


  
เกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 

(ตั้งแต่วนัที ่1 ตุลาคม 2559 ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559) 

 

1. วตัถุประสงค์ 

บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ไดต้ระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ

ท่ีดี บริษทัฯ จึงเปิดโอกาสให้สิทธิและไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในการเสนอเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเห็นว่าจะเป็นประโยชน์     

แก่บริษทัฯ เพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 โดยมีหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

 

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นทีม่สิีทธิเสนอวาระการประชุม 

2.1 เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ท่ีมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจาํนวนหุ้นท่ีออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

จาํนวน 421,200,000 หุน้ (หรือเท่ากบั 16,848,000 หุน้) โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได ้ 

2.2 เป็นผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนท่ีกาํหนดในขอ้ 2.1 ต่อเน่ืองกนัไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวนัท่ีถือหุ้นจนถึงวนัปิดสมุดทะเบียน        

ผูถื้อหุน้เพ่ือกาํหนดสิทธิในการเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีนั้นๆ และยงัคงเป็นผูถื้อหุน้ดงักล่าวในวนัท่ีเสนอระเบียบวาระ

การประชุม   

 

3. การเสนอวาระการประชุม 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่พิจารณาประเดน็ดงัต่อไปน้ี 

3.1 เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลบริษทัฯ 

หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบับริษทัฯ มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี หรือจรรยาบรรณธุรกิจ    

ของบริษทั 

3.2 เร่ืองท่ีเป็นอาํนาจบริหารจดัการของคณะกรรมบริษทั เวน้แต่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสําคญัต่อผูถื้อหุ้น

โดยรวม 

3.3 เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออาํนาจท่ีบริษทัฯ จะดาํเนินการได ้

3.4 เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเคยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาในรอบ 12 เดือน ท่ีผา่นมา และไดรั้บมติสนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียง

นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยท่ีขอ้เทจ็จริงในเร่ืองนั้นยงัไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั  

3.5 เร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

3.6 เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 

3.7 เร่ืองท่ีบริษทัฯ ไดด้าํเนินการแลว้ 

3.8 เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามขอ้ 2  

3.9 เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได ้หรือเสนอมาไม่ทนัภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

3.10 เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ไม่มีความจาํเป็นท่ีตอ้งบรรจุเป็นวาระ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัสามารถอธิบาย

เหตุผลต่อผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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4. ขั้นตอนการพจิารณา 

4.1 ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถว้นตามขอ้ 2 สามารถดาวน์โหลดแบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นล่วงหน้า ไดจ้าก

เวบ็ไซตบ์ริษทัท่ี www.wave-groups.com และนาํส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบไปยงัท่ีอยู ่ดงัน้ี 

สํานักเลขานุการบริษทั 

บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) 

อาคารมาลนีนท์ทาวเวอร์ ช้ัน 15 

เลขที ่3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

ทั้งน้ี เอกสารทั้งหมดตอ้งนาํส่งภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยยดึถือวนัท่ีประทบัตราไปรษณียากรเป็นสาํคญั 

4.2 กรณีสํานักเลขานุการบริษทั พบว่า ขอ้มูลหรือเอกสารท่ีไดรั้บไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้น สํานักเลขานุการบริษทัจะแจ้ง

กลบัไปยงัผูถื้อหุ้นภายใน 7 วนัทาํการหลงัจากวนัท่ีไดรั้บเอกสาร และหากผูถื้อหุ้นมิไดแ้กไ้ขขอ้มูลหรือเอกสารให้ถูกตอ้ง

ภายในระยะเวลาท่ีสาํนกัเลขานุการบริษทักาํหนดแจง้ไปยงัผูถื้อหุ้น สาํนกัเลขานุการบริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะนาํขอ้เสนอของ

ผูถื้อหุน้เพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

4.3 เร่ืองท่ีคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่เหมาะสม จะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีในหนงัสือ

นดัประชุมผูถื้อหุน้ โดยระบุในวาระดงักล่าววา่เป็นเร่ืองเสนอโดยผูถื้อหุน้ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 

4.4 เร่ืองท่ีคณะกรรมการบริษทัไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม คณะกรรมการจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบ พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลผ่าน

ช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ท่ี www.wave-groups.com รวมทั้งแจง้ท่ีประชุม    

ผูถื้อหุน้อีกคร้ังในวนัประชุม 
 

5. เอกสารหลกัฐาน 

ผูถื้อหุน้แนบเอกสารและขอ้มูลประกอบการพิจารณา ดงัน้ี 

5.1 หลกัฐานการถือหุน้  

ไดแ้ก่ สําเนาใบหุ้นพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้ง หรือหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือจากศูนย ์      

รับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

5.2 หลกัฐานการแสดงตนของผูถื้อหุน้ 

1) กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) หรือสาํเนาใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว ท่ียงัไม่หมดอายขุองผูถื้อหุน้ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

2) กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล 

สาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลอายไุม่เกิน 180 วนั และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง  (กรณี

เป็นชาวต่างประเทศ) หรือสาํเนาใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว ท่ียงัไม่หมดอายขุองผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือท่ีได ้  ลงนาม

ในแบบฟอร์มแบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้งและประทบัตราสาํคญัของ

นิติบุคคล (ถา้มี)  

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอกขอ้มูลในแบบเสนอ

วาระการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นล่วงหน้า ให้ครบถ้วนทั้ ง (ข้อ 1) และ (ข้อ 2) และลงช่ือไวเ้ป็นหลักฐาน แล้วรวบรวม             

เป็นชุดเดียวกนั โดยแยกหน่ึงแบบฟอร์มต่อการเสนอหน่ึงวาระการประชุม จากนั้นนาํส่งบริษทัฯ  

5.3 ขอ้มูลประกอบการพิจารณา (ถา้มี) 

 

Download: แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 
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เกณฑ์การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือดาํรงตําแหน่งกรรมการบริษทั 

(ตั้งแต่วนัที ่1 ตุลาคม 2559 ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2559) 

 

1. วตัถุประสงค์ 

บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ไดต้ระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ

ท่ีดี บริษทัฯ จึงเปิดโอกาสใหสิ้ทธิและไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ในการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 

เป็นการล่วงหนา้สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 โดยมีหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั ดงัน้ี     

 

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นทีม่สิีทธิเสนอช่ือบุคคลเพ่ือดาํรงตําแหน่งกรรมการบริษทั 

2.1 เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ท่ีมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจาํนวนหุ้นท่ีออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

จาํนวน 421,200,000 หุน้ (หรือเท่ากบั 16,848,000 หุน้) โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได ้ 

2.2 เป็นผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนท่ีกาํหนดในขอ้ 2.1 ต่อเน่ืองกนัไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวนัท่ีถือหุ้นจนถึงวนัปิดสมุดทะเบียน     

ผูถื้อหุ้นเพ่ือกาํหนดสิทธิในการเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีนั้นๆ และยงัคงเป็นผูถื้อหุ้นดงักล่าวในวนัท่ีเสนอช่ือบุคคล

เพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั  

 

3. การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือดาํรงตําแหน่งกรรมการบริษทั 

บุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษทั ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัน้ี 

3.1 มีคุณสมบติัถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม ตามกฎหมายบริษทัมหาชนจาํกดั กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ

การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 

3.2 มีความรู้ ความสามารถท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และมีประวติัการทาํงานท่ีดี 

3.3 เป็นผูมี้ความสนใจในกิจการของบริษทัฯ และสามารถอุทิศเวลาใหก้บับริษทัฯ ไดอ้ยา่งเพียงพอ 

3.4 ไม่เคยถูกถอดจากการเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ พนกังานหรือผูมี้อาํนาจในการจดัการของหน่วยงาน 

3.5 เป็นผูท่ี้ไม่ประกอบกิจการหรือเขา้ร่วมในกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ ไม่วา่จะ

ทาํเพ่ือประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผูอ่ื้น 

 

4. ขั้นตอนการพจิารณา 

4.1 ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2 สามารถดาวน์โหลดแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั ไดจ้าก

เวบ็ไซตบ์ริษทัท่ี www.wave-groups.com และนาํส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบไปยงัท่ีอยู ่ดงัน้ี 

สํานักเลขานุการบริษทั 

บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) 

อาคารมาลนีนท์ทาวเวอร์ ช้ัน 15 

เลขที ่3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

ทั้งน้ี เอกสารทั้งหมดตอ้งนาํส่งภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยยดึถือวนัท่ีประทบัตราไปรษณียากรเป็นสาํคญั 

4.2 กรณีสํานักเลขานุการบริษทั พบว่า ขอ้มูลหรือเอกสารท่ีไดรั้บไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้น สํานักเลขานุการบริษทัจะแจ้ง

กลบัไปยงัผูถื้อหุ้นภายใน 7 วนัทาํการหลงัจากวนัท่ีไดรั้บเอกสารและหากผูถื้อหุ้นมิไดแ้กไ้ขขอ้มูลหรือเอกสารให้ถูกตอ้ง

ภายในระยะเวลาท่ีสาํนกัเลขานุการบริษทักาํหนดแจง้ไปยงัผูถื้อหุ้น สาํนกัเลขานุการบริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะนาํขอ้เสนอของ

ผูถื้อหุน้เพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
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4.3 สาํนกัเลขานุการบริษทัจะส่งรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีกาํหนดใหก้บัคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็น

ผูพิ้จารณาก่อน หลงัจากนั้นจะไดน้าํเสนอคณะกรรมการบริษทั โดยหากคณะกรรมการบริษทัอนุมติั จึงจะบรรจุรายช่ือบุคคล

ดงักล่าวในวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 

4.4 บุคคลท่ีไม่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั จะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบพร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลผา่นช่องทางของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.wave-groups.com รวมทั้ งแจ้งท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอีกคร้ัง       

ในวนัประชุม 

 

5. เอกสารหลกัฐาน 

ผูถื้อหุน้แนบเอกสารและขอ้มูลประกอบการพิจารณา ดงัน้ี 

5.1 หลกัฐานการถือหุน้  

ไดแ้ก่ สําเนาใบหุ้นพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้ง หรือหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือจากศูนย ์      

รับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

5.2 หลกัฐานการแสดงตนของผูถื้อหุน้ 

1) กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) หรือสาํเนาใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว ท่ียงัไม่หมดอายขุองผูถื้อหุน้ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

2) กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล 

สาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลอายไุม่เกิน 180 วนั และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง  (กรณี

เป็นชาวต่างประเทศ) หรือสาํเนาใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว ท่ียงัไม่หมดอายขุองผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือท่ีได ้  ลงนาม

ในแบบฟอร์มแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้งและประทบัตราสาํคญั

ของนิติบุคคล (ถา้มี) 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอช่ือบุคคลเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นรายแรกตอ้งกรอกขอ้มูลใน    

แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั ให้ครบถว้นทั้ง 3 ขอ้ และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และผูถื้อหุ้นรายท่ี 2         

เป็นตน้ไป กรอกขอ้มูลเฉพาะ (ขอ้ 1) และ (ขอ้ 2) ของแบบให้ครบถว้นและลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย แลว้รวบรวม        

เป็นชุดเดียวกนั โดยแยกหน่ึงแบบฟอร์มต่อการเสนอช่ือกรรมการหน่ึงคน จากนั้นนาํส่งบริษทัฯ   

5.3 ขอ้มูลประกอบการพิจารณา (ถา้มี) 

 

Download: แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั 
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