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เกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 
(ตั้งแต่วนัที ่1 ตุลาคม 2562 ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2562) 

 

1. วตัถุประสงค์ 
บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) ไดต้ระหนกัถึงสิทธิและควำมเท่ำเทียมกนัของผูถื้อหุน้ ตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำร

ท่ีดี บริษทัฯ จึงเปิดโอกำสให้สิทธิและไดก้ ำหนดหลกัเกณฑ์แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในกำรเสนอเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเห็นว่ำจะเป็นประโยชน์     
แก่บริษทัฯ เพ่ือพิจำรณำบรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 โดยมีหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั ดงัน้ี 
 

2. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้นทีม่สิีทธิเสนอวาระการประชุม 
2.1 เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ท่ีมีสัดส่วนกำรถือหุ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 4 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกจ ำหน่ำยและช ำระเต็มมูลค่ำแลว้

จ ำนวน 467,950,000 หุน้ (หรือเท่ำกบั 18,718,000 หุน้) โดยอำจเป็นผูถื้อหุน้รำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนัได ้ 
2.2 เป็นผูถื้อหุ้นตำมสัดส่วนท่ีก ำหนดในขอ้ 2.1 ต่อเน่ืองกนัไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน นับจำกวนัท่ีถือหุ้นจนถึงวนัปิดสมุดทะเบียน        

ผูถื้อหุน้เพ่ือก ำหนดสิทธิในกำรเขำ้ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีนั้นๆ และยงัคงเป็นผูถื้อหุน้ดงักล่ำวในวนัท่ีเสนอระเบียบวำระ
กำรประชุม   

 

3. การเสนอวาระการประชุม 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่พจิำรณำประเด็นดงัต่อไปน้ี 
3.1 เร่ืองท่ีขดักบักฎหมำย ประกำศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ีก ำกบัดูแลบริษทัฯ 

หรือไม่เป็นไปตำมวตัถุประสงค์ ขอ้บังคบับริษทัฯ มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี หรือจรรยำบรรณธุรกิจ    
ของบริษทัฯ 

3.2 เร่ืองท่ีเป็นอ ำนำจบริหำรจดักำรของคณะกรรมบริษทั เวน้แต่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อผูถื้อหุ้น
โดยรวม 

3.3 เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ ำนำจท่ีบริษทัฯ จะด ำเนินกำรได ้
3.4 เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเคยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจำรณำในรอบ 12 เดือน ท่ีผ่ำนมำ และไดรั้บมติสนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียง

นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยท่ีขอ้เท็จจริงในเร่ืองนั้นยงัไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญั  
3.5 เร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 
3.6 เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพำะ 
3.7 เร่ืองท่ีบริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรแลว้ 
3.8 เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตำมขอ้ 2  
3.9 เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สำมำรถติดต่อได ้หรือเสนอมำไม่ทนัภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด 
3.10 เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้เห็นวำ่ ไม่มีควำมจ ำเป็นท่ีตอ้งบรรจุเป็นวำระ ซ่ึงคณะกรรมกำรบริษทัสำมำรถอธิบำย

เหตุผลต่อผูถื้อหุน้ไดอ้ยำ่งเหมำะสม 
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4. ขั้นตอนการพจิารณา 
4.1 ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถว้นตำมขอ้ 2 สำมำรถดำวน์โหลดแบบเสนอวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นล่วงหน้ำ ได้จำก

เวบ็ไซตบ์ริษทัฯ ท่ี www.wave-groups.com และน ำส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสำรประกอบไปยงัท่ีอยู ่ดงัน้ี 
ส านักเลขานุการบริษัท 
บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
อาคารมาลนีนท์ ทาวเวอร์ ช้ัน 15 
เลขที ่3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
ทั้งน้ี เอกสำรทั้งหมดตอ้งน ำส่งภำยในวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 โดยยดึถือวนัท่ีประทบัตรำไปรษณียำกรเป็นส ำคญั 

4.2 กรณีส ำนักเลขำนุกำรบริษทั พบว่ำ ขอ้มูลหรือเอกสำรท่ีได้รับไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้น ส ำนักเลขำนุกำรบริษทัจะแจ้ง
กลบัไปยงัผูถื้อหุ้นภำยใน 7 วนัท ำกำรหลงัจำกวนัท่ีไดรั้บเอกสำร และหำกผูถื้อหุ้นมิไดแ้กไ้ขขอ้มูลหรือเอกสำรให้ถูกตอ้ง
ภำยในระยะเวลำท่ีส ำนกัเลขำนุกำรบริษทัก ำหนดแจง้ไปยงัผูถื้อหุ้น ส ำนกัเลขำนุกำรบริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะน ำขอ้เสนอของ
ผูถื้อหุน้เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั 

4.3 เร่ืองท่ีคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำแลว้เห็นวำ่เหมำะสม จะถูกบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีในหนงัสือ
นดัประชุมผูถื้อหุน้ โดยระบุในวำระดงักล่ำววำ่เป็นเร่ืองเสนอโดยผูถื้อหุน้ พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทั 

4.4 เร่ืองท่ีคณะกรรมกำรบริษทัไม่บรรจุเป็นวำระกำรประชุม คณะกรรมกำรจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทรำบ พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลผ่ำน

ช่องทำงของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี www.wave-groups.com รวมทั้งแจง้ท่ีประชุม    
ผูถื้อหุน้อีกคร้ังในวนัประชุม 

 

5. เอกสารหลกัฐาน 
ผูถื้อหุน้แนบเอกสำรและขอ้มูลประกอบกำรพิจำรณำ ดงัน้ี 
5.1 หลกัฐำนกำรถือหุน้  

ไดแ้ก่ ส ำเนำใบหุ้นพร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง หรือหนังสือรับรองกำรถือหุ้นจำกบริษทัหลกัทรัพย ์หรือจำกบริษทั 
ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั หรือหลกัฐำนอ่ืนจำกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

5.2 หลกัฐำนกำรแสดงตนของผูถื้อหุน้ 
1) กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดำ 

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำว
ต่ำงประเทศ) หรือส ำเนำใบส ำคญัประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว ท่ียงัไม่หมดอำยขุองผูถื้อหุน้ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

2) กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล 
ส ำเนำหนงัสือรับรองนิติบุคคลอำยไุม่เกิน 180 วนั และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง (กรณี
เป็นชำวต่ำงประเทศ) หรือส ำเนำใบส ำคญัประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว ท่ียงัไม่หมดอำยขุองผูมี้อ  ำนำจลงลำยมือช่ือท่ีไดล้งนำม
ในแบบฟอร์มแบบเสนอวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นล่วงหนำ้ พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้งและประทบัตรำส ำคญัของ
นิติบุคคล (ถำ้มี)  

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หลำยรำยรวมกนัเสนอวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ล่วงหนำ้ ผูถื้อหุน้ทุกรำยตอ้งกรอกขอ้มูลในแบบเสนอ
วำระกำรประชุมสำมัญผู ้ถือหุ้นล่วงหน้ำ ให้ครบถ้วนทั้ ง (ข้อ 1) และ (ข้อ 2) และลงช่ือไวเ้ป็นหลักฐำน แล้วรวบรวม             
เป็นชุดเดียวกนั โดยแยกหน่ึงแบบฟอร์มต่อกำรเสนอหน่ึงวำระกำรประชุม จำกนั้นน ำส่งบริษทัฯ  

5.3 ขอ้มูลประกอบกำรพิจำรณำ (ถำ้มี) 
 

Download : แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 

http://www.wave-groups.com/
http://www.wave-groups.com/
http://investor-th.wave-groups.com/misc/shareholder-meeting/agm2020/20190923-wave-agm2020-form-proposing-agenda-th.pdf


  

4 / 5 

เกณฑ์การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 

(ตั้งแต่วนัที ่1 ตุลาคม 2562 ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2562) 
 

1. วตัถุประสงค์ 
บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) ไดต้ระหนกัถึงสิทธิและควำมเท่ำเทียมกนัของผูถื้อหุน้ ตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำร

ท่ีดี บริษทัฯ จึงเปิดโอกำสใหสิ้ทธิและไดก้ ำหนดหลกัเกณฑแ์ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ในกำรเสนอช่ือบุคคลเพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั 
เป็นกำรล่วงหนำ้ส ำหรับกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 โดยมีหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั ดงัน้ี     
 

2. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้นทีม่สิีทธิเสนอช่ือบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
2.1 เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ท่ีมีสัดส่วนกำรถือหุ้นไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 4 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกจ ำหน่ำยและช ำระเต็มมูลค่ำแลว้

จ ำนวน 467,950,000 หุน้ (หรือเท่ำกบั 18,718,000 หุน้) โดยอำจเป็นผูถื้อหุน้รำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนัได ้ 
2.2 เป็นผูถื้อหุ้นตำมสัดส่วนท่ีก ำหนดในขอ้ 2.1 ต่อเน่ืองกนัไม่น้อยกวำ่ 12 เดือน นับจำกวนัท่ีถือหุ้นจนถึงวนัปิดสมุดทะเบียน     

ผูถื้อหุน้เพ่ือก ำหนดสิทธิในกำรเขำ้ประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีนั้นๆ และยงัคงเป็นผูถื้อหุ้นดงักล่ำวในวนัท่ีเสนอช่ือบุคคล
เพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั  

 
3. การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

บุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมกำรบริษทั ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้ม ดงัน้ี 
3.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ตำมกฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกัด กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด

หลกัทรัพย ์และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทัฯ 
3.2 มีควำมรู้ ควำมสำมำรถท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ และมีประวติักำรท ำงำนท่ีดี 
3.3 เป็นผูมี้ควำมสนใจในกิจกำรของบริษทัฯ และสำมำรถอุทิศเวลำใหก้บับริษทัฯ ไดอ้ยำ่งเพียงพอ 
3.4 ไม่เคยถูกถอดจำกกำรเป็นกรรมกำร ผูจ้ดักำร พนกังำนหรือผูมี้อ  ำนำจในกำรจดักำรของหน่วยงำน 
3.5 เป็นผูท่ี้ไม่ประกอบกิจกำรหรือเขำ้ร่วมในกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษทัฯ ไม่วำ่จะ

ท ำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผูอ่ื้น 
 
4. ขั้นตอนการพจิารณา 

4.1 ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตำมขอ้ 2 สำมำรถดำวน์โหลดแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั ไดจ้ำก

เวบ็ไซตบ์ริษทัฯ ท่ี www.wave-groups.com และน ำส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสำรประกอบไปยงัท่ีอยู ่ดงัน้ี 
ส านักเลขานุการบริษัท 
บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
อาคารมาลนีนท์ ทาวเวอร์ ช้ัน 15 
เลขที ่3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
ทั้งน้ี เอกสำรทั้งหมดตอ้งน ำส่งภำยในวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 โดยยดึถือวนัท่ีประทบัตรำไปรษณียำกรเป็นส ำคญั 

4.2 กรณีส ำนักเลขำนุกำรบริษทั พบว่ำ ขอ้มูลหรือเอกสำรท่ีได้รับไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้น ส ำนักเลขำนุกำรบริษทัจะแจ้ง
กลบัไปยงัผูถื้อหุ้นภำยใน 7 วนัท ำกำรหลงัจำกวนัท่ีไดรั้บเอกสำรและหำกผูถื้อหุ้นมิไดแ้กไ้ขขอ้มูลหรือเอกสำรให้ถูกตอ้ง
ภำยในระยะเวลำท่ีส ำนกัเลขำนุกำรบริษทัก ำหนดแจง้ไปยงัผูถื้อหุน้ ส ำนกัเลขำนุกำรบริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะน ำขอ้เสนอของ
ผูถื้อหุน้เพ่ือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
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4.3 ส ำนกัเลขำนุกำรบริษทัจะส่งรำยช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตำมท่ีก ำหนดใหก้บัคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเป็น

ผูพิ้จำรณำก่อน หลงัจำกนั้นจะไดน้ ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั โดยหำกคณะกรรมกำรบริษทัอนุมติั จึงจะบรรจุรำยช่ือบุคคล
ดงักล่ำวในวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทั 

4.4 บุคคลท่ีไม่ผำ่นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทั จะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทรำบพร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลผ่ำนช่องทำงของตลำด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.wave-groups.com รวมทั้ งแจ้งท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอีกคร้ัง       
ในวนัประชุม 

 
5. เอกสารหลกัฐาน 

ผูถื้อหุน้แนบเอกสำรและขอ้มูลประกอบกำรพิจำรณำ ดงัน้ี 
5.1 หลกัฐำนกำรถือหุน้  

ไดแ้ก่ ส ำเนำใบหุ้นพร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง หรือหนังสือรับรองกำรถือหุ้นจำกบริษทัหลกัทรัพย ์หรือจำกบริษทั 
ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั หรือหลกัฐำนอ่ืนจำกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

5.2 หลกัฐำนกำรแสดงตนของผูถื้อหุน้ 
1) กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดำ 

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำว
ต่ำงประเทศ) หรือส ำเนำใบส ำคญัประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว ท่ียงัไม่หมดอำยขุองผูถื้อหุน้ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

2) กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล 
ส ำเนำหนงัสือรับรองนิติบุคคลอำยไุม่เกิน 180 วนั และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง (กรณี
เป็นชำวต่ำงประเทศ) หรือส ำเนำใบส ำคญัประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว ท่ียงัไม่หมดอำยขุองผูมี้อ  ำนำจลงลำยมือช่ือท่ีไดล้งนำม
ในแบบฟอร์มแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้งและประทบัตรำส ำคญั
ของนิติบุคคล (ถำ้มี) 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลำยรำยรวมกนัเสนอช่ือบุคคลเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั ผูถื้อหุ้นรำยแรกตอ้งกรอกขอ้มูลใน    
แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั ให้ครบถว้นทั้ง 3 ขอ้ และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน และผูถื้อหุ้นรำยท่ี 2         
เป็นตน้ไป กรอกขอ้มูลเฉพำะ (ขอ้ 1) และ (ข้อ 2) ของแบบให้ครบถ้วนและลงช่ือไวเ้ป็นหลักฐำนทุกรำย  แลว้รวบรวม        
เป็นชุดเดียวกนั โดยแยกหน่ึงแบบฟอร์มต่อกำรเสนอช่ือกรรมกำรหน่ึงคน จำกนั้นน ำส่งบริษทัฯ   

5.3 ขอ้มูลประกอบกำรพิจำรณำ (ถำ้มี) 
 

Download : แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
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