
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564
(ครั้งที่ 28/2564)

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด (มหาชน)
ณ อาคารมาลีนนท ทาวเวอร (อาคาร M2) ชั้น 8

3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โปรดนำแบบฟอรมลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ)
พรอมเอกสารแสดงตนมาในวันประชุมสามัญผูถือหุน
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แนวทางปฏบิัตใินการเขา้ร ่วมประชุมสามัญผู้ถอืห ุน้ประจาํปี 2564 (ครังท  ี28/2564) 
ภายใตส้ถานการณก์ารแพร ่ระบาดของโรคตดิเช ือไวร ัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (“บร ิษัทฯ”) ไดติ้ดตามสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ
ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) มาโดยตลอดและมีความห่วงใยในความปลอดภยัของผูเ้ขา้รว่มประชมุและทีมงานทกุฝ่าย 
โดยบรษัิทฯ จะจดัเตรียมการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภยัดา้นสขุอนามยัตลอดจน
ดาํเนินการตามแนวทางและคาํแนะนาํทีสว่นราชการและหน่วยงานทีเกียวขอ้งกาํหนดเกียวกบัการจดัประชมุ 

ทงันี บริษัทฯ ใครข่อใหท่้านผูถื้อหุน้พิจารณามอบฉันทะการเขา้ประชุมใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามแบบ
หนังสือมอบฉันทะทีท่านสามารถแจง้ความประสงคใ์นการลงคะแนนเสียงในทุกวาระล่วงหน้าไดโ้ดยท่านสามารถส่ง
เอกสารการมอบฉนัทะมาทีสาํนกังานเลขานกุารของบรษัิทฯ  

ไปรษณีย ์: สาํนกัเลขานกุารบรษัิท 

บรษัิท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  

เลขที 3199 อาคารมาลีนนท ์ทาวเวอร ์ชนั 15 ถ.พระราม 4 

แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

โทรศพัท ์: 02-665-6705 ตอ่ 106 

กรณีทีผูถื้อหุน้ยงัคงประสงคจ์ะเขา้รว่มการประชมุดว้ยตนเอง บรษัิทฯ จงึใครข่อแจง้ใหท้ราบถึงแนวทางปฏบิัตใิน
การเขา้รว่มการประชมุผูถื้อหุน้ ดงันี 

1. สถานทีจัดการประชุมจะจัดตังจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน (ควรมี
อณุหภมูิรา่งกายนอ้ยกว่า 37.5 องศาเซลเซียส) ก่อนเขา้งาน กรณีทีตรวจพบผูที้มีความเสียง บรษัิทฯ ขอสงวน
สิทธิไม่อนุญาตใหเ้ขา้รว่มประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะใหผู้อ้ืนหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เขา้ร่วม
ประชมุแทนได ้

2. ผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุท่านจะตอ้งลงทะเบียน Check-in และ Check-out ผ่านการสแกน QR Code แอปพลิเคชนั 
“ไทยชนะ”  

3. ผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุท่านจะตอ้งสวมหน้ากากผ้า / หน้ากากอนามัยทนีาํมาเองตลอดเวลาทเีข ้าร ่วมประชุม 
รวมถึงทาํความสะอาดมือดว้ยเจลแอลกอฮอลที์จดัเตรยีมไวต้ามจดุตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะจดัเตรียมพืนทีการประชมุเพือลดความแออดัของผูเ้ขา้รว่มประชมุ โดยจดัทีนงัใหมี้การเวน้ระยะห่าง
รศัมีอย่างนอ้ย 2 เมตร ซึงจะทาํใหจ้าํนวนทีนังในหอ้งประชุมมีจาํกัด เมือทีนังเต็มแลว้จะไม่สามารถเขา้พืนที
เพิมเติมได ้จงึขอความรว่มมือผูถื้อหุน้ทีมาประชมุดว้ยตนเองในการมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ เขา้
รว่มประชมุแทน 
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5. เพือลดความเสียงจากการแพร่ระบาด บร ิษัทฯ  จึงไม่จัด เตร ียมไมโคร โฟนสําหร ับการสอบถาม  โดย
ผูเ้ขา้รว่มประชมุทีประสงคจ์ะสอบถามในทีประชมุ ขอใหส้ง่คาํถามใหแ้ก่เจา้หนา้ทีของบรษัิทฯ เพือจดัสง่คาํถาม
แก่ประธานกรรมการบรษัิท ตอ่ไป  

6. บรษัิทฯ งดจัดของว่าง ชา กาแฟ  สาํหรบัรบัรองผูถื้อหุน้ และไม่อนุญาตสาํหร ับการร ับประทานอาหารใน
บร ิเวณสถานท ีจัดการประชุม  เพือลดความเสียงของการแพรก่ระจายของเชือไวรสั และงดการแจกของท ี
ระลึก  

7. บริษัทฯ งดแจกรายงานประจาํปี  2563 ในแบบรูปเล่มในวันประชุม  เพือลดการสมัผสัสิงของรว่มกับผูอ้ืน 
และเพือความปลอดภยัและสขุอนามยัของผูเ้ขา้รว่มงานทกุท่าน 

8. หากสถานการณ์มีการเปลียนแปลง หรือมีขอ้กาํหนดจากหน่วยงานราชการเพิมเติมเกียวกับการจัดประชุม   
ผูถื้อหุน้ บรษัิทฯ จะแจง้ใหท่้านทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ที www.wave-groups.com ตอ่ไป  

 

ทงันี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงหรือปรบัเปลียนแนวปฏิบติัขา้งตน้ หรือดาํเนินการใดๆ ตามทีบริษัทฯ 
เห็นว่ามีความจาํเป็นหรือเหมาะสม เพือใหก้ารจดัประชุมเป็นไปตามมาตรการของรฐับาลทีเกียวขอ้งกับการป้องกันการ
แพรร่ะบาดของไวรสัโควิด 19 ทีมีผลบงัคบัใชใ้นวนัประชมุ การดาํเนินการใดๆ ของบรษัิทฯ อาจทาํใหเ้กิดความลา่ชา้ในการ
คดักรองและการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ บรษัิทฯ ตอ้งขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี 

 

จงึเรยีนมาเพือโปรดทราบ โดยบรษัิทฯ หวงัเป็นอย่างยิงวา่จะไดร้บัความรว่มมือเป็นอย่างดีจากท่านผูถื้อหุน้ในการ

ปฏิบตัิตามแนวทางดงักลา่วขา้งตน้ และขอขอบพระคณุมา ณ ทีนีดว้ย  
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บรษัิท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  
อาคารมาลีนนท ์ทาวเวอร ์ ชนั 15 เลขที 3199 
ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย  

กรุงเทพมหานคร 10110  
 

วนัที 26 มีนาคม 2564  

เรอืง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 (ครงัที 28/2564) 

เรยีน ท่านผูถื้อหุน้ บรษัิท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

สิงทีสง่มาดว้ย เอกสารแนบ 1-11 ในหนา้สารบญัของหนงัสือเชิญประชมุนี 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท  ์จาํกัด (มหาชน) (“บร ิษัทฯ”) ขอเชิญประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564       
(ครงัที 28/2564) ในวันพฤหัสบดีที 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ อาคารมาลีนนท ์ทาวเวอร ์(อาคาร M2)            
ชนั 8 เลขที 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชมุ 
ดงันี 

วาระท  ี1 พิจารณาร ับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถ ือห ุ้นประจ ําปี  2563 (คร ังท ี 27/2563) เมือวันท  ี
30 กรกฎาคม 2563 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล   รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 (ครงัที 27/2563)     
เมือวนัที 30 กรกฎาคม 2563 ไดบ้นัทึกถกูตอ้งตามความเป็นจรงิ โดยไดจ้ดัทาํแลว้เสรจ็และไดส้่งให้
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานอืนทีเกียวขอ้งภายในระยะเวลาทีกฎหมายกาํหนด 
พรอ้มทงัเผยแพรท่างเว็บไซตข์องบรษัิทฯ (www.wave-groups.com) แลว้  

ความเห ็นคณะกรรมการบร ิษัทฯ   รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 (ครงัที 
28/2563) เมือวนัที 30 กรกฎาคม 2563 ไดบ้นัทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริง โดยไดจ้ดัทาํแลว้เสร็จ
และไดส้่งให้ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานอืนทีเกียวขอ้งภายในระยะเวลาที
กฎหมายกําหนด  พรอ้มทังเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wave-groups.com) แล้ว 
รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 คณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นสมควรเสนอใหท้ีประชมุผูถื้อ
หุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

การออกเสียงลงคะแนน   วาระนีตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และ
ผูร้บัมอบฉนัทะทีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

วาระท  ี2 พจิารณาร ับทราบผลประกอบการปี 2563 และรายงานประจาํปี 2563  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  ผูถื้อหุน้ควรรบัทราบผลประกอบการของบริษัทฯ ปี 2563 และรายงาน
ประจาํปี 2563 ทีไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิทฯ แลว้  

ความเห ็นคณะกรรมการบร ิษัทฯ   คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหท้ีประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณารับทราบผลประกอบการของบริษัทฯ  ประจําปี  2563 และรายงานประจําปี  2563 
รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 2 

การออกเสียงลงคะแนน   วาระนีเป็นวาระแจง้เพือทราบ จงึไม่มีการออกเสียงลงคะแนน    
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วาระท  ี3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจาํปีสินสุด ณ วันท  ี31 ธันวาคม 2563  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  งบการเงินสาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ ไดผ่้าน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และไดร้บัการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีแลว้ โดยผูส้อบบัญชีไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามี
ความถกูตอ้งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ความเห ็นคณะกรรมการบร ิษัทฯ   คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหท้ีประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาอนุมัติงบการเงินสาํหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ ทีได้ผ่านการ                   
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รบัการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีแลว้ โดยผูส้อบบัญชีไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามี
ความถกูตอ้งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

การออกเสียงลงคะแนน   วาระนีตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และ
ผูร้บัมอบฉนัทะซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

วาระท  ี4 พจิารณาอนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2563  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  บรษัิทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธิหลงั
หักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ดี ตามมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด                 
พ.ศ. 2535 (รวมทงัทีมีการแกไ้ขเพิมเติม) ไดก้าํหนดวา่ “การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอืนนอกจาก
เงินกาํไรจะกระทาํมิได ้ในกรณีทีบรษัิทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล…”  

ความเหน็คณะกรรมการบร ิษัทฯ   ตามมาตรา 115 ของพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 
2535 (รวมทังทีมีการแกไ้ขเพิมเติม) ไดก้าํหนดว่า “การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอืนนอกจาก
เงินกาํไรจะกระทาํมิได้ ในกรณีทีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล…”     
อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงด
จ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2563 เนืองจากบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมีความจาํเป็นตอ้งสาํรองเงินสดเพือ
ใชใ้นการขยายธุรกิจในอนาคตและเป็นเงินทนุหมนุเวียนตอ่ไป 

การออกเสียงลงคะแนน   วาระนีตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และ
ผูร้บัมอบฉนัทะซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน     

วาระท  ี5 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตังกรรมการทพี ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล   ตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535   
(รวมทงัทีมีการแกไ้ขเพิมเติม) และขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 17 รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 3 
ไดก้าํหนดว่า “ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัประจาํปี จาํนวน 1 ใน 3 
ของจาํนวนกรรมการทังหมด…” ทังนี ในปัจจุบันกรรมการของบริษัทฯ มีจาํนวน 10 ท่าน ดังนัน    
ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปีครงันี จึงมีกรรมการทีตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน        
4 ท่าน คือ 
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(1) นายประเสรฐิ  ภทัรดิลก กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
(2) นายชยัประนิน  วิสทุธิผล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ และ 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
(3) นายฟิลิป โอลิเวอร ์เพียซ กรรมการอิสระ / กรรมการบรหิารความเสียง / 

กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ และ 
กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

(4) นายกิจชาญพิชญ ์ สกุงัวานวิทย ์ กรรมการ และกรรมการบรหิารความเสียง 
 

ความเห ็นคณะกรรมการบร ิษัทฯ   คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยกรรมการทีไม่มีส่วนไดเ้สีย) ไดมี้
การกลนักรองและพิจารณาอย่างรอบคอบดว้ยความระมดัระวงัแลว้ (ทงันี รายละเอียดเกียวกบัการ
สรรหาและการแตง่ตงักรรมการ ปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 2563 หนา้ 63) เห็นสมควรใหเ้สนอที
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตังกรรมการทีพ้นจากตาํแหน่งตามวาระกลับเข้าดาํรง
ตาํแหน่งอีกวาระหนงึ ตามรายนามดงัตอ่ไปนี 

(1) นายประเสรฐิ  ภทัรดิลก กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
(2) นายชยัประนิน  วิสทุธิผล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ และ 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
(3) นายฟิลิป โอลิเวอร ์เพียซ กรรมการอิสระ / กรรมการบรหิารความเสียง / 

กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ และ 
กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

(4) นายกิจชาญพิชญ ์ สกุงัวานวิทย ์ กรรมการ และกรรมการบรหิารความเสียง 

 
ทงันี บคุคลทีไดร้บัการเสนอชือใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึงนนั มีคณุสมบติัทีเหมาะสมกบั
การประกอบธุรกิจของบรษัิท รวมทงัมีความรูค้วามสามารถและคณุสมบติัครบถว้นตามทีกาํหนดไว้
ในพระราชบัญญั ติบริษั ทมหาชนจํากัด  พ .ศ . 2535 (รวมทังที มีการแก้ไขเพิ มเติม ) และ
พระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม) ทังนี 
รายละเอียดเกียวกับประวัติของกรรมการ และ/หรือผลงานในปีทีผ่านมา รายละเอียดปรากฏตาม 
เอกสารแนบ 4   

อนึง บริษัทฯ ขอเรียนว่าในช่วงทีผ่านมาไม่มีผูถื้อหุน้เสนอบุคคลใดเขา้รบัการพิจารณาเลือกตังเป็น
กรรมการ 

การออกเสียงลงคะแนน   ในวาระแต่งตงักรรมการนี บรษัิทฯ ไดใ้หผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิเลือกตงั
กรรมการเป็นรายบุคคล โดยวาระนีตอ้งไดร้บัการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และ
ผูร้บัมอบฉันทะทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ไดอ้อกเสียง
ลงคะแนน  

(หมายเหต ุหลกัเกณฑแ์ละวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตงักรรมการบรษัิทฯ ไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั
ของบรษัิทฯ ขอ้ 16)    
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วาระท  ี6 พิจารณาอนุมัต ิการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบร ิษัท  และคณะกรรมการชุดย่อย 
ประจาํปี 2564  

วัตถุป ร ะสงค ์แ ละเห ตุผล   ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ได้กําหนดว่า “ให้บริษัทจ่าย
ค่าตอบแทนแก่กรรมการอันเกียวเนืองกับการปฏิบัติหน้าทีตามความจาํเป็นและสมควร ไดแ้ก่ 
เงินเดือน เบียประชมุ เบียเลียง โบนสั” คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดด้าํเนินการ
เกียวกบัคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย สรุปไดด้งันี  

(1) กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษัิทฯ และ
คณะกรรมการชดุย่อย และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเสนอขออนมุติัต่อที
ประชมุผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี โดยไดก้ลนักรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัภาระหนา้ที 
ความรบัผิดชอบ และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจทีคลา้ยคลึงกันและประโยชนที์คาดว่า
จะไดร้บัจากกรรมการ ทงันี จะมีการคาํนงึถึงค่าตอบแทนดงักล่าวว่า อยู่ในระดบัทีเหมาะสม 
และเพียงพอทีสามารถจะจูงใจใหก้รรมการนาํพาองคก์รใหด้าํเนินงานตามเป้าหมายทงัใน
ระยะสนัและระยะยาว และรกัษากรรมการทีมีคณุภาพไวด้ว้ย และ  

(2) นาํเสนอหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนของกรรมการ
บริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยในแต่ละตาํแหน่ง ทังทีเป็นตัวเงิน และ/หรือมิใช่ตัวเงินใน     
แต่ละปี ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพือพิจารณาและนาํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้เพือขอ
อนมุติั 

ทังนี บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอืนทีมิใช่ตัวเงิน/สิทธิประโยชน์อืนให้แก่กรรมการบริษัทฯ 
นอกเหนือจากคา่ตอบแทนทีเป็นตวัเงิน ซงึไดแ้ก่ คา่ตอบแทนประจาํและเบียประชมุ 

ความเห ็นคณะกร รมการบร ิษัท ฯ   คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรษัิทฯ และคณะกรรมการชดุย่อยประจาํปี 2564 ในวงเงิน 5,700,000 บาท (เท่ากบั
วงเงินของปี 2563) ตามทีไดผ่้านการกลนักรองจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน
แลว้ ดังนัน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้เสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
กาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2564 ในวงเงิน 
5,700,000 บาท ดงักลา่ว  
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โครงสรา้งค่าตอบแทนกรรมการสาํหรบัปีทีผ่านมา (ปี 2563) เปรียบเทียบกับปีทีเสนอ (ปี 2564) 
เป็นดงันี   

 ปี 2563 ปี 2564 

 ค่าตอบแทน 
รายเดอืน 

เบยีประชุม ค่าตอบแทน 
รายเดอืน 

เบยีประชุม 

คณะกรรมการบร ิษัท      
 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 
 กรรมการตรวจสอบ 

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
คา่ตอบแทน 

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

 กรรมการสรรหาและกาํหนด
คา่ตอบแทน 

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

คณะกรรมการบร ิหารความเสยีง     
 ประธานกรรมการบรหิารความเสียง - 10,000 บาท - 10,000 บาท 
 กรรมการบรหิารความเสียง - 5,000 บาท - 5,000 บาท 
คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ      
 ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ - 10,000 บาท - 10,000 บาท 
 กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ - 5,000 บาท - 5,000 บาท 

 

การออกเสียงลงคะแนน   วาระนีตอ้งไดร้บัการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของ              
ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระท  ี7 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตังผู้สอบบัญชีและการกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2564  

วัตถุประสงค ์แ ละเหตุผล   เพือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535             
(รวมทงัทีมีการแกไ้ขเพิมเติม) มาตรา 120 ไดก้าํหนดใหท้ีประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีแต่งตงัผูส้อบ
บญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบรษัิททกุปี ในการแต่งตงัผูส้อบบญัชีจะแต่งตงัผูส้อบ
บญัชีคนเดิมอีกก็ได ้   
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ความเห ็นคณะกรรมการบร ิษัทฯ   ในปี 2563 บริษัทฯ ไดว้่าจา้งให้ บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์          
คูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด เป็นผูส้อบบัญชี ซึงไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกับบริษัทฯ 
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ที เกียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลันกรองผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า บริษัท             
ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด มีความน่าเชือถือ มีผลงานดี มีบุคลากรทีเพียงพอ       
มีความรู ้ความสามารถ และค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีมีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรแต่งตังให้
บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2564 ของกลุ่มบรษัิทฯ 
ต่อไปอีก เป็นปีที 10 ซึงเริมตังแต่ปี 2555 โดยไดก้าํหนดค่าตอบแทนเป็นจาํนวนเงิน 3,000,000 
บาท ดังนัน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
แต่งตัง บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด เป็นผูส้อบบัญชีประจาํปี 2564 และ
กาํหนดค่าตอบแทนเป็นจาํนวนเงิน 3,000,000 บาท ตามทีไดผ่้านการกลนักรองจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้ โดยผูส้อบบญัชีมีรายชือดงัตอ่ไปนี  

 

1. นางสาวธิตินนัท ์แวน่แกว้ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที 9432 และ/ หรอื 
 (เป็นผูล้งลายมือชือในงบการเงินของบรษัิทฯ ประจาํปี 2563) 
2. นายไพบลู ตนักลู ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที 4298 และ/หรอื 
 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชือในงบการเงินของบรษัิทฯ) 
3. นางสาวนนัทิกา ลิมวิรยิะเลิศ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที 7358 
 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชือในงบการเงินของบรษัิทฯ) 

 

โดยในปี 2563 บริษัทฯ ไม่ไดจ้่ายค่าตอบแทนของงานบริการอืนใหแ้ก่สาํนักงานสอบบัญชีทีผูส้อบ
บญัชีสงักดัแต่อย่างใด ทงันี กาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึงขา้งตน้เป็นผูท้าํการตรวจสอบ และ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีทีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึงดังกล่าว         
ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ใหบ้ริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด จดัหาผูส้อบบญัชี  
รบัอนญุาตอืนของ บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั ทีมีคณุสมบติัครบถว้นปฏิบติั
หนา้ทีแทนได ้

สาํหรบัค่าสอบบญัชีประจาํปี 2564 เมือไดพ้ิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอตัราค่าสอบ
บัญชีของบริษัทจดทะเบียนอืนในระดับเดียวกันแลว้ เห็นว่า บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์              
เอบีเอเอส จาํกัด มีค่าสอบบญัชีทีเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้เพือพิจารณา
กาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจาํปี 2564 เป็นยอดรวมของกลุ่มบริษัทฯ ทงัสิน 3,000,000 
บาท  

รายละเอียดคา่สอบบญัชีในปีทีผ่านมา (ปี 2563) เปรยีบเทียบกบัปีทีเสนอ (ปี 2564) เป็นดงันี 

(หน่วย : บาท) ปี 2563 ปี 2564 เปลียนแปลง 

คา่สอบบญัชี 3,530,000 3,000,000 ลดลง 530,000 
 

การออกเสียงลงคะแนน   วาระนีตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และ
ผูร้บัมอบฉนัทะทีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน      
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วาระท  ี8 พิจารณาอนุมัต ิการลดทุนจดทะเบียนจ ํานวน  576,925,916 บาท  จากทุนจดทะเบียนเดิม
จาํนวน  1,520,842,672 บาท  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน  943,916,756 บาท  โดยการตัด
ห ุ้นท ีไม่ได้ออกจาํหน่าย และอนุมัต ิการแก้ไขเพ ิมเติมข ้อ  4. ของหนังสือบร ิคณหส์นธ ิของ
บร ิษัทฯ  เพอืใหส้อดคล้องกับการลดทุนจดทะเบยีนของบร ิษัทฯ  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล   เพือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 136 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 
2535 (ทีแกไ้ขเพิมเติม) ว่าดว้ยการเพิมทนุ บรษัิทฯ จึงมีความจาํเป็นตอ้งลดทนุจดทะเบียนโดยการ
ตดัหุน้ทียงัไม่ไดอ้อกและเสนอขายในจาํนวน 576,925,916 หุน้ ก่อนการเพิมทนุจดทะเบียน 

ความเห ็นคณะกรรมการบร ิษัทฯ   คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหท้ีประชุมสามัญ      
ผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติัการลดทนุจดทะเบียน จากทนุจดทะเบียนเดิมจาํนวน 1,520,842,672 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 943,916,756 บาท โดยการตัดหุ้นทียังไม่ไดอ้อกและเสนอขาย 
จาํนวน 576,925,916 หุน้ และแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบรษัิทขอ้ 4. เพือใหส้อดคลอ้งกบัการ
ลดทนุจดทะเบียน ดงันี 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจาํนวน 943,916,756 บาท (เก้าร ้อยสีสิบสามล้าน
เกา้แสนหนึงหมืนหกพัน
เจ็ดรอ้ยหา้สิบหกบาท) 

 แบง่ออกเป็น  943,916,756 หุน้ (เก้าร ้อยสีสิบสามล้าน
เกา้แสนหนึงหมืนหกพัน
เจ็ดรอ้ยหา้สิบหกหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ                    1 บาท (หนงึบาท) 

 โดยแบง่ออกเป็น  

 หุน้สามญั  943,916,756 หุน้ (เก้าร ้อยสีสิบสามล้าน
เกา้แสนหนึงหมืนหกพัน
เจ็ดรอ้ยหา้สิบหกหุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ               -ไม่มี- ”  

ในการนี ให้ประธานเจ้าหน้าทีบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลทีได้รับมอบหมายจากประธาน
เจา้หนา้ทีบรหิารของบรษัิทฯ มีอาํนาจดาํเนินการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบริษัทฯ 
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมทังมีอาํนาจในการแก้ไขหรือเพิมเติมถ้อยคาํ
เพือใหเ้ป็นไปตามคาํสงัของนายทะเบียน 

การออกเสียงลงคะแนน   วาระนีตอ้งไดร้บัการอนมุติัดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่าสามในสีของผูถื้อหุน้
และผูร้บัมอบฉนัทะทีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  



หนา้ 8 จาก 11 
 

วาระท  ี9 พิจารณาอนุมัต ิการ เพ ิมท ุนจดทะเบียนของบร ิษัท ฯ  แบบมอบอ ํานาจท ัวไป  (General 
Mandate) ในจาํนวนไม่เกิน  471,083,244 บาท  จากทุนจดทะเบยีนเดิมจาํนวน  943,916,756 
บาท  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ํานวน  1,415,000,000 บาท  โดยการออกหุ้นสามัญเพ ิมท ุน
ใหม่จ ํานวนไม่เกิน  471,083,244 หุ้น  มูลค่าท ีตราไว้ห ุ้นละ 1 บาท  และอนุมัต ิการแก้ไข
เพ ิมเติมข ้อ  4. ของหนังสือบร ิคณหส์นธ ิของบร ิษัทฯ  เพ ือให ้สอดคล้องกับการเพ ิมท ุนจด
ทะเบยีนของบร ิษัทฯ    

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล การเพิมทนุแบบมอบอาํนาจทวัไป (General Mandate) หมายถึง การเพิมทนุ
ของบริษัทฯ โดยการขอมติจากทีประชมุผูถื้อหุน้ไวล้่วงหนา้ และใหอ้าํนาจคณะกรรมการบริษัทฯ กาํหนด
วตัถปุระสงคก์ารออกและจดัสรรหุน้เพิมทนุ เช่น การกาํหนดราคา วนัและเวลาทีเสนอขาย หรือเงือนไขใน
การเสนอขายในแต่ละคราวตามความเหมาะสม โดยปัจจบุนัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดป้รบัปรุง
หลักเกณฑ์เกียวกับการเพิมทุนของบริษัทจดทะเบียนให้รองรับการเพิมทุนแบบมอบอํานาจทัวไป 
(General Mandate) โดยบริษัทจดทะเบียนสามารถขอมติจาํนวนหุน้เพิมทุนและประเภทการจดัสรรจากที
ประชมุผูถื้อหุน้ไวล้่วงหนา้และใหอ้าํนาจคณะกรรมการบรษัิทกาํหนดวตัถปุระสงค ์การออกและจดัสรรหุน้
เพิมทุนตามความเหมาะสม ซึงการเพิมทุนดังกล่าวจะเพิมความคล่องตัวในการระดมทุน และเป็นการ
บริหารโครงสรา้งทุนใหส้อดคลอ้งกับภาวะเศรษฐกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลียนแปลง
ของสภาวะตลาด อนัเป็นการเพิมศกัยภาพในการแข่งขนัทางธุรกิจ ควบคู่การยึดหลกัปกป้องผลประโยชน์
ของผูถื้อหุน้ดว้ย  

สาระสาํคญัของการเพิมทนุแบบมอบอาํนาจทวัไป (General Mandate) มีดงันี 
 

ประเภทของการจัดสรร ผู้ถอืห ุน้เดมิตาม
สัดส่วน 

(RO) 

ประชาชนทวัไป 
(PO) 

บุคคลในวงจาํกัด 
(PP) 

จาํนวนหุน้ *(Size Limit) ไม่เกิน 30% ไม่เกิน 20% ไม่เกิน 10% 
 เรยีกชาํระหุน้เพิมทนุรวมไดไ้ม่เกิน 30% 

โดยเป็นการเสนอขายทีไม่เป็นตามสดัสว่นการถือหุน้เดิม             
ไดไ้ม่เกิน 20% 

ราคาเสนอขาย ไม่กาํหนด ตอ้งไม่เขา้ข่ายเป็นราคาตาํตามเกณฑร์าคา
ของ สาํนกังาน ก.ล.ต. 

ระยะเวลาจัดสรร ภายในวนัทีบรษัิทจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี (AGM) ครงั
ถดัไป หรอืวนัทีกฎหมายกาํหนดใหบ้รษัิทตอ้งจดัใหมี้การประชมุ 

AGM ในครงัถดัไป แลว้แตว่นัใดจะถึงก่อน 
ประเภทหลักทร ัพย  ์ หุน้สามญั           

หุน้บรุมิสิทธิ หรอืใบ
แสดงสิทธิในการซือ
หุน้เพิมทนุทีโอน
สิทธิได ้(TSR) 

หุน้สามญัหรอืหุน้บรุมิสิทธิ 

        หมายเหตุ: *Size Limit คิดเป็นสัดส่วนของทุนชาํระแลว้ ณ วันทีคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิมทุนแบบ General 
Mandate 

  



หนา้ 9 จาก 11 
 

ทงันี โดยการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ มีอาํนาจพิจารณากาํหนดรายละเอียด และเงือนไขอืน  ๆ
ทีเกียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุน รวมทังลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที
เกียวขอ้ง ตลอดจนการดาํเนินการอันจาํเป็นและสมควรใดๆ ทีเกียวกับการออกและเสนอขายหุน้สามัญ
เพิมทุนในครงันี โดยรวมถึงการนาํหุน้สามัญเพิมทุนเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
ความเห ็นคณะกรรมการบร ิษัท ฯ   คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ทีประชุมสามัญ                     
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอาํนาจทัวไป (General Mandate) ใน
จาํนวนไม่เกิน 471,083,244 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 943,916,756 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่จํานวน 1,415,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนใหม่จํานวนไม่เกิน 
471,083,244 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิมเติมข้อ 4. ของหนังสือ
บรคิณหส์นธิของบรษัิทฯ เพือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิมทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ  ดงันี 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจาํนวน 1,415,000,000 บาท (หนงึพนัสีรอ้ยสิบหา้ลา้นบาท) 
 แบง่ออกเป็น  1,415,000,000 หุน้ (หนงึพนัสีรอ้ยสิบหา้ลา้นหุน้) 
 มลูคา่หุน้ละ                    1 บาท (หนงึบาท) 
 โดยแบง่ออกเป็น  
 หุน้สามญั  1,415,000,000 หุน้ (หนงึพนัสีรอ้ยสิบหา้ลา้นหุน้) 
 หุน้บรุมิสิทธิ               -ไม่มี- ”  

 

ในการนี ให้ประธานเจ้าหน้าทีบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลทีได้รับมอบหมายจากประธาน
เจา้หนา้ทีบรหิารของบรษัิทฯ มีอาํนาจดาํเนินการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบริษัทฯ 
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมทังมีอาํนาจในการแก้ไขหรือเพิมเติมถ้อยคาํ
เพือใหเ้ป็นไปตามคาํสงัของนายทะเบียน 

การออกเสียงลงคะแนน   วาระนีตอ้งไดร้บัการอนมุติัดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่าสามในสีของผูถื้อหุน้
และผูร้บัมอบฉนัทะทีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท  ี10 พิจารณาอนุมัต ิการจัดสร รห ุ้นสามัญเพ ิมท ุน ใหม่เ ป็นจ ํานวน ไม่เกิน  471,083,244 หุ้น               
มูลค่าทตีราไว้ห ุน้ละ 1 บาท  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  ตามทีคณะกรรมการบรษัิทฯ ไดมี้มติอนมุติัใหน้าํเสนอตอ่ทีประชมุผูถื้อหุน้
เพือพิจารณาอนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนในจาํนวนไม่เกิน 471,083,244 บาท ในวาระที 9 ขา้งตน้ 
รายละเอียดการจดัสรร ดงันี 

(1) จัดสรรหุน้สามัญเพิมทุนใหม่เป็นจาํนวนไม่เกิน 235,541,622 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 

บาท คิดเป็นรอ้ยละ 30 ของทุนชาํระแลว้ เพือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตาม

สดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) หรอื  

(2) จัดสรรหุน้สามัญเพิมทุนใหม่เป็นจาํนวนไม่เกิน 157,027,748 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 

บาท คิดเป็นรอ้ยละ 20 ของทุนชาํระแล้ว เพือเสนอขายให้แก่ประชาชนทัวไป (Public 

Offering) หรอื   

(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนใหม่เป็นจาํนวนไม่เกิน 78,513,874 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1 

บาท คิดเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนชาํระแลว้ เพือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด (Private 

Placement)    
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ทงันี การเสนอขายหุน้สามญัเพิมทนุใหม่ดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่บคุคลทีเกียวโยง
กนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุที ทจ. 21/2551 เรอืง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที
เกียวโยงกนั พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรือง การเปิดเผยขอ้มลูและ
การปฏิบติัการของบรษัิทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกนั พ.ศ. 2546  

นอกจากนี การเสนอขายหุน้สามัญเพิมทุนใหม่ดงักล่าว ราคาทีเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด 
ตอ้งไม่เขา้ข่ายเป็นราคาตาํตามทีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุที ทจ. 72/2558 
เรือง การอนญุาตใหบ้รษัิทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ทีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดั โดยราคาเสนอ
ขายจะไม่ตาํกวา่ราคาถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุน้ในตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัทาํ
การติดตอ่กนัแตไ่ม่เกินสิบหา้วนัทาํการติดตอ่กนัก่อนวนักาํหนดราคาเสนอขายหุน้ 

อย่างไรก็ดี ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิมทุนตามทีระบุไวใ้นขอ้ (1) หรือขอ้ (2) หรือขอ้ (3) 
ขา้งตน้แลว้ ทุนชาํระแลว้ของบริษัทฯ ในส่วนทีเพิมตอ้งไม่เกินกว่ารอ้ยละ 30 ของทุนชาํระแลว้ ณ 
วนัทีคณะกรรมการบรษัิทมีมติใหเ้พิมทนุแบบมอบอาํนาจทวัไป (General Mandate) และการเสนอ
ขายหุน้สามญัเพิมทนุดงักล่าวจะตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัทีบริษัทฯ จดัประชมุสามญั    
ผูถื้อหุน้ประจาํปีในครงัถัดไป หรือภายในวนัทีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งจดัใหมี้การประชุมสามญัผู้
ถือหุน้ประจาํปีในครงัถดัไป ทงันี แลว้แตว่นัใดจะถึงก่อน 

รายละเอียดของการเสนอขายหุน้สามญัเพิมทนุแบบมอบอาํนาจทวัไป (General Mandate) ในครงั
นีปรากฏตามแบบรายงานการเพิมทนุ (F 53-4) เอกสารแนบ 5   

ความเห ็นคณะกรรมการบร ิษัท ฯ   คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ทีประชุมสามัญ                     
ผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติัจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุใหม่จาํนวนไม่เกิน 471,083,244 หุน้ มลูคา่ทีตราไว้
หุน้ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามทีเสนอดงักลา่วขา้งตน้  

ในการนี ใหค้ณะกรรมการของบรษัิทฯ มีอาํนาจในการกาํหนดและเปลียนแปลงรายละเอียดต่างๆ 
ทีเกียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนแบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate) ดังนี              
(1) พิจารณากาํหนด แกไ้ขหรือเปลียนแปลงเงือนไขและรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุน 
ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะวันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิในการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน 
ระยะเวลาเสนอขาย การชาํระค่าหุ้น และการกาํหนดข้อกาํหนด เงือนไข และรายละเอียดอืนๆ ที
เกียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุดงักล่าว เป็นตน้ (2) เขา้เจรจา ทาํความตกลง และลงนาม
ในเอกสารและสัญญาต่างๆ ทีเกียวขอ้ง รวมทังดาํเนินการอืนใดทีจาํเป็นและเกียวเนืองกับการ
จัดสรรหุน้สามัญเพิมทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารหรือแบบคาํขออนุญาตต่างๆ และ
หลกัฐานทีจาํเป็นและเกียวขอ้งกับการจดัสรรหุน้สามัญเพิมทุนดงักล่าว ซึงรวมถึงการติดต่อและ
การยืนคาํขออนญุาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานกาํกบัดแูลทีเกียวขอ้ง และการนาํ
หุน้สามญัเพิมทุนดงักล่าวเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงมีอาํนาจใน
การดาํเนินการอืนใดทีจาํเป็นเกียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุดงักลา่ว      

การออกเสียงลงคะแนน   วาระนีตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และ
ผูร้บัมอบฉนัทะทีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน    
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วาระท  ี11 เร ืองอ ืนๆ  (ถ้ามี)   
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบญัญัติมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 
(รวมทังทีมีแกไ้ขเพิมเติม) กาํหนดไวว้่าผูถื้อหุน้ซึงหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวน
หุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทังหมด จะขอใหท้ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเรืองอืนนอกจากระเบียบวาระที
กาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได ้ 
ความเหน็คณะกรรมการบร ิษัทฯ   คณะกรรมการบรษัิทฯ พิจารณาแลว้ และเห็นควรบรรจวุาระนี
ไวเ้พือเปิดโอกาสใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทีประสงคจ์ะเสนอใหท้ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาเรืองอืนๆ นอกจากที
คณะกรรมการบรษัิทฯ กาํหนดไวใ้นการประชมุครงันี  

ทงันี บรษัิทฯ ขอเรียนว่า บรษัิทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชมุ และเสนอชือบคุคล
เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ สาํหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 เป็นการล่วงหน้าได้ตังแต่วันที             
1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัที 31 ธันวาคม 2563 ตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการทีดีเกียวกับการดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้ 
อย่างไรก็ดี ไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอระเบียบวาระเพิมเติมสาํหรบัการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 
2564 หรอืเสนอชือบคุคลใดเพือเขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการแตอ่ย่างใด  

อนึง บรษัิทฯ ไดก้าํหนดใหว้นัศกุรท์ี 26 มีนาคม 2564 เป็นวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุ 
(Record Date) จึงเรียนมาเพือโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 ดังกล่าวตามวัน เวลา และ
สถานทีทีระบุไวข้า้งตน้โดยพรอ้มเพรียงกัน โดยบริษัทฯ จะเปิดใหล้งทะเบียนเพือเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้
ตงัแตเ่วลา 12.30 น. เป็นตน้ไป     

โปรดนําแบบฟอรม์ลงทะเบียน หรือหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม เอ กสาร แนบ  6 เพือ
ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ ทงันี เพือเป็นการอาํนวยความสะดวก บริษัทฯ ไดจ้ดัเตรียมอากรแสตมป์สาํหรบัปิดใน
หนงัสือมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะทีมาลงทะเบียนเพือเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ หากท่านผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้
รว่มประชุมไดด้ว้ยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะใหผู้อ้ืน หรือ นายประเสริฐ  ภทัรดิลก กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ ซงึไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในทกุวาระ ยกเวน้ วาระที 5 พิจารณาอนมุติัการแต่งตงักรรมการทีพน้
จากตาํแหน่งตามวาระทีเสนอในการประชุมผูถื้อหุน้ครงันี (โปรดดูรายละเอียดเกียวกับประวติัของกรรมการ และ
ผลงานในปีทีผ่านมา เอกสารแนบ  7) เขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะ 
เอกสารแนบ 8 และ 9   

บริษัทฯ ไดแ้จง้รายละเอียดของการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 และระเบียบวาระการประชุมให ้   
ผูถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ก่อนการประชมุบนเว็บไซต ์http://www.wave-groups.com หากท่านผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัหรือ
ประสงคส์อบถามเพิมเติม โปรดติดต่อสอบถามฝ่ายสือสารองคก์รและนักลงทุนสมัพันธ ์โทร 02-665-6705 และ
หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรบัหนังสือรายงานประจาํปี 2563 ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ทีฝ่าย Corporate 
Finance เลขที 3199 อาคารมาลีนนท ์ทาวเวอร ์ชัน 15 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
10110 โทรศพัท ์02-665-6705 โทรสาร 02-665-6750 หรือกรอกแบบฟอรม์ เอกสารแนบ 10 และส่งกลบัมาทาง
โทรสาร เพือทางบรษัิทฯ จะไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ท่านตอ่ไป 

ขอแสดงความนบัถือ 

-นายแมทธิว กิจโอธาน-  

  (นายแมทธิว กิจโอธาน) 
ประธานกรรมการบรษัิท และประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร 
 บร ิษัท  เวฟ  เอ ็นเตอรเ์ทนเมนท  ์จาํกัด (มหาชน)  


