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บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการประชุมผูถอืหุน 
 

หมวดท่ี 5     การประชุมผูถอืหุน  

  
ขอ 33.  คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน เปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท  
การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได

สุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกัน
ไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะเขาช่ือกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แต
ตองระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือน นับแตวัน
ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 
 ขอ 34.  ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอตอที่ประชุม 
พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการใน
เร่ืองดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนทราบไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุมไมนอย
กวา 3 วัน 
 สถานท่ีที่จะใชเปนที่ประชุม ไมจําตองอยูในทองท่ีอันเปนที่ต้ังของสํานักงานใหญของบริษัท โดยจะจัดประชุม ณ ที่อื่นใดก็ไดสุดแตคณะกรรมการจะ
เห็นสมควร 
 ขอ 35.  ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูถือ
หุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
 ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว 
หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัด
ประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังน้ีไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 
 ขอ 36.  ประธานกรรมการ เปนประธานของที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ถามีรอง
ประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคน
หนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม 
 ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถืออยู โดยถือวาหุนหนึ่งมีหนึ่งเสียง เวนแตผูถือหุนซึ่งมีสวนไดเสียในเร่ืองใด ไมมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน  
 การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตผูถือหุนไมนอยกวา 5 คน รองขอและท่ีประชุมลงมติใหลงคะแนนลับก็ใหลงคะแนนลับ สวนวิธีการ
ออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ใหเปนไปตามท่ีประธานในท่ีประชุมกําหนด 

ขอ 37.  มติของที่ประชุมผูถือหุนน้ัน ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ใหถือเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(2) ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือคะแนนเสียงเกินกวารอยละ 75 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การโอนสิทธิเรียกรอง  การโอน  การขาย  หรือการจําหนายโดยประการอ่ืน ซึ่งทรัพยสิน หรือธุรกิจของบริษัททั้งหมด หรือในสวนสําคัญ
ใหแกบุคคลอื่น 

(ข) การออกหุนบุริมสิทธิ  หุนกู  ใบสําคัญแสดงสิทธิ  หรือหลักทรัพยประเภทอื่น  หรือการแกไขเปล่ียนแปลงสิทธิที่เก่ียวกับหลักทรัพยตางๆ 
ดังกลาวน้ัน 

(ค) การเลิกบริษัท 

(ง) การรวม หรือควบบริษัท 

(จ) การแกไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณหสนธิ  ขอบังคับของบริษัท  การเพิ่มทุน หรือการลดทุนของบริษัท และการขาย  การไถถอน  การซื้อ
หลักทรัพยของบริษัท และ 

(ฉ) การแกไขเปล่ียนแปลงใดๆ ในขอ 37(2) นี้ 
 
 ขอ 38.  กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุม แสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา 

ขอบังคับบริษัท 
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(2) พิจารณา และอนุมัติงบดุล 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร 
(4) เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
(5) แตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี 
(6) กิจการอื่นๆ 

  
หมวดท่ี 6     เงินปนผล และทุนสํารอง  

  
ขอ 39.  หามมิใหแบงเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหแบงเงินปนผล 

 เงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆ กัน 
 คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนคร้ังคราว ในเม่ือเห็นวาบริษัทมีผลกําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้น และรายงานใหที่ประชุม
ผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 
 การจายเงินปนผลใหกระทําภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุน หรือคณะกรรมการลงมติแลวแตกรณี  ทั้งน้ี  ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน และ
ใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลน้ันในหนังสือพิมพดวย 

ขอ 40.  บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา
มี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

 

หมวดท่ี 4     คณะกรรมการ   

  
ขอ 15.  ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร 
ขอ 16.  ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปน้ี 

(1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

(2) ผูถือหุนแตละคน จะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแก
ผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ัง
นั้น  ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน  ใหผูเปนประธานเปนผู
ออกเสียงช้ีขาด 

ขอ 17.  ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ให
ออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3  

กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกันวาผูใดจะออก  สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยู
ในตําแหนงนานท่ีสุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระน้ีอาจไดรับเลือกต้ังใหมได 
ขอ 18.  นอกจากพนตําแหนงตามวาระแลว   กรรมการพนจากตําแหนงเม่ือ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด 

(4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกตามขอ 21 

(5) ศาลมีคําส่ังใหออก   
ขอ 21.  ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได  ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือ

หุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง  และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผ ู ถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

ขอ 27.  กรรมการตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค  และขอบังคับของบริษัท  ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน 
คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน  หรือบุคคลอื่นใด  ปฏิบัติการอยางใดอยางหน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได 
 
ขอ 31.  ใหคณะกรรมการของบริษัท  ตองประชุมอยางนอย 3 เดือนตอคร้ัง 
ใหบริษัทจายคาตอบแทนแกกรรมการ  อันเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติหนาท่ีตามความจําเปน  และสมควร  ไดแก  เงินเดือน  เบี้ยประชุม  เบี้ยเลีย้ง  โบนัส 


