  การไถถอน  การซื้อ
หลักทรัพยของบริษัท และ 

(ฉ) การแกไขเปล่ียนแปลงใดๆ ในขอ 37(2) นี้ 
 
 ขอ 38.  กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุม แสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา 

ขอบังคับบริษัท 
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(2) พิจารณา และอนุมัติงบดุล 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร 
(4) เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
(5) แตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี 
(6) กิจการอื่นๆ 

  
หมวดท่ี 6     เงินปนผล และทุนสํารอง  

  
ขอ 39.  หามมิใหแบงเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหแบงเงินปนผล 

 เงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆ กัน 
 คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนคร้ังคราว ในเม่ือเห็นวาบริษัทมีผลกําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้น และรายงานใหที่ประชุม
ผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 
 การจายเงินปนผลใหกระทําภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุน หรือคณะกรรมการลงมติแลวแตกรณี  ทั้งน้ี  ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน และ
ใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลน้ันในหนังสือพิมพดวย 

ขอ 40.  บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา
มี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

 

หมวดท่ี 4     คณะกรรมการ   

  
ขอ 15.  ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร 
ขอ 16.  ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปน้ี 

(1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

(2) ผูถือหุนแตละคน จะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแก
ผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ัง
นั้น  ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน  ใหผูเปนประธานเปนผู
ออกเสียงช้ีขาด 

ขอ 17.  ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ให
ออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3  

กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกันวาผูใดจะออก  สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยู
ในตําแหนงนานท่ีสุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระน้ีอาจไดรับเลือกต้ังใหมได 
ขอ 18.  นอกจากพนตําแหนงตามวาระแลว   กรรมการพนจากตําแหนงเม่ือ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด 

(4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกตามขอ 21 

(5) ศาลมีคําส่ังใหออก   
ขอ 21.  ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได  ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือ

หุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง  และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผ ู ถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

ขอ 27.  กรรมการตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค  และขอบังคับของบริษัท  ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน 
คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน  หรือบุคคลอื่นใด  ปฏิบัติการอยางใดอยางหน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได 
 
ขอ 31.  ใหคณะกรรมการของบริษัท  ตองประชุมอยางนอย 3 เดือนตอคร้ัง 
ใหบริษัทจายคาตอบแทนแกกรรมการ  อันเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติหนาท่ีตามความจําเปน  และสมควร  ไดแก  เงินเดือน  เบี้ยประชุม  เบี้ยเลีย้ง  โบนัส 
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เรียน ผูถือหุน 
 
 บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท  จํากัด (มหาชน)  ขอเรียนใหทานทราบวา  ในกรณีที่ผูถือหุนมีความ

ประสงคที่จะขอรับรายงานประจําป 2556  ของบริษัทฯ  ที่เปนรูปเลมเพ่ิมเติม  กรุณาแจงความจํานงโดยกรอก
ขอมูลดานลาง  และสง Fax ตอบรับกลับมายังบริษัทฯ ที่หมายเลขโทรสาร 02-665-6750 หรือสงกลับมายัง
บริษัท ที่ 3199 อาคารมาลีนนททาวเวอร ช้ัน 15 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เพ่ือที่
บริษัทฯ จะไดจัดสงรายงานประจําปไปใหทานตอไป 

 
 ขาพเจาช่ือ  (ตัวบรรจง) …………………………………………………………………………….. 
 ที่อยู   …………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 ช่ือผูที่สามารถติดตอไดสะดวก   ............................................................................................................... 
 โทรศัพท    ………………………………………………………………………………………………. 
 โทรสาร    ................................................................................................................................................. 
 Email address ......................................................................................................................................... 
 
มีความประสงคขอรับเอกสารดังตอไปน้ี ในรูปแบบหนังสือ (กรุณาทําเคร่ืองหมายในชองสี่เหล่ียม) 
 

 รายงานประจําป 2556 ฉบับภาษาไทย 
 
 รายงานประจําป 2556 ฉบับภาษาอังกฤษ 

แบบฟอรมขอรับรายงานประจําปแบบรูปเลม 
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สถานท่ีการจัดการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งสถานท่ีการจัดการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี ท่ี 2211//25525577    ประจาํป ประจาํป 25525577  
บริษัท บริษัท เวฟเวฟ  เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ((มหาชนมหาชน))  

วันที่ วันที่   2255  เมษายนเมษายน  25525577      เวลา เวลา 1144..0000  นน. 

 
ณ อาคารมาลีนนททาวเวอรณ อาคารมาลีนนททาวเวอร      ((อาคารอาคาร  MM22)    )    ชั้นชั้น  88    เลขที่ เลขที่ 33119999      ถนนพระราม ถนนพระราม 44      แขวงคลองตัน แขวงคลองตัน   

เขตคลองเตยเขตคลองเตย      กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร  
 

                รถไฟฟาBTS   สถานีพรอมพงษ 
          รถไฟฟาใตดินMRT  สถานีตลาดหลักทรัพย/ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิตต์ิ 

         รถเมลท่ีผานถนนพระราม 4       สาย  115, 519,116 

Location Map 


