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บรษิัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  

อาคารมาลีนนท ์ทาวเวอร ์ ชัน้ 15 เลขท่ี 3199 

ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย  

กรุงเทพมหานคร 10110  

วนัท่ี 18 มีนาคม 2565  

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 (ครัง้ท่ี 29/2565) 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บรษิัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย เอกสารแนบ 1 – 11 ในหนา้สารบญัของหนงัสือเชิญประชมุนี ้ 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์ จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565       

(ครัง้ท่ี 29/2565) ในวันจันทรท่ี์ 11 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์        

(E-AGM) ตามพระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและขอ้กาํหนดอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 (คร้ังที่ 28/2564) เม่ือวันที ่

29 เมษายน 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 (ครัง้ท่ี 28/2564)     

เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2564 ไดบ้นัทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริง โดยไดจ้ดัทาํแลว้เสรจ็และไดส่้งให้

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด 

พรอ้มทัง้เผยแพรท่างเว็บไซตข์องบรษิัทฯ (www.wave-groups.com) แลว้  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 (ครัง้ท่ี 

28/2564) เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2564 ไดบ้ันทึกถูกตอ้งตามความเป็นจรงิ โดยไดจ้ัดทาํแลว้เสร็จ

และไดส่้งให้ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องภายในระยะเวลาท่ี

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

รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุม     

ผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

การออกเสียงลงคะแนน  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และ

ผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

วาระที ่2 พิจารณารับทราบผลประกอบการปี 2564 และรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้ 38 ของขอ้บงัคบัของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏใน 

เอกสารแนบ 2 ซึ่งกาํหนดใหท่ี้ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ พึงรบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ใน

รอบปีท่ีผ่านมา ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดส้รุปผลการดาํเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั

ซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2564 โดยมีรายละเอียด ปรากฏตามแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงาน

ประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report ปี 2564) ท่ีได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

แลว้ รายละเอียดปรากฏใน เอกสารแนบ 3   

  



หนา้ 2 จาก 16 
 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณารบัทราบผลประกอบการของบริษัทฯ ประจาํปี 2564 ตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการ

ขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report ปี 2564) รายละเอียดปรากฏตาม 

เอกสารแนบ 3 

การออกเสียงลงคะแนน  วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน    

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจาํปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกัด 

พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ซึ่งไดก้าํหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งจดัทาํงบแสดงฐานะ

การเงิน (งบดุล) และงบกาํไรขาดทุนประจาํปีสิน้สุด ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีท่ีผ่านมาเพ่ือ

นาํเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ ท่ีได้ผ่านการ                   

สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และไดร้ับการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีแลว้ โดยผูส้อบบัญชีไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามี

ความถกูตอ้งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

การออกเสียงลงคะแนน  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และ

ผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกําไรเพื่อเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงิน   

ปันผลประจาํปี 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 

(รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคับของบรษิัทฯ ขอ้ 40 กาํหนดว่า ใหบ้ริษัทฯ จัดสรรกาํไร

สทุธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงิน

ขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุสาํรองจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน   

ในส่วนของเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของกาํไรสุทธิหลังหัก

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและสาํรองตามกฎหมาย ซึ่งการจ่ายเงินปันผลตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดของ

กฎหมาย ในการนี้มาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการ

แกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 39 กาํหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืน

นอกจากเงินกาํไรจะกระทาํมิได ้และในกรณีท่ีบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมิให้จ่ายเงิน     

ปันผล  

อย่างไรก็ดี จากผลการดาํเนินงานสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564    

บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 474,929,116 บาท และมีผลขาดทุน

สะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 916,897,834 บาท (โดยผลขาดทนุสะสมตามงบการเงินรวม

เท่ากับ 1,045,072,865 บาท ) ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรกําไรเพ่ือเป็นทุนสํารองตาม

กฎหมายและจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564 ได ้  
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้

พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกาํไรเพ่ือเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล 

ประจาํปี 2564 เน่ืองจากบรษิัทฯ มีผลขาดทนุสทุธิและผลขาดทนุสะสมอยู ่

การออกเสียงลงคะแนน  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และ

ผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน     

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทีพ่้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 71 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด 

พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบับรษิัทฯ ขอ้ 17 ซึ่งไดก้าํหนดว่าในการประชุม

สามญัประจาํปีทุกครัง้ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยใหก้รรมการท่ีอยู่นาน

ท่ีสดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง และกรรมการซึ่งพน้จากตาํแหน่งอาจไดร้บัเลือกเขา้รบัตาํแหน่งอีกก็ได ้

ทัง้นี ้ในปัจจุบนักรรมการของบรษิัทฯ มีจาํนวน 9 ท่าน ดงันัน้ ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี

ครัง้นี ้จึงมีกรรมการท่ีตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 3 ท่าน คือ 

(1) นายแมทธิว  กิจโอธาน กรรมการ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และ

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

(2) นายสมศกัดิ์  พยบัเดชาชยั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

(3) ดร.แคทลีน  มาลีนนท ์ กรรมการ และประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยกรรมการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย) ไดม้ี

การกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบดว้ยความระมดัระวงัแลว้ (ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกบัการ

สรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ ปรากฏอยู่ในหน้าท่ี 49-50 แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี/

รายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report ปี 2564) และเห็นสมควรใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้

พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง 

ตามรายนามดงัต่อไปนี ้

(1) นายแมทธิว  กิจโอธาน กรรมการ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

(2) นายสมศกัดิ์  พยบัเดชาชยั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ 

(3) ดร.แคทลีน  มาลีนนท ์ กรรมการ และประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 

ทัง้นี ้บคุคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึงนัน้ มีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมกับ

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้มีความรูค้วามสามารถและคุณสมบตัิครบถว้นตามท่ีกาํหนด

ไว้ในพระราชบัญ ญั ติบริษัทมหาชนจํากัด  พ .ศ . 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และ

พระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และ

สาํหรบักรรมการท่ีเสนอใหเ้ป็นกรรมการอิสระนัน้ สามารถใหค้วามเห็นไดเ้ป็นอิสระและเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกบัประวตัิของกรรมการ และ/หรือผลงานในปีท่ีผ่านมา 

รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 4     
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อน่ึง บริษัทฯ ขอเรียนว่าในช่วงท่ีผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น

กรรมการ 

การออกเสียงลงคะแนน  ในวาระแต่งตัง้กรรมการนี ้บรษิัทฯ ไดใ้หผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิเลือกตัง้

กรรมการเป็นรายบุคคล โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และ

ผูร้บัมอบฉันทะท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียไม่ไดอ้อกเสียง

ลงคะแนน  

(หมายเหต ุหลกัเกณฑแ์ละวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการบรษิัทฯ ไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั

ของบรษิัทฯ ขอ้ 16)  

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 

ประจาํปี 2565  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด 

พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บังคบัของบริษัทฯ ขอ้ 31 ซึ่งไดก้าํหนดใหบ้ริษัทฯ 

จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอนัเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบตัิหนา้ท่ีตามความจาํเป็นและสมควร ไดแ้ก่ 

เงินเดือน เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้ง โบนสั  

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดด้าํเนินการเก่ียวกับค่าตอบแทนกรรมการและ

กรรมการชดุย่อย สรุปไดด้งันี ้ 

(1) กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และ

คณะกรรมการชุดย่อย และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ และ/หรือเสนอขออนมุตัิต่อท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี โดยไดก้ลั่นกรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี 

ความรบัผิดชอบ และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกนัและประโยชนท่ี์คาดว่า

จะไดร้บัจากกรรมการ ทัง้นี ้จะมีการคาํนึงถึงค่าตอบแทนดงักล่าวว่า อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม 

และเพียงพอท่ีสามารถจะจงูใจใหก้รรมการนาํพาองคก์รใหด้าํเนินงานตามเป้าหมายทัง้ใน

ระยะสัน้และระยะยาว และรกัษากรรมการท่ีมีคณุภาพไวด้ว้ย และ  

(2) นาํเสนอหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนของกรรมการ

บริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยในแต่ละตาํแหน่ง ทั้งท่ีเป็นตัวเงิน และ/หรือมิใช่ตัวเงินใน     

แต่ละปี ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาและนาํเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขอ

อนมุตั ิ

ทั้งนี ้ บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอ่ืนท่ีมิใช่ตัวเงิน/สิทธิประโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมการบริษัทฯ 

นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ซึ่งไดแ้ก่ ค่าตอบแทนประจาํและเบีย้ประชมุ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบรษิัทฯ และคณะกรรมการชดุย่อยประจาํปี 2565 ในวงเงิน 5,700,000 บาท (เท่ากับ

วงเงินของปี 2564) ตามท่ีไดผ่้านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

แลว้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ

กาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2565 ในวงเงิน 

5,700,000 บาท     
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โครงสรา้งค่าตอบแทนกรรมการสาํหรบัปีท่ีผ่านมา (ปี 2564) เปรียบเทียบกับปีท่ีเสนอ (ปี 2565) 

เป็นดงันี ้  

 ปี 2564 ปี 2565 

 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 

• 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 

    

• ประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดคา่ตอบแทน 

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

• กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

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

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง     

• ประธานกรรมการบรหิารความ

เส่ียง 

- 10,000 บาท - 10,000 บาท 

• กรรมการบรหิารความเส่ียง - 5,000 บาท - 5,000 บาท 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ     

• ประธานกรรมการกาํกบัดแูล

กิจการ 

- 10,000 บาท - 10,000 บาท 

• กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ - 5,000 บาท - 5,000 บาท 

การออกเสียงลงคะแนน  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของ              

ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาประชมุ   

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2565  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด 

พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ซึ่งไดก้าํหนดให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาํปีแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชี และกําหนดจาํนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะ

แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้   
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท           

ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชี ซึ่งไม่มีความสมัพนัธแ์ละไม่มีส่วนได้

เสียกบับรษิัทฯ บรษิัทย่อย ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด 

และคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณากลั่นกรองผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ แลว้เห็นว่า ผูส้อบบญัชี

ของ บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรท่ี

เพียงพอ มีความรู ้ความสามารถ และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสม จึงเห็นสมควร

แต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด เป็นผู้สอบบัญชี

ประจําปี  2565 ของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไปอีก  เป็นปีท่ี  11 ซึ่งเริ่มตั้งแต่ ปี  2555 โดยได้กําหนด

ค่าตอบแทนเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควร

เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์       

คูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2565 และกาํหนดค่าตอบแทนเป็นจาํนวนเงิน  

ไม่เกิน 3,000,000 บาท ตามท่ีไดผ่้านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยผูส้อบ

บญัชีมีรายชื่อดงัต่อไปนี ้ 

1. นางสาวธิตินนัท ์แว่นแกว้ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 9432 และ/ หรือ 

 (เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ ประจาํปี 2563 และ 2564) 

2. นายไพบลู ตนักลู ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4298 และ/หรือ 

 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ) 

3. นางสาวนนัทิกา ลิม้วิรยิะเลิศ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 7358 

 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ) 

โดยในปี 2564 บริษัทฯ ไม่ไดจ้่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืนให้แก่สาํนักงานสอบบัญชีท่ีผู้สอบ

บญัชีสงักดัแต่อย่างใด ทัง้นี ้กาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้เป็นผูท้าํการตรวจสอบ และ

แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงดังกล่าว          

ไม่สามารถปฏิบัติงานได ้ใหบ้ริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด จดัหาผูส้อบบัญชี

รบัอนญุาตอ่ืนของ บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นปฏิบตัิ

หนา้ท่ีแทนได ้ 

สาํหรบัค่าสอบบัญชีประจาํปี 2565 เมื่อไดพิ้จารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอตัราค่าสอบ

บัญชีของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในระดับเดียวกันแลว้ เห็นว่าผูส้อบบัญชีจากบริษัท ไพรซ้วอเตอร์

เฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด มีค่าสอบบัญชีท่ีเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้

เพ่ือพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาํปี 2565 เป็นยอดรวมของกลุ่มบริษัทฯ ใน

จาํนวนไม่เกิน 3,000,000 บาท  

รายละเอียดค่าสอบบญัชีในปีท่ีผ่านมา (ปี 2564) เปรียบเทียบกบัปีท่ีเสนอ (ปี 2565) เป็นดงันี ้

(หน่วย : บาท) ปี 2564 ปี 2565 เปลี่ยนแปลง 

ค่าสอบบญัช ี 3,000,000 จาํนวนไมเ่กิน 3,000,000 - 

การออกเสียงลงคะแนน  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และ

ผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน       
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วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,415,000,000 

บาท เป็นทุนจดทะเบียน 943,916,755 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ ยังไม่ ได้นํ า

ออกจําหน่าย จํานวน 471,083,245 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการ

แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณหส์นธขิองบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน

จดทะเบียนของบริษัทฯ 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด 

พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ซึ่งไดก้าํหนดไวว้่า ในการเพ่ิมทนุจากจาํนวนท่ีจดทะเบียน

ไวแ้ลว้โดยการออกหุ้นใหม่จะกระทาํไดเ้มื่อหุ้นทั้งหมดไดอ้อกจาํหน่ายและไดร้บัชาํระเงินค่าหุ้น

ครบถว้นแลว้ หรือในกรณีหุน้ยงัจาํหน่ายไม่ครบ หุน้ท่ีเหลือตอ้งเป็นหุน้ท่ีออกเพ่ือรองรบัหุน้กูแ้ปลง

สภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้  

ดงันัน้ เน่ืองจากบรษิัทฯ ประสงคจ์ะเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดท่ีจะพิจารณา

ในวาระท่ี 11 บริษัทฯ จึงมีความจําเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญท่ียังไม่ได้

ออกจําหน่าย จํานวน 471,083,245 หุ้น ซึ่งไม่ได้เป็นหุ้นออกเพ่ือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้   

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 1,415,000,000 บาท เป็นทุน

จดทะเบียนใหม่จํานวน 943,916,755 บาท  โดยการตัดหุ้นท่ียังไม่ได้ออกจําหน่าย  จํานวน 

471,083,245 หุน้ และแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการลดทุน

จดทะเบียน ดงันี ้

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจาํนวน 943,916,755 บาท (เก้าร้อยส่ีสิบสามล้าน

เกา้แสนหน่ึงหมื่นหกพัน

เจ็ดรอ้ยหา้สิบหา้บาท) 

 แบ่งออกเป็น  943,916,755 หุน้ (เก้าร้อยส่ีสิบสามล้าน

เกา้แสนหน่ึงหมื่นหกพัน

เจ็ดรอ้ยหา้สิบหา้หุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ                    1 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุน้สามญั  943,916,755 หุน้ (เก้าร้อยส่ีสิบสามล้าน

เกา้แสนหน่ึงหมื่นหกพัน

เจ็ดรอ้ยหา้สิบหา้หุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ               -ไม่ม-ี ”  

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอ ํานาจลงนาม และ/หรือบุคคลท่ี

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามมอบหมาย มีอาํนาจดาํเนินการจดทะเบียน

ลดทนุจดทะเบียนและแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ 4. ของหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมทัง้มีอาํนาจในการแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมถอ้ยคาํเพ่ือใหเ้ป็นไปตามคาํสั่ง

ของนายทะเบียน  
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การออกเสียงลงคะแนน  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของผูถื้อหุน้

และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติโอนทนุสาํรองตามกฎหมาย และทุนสาํรองส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผล

ขาดทุนสะสมของบริษัทฯ 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล  มาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

(รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) กาํหนดไวว้่า บริษัทฯ อาจโอนทนุสาํรองตามกฎหมาย (ทนุสาํรองตาม

มาตรา 116) และทุนสาํรองส่วนเกินมูลค่าหุน้ (ทุนสาํรองตามมาตรา 51) หรือเงินสาํรองอ่ืน เพ่ือ

ชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ได ้โดยใหห้ักชดเชยจากเงินสาํรองอ่ืนก่อนแลว้จึงหักจากทุน

สาํรองตามกฎหมาย และทนุสาํรองส่วนเกินมลูค่าหุน้ ตามลาํดบั 

เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ปรากฏตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัทฯ ท่ี

ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สิ ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 

916,897,834 บาท บรษิัทฯ จึงมีความประสงคท่ี์จะโอนทนุสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 46,795,718 

บาท และทุนสาํรองส่วนเกินมูลค่าหุ้นจาํนวน 353,617,102 บาท เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสม

ดงักล่าว โดยภายหลงัการโอนทุนสาํรองตามกฎหมายและทุนสาํรองส่วนเกินมูลค่าหุน้เพ่ือชดเชย

ผลขาดทุนสะสมแลว้ จะส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการเหลือ

จาํนวน 516,485,014 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

พิจารณาอนมุตัิโอนทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 46,795,718 บาท และทนุสาํรองส่วนเกินมลูค่า

หุ้นจํานวน 353,617,102 บาท เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ อันจะส่งผลให้บริษัทฯ

สามารถจ่ายเงนิปันผลไดใ้นอนาคต เมื่อบรษิทัฯ ไม่มีผลขาดทนุสะสม รวมถึงมีกาํไรสทุธิและกระแส

เงินสดเพียงพอ  

การออกเสียงลงคะแนน  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และ

ผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน    

วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 471,958,377.50 บาท จากทุน

จดทะเบียนจํานวน 943,916,755 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 471,958,377.50 บาท 

และลดทุนชาํระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นทีต่ราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ จากเดิม

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อชดเชยผล

ขาดทุนสะสมของบริษัทฯ และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมขอ้ 4. ของหนังสือบริคณหส์นธิของ

บริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
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 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  บริษัทฯ มีความประสงคท่ี์จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 

471,958,377.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจาํนวน 943,916,755 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 

471,958,377.50 บาท และลดทุนชาํระแลว้ของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องหุน้ของ

บริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมี

จาํนวนหุน้คงเดิมเท่ากับ 943,916,755 หุน้ เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ท่ีคงเหลือจาก

การโอนทุนสาํรองตามกฎหมายและและทุนสาํรองส่วนเกินมูลค่าหุน้ตามวาระท่ี 9 ขา้งตน้ อนัจะ

ส่งผลใหบ้ริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลไดใ้นอนาคต เมื่อบริษัทฯ ไม่มีผลขาดทุนสะสม รวมถึงมี

กาํไรสทุธิและกระแสเงินสดเพียงพอ  

การลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุน้ท่ีตราไวด้ังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนของผูถื้อหุน้

ของบรษิัทฯ ซึ่งจะคงอยู่ดงัเดิม เน่ืองจากเป็นเพียงการหกัลบตวัเลขทางบญัชีเท่านัน้ตามขอ้มลูส่วน

ของผูถื้อหุน้  

ทัง้นี ้การลดทนุจดทะเบียนโดยการลดมลูค่าหุน้ท่ีตราไวด้งักล่าว ถือเป็นการลดทนุตามมาตรา 141 

แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ซึ่งกาํหนดไวว้่า 

บริษัทฯ ตอ้งมีหนงัสือแจง้มติการลดทนุไปยงัเจา้หนีข้องบริษัทฯ ท่ีบรษิัทฯ ทราบภายใน 14 วนั นบั

แต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติ โดยกาํหนดเวลาใหส่้งคาํคัดคา้นภายใน 2 เดือน นบัแต่วนัท่ีไดร้บั

หนังสือแจง้มตินั้น และใหบ้ริษัทฯ โฆษณามตินั้นทางหนังสือพิมพภ์ายในกาํหนดเวลา 14 วนันั้น

ดว้ย โดยถา้มีการคดัคา้น บรษิัทฯ จะลดทุนไม่ไดจ้นกว่าจะไดช้าํระหนีห้รือใหป้ระกันเพ่ือหนีน้ัน้แลว้ 

ในการนี ้บรษิัทฯ จะประกาศมติการลดทนุดงักล่าวทางหนงัสือพิมพ ์และมีหนงัสือแจง้มติการลดทนุ

จดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ของบริษัทฯ ไปยังเจา้หนีข้องบริษัทฯ ภายใน 14 วัน หลังจากวนัท่ีท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติในวาระการลดทนุดงักล่าว  

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 471,958,377.50 บาท จากทุนจด

ทะเบียนจาํนวน 943,916,755 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 471,958,377.50 บาท และลดทุน

ชาํระแลว้ของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องหุน้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้ 

หุน้ละ 1 บาท เป็นมลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบรษิัทฯ และ

อนุมตัิการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ 4. ของหนงัสือบรคิณหส์นธิของบริษัทฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการลดทุน

จดทะเบียนของบรษิัทฯ ดงันี ้   
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“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจาํนวน 471,958,377.50 บาท (ส่ีร ้อยเจ็ด สิบเอ็ดล้านเก้า

แสนหา้หมื่นแปดพนัสามรอ้ย

เจ็ดสิบเจ็ดบาทหา้สิบสตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น  943,916,755 หุน้ (เก้าร้อยส่ีสิบสามล้านเก้า

แสนหน่ึงหมื่นหกพันเจ็ดรอ้ย

หา้สิบหา้หุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ              0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุน้สามญั  943,916,755 หุน้ (เก้าร้อยส่ีสิบสามล้านเก้า

แสนหน่ึงหมื่นหกพันเจ็ดรอ้ย

หา้สิบหา้หุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ               -ไม่ม-ี ”  

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอ ํานาจลงนาม และ/หรือบุคคลท่ี

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามมอบหมาย มีอาํนาจดาํเนินการจดทะเบียน

ลดทนุจดทะเบียนและแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ 4. ของหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมทัง้มีอาํนาจในการแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมถอ้ยคาํเพ่ือใหเ้ป็นไปตามคาํสั่ง

ของนายทะเบียน 

การออกเสียงลงคะแนน  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของผูถื้อหุน้

และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระที ่11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจทั่วไป (General 

Mandate) ในจาํนวนไม่เกิน 235,578,510 บาท จากทุนจดทะเบียนจาํนวน 471,958,377.50 

บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 707,536,887.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

จํานวนไม่เกิน 471,157,020 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไข

เพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพ่ือใหบ้ริษัทฯ มีเงินทุนเพ่ิมเติมสาํหรบัการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อยในอนาคต บริษัทฯ จึงมีความประสงคเ์พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบ

อาํนาจทั่วไป (General Mandate) ในจาํนวนไม่เกิน 235,578,510 บาท จากทนุจดทะเบียนจาํนวน 

471,958,377.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 707,536,887.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ

เพ่ิมทุนใหม่จาํนวนไม่เกิน 471,157,020 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียด

เพ่ิมเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F53-4) เอกสารแนบ 5  

ทัง้นี ้การจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ ตามวาระนีจ้ะเกิดขึน้ภายหลงัการจดทะเบียน

ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ จาก 1 บาท เป็น 0.50 บาท กับ

กระทรวงพาณิชยเ์รียบรอ้ยแลว้  
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) ในจาํนวนไม่

เกิน 235,578,510 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 471,958,377.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน

ใหม่จาํนวน 707,536,887.50 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่จาํนวนไม่เกิน 471,157,020 

หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และอนุมตัิการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ 4. ของหนงัสือบรคิณหส์นธิของ

บรษิัทฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ ดงันี ้  

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจาํนวน 707,536,887.50 บาท (เจ็ดรอ้ยเจ็ดลา้นหา้แสนสามหมื่น

หกพันแปดรอ้ยแปดสิบเจ็ดบาทหา้

สิบสตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น  1,415,073,775 หุน้ (หน่ึงพันส่ีรอ้ยสิบห้าลา้นเจ็ดหมื่น

สามพนัเจ็ดรอ้ยเจ็ดสิบหา้หุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ                   0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุน้สามญั  1,415,073,775 หุน้ (หน่ึงพันส่ีรอ้ยสิบห้าลา้นเจ็ดหมื่น

สามพนัเจ็ดรอ้ยเจ็ดสิบหา้หุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ               -ไม่ม-ี ”  

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอ ํานาจลงนาม และ/หรือบุคคลท่ี

คณะกรรมการบรษิัทฯ หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามมอบหมาย มีอาํนาจในการจดทะเบียนเพ่ิม

ทุนจดทะเบียนและแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ 4. ของหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์

รวมถึงใหม้ีอาํนาจแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียนจนเสรจ็การ 

การออกเสียงลงคะแนน  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของผูถื้อหุน้

และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจํานวนไม่เกิน 471,157,020 หุ้น       

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ   

ถือหุ้น (Rights Offering) ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และบุคคลในวงจํากัด (Private 

Placement) ตามแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  สืบเน่ืองจากการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ แบบมอบอาํนาจทั่วไป 

(General Mandate)  ใน จํา น วน ไม่ เกิ น  235,578,510 บ า ท  จ า ก ทุ น จ ด ท ะ เบี ย น จํา น ว น 

471,958,377.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 707,536,887.50 บาท โดยการออกหุน้สามัญ

เพ่ิมทุนใหม่จาํนวนไม่เกิน 471,157,020 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดท่ี

พิจารณาในวาระท่ี 11 ขา้งตน้ คณะกรรมการบรษิัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา

อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่เป็นจาํนวนไม่เกิน 471,157,020 หุน้ โดยมีรายละเอียดการ

จดัสรร ดงันี ้  
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(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่เป็นจาํนวนไม่เกิน 235,578,510 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 

บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ซึ่ง

คิดเป็นรอ้ยละ 15 (ไม่เกินรอ้ยละ 30) ของทุนชําระแล้วของบริษัทฯ ณ วันท่ีคณะกรรมการ   

บริษัทฯ มีมติให้มีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) หรือไม่

เกินรอ้ยละ 30 ของทุนชาํระแลว้ ภายหลงัการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการ

ลดมลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้จาก 1 บาท เป็น 0.50 บาท กบักระทรวงพาณิชยเ์รียบรอ้ยแลว้    

(2) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหม่เป็นจาํนวนไม่เกนิ 157,052,340 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 

บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 10 (ไม่เกิน

รอ้ยละ 20) ของทุนชาํระแลว้ของบริษัทฯ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหม้ีการเพ่ิม

ทุนจดทะเบียนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) หรือไม่เกินรอ้ยละ 20 ของทุน

ชาํระแลว้ ภายหลงัการจดทะเบียนลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ โดยการลดมลูค่าหุน้ท่ีตรา

ไว ้จาก 1 บาท เป็น 0.50 บาท กบักระทรวงพาณิชยเ์รียบรอ้ยแลว้   

(3) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหม่เป็นจาํนวนไม่เกิน 78,526,170 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 

บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 5         

(ไม่เกินรอ้ยละ 10) ของทุนชาํระแลว้ของบริษัทฯ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหม้ี

การเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) หรือไม่เกินรอ้ยละ 10 

ของทุนชาํระแลว้ ภายหลงัการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ โดยการลดมลูค่า

หุน้ท่ีตราไว ้จาก 1 บาท เป็น 0.50 บาท กบักระทรวงพาณิชยเ์รียบรอ้ยแลว้   

สาํหรบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุในส่วนท่ีเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิของบรษิทัฯ 

ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) หากในวนักาํหนดราคาเสนอขายหุน้เพ่ือจดัสรรหุน้เพ่ิม

ทนุดงักล่าว บรษิัทฯ มีผลขาดทนุสะสมตามงบการเงินสิน้งวดซึ่งไดร้บัการสอบทานจากผูส้อบบญัชี

ล่าสดุ ใหบ้รษิัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุน้ท่ีราคาตํ่ากว่ามลูค่าหุน้ท่ีตราไวไ้ด ้แต่ทัง้นี ้ตอ้งไม่

ต ํ่ากว่า 0.10 บาท  

สาํหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในส่วนท่ีเก่ียวกับการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่ วไป 

(Public Offering) หรือให้แก่บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) จะตอ้งไม่เป็นการจัดสรร

ให้แก่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง 

หลักเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง      

ประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยง

กัน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยราคาท่ีเสนอขายจะตอ้งไม่เขา้ข่ายเป็นราคาตํ่า

ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุในส่วนท่ีเก่ียวกบัการขออนญุาต

และการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป หรือต่อบคุคลในวงจาํกัด ทัง้นี ้หากใน

วันกําหนดราคาเสนอขายหุ้นเพ่ือจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่าว บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมตาม          

งบการเงินสิน้งวดซึ่งไดร้บัการสอบทานจากผูส้อบบัญชีล่าสดุ ใหบ้ริษัทฯ สามารถออกและเสนอ

ขายหุน้ท่ีราคาตํ่ากว่ามลูค่าหุน้ท่ีตราไวไ้ด ้แต่ทัง้นี ้ตอ้งไม่ตํ่ากว่า 0.10 บาท   
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ทัง้นี ้ในการกาํหนดราคาเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัดจะตอ้งเป็นราคาท่ีดีท่ีสุด

ตามสภาวะตลาดในช่วงท่ีเสนอขายหุน้ ซึ่งราคาเสนอขายดงักล่าวอาจมีส่วนลดไดแ้ต่ตอ้งไม่เกิน

กว่ารอ้ยละ 10 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง

การอนญุาตใหบ้รษิัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดั (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ข

เพ่ิมเติม) โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซือ้ขายถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุน้สามญัของบริษัทฯ ใน

ตลาดหลักทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัทาํการติดต่อกัน และไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกัน

ก่อนวนักาํหนดราคาเสนอขายหุน้เพ่ือจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุในแต่ละครัง้  

อย่างไรก็ดี เมื่อมีการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุโดยวิธีการตาม ขอ้ (1) ขอ้ (2) และ ขอ้ (3) โดยวิธีใด

วิธีหน่ึง หรือหลายวิธีรวมกัน ทุนชาํระแลว้ของบริษัทฯ ในส่วนท่ีเพ่ิมตอ้งไม่เกินกว่า 235,578,510 

หุน้ ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 15 (ไม่เกินรอ้ยละ 30) ของทุนชาํระแลว้ของบริษัทฯ ณ วนัท่ีคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีมติใหม้ีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) หรือไม่เกิน

รอ้ยละ 30 ของทุนชาํระแลว้ ภายหลังการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลด

มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้จาก 1 บาท เป็น 0.50 บาท กับกระทรวงพาณิชยเ์รียบรอ้ยแลว้ โดยหากจดัสรร

หุ้นเพ่ิมทุนโดยวิธีการตาม ข้อ (2) และ/หรือ ข้อ (3) ทุนชาํระแล้วในส่วนท่ีเพ่ิมต้องไม่เกินกว่า 

157,052,340 หุน้ ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 10 (ไม่เกินรอ้ยละ 20) ของทุนชาํระแลว้ของบริษัทฯ ณ วนัท่ี

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจทั่ วไป (General 

Mandate) หรือไม่เกินรอ้ยละ 20 ของทนุชาํระแลว้ ภายหลงัการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของ

บริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้จาก 1 บาท เป็น 0.50 บาท กับกระทรวงพาณิชยเ์รียบรอ้ย

แลว้ 

การเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวจะต้องดาํเนินการให้แลว้เสร็จภายในวันท่ีบริษัทฯ จัด

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีในครัง้ถัดไป หรือภายในวนัท่ี กฎหมายกาํหนดใหต้อ้งจดัใหม้ีการ

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีในครัง้ถดัไป ทัง้นีแ้ลว้แต่วนัใดจะถึงกอ่น  

ในกรณีท่ีกรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา

ผลประโยชนข์องบรษิัทฯ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการเพ่ิมทุน หากการไม่ปฏิบตัิหนา้ท่ีดงักล่าวก่อใหเ้กิด

ความเสียหายแก่บริษัทฯ ผูถื้อหุน้สามารถฟ้องเรียกรอ้งค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทน

บริษัทฯ ได ้ตามมาตรา 85 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการ

แกไ้ขเพ่ิมเติม) และหากการไม่ปฏิบตัิหนา้ท่ีนัน้เป็นเหตใุหก้รรมการหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งได ้

ประโยชนไ์ปโดยมิชอบ ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิฟ้องเรียกคืนประโยชนจ์ากกรรมการนัน้แทนบรษิัทฯ 

ได ้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมี

การแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) ใน

ครัง้นีป้รากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F 53-4) เอกสารแนบ 5   

ความเหน็คณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบรษิัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้

พิจารณาอนมุตัิจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่จาํนวนไม่เกิน 471,157,020 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 

0.50 บาท โดยมรีายละเอียดตามท่ีเสนอดงักล่าวขา้งตน้    
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ในการนี ้ใหค้ณะกรรมการของบรษิัทฯ มีอาํนาจในการกาํหนดและเปล่ียนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งรวมถึง

แต่ไม่จาํกดัเพียง   

(1) พิจารณากาํหนด แกไ้ข หรือเปล่ียนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิม

ทนุ ซึ่ง รวมถึงแต่ไม่จาํกัดเฉพาะ การกาํหนดราคาเสนอขาย (ทัง้นี ้หากในวนักาํหนดราคา

เสนอขายหุ้นเพ่ือจัดสรรหุน้เพ่ิมทุน บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินสิน้งวดซึ่ง

ไดร้บัการสอบทานจากผูส้อบบญัชีล่าสดุ ใหบ้ริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุน้ท่ีราคา

ตํ่ากว่ามูลค่าหุน้ท่ีตราไวไ้ด ้แต่ทั้งนี ้ตอ้งไม่ต ํ่ากว่า 0.10 บาท) จาํนวนท่ีจดัสรร ระยะเวลา

การเสนอขาย การชาํระค่าหุน้ วันกาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการจองซือ้หุน้สามัญ

เพ่ิมทนุ การเสนอขายเป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราวๆ และการกาํหนดขอ้กาํหนด เงื่อนไข และ

รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักล่าว เป็นตน้  

(2) เข้าเจรจา ทาํความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ง

ดาํเนินการอ่ืนใดท่ีจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักล่าว 

(3) ลงนามในเอกสารหรือแบบคาํขออนญุาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการ

จดัสรรหุน้ สามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคาํขออนุญาต เอกสาร 

และหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานกาํกับดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง และการนาํหุ้นสามัญเพ่ิมทุน

ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงมีอํานาจในการ

ดาํเนินการอ่ืนใดท่ีจาํเป็นเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักล่าว 

การออกเสียงลงคะแนน  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และ

ผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน   

วาระที ่13 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)   

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบญัญัติมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 

(รวมทัง้ท่ีมีแกไ้ขเพ่ิมเติม) กาํหนดไวว้่าผูถื้อหุน้ซึ่งหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวน

หุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จะขอใหท่ี้ประชุมผู้ถือหุน้พิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากระเบียบวาระท่ี

กาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได ้ 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบรษิัทฯ พิจารณาแลว้ และเห็นควรบรรจวุาระนี้

ไวเ้พ่ือเปิดโอกาสใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ นอกจากท่ี

คณะกรรมการบรษิัทฯ กาํหนดไวใ้นการประชมุครัง้นี ้ 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ ขอเรียนว่า บรษิัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชมุ และเสนอชื่อบคุคล

เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ สาํหรบัการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565 เป็นการล่วงหน้าไดต้ั้งแต่วันท่ี 1 

ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ตามหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผูถื้อหุ้น 

อย่างไรก็ดี ไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอระเบียบวาระเพ่ิมเติมสาํหรบัการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 

2565 หรือเสนอชื่อบคุคลใดเพ่ือเขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการแต่อย่างใด  
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อน่ึง บริษัทฯ ไดก้าํหนดให้วันอังคารท่ี 15 มีนาคม 2565 เป็นวันกาํหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วม

ประชุม (Record Date) โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565 บริษัทฯ จะใช้การลงทะเบียนและนับ

คะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งบริษัทฯ จะเชิญผูแ้ทนจากบริษัทท่ีปรกึษากฎหมายเป็นผูต้รวจสอบการ

ลงคะแนนเสียงและดแูลการประชมุใหเ้ป็นไปอย่างโปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ตลอดจน

หลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารประชุมผูถื้อหุน้ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  

สาํหรบัผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์โปรดศึกษาเอกสารสาํหรบัการเขา้ร่วม

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 (ครัง้ท่ี 29/2565) ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) และขอ้ปฏิบตัิสาํหรบัการ

เขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 (ครัง้ท่ี 29/2565) ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ดงัมีรายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 และ 7 ในกรณีท่ีพบปัญหาในการใช้งานสามารถติดต่อได้ท่ี Quidlab ซึ่งเป็นผู้

ใหบ้รกิารระบบการประชมุ E-AGM หมายเลขโทรศพัท ์02-013-4322 และ 080-008-7616  

หากท่านผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะใหผู้อ่ื้น หรือนายประเสริฐ  

ภทัรดิลก กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในทุกวาระท่ีเสนอในการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้(โปรดดูรายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ กาํหนดใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ 

เอกสารแนบ 8) เขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตามแบบหนงัสือมอบฉันทะ เอกสารแนบ 9 และ 

10 และโปรดจดัส่งเอกสารการมอบฉันทะพรอ้มเอกสารประกอบใหแ้ก่บรษิัทฯ ตามช่องทางดา้นล่างนี ้ภายในเวลา 

17.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ของวนัท่ี 7 เมษายน 2565  

1) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์e-mail : ir@wave-groups.com และ/หรือ 

2) ฉบบัจรงิทางไปรษณีย ์: “ฝ่ายส่ือสารองคก์รและนกัลงทนุสมัพนัธ”์ บรษิัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั 

(มหาชน) อาคารมาลีนนท ์ทาวเวอร ์ชั้น 15 เลขท่ี 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110   

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ควรศกึษาและทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัรายละเอียดของวาระการประชมุและการลงคะแนนเสียง

ก่อนการตดัสินใจมอบฉนัทะ โดยผูร้บัมอบฉนัทะจะดาํเนินการตามท่ีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะให ้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ดงักล่าวตามวนั และเวลา ท่ีระบไุวข้า้งตน้ 

โดยบรษิัทฯ จะเปิดใหล้งทะเบียนเพ่ือเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ตัง้แต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป  
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บริษัทฯ ไดแ้จง้รายละเอียดของการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 และระเบียบวาระการประชุมให ้   

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

ประสงคส์อบถามเพ่ิมเติม โปรดติดต่อสอบถามฝ่ายส่ือสารองคก์รและนักลงทุนสัมพนัธ์ โทร 02-665-6705 และ

หากผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการรบัหนงัสือแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี/รายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One 

Report ปี 2564) ท่านสามารถติดต่อขอรบัไดท่ี้ฝ่าย Corporate Finance เลขท่ี 3199 อาคารมาลีนนท ์ทาวเวอร ์  

ชัน้ 15 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศพัท ์02-665-6705 หรือกรอกแบบฟอรม์ 

เอกสารแนบ 11 และส่งกลบัมาทาง e-mail address : ir@wave-groups.com เพ่ือทางบริษัทฯ จะไดจ้ดัส่งใหแ้ก่

ท่านต่อไป 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

-นายแมทธิว กจิโอธาน-  

  (นายแมทธิว กจิโอธาน) 

ประธานกรรมการบรษิทั และประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 
 บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  
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