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

กรุงเทพมหานคร 10110 
 

วันที่ 29 มีนาคม 2562 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 (คร้ังที่ 26/2562) 

เรียน ทานผูถือหุน บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

ส่ิงที่สงมาดวย เอกสารแนบ 1-10 ในหนาสารบัญของหนังสือเชิญประชุมนี้ 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562   
(คร้ังที่ 26/2562) ในวันอังคารท่ี 30 เมษายน 2562 ณ อาคารมาลีนนท ทาวเวอร (อาคาร M2) ชั้น 8 เลขท่ี 3199   
ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 (ครั้งที่ 25/2561) เมื่อวันที่ 
30 เมษายน 2561 

วัตถุประสงคและเหตุผล  รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 (คร้ังที่ 25/2561) เม่ือ
วันที่ 30 เมษายน 2561 ไดบันทึกถูกตองตามความเปนจริง โดยไดจัดทําแลวเสร็จและไดสงใหตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงานอื่นที่เก่ียวของภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด พรอม
ทั้งเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัทฯ (www.wave-groups.com) แลว  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 (คร้ังที่ 
25/2561) เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2561 ไดบันทึกถูกตองตามความเปนจริง โดยไดจัดทําแลวเสร็จ
และไดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงานอื่นที่เก่ียวของภายในระยะเวลาท่ี
กฎหมายกําหนด พรอมทั้งเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัทฯ (www.wave-groups.com) แลว 
รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุม        
ผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

การออกเสียงลงคะแนน  วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและ
ผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลประกอบการป 2561 และรายงานประจําป 2561 

วัตถุประสงคและเหตุผล  ผูถือหุนควรรับทราบผลประกอบการของบริษัทฯ ป 2561 และรายงาน
ประจําป 2561 ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แลว  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณารับทราบผลประกอบการของบริษัทฯ  ประจําป  2561 และรายงานประจําป  2561 
รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 2 

การออกเสียงลงคะแนน  วาระน้ีเปนวาระแจงเพื่อทราบ จึงไมมีการออกเสียงลงคะแนน  
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

วัตถุประสงคและเหตุผล  งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ ไดผาน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และไดรับการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว โดยผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ วามี
ความถูกตองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ ที่ไดผานการ       
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และไดรับการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว โดยผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ วามี
ความถูกตองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

การออกเสียงลงคะแนน  วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและ
ผูรับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจายเงินปนผลประจําป 2561 

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 2561 ที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว 
พบวา งบการเงินเฉพาะบริษัทมีผลกําไรสะสม 272.34 ลานบาท หลังจากหักสวนหน่ึงไวเปนทุน
สํารองตามกฎหมายจํานวน 46.80 ลานบาท  

อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการงด
จายเงินปนผล ประจําป 2561 อันเนื่องมาจากบริษัทฯ และบริษัทยอยมีความจําเปนตองสํารอง      
เงินสดเพื่อใชในการขยายธุรกิจในอนาคตและเปนเงินทุนหมุนเวียนตอไป 

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 10 ทาน ดังนั้น ใน
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําปคร้ังนี้ จึงมีกรรมการท่ีตองพนจากตําแหนงตามวาระจํานวน        
3 ทาน คือ  

(1) นายแมทธิว  กิจโอธาน กรรมการ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจาหนาที่บริหาร และ
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

(2) นายสมศักด์ิ  พยับเดชาชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
(3) ดร.แคทลีน  มาลีนนท กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณากล่ันกรองแลว (โดย
กรรมการที่ไมมีสวนไดเสีย) เห็นสมควรใหเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงต้ัง           
(1) นายแมทธิว  กิจโอธาน (2) นายสมศักด์ิ  พยับเดชาชัย และ (3) ดร.แคทลีน  มาลีนนท ใหกลับ
เขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหน่ึง เนื่องจากบุคคลทั้ง 3 ทานดังกลาว เปนบุคคลที่มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีความรูความสามารถและคุณสมบัติ
ครบถวนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไข
เพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไข
เพิ่มเติม) ทั้งนี้ รายละเอียดเก่ียวกับประวัติของกรรมการ และ/หรือผลงานในปที่ผานมา รายละเอียด
ปรากฏตาม เอกสารแนบ 4 

อนึ่ง บริษัทฯ ขอเรียนวาในชวงที่ผานมาไมมีผูถือหุนเสนอบุคคลใดเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปน
กรรมการ 

การออกเสียงลงคะแนน  ในวาระแตงต้ังกรรมการนี้ บริษัทฯ ไดใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิเลือกต้ัง
กรรมการเปนรายบุคคล โดยวาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและ
ผูรับมอบฉันทะท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียไมไดออกเสียง
ลงคะแนน  

(หมายเหตุ หลักเกณฑและวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดไวในขอบังคับ
ของบริษัทฯ ขอ 16)  

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย 
ประจําป 2562  

วัตถุประสงคและเหตุผล  ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 31 ไดกําหนดวา “ใหบริษัทจาย
คาตอบแทนแกกรรมการอันเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติหนาที่ตามความจําเปนและสมควร ไดแก 
เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเล้ียง โบนัส” คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดดําเนินการ
เก่ียวกับคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย สรุปไดดังนี้  
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(1) กําหนดหลักเกณฑและนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดยอย และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเสนอขออนุมัติตอที่
ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี โดยไดกล่ันกรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหนาที่ 
ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คลายคลึงกันและประโยชนที่คาดวา
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 และคณะกรรมการชุดยอยประจําป 2562 ในวงเงิน 5,700,000 บาท (เทากับ
วงเงินของป 2561) ตามที่ไดผานการกล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
แลว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการ
กําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยประจําป 2562 ในวงเงิน 
5,700,000 บาท ดังกลาว 

โครงสรางคาตอบแทนกรรมการสําหรับปที่ผานมา (ป 2561) เปรียบเทียบกับปที่เสนอ (ป 2562) 
เปนดังนี้   

 ป 2561 ป 2562 

 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 
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 ป 2561 ป 2562 

 คาตอบแทน 
รายเดือน 

เบี้ยประชุม คาตอบแทน 
รายเดือน 

เบี้ยประชุม 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง     
 ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

- 10,000 บาท - 10,000 บาท 

 กรรมการอิสระ และกรรมการ - 5,000 บาท - 5,000 บาท 
คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ     
 ประธานกรรมการกํากับดูแล
กิจการ 

- 10,000 บาท - 10,000 บาท 

 กรรมการอิสระ - 5,000 บาท - 5,000 บาท 

 

การออกเสียงลงคะแนน  วาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ              
ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2562 

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  ในป 2561 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 2562 ของกลุม   
บริษัทฯ ตอไปอีก เปนปที่ 8 ซึ่งเร่ิมต้ังแตป 2555 โดยไดกําหนดคาตอบแทนเปนจํานวนเงิน 
3,430,000 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติการแตงต้ัง บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 
2562 และกําหนดคาตอบแทนเปนจํานวนเงิน 3,430,000 บาท ตามที่ไดผานการกล่ันกรองจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว โดยผูสอบบัญชีมีรายชื่อดังตอไปนี้ 

1. นางสาวสกุณา แยมสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/ หรือ 
2. นางณฐพร พันธุอุดม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และ/หรือ 
3. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 
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โดยในป 2561 บริษัทฯ ไมไดจายคาตอบแทนของงานบริการอื่น ใหแกสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบ
บัญชีสังกัดแตอยางใด ทั้งนี้ กําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงขางตนเปนผูทําการตรวจสอบ และ
แสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ ได และในกรณีที่ผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกลาว         
ไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูสอบบัญชี  
รับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ที่มีคุณสมบัติครบถวนปฏิบัติ
หนาที่แทนได 

สําหรับคาสอบบัญชีประจําป 2562 เม่ือไดพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราคาสอบ
บัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแลว เห็นวา บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส       
เอบีเอเอส จํากัด มีคาสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณา
กําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชีประจําป 2562 เปนยอดรวมของกลุมบริษัทฯ (ไมรวมคาสอบ
บัญชีของกลุมบริษัท Index) ทั้งส้ิน 3,430,000 บาท  

รายละเอียดคาสอบบัญชีในปที่ผานมา (ป 2561) เปรียบเทียบกับปที่เสนอ (ป 2562) เปนดังนี้ 

(หนวย : บาท) ป 2561 ป 2562 เปล่ียนแปลง 

คาสอบบัญชี 3,330,000 3,430,000 เพิ่มขึ้น 100,000 
 

การออกเสียงลงคะแนน  วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและ
ผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัทฯ 

วัตถุประสงคและเหตุผล  สืบเนื่องจากประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ (“คสช.”) ฉบับที่ 
74/2557 เร่ือง การประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส และคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 
21/2560 เร่ือง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งไดมีการ
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดพ.ศ. 2535 ในหลายมาตรา ดังนั้น เพื่อให
สอดคลองกับการแกไขเพิ่มเติมดังกลาวตามประกาศ คสช. และคําส่ังหัวหนา คสช. และเพื่อใหเกิด
ความคลองตัวในการบริหารงานของบริษัทฯ ดังนี้  

ขอบังคับปจจุบัน ขอบังคับที่เสนอแกไขเพ่ิมเติม 

หมวดที่ 4 “คณะกรรมการ” 

ขอ 31 ใหคณะกรรมการของบริษัทตองประชุม
อยางนอย 3 เดือนตอคร้ัง 

 

 

 

 

หมวดที่ 4 “คณะกรรมการ” 

ขอ 31 ใหคณะกรรมการของบริษัทตองประชุม
อยางนอย 3 เดือนตอคร้ัง ณ จังหวัดอันเปน
ที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัท หรือจังหวัด
ใกลเคียง หรือ ณ สถานที่อ่ืนใด โดยการ
กําหนด วัน เวลาและสถานท่ี เปนไปตาม
ดุลยพินิจของประธานกรรมการ   

ประธานกรรมการอาจกําหนดใหมีการ
จัดประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสก็ได โดย
การประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสตอง
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ขอบังคับปจจุบัน ขอบังคับที่เสนอแกไขเพ่ิมเติม 

 
 

ใหบริษัทจายคาตอบแทนแกกรรมการ   
อันเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติหนาที่ตามความ
จําเปนและสมควรไดแก เงินเดือน เบี้ยประชุม 
เบี้ยเล้ียง โบนัส   

ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่
กฎหมายกําหนดไวในเรื่องนั้นๆ ดวย  

ใหบริษัทจายคาตอบแทนแกกรรมการ   
อันเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติหนาที่ตามความ
จําเปนและสมควรไดแก เงินเดือน เบี้ยประชุม 
เบี้ยเล้ียง โบนัส   

หมวดที่ 5 “การประชุมผูถือหุน” 

ขอ 33 คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุม   
ผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 
4 เดือนนับแตวันส้ินสุดของรอบปบัญชีของ
บริษัท  

การประชุมผู ถือหุนคราวอ่ืนนอกจากที่
กลาวมาแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการ
ประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร 
หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอย
กวา  1 ใน  5 ของจํานวนหุนที่จําหนายได
ทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คนซ่ึงมีหุน
นับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวน
หุนที่จําหนายไดทั้ งหมด  จะเขา ช่ือกันทํา
หนัง สือขอใหคณะกรรมการเ รียกประชุม   
ผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได แต
ตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวให
ชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้
คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน
ภายใน 1 เดือนนับแตวันไดรับหนังสือจาก   
ผูถือหุน 

หมวดที่ 5 “การประชุมผูถือหุน” 

ขอ 33 คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุม   
ผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 
4 เดือนนับแตวันส้ินสุดของรอบปบัญชีของ
บริษัท  

การประชุมผู ถือหุนคราวอื่นนอกจาก   
วรรคหนึ่ง ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ โดย
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการ
ประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร 

ผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับ
รวมกันไดไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวน
หุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะเขาช่ือกันทํา
หนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุม  
ผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได 
แตตองระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให
เ รี ยกประชุมไว ให ชัด เจนในหนั ง สือ
ดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการ
ตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 45 
วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน  

ในกรณีที่คณะกรรมการไมจัดใหมีการ
ประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตาม  
วรรคสาม ผูถือหุนทั้งหลายซึ่งเขาช่ือกัน
หรือผูถือหุนคนอ่ืนๆ รวมกันไดจํานวนหุน
ตามที่บังคับไวนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได 
ภายใน  45  วันนับแตวันครบกํ าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเชนนี้ให
ถื อ ว า เ ป น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผู ถื อ หุ น ที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอง
รับผิดชอบคาใชจายอันจําเปนที่เกิดจาก
การจัดใหมีการประชุมและอํานวยความ



หนา 8 จาก 9 
 

ขอบังคับปจจุบัน ขอบังคับที่เสนอแกไขเพ่ิมเติม 

สะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุน
ที่เปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนตาม
วรรคส่ีครั้งใดจํานวนผูถือหุนซึ่งมารวม
ประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่
กําหนดไวในขอ 35 ผูถือหุนตามวรรคส่ี
ตองรวมกันรับผิดชอบชดใชคาใชจายที่
เกิดจากการจัดใหมีการประชุมในครั้งนั้น
ใหแกบริษัท  

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลว และเห็นควรเสนอท่ี
ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอ 31และขอ 33 ของขอบังคับของบริษัทฯ ให
สอดคลองกับการแกไขเพิ่มเติมตามประกาศ คสช. และคําส่ังหัวหนา คสช. ดังกลาว ตามที่เสนอทุก
ประการ 

การออกเสียงลงคะแนน  วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในส่ีของ          
ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)  

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลว และเห็นควรบรรจุวาระน้ี
ไวเพื่อเปดโอกาสใหแกผูถือหุนที่ประสงคจะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกจากท่ี
คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดไวในการประชุมคร้ังนี้  

 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนวา บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคล

เขาดํารงตําแหนงกรรมการ สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 เปนการลวงหนาไดต้ังแตวันที่             
1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุน 
อยางไรก็ดี ไมปรากฏวามีผูถือหุนทานใดเสนอระเบียบวาระเพิ่มเติมสําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2562 หรือเสนอช่ือบุคคลใดเพื่อเขารับการสรรหาเปนกรรมการแตอยางใด  

อนึ่ง บริษัทฯ ไดกําหนดใหวันศุกรที่ 22 มีนาคม 2562 เปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม 
(Record Date) จึงเรียนมาเพื่อโปรดเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ดังกลาวตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่ระบุไวขางตนโดยพรอมเพรียงกัน โดยบริษัทฯ จะเปดใหลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน
ต้ังแตเวลา 12.30 น. เปนตนไป 






