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บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  
อาคารมาลีนนททาวเวอร  ชั้น 15 เลขท่ี 3199 
ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย  

กรุงเทพมหานคร 10110 
 

วันที่ 17 มีนาคม 2560 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 (คร้ังที่ 24/2560) 

เรียน ทานผูถือหุน บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

ส่ิงที่สงมาดวย เอกสารแนบ 1-12 ในหนาสารบัญของหนังสือเชิญประชุมนี้ 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560   
(คร้ังที่ 24/2560) ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ อาคารมาลีนนท ทาวเวอร (อาคาร M2) ชั้น 8 
เลขท่ี 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 (ครั้งที่ 23/2559) เมื่อวันที่ 
29 เมษายน 2559 

วัตถุประสงคและเหตุผล  รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 (คร้ังที่ 23/2559) เม่ือ
วันที่ 29 เมษายน 2559 ไดบันทึกถูกตองตามความเปนจริง โดยไดจัดทําแลวเสร็จและไดสงใหตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงานอื่นที่เก่ียวของภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด พรอม
ทั้งเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัทฯ (www.wave-groups.com) แลว  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 (คร้ังที่ 
23/2559) เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2559 ไดบันทึกถูกตองตามความเปนจริง โดยไดจัดทําแลวเสร็จและ
ไดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงานอื่นที่เก่ียวของภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย
กําหนด พรอมทั้งเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัทฯ (www.wave-groups.com) แลว รายละเอียด
ปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

การออกเสียงลงคะแนน  วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและ
ผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลประกอบการป 2559 และรายงานประจําป 2559 

วัตถุประสงคและเหตุผล  ผูถือหุนควรรับทราบผลประกอบการของบริษัทฯ ป 2559 และรายงาน
ประจําป 2559 ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แลว  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณารับทราบผลประกอบการของบริษัทฯ  ประจําป  2559 และรายงานประจําป  2559 
รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 2 

การออกเสียงลงคะแนน  วาระน้ีเปนวาระแจงเพื่อทราบ จึงไมมีการออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรับรองผล            
การดําเนินงานในรอบป 2559  

วัตถุประสงคและเหตุผล  งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ ไดผาน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และไดรับการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว โดยผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ วามี
ความถูกตองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ ที่ไดผานการ       
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และไดรับการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว โดยผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ วามี
ความถูกตองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับรองผลการดําเนินงานในรอบป 2559 
รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําป 2559 เอกสารแนบ 2   

การออกเสียงลงคะแนน  วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและ
ผูรับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจายเงินปนผล ประจําป 2559 

 วัตถุประสงคและเหตุผล  บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลัง
หักภาษีเงินไดนิติบุคคล อยางไรก็ดี ตามมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 
2535 (รวมท้ังที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ไดกําหนดวา “การจายเงินปนผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงิน
กําไรจะกระทํามิได ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหจายเงินปนผล…”  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  ตามมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ไดกําหนดวา “การจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงิน
กําไรจะกระทํามิได ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหจายเงินปนผล…” ซึ่งจาก     
งบการเงินประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว 
พบวา งบการเงินเฉพาะบริษัทมีผลกําไรสะสม 183.50 ลานบาท หลังจากหักสวนหนึ่งไวเปนทุน
สํารองตามกฎหมายจํานวน 42.12 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบตามที่
กฎหมายกําหนด 

อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการงด
จายเงินปนผล ประจําป 2559 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทยอยมีความจําเปนตองสํารองเงินสด เพื่อ
ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและขยายธุรกิจในอนาคต 

การออกเสียงลงคะแนน  วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและ
ผูรับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 

วัตถุประสงคและเหตุผล  ตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535   
(รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และขอบังคับบริษัทฯ ขอ 17 รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 3 
ไดกําหนดวา “ใหกรรมการออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญประจําป จํานวน 1 ใน 3 
ของจํานวนกรรมการท้ังหมด…” ทั้งนี้ ในปจจุบันกรรมการของบริษัทฯ มีจํานวน 11 ทาน ดังนั้น ใน
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําปคร้ังนี้ จึงมีกรรมการท่ีตองพนจากตําแหนงตามวาระจํานวน        
4 ทาน คือ  

(1) นางสาวเทรซีแอนน มาลีนนท กรรมการ  
(2) นางสาวปยวดี มาลีนนท กรรมการ / กรรมการการลงทุน  
(3) หมอมหลวงนลินี หัสดินทร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
(4) นางสาวมานิดา ซินเมอรแมน กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณากล่ันกรองแลว (โดย
กรรมการที่ไมมีสวนไดเสีย) เห็นสมควรใหเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงต้ัง          
(1) นางสาวเทรซีแอนน มาลีนนท (2) นางสาวปยวดี มาลีนนท (3) หมอมหลวงนลินี หัสดินทร และ 
(4) นางสาวมานิดา ซินเมอรแมน ใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหน่ึง เนื่องจาก
บุคคลทั้ง 4 ทานดังกลาว เปนบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท 
รวมทั้งมีความรูความสามารถและคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ รายละเอียดเก่ียวกับประวัติของกรรมการ 
และ/หรือผลงานในปที่ผานมา รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 4 

อนึ่ง บริษัทฯ ขอเรียนวาในชวงที่ผานมาไมมีผูถือหุนเสนอบุคคลใดเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปน
กรรมการ 

การออกเสียงลงคะแนน  ในวาระแตงต้ังกรรมการนี้ บริษัทฯ ไดใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิเลือกต้ัง
กรรมการเปนรายบุคคล โดยวาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและ
ผูรับมอบฉันทะท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียไมไดออกเสียง
ลงคะแนน  

(หมายเหตุ หลักเกณฑและวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดไวในขอบังคับ
ของบริษัทฯ ขอ 16) 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย 
ประจําป 2560  

วัตถุประสงคและเหตุผล  ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 31 ไดกําหนดวา “ใหบริษัทจาย
คาตอบแทนแกกรรมการอันเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติหนาที่ตามความจําเปนและสมควร ไดแก 
เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเล้ียง โบนัส” คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดดําเนินการ
เก่ียวกับคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย สรุปไดดังนี้  

(1) กําหนดหลักเกณฑและนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดยอย และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเสนอขออนุมัติตอที่
ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี โดยไดกล่ันกรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหนาที่ 
ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจท่ีคลายคลึงกันและประโยชนที่คาดวา
จะไดรับจากกรรมการ ทั้งนี้ จะมีการคํานึงถึงคาตอบแทนดังกลาววา อยูในระดับที่เหมาะสม 
และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไวดวย และ 

(2) นําเสนอหลักเกณฑและนโยบายในการกําหนดคาตอบแทน และคาตอบแทนของกรรมการ
บริษัทฯ และกรรมการชุดยอยในแตละตําแหนง ทั้งที่เปนตัวเงิน และ/หรือมิใชตัวเงินใน     
แตละป ตอคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาและนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขอ
อนุมัติ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมไดจายคาตอบแทนอื่นที่มิใชตัวเงิน/สิทธิประโยชนอื่นใหแกกรรมการบริษัทฯ 
นอกเหนือจากคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ซึ่งไดแก คาตอบแทนประจําและเบี้ยประชุม 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย ประจําป 2560 ในวงเงิน 5,700,000 บาท 
(เทากับวงเงินของป 2559) ตามที่ไดผานการกล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนแลว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย ประจําป 2560 ใน
วงเงิน 5,700,000 บาท ดังกลาว 

โครงสรางคาตอบแทนกรรมการสําหรับปที่ผานมา (ป 2559) เปรียบเทียบกับปที่เสนอ (ป 2560) 
เปนดังนี้ 
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 ป 2559 ป 2560 

 คาตอบแทน 
รายเดือน 

เบี้ยประชุม คาตอบแทน 
รายเดือน 

เบี้ยประชุม 

คณะกรรมการบริษัท     
 ประธานกรรมการ 35,000 บาท 5,000 บาท 35,000 บาท 5,000 บาท 
 กรรมการอิสระ และกรรมการ 20,000 บาท 5,000 บาท 20,000 บาท 5,000 บาท 
คณะกรรมการตรวจสอบ     
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการอิสระ 

25,000 บาท 
15,000 บาท 

5,000 บาท 
5,000 บาท 

25,000 บาท 
15,000 บาท 

5,000 บาท 
5,000 บาท 

คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน 

    

 ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน 

15,000 บาท 5,000 บาท 15,000 บาท 5,000 บาท 

 กรรมการอิสระ และกรรมการ  10,000 บาท 5,000 บาท 10,000 บาท 5,000 บาท 

คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

    

 ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

15,000 บาท 5,000 บาท 15,000 บาท 5,000 บาท 

 กรรมการอิสระ และกรรมการ 10,000 บาท 5,000 บาท 10,000 บาท 5,000 บาท 
คณะกรรมการการลงทุน     
 ประธานกรรมการการลงทุน 15,000 บาท 5,000 บาท 15,000 บาท 5,000 บาท 
 กรรมการ 10,000 บาท 5,000 บาท 10,000 บาท 5,000 บาท 
คณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการ 

    

 ประธานกรรมการกํากับดูแล
กิจการ 

15,000 บาท 5,000 บาท 15,000 บาท 5,000 บาท 

 กรรมการอิสระ 10,000 บาท 5,000 บาท 10,000 บาท 5,000 บาท 

 

การออกเสียงลงคะแนน  วาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ              
ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2560 

วัตถุประสงคและเหตุผล  เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535             
(รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 ไดกําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงต้ังผูสอบ
บัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป ในการแตงต้ังผูสอบบัญชีจะแตงต้ังผูสอบ
บัญชีคนเดิมอีกก็ได  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  ในป 2559 บริษัทฯ ไดวาจางให บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส      
คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชี ซึ่งไมมีความสัมพันธและไมมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ 
บริษัทยอย ผูบริหาร ผู ถือหุนรายใหญ หรือผูที่ เ ก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด และ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณากล่ันกรองผูสอบบัญชีของบริษัทฯ แลวเห็นวา บริษัท          
ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด มีความนาเช่ือถือ มีผลงานดี มีบุคลากรท่ีเพียงพอ       
มีความรู ความสามารถ และคาตอบแทนผูสอบบัญชีมีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรแตงต้ังให
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2560 ของกลุม   
บริษัทฯ ตอไปอีก เปนปที่ 6 ซึ่งเร่ิมต้ังแตป 2555 โดยไดกําหนดคาตอบแทนเปนจํานวนเงิน 
3,330,000 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติการแตงต้ัง บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 
2560 และกําหนดคาตอบแทนเปนจํานวนเงิน 3,330,000 บาท ตามที่ไดผานการกล่ันกรองจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว ทั้งนี้ บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ไดเปล่ียน
ผูสอบบัญชีใหม โดยมีรายชื่อดังตอไปนี้ 

1. นางสาวสกุณา แยมสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/ หรือ 
2. นางณฐพร พันธุอุดม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และ/หรือ 
3. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 

โดยในป 2559 บริษัทฯ ไมไดจายคาตอบแทนของงานบริการอื่น ใหแกสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบ
บัญชีสังกัดแตอยางใด ทั้งนี้ กําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงขางตนเปนผูทําการตรวจสอบ และ
แสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ ได และในกรณีที่ผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกลาว         
ไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูสอบบัญชี  
รับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ที่มีคุณสมบัติครบถวนปฏิบัติ
หนาที่แทนได 

สําหรับคาสอบบัญชีประจําป 2560 เม่ือไดพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราคาสอบ
บัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแลว เห็นวา บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส       
เอบีเอเอส จํากัด มีคาสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณา
กําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชีประจําป 2560 เปนยอดรวมของกลุมบริษัทฯ (ไมรวมคาสอบ
บัญชีของกลุมบริษัท Index) ทั้งส้ิน 3,330,000 บาท  

รายละเอียดคาสอบบัญชีในปที่ผานมา (ป 2559) เปรียบเทียบกับปที่เสนอ (ป 2560) เปนดังนี้ 

(หนวย : บาท) ป 2559 ป 2560 เพ่ิมขึ้น 

คาสอบบัญชี 3,230,000 3,330,000 100,000 
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การออกเสียงลงคะแนน  วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและ
ผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 เพ่ือจัดสรรใหแก      
ผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน 

วัตถุประสงคและเหตุผล  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 2/2560 เม่ือวันที่ 7 มีนาคม 
2560 ไดมีมติเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ คร้ังที่ 1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1) ดังตอไปนี้ 

1. อนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE W-1 จํานวนไมเกิน 42,120,000 หนวย ใหแก        
ผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) ในอัตราสวนการจัดสรรที่     
10 หุนสามัญเดิม (มูลคาหุนที่ตราไว (par value) หุนละ 1 บาท) ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ WAVE W-1 (กรณีมีเศษของหุนเหลือจากการคํานวณตามอัตราสวนการจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิดังกลาวใหตัดเศษทิ้ง) และกําหนดราคาการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ     
WAVE W-1 ที่ราคาหุนละ 6.00 บาท (เวนแตในกรณีมีการปรับสิทธิ) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
เพิ่มความม่ันคงทางการเงิน รวมถึงใชเปนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจของ
บริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 ปรากฏ
ตาม เอกสารแนบ 5  

 ในการน้ี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากําหนดวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิ
ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 ตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering)  
(Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) 
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 และ 

2. มอบอํานาจใหประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากประธาน
เจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ เปนผู มีอํานาจพิจารณาและกําหนด แกไขเพิ่มเติม และ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไข และรายละเอียดตางๆ ที่เก่ียวของกับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
WAVE-W1 ดังกลาว เชน วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ การ
กําหนดระยะเวลาการใชสิทธิ เปนตน รวมท้ังมีอํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เก่ียวของ 
และมีอํานาจดําเนินการตางๆ ที่เก่ียวของและจําเปนไดตามสมควร ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง
การใหขอมูล และการย่ืนเอกสารหลักฐานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
จํากัด กระทรวงพาณิชย หรือหนวยงานอื่นๆ ที่เก่ียวของ ตลอดจนการนําใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
WAVE-W1 และหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 เขา      
จดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวย 
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลว และเห็นควรเสนอท่ี
ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 จํานวนไมเกิน 
42,120,000 หนวย ตอผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) ใน
อัตราสวนการจัดสรรท่ี 10 หุนสามัญเดิม (มูลคาหุนที่ตราไว (par  value) หุนละ 1 บาท) ตอ 1 
หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 (10:1) โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดตามท่ีเสนอทุก
ประการ และใหประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากประธาน
เจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ เปนผูมีอํานาจดําเนินการตางๆ ตามที่เสนอทุกประการ  ทั้งนี้ 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาการเขาทําธุรกรรมดังกลาว มีความเหมาะสมและจะเปน
ประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุน โดยมีรายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามท่ี
ปรากฏใน เอกสารแนบ 5 

เหตุผลและความจําเปนของการเพ่ิมทุน 

เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 ที่จะออกและจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม
ของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน เพื่อวัตถุประสงคใชเปนเงินทุนหมุนเวียนใหกับบริษัทฯ ในกรณีที่
ผูถือหุนใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ ตามที่ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติในวาระ
ขางตน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาถึงแนวทางในการระดมทุนตางๆ อาทิ การ
เสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด และ/หรือ การเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิม
ตามสัดสวนการถือหุน และ/หรือการกูยืม จึงมีความเห็นวาการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
WAVE-W1 เปนแนวทางในการระดมทุนที่ไมสงผลกระทบตอสวนแบงกําไรหรือสิทธิออกเสียงของ   
ผูถือหุน (control dilution) ในกรณีที่ออกและจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมทุกรายของบริษัทฯ ตาม
สัดสวนการถือหุน และไมสงผลกระทบตอการลดลงของราคาหุน (price dilution) อีกทั้งบริษัทฯ    
ไมสามารถท่ีจะอาศัยเพียงเงินกูยืมเพียงอยางเดียว เนื่องจากอาจทําใหบริษัทฯ ตองมีภาระหน้ีสิน
และภาระดอกเบี้ยจายมากจนเกินไป ดวยเหตุนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นวา
การระดมทุนโดยการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 ใหกับผูถือหุนเดิมตาม
สัดสวนการถือหุนสวนหนึ่ง และการกูยืมอีกสวนหน่ึง สําหรับใชเปนเงินทุนหมุนเวียนใหกับบริษัทฯ 
รองรับการเติบโตในอนาคตจะเปนวิธีการระดมทุนที่มีความเหมาะสม และเปนประโยชนตอบริษัทฯ  

ความเปนไปไดของแผนการใชเงินที่ไดจากการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

ในกรณีที่ผูถือหุนใชสิทธิแปลงสภาพเต็มจํานวนซ่ึงเทากับประมาณ 253 ลานบาท หรือนอยกวา 
บริษัทฯ จะนําเงินที่ไดรับจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 เพื่อใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนของบริษัทฯ  โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาถึงแผนการลงทุน 
งบประมาณ ระยะเวลาการใชเงินลงทุน ตลอดจนเงินที่คาดวาจะไดรับจากการระดมทุนในคร้ังนี้ 
เห็นวามีความเปนไปไดที่บริษัทฯ จะสามารถดําเนินการตามวัตถุประสงคและเหตุผลตามที่ไดเสนอ
ใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติในวาระขางตน 
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ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใชเงิน รวมถึงความเพียงพอของแหลง
เงินทุน (กรณีแผนการใชเงินที่ไดจากการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไมครอบคลุม
งบประมาณทั้งหมด)  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใชเงิน
ของบริษัทฯ รวมถึงแหลงที่มาของเงินทุนที่เหมาะสม เพื่อรองรับการลงทุนของบริษัทฯ โดยคํานึงถึง
ความสมดุลของอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (D/E ratio) ซึ่งการออกและจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ WAVE-W1 ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุนในคร้ังนี้ จะทําให
บริษัทฯ สามารถระดมทุนและมีฐานทุนเพิ่มไดประมาณ 253 ลานบาท (บนสมมติฐานที่ผูถือหุนเดิม
ของบริษัทฯ ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ WAVE-W1 ทั้งจํานวน) อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีแผนการ
ขยายการลงทุน โดยการระดมทุนจากแหลงเงินกูดวย  

ทั้งนี้ ในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ     
WAVE-W1 ตามที่ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติในวาระขางตน แตบริษัทฯ ไมสามารถ
ระดมทุนไดเปนผลสําเร็จไดทั้งจํานวน บริษัทฯ ยังสามารถระดมทุนเพิ่มเติมจากการกูยืมอีกสวน
หนึ่ง ดังนั้น แมวาบริษัทฯ จะไมไดรับชําระคาหุนสามัญเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ WAVE-W1 ทั้งจํานวนในทันที บริษัทฯ ก็จะยังคงมีเงินทุนเพียงพอตอการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ตอไป 

ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพ่ิมทุน
และการใชเงินตามแผน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 ใหกับ       
ผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน ตามที่ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติในวาระขางตน 
เห็นวาเม่ือบริษัทฯ ไดรับชําระเงินคาหุนสามัญเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
WAVE-W1 จะทําใหบริษัทฯ มีสวนของฐานทุนที่เพิ่มมากขึ้น และสงผลใหมีอัตราสวนหนี้สินตอสวน
ของผูถือหุน (D/E ratio) ลดตํ่าลง ซึ่งจะสงผลดีตอบริษัทฯ ทําใหบริษัทฯ มีสภาพคลองและฐานะ
ทางการเงินที่ดีขึ้น และยังชวยใหบริษัทฯ สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนจากการกูยืมไดเพิ่มมากขึ้น  

โดยในการน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองวา คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหนาที่ดวยความ
สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ ในเร่ืองการออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และการ
เพิ่มทุนออกหุนเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งในดานความเหมาะสม ความ
เปนไปได ความเปนธรรม ตามหนาที่ของคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่พึงกระทําตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค ขอบังคับบริษัทฯ ตลอดจนกฎเกณฑใดๆ ที่เก่ียวของเปนที่เรียบรอยแลว ทั้งนี้ 
คณะกรรมการบริษัทฯ จะรวมกันรับผิดชอบตอบริษัทฯ และผูถือหุนในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้น
แกบริษัทฯ หากกรรมการกระทําการ หรือละเวนกระทําการใดๆ อันเปนการไมปฏิบัติตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค ขอบังคับบริษัทฯ ตลอดจนกฎเกณฑใดๆ รวมถึงกรณีหากกรรมการกระทําการ หรือ   
ละเวนกระทําการใดๆ อันเปนเหตุใหกรรมการ หรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของกับกรรมการน้ันได
ประโยชนไปโดยมิชอบ โดยผูถือหุนสามารถใชสิทธิในการเรียกคืนประโยชนจากกรรมการท่ีกระทํา
การ หรือละเวนกระทําการใดๆ แทนบริษัทฯ ไดดวย 
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การออกเสียงลงคะแนน  วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในส่ีของ          
ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ
ขอ 4. 

วัตถุประสงคและเหตุผล  สืบเนื่องจากวาระท่ี 8 บริษัทฯ มีความประสงคและเห็นสมควรท่ีจะ
ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 จํานวนไมเกิน 42,120,000 หนวยตอผูถือหุนเดิม
ของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) บริษัทฯ จึงตองดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 ที่จะซ้ือหุนสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ เปนจํานวนท้ังส้ินไมเกิน 42,120,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 
421,200,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 463,320,000 บาท โดยการออกหุนสามัญใหม
จํานวนไมเกิน 42,120,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และในกรณีที่มีหุนสามัญเพิ่มทุนที่
เหลือจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 บริษัทฯ จะดําเนินการลดทุนโดยการตัด
หุนที่ไมไดออกจําหนายจํานวนดังกลาว 

นอกจากนี้ เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขางตน บริษัทฯ จึงขอเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. โดยให
ยกเลิกขอความเดิมและใชขอความตอไปนี้แทน และใหบุคคลท่ีกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อ
ผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ มอบหมาย ดําเนินการจดทะเบียนแกไขหนังสือ
บริคณหสนธิ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รวมถึงมีอํานาจแกไขและเพ่ิมเติม
ถอยคําเพื่อใหเปนไปตามคําส่ังของนายทะเบียน  
 

“ ทุนจดทะเบียน จํานวน 463,320,000 บาท (ส่ีรอยหกสิบสามลาน สามแสนสองหมื่นบาทถวน) 

แบงออกเปน 463,320,000   หุน (ส่ีรอยหกสิบสามลาน สามแสนสองหมื่นหุน) 

มูลคาหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 

โดยแยกออกเปน:   

หุนสามัญ 463,320,000   หุน (ส่ีรอยหกสิบสามลาน สามแสนสองหมื่นหุน) 

หุนบุริมสิทธิ                      - หุน ( - )” 
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลว และเห็นควรเสนอท่ี
ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 42,120,000 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 421,200,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 463,320,000 บาท 
โดยการออกหุนสามัญจํานวนไมเกิน 42,120,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และเห็นควร
เสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. 
เพื่อใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และใหบุคคลท่ีคณะกรรมการผูมีอํานาจ    
ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ มอบหมาย เปนผูดําเนินการจดทะเบียน
แกไขหนังสือบริคณหสนธิ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รวมถึงอํานาจแกไขและ
เพิ่มเติมถอยคําเพื่อใหเปนไปตามคําส่ังของนายทะเบียน ดังมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ 
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาการเขาทําธุรกรรมดังกลาว มีความเหมาะสมและจะเปน
ประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุน 

การออกเสียงลงคะแนน  วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในส่ีของ          
ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะ
ซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 

วัตถุประสงคและเหตุผล  สืบเนื่องจากวาระท่ี 9 บริษัทฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 42,120,000 หุน มูลคา
หุนที่ตราไว (par value) หุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 
โดยมีรายละเอียดที่ไดระบุไวในวาระท่ี 9 ขางตน จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังตอไปนี้ 

1.  จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 42,120,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไว (par 
value) หุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิของผูถือหุนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 ที่จะ
ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
WAVE-W1 ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) ตามท่ีได
เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาอนุมัติในวาระท่ี 8 ขางตน ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียด
ของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WAVE-W1 รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 5 และ 

2. มอบอํานาจใหประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากประธาน
เจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ เปนผู มีอํานาจพิจารณาและกําหนด แกไขเพิ่มเติม และ
เปล่ียนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดตางๆ ที่เก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว 
รวมทั้งมีอํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เก่ียวของ และมีอํานาจดําเนินการตางๆ ที่
จําเปนและสมควร อันเก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงการ
ใหขอมูลและการย่ืนเอกสารหลักฐานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
จํากัด กระทรวงพาณิชย หรือ หนวยงานอื่นๆ ที่เก่ียวของ ตลอดจนการนําหุนสามัญเพิ่มทุนเขา
จดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวย 
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลว และเห็นควรเสนอท่ี
ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 42,120,000 
หุน มูลคาหุนที่ตราไว (par value) หุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิของผูถือหุนใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ WAVE-W1 โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ และมอบอํานาจให
ประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากประธานเจาหนาที่บริหาร
ของบริษัทฯ เปนผูมีอํานาจดําเนินการตางๆ ตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มี
ความเห็นวาการเขาทําธุรกรรมดังกลาว มีความเหมาะสมและจะเปนประโยชนตอบริษัทฯ และ       
ผูถือหุน 

การออกเสียงลงคะแนน  วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและ
ผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 11 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)  

วัตถุประสงคและเหตุผล ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่มีแกไขเพิ่มเติม) กําหนดไววาผูถือหุนซึ่งหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวน
หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด จะขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากระเบียบวาระท่ี
กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลว และเห็นควรบรรจุวาระน้ี
ไวเพื่อเปดโอกาสใหแกผูถือหุนที่ประสงคจะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเร่ืองอื่นๆ นอกจากท่ี
คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดไวในการประชุมคร้ังนี้  

 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนวา บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคล

เขาดํารงตําแหนงกรรมการ สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เปนการลวงหนาไดต้ังแตวันที่             
1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุน 
อยางไรก็ดี ไมปรากฏวามีผูถือหุนทานใดเสนอระเบียบวาระเพิ่มเติมสําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2560 หรือเสนอช่ือบุคคลใดเพื่อเขารับการสรรหาเปนกรรมการแตอยางใด  

อนึ่ง บริษัทฯ ไดกําหนดใหวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวม
ประชุม (Record Date) และวันศุกรที่ 31 มีนาคม 2560 เปนวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อรวบรวมรายชื่อ
ผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแกไข
เพิ่มเติม) 
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ดังกลาวตามวัน เวลา และสถานท่ีที่ระบุ
ไวขางตนโดยพรอมเพรียงกัน โดยบริษัทฯ จะเปดใหลงทะเบียนเพ่ือเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนต้ังแตเวลา    
12.30 น. เปนตนไป 

โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียน หรือหลักฐานแสดงตนในการเขารวมประชุม เอกสารแนบ 7 เพื่อ
ลงทะเบียนเขารวมประชุม ทั้งนี้ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก บริษัทฯ ไดจัดเตรียมอากรแสตมปสําหรับปดใน
หนังสือมอบฉันทะใหแกผูรับมอบฉันทะท่ีมาลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมผูถือหุน หากทานผูถือหุนไมสามารถเขา
รวมประชุมไดดวยตนเอง ทานอาจมอบฉันทะใหผูอื่น หรือ นายประเสริฐ  ภัทรดิลก กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งไมมีสวนไดเสียในทุกวาระท่ีเสนอในการประชุมผูถือหุนคร้ังนี้ (โปรดดูรายละเอียดเก่ียวกับ
ประวัติของกรรมการ และผลงานในปที่ผานมา เอกสารแนบ 8) เขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตาม
แบบหนังสือมอบฉันทะ เอกสารแนบ 9 และ 10   

บริษัทฯ ไดแจงรายละเอียดของการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 และระเบียบวาระการประชุมให    
ผูถือหุนทราบลวงหนากอนการประชุมบนเว็บไซต http://www.wave-groups.com หากทานผูถือหุนมีขอสงสัยหรือ
ประสงคสอบถามเพ่ิมเติม โปรดติดตอสอบถามฝายส่ือสารองคกรและนักลงทุนสัมพันธ โทร 0-2665-6705 และ
หากผูถือหุนทานใดตองการรับหนังสือรายงานประจําป 2559 ทานสามารถติดตอขอรับไดที่ฝาย Corporate 
Finance เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนททาวเวอร ชั้น 15 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
10110 โทรศัพท 02-665-6705 โทรสาร 02-665-6750 หรือกรอกแบบฟอรม เอกสารแนบ 11 และสงกลับมาทาง
โทรสาร เพื่อทางบริษัทฯ จะไดจัดสงใหแกทานตอไป 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

 นายแมทธิว กิจโอธาน 
ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจาหนาที่บริหาร 
 บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

 


