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

กรุงเทพมหานคร 10110 

วันที่ 28 มีนาคม 2559 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 (คร้ังที่ 23/2559) 

เรียน ทานผูถือหุน บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

ส่ิงที่สงมาดวย เอกสารแนบ 1 - 10 ในหนาสารบัญของหนังสือเชิญประชุมนี้ 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 
(คร้ังที่ 23/2559) ในวันศุกรที่ 29 เมษายน 2559 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 2558 (ครั้งที่ 22/2558) เม่ือวันที่ 
30 เมษายน 2558 

วัตถุประสงคและเหตุผล  รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 (คร้ังที่ 22/2558) 
เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 ไดบันทึกถูกตองตามความเปนจริง โดยไดจัดทําแลวเสร็จและไดสงให
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงานอื่นที่เก่ียวของภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 
พรอมทั้งเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัทฯ (www.wave-groups.com) แลว  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 (คร้ังท่ี 
22/2558) เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 ไดบันทึกถูกตองตามความเปนจริง โดยไดจัดทําแลวเสร็จ
และไดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงานอื่นท่ีเก่ียวของภายในระยะเวลาท่ี
กฎหมายกําหนด พรอมทั้งเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัทฯ (www.wave-groups.com) แลว 
รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุม         
ผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

การออกเสียงลงคะแนน  วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและ
ผูรับมอบฉันทะท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลประกอบการป 2558 และรายงานประจําป 2558 

วัตถุประสงคและเหตุผล  ผูถือหุนควรรับทราบผลประกอบการของบริษัทฯ ป 2558 และรายงาน
ประจําป 2558 ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แลว  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณารับทราบผลประกอบการของบริษัทฯ  ประจําป  2558 และรายงานประจําป  2558 
รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 2 

การออกเสียงลงคะแนน  วาระน้ีเปนวาระแจงเพื่อทราบ จึงไมมีการออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรับรองผลการ
ดําเนินงานในรอบป 2558  

วัตถุประสงคและเหตุผล  งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทฯ ไดผาน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และไดรับการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว โดยผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ วามี
ความถูกตองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ไดรับการตรวจสอบจาก    
ผูสอบบัญชี โดยผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ วามีความถูกตองตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นชอบ
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ แลว และรับรองผลการดําเนินงานในรอบป 2558 รายละเอียดปรากฏตาม
รายงานประจําป 2558 เอกสารแนบ 2                     

การออกเสียงลงคะแนน  วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและ
ผูรับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจายเงินปนผล ประจําป 2558 

วัตถุประสงคและเหตุผล  บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลัง
หักภาษีเงินไดนิติบุคคล อยางไรก็ดี ตามมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 
2535 (ที่แกไขเพิ่มเติม) ไดกําหนดวา “การจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไรจะกระทํา
มิได ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหจายเงินปนผล…”  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  ตามมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 
2535 (ที่แกไขเพิ่มเติม) ไดกําหนดวา “การจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไรจะ
กระทํามิได ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหจายเงินปนผล…” ซึ่งจากงบการเงิน
ประจําปส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว ปรากฏวา      
งบการเงินเฉพาะบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู สําหรับรอบการดําเนินงานประจําป  2558 
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการงดจายเงินปนผล 
ประจําป 2558 

การออกเสียงลงคะแนน  วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและ
ผูรับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 

วัตถุประสงคและเหตุผล  ตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535   
(ที่แกไขเพิ่มเติม) และขอบังคับบริษัทฯ ขอ 17 รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 3 ไดกําหนด
วา “ใหกรรมการออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญประจําป จํานวน 1  ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการท้ังหมด…” ทั้งนี้ ในปจจุบันกรรมการของบริษัทฯ มีจํานวน 11 ทาน ดังนั้น ในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปคร้ังนี้ จึงมีกรรมการที่ตองพนจากตําแหนงตามวาระจํานวน 3 ทาน 
คือ  
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(1) นายแมทธิว  กิจโอธาน กรรมการ / ประธานกรรมการบริษัท /  
ประธานเจาหนาที่บริหาร /ประธานกรรมการการลงทุน 

(2) นายสมศักด์ิ  พยับเดชาชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการกํากับดูแลกิจการ 

(3) ดร.แคทลีน  มาลีนนท กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณากล่ันกรองแลวเห็นวา บุคคลทั้ง 3 
ทานดังกลาวสมควรที่จะไดรับการแตงต้ังใหกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง เน่ืองจากเปน
บุคคลที่มีความรูความสามารถและคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ที่แกไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ. 2535 (ที่แกไขเพิ่มเติม)  

อนึ่ง บริษัทฯ ขอเรียนวาในชวงที่ผานมาไมมีผูถือหุนเสนอบุคคลใดเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปน
กรรมการ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรใหเสนอท่ีประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติการแตงต้ัง (1) นายแมทธิว  กิจโอธาน (2) นายสมศักด์ิ  พยับเดชาชัย และ         
(3)  ดร.แคทลีน  มาลีนนท ใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหน่ึง โดยกรรมการ       
ผูมีสวนไดเสียไมไดออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ รายละเอียดเก่ียวกับประวัติของกรรมการ และ/หรือ
ผลงานในปที่ผานมา รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 4 

การออกเสียงลงคะแนน ในวาระแตงต้ังกรรมการนี้ บริษัทฯ ไดใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิเลือกต้ัง
กรรมการเปนรายบุคคล โดยวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและ
ผูรับมอบฉันทะท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียไมไดออกเสียง
ลงคะแนน (หมายเหตุ ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 37 ไดกําหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง
กรรมการบริษัทฯ เปนแบบการใชคะแนนเสียงขางมาก) 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย 
ประจําป 2559   

วัตถุประสงคและเหตุผล  ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 31 ไดกําหนดวา “ใหบริษัทจาย
คาตอบแทนแกกรรมการอันเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติหนาที่ตามความจําเปนและสมควร ไดแก 
เงินเดือน เบ้ียประชุม เบ้ียเล้ียง โบนัส” คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดดําเนินการ
เก่ียวกับคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย สรุปไดดังนี้ 

(1) กําหนดหลักเกณฑและนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และ
กรรมการชุดยอย และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเสนอขออนุมัติตอท่ี
ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี โดยไดกล่ันกรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหนาที่ 
ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับบริษัทฯ ในธุรกิจที่คลายคลึงกัน และประโยชนที่คาด
วาจะไดรับจากกรรมการ ทั้งนี้ จะมีการคํานึงถึงคาตอบแทนดังกลาววา อยูในระดับที่
เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพไวดวย 
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(2) นําเสนอหลักเกณฑและนโยบายในการกําหนดคาตอบแทน และคาตอบแทนของกรรมการ
บริษัทฯ และกรรมการชุดยอยในแตละตําแหนง ทั้งที่เปนตัวเงิน และ/หรือมิใชตัวเงินในแตละ
ป ตอคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาและนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมไดจายคาตอบแทนอ่ืนที่มิใชตัวเงิน/สิทธิประโยชนอื่น ใหแกกรรมการบริษัท 

นอกเหนือจากคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ซึ่งไดแก คาตอบแทนประจําและเบี้ยประชุม 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย ประจําป 2559 ในวงเงิน 5,700,000 บาท 
(เทากับวงเงินของป 2558) ตามที่ไดผานการกล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนแลว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย ประจําป 2559 ใน
วงเงิน 5,700,000 บาท ดังกลาว 

โครงสรางคาตอบแทนกรรมการสําหรับปที่ผานมา (ป 2558) เปรียบเทียบกับปที่เสนอ (ป 2559) 
เปนดังนี้ 

ป 2558 ป 2559 
คาตอบแทน 
รายเดือน 

เบ้ียประชุม คาตอบแทน 
รายเดือน 

เบ้ียประชุม 

คณะกรรมการบริษัท 

 ประธานกรรมการ 35,000 บาท 5,000 บาท 35,000 บาท 5,000 บาท 
 กรรมการอิสระ และ
กรรมการ

20,000 บาท 5,000 บาท 20,000 บาท 5,000 บาท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

 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 
คณะกรรมการสรรหา
และกําหนด
คาตอบแทน 
 ประธานกรรมการสรร
หาและกําหนด
คาตอบแทน

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

 กรรมการอิสระ และ
กรรมการ

10,000 บาท 5,000 บาท 10,000 บาท 5,000 บาท 
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ป 2558 ป 2559 
คาตอบแทน 
รายเดือน 

เบ้ียประชุม คาตอบแทน 
รายเดือน 

เบ้ียประชุม 

คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 
 ประธาน
กรรมการบริหาร
ความเส่ียง

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

 กรรมการอิสระ และ
กรรมการ

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

คณะกรรมการการ
ลงทุน 
 ประธานกรรมการการ
ลงทุน

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 
คณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการ 
 ประธานกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ

- - 15,000 บาท 5,000 บาท 

 กรรมการอิสระ - - 10,000 บาท 5,000 บาท 

การออกเสียงลงคะแนน  วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของ              
ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2559 

วัตถุประสงคและเหตุผล  เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535             
(ที่แกไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 ไดกําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงต้ังผูสอบบัญชี และ
กําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป ในการแตงต้ังผูสอบบัญชีจะแตงต้ังผูสอบบัญชีคน
เดิมอีกก็ได  
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  ในป 2558 บริษัทฯ ไดวาจางให บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคู
เปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชี ซึ่งไมมีความสัมพันธและไมมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัท
ยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด และคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณากล่ันกรองผูสอบบัญชีของบริษัทฯ แลวเห็นวา บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส              
คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด มีความนาเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรท่ีเพียงพอ มีความรู 
ความสามารถ และคาตอบแทนผูสอบบัญชีมีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรแตงต้ังใหบริษัท ไพรซ
วอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2559 ของกลุมบริษัทฯ ตอไปอีก 
เปนปที่ 5 ซึ่งเร่ิมต้ังแตป 2555 โดยไดกําหนดคาตอบแทนเปนจํานวนเงิน 3,230,000 บาท ดังนั้น 
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงต้ัง บริษัท 
ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2559 และกําหนด
คาตอบแทนเปนจํานวนเงิน 3,230,000 บาท ตามท่ีไดผานการกล่ันกรองจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว โดยผูสอบบัญชีมีรายชื่อดังตอไปนี้ 

1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ/ หรือ
2. นางณฐพร พันธุอุดม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และ/หรือ 
3. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 

โดยในป 2558 บริษัทฯ ไมไดจายคาตอบแทนของงานบริการอื่น ใหแกสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบ
บัญชีสังกัด แตอยางใด ทั้งน้ี กําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งขางตน เปนผูทําการตรวจสอบ 
และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ ได และในกรณีที่ผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกลาว 
ไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูสอบบัญชี
รับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ที่มีคุณสมบัติครบถวน
ปฏิบัติหนาที่แทนได 

สําหรับคาสอบบัญชีประจําป 2559 เม่ือไดพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราคาสอบ
บัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแลว เห็นวา บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส       
เอบีเอเอส จํากัด มีคาสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณา
กําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชีประจําป 2559 ในสวนของบริษัทฯ จํานวนเงิน 590,000 บาท 
และในสวนของบริษัทยอย 6 บริษัทจํานวนเงิน 2,640,000 บาท เปนยอดรวมของกลุมบริษัทฯ (ไม
รวมคาสอบบัญชีของกลุมบริษัท Index) ทั้งส้ิน 3,230,000 บาท  

รายละเอียดคาสอบบัญชีในปที่ผานมา (ป 2558) เปรียบเทียบกับปที่เสนอ (ป 2559) เปนดังนี้ 

(หนวย : บาท) ป 2558 ป 2559 เพ่ิมขึ้น 

คาสอบบัญชี 2,730,000 3,230,000 500,000
การออกเสียงลงคะแนน  วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและ
ผูรับมอบฉันทะท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
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บริษัทฯ ขอเรียนวา บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน
และเสนอช่ือบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการเปนการลวงหนา ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเก่ียวกับการดูแล
สิทธิของผูถือหุน สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 อยางไรก็ดี ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอระเบียบ
วาระการประชุมสามัญผูถือหุน หรือชื่อบุคคลเพื่อเขารับการสรรหาเปนกรรมการแตอยางใด 

บริษัทฯ ไดกําหนดใหวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เปนวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุม 
(Record Date) และวันพฤหัสที่ 31 มีนาคม 2559 เปนวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถือ
หุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 (ที่แกไขเพิ่มเติม) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ดังกลาว ตามวัน เวลา และสถานท่ี 
ที่ระบุไวขางตนโดยพรอมเพรียงกัน โดยบริษัทฯ จะเปดใหลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนต้ังแตเวลา 
12.30 น. เปนตนไป 

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

บริษัทฯ ไดแจงรายละเอียดของการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 และระเบียบวาระการประชุมให  
ผูถือหุนทราบลวงหนากอนการประชุมบนเว็บไซท http://www.wave-groups.com หากทานผูถือหุนมีขอสงสัยหรือ
ประสงคสอบถามเพ่ิมเติม โปรดติดตอสอบถามฝายส่ือสารองคกรและนักลงทุนสัมพันธ โทร 0-2665-6705 และ
หากผูถือหุนทานใดตองการรับหนังสือรายงานประจําป 2558 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 
ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจาหนาที่บริหาร 
   บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  
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เอกสารแนบ 3 
 

ขอบังคับบริษัท 
สวนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 

 
 การประชุมผูถือหุน 

ขอ 33.   คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน เปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือน นับแตวัน
ส้ินสุดของรอบปบัญชีของบริษัท  

การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุน
ไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับ
รวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะเขาช่ือกันทําหนังสือขอให
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอให
เรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือ
หุนภายใน 1 เดือนนับแตวันไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

ขอ 34.  ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
ประชุม และเร่ืองที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ือง
ที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการใน
เร่ืองดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนทราบไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน 

สถานที่ที่จะใชเปนที่ประชุม ไมจําตองอยูในทองที่อันเปนที่ต้ังของสํานักงานใหญของบริษัท โดยจะจัด
ประชุม ณ ที่อื่นใดก็ไดสุดแตคณะกรรมการจะเห็นสมควร 

ขอ 35.  ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน 
หรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

 ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซ่ึงมา
เขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุน
รองขอ การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ 
ใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม ในการ
ประชุมคร้ังหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

ขอ 36.  ประธานกรรมการ เปนประธานของท่ีประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรอง
ประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหน่ึงเปน
ประธานในที่ประชุม 
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ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถืออยู โดยถือวาหุนหนึ่งมีหนึ่ง
เสียง เวนแตผูถือหุนซึ่งมีสวนไดเสียในเร่ืองใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น  
การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตผูถือหุนไมนอยกวา 5 คน รองขอและท่ีประชุมลงมติ
ใหลงคะแนนลับก็ใหลงคะแนนลับ สวนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ใหเปนไปตามที่ประธานในท่ี
ประชุมกําหนด 

ขอ 37.  มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้น ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

1) ในกรณีปกติ ใหถือเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงเกินกวารอยละ 75 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การโอนสิทธิเรียกรอง  การโอน  การขาย  หรือการจําหนายโดยประการอ่ืน ซึ่งทรัพยสิน หรือ
ธุรกิจของบริษัททั้งหมด หรือในสวนสําคัญใหแกบุคคลอื่น 

(ข) การออกหุนบุริมสิทธิ  หุนกู  ใบสําคัญแสดงสิทธิ  หรือหลักทรัพยประเภทอื่น  หรือการแกไข
เปล่ียนแปลงสิทธิที่เก่ียวกับหลักทรัพยตางๆ ดังกลาวนั้น 

(ค) การเลิกบริษัท 

(ง) การรวม หรือควบบริษัท 

(จ) การแกไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณหสนธิ  ขอบังคับของบริษัท  การเพิ่มทุน หรือการลดทุน
ของบริษัท และการขาย  การไถถอน การซื้อหลักทรัพยของบริษัท และ 

(ฉ) การแกไขเปล่ียนแปลงใดๆ ในขอ 37 2) นี้ 

 ขอ 38.  กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้ 

1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอที่ประชุม แสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทใน
รอบปที่ผานมา 

2) พิจารณา และอนุมัติงบดุล 

3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร 

4) เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

5) แตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี 

6) กิจการอื่นๆ 
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 เงินปนผลและทุนสํารอง  

ขอ 39.   หามมิใหแบงเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู 
หามมิใหแบงเงินปนผล 

เงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆ กัน 

 คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนคร้ังคราว ในเม่ือเห็นวาบริษัทมีผลกําไร
สมควรพอท่ีจะทําเชนนั้น และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 

 การจายเงินปนผลใหกระทําภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุน หรือคณะกรรมการลงมติแลวแต
กรณี  ทั้งนี้  ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน และใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลนั้นใน
หนังสือพิมพดวย 

ขอ 40.  บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป 
หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน  

 คณะกรรมการ  

ขอ 15.  ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร 

ขอ 16.  ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปนี้ 

1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

2) ผูถือหุนแตละคน จะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม 1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังใน คร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัด
ลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น  ใหผูเปน
ประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

ขอ 17.  ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการ
ที่จะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3  

กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกันวา
ผูใดจะออก  สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง 

กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระน้ีอาจไดรับเลือกต้ังใหมได 
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ขอ 18.  นอกจากพนตําแหนงตามวาระแลว   กรรมการพนจากตําแหนงเม่ือ 

1) ตาย 

2) ลาออก 

3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด 

4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกตามขอ 21 

5) ศาลมีคําส่ังใหออก   

ขอ 21.  ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได  ดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง  และมีหุนนับรวมกันไดไม
นอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

ขอ 27.  กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค  และขอบังคับของบริษัท  ตลอดจนมติที่
ประชุมผูถือหุน 

คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหน่ึง หรือหลายคน  หรือบุคคลอื่นใด  ปฏิบัติการอยางใด
อยางหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได 

ขอ 31.  ใหคณะกรรมการของบริษัท  ตองประชุมอยางนอย 3 เดือนตอคร้ัง 

ใหบริษัทจายคาตอบแทนแกกรรมการ อันเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติหนาที่ตามความจําเปน และสมควร 
ไดแก  เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเล้ียง โบนัส 

*** 
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เอกสารแนบ 4 
ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 

แทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
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อายุ  49  ป  สัญชาติไทย        
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ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง : กรรมการ 
ตําแหนงปจจุบัน : 
 ประธานกรรมการบริษัท  ประธานเจาหนาที่บริหาร 
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ประสบการณทํางาน : 
บริษัทจดทะเบียนในกลุมธุรกิจ 

ระยะเวลา ตําแหนง บริษัท 
ปจจุบัน กรรมการ บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน) 
ป 2556 – ปจจุบัน กรรมการและ 

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
บริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 
ระยะเวลา ตําแหนง บริษัท 

ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) 
บริษัทอื่น 

ระยะเวลา ตําแหนง บริษัท 
ป 2556 – ปจจุบัน กรรมการผูมีอํานาจลงนาม กลุมบริษัทในเครือ บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท  

 
การดํารงตาํแหนงในกิจการอ่ืนที่เปนบริษัทจดทะเบียนในปจจุบัน : 2 บริษัท (บริษัทจดทะเบียนในกลุมธุรกิจ) และ 
1 บริษัท (บริษัทจดทะเบียนอื่น) 

การดํารงตาํแหนงในกิจการอ่ืนที่ไมใชเปนบริษัทจดทะเบียนในปจจุบัน : 8 บริษัท (บริษัทอื่นในกลุมธุรกิจ) 

การดํารงตาํแหนงในธุรกิจทีแ่ขงขันหรือเกีย่วเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญที่อาจกอใหเกดิความ
ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท  :  ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร :  ไมมี 
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ประวัติการทําผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา :  ไมมี  

ประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกลุมบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา  :  ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 :  ไมมี 

การดํารงตาํแหนงกรรมการของบริษัทฯ  :  3 วาระ   

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ  :  5 เมษายน 2549 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการการลงทุน ในป 2558  

 การเขารวมประชุมคณะกรรมการ/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) :  6/6  คร้ัง 
 การเขารวมประชุมคณะกรรมการการลงทุน/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง):  -   
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ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 

แทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
 
นายสมศักดิ์   พยับเดชาชัย       
อายุ  67  ป  สัญชาติไทย        
คุณวุฒิทางการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ / ประวัติการอบรม    

 Diploma Degree  Major in Marketing 
Armstrong  College  AA  Berkley , California  USA. 

 อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุนที่ 49/2006 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง : กรรมการอิสระ 
ตําแหนงปจจุบัน : 
 กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการกํากับดูแลกิจการ 1  

ประสบการณทํางาน : 
บริษัทอื่น 

ระยะเวลา ตําแหนง บริษัท 
ป 2516 – ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ บริษัท ไฟวสตาร โปรดักช่ัน จํากัด  

การดํารงตาํแหนงในกิจการอ่ืนที่เปนบริษัทจดทะเบียนในปจจุบัน : ไมมี 

การดํารงตาํแหนงในกิจการอ่ืนที่ไมใชเปนบริษัทจดทะเบียนในปจจุบัน : 1 บริษัท  

การดํารงตาํแหนงในธุรกิจทีแ่ขงขันหรือเกีย่วเนื่องกับธุรกจิของบริษัทอยางมีนัยสําคัญที่อาจกอใหเกดิความ
ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท  :  ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร :  ไมมี 

ประวัติการทําผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา :  ไมมี  

ประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกลุมบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา  :  ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 :  ไมมี 

การดํารงตาํแหนงกรรมการของบริษัทฯ  :  6 วาระ   

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ  :  7 กันยายน 2542 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ในป 2558  

 การเขารวมประชุมคณะกรรมการ/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) :  6/6  คร้ัง 
 การเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ /การประชุมทั้งหมด (คร้ัง):  3/4  คร้ัง 
1 คณะกรรมการบริษัท ไดมีมติแตงต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 
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ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 

แทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
 
ดร.แคทลีน มาลีนนท       
อายุ  44  ป  สัญชาติไทย        
คุณวุฒิทางการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ / ประวัติการอบรม    

 Ed.D. in Institutional Management, Pepperdine University 

 M.S.A. in Multinational Commerce, Boston University 

 B.A. in Mass Communication, Chulalongkorn University 

 อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนที่ 150/2011 

 อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุนที่ 9/2004 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง : กรรมการ 
ตําแหนงปจจุบัน : 
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

ประสบการณทํางาน : 
บริษัทจดทะเบียนในกลุมธุรกิจ 

ระยะเวลา ตําแหนง บริษัท 
ป 2557 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานเจาหนาที่บริหาร 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

บริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 

ป 2542 – ปจจุบัน Assistant to the Senior Executive 
Vice President 

บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน) 

บริษัทอื่น 
ระยะเวลา ตําแหนง บริษัท 

ป 2549 – ปจจุบัน กรรมการผูมีอํานาจลงนาม กลุมบริษัทในเครือ บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท 
ป 2556 – ปจจุบัน กรรมการผูมีอํานาจลงนาม กลุมบริษัทในเครือ บมจ. ไทย โซลาร เอ็นเนอรย่ี  
ปจจุบัน กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 
ปจจุบัน กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บริษัท ยูแอนดไอ คอรโปเรช่ัน จํากัด 
ปจจุบัน กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บริษัท ทีวีบี ทรี เน็ตเวอรค จํากัด 
ปจจุบัน กรรมการ บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จํากัด 
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การดํารงตาํแหนงในกิจการอ่ืนที่เปนบริษัทจดทะเบียนในปจจุบัน :  2 บริษัท (บริษัทจดทะเบียนในกลุมธุรกิจ)  

การดํารงตาํแหนงในกิจการอ่ืนที่ไมใชเปนบริษัทจดทะเบียนในปจจุบัน :  20 บริษัท (บริษัทอื่นในกลุมธุรกิจ)          

การดํารงตาํแหนงในธุรกิจทีแ่ขงขันหรือเกีย่วเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญที่อาจกอใหเกดิความ
ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท  :  ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร :  ไมมี 

ประวัติการทําผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา :  ไมมี  

ประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกลุมบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา  :  ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 :  22.05% 

การดํารงตาํแหนงกรรมการของบริษัทฯ  :  3 วาระ   

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ  :  5 เมษายน 2549 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในป 2558  

 การเขารวมประชุมคณะกรรมการ/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) :  6/6  คร้ัง 
 การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง):  1/1   
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สรุปขอมูลการถือหุนของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

ของผูที่ไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการ 
 

บุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการ จํานวนหุน รอยละของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
1. นายแมทธิว  กิจโอธาน ไมมี - 
2. นายสมศักด์ิ  พยับเดชาชัย ไมมี - 
3. ดร.แคทลีน  มาลีนนท 71.44 ลานหุน 22.05% 

 

ขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการ หรือผูบริหารในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอ่ืนๆ 
 

บุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเปน
กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
 

บริษัท/กิจการอ่ืน 
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

การดํารงตาํแหนงใน
บริษัท/กิจการที่แขงขันหรือ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ

กลุมบริษัทฯ 
 จํานวน ประเภท

กรรมการ/
ผูบริหาร 

จํานวน ประเภท
กรรมการ/
ผูบริหาร 

1. นายแมทธิว  กิจโอธาน 3 บริษัท กรรมการ 8 บริษัท กรรมการ ไมมี 
2. นายสมศักด์ิ  พยับเดชาชัย ไมมี - 1 บริษัท ผูบริหาร ไมมี 
3. ดร.แคทลีน  มาลีนนท 2 บริษัท กรรมการ/

ผูบริหาร 
20 บริษัท กรรมการ ไมมี 

 

ลักษณะความสัมพันธของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือซึ่งมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ 
 

ลักษณะความสัมพันธ รายชื่อบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือซึ่งมี
คุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ 

 นายสมศักดิ์  พยับเดชาชัย 
การถือหุนในบริษัท 

- จํานวนหุน 
- สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ไมมี 

เปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ ของบริษัท / บริษัทยอย ไมมี 
การมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทรวม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือในชวง 2 ปที่ผานมา 

- เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหาร พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาท่ีไดรับ
เงินเดือนประจํา 

 
 

ไมมี 

- เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ 
(เชน ผูสอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) 

ไมมี 

- มีความสัมพันธทางธุรกิจ  
(เชน การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินคา/บริการ/การใหกูยืมเงินหรือการกูยืมเงิน) โดยระบุขนาด
ของรายการดวย 

ไมมี 
 

 



หนา 7 จาก 7 

 

ขอกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท 
 

สําหรับหลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระน้ัน บริษัทมีหลักเกณฑในการสรรหาโดยกําหนดคุณสมบัติตามที่
กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และไดกําหนดคุณสมบัติดังกลาวไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษทัฯ แลว โดยสรุปไดดังนี้ 

1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ใหนับรวมการถือหุนของผู             
ที่เก่ียวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจําหรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป ทั้งนี้ไมรวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการ ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท  

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย ในลักษณะท่ีเปน บิดามารดา   
คูสมรส พี่นอง หรือบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม  

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระ
ของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุม ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท 
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของ           
สํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไม    
นอยกวาสองป 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงินซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุมหรือหุนสวน
ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึงเปน   
ผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนยักับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือไมเปน
หุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 

โดยกระบวนการสรรหา สามารถสรรหาจากบุคคลภายนอกองคกร เพื่อใหการดําเนินการขององคกรบรรลุวัตถุประสงค
ไดเปนอยางดี 

*** 
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เอกสารแนบ 5 
 

รายละเอียดเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม 
 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง ขอพึงปฏิบัติสําหรับการจัดประชุมผูถือหุนของ
บริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2545 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทจดทะเบียนถือเปนแนวทางปฏิบัติ
ที่ดี  ซึ่งจะเปนการสรางความเชื่อม่ันใหเกิดขึ้นแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่เก่ียวของทุกฝาย  และเพื่อใหการประชุม
ผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน  บริษัทฯ จึงเห็น
ควรกําหนดใหมีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุน หรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวม
ประชุม เพื่อใหผูถือหุนยึดถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ เนื่องจากผูถือหุนบางรายอาจยังไมคุนเคยกับขอพึงปฏิบัติที่นํามาใช
ในการประชุมผูถือหุนคร้ังนี้ บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผอนผันการย่ืนแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปน
ผูถือหุน หรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมแตละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผูถือหุนที่มีสัญชาติไทย 

 (ก) แบบฟอรมลงทะเบียน และบัตรประจําตัวของผูถือหุน เชน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือ
บัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 (ข) ในกรณีมอบฉันทะ แบบฟอรมลงทะเบียน และสําเนาบัตรประจําตัวที่รับรองสําเนาถูกตองของผูมอบ
ฉันทะ  และบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ และ
หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและ
ลงลายมือชื่อผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ 

1.2 ผูถือหุนชาวตางประเทศ 

 (ก) แบบฟอรมลงทะเบียน และหนังสือเดินทางของผูถือหุน 

 (ข) ในกรณีมอบฉันทะ แบบฟอรมลงทะเบียน และสําเนาหนังสือเดินทางที่รับรองสําเนาถูกตองของผูมอบ
ฉันทะ และบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ และ
หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและ
ลงลายมือชื่อผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ 

2. นิติบุคคล 

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

 (ก) แบบฟอรมลงทะเบียน 

(ข) หนังสือรับรองนิติบุคคลออกใหไมเกิน 180 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย หรือ
สําเนาหนังสือรับรอง ซึ่งไดรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจ 

(ค) สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ที่รับรองสําเนาถูกตองของ
กรรมการผูมีอํานาจท่ีไดลงนามในหนังสือมอบฉันทะ  พรอมบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณี
เปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ 
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(ง) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบพรอมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและ  
ลงลายมือชื่อผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ 

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ 

 (ก) แบบฟอรมลงทะเบียน 

 (ข) หนังสือรับรองนิติบุคคล ทั้งนี้ จะตองแสดงรายละเอียดเก่ียวกับผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล 

 (ค) สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ)  ที่รับรองสําเนาถูกตอง ของ
กรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนามในหนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน
ชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ 

 (ง) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและ
ลงลายมือชื่อ ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ 

ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการรับรองสําเนาถูกตอง  และหากเปนเอกสารที่จัดทําขึ้นในตางประเทศควรมี
การรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค 
 
ผูถือหุนหรือผูรบัมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และย่ืนเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเพ่ือเขารวมประชุม 

ไดตั้งแตเวลา  12.30 – 14.00 น.  ของวันที่ 29 เมษายน 2559 
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เอกสารแนบ 6 
 

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทกําหนดใหเปนผูรบัมอบฉันทะจากผูถือหุน 
 

นายประเสริฐ ภัทรดิลก       
อายุ  58  ป   สัญชาติไทย      
ที่อยู  7/220 หมูที่ 6 ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด 
          จังหวัดนนทบุรี 11120 
 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ / ประวัติการอบรม:  
 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนที่ 20/2002 
 อบรมหลักสูตร Anti Corruption : The practical Guide  (ACPG) รุนที่ 15/2014 
 
ตําแหนงปจจุบัน : 
 กรรมการอิสระ  
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประสบการณทํางาน : 
บริษัทจดทะเบียนอื่น 

ระยะเวลา ตําแหนง บริษัท 
ป 2554 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท เพซ ดีเวลเลอปเมนท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
ป 2549 – ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แฟนซีวูด อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) 
ป 2547 – ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บูติคนิวซิต้ี จํากัด (มหาชน) 
บริษทัอื่น 

ระยะเวลา ตําแหนง บริษัท/องคกร 
ป 2552 – ปจจุบัน กรรมการ  บริษัท พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัด 
ป 2550 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดวานซ เอ็นเนอรย่ี พลัส จํากัด 
ป 2547 – ปจจุบัน กรรมการ  บริษัท คินเดรค จํากัด 
พ.ค. 2558 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดไวเซอร่ี พลัส จํากัด 
ป 2547 – ปจจุบัน กรรมการ ชมรมวานิชธนกิจ 
ป 2541 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท โรบินสัน แพลนเนอร จํากัด 
ป 2547 – พ.ค. 2558 กรรมการผูอํานวยการ บริษัท แอดไวเซอร่ี พลัส จํากัด 

 

การดํารงตาํแหนงในกิจการอ่ืนที่เปนบริษัทจดทะเบียนในปจจุบัน : 3 บริษัท 

การดํารงตาํแหนงในกิจการอ่ืนที่ไมใชเปนบริษัทจดทะเบียนในปจจุบัน  : 5 บริษัท 
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การดํารงตาํแหนงในองคกรอ่ืน / กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ : กรรมการ ชมรมวานิชธนกิจ 

สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมผูถือหุนครั้งนี้ :  ไมมี 

การดํารงตาํแหนงในธุรกิจทีแ่ขงขันหรือเกีย่วเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญที่อาจกอใหเกดิ
ความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท  :  ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร :  ไมมี 

ประวัติการทําผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา :  ไมมี  

ประวัติการทํารายการที่อาจเกดิความขัดแยงทางผลประโยชนกับกลุมบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา  :  ไมมี 

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 :  ไมมี 

การดํารงตาํแหนงกรรมการของบริษัทฯ  :  -   

การเขารวมประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบป 2558 

 การเขารวมประชุมคณะกรรมการ/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง): 5/5 คร้ัง 

 การเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง): 3/3 คร้ัง 

หมายเหตุ 

1 ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558  

 
 
 



หนา 1 จาก 1 
 

เอกสารแนบ 7 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 

เขียนที่……………………………………. 
 วันที่………เดือน…………………..พ.ศ.  2559 

 
(1) ขาพเจา…………..…….…….…….…….สัญชาติ…….…….อยูบานเลขท่ี……………..…ถนน.…….…….……………
ตําบล/แขวง….……….……อําเภอ/เขต…….…….…….จังหวัด…….……….…รหัสไปรษณีย……..……………………………..  
(2) เปนผูถือหุนของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม…….…….………….หุน และ
ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…….…….…….เสียง ดังนี้ 
หุนสามัญ…….…….……..........หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…….………............เสียง 
หุนบุริมสิทธิ…….………………หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…….………………..เสียง 
(3) ขอมอบฉันทะให  
   (ก) นาย/นาง/นางสาว…….…….…….…….……….…….………อายุ…………ป อยูบานเลขท่ี …….……………..
ถนน…….…….…….…….ตําบล/แขวง…….…….…….…..….อําเภอ/เขต…….…….……..….จังหวัด …….…….…….……….
รหัสไปรษณีย…….…….…….…….หรือ 
   (ข) นาย/นาง/นางสาว…….…….…….…….……….…….………อายุ…………ป อยูบานเลขท่ี …….……………..
ถนน…….…….…….…….ตําบล/แขวง…….…….…….…..….อําเภอ/เขต…….…….……..….จังหวัด …….…….…….……….
รหัสไปรษณีย…….…….…….…….หรือ 
   (ค) นายประเสริฐ ภัทรดิลก อายุ  58  ป ที่อยู  7/220 หมูที่ 6 ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120   
ซึ่งไมมีสวนไดเสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมผูถือหุนคร้ังนี้  
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2559 คร้ังที่ 23/2559 ในวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ อาคารมาลีนนท ทาวเวอร (อาคาร M2) 
ชั้น 8 เลขท่ี 3199  ถนนพระราม 4  แขวงคลองตัน เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ี
อื่นดวย  ทั้งนี้  กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม  ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 
ลงชื่อ…………………………………………….ผูมอบฉันทะ 

        (……………………………………………) 

ลงชื่อ…………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ 

        (……………………………………………) 

ลงชื่อ…………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ 

        (……………………………………………) 

ลงชื่อ…………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ
 (……………………………………………) 

หมายเหตุ  ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยก
จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได  

 
อากรแสตมป 

20 บาท 



หนา 1 จาก 3 
 

เอกสารแนบ 7 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

เขียนที่……………………………………. 
 วันที่………เดือน…………………..พ.ศ.  2559 

 
(1) ขาพเจา…………..…….…….…….…….สัญชาติ…….…….อยูบานเลขท่ี……………..…ถนน.…….…….……………
ตําบล/แขวง….……….……อําเภอ/เขต…….…….…….จังหวัด…….……….…รหัสไปรษณีย……..……………………………..  
(2) เปนผูถือหุนของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม…….…….………….หุน และ
ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…….…….…….เสียง ดังนี้ 
หุนสามัญ…….…….……..........หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…….………............เสียง 
หุนบุริมสิทธิ…….………………หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…….………………..เสียง 
(3) ขอมอบฉันทะให  
   (ก) นาย/นาง/นางสาว…….…….…….…….……….…….………อายุ…………ป อยูบานเลขท่ี …….……………..
ถนน…….…….…….…….ตําบล/แขวง…….…….…….…..….อําเภอ/เขต…….…….……..….จังหวัด …….…….…….……….
รหัสไปรษณีย…….…….…….…….หรือ 
   (ข) นาย/นาง/นางสาว…….…….…….…….……….…….………อายุ…………ป อยูบานเลขท่ี …….……………..
ถนน…….…….…….…….ตําบล/แขวง…….…….…….…..….อําเภอ/เขต…….…….……..….จังหวัด …….…….…….……….
รหัสไปรษณีย…….…….…….…….หรือ 
   (ค) นายประเสริฐ ภัทรดิลก อายุ  58  ป  ที่อยู  7/220 หมูที่ 6 ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
ซึ่งไมมีสวนไดเสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมผูถือหุนคร้ังนี้  

คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2559 คร้ังที่ 23/2559 ในวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ อาคารมาลีนนท ทาวเวอร (อาคาร M2) 
ชั้น 8 เลขท่ี 3199  ถนนพระราม 4  แขวงคลองตัน เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่
อื่นดวย 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 (ครั้งที่ 22/2558) เมื่อวันที่               

30 เมษายน 2558 
 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

            เห็นดวย       ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลประกอบการป 2558 และรายงานประจําป 2558 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

            เห็นดวย       ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
  

 
อากรแสตมป 

20 บาท 



หนา 2 จาก 3 
 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรับรองผลการ
ดําเนินงานในรอบป 2558 
 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

            เห็นดวย       ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงดการจายเงนิปนผล ประจําป 2558 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

            เห็นดวย       ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
วาระที่ 5   พิจารณาอนุมตัิการแตงตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 การแตงต้ังกรรมการทั้งชุด 
                    เห็นดวย                    ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

               การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
  1. นายแมทธิว  กิจโอธาน 
               เห็นดวย                          ไมเห็นดวย    งดออกเสียง

  2. นายสมศักด์ิ  พยับเดชาชัย 
           เห็นดวย                          ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

  3. ดร.แคทลีน  มาลีนนท 
                                     เห็นดวย                          ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย 
ประจําป 2559 
 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

            เห็นดวย       ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2559 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

            เห็นดวย       ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
วาระที่ 8  เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)  

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

            เห็นดวย       ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
  



หนา 3 จาก 3 
 

 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียง
นั้น ไมถูกตอง และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ท่ีประชุมมี
การพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการ แกไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริง
ประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม  เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

ลงชื่อ…………………………………………….ผูมอบฉันทะ 

        (……………………………………………) 

ลงชื่อ…………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ 

        (……………………………………………) 

ลงชื่อ…………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ 

        (……………………………………………) 

ลงชื่อ…………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ
 (……………………………………………) 

หมายเหตุ  ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยก
จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได  

 



 

หนา 1 จาก 3 
 

เอกสารแนบ 7 

 
 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

(แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตัง้ใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 
 

เขียนที่……………………………………. 
 วันที่………เดือน…………………..พ.ศ.  2559 

 
(1) ขาพเจา…………..…….…….…….…….สัญชาติ…….…….อยูบานเลขท่ี……………..…ถนน.…….…….……………
ตําบล/แขวง….……….……อําเภอ/เขต…….…….…….จังหวัด…….……….…รหัสไปรษณีย……..……………………………..
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ…………………………………………………………….. 
ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม…….…….………….หุน และออก
เสียงลงคะแนนไดเทากับ…….…….…….เสียง ดังนี้ 
หุนสามัญ…….…….……..........หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…….………............เสียง 
หุนบุริมสิทธิ…….………………หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…….………………..เสียง 
(2) ขอมอบฉันทะให  
   (ก) นาย/นาง/นางสาว…….…….…….…….……….…….………อายุ…………ป อยูบานเลขท่ี …….……………..
ถนน…….…….…….…….ตําบล/แขวง…….…….…….…..….อําเภอ/เขต…….…….……..….จังหวัด …….…….…….……….
รหัสไปรษณีย…….…….…….…….หรือ 
   (ข) นาย/นาง/นางสาว…….…….…….…….……….…….………อายุ…………ป อยูบานเลขท่ี …….……………..
ถนน…….…….…….…….ตําบล/แขวง…….…….…….…..….อําเภอ/เขต…….…….……..….จังหวัด …….…….…….……….
รหัสไปรษณีย…….…….…….…….หรือ 
   (ค) นายประเสริฐ ภัทรดิลกอายุ  58  ป  ที่อยู  7/220 หมูที่ 6 ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
ซึ่งไมมีสวนไดเสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมผูถือหุนคร้ังนี้  

คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2559 คร้ังที่ 23/2559 ในวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ อาคารมาลีนนท ทาวเวอร (อาคาร M2) 
ชั้น 8 เลขท่ี 3199  ถนนพระราม 4  แขวงคลองตัน เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่
อื่นดวย 
(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
  มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 
  มอบฉันทะบางสวน คือ  
   หุนสามัญ…….…….……..........หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…….………............เสียง 
   หุนบุริมสิทธิ…….………………หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…….………………..เสียง 
 
 

  

 
อากรแสตมป 

20 บาท 
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(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 (ครั้งที่ 22/2558) เมื่อวันที่               

30 เมษายน 2558 
 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

           เห็นดวย…………เสียง    ไมเห็นดวย…………เสียง     งดออกเสียง…………เสียง 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลประกอบการป 2558 และรายงานประจําป 2558 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

           เห็นดวย…………เสียง    ไมเห็นดวย…………เสียง     งดออกเสียง…………เสียง 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรับรองผลการ

ดําเนินงานในรอบป 2558 
 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

           เห็นดวย…………เสียง    ไมเห็นดวย…………เสียง     งดออกเสียง…………เสียง 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงดการจายเงนิปนผล ประจําป 2558 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

           เห็นดวย…………เสียง    ไมเห็นดวย…………เสียง     งดออกเสียง…………เสียง 
วาระที่ 5   พิจารณาอนุมตัิการแตงตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 การแตงต้ังกรรมการทั้งชุด 
           เห็นดวย…………เสียง    ไมเห็นดวย…………เสียง     งดออกเสียง…………เสียง 

               การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
  1. นายแมทธิว  กิจโอธาน 

                      เห็นดวย…………เสียง   ไมเห็นดวย…………เสียง     งดออกเสียง…………เสียง 
  2. นายสมศักด์ิ  พยับเดชาชัย 

   เห็นดวย…………เสียง   ไมเห็นดวย…………เสียง     งดออกเสียง…………เสียง 
  3. ดร.แคทลีน  มาลีนนท 

                           เห็นดวย…………เสียง   ไมเห็นดวย…………เสียง     งดออกเสียง…………เสียง 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ประจําป 2559 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

           เห็นดวย…………เสียง    ไมเห็นดวย…………เสียง     งดออกเสียง…………เสียง 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2559 
 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

           เห็นดวย…………เสียง    ไมเห็นดวย…………เสียง     งดออกเสียง…………เสียง
วาระที่ 8  เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

           เห็นดวย…………เสียง    ไมเห็นดวย…………เสียง     งดออกเสียง…………เสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถือวาการลงคะแนนเสียง
นั้น ไมถูกตอง และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมี
การพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการ แกไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริง
ประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม  เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

ลงชื่อ…………………………………………….ผูมอบฉันทะ 

        (……………………………………………) 

ลงชื่อ…………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ 

        (……………………………………………) 

ลงชื่อ…………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ 

        (……………………………………………) 

ลงชื่อ…………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ
 (……………………………………………) 

หมายเหตุ 
1. หนังสอมอบฉันทะ แบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ัง

ใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 
2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)  

3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได  

4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใน

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ 

 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 (คร้ังที่ 23/2559) ในวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. 

ณ อาคารมาลีนนท ทาวเวอร (อาคาร M2)  ชั้น 8  เลขที่ 3199  ถนนพระราม 4  แขวงคลองตัน เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

 

วาระท่ี……………เร่ือง……………………………………………………………………………………………… 

  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 เห็นดวย………………….เสียง   ไมเห็นดวย………………….เสียง  งดออกเสียง………………….เสียง           

วาระท่ี……………เร่ือง……………………………………………………………………………………………… 

  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
        เห็นดวย………………….เสียง   ไมเห็นดวย………………….เสียง  งดออกเสียง………………….เสียง       

วาระท่ี……………เร่ือง……………………………………………………………………………………………… 

  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
        เห็นดวย………………….เสียง   ไมเห็นดวย………………….เสียง  งดออกเสียง………………….เสียง       

วาระท่ี……………เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ (ตอ) 

  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
1. ………………………………………………………………….. 

             เห็นดวย…………เสียง   ไมเห็นดวย…………เสียง     งดออกเสียง…………เสียง 
2. ………………………………………………………………….. 

             เห็นดวย…………เสียง   ไมเห็นดวย…………เสียง     งดออกเสียง…………เสียง 
3. ………………………………………………………………….. 

             เห็นดวย…………เสียง   ไมเห็นดวย…………เสียง     งดออกเสียง…………เสียง 
4. ………………………………………………………………….. 

                 เห็นดวย…………เสียง   ไมเห็นดวย……….…เสียง     งดออกเสียง…………เสียง 
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เอกสารแนบ 9 
 
เรียน ทานผูถือหุน 
 

 บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ขอเรียนใหทานทราบวาในกรณีที่ผูถือหุนมีความประสงค
ที่ขอรับรายงานประจําป 2558 ของบริษัทฯ ที่เปนรูปเลมเพิ่มเติม กรุณาแจงความประสงคของทานโดยกรอกขอมูล
ลงในแบบฟอรมดานลาง และสงแบบฟอรมดังกลาวมายังบริษัทฯ ที่หมายเลขโทรสาร 02-665-6750 หรือที่อยู 
เลขท่ี 3199 อาคารมาลีนนท ทาวเวอร ชั้น 15 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ทั้งนี้
บริษัทฯ จะดําเนินการจัดสงรายงานประจําป 2558 ใหแกทานตอไป 

 
 
 

แบบฟอรมขอรับรายงานประจําป 2558  

(แบบรูปเลม) 
 

 

ชื่อ-นามสกุล (ตัวบรรจง) …………………………………………………………………………………….. 
ที่อยู   ……………………………………………………………..……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ชื่อผูที่สามารถติดตอไดสะดวก   ………………………………………………………………………………… 
โทรศัพท    ………………………………………………………………………………………………………. 
โทรสาร    ………………………………………………………………………………………………………. 
อีเมล         ………………………………………………………………………………………………………. 
 
มีความประสงคขอรับเอกสารดังตอไปนี้ ในรูปแบบหนังสือ (กรุณาทําเคร่ืองหมายในชองส่ีเหล่ียม) 
 

  รายงานประจําป 2558 ฉบับภาษาไทย 
 
   รายงานประจําป 2558 ฉบับภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 

 



หนา 1 จาก 1 
 

เอกสารแนบ 10 
 

แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผูถือหุน 
 

 
 

วันที่ 29 เมษายน 2559  เวลา 14.00 น. 
อาคารมาลีนนท ทาวเวอร (อาคาร M2)  ช้ัน 8 เลขที่ 3199  ถนนพระราม 4  แขวงคลองตัน 

เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110 
 

การเดินทาง: 
รถไฟฟา BTS   สถานีพรอมพงษ/สถานีทองหลอ 
รถไฟฟาใตดิน MRT  สถานีศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิตติ์ 

      รถเมล (ผานถนนพระราม 4) สาย  115 , 519, 116 

 
 




