
เอกสารแนบ 7 

หนา.........ของจํานวน...............หนา 

 
(แบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตวั) 

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 
 เขียนที่……………………………………. 
 วันที่………เดือน…………………..พ.ศ.  2557 
 

 (1) ขาพเจา…………..…….…….……,,,.…….สัญชาติ…….…….อยูบานเลขที่………………...ถนน.…….………..….……
ตําบล/แขวง….……….……อําเภอ/เขต…….…….…….จังหวัด…….……….…รหัสไปรษณีย……..…  
 

 (2) เปนผูถือหุนของ บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม............ …….…….………….หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…….…….…….เสียง ดังนี้ 
  หุนสามัญ…….…….……..........หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…….………............เสียง 
  หุนบุริมสิทธ…ิ….………………หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…….………………..เสียง 
 

 (3) ขอมอบฉันทะให 
  (1) นาย/นาง/นางสาว…….…….…….…….……….…….…….อายุ…….……ป อยูบานเลขที่ ……...…….…….……

ถนน…….…….…….…….ตําบล/แขวง…….…….…….…..….อําเภอ/เขต…….…….……..….จังหวัด…….…….…….………………………………...
รหัสไปรษณีย…….…….…….…….หรือ 

  (2) นาย/นาง/นางสาว…….…….…….…….……….…….…….อายุ…….……ป อยูบานเลขที่ ……...…….…….……
ถนน…….…….…….…….ตําบล/แขวง…….…….…….…..….อําเภอ/เขต…….…….……..….จังหวัด …………………………..…….…….…….……
รหัสไปรษณีย…….…….…….…….หรือ 

  (3) นาย/นาง/นางสาว ทิพวรรณ วุฑฒิสาร  อายุ  66  ป  อยูบานเลขที่ 180/32   ซอย เพชรเกษม 16  ถนน เพชรเกษม  
ตําบล/แขวง วัดทาพระ    อําเภอ/เขต  บางกอกใหญ  จังหวัด กรุงเทพมหานคร    รหัสไปรษณีย  -   ซ่ึงไมมีสวนไดเสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมผูถือ
หุนคร้ังนี้ 

    

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังที ่
21/2557 ในวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00  น. ณ อาคารมาลีนนททาวเวอร (อาคาร M2)  ช้ัน 8 เลขที่ 3199   ถนนพระราม 4  แขวงคลองตัน เขต
คลองเตย  กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 

 

 (4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
 

       วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครัง้ที่ 20/2556 
(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

        เห็นดวย      ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 

      วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทัฯ ในรอบป 2556 และรายงานประจําปของบริษัท 
(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                     เห็นดวย      ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 

      วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่  31  ธันวาคม  2556 
(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

        เห็นดวย      ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 

     วาระที่ 4 พิจารณาเงินปนผล ประจําป 2556 
(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

        เห็นดวย      ไมเห็นดวย   งดออกเสียง     
 

อากร
แสตมป  
20 บาท 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 



เอกสารแนบ 7 

หนา.........ของจํานวน...............หนา 

      วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ 
(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

การแตงต้ังกรรมการท้ังชุด 
                 เห็นดวย       ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
           การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
     1. นางสาวเทรซีแอนน มาลีนนท     

 เห็นดวย ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
     2. นางสาวปยวดี มาลีนนท     

 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
     3. ม.ล.นลินี หัสดินทร 

 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
     4. นางสาวมานิดา ซินเมอรแมน 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
       

     วาระที่ 6  พิจารณากําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดตางๆ ประจําป 2557 
(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

               เห็นดวย      ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 

     วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชี ประจําป 2557   
(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

               เห็นดวย      ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติรายการการไดมาซ่ึงหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัท เอ็ฟฟเชียนท อิงลชิ เซอรวสิเซส จํากัด   
(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

               เห็นดวย      ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
 

  (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียง
นั้น ไมถูกตอง และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

 (6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนอืจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณทีี่มีการ แกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะ
มีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม  เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 
ลงช่ือ…………………………………………….ผูมอบฉันทะ         ลงช่ือ…………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ 
 (……………………………………………) (……………………………………………) 
 
ลงช่ือ…………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ  ลงช่ือ…………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ 
 (……………………………………………)   (……………………………………………) 
 

หมายเหตุ   
 1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก

จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
 2. วาระเลือกต้ังกรรมการ สามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุด หรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
 3. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  


