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แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 (คร้ังที ่27/2563) 

ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดติ้ดตามสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้

ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) มาโดยตลอดและมีความห่วงใยในความปลอดภยัของผูเ้ขา้รว่มประชมุและทีมงานทกุฝ่าย 

โดยบรษัิทฯ จะจดัเตรียมการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภยัดา้นสขุอนามยัตลอดจน

ดาํเนินการตามแนวทางและคาํแนะนาํที่สว่นราชการและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกาํหนดเก่ียวกบัการจดัประชมุ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ใคร่ขอใหท้่านผูถื้อหุน้พิจารณามอบฉันทะการเขา้ประชุมใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามแบบ

หนังสือมอบฉันทะที่ท่านสามารถแจ้งความประสงคใ์นการลงคะแนนเสียงในทุกวาระล่วงหน้าไดโ้ดยท่านสามารถส่ง

เอกสารการมอบฉนัทะมาที่สาํนกังานเลขานกุารของบรษัิทฯ  

ไปรษณีย ์: สาํนกัเลขานกุารบรษัิท 

บรษัิท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  

เลขที่ 3199 อาคารมาลนีนท ์ทาวเวอร ์ชัน้ 15 ถ.พระราม 4 

แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

โทรศพัท ์: 02-665-6705 ต่อ 106 

กรณีที่ผูถื้อหุน้ยงัคงประสงคจ์ะเขา้รว่มการประชมุดว้ยตนเอง บรษัิทฯ จึงใครข่อแจง้ใหท้ราบถึงแนวทางปฏิบัติใน

การเขา้รว่มการประชมุผูถื้อหุน้ ดงันี ้

1. สถานที่จัดการประชุมจะจัดตัง้จุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เขา้ร่วมประชุมทุกท่าน (ควรมี

อุณหภูมิร่างกายนอ้ยกว่า 37.5 องศาเซลเซียส) ก่อนเขา้งาน กรณีที่ตรวจพบผูท้ี่มีความเสี่ยง บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ไม่อนุญาตใหเ้ขา้ร่วมประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เขา้ร่วม

ประชมุแทนได ้

2. ผูเ้ขา้รว่มประชมุทุกท่านจะตอ้งลงทะเบียน Check-in และ Check-out ผ่านการสแกน QR Code แอปพลิเคชนั 

“ไทยชนะ”  

3. ผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุท่านจะตอ้งสวมหน้ากากผ้า / หน้ากากอนามัยทีนํ่ามาเองตลอดเวลาทีเ่ข้าร่วมประชุม 

รวมถึงทาํความสะอาดมือดว้ยเจลแอลกอฮอลท์ี่จดัเตรียมไวต้ามจดุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะจดัเตรียมพืน้ที่การประชุมเพื่อลดความแออดัของผูเ้ขา้ร่วมประชุม โดยจดัที่นั่งใหมี้การเวน้ระยะห่าง

รศัมีอย่างน้อย 2 เมตร ซึ่งจะทาํใหจ้าํนวนที่นั่งในหอ้งประชุมมีจาํกัด เม่ือที่นั่งเต็มแลว้จะไม่สามารถเขา้พืน้ที่

เพิ่มเติมได ้จึงขอความรว่มมือผูถื้อหุน้ที่มาประชมุดว้ยตนเองในการมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ เขา้

รว่มประชมุแทน 
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5. เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสําหรับการสอบถาม โดย

ผูเ้ขา้รว่มประชุมที่ประสงคจ์ะสอบถามในที่ประชุม ขอใหส้ง่คาํถามใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ เพื่อจดัสง่คาํถาม

แก่ประธานกรรมการบรษัิท ต่อไป  

6. บรษัิทฯ งดจัดของว่าง ชา กาแฟ สาํหรบัรบัรองผูถื้อหุน้ และไม่อนุญาตสําหรับการรับประทานอาหารใน

บริเวณสถานที่จัดการประชุม เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชือ้ไวรสั และงดการแจกของที่

ระลึก  

7. บริษัทฯ งดแจกรายงานประจาํปี 2562 ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสมัผัสสิ่งของร่วมกับผูอ่ื้น 

และเพื่อความปลอดภยัและสขุอนามยัของผูเ้ขา้รว่มงานทกุท่าน 

8. หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีข้อกาํหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเก่ียวกับการจัดประชุม         

ผูถื้อหุน้ บรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ที่ www.wave-groups.com ต่อไป  

 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรบัเปลี่ยนแนวปฏิบติัขา้งตน้ หรือดาํเนินการใดๆ ตามที่บริษัทฯ 

เห็นว่ามีความจาํเป็นหรือเหมาะสม เพื่อใหก้ารจัดประชุมเป็นไปตามมาตรการของรฐับาลที่เก่ียวขอ้งกับการป้องกันการ

แพรร่ะบาดของไวรสัโควิด 19 ที่มีผลบงัคบัใชใ้นวนัประชมุ การดาํเนินการใดๆ ของบรษัิทฯ อาจทาํใหเ้กิดความลา่ชา้ในการ

คดักรองและการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ บรษัิทฯ ตอ้งขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ โดยบรษัิทฯ หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะไดร้บัความรว่มมือเป็นอย่างดีจากท่านผูถื้อหุน้ในการ

ปฏิบติัตามแนวทางดงักลา่วขา้งตน้ และขอขอบพระคณุมา ณ ที่นีด้ว้ย  
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บรษิัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  

อาคารมาลีนนท ์ทาวเวอร ์ ชัน้ 15 เลขท่ี 3199 

ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย  

กรุงเทพมหานคร 10110  
 

วนัท่ี 29 มิถนุายน 2563  

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 (ครัง้ท่ี 27/2563) 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บรษิัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย เอกสารแนบ 1-13 ในหนา้สารบญัของหนงัสือเชิญประชมุนี ้

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563       

(ครัง้ท่ี 27/2563) ในวนัพฤหสับดีท่ี 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ อาคารมาลีนนท ์ทาวเวอร ์(อาคาร M2)            

ชัน้ 8 เลขท่ี 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุม 

ดงันี ้

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 (คร้ังที่ 26/2562) เม่ือวันที่ 

30 เมษายน 2562  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจาํปี 2562 (ครัง้ท่ี 26/2562)     

เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2562 ไดบ้นัทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริง โดยไดจ้ดัทาํแลว้เสร็จและไดส่้งให้

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด 

พรอ้มทัง้เผยแพรท่างเว็บไซตข์องบรษิัทฯ (www.wave-groups.com) แลว้  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 (ครัง้ท่ี 

26/2562) เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2562 ไดบ้นัทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริง โดยไดจ้ัดทาํแลว้เสร็จ

และไดส่้งให้ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งภายในระยะเวลาท่ี

กฎหมายกําหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wave-groups.com) แล้ว 

รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อ

หุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

การออกเสียงลงคะแนน  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และ

ผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

วาระที ่2 พิจารณารับทราบผลประกอบการปี 2562 และรายงานประจาํปี 2562  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  ผูถื้อหุน้ควรรบัทราบผลประกอบการของบริษัทฯ ปี 2562 และรายงาน

ประจาํปี 2562 ท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัทฯ แลว้  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณารบัทราบผลประกอบการของบรษิัทฯ ประจาํปี 2562 และรายงานประจาํปี 2562 รายละเอียด

ปรากฏตาม เอกสารแนบ 2 

การออกเสียงลงคะแนน  วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน  
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วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจาํปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  งบการเงินสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ ไดผ่้าน

การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และไดร้บัการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีแลว้ โดยผูส้อบบัญชีไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามี

ความถกูตอ้งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ ท่ีได้ผ่านการ                   

สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รับการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีแลว้ โดยผูส้อบบัญชีไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามี

ความถกูตอ้งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

การออกเสียงลงคะแนน  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และ

ผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2562  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  บรษิัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธิหลงั

หักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ดี ตามมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด                 

พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ไดก้าํหนดว่า “การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจาก

เงินกาํไรจะกระทาํมิได ้ในกรณีท่ีบรษิัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล…”  

ความเหน็คณะกรรมการบริษัทฯ  ตามมาตรา 115 ของพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 

2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ไดก้าํหนดว่า “การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจาก

เงินกาํไรจะกระทาํมิได ้ในกรณีท่ีบรษิัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล…” ซึ่งจาก     

งบการเงินประจาํปีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีไดร้บัการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแลว้ 

พบว่า งบการเงินเฉพาะบริษัทมีผลกาํไรสะสม 335.20 ลา้นบาท หลังจากหักส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุน

สาํรองตามกฎหมายจาํนวน 46.80 ลา้นบาท อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบรษิัทฯ เห็นสมควรเสนอให้

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการงดจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2562 เน่ืองจากบริษัทฯ และบรษิัท

ย่อยมีความจาํเป็นตอ้งสาํรองเงินสดเพ่ือใชใ้นการขยายธุรกิจในอนาคตและเป็นเงินทุนหมุนเวียน

ต่อไป 

การออกเสียงลงคะแนน  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และ

ผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน    
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วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีล่าออกและพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  ตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535   

(รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบับรษิัทฯ ขอ้ 17 รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 3 

ไดก้าํหนดว่า “ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัประจาํปี จาํนวน 1 ใน 3 

ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด…” ทั้งนี ้ในปัจจุบนักรรมการของบริษัทฯ มีจาํนวน 10 ท่าน ดังนั้น    

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีครัง้นี ้จึงมีกรรมการท่ีตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน        

3 ท่าน คือ   

(1) นางสาวเทรซีแอนน ์ มาลีนนท ์ กรรมการ  

(2) นางสาวปิยวดี  มาลีนนท ์ กรรมการ  

(3) หม่อมหลวงนลินี  หสัดนิทร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยกรรมการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย) ไดม้ี

การกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบดว้ยความระมดัระวงัแลว้ (ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกบัการ

สรรหาและการแต่งตัง้กรรมการ ปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 2562 หนา้ 63) เห็นสมควรใหเ้สนอท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการท่ีพ้นจากตาํแหน่งตามวาระกลับเข้าดาํรง

ตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง ตามรายนามดงัต่อไปนี ้  

(1) นางสาวปิยวดี  มาลีนนท ์ กรรมการ  

(2) หม่อมหลวงนลินี  หสัดินทร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

และใหเ้สนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการเขา้ใหม่ ตามรายนามดงัต่อไปนี ้

(3) นายอภิวฒัน ์ เงินหมื่น เ ป็นกรรมการ อิสระ แทนนางสาว เทรซีแอนน์                      

มาลีนนท ์ท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ 

(4) นายกิจชาญพิชญ ์ สกุงัวานวิทย ์ เป็นกรรมการ แทนนายธีร ์สีอมัพรโรจน ์ท่ีลาออกจาก

ตาํแหน่ง 

ทัง้นี ้บุคคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึงและบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อ

แต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการใหม่นัน้ มีคุณสมบตัิท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท 

รวมทั้งมีความรูค้วามสามารถและคุณสมบัติครบถว้นตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ               

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ทั้งนี ้รายละเอียดเก่ียวกับประวัติของ

กรรมการ และ/หรือผลงานในปีท่ีผ่านมา รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 4   

อน่ึง บริษัทฯ ขอเรียนว่าในช่วงท่ีผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเขา้รับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น

กรรมการ 
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การออกเสียงลงคะแนน  ในวาระแต่งตัง้กรรมการนี ้บรษิัทฯ ไดใ้หผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิเลือกตัง้

กรรมการเป็นรายบุคคล โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และ

ผูร้ับมอบฉันทะท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการผู้มีส่วนไดเ้สียไม่ไดอ้อกเสียง

ลงคะแนน  

(หมายเหต ุหลกัเกณฑ์และวธิีการลงคะแนนเสยีงเลือกตัง้กรรมการบริษัทฯ ไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั

ของบริษัทฯ ขอ้ 16)  

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 

ประจาํปี 2563  

วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ได้กําหนดว่า “ให้บริษัทจ่าย

ค่าตอบแทนแก่กรรมการอันเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติหน้าท่ีตามความจาํเป็นและสมควร ไดแ้ก่ 

เงินเดือน เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง โบนสั” คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดด้าํเนินการ

เก่ียวกบัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย สรุปไดด้งันี ้ 

(1) กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และ

คณะกรรมการชดุย่อย และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเสนอขออนุมตัิต่อท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี โดยไดก้ลั่นกรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี 

ความรบัผิดชอบ และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกันและประโยชนท่ี์คาดว่า

จะไดร้บัจากกรรมการ ทัง้นี ้จะมีการคาํนึงถึงค่าตอบแทนดงักล่าวว่า อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม 

และเพียงพอท่ีสามารถจะจงูใจใหก้รรมการนาํพาองคก์รใหด้าํเนินงานตามเป้าหมายทัง้ใน

ระยะสัน้และระยะยาว และรกัษากรรมการท่ีมีคณุภาพไวด้ว้ย และ  

(2) นาํเสนอหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนของกรรมการ

บริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยในแต่ละตาํแหน่ง ทั้งท่ีเป็นตัวเงิน และ/หรือมิใช่ตัวเงินใน     

แต่ละปี ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาและนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือขอ

อนมุตั ิ

ทั้งนี ้ บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอ่ืนท่ีมิใช่ตัวเงิน/สิทธิประโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมการบริษัทฯ 
นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ซึ่งไดแ้ก่ ค่าตอบแทนประจาํและเบีย้ประชมุ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบรษิัทฯ และคณะกรรมการชดุย่อยประจาํปี 2563 ในวงเงิน 5,700,000 บาท (เท่ากบั

วงเงินของปี 2562) ตามท่ีไดผ่้านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

แลว้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ

กาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2563 ในวงเงิน 

5,700,000 บาท ดงักล่าว  
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โครงสรา้งค่าตอบแทนกรรมการสาํหรบัปีท่ีผ่านมา (ปี 2562) เปรียบเทียบกับปีท่ีเสนอ (ปี 2563) 

เป็นดงันี ้  

 ปี 2562 ปี 2563 

 ค่าตอบแทน 

รายเดือน 

เบีย้ประชุม ค่าตอบแทน 

รายเดือน 

เบีย้ประชุม 

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 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

    

• ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

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 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง     

• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - 10,000 บาท - 10,000 บาท 

• กรรมการอิสระ และกรรมการ - 5,000 บาท - 5,000 บาท 

คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ     

• ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ - 10,000 บาท - 10,000 บาท 

• กรรมการอิสระ - 5,000 บาท - 5,000 บาท 

 

การออกเสียงลงคะแนน  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของ              

ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563  

วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535             

(รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 120 ไดก้าํหนดใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีแต่งตัง้ผูส้อบ

บญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจะแต่งตัง้ผูส้อบ

บญัชีคนเดิมอีกก็ได ้   

  



หนา้ 6 จาก 13 
 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  ในปี 2562 บริษัทฯ ไดว้่าจา้งให ้บริษัท ไพรซ้ว์อเตอรเ์ฮาส ์          

คูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกับบริษัทฯ 

บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเ ก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลั่นกรองผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า บริษัท          

ไพรซ้ว์อเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรท่ีเพียงพอ       

มีความรู ้ความสามารถ และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรแต่งตัง้ให้

บรษิัท ไพรซ้ว์อเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2563 ของกลุ่มบรษิัทฯ 

ต่อไปอีก เป็นปีท่ี 9 ซึ่งเริ่มตัง้แต่ปี 2555 โดยไดก้าํหนดค่าตอบแทนเป็นจาํนวนเงิน 3,530,000 บาท 

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง 

บริษัท ไพรซ้ว์อเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด เป็นผูส้อบบัญชีประจาํปี 2563 และกาํหนด

ค่าตอบแทนเป็นจํานวนเงิน 3,530,000 บาท ตามท่ีได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบแลว้ โดยผูส้อบบญัชีมีรายชื่อดงัต่อไปนี ้ 

 

1. นางสาวธิตินนัท ์แว่นแกว้ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 9432 และ/ หรือ 

 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ) 

2. นายไพบลู ตนักลู ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4298 และ/หรือ 

 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ) 

3. นางสาวนนัทิกา ลิม้วิรยิะเลิศ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 7358 

 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ) 
 

โดยในปี 2562 บริษัทฯ ไม่ไดจ้่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืนใหแ้ก่สาํนักงานสอบบัญชีท่ีผู้สอบ

บญัชีสงักัดแต่อย่างใด ทัง้นี ้กาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้เป็นผูท้าํการตรวจสอบ และ

แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงดังกล่าว         

ไม่สามารถปฏิบตัิงานได ้ใหบ้ริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด จดัหาผูส้อบบญัชี  

รบัอนญุาตอ่ืนของ บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นปฏิบตัิ

หนา้ท่ีแทนได ้

สาํหรบัค่าสอบบญัชีประจาํปี 2563 เมื่อไดพิ้จารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอตัราค่าสอบ

บัญชีของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในระดับเดียวกันแลว้ เห็นว่า บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์              

เอบีเอเอส จาํกัด มีค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณา

กาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาํปี 2563 เป็นยอดรวมของกลุ่มบริษัทฯ (ไม่รวมค่าสอบ

บญัชีของกลุ่มบรษิัท Index) ทัง้สิน้ 3,530,000 บาท  

รายละเอียดค่าสอบบญัชีในปีท่ีผ่านมา (ปี 2562) เปรียบเทียบกบัปีท่ีเสนอ (ปี 2563) เป็นดงันี ้

(หน่วย : บาท) ปี 2562 ปี 2563 เปลี่ยนแปลง 

ค่าสอบบญัช ี 3,430,000 3,530,000 เพ่ิมขึน้ 100,000 
 

การออกเสียงลงคะแนน  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และ

ผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน   
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วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจํานวน 42,118,409 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จํานวน 510,070,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 467,951,591 บาท โดยการตัด

หุ้นที่ไม่ได้ออกจาํหน่าย และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณหส์นธิของ

บริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 136 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 

2535 (ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) ว่าดว้ยการเพ่ิมทนุ บริษัทฯ จึงมีความจาํเป็นตอ้งลดทุนจดทะเบียนโดยการ

ตัดหุน้ท่ียังไม่ไดอ้อกและเสนอขายในจาํนวน 42,118,409 หุน้ เพ่ือใหทุ้นจดทะเบียนของบริษัทฯ            

มีจาํนวนเท่ากบัทนุชาํระแลว้ของบรษิัทท่ีจาํนวน 467,951,591 บาท ก่อนการเพ่ิมทนุจดทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามัญ      

ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการลดทนุจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 510,070,000 บาท 

เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 467,951,591 บาท โดยการตัดหุ้นท่ียังไม่ไดอ้อกและเสนอขาย 

จาํนวน 42,118,409 หุน้ และแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลด

ทนุจดทะเบียน ดงันี ้

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจาํนวน 467,951,591 บาท ( ส่ี ร ้อยหกสิบเจ็ดล้าน 

เก้าแสนห้าหมื่นหน่ึงพัน

หา้รอ้ยเกา้สิบเอ็ดบาท) 

 แบ่งออกเป็น  467,951,591 หุน้ ( ส่ี ร ้อยหกสิบเจ็ดล้าน 

เก้าแสนห้าหมื่นหน่ึงพัน

หา้รอ้ยเกา้สิบเอ็ดหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ                    1 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุน้สามญั  467,951,591 หุน้ ( ส่ี ร ้อยหกสิบเจ็ดล้าน 

เก้าแสนห้าหมื่นหน่ึงพัน

หา้รอ้ยเกา้สิบเอ็ดหุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ               -ไม่ม-ี ”  

ในการนี้ ให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากประธาน

เจา้หนา้ท่ีบรหิารของบริษัทฯ มีอาํนาจดาํเนินการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบรษิัทฯ 

ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมทั้งมีอาํนาจในการแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมถอ้ยคาํ

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน 

การออกเสียงลงคะแนน  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของผูถื้อหุน้

และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจํานวนไม่เกิน 1,052,891,081 บาท จากทุน      

จดทะเบียนเดิมจาํนวน 467,951,591 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 1,520,842,672 

บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จํานวนไม่เกิน 1,052,891,081 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ 

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเน่ืองจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในและ

ต่างประเทศ เน่ืองจากปัจจยัลบในหลายส่วน อาทิ สถานการณไ์วรสัแพร่ระบาด และสถานการณ์

มลภาวะอากาศเป็นพิษ เป็นตน้ ทาํใหก้ารบรโิภคในประเทศลดลงส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละสภาพ

คล่องของบรษิัทฯ บริษัทฯ จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเพ่ิมทนุโดยการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดง

สิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2 (WAVE-W2) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ”) จาํนวน

ไม่เกิน 350,963,694 หน่วยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ท่ีไดจ้องซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบรษิัทฯ 

(Rights Offering) รายละเอียดปรากฏในวาระท่ี 10 และการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุน

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) รายละเอียดปรากฏในวาระท่ี 11 ทัง้นี ้

เพ่ือนาํเงินท่ีไดม้าขยายธุรกิจ และ/หรือลงทนุในโครงการใหม่ รวมทัง้การชาํระหนีเ้งนิกูบ้างส่วน และ

ใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน ในการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ท่ีประชุมสามัญ                     

ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนในจํานวนไม่เกิน 1,052,891,081 บาท จาก                 

ทนุจดทะเบียนเดิมจาํนวน 467,951,591 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จาํนวน 1,520,842,672 บาท 

โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่จาํนวนไม่เกิน 1,052,891,081 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

และอนุมัติการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ 4. ของหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการ

เพ่ิมทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ ดงันี ้

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจาํนวน 1,520,842,672 บาท (หน่ึงพนัหา้รอ้ยยี่สิบลา้น

แปดแสนส่ีหมื่นสองพัน

หกรอ้ยเจ็ดสิบสองบาท) 

 แบ่งออกเป็น  1,520,842,672 หุน้ (หน่ึงพนัหา้รอ้ยยี่สิบลา้น

แปดแสนส่ีหมื่นสองพัน

หกรอ้ยเจ็ดสิบสองหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ                    1 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุน้สามญั  1,520,842,672 หุน้ (หน่ึงพนัหา้รอ้ยยี่สิบลา้น

แปดแสนส่ีหมื่นสองพัน

หกรอ้ยเจด็สิบสองหุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ               -ไม่ม-ี ”  
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ในการนี้ ให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากประธาน

เจา้หนา้ท่ีบรหิารของบริษัทฯ มีอาํนาจดาํเนินการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบรษิัทฯ 

ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมทั้งมีอาํนาจในการแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมถอ้ยคาํ

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน 

การออกเสียงลงคะแนน  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของผูถื้อหุน้

และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ  

บริษัทฯ คร้ังที ่2 (WAVE-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นถือเดิมของบริษัทฯ ทีจ่องซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน

ตามสัดส่วนการถือหุ้น  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  บรษิัทฯ จึงมีประสงคท่ี์จะออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัเพ่ิม

ทุนของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2 (WAVE-W2) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ”) จาํนวนไม่เกิน 350,963,694 

หน่วยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ ท่ีไดจ้องซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบรษิัทฯ (Rights Offering) ใน

อัตราส่วนการจดัสรร 2 หุน้สามัญเพ่ิมทุนต่อ 1 ใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ (ในกรณีท่ีมีเศษหุน้จากการ

คาํนวณใหปั้ดทิง้) ท่ีราคาเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หน่วยละ 0 บาท และอตัราส่วนการใชสิ้ทธิ

คือ 1 ใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ มีสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ได ้1 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้     

หุน้ละ 1 บาท ท่ีราคาใชสิ้ทธิ 0.70 บาทต่อหุน้ ทั้งนี ้ขอ้มูลเบือ้งตน้เก่ียวกับใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ 

ปรากฏตามเอกสารแนบ 5  

อย่างไรก็ดี การออกใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและขึน้อยู่กับการไดร้บั

อนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ท่ีประชุมสามัญ                     

ผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตักิารออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษิทัฯ 

ครัง้ท่ี 2 (WAVE-W2) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ”) จาํนวนไม่เกิน 350,963,694 หน่วยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

เดิมของบริษัทฯ ท่ีได้จองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการ

จัดสรร 2 หุน้สามัญเพ่ิมทุนต่อ 1 ใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ (ในกรณีท่ีมีเศษหุน้จากการคาํนวณใหปั้ด

ทิง้) ท่ีราคาเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ หน่วยละ 0 บาท และอัตราส่วนการใช้สิทธิคือ 1 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ มีสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ได ้1 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 

บาท  ท่ีราคาใชสิ้ทธิ 0.70 บาทต่อหุน้  
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ในการนี ้ใหค้ณะกรรมการของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือกรรมการผูม้ี

อาํนาจกระทาํการแทนบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือ

จากคณะกรรมการบรหิารของบรษิัทฯ หรือจากกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบรษิัทฯ มีอาํนาจ

ในการดาํเนินการท่ีจาํเป็นและเก่ียวข้องกับการออกและจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น

สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ครั้งท่ี 2 (WAVE-W2) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเฉพาะ (ก) การกําหนด

เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงแต่

ไม่จาํกดัเฉพาะวนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ การจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (ข) ลงนามในแบบคาํ

ขออนญุาต หนงัสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและจดัสรร

ใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการรบัรองเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การติดต่อ และ/หรือ การรบั

เอกสารจากเจา้หนา้ท่ีหรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการนาํใบสาํคญัแสดง

สิทธิฯ และหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเกิดขึน้จากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เขา้จดทะเบียนเป็น

หลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ (ค) ดาํเนินการอ่ืนใดท่ีจาํเป็น 

เก่ียวขอ้ง และ/หรือ ต่อเน่ืองกับการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ โดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

การออกเสียงลงคะแนน  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของผูถื้อหุน้

และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน   

วาระที ่11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจํานวนไม่เกิน 1,052,891,081 หุ้น    

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการ  

ถือหุ้น (Rights Offering) และการใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของใบสําคัญแสดงสิทธิ

ทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ คร้ังที ่2 (WAVE-W2) 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  ตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทฯ ไดม้ีมตอินมุตัิใหน้าํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้

เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียนในจาํนวนไม่เกิน 1,052,891,081 บาท ในวาระท่ี 9 ขา้งตน้ 

การเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรองรบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่จาํนวน 

ไม่เกิน 1,052,891,081 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ดงันี ้ 

(1) จัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนเป็นจาํนวนไม่เกิน 701,927,387 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุน้เดิมต่อ 1.5 

หุน้สามญัเพ่ิมทนุใหม่ (ในกรณีท่ีมีเศษหุน้จากการคาํนวณใหปั้ดทิง้) ในราคาเสนอขาย 0.70 

บาทต่อหุน้   

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในรอบแรก บรษิัทฯ 

จะจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลืออยู่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิม

ทนุเกินสดัส่วนการถือหุน้ของตน ในราคาเสนอขาย 0.70 บาทต่อหุน้ (ราคาเดียวกนั) โดยใน

การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว บริษัทฯ จะดาํเนินการจดัสรรหุน้ท่ีเหลือจนกระทั่งไม่มี

หุน้สามญัเพ่ิมทนุเหลือจากการจดัสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผูถื้อหุน้รายใดประสงคท่ี์จะจอง

ซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจดัสรรไดเ้น่ืองจากเป็นเศษหุน้ โดยมี

รายละเอียดดงันี ้   
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(ก) ในกรณีท่ีหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (ตามสดัส่วน

การถือหุน้) ในรอบแรกมีจาํนวนมากกว่า หรือเท่ากับจาํนวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีผู้

ถือหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจดัสรรหุน้ท่ีเหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

เดิมท่ีจองซือ้เกินกวา่สิทธิและชาํระค่าหุน้ครบถว้นแลว้ทุกรายตามจาํนวนท่ีแสดง

ความจาํนงจองซือ้เกินกว่าสิทธิ   

(ข) ในกรณีท่ีหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (ตามสดัส่วน

การถือหุน้) ในรอบแรกมีจาํนวนนอ้ยกว่าจาํนวนหุน้สามัญเพ่ิมทุนท่ีผูถื้อหุน้เดิม

จองซือ้เกินกว่าสิทธิ บรษิัทฯ จะจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีเหลือดงักล่าว ดงันี ้ 

(ข.1) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีเหลือดงักล่าวตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของ

ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนาํสัดส่วนการถือหุน้เดิม

ของผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณดว้ยจาํนวนหุน้สามญั

เพ่ิมทุนท่ีเหลือ ซึ่งจะเท่ากับจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ

แต่ละรายมีสิทธิท่ีจะได้รับการจัดสรร (ในกรณีท่ีมีเศษหุ้นจากการ

คาํนวณใหปั้ดทิง้) ทัง้นี ้จาํนวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีจะไดร้บัการจัดสรร

จะไม่เกินจาํนวนหุน้สามัญเพ่ิมทุนท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายไดจ้องซือ้และ

ชาํระค่าหุน้ครบถว้นแลว้ 

(ข.2) ในกรณีท่ียังมีหุน้สามัญเพ่ิมทุนเหลือภายหลังจากการจัดสรรตามขอ้ 

(ข.1) ขา้งตน้แลว้ บรษิัทฯ จะจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ

แต่ละรายท่ียงัไม่ไดร้บัการจดัสรรใหค้รบตามจาํนวนท่ีจองซือ้เกินกว่า

สิทธิตามวิธีการในขอ้ (ข.1) ขา้งตน้ จนกว่าจะไม่มีหุน้เหลือใหจ้ดัสรร 

ทัง้นี ้จาํนวนหุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีจะไดร้บัการจดัสรรจะไม่เกินจาํนวนหุน้

สามัญเพ่ิมทุนท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายไดจ้องซือ้และชาํระค่าหุ้นครบถ้วน

แลว้ 

นอกจากนี ้การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมขา้งตน้ไม่ว่ากรณีใด จะตอ้งไม่ทาํ

ใหผู้ถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิของตนถือครองหุน้ของบรษิัทฯ ในลกัษณะท่ีเขา้ข่ายตอ้งทาํ

คาํเสนอซือ้หลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทนุท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรพัย์

เพ่ือครอบงาํกิจการหรือลักษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนขอ้จาํกัดการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามท่ี

ระบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ  

รายละเอียดของการเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 

(Rights Offering) ในครัง้นีป้รากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F 53-4) เอกสารแนบ 6 

และสารสนเทศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม

สดัส่วนการถือหุน้ เอกสารแนบ 7   
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ทัง้นี ้การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่า

จะไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ก่อน ดงันัน้ บรษิัทฯ จะดาํเนินการแจง้กาํหนดวนั

จองซือ้และรบัชาํระเงนิค่าจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุในครัง้นีใ้หท้ราบในภายหลงั 

(2) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 350,963,694 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือ

รองรบัการใชสิ้ทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษิัทฯ ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ท่ีประชุมสามัญ                     

ผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัจิดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหม่จาํนวนไม่เกิน 1,052,891,081 หุน้ มลูค่าท่ีตรา

ไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอดงักล่าวขา้งตน้ 

ในการนี ้ใหค้ณะกรรมการของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มี

อาํนาจกระทาํการแทนบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือ

จากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือจากกรรมการผู้มีอาํนาจกระทาํการแทนบริษัทฯ มี

อาํนาจในการกาํหนดและเปล่ียนแปลงรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ     

เพ่ิมทุนและการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ดังนี ้(1) พิจารณากาํหนด แก้ไขหรือเปล่ียนแปลง

เงื่อนไขและรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุและการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถงึ

แต่ไม่จาํกัดเฉพาะ วันกาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการจองซือ้หุน้สามัญเพ่ิมทุน ระยะเวลา

เสนอขาย การชาํระค่าหุน้ และการกาํหนดขอ้กาํหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดังกล่าว และวันออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ และการจดัสรรใบสาํคญั

แสดงสิทธิฯ เป็นต้น (2) เข้าเจรจา ทาํความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ดาํเนินการอ่ืนใดท่ีจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกับการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน และการ

จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารหรือแบบคาํขออนุญาตต่างๆ และ

หลักฐานท่ีจาํเป็นและเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุน และการจัดสรรใบสาํคัญแสดง    

สิทธิฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคาํขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ

หน่วยงานกาํกับดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง และการนาํหุน้สามัญเพ่ิมทุนและใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ และหุน้

สามญัเพ่ิมทุนท่ีเกิดขึน้จากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าวเขา้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงมีอาํนาจในการดาํเนินการอ่ืนใดท่ีจาํเป็นเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้

สามญัเพ่ิมทนุ และการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าว   

การออกเสียงลงคะแนน  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และ

ผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน    
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วาระที ่12 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)   

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบญัญัติมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 

(รวมทัง้ท่ีมีแกไ้ขเพ่ิมเติม) กาํหนดไวว้่าผูถื้อหุน้ซึ่งหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวน

หุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จะขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากระเบียบวาระท่ี

กาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได ้ 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบรษิัทฯ พิจารณาแลว้ และเห็นควรบรรจวุาระนี้

ไวเ้พ่ือเปิดโอกาสใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ นอกจากท่ี

คณะกรรมการบรษิัทฯ กาํหนดไวใ้นการประชมุครัง้นี ้ 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ ขอเรียนว่า บรษิัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชมุ และเสนอชื่อบุคคล

เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ สาํหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เป็นการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันท่ี             

1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้ 

อย่างไรก็ดี ไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอระเบียบวาระเพ่ิมเติมสาํหรบัการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2563 หรือเสนอชื่อบคุคลใดเพ่ือเขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการแต่อย่างใด  

อน่ึง บริษัทฯ ไดก้าํหนดใหว้นัพุธท่ี 8 กรกฎาคม 2563 เป็นวนักาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชมุ 

(Record Date) จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 ดังกล่าวตามวัน เวลา และ

สถานท่ีท่ีระบุไวข้า้งตน้โดยพรอ้มเพรียงกัน โดยบริษัทฯ จะเปิดใหล้งทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ตัง้แต่เวลา 12.30 น. เป็นตน้ไป    

โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียน หรือหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม เอกสารแนบ 8 เพ่ือ

ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวก บริษัทฯ ไดจ้ดัเตรียมอากรแสตมป์สาํหรบัปิดใน

หนงัสือมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเพ่ือเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ หากท่านผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้

ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะใหผู้อ่ื้น หรือ นายประเสริฐ  ภัทรดิลก กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในทุกวาระท่ีเสนอในการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้นี ้(โปรดดูรายละเอียด

เก่ียวกับประวตัิของกรรมการ และผลงานในปีท่ีผ่านมา เอกสารแนบ 9) เขา้ร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนน

แทนตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะ เอกสารแนบ 10 และ 11   

บริษัทฯ ไดแ้จง้รายละเอียดของการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 และระเบียบวาระการประชุมให ้   

ผูถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ก่อนการประชมุบนเว็บไซต ์http://www.wave-groups.com หากท่านผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัหรือ

ประสงคส์อบถามเพ่ิมเติม โปรดติดต่อสอบถามฝ่ายส่ือสารองคก์รและนักลงทุนสัมพนัธ์ โทร 02-665-6705 และ

หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรับหนังสือรายงานประจําปี 2562 ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ท่ีฝ่าย Corporate 

Finance เลขท่ี 3199 อาคารมาลีนนท ์ทาวเวอร ์ชั้น 15 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 

10110 โทรศพัท ์02-665-6705 โทรสาร 02-665-6750 หรือกรอกแบบฟอรม์ เอกสารแนบ 12 และส่งกลบัมาทาง

โทรสาร เพ่ือทางบรษิัทฯ จะไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ท่านต่อไป 

ขอแสดงความนบัถือ 

-นายแมทธิว กจิโอธาน-  

  (นายแมทธิว กจิโอธาน) 

ประธานกรรมการบรษิทั และประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 
 บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  




