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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจาํปี 2563 (คร้ังที ่27/2563) 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

สถานทีป่ระชุม 

อาคารมาลีนนท ์ทาวเวอร ์(อาคาร M2) ชัน้ 8 เลขท่ี 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

วันและเวลาทีป่ระชุม 

การประชมุจดัขึน้ เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 30 กรกฎาคม 2563 เริ่มประชมุเวลา 14.00 น. 

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายแมทธิว กิจโอธาน ประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร และ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2. นายประเสรฐิ ภทัรดิลก กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นายชยัประนิน วิสทุธิผล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และ 

ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ  

4. นายสมศกัดิ์ พยบัเดชาชยั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

5. หม่อมหลวงนลินี หสัดนิทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

6. นายฟิลิป โอลิเวอร ์ เพียซ กรรมการอิสระ กรรมการบรหิารความเส่ียง และกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

7. นางสาวแคทลีน มาลีนนท ์ กรรมการ และประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 

8. นางสาวปิยวด ี มาลีนนท ์ กรรมการ  

กรรมการทีมิ่ได้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวเทรซีแอน ์ มาลีนนท ์ กรรมการ 

มีกรรมการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 จาํนวน 8 ท่านจากจาํนวนกรรมการบรษิัทฯ ทัง้หมด 9 ท่าน คิดเป็นอตัรา

รอ้ยละ 88.89 ของกรรมการบรษิัทฯ ทัง้คณะ 

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นางองัคณีย ์ ฤกษ์ศิรสิขุ เลขานกุารบรษิัท และประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารฝ่ายการเงิน  

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด  

1. นางสาวสกณุา แยม้สกลุ  

2. นางสาวธิตินนัท ์ แว่นแกว้  
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ทีป่รึกษากฎหมายจากบริษัท แคปปิตอลบ็อกซ ์คอนซัลติง้ จาํกัด 

1. นายณฐัสิทธ์ิ เทิดสิทธิกลุ  

 นายแมทธิว กิจโอธาน ประธานกรรมการทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงว่าบริษัทฯ           

มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะจาํนวนทัง้สิน้ 35 ราย นบัรวมจาํนวนหุน้ได ้207,194,124 หุน้ คิดเป็น

อัตรารอ้ยละ 44.2768 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด ซึ่งมีจาํนวนหุ้นรวม 467,951,591 หุ้น และระหว่างการประชุมมี                     

ผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมการประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะอีกจาํนวน 6 ราย รวมการประชมุครัง้นีม้ีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุ

ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวมทัง้สิน้ 41 ราย นบัรวมจาํนวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 254,312,624 หุน้ คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 54.3459 

ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชมุ 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายณัฐสิทธิ์ เทิดสิทธิกุล ท่ีปรกึษากฎหมายจากบริษัท แคปปิตอลบ็อกซ ์คอนซลัติง้ จาํกดั 

ใหท้าํหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียงในท่ีประชุม และเป็นผูช้ีแ้จงใหท่ี้ประชมุทราบเก่ียวกบัขอ้

ปฏิบตัิในการประชมุและลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยท่ีปรกึษากฎหมายไดช้ีแ้จงใหท่ี้ประชมุทราบดงันี ้

• ผูถื้อหุน้ทกุท่านมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ 

• ภายหลงัท่ีผูถื้อหุน้ไดร้บัทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแลว้ ขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในบตัรลงคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบตัร

ลงคะแนนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงเท่านัน้ 

• บริษัทฯ จะนาํคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชมุ 

ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ ทัง้ในส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุดว้ยตวัเอง และผูร้บัมอบ

ฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 

• เฉพาะวาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีลาออกและพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ซึ่งจะขอให้

ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล บริษัทฯ ขออนุญาตเก็บบัตรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ทุกราย ทัง้กรณีท่ีผูถื้อหุน้   

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 

• สาํหรบัการนบัผลการลงคะแนนตามในแต่ละวาระแบ่งได ้ดงันี ้

o วาระท่ี 1, 3, 4, 5 7 และ 11 ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน  

o วาระท่ี 2 เป็นวาระแจง้เพ่ือทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

o วาระท่ี 6 ตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะท่ีมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผูท่ี้ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนนดว้ย 

o วาระท่ี 8, 9 และ 10 ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ

ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผูท่ี้ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน

ดว้ย 

• สาํหรบัผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีตอ้งการกลบักอ่น หรือไม่ไดอ้ยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด สามารถใชสิ้ทธิของท่านไดโ้ดยการส่ง

บตัรลงคะแนนล่วงหนา้ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบรษิัท 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมสอบถามเก่ียวกับการลงคะแนนเสียงหากมีข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมี

คาํถาม ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ ดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 (คร้ังที ่26/2562) เม่ือวันที ่30 เมษายน 2562  

 ประธานฯ ไดเ้สนอรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 (ครัง้ท่ี 26/2562) เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 

2562 ซึ่งมีจาํนวนทัง้หมด 17 หนา้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพรอ้มกับ

หนงัสือเชิญประชมุแลว้  

 เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระการพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญั

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 (ครัง้ท่ี 26/2562) เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2562 ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมรบัรองรายงาน

การประชมุดงักล่าว 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทร์ับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 (ครัง้ท่ี 

26/2562) เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2562 ตามรายละเอียดท่ีปรากฏตามเอกสารท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้ม

กบัหนงัสือเชิญประชมุ ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 254,308,124 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

วาระที ่2 พิจารณารับทราบผลประกอบการปี 2562 และรายงานประจาํปี 2562    

 ประธานฯ กล่าวต่อท่ีประชุมว่า ภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2562 ท่ีผ่านมา แบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วนดว้ยกันคือ      

1. กลุ่มธุรกิจ  Lifestyle โดยมีธุรกิจในกลุ่มนี้จํานวน 2 ธุรกิจ กล่าวคือ Jeffer Restaurant ประกอบธุรกิจ

รา้นอาหาร (บริษัทถือหุน้ทางออ้มในสัดส่วนรอ้ยละ 100) และ Wall Street English ซึ่งประกอบธุรกิจโรงเรียน

สอนภาษาองักฤษ (บรษิัทถือหุน้ทางออ้มในสดัส่วนรอ้ยละ 100) และ 2. กลุ่มธุรกิจ Entertainment โดยม ีWave 

TV ซึ่งประกอบธุรกิจรบัจา้งผลิตละครโทรทศันใ์หแ้ก่ช่อง 3 (บรษิัทถือหุน้ทางออ้มในสดัส่วนรอ้ยละ 100)  

 นอกจากนีบ้รษิัทฯ ยงัมีเงินลงทนุในหุน้ของบรษิัท ไทย โซล่าร ์เอ็นเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) ในสดัส่วนรอ้ยละ 9  

 ประธานฯ ชีแ้จงภาพรวมการประกอบธุรกิจในปี 2562 ของแต่ละ Business Unit ของบรษิัทฯ โดยมีรายละเอียด

ดงันี ้  

 1. WAVE TV   

 ในปี 2562 มีการผลิตละครโทรทศันใ์หแ้ก่ช่อง 3 จาํนวน 3 เร่ือง คือ ความทรงจาํสีจาง (จาํนวน 32.5 ตอน) เริ่ม

ออกอากาศปี 2563 ซ่านเสน่หา (จาํนวน 32.5 ตอน) เริ่มออกอากาศในปี 2564 และอรุณแห่งรกั (จาํนวน 32.5 

ตอน) จะเริ่มผลิตในปี 2564     
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2. Wall Street English   

บริษัทฯ มีสัญญา Master Franchise Agreement โดยเป็นการรับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการขยายธุรกิจใน

รูปแบบของ Franchise ในประเทศไทย ลาว และกัมพูชา เป็นระยะเวลา 15 ปี (สิน้สดุในปี 2576) โดยมีเงื่อนไข

ว่า บริษัทฯ จะต้องดาํเนินการเปิดสาขาของ Wall Street English ในรูปแบบ Franchise จํานวน 8 สาขาใน

ประเทศไทย ภายในปี 2570 โดยปัจจุบันบริษัทฯ ไดเ้ปิดสาขาจาํนวน 1 สาขาเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ และบริษัทฯ 

จะตอ้งดาํเนินการเปิดสาขาในประเทศกมัพชูาจาํนวน 3 สาขา และในประเทศลาวจาํนวน 1 สาขาภายใน 6 ปีนบั

จากวนัท่ีไดม้าซึ่ง สญัญา Master Franchise Agreement ดงักล่าว 

อย่างไรก็ดี ประธานฯ ชี ้แจงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนงานการขยายสาขาในประเทศไทย ในรูปแบบ 

Franchise ในปี 2564 – 2566 ดังนีค้ือ บริษัทฯ มีเป้าหมายท่ีจะเปิดสาขาในประเทศเพ่ิมเติมจาํนวน 13 สาขา 

คือ 2 สาขาในพืน้ท่ีภาคกลาง 2 สาขาในพืน้ท่ีภาคใต  ้3 สาขาในพืน้ท่ีภาคตะวันออก 3 สาขาในพืน้ท่ีภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 2 สาขาในพืน้ท่ีภาคตะวนัตก และ 1 สาขาในภาคเหนือ  

ในปี 2562 ไดเ้ปิด 1 สาขาแฟรนไชสท่ี์จงัหวดัขอนแก่น ท่ีเซ็นทรลัพลาซ่า ขอนแก่น มีขนาดพืน้ท่ี 228 ตารางเมตร 

และในปี 2564 บริษัทฯ มีเป้าหมายจะเปิดสาขาแฟรนไชสใ์หไ้ดจ้าํนวน 4 สาขา คือ จงัหวดันครราชสีมา จงัหวดั

อดุรธานี จงัหวดัอบุลราชธานี และเมืองพทัยา จงัหวดัชลบรีุ  

ในปี 2562 ยอดขายของ Wall Street English มีจาํนวนประมาณ 580 ลา้นบาท เติบโตเพ่ิมเติมรอ้ยละ 6 จาก     

ปีก่อน ปัจจุบัน มี Wall Street English จาํนวนทั้งสิน้ 15 สาขา โดยบริษัทฯ ไดเ้ปิดสาขาใหม่จาํนวน 5 สาขา 

ไดแ้ก่ (1) สาขาเมญ่า ช็อปป้ิงเซ็นเตอร ์ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ (เปิดดาํเนินการเดือนกุมภาพนัธ ์ปี 2561) (2) สาขา

เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 (เปิดดาํเนินการเดือนมีนาคม ปี 2561) (3) สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ (เปิด

ดาํเนินการเดือนตลุาคมปี 2561) (4) สาขาเซ็นทรลัพลาซ่า แจง้วฒันะ (เปิดดาํเนินการเดือนพฤษภาคม ปี 2562)

และ (5) แพชชั่น จงัหวดัระยอง (เปิดดาํเนินการเดือนมีนาคม ปี 2563) ทัง้นี ้Wall Street English มีพนกังานมี

จาํนวนลดลงเหลือประมาณ 390 คน โดยการลดจาํนวนพนักงานไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการ และเมื่อ

เปรียบเทียบจาํนวนพนกังานต่อจาํนวนสาขาจะพบว่า จาํนวนสาขามีเพ่ิมขึน้ถึงสองเท่าเมื่อเทียบกับจาํนวน

พนกังานในปัจจบุนั และมีนกัเรียนจาํนวนกว่า 8,000 คน  

โดยกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของ Wall Street English คือ กลุ่มอายุ 15-22 ปี ซึ่งมีความสนใจเรียนรูภ้าษาองักฤษ

เพ่ิมเติม หรือเ พ่ือไปเรียนต่อต่างประเทศ และ Frist Jobber ซึ่งต้องการท่ีจะรับมือกับการแข่งขันของ

ตลาดแรงงานในภูมิภาค AEC ท่ีสามารถส่ือสารภาษาองักฤษไดด้ี และกลุ่มอายุ 29 ขึน้ไปคือกลุ่มลกูคา้ SMEs 

ท่ีประกอบธุรกิจส่งออก หรือธุรกิจอ่ืนท่ีตอ้งใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร ทั้งนี ้สาํหรับตลาดโรงเรียนสอน

ภาษาองักฤษระดบั Premium นัน้ Wall Street English มีส่วนแบ่งการตลาดสงูสดุ เท่ากับรอ้ยละ 35 ซึ่งถือเป็น

อนัดบั 1 ในตลาดโรงเรียนสอนภาษาองักฤษระดบั Premium ส่วนโรงเรียนท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอนัดบั 2 มี

ส่วนแบ่งการตลาดเท่ากบัรอ้ยละ 12 

ในช่วงตน้ปี 2563 บริษัทฯ ไดเ้ปิดสาขาใหม่จาํนวน 2 สาขาคือ สาขาสีลม ซึ่งเป็นการย้ายไปตึกใหม่คือตึก

ยูไนเต็ด เซ็นเตอร ์ขนาดพืน้ 416 ตารางเมตร และสาขาระยอง ขนาดพืน้ท่ี169 ตารางเมตร ซึ่งคาดว่าจะขายให้

ผูส้นใจลงทนุแฟรนไชสต์่อไปในอนาคต    
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ในปี 2562 ท่ีผ่านมา Wall Street English มียอดขายเติบโตในส่วนของลูกคา้รายย่อยเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 4 ในส่วน

ของกลุ่มลูกคา้องคก์ร เติบโตเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 30 และรบัรูร้ายไดจ้ากการขายแฟรนไชส ์ทาํใหย้อดขายโดยรวม

เติบโตขึน้รอ้ยละ 7 จากปีก่อน  

3. Jeffer Restaurant 

ในปี 2562 Jeffer Restaurant ได้มีการปรับปรุงสาขาประมาณครึ่งหน่ึงของจาํนวนสาขาทั้งหมดให้มีความ

ทันสมัยและมี Lifestyle มากยิ่งขึน้ โดยราคาเมนูเริ่มตน้ท่ี 89 บาท ซึ่งมีกาํไรขั้นตน้อยู่ท่ีประมาณรอ้ยละ 66              

โดยนบัแต่บริษัทฯ ซือ้ Jeffer Restaurant มาจนถึงปัจจบุนั บริษัทฯ ไดป้รบัปรุงกาํไรขัน้ตน้ใหเ้พ่ิมขึน้จากรอ้ยละ 

55 เป็นรอ้ยละ 66 และยอดรายไดต้่อคนจากท่ีประมาณ 120 บาทเพ่ิมขึน้เป็น 220 บาทต่อคน 

ในปี 2562 ยอดขายของ Jeffer Restaurant มีจาํนวนประมาณ 500 ลา้นบาท โดยมีจาํนวนทั้งสิน้ 61 สาขา 

แบ่งเป็น 24 สาขาในกรุงเทพมหานคร และ 37 สาขาในต่างจงัหวดั โดยมี 1 สาขาเป็นสาขาแฟรนไชสท่ี์จงัหวัด

ชมุพร ขนาดพืน้ท่ี 90 ตารางเมตร  

ในปัจจบุนั Jeffer Restaurant มีพนกังานประมาณ 900 คน ใหบ้รกิารผูบ้รโิภคจาํนวนกว่า 200,000 คนต่อเดือน 

และมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนอายุ 17-22 ปีและ Young Family & First Jobber  ทั้งนี ้ Jeffer 

Restaurant มีศกัยภาพท่ีจะขยายไดถ้ึง 200 สาขาภายในอีก 5 ปีขา้งหนา้ 

ต่อมาประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้รับ CG Score อยู่ท่ีระดับรอ้ยละ 91 หรือในระดับ 

“Excellent” ซึ่งจดัอยู่ในระดบัเดียวกนักบับรษิัทท่ีอยู่ใน SET50 Index ท่ีมี CG Score อยู่ท่ีระดบัรอ้ยละ 92 และ 

AGM Score อยู่ท่ีระดบัรอ้ยละ 99 หรือในระดบั “Excellent”   

นอกจากนี ้บริษัทฯ กาํลงัอยู่ในขัน้ตอนการเตรียมการเขา้ร่วมโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อตา้นการทจุรติ (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)  

ประธานฯ กล่าวสรุปผลการดาํเนินงานในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ดงันี ้

ในส่วนของยอดขายภาพรวมของกลุ่มบริษัทเติบโตลดลงรอ้ยละ 3 จากจาํนวน 1,123 ลา้นบาทลดลงเหลือ

จาํนวน 1,087 ลา้นบาท โดยธุรกิจท่ียอดขายเติบโตสูงสุดคือ ธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งมียอดขาย

เติบโตเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 3 จากจํานวน 529 ล้านบาท เป็นจํานวน 545 ล้านบาท ส่วนธุรกิจรา้นอาหาร Jeffer 

Restaurant เติบโตลดลงรอ้ยละ 14 จากจาํนวน 594 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 511 ลา้นบาท  

ในส่วนของกาํไรขัน้ตน้ บริษัทฯ มีกาํไรขัน้ตน้ในปี 2562 เติบโตเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 8 จากจาํนวน 460 ลา้นบาทเป็น

จาํนวน 495 ลา้นบาท และมีค่าใชจ้่ายเท่ากับ 648 ลา้นบาท ลดลงประมาณรอ้ยละ 10 จากปี 2561 โดยลดลง

เน่ืองจากตน้ทุนทางการเงินท่ีลดลงจาก 45 ลา้นบาทเป็น 43 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายในการบริหารลดลงจาก 265 

ลา้นบาทเป็น 230 ลา้นบาท และค่าใชจ้่ายในการขายลดลงจาก 409 ลา้นบาทเป็น 375 ลา้นบาท และ EBITDA 

จากปี 2561 ท่ีติดลบอยู่ท่ีจาํนวน 122 ลา้นบาท ปรบัตวัเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 81 มาเป็นติดลบอยู่ท่ีจาํนวน 23 ลา้นบาท

ในปี 2562 สาเหตหุลกัมาจากการปรบัโครงสรา้งดา้นบคุลากร รวมทัง้การตดัค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 
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ทั้งนี ้บริษัทฯ มีกาํไรสุทธิเท่ากับ 20 ลา้นบาทในปี 2562 ในงบการเงินรวม แต่หากพิจารณาท่ีเฉพาะส่วนของ       

ผูเ้ป็นเจา้ของของบริษัทใหญ่ในงบเฉพาะกิจการ บริษัทฯ จะขาดทุนประมาณ 64 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 66 

จากปี 2561 ในส่วนของสินทรัพย ์บริษัทฯ มีสินทรัพยเ์พ่ิมขึน้จากปี 2561 ท่ีจาํนวน 3,271 ลา้นบาท มาอยู่ท่ี

จาํนวน 3,380 ลา้นบาทในปี 2562 หนีสิ้นของบรษิัทฯ จากการกูย้ืมธนาคารพาณิชย ์จากเดิมในปี 2561 จาํนวน 

850 ลา้นบาท เน่ืองจากการกูย้ืมเพ่ือการไดม้าซึ่งธุรกิจของบรษิัทฯ โดยเป็นการกูย้ืมในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ลดลง

เหลือจาํนวน 597 ลา้นบาทในปี 2562    

นายณรงคช์ัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้น ขอเสนอให้บริษัทฯ เปล่ียนชื่อจาก เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์เป็น เวฟ กรุ๊ป 

เน่ืองจากบรษิทัฯ ประกอบธุรกจิในลกัษณะ Holding Company  

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงว่า สาํหรบัการเปล่ียนแปลงชื่อใหส้อดคลอ้งกับลักษณะการประกอบธุรกิจในปัจจุบันของ

บรษิัทฯ นัน้ บรษิัทฯ ขอรบัไปพิจารณากบัคณะกรรมการบรษิัทฯ ต่อไป  

คณุณรงคช์ยั สิมะโรจน ์ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า การขายหุน้ของ Index ไม่ทราบว่าไดด้าํเนินเรียบรอ้ยแลว้หรือไม่ 

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงว่า บริษัทฯ ยงัคงถือหุน้ Index อยู่ประมาณรอ้ยละ 10 และอยู่ในระหว่างการขายหุน้ท่ีเหลือ

ภายในสิงหาคมปี 2563  

คุณณรงคช์ยั สิมะโรจน ์ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า หุน้เพ่ิมทุนใหม่ บริษัทฯ จะกาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิจองซือ้

และวนัจองซือ้เมื่อใด 

นางอังคณีย ์ฤกษ์ศิริสุข ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารฝ่ายการเงิน ชีแ้จงว่า ภายหลังการไดอ้นุมัติจากท่ีประชุม          

ผูถื้อหุน้ในครัง้นีแ้ลว้ คณะกรรมการบรษิัทฯ จะพิจารณากาํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัหุน้เพ่ิมทนุต่อไป  

เมื่อไม่มีถือหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารบัทราบผล

ประกอบการปี 2562 และรายงานประจาํปี 2562 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ รบัทราบผลประกอบการปี 2562 และรายงานประจาํปี 2562 วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพ่ือ

ทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน    

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจาํปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

ประธานฯ ขอใหน้างองัคณีย ์ฤกษ์ศิริสขุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารฝ่ายการเงนิ เป็นผูร้ายงานงบการเงินประจาํปี

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ใหท่้านผูถื้อหุน้ทราบ 

นางองัคณีย ์ฤกษ์ศิรสิขุ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชมุว่า บรษิัทฯ ขอเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน 

และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิ ้นสุด  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีได้ผ่านการสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

โดยผูส้อบบัญชีไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกตอ้งตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน แต่ตามกฎหมายตอ้งไดร้บัอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นนีด้ว้ย ซึ่งรายละเอียดของงบแสดงฐานะทาง

การเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 

2562 หนา้ 82 ถึง 174 และมรีายการท่ีสาํคญัดงันี ้
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

สินทรพัยร์วม 3,380 ลา้นบาท 

หนีสิ้นรวม 1,850 ลา้นบาท 

ส่วนของเจา้ของรวม 1,530 ลา้นบาท 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ สาํหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

รายไดร้วม 1,087 ลา้นบาท 

ตน้ทนุรวม 592 ลา้นบาท 

กาํไรขัน้ตน้ 495 ลา้นบาท 

กาํไรสทุธิสาํหรบัปี  20 ลา้นบาท 

ขาดทนุสทุธิของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิัทใหญ่ (64) ลา้นบาท 

ขาดทนุต่อหุน้ (0.14) บาท 

 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเร่ืองอ่ืน

ใดอีก ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณางบการเงินประจาํปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติงบการเงินประจาํปีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตาม

รายละเอียดท่ีประธานเจา้หนา้บริหารท่ีฝ่ายการเงินของบริษัทฯ เสนอต่อท่ีประชุม ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้

และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 254,309,624 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 
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วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2562 

ประธานฯ ขอใหน้างองัคณีย ์ฤกษ์ศิรสิขุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารฝ่ายการเงิน เป็นผูร้ายงานต่อท่ีประชมุ  

นางองัคณีย ์ฤกษ์ศิริสขุ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชมุว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของกาํไร

สุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล อย่างไรก็ดี ตามมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 

2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ไดก้าํหนดว่า “การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไรจะ

กระทาํมิได ้ในกรณีท่ีบรษิัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้า่ยเงินปันผล…”  

จากงบการเงินรวมประจาํปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ บรษิัทฯ 

มีกาํไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ จาํนวน 335.20 ลา้นบาท และทุนสาํรองตามกฎหมายของบริษัทฯ 

จาํนวน 46.80 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา

อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2562 อนัเน่ืองมาจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความจาํเป็นตอ้งสาํรอง    

เงินสดเพ่ือใชใ้นการขยายธุรกิจในอนาคตและเป็นเงินทนุหมนุเวียนต่อไป  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเร่ืองอ่ืน

ใดอีก ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2562 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชมุไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตักิารงดจ่ายเงนิปันผล ประจาํปี 2562 ตามท่ีประธานฯ เสนอต่อท่ี

ประชมุ ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 254,309,624 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีล่าออกและพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ  

 ประธานฯ มอบหมายให้นายชัยประนิน วิสุทธิผล ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็น

ผูด้าํเนินการประชมุในวาระนี ้ 

นายชัยประนิน วิสุทธิผล ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดช้ีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ขอ้บังคับ

บรษิัทฯ ขอ้ 17 ไดก้าํหนดว่า “ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัประจาํปี จาํนวน 1 ใน 

3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด…” ทัง้นี ้ในปัจจุบนักรรมการของบริษัทฯ มีจาํนวน 9 ท่าน ดงันัน้ ในการประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีครัง้นี ้จึงมีกรรมการท่ีตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน  3 ท่าน คือ  

(1) นางสาวเทรซีแอนน ์ มาลีนนท ์ กรรมการ 

(2) นางสาวปิยวดี  มาลีนนท ์ กรรมการ  

(3) หม่อมหลวงนลินี  หสัดนิทร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
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นายชยัประนิน วิสทุธิผล ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน กล่าวต่อท่ีประชมุว่า คณะกรรมการ

บรษิัทฯ (โดยกรรมการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย) ไดม้ีการกลั่นกรองและพิจารณาอยา่งรอบคอบดว้ยความระมดัระวงัแลว้ 

เ ห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง  (1) นางสาวปิยวดี   มาลีนนท์ และ                        

(2) หม่อมหลวงนลินี  หสัดนิทร ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  

และใหเ้สนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการเขา้ใหม่ ตามรายนามดงัต่อไปนี ้

(3) นายอภิวฒัน ์ เงินหมื่น เป็นกรรมการอิสระ แทนนางสาวเทรซีแอนน ์ มาลีนนท ์ท่ีพน้จาก

ตาํแหน่งตามวาระ 

(4) นายกิจชาญพิชญ ์ สกุงัวานวิทย ์ เป็นกรรมการ แทนนายธีร ์สีอมัพรโรจน ์ท่ีลาออกจากตาํแหน่ง 
 

ทั้งนี ้เน่ืองจากบุคคลดังกล่าว เป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมี

ความรูค้วามสามารถและคณุสมบตัิครบถว้นตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 

(รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการ

แกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยไดน้าํเสนอรายละเอียดเก่ียวกับประวตัิของกรรมการไปพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้

แลว้ 

บริษัทฯ ไดป้ระกาศเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลใดท่ีเหมาะสมและมีความรูค้วามสามารถเป็นกรรมการ

ของบริษัทฯ ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ ซึ่งผลปรากฏว่าไม่มี   

ผูถื้อหุน้เสนอบคุคลใดเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการดงักล่าว 

 นายชยัประนิน วิสทุธิผล ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุไดส้อบถาม

และใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สอบถามแต่อย่างใด 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม นายชัยประนิน วิสุทธิผล ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน จึงขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระในปี 

2563 กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพ่ือทดแทน

กรรมการท่ีลาออกและไม่ต่อวาระดงักล่าว 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชมุไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนมุตักิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระและกรรมการ

เขา้ใหม่ ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

1. นางสาวปิยวดี  มาลีนนท ์ กรรมการ  

 

 

 

 

  

เห็นดว้ย 249,449,624 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

งดออกเสียง 4,860,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 
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2. หม่อมหลวงนลินี  หสัดินทร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาํหนด 

ค่าตอบแทน  

 

 

 

 

3. นายอภิวฒัน ์ เงินหมื่น กรรมการอิสระ  

 

 

 

 

4. นายกจิชาญพิชญ ์ สกุงัวานวิทย ์ กรรมการ 

เห็นดว้ย 254,309,624 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2563 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายชัยประนิน วิสุทธิผล ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็น

ผูด้าํเนินการประชมุในวาระนี ้โดยนายชยัประนิน วิสทุธิผล ไดช้ีแ้จงใหท่ี้ประชมุทราบเก่ียวกบัขัน้ตอนการกาํหนด

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ได้

ดาํเนินการ ซึ่งสรุปไดด้งันี ้

  

เห็นดว้ย 254,308,624 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9996 

ไม่เห็นดว้ย 1,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0004 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

เห็นดว้ย 254,309,624 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 
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(1) กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิัทฯ และคณะกรรมการชดุ

ย่อย และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ และ/หรือเสนอขออนมุตัิต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี โดยได้

กลั่นกรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบ และเปรียบเทียบกับบริษัทใน

ธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกัน และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ับจากกรรมการ ทั้งนี ้จะมีการคาํนึงถึงค่าตอบแทน

ดงักล่าวว่า อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีสามารถจะจูงใจใหก้รรมการนาํพาองคก์รใหด้าํเนินงาน

ตามเป้าหมายทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และรกัษากรรมการท่ีมีคณุภาพไวด้ว้ย และ 

(2) นาํเสนอหลักเกณฑแ์ละนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และ

กรรมการชุดย่อยในแต่ละตาํแหน่ง ทั้งท่ีเป็นตัวเงิน และ/หรือมิใช่ตัวเงินในแต่ละปี ต่อคณะกรรมการ   

บรษิัทฯ เพ่ือพิจารณาและนาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือขออนมุตัิ 

 

ทั้งนี ้ นายชัยประนิน วิสุทธิผล ชี ้แจงเพ่ิมเติมว่า นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน ซึ่งได้แก่ 

ค่าตอบแทนประจาํและเบีย้ประชุมกรรมการแลว้ บริษัทฯ ไม่ไดจ้่ายค่าตอบแทนอ่ืนท่ีมิใช่ตวัเงิน หรือสิทธิ

ประโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมการบริษัทฯ โดยโครงสรา้งค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปีท่ีผ่านมา (ปี 2562) 

เปรียบเทียบกบัปีท่ีเสนอ (ปี 2563) เป็นดงันี ้

 

 ปี 2562 ปี 2563 

 ค่าตอบแทน 

รายเดือน 

เบีย้ประชุม ค่าตอบแทน 

รายเดือน 

เบีย้ประชุม 

คณะกรรมการบรษิัท     

• ประธานกรรมการ 35,000 บาท 5,000 บาท 35,000 บาท 5,000 บาท 

• กรรมการอสิระ และกรรมการ 20,000 บาท 5,000 บาท 20,000 บาท 5,000 บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบ     

• ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท 5,000 บาท 25,000 บาท 5,000 บาท 

• กรรมการอสิระ 15,000 บาท 5,000 บาท 15,000 บาท 5,000 บาท 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน    

    

• ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

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

• กรรมการอสิระ และกรรมการ 10,000 บาท 5,000 บาท 10,000 บาท 5,000 บาท 

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง     

• ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง - 10,000 บาท - 10,000 บาท 

• กรรมการอสิระ และกรรมการ - 5,000 บาท - 5,000 บาท 
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 ปี 2562 ปี 2563 

 ค่าตอบแทน 

รายเดือน 

เบีย้ประชุม ค่าตอบแทน 

รายเดือน 

เบีย้ประชุม 

คณะกรรมการกาํกับดแูลกิจการ     

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

• กรรมการอสิระ - 5,000 บาท - 5,000 บาท 

 

ทัง้นี ้เมื่อปี 2562 บริษัทฯ มีกรรมการ 9 ท่าน และไดร้บัอนุมตัิค่าตอบแทนจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2562 ในวงเงิน 5.7 ล้านบาท และใช้ไป 4.2 ล้านบาท สําหรับในปี 2563 บริษัทฯ มีกรรมการ 10 ท่าน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอใหท่ี้

ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยในวงเงิน 5.7 ลา้นบาท ซึ่งเป็นวงเงิน

เท่ากบัวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทฯ และกรรมการชดุย่อยในปี 2562 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเร่ืองอ่ืน

ใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชดุย่อย ประจาํปี 2563 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 5.7 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามท่ีประธาน

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ

ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 

เห็นดว้ย 254,312,624 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 
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วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563 

ประธานฯ ขอใหน้ายประเสรฐิ ภทัรดิลก ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ีแ้จงในวาระนี ้

 นายประเสริฐ ภทัรดิลก ชีแ้จงใหท่ี้ประชมุทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี คือ บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ 

เอบีเอเอส จาํกัด (“PwC”) เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2563 ของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไปอีกเป็นปีท่ี 9 นบัจากปี 2555 

เน่ืองดว้ย PwC เป็นบริษัทท่ีมีชื่อเสียง มีผลงานเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธ์

ในลกัษณะอ่ืนใดกบับรษิัทฯ เป็นผูม้ีความรู ้ความชาํนาญ และมีประสบการณใ์นการตรวจสอบบรษิัทจดทะเบียน

และมีคณุสมบตัิครบถว้นตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด โดยผูส้อบ

บญัชีมีรายชื่อดงัต่อไปนี ้

1. นางสาวธิตินนัท ์แว่นแกว้ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 9432 และ/ หรือ 

2. นายไพบลู ตนักลู ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4298 และ/หรือ 

3. นางสาวนนัทิกา ลิม้วิรยิะเลิศ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 7358 

 โดยบุคคลดังกล่าวมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนไดส่้วนเสียใด ๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว ทัง้นี ้กาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้ 

เป็นผูท้าํการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได ้และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึง

ดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได ้ให ้PwC จัดหาผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตอ่ืนของ PwC ท่ีมีคุณสมบัติครบถว้น

ปฏิบตัิหนา้ท่ีแทนได ้

 สาํหรบัค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2563 เมื่อไดพิ้จารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของ

บริษัทจดทะเบียนอ่ืนในระดับเดียวกันแลว้ เห็นว่า PwC มีค่าสอบบัญชีท่ีเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาํปี 2563 เป็นยอดรวมของกลุ่มบริษัทฯ  

ทัง้สิน้ 3,530,000 บาท เพ่ิมขึน้จากค่าสอบบญัช ีประจาํปี 2562 จาํนวน 100,000 บาท 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเร่ืองอ่ืน

ใดอีก ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและการกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบ

บญัชีประจาํปี 2563 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมัติการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและการกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีประจาํปี 

2563 โดยมีรายละเอียดตามท่ีประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ     

ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 254,312,624 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   - 
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วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจํานวน 42,118,409 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

510,070,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 467,951,591 บาท โดยการตัดหุ้นที่ไม่ได้

ออกจําหน่าย และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้

สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายณฐัสิทธิ์ เทิดสิทธิกลุ ท่ีปรกึษากฎหมายเป็นผูช้ีแ้จงในวาระนี ้ 

ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนจาํนวน 42,118,409 

บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจาํนวน 510,070,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จาํนวน 467,951,591 บาท โดย

การตดัหุน้ท่ีไม่ไดอ้อกจาํหน่าย และอนุมตัิการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ 4. ของหนงัสือบรคิณหส์นธิของบริษัทฯ เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ ดงันี ้

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจาํนวน 467,951,591 บาท (ส่ีรอ้ยหกสิบเจ็ดลา้นเก้าแสนห้าหมื่นหน่ึง

พนัหา้รอ้ยเกา้สิบเอ็ดบาท) 

 แบ่งออกเป็น  467,951,591 หุน้ (ส่ีรอ้ยหกสิบเจ็ดลา้นเก้าแสนห้าหมื่นหน่ึง

พนัหา้รอ้ยเกา้สิบเอ็ดหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ                    1 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุน้สามญั  467,951,591 หุน้ (ส่ีรอ้ยหกสิบเจ็ดลา้นเก้าแสนห้าหมื่นหน่ึง

พนัหา้รอ้ยเกา้สิบเอ็ดหุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ               -ไม่ม-ี ”  

ทัง้นี ้โดยการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯ หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบรษิัทฯ มอบหมายมีอาํนาจในการ

จดทะเบียนลดทนุจดทะเบียน และแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบรษิัทขอ้ 4. กับกระทรวงพาณิชย ์รวมถึงใหม้ีอาํนาจ

แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียนจนเสรจ็การ 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเร่ืองอ่ืน

ใดอีก ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาํนวน 42,118,409 บาท จากทุน      

จดทะเบียนเดิมจาํนวน 510,070,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 467,951,591 บาท โดยการตดัหุน้ท่ี

ไม่ไดอ้อกจาํหน่าย และอนมุตัิการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ 4. ของหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับ

การลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ  

มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันทข์องจาํนวนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาํนวน 42,118,409 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 

510,070,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 467,951,591 บาท โดยการตดัหุน้ท่ีไม่ไดอ้อกจาํหน่าย และ

อนุมตัิการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ 4. ของหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียน

ของบรษิัทฯ  
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เห็นดว้ย 254,312,624 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจาํนวนไม่เกิน 1,052,891,081 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จาํนวน 467,951,591 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 1,520,842,672 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนใหม่จํานวนไม่เกิน 1,052,891,081 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไข

เพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัทฯ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายณฐัสิทธิ์ เทิดสิทธิกลุ ท่ีปรกึษากฎหมายเป็นผูช้ีแ้จงในวาระนี ้ 

ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้สนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนในจาํนวนไม่เกิน 

1,052,891,081 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 467,951,591 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 

1,520,842,672 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหม่จาํนวนไม่เกิน 1,052,891,081 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 

1 บาท และอนุมตัิการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ 4. ของหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุ

จดทะเบียนของบรษิัทฯ โดยมรีายละเอียดการแกไ้ขเป็นดงันี ้

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

สองพนัหกรอ้ยเจ็ดสิบสองบาท) 

 แบ่งออกเป็น  1,520,842,672 หุน้ (หน่ึงพันห้าร้อยยี่สิบล้านแปดแสนส่ีหมื่น

สองพนัหกรอ้ยเจ็ดสิบสองหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ                    1 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุน้สามญั  1,520,842,672 หุน้ (หน่ึงพันห้าร้อยยี่สิบล้านแปดแสนส่ีหมื่น

สองพนัหกรอ้ยเจ็ดสิบสองหุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ               -ไม่ม-ี ”  

 ทัง้นี ้โดยการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯ หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบรษิัทฯ มอบหมายมีอาํนาจในการ

จดทะเบียนเพ่ิมทนุจดทะเบียน และแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิทัขอ้ 4. กบักระทรวงพาณิชย ์รวมถึงใหม้อีาํนาจ

แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียนจนเสรจ็การ 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้มีขอ้สอบถามดงันี ้ 
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 คณุสวุรรณี เชียรสิรไิกรวฒุิ ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า การเพ่ิมทนุในครัง้นีบ้รษิัทฯ จะนาํเงินท่ีไดไ้ปลงทนุในโครงการ

พลงังานแสงอาทิตยใ์ช่หรือไม่ อตัราส่วนเงินกูเ้ป็นอย่างไร และโครงการดงักล่าวจดัจา้งบริษัทใดเป็นผูร้บัเหมา 

และมหีุน้ส่วนเป็นบคุคลหรือบรษิัททอ้งถิ่นในประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพพม่าหรือไม่  

 ประธานฯ ไดช้ีแ้จงว่า โครงการดงักล่าวเป็นการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยท่ี์ขนาดกาํลงัการผลิต 

360 MW ท่ีประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพพม่า แบ่งเป็นสองเฟส คือ เฟสท่ี 1 จาํนวน 180 MW จะก่อสรา้ง

แลว้เสรจ็ในภายปี 2563 และเฟสท่ี 2 จาํนวน 180 MW จะก่อสรา้งแลว้เสรจ็ในภายไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 มลูค่า

โครงการประมาณ 317 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ อตัราส่วนเงินกูต้่อทุนอยู่ท่ีประมาณ 70 ต่อ 30 โดยเป็นการลงทุน

ผ่านบริษัทย่อยชื่อ บริษัท เดอะ เมกะวัตต ์จาํกัด ทุนจดทะเบียนปัจจุบันคือ 1,700 ลา้นบาท ถือโดยบริษัทฯ 

ประมาณรอ้ยละ 28 และบมจ. มิลลค์อน สตีล ประมาณรอ้ยละ 40 ท่ีเหลือจะเป็นผูถื้อหุน้บคุคลธรรมดา โดยมี

สญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัรฐับาลระยะเวลา 30 ปี ราคาขายไฟฟ้าอยู่ท่ี 12.6 เซ็นตต์่อ kWh    

 เมื่อไม่ผูถื้อหุน้มีขอ้สอบถามเพ่ิมเติมในเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมทุน

จดทะเบียนในจาํนวนไม่เกิน 1,052,891,081 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 467,951,591 บาท เป็นทุน

จดทะเบียนใหม่จาํนวน 1,520,842,672 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหม่จาํนวนไม่เกิน 1,052,891,081 

หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และอนมุตัิการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ 4. ของหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันทข์องจาํนวนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนในจาํนวนไม่เกิน 1,052,891,081 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จาํนวน 467,951,591 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 1,520,842,672 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุ

ใหม่จาํนวนไม่เกิน 1,052,891,081 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุน้ละ 1 บาท และอนุมัติการแกไ้ขเพ่ิมเติมข้อ 4. ของ

หนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ 

เห็นดว้ย 254,312,624 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 
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วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ คร้ังที่ 2 

(WAVE-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ทีจ่องซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 

 ประธานฯ เสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญั

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

ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ท่ีไดจ้องซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ (Rights Offering) ในอตัราส่วนการจดัสรร 2 

หุน้สามัญเพ่ิมทุนต่อ 1 ใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ (ในกรณีท่ีมีเศษหุน้จากการคาํนวณใหปั้ดทิง้) ท่ีราคาเสนอขาย

ใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ หน่วยละ 0 บาท และอัตราส่วนการใชสิ้ทธิคือ 1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ มีสิทธิท่ีจะซือ้หุน้

สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ท่ีราคาใช้สิทธิ 0.70 บาทต่อหุ้น โดยมี

รายละเอียดของใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ในเบือ้งตน้ ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 

(ครัง้ท่ี 27/2563) ท่ีไดจ้ดัส่งไปใหผู้ถื้อหุน้แลว้ 

 ทัง้นี ้โดยการมอบหมายใหค้ณะกรรมการของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือกรรมการผูม้ี

อาํนาจกระทาํการแทนบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือจากคณะ

กรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือจากกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบริษัทฯ มีอาํนาจในการกาํหนดและ

เปล่ียนแปลงรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนและการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

ดงันี ้ 

1) พิจารณากาํหนด แกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนและการ

จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะการกาํหนดขอ้กาํหนด เงื่อนไข และรายละเอียด

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ และการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เป็นตน้ 

2) เขา้เจรจา ทาํความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งดาํเนินการอ่ืนใดท่ี

จาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าว 

3) ลงนามในเอกสารหรือแบบคาํขออนญุาตตา่งๆ และหลกัฐานท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรใบสาํคญั

แสดงสิทธิฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคาํขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ

หน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง และการนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ และหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเกิดขึน้จากการ

ใชสิ้ทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิฯดังกล่าวเขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงมี

อาํนาจในการดาํเนินการอ่ืนใดท่ีจาํเป็นเก่ียวกบัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าว   

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้มีขอ้สอบถามดงันี ้ 

 คณุทวีฉตัร จฬุางกรู ผูถื้อหุน้ ขอใหป้รบัระยะเวลาการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เป็นรายไตรมมาส 

 ประธานฯ ชีแ้จงว่า บริษัทฯ ขอรบัพิจารณาและขอหารือกับท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในประเด็นนี ้และ

จะแจง้มติท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ใหผู้ถื้อหุน้ทราบต่อไป  

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรร

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2 (WAVE-W2) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ท่ี

จองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุตามสดัส่วนการถือหุน้   
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มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันทข์องจาํนวนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษิัทฯ ครัง้ท่ี 

2 (WAVE-W2) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ ท่ีจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุตามสดัส่วนการถือหุน้ 

เห็นดว้ย 254,312,624 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

วาระที ่11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจาํนวนไม่เกิน 1,052,891,081 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนตามสัดสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) และ

การใช้สิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของใบสาํคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ คร้ัง

ที ่2 (WAVE-W2) 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายณฐัสิทธิ์ เทิดสิทธิกลุ ท่ีปรกึษากฎหมายเป็นผูช้ีแ้จงในวาระนี ้ 

 ท่ีปรกึษากฎหมายไดเ้สนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่เป็นจาํนวน

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

(1) จัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเป็นจาํนวนไม่เกิน 701,927,387 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุน้เดิมต่อ 1.5 หุน้สามัญเพ่ิมทุนใหม่ (ใน

กรณีท่ีมีเศษหุน้จากการคาํนวณใหปั้ดทิง้) ในราคาเสนอขาย 0.70 บาทต่อหุน้   

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในรอบแรก บริษัทฯ จะจดัสรรหุน้

สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลืออยู่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสดัส่วนการถือหุน้ของ

ตน ในราคาเสนอขาย 0.70 บาทต่อหุ้น (ราคาเดียวกัน) โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว    

บริษัทฯ จะดาํเนินการจัดสรรหุ้นท่ีเหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือ

จนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงคท่ี์จะจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถ

จดัสรรไดเ้น่ืองจากเป็นเศษหุน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(ก) ในกรณีท่ีหุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (ตามสดัส่วนการถือหุน้) ในรอบ

แรกมีจาํนวนมากกว่า หรือเท่ากบัจาํนวนหุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บรษิัทฯ 

จะจดัสรรหุน้ท่ีเหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิและชาํระค่าหุน้ครบถว้นแลว้ทกุ

รายตามจาํนวนท่ีแสดงความจาํนงจองซือ้เกินกว่าสิทธิ  

(ข) ในกรณีท่ีหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น)                

ในรอบแรกมีจาํนวนนอ้ยกว่าจาํนวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะ

จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีเหลือดงักล่าว ดงันี ้ 
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(ข.1) จัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนท่ีเหลือดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกิน

กว่าสิทธิแต่ละราย โดยนาํสัดส่วนการถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละราย

คณูดว้ยจาํนวนหุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีเหลือ ซึ่งจะเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ

แต่ละรายมีสิทธิท่ีจะได้รับการจัดสรร (ในกรณีท่ีมีเศษหุ้นจากการคาํนวณให้ปัดทิง้) ทั้งนี ้ 

จาํนวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีจะไดร้ับการจดัสรรจะไม่เกินจาํนวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีผูถื้อหุน้      

แต่ละรายไดจ้องซือ้และชาํระค่าหุน้ครบถว้นแลว้ 

(ข.2) ในกรณีท่ียงัมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือภายหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ข.1) ขา้งตน้แลว้ บริษัทฯ 

จะจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายท่ียงัไม่ไดร้บัการจดัสรรใหค้รบตามจาํนวน

ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามวิธีการในขอ้ (ข.1) ขา้งตน้ จนกว่าจะไม่มีหุน้เหลือใหจ้ัดสรร ทั้งนี ้

จาํนวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีจะไดร้ับการจัดสรรจะไม่เกินจาํนวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีผู้ถือหุน้       

แต่ละรายไดจ้องซือ้และชาํระค่าหุน้ครบถว้นแลว้ 

นอกจากนี ้การจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมขา้งตน้ไม่ว่ากรณีใด จะตอ้งไม่ทาํใหผู้ถื้อหุน้ท่ี

จองซือ้เกินกว่าสิทธิของตนถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีเขา้ข่ายตอ้งทาํคาํเสนอซือ้หลักทรัพย์

ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ีทจ. 12/2554 เร่ือง 

หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พ่ือครอบงาํกิจการหรือลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืน

ขอ้จาํกดัการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามท่ีระบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ  

(2) จัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 350,963,694 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรบัการใช้

สิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษิัทฯ ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ  

และเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมตัิมอบหมายใหค้ณะกรรมการของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ

บริหารของบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอ ํานาจกระทําการแทนบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือจากกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการ

แทนบรษิัทฯ มีอาํนาจในการกาํหนดและเปล่ียนแปลงรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิม

ทนุและการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ดงันี ้ 

1) พิจารณากาํหนด แกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนและการ

จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเฉพาะ วนักาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการจองซือ้

หุน้สามญัเพ่ิมทุน ระยะเวลาเสนอขาย การชาํระค่าหุน้ และการกาํหนดขอ้กาํหนด เงื่อนไข และรายละเอียด

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว และวันออกใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ และการจัดสรร

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เป็นตน้ 

2) เขา้เจรจา ทาํความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งดาํเนินการอ่ืนใดท่ี

จาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ และการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าว 
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3) ลงนามในเอกสารหรือแบบคาํขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานท่ีจาํเป็นและเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุน้

สามญัเพ่ิมทนุ และการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดตอ่และการยื่นคาํขออนญุาต 

เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานกาํกับดูแลท่ีเก่ียวข้อง และการนําหุ้นสามัญเพ่ิมทุนและ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ และหุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีเกิดขึน้จากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าวเขา้

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงมีอาํนาจในการดาํเนินการอ่ืนใดท่ีจาํเป็นเก่ียวกบั

การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ และการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าว    

มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันทข์องจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนอนุมัติการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่เป็นจาํนวนไม่เกิน 1,052,891,081 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ        

1 บาท เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) และการใชสิ้ทธิท่ีจะ

ซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษิัทฯ ครัง้ท่ี 2 (WAVE-W2)  

เห็นดว้ย 254,312,624 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

 

วาระที ่12 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้มีขอ้สอบถามดงันี ้ 

 คุณสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีแผนงานอย่างไรให้รายไดเ้พียงพอต่อ

ค่าใชจ้่ายในทกุไตรมาส 

 ประธานฯ ชีแ้จงว่า ธุรกิจท่ีประสบปัญหาคือธุรกิจอาหาร บรษิัทฯ พยายามท่ีจะปิดสาขาท่ีไม่ทาํกาํไร ซึ่งส่วนหน่ึง

เกิดจากทาํเลท่ีตัง้ เช่นท่ีภูเก็ต ซึ่งทาํเลดีแต่ไม่มีนักท่องเท่ียว แต่บริษัทฯ อาจพิจารณาปรบัลดพืน้ท่ี เน่ืองจาก

รา้นอาหารไดถู้กรฐับาลสั่งปิดมามากกว่า 3 เดือนในช่วงท่ีผ่านมา และลูกคา้ยังไม่กลับมาใชบ้ริการเท่าเดิม 

สาํหรบัธุรกิจสถาบันสอนภาษามีรายไดเ้พียงพอต่อค่าใชจ้่าย โดยไม่ตอ้งพึงพาบริษัทฯ โดยธุรกิจสถาบันสอน

ภาษาสามารถขายคอรส์เรียนไดผ่้านทางออนไลน ์และมีคอรส์เรียนออนไลนก์ว่า 800 คอรส์ และในส่วนของ 

WAVE TV นั้นกาํลังมีการผลิตละครโทรทัศน์ให้แก่ช่อง 3 และรายไดจ้ากเงินปันผลท่ีบริษัทฯ ไดร้ับมาอย่าง

ต่อเน่ืองจาก TSE   

 คุณสวุรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า ภายหลังจากท่ีบริษัท เดอะมอลล ์กรุ๊ป จาํกัด ไดร้่วมทุนกับ

บรษิัทฯ แลว้บรษิัทฯ ไดร้บัผลดีหรือไม่อย่างไร     
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 ประธานฯ ชีแ้จงว่า บริษัทฯ ไดร้บัประโยชนจ์ากการไดพื้น้ท่ีทาํธุรกิจภายในหา้งสรรพสินคา้เดอะมอลล ์และท่ี

ผ่านมาในช่วงการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด 19 บรษิัทฯ ก็ไดร้บัการยกเวน้ค่าเชา่อีกดว้ย  

 คณุสวุรรณี เชียรสิรไิกรวฒุ ิผูถื้อหุน้ สอบถามว่า ธุรกิจ Index ขายออกไปนัน้ บรษิัทฯ ไดร้บักาํไรหรือผลตอบแทน

อย่างไร  

 ประธานฯ ชีแ้จงว่า บรษิัทฯ ถือหุน้ Index ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 ท่ีราคาทนุคือ 430 ลา้นบาท และขายออกท่ีราคา 

470 ลา้นบาท และบรษิัทฯ ยงัไดร้บัเงินปันผลจากธุรกิจนีอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาท่ีลงทนุ โดยการซือ้ธุรกิจ

นีม้าจากเงินกูท่ี้รอ้ยละ 100 ซึ่งการขายในราคาดงักล่าวถือว่าบรษิัทฯ ไดผ้ลตอบแทนท่ีดีพอสมควร  

  

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม  

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคณุทกุท่านท่ีสละเวลาเขา้รว่มประชมุพรอ้มทัง้ขอปิดการประชมุ 

เลิกประชมุเวลา 15.30 น. 

 

 

   ลงชื่อ - นายแมทธิว กิจโอธาน - ประธานในท่ีประชมุ 

                (นายแมทธิว กิจโอธาน) 

 

  ลงชื่อ - นางองัคณีย์ ฤกษ์ศริิสขุ - เลขานกุารบรษิัท 

               (นางองัคณีย ์ฤกษ์ศิรสิขุ) 

 

 

 

 

 


