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เกณฑการเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนลวงหนา 
(ตัง้แตวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 

 

1. วัตถุประสงค 
บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ไดตระหนักถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน ตามหลักการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดี บริษัทฯ จึงเปดโอกาสใหสิทธิและไดกําหนดหลักเกณฑแกผูถือหุนของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องที่ผูถือหุนเห็นวาจะเปนประโยชน     
แกบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 โดยมีหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ ดังน้ี 
 

2. คุณสมบัติของผูถือหุนท่ีมีสิทธิเสนอวาระการประชุม 
2.1 เปนผูถือหุนของบริษัทฯ ที่มีสัดสวนการถือหุนไมนอยกวารอยละ 4 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว

จํานวน 421,200,000 หุน (หรือเทากับ 16,848,000 หุน) โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได  
2.2 เปนผูถือหุนตามสัดสวนที่กําหนดในขอ 2.1 ตอเน่ืองกันไมนอยกวา 12 เดือน นับจากวันที่ถือหุนจนถึงวันปดสมุดทะเบียน        

ผูถือหุนเพ่ือกําหนดสิทธิในการเขาประชุมสามัญผูถือหุนประจําปน้ันๆ และยังคงเปนผูถือหุนดังกลาวในวันที่เสนอระเบียบวาระ
การประชุม   

 

3. การเสนอวาระการประชุม 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไมพิจารณาประเด็นดังตอไปน้ี 
3.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎและระเบียบตางๆ ของหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่กํากับดูแลบริษัทฯ 

หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมผูถือหุน การกํากับดูแลกิจการที่ดี หรือจรรยาบรรณธุรกิจ    
ของบริษัท 

3.2 เรื่องที่เปนอํานาจบริหารจัดการของคณะกรรมบริษัท เวนแตเปนกรณีที่กอใหเกิดความเสียหายอยางมีนัยสําคัญตอผูถือหุน
โดยรวม 

3.3 เรื่องที่อยูนอกเหนืออํานาจที่บรษิัทฯ จะดําเนินการได 
3.4 เรื่องที่ผูถือหุนเคยเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาในรอบ 12 เดือน ที่ผานมา และไดรับมติสนับสนุนดวยคะแนนเสียง

นอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ขอเท็จจริงในเรื่องน้ันยังไมไดเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ  
3.5 เรื่องที่ไมเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ 
3.6 เรื่องที่เปนไปเพ่ือประโยชนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดโดยเฉพาะ 
3.7 เรื่องที่บริษัทฯ ไดดําเนินการแลว 
3.8 เรื่องที่เสนอโดยผูถือหุนที่มีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอ 2  
3.9 เรื่องที่ผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง หรือไมสามารถติดตอได หรือเสนอมาไมทันภายในระยะเวลาที่กําหนด 
3.10 เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ไมมีความจําเปนที่ตองบรรจุเปนวาระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทสามารถอธิบาย

เหตุผลตอผูถือหุนไดอยางเหมาะสม 
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4. ขั้นตอนการพิจารณา 
4.1 ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 2 สามารถดาวนโหลดแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนลวงหนา ไดจาก

เว็บไซตบริษัทที่ www.wave-groups.com และนําสงแบบฟอรมพรอมเอกสารประกอบไปยังที่อยู ดังน้ี 
สํานักเลขานุการบริษัท 
บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 
อาคารมาลีนนททาวเวอร ชั้น 15 
เลขท่ี 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
ทั้งน้ี เอกสารทั้งหมดตองนําสงภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเปนสําคัญ 

4.2 กรณีสํานักเลขานุการบริษัท พบวา ขอมูลหรือเอกสารที่ไดรับไมถูกตอง หรือไมครบถวน สํานักเลขานุการบริษัทจะแจง
กลับไปยังผูถือหุนภายใน 7 วันทําการหลังจากวันที่ไดรับเอกสาร และหากผูถือหุนมิไดแกไขขอมูลหรือเอกสารใหถูกตอง
ภายในระยะเวลาที่สํานักเลขานุการบริษัทกําหนดแจงไปยังผูถือหุน สํานักเลขานุการบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะนําขอเสนอของ
ผูถือหุนเพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

4.3 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสม จะถูกบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในหนังสือ
นัดประชุมผูถือหุน โดยระบใุนวาระดังกลาววาเปนเรื่องเสนอโดยผูถือหุน พรอมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

4.4 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทไมบรรจุเปนวาระการประชุม คณะกรรมการจะแจงใหผูถือหุนทราบ พรอมทั้งช้ีแจงเหตุผลผาน

ชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัทฯ ที่ www.wave-groups.com รวมท้ังแจงที่ประชุม    
ผูถือหุนอีกครั้งในวันประชุม 

 

5. เอกสารหลักฐาน 
ผูถือหุนแนบเอกสารและขอมูลประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
5.1 หลักฐานการถือหุน  

ไดแก สําเนาใบหุนพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือหนังสือรับรองการถือหุนจากบริษัทหลักทรัพย หรือจากศูนย       
รับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

5.2 หลักฐานการแสดงตนของผูถือหุน 
1) กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว
ตางประเทศ) หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว ที่ยังไมหมดอายุของผูถือหุน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

2) กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล 
สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไมเกิน 180 วัน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง  (กรณี
เปนชาวตางประเทศ) หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว ที่ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงลายมือช่ือที่ได   ลงนาม
ในแบบฟอรมแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนลวงหนา พรอมรับรองสําเนาถูกตองและประทับตราสําคัญของ
นิติบุคคล (ถามี)  

ในกรณีที่ผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนลวงหนา ผูถือหุนทุกรายตองกรอกขอมูลในแบบเสนอ
วาระการประชุมสามัญผูถือหุนลวงหนา ใหครบถวนทั้ง (ขอ 1) และ (ขอ 2) และลงช่ือไวเปนหลักฐาน แลวรวบรวม             
เปนชุดเดียวกัน โดยแยกหน่ึงแบบฟอรมตอการเสนอหน่ึงวาระการประชุม จากน้ันนําสงบริษัทฯ  

5.3 ขอมูลประกอบการพิจารณา (ถามี) 
 

Download : แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนลวงหนา 

http://investor-th.wave-groups.com/misc/shareholder-meeting/agm2018/20170922-wave-agm2018-form-proposing-agenda-th.pdf
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เกณฑการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 

(ตัง้แตวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 
 

1. วัตถุประสงค 
บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ไดตระหนักถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน ตามหลักการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดี บริษัทฯ จึงเปดโอกาสใหสิทธิและไดกําหนดหลักเกณฑแกผูถือหุนของบริษัทฯ ในการเสนอช่ือบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 
เปนการลวงหนาสําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 โดยมีหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ ดังน้ี     
 

2. คุณสมบัติของผูถือหุนท่ีมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 
2.1 เปนผูถือหุนของบริษัทฯ ที่มีสัดสวนการถือหุนไมนอยกวารอยละ 4 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว

จํานวน 421,200,000 หุน (หรือเทากับ 16,848,000 หุน) โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได  
2.2 เปนผูถือหุนตามสัดสวนที่กําหนดในขอ 2.1 ตอเน่ืองกันไมนอยกวา 12 เดือน นับจากวันที่ถือหุนจนถึงวันปดสมุดทะเบียน     

ผูถือหุนเพ่ือกําหนดสิทธิในการเขาประชุมสามัญผูถือหุนประจําปน้ันๆ และยังคงเปนผูถือหุนดังกลาวในวันที่เสนอช่ือบุคคล
เพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท  

 
3. การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 

บุคคลที่ไดรับเสนอช่ือเปนกรรมการบริษัท ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังน้ี 
3.1 มีคุณสมบัติถูกตองและไมมีลักษณะตองหาม ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
3.2 มีความรู ความสามารถที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีประวัติการทํางานที่ดี 
3.3 เปนผูมีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาใหกับบริษัทฯ ไดอยางเพียงพอ 
3.4 ไมเคยถูกถอดจากการเปนกรรมการ ผูจัดการ พนักงานหรือผูมีอํานาจในการจัดการของหนวยงาน 
3.5 เปนผูที่ไมประกอบกิจการหรือเขารวมในกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมวาจะ

ทําเพ่ือประโยชนตน หรือประโยชนผูอื่น 
 
4. ขั้นตอนการพิจารณา 

4.1 ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 2 สามารถดาวนโหลดแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ไดจาก

เว็บไซตบริษัทที่ www.wave-groups.com และนําสงแบบฟอรมพรอมเอกสารประกอบไปยังที่อยู ดังน้ี 
สํานักเลขานุการบริษัท 
บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 
อาคารมาลีนนททาวเวอร ชั้น 15 
เลขท่ี 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
ทั้งน้ี เอกสารทั้งหมดตองนําสงภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเปนสําคัญ 

4.2 กรณีสํานักเลขานุการบริษัท พบวา ขอมูลหรือเอกสารที่ไดรับไมถูกตอง หรือไมครบถวน สํานักเลขานุการบริษัทจะแจง
กลับไปยังผูถือหุนภายใน 7 วันทําการหลังจากวันที่ไดรับเอกสารและหากผูถือหุนมิไดแกไขขอมูลหรือเอกสารใหถูกตอง
ภายในระยะเวลาที่สํานักเลขานุการบริษัทกําหนดแจงไปยังผูถือหุน สํานักเลขานุการบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะนําขอเสนอของ
ผูถือหุนเพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
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4.3 สํานักเลขานุการบริษัทจะสงรายช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดใหกับคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปน

ผูพิจารณากอน หลังจากน้ันจะไดนําเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยหากคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ จึงจะบรรจุรายช่ือบุคคล
ดังกลาวในวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน พรอมความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท 

4.4 บุคคลที่ไมผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะแจงใหผูถือหุนทราบพรอมทั้งช้ีแจงเหตุผลผานชองทางของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัทฯ ที่ www.wave-groups.com รวมทั้งแจงที่ประชุมผูถือหุนอีกครั้ง       
ในวันประชุม 

 
5. เอกสารหลักฐาน 

ผูถือหุนแนบเอกสารและขอมูลประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
5.1 หลักฐานการถือหุน  

ไดแก สําเนาใบหุนพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือหนังสือรับรองการถือหุนจากบริษัทหลักทรัพย หรือจากศูนย       
รับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

5.2 หลักฐานการแสดงตนของผูถือหุน 
1) กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว
ตางประเทศ) หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว ที่ยังไมหมดอายุของผูถือหุน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

2) กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล 
สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไมเกิน 180 วัน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง  (กรณี
เปนชาวตางประเทศ) หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว ที่ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงลายมือช่ือที่ได   ลงนาม
ในแบบฟอรมแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท พรอมรับรองสําเนาถูกตองและประทับตราสําคัญ
ของนิติบุคคล (ถามี) 

ในกรณีที่ผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอช่ือบุคคลเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายแรกตองกรอกขอมูลใน    
แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ใหครบถวนทั้ง 3 ขอ และลงช่ือไวเปนหลักฐาน และผูถือหุนรายที่ 2         
เปนตนไป กรอกขอมูลเฉพาะ (ขอ 1) และ (ขอ 2) ของแบบใหครบถวนและลงช่ือไวเปนหลักฐานทุกราย แลวรวบรวม        
เปนชุดเดียวกัน โดยแยกหน่ึงแบบฟอรมตอการเสนอช่ือกรรมการหน่ึงคน จากน้ันนําสงบริษัทฯ   

5.3 ขอมูลประกอบการพิจารณา (ถามี) 
 

Download : แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 

http://investor-th.wave-groups.com/misc/shareholder-meeting/agm2018/20170922-wave-agm2018-form-proposing-director-th.pdf



