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หนา 1 จาก 8 
 

 

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

กรุงเทพมหานคร 10110 
 

วันที่ 30 มีนาคม 2561 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 (คร้ังที่ 25/2561) 

เรียน ทานผูถือหุน บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

ส่ิงที่สงมาดวย เอกสารแนบ 1-10 ในหนาสารบัญของหนังสือเชิญประชุมนี้ 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561   
(คร้ังที่ 25/2561) ในวันจันทรที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ อาคารมาลีนนท ทาวเวอร (อาคาร M2) ชั้น 8 
เลขท่ี 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 

วัตถุประสงคและเหตุผล  รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 22 มีนาคม 
2561 ไดบันทึกถูกตองตามความเปนจริง โดยไดจัดทําแลวเสร็จและไดสงใหตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และหนวยงานอื่นที่เก่ียวของภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด พรอมทั้งเผยแพรทาง
เว็บไซตของบริษัทฯ (www.wave-groups.com) แลว  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 22 
มีนาคม 2561 ไดบันทึกถูกตองตามความเปนจริง โดยไดจัดทําแลวเสร็จและไดสงใหตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงานอื่นที่เก่ียวของภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด พรอม
ทั้งเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัทฯ (www.wave-groups.com) แลว รายละเอียดปรากฏตาม 
เอกสารแนบ 1 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมดังกลาว 

การออกเสียงลงคะแนน  วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและ
ผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลประกอบการป 2560 และรายงานประจําป 2560 

วัตถุประสงคและเหตุผล  ผูถือหุนควรรับทราบผลประกอบการของบริษัทฯ ป 2560 และรายงาน
ประจําป 2560 ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แลว  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณารับทราบผลประกอบการของบริษัทฯ  ประจําป  2560 และรายงานประจําป  2560 
รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 2 

การออกเสียงลงคะแนน  วาระน้ีเปนวาระแจงเพื่อทราบ จึงไมมีการออกเสียงลงคะแนน 

  



หนา 2 จาก 8 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

วัตถุประสงคและเหตุผล  งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ ไดผาน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และไดรับการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว โดยผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ วามี
ความถูกตองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ ที่ไดผานการ       
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และไดรับการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว โดยผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ วามี
ความถูกตองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

การออกเสียงลงคะแนน  วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและ
ผูรับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจายเงินปนผล ประจําป 2560 

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  ตามมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ไดกําหนดวา “การจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจาก
เงินกําไรจะกระทํามิได ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหจายเงินปนผล…” ซึ่งจาก     
งบการเงินประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว 
พบวา งบการเงินเฉพาะบริษัทมีผลกําไรสะสม 216.79 ลานบาท หลังจากหักสวนหน่ึงไวเปนทุน
สํารองตามกฎหมายจํานวน 43.87 ลานบาท 

อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการงด
จายเงินปนผล ประจําป 2560 อันเนื่องมาจากบริษัทฯ และบริษัทยอยมีความจําเปนตองสํารอง      
เงินสดเพื่อใชในการขยายธุรกิจในอนาคตและเปนเงินทุนหมุนเวียนตอไป 

การออกเสียงลงคะแนน  วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและ
ผูรับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

  



หนา 3 จาก 8 
 

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 10 ทาน ดังนั้น ใน
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําปคร้ังนี้ จึงมีกรรมการท่ีตองพนจากตําแหนงตามวาระจํานวน        
4 ทาน คือ  

(1) นายประเสริฐ  ภัทรดิลก กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
(2) นายชัยประนิน  วิสุทธิผล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ และ 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
(3) นายฟลิป โอลิเวอร เพียซ กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเส่ียง และ 

กรรมการกํากับดูแลกิจการ 
(4) นายธีร  สีอัมพรโรจน กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และ 

กรรมการบริหารความเส่ียง 
 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณากล่ันกรองแลว (โดย
กรรมการที่ไมมีสวนไดเสีย) เห็นสมควรใหเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงต้ัง          
(1) นายประเสริฐ  ภัทรดิลก (2) นายชัยประนิน  วิสุทธิผล (3) นายฟลิป โอลิเวอร เพียซ และ (4) 
นายธีร  สีอัมพรโรจน ใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหน่ึง เนื่องจากบุคคลทั้ง 4 
ทานดังกลาว เปนบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีความรู
ความสามารถและคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ท้ังนี้ รายละเอียดเก่ียวกับประวัติของกรรมการ และ/หรือผลงานในปที่
ผานมา รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 4 

อนึ่ง บริษัทฯ ขอเรียนวาในชวงที่ผานมาไมมีผูถือหุนเสนอบุคคลใดเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปน
กรรมการ 

การออกเสียงลงคะแนน  ในวาระแตงต้ังกรรมการนี้ บริษัทฯ ไดใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิเลือกต้ัง
กรรมการเปนรายบุคคล โดยวาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและ
ผูรับมอบฉันทะท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียไมไดออกเสียง
ลงคะแนน  

(หมายเหตุ หลักเกณฑและวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดไวในขอบังคับ
ของบริษัทฯ ขอ 16) 

  



หนา 4 จาก 8 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย 
ประจําป 2561  

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 2561 ในวงเงิน 5,700,000 บาท 
(เทากับวงเงินของป 2560) ตามที่ไดผานการกล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนแลว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย ประจําป 2561 ใน
วงเงิน 5,700,000 บาท ดังกลาว 

โครงสรางคาตอบแทนกรรมการสําหรับปที่ผานมา (ป 2560) เปรียบเทียบกับปที่เสนอ (ป 2561) 
เปนดังนี้ 

  



หนา 5 จาก 8 
 

 

 ป 2560 ป 2561 

 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 - 10,000 บาท 

 กรรมการอิสระ และกรรมการ 10,000 บาท 5,000 บาท - 5,000 บาท 
คณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการ 

    

 ประธานกรรมการกํากับดูแล
กิจการ 

15,000 บาท 5,000 บาท - 10,000 บาท 

 กรรมการอิสระ 10,000 บาท 5,000 บาท - 5,000 บาท 
คณะกรรมการการลงทุน     

 ประธานกรรมการการลงทุน 15,000 บาท 5,000 บาท - - 

 กรรมการ 10,000 บาท 5,000 บาท - - 

 

การออกเสียงลงคะแนน  วาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ              
ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

  



หนา 6 จาก 8 
 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2561 

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  ในป 2560 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 2561 ของกลุม   
บริษัทฯ ตอไปอีก เปนปที่ 7 ซึ่งเร่ิมต้ังแตป 2555 โดยไดกําหนดคาตอบแทนเปนจํานวนเงิน 
3,330,000 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติการแตงต้ัง บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 
2561 และกําหนดคาตอบแทนเปนจํานวนเงิน 3,330,000 บาท ตามที่ไดผานการกล่ันกรองจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว โดยผูสอบบัญชีมีรายชื่อดังตอไปนี้ 

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

โดยในป 2560 บริษัทฯ ไมไดจายคาตอบแทนของงานบริการอื่น ใหแกสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบ
บัญชีสังกัดแตอยางใด ทั้งนี้ กําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงขางตนเปนผูทําการตรวจสอบ และ
แสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ ได และในกรณีที่ผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกลาว         
ไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูสอบบัญชี  
รับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ท่ีมีคุณสมบัติครบถวนปฏิบัติ
หนาที่แทนได 

สําหรับคาสอบบัญชีประจําป 2561 เม่ือไดพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราคาสอบ
บัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแลว เห็นวา บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส       
เอบีเอเอส จํากัด มีคาสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณา
กําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชีประจําป 2561 เปนยอดรวมของกลุมบริษัทฯ (ไมรวมคาสอบ
บัญชีของกลุมบริษัท Index) ทั้งส้ิน 3,330,000 บาท  

รายละเอียดคาสอบบัญชีในปที่ผานมา (ป 2560) เปรียบเทียบกับปที่เสนอ (ป 2561) เปนดังนี้ 

(หนวย : บาท) ป 2560 ป 2561 เปล่ียนแปลง 

คาสอบบัญชี 3,330,000 3,330,000 - 
 



หนา 7 จาก 8 
 

การออกเสียงลงคะแนน  วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและ
ผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัทฯ 

วัตถุประสงคและเหตุผล  เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดและหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยในสวนของหลักทรัพยและนายทะเบียนหลักทรัพยที่มีผลใชบังคับอยูในปจจุบัน 
ดังนี้  

ขอบังคับปจจุบัน ขอบังคับที่เสนอแกไขเพ่ิมเติม 
ขอ 6 ใบหุนของบริษัทนี้เปนชนิดระบุชื่อผูถือหุน 
และตองมีกรรมการอยางนอยหนึ่งคนลงหรือ
พิมพลายมือชื่อ หรือมอบหมายใหนายทะเบียน
หุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยลงหรือพิมพลายมือชื่อแทนก็ได  
 
 
ในกรณีที่บริษัทมอบหมายใหตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยเปนนายทะเบียนหุนของบริษัท 
วิธีปฏิบัติที่เก่ียวของกับงานนายทะเบียนหุน
ของบริษัทใหเปนไปตามที่นายทะเบียนหุน
กําหนด 

ขอ 6 หุนของบริษัทเปนหุนชนิดระบุช่ือ  
ผูถือ โดยใบหุนทุกใบของบริษัทนี้จะระบุ
ช่ือผูถือหุน และตองมีกรรมการอยางนอย
หนึ่งคนลงหรือพิมพลายมือชื่อ หรือมอบหมาย
ใหนายทะเบียนหลักทรัพยตามกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยลงหรือ
พิมพลายมือช่ือแทนก็ได 
ในกรณีที่บริษัทมอบหมายใหบริษัท ศูนยรับ

ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัดเปน
นายทะเบียนหลักทรัพยของบริษัท วิธีปฏิบัติ
ที่เก่ียวของกับงานทะเบียนหลักทรัพยของ
บ ริ ษั ท ใ ห เ ป น ไ ป ต า ม ท่ีนายท ะ เ บี ย น

หลักทรัพยกําหนด 
 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลว และเห็นควรเสนอท่ี
ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอ 6 ของขอบังคับของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลอง
กับขอกําหนดและหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในสวนของหลักทรัพยและนาย
ทะเบียนหลักทรัพยที่มีผลใชบังคับอยูในปจจุบัน ตามที่เสนอทุกประการ  

การออกเสียงลงคะแนน  วาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในส่ีของ          
ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระที่ 9 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)  

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

  



หนา 8 จาก 8 
 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลว และเห็นควรบรรจุวาระน้ี
ไวเพื่อเปดโอกาสใหแกผูถือหุนที่ประสงคจะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเร่ืองอื่นๆ นอกจากท่ี
คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดไวในการประชุมคร้ังนี้  

 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนวา บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคล

เขาดํารงตําแหนงกรรมการ สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เปนการลวงหนาไดต้ังแตวันที่             
1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุน 
อยางไรก็ดี ไมปรากฏวามีผูถือหุนทานใดเสนอระเบียบวาระเพิ่มเติมสําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2561 หรือเสนอช่ือบุคคลใดเพื่อเขารับการสรรหาเปนกรรมการแตอยางใด  

อนึ่ง บริษัทฯ ไดกําหนดใหวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวม
ประชุม (Record Date) จึงเรียนมาเพื่อโปรดเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ดังกลาวตามวัน เวลา 
และสถานท่ีที่ระบุไวขางตนโดยพรอมเพรียงกัน โดยบริษัทฯ จะเปดใหลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน
ต้ังแตเวลา    12.30 น. เปนตนไป 

โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียน หรือหลักฐานแสดงตนในการเขารวมประชุม เอกสารแนบ 5 เพื่อ
ลงทะเบียนเขารวมประชุม ทั้งนี้ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก บริษัทฯ ไดจัดเตรียมอากรแสตมปสําหรับปดใน
หนังสือมอบฉันทะใหแกผูรับมอบฉันทะท่ีมาลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมผูถือหุน หากทานผูถือหุนไมสามารถเขา
รวมประชุมไดดวยตนเอง ทานอาจมอบฉันทะใหผูอื่น หรือ นายประเสริฐ  ภัทรดิลก กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งไมมีสวนไดเสียในทุกวาระท่ีเสนอในการประชุมผูถือหุนคร้ังนี้ (โปรดดูรายละเอียดเก่ียวกับ
ประวัติของกรรมการ และผลงานในปที่ผานมา เอกสารแนบ 6) เขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตาม
แบบหนังสือมอบฉันทะ เอกสารแนบ 7 และ 8   

บริษัทฯ ไดแจงรายละเอียดของการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 และระเบียบวาระการประชุมให    
ผูถือหุนทราบลวงหนากอนการประชุมบนเว็บไซต http://www.wave-groups.com หากทานผูถือหุนมีขอสงสัยหรือ
ประสงคสอบถามเพ่ิมเติม โปรดติดตอสอบถามฝายส่ือสารองคกรและนักลงทุนสัมพันธ โทร 0-2665-6705 และ
หากผูถือหุนทานใดตองการรับหนังสือรายงานประจําป 2560 ทานสามารถติดตอขอรับไดที่ฝาย Corporate 
Finance เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนททาวเวอร ชั้น 15 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
10110 โทรศัพท 02-665-6705 โทรสาร 02-665-6750 หรือกรอกแบบฟอรม เอกสารแนบ 9 และสงกลับมาทาง
โทรสาร เพื่อทางบริษัทฯ จะไดจัดสงใหแกทานตอไป 

 

ขอแสดงความนับถือ  

- นายแมทธิว  กิจโอธาน - 

      (นายแมทธิว กิจโอธาน) 
ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจาหนาที่บริหาร 
 บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

 




