
หนา 38 จาก 53 
 

เอกสารแนบ 5 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 

เขียนที่……………………………………. 

 วันที่………เดือน…………………..พ.ศ.  2558 

 

(1) ขาพเจา…………..…….…….…….…….สัญชาติ…….…….อยูบานเลขท่ี……………..…ถนน.…….…….……………

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

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม…….…….………….หุน และ

ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…….…….…….เสียง ดังนี้ 

หุนสามัญ…….…….……..........หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…….………............เสียง 

หุนบุริมสิทธิ…….………………หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…….………………..เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให  

   (ก) นาย/นาง/นางสาว…….…….…….…….……….…….………อายุ…………ป อยูบานเลขท่ี …….……………..

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

รหัสไปรษณีย…….…….…….…….หรือ 

   (ข) นาย/นาง/นางสาว…….…….…….…….……….…….………อายุ…………ป อยูบานเลขท่ี …….……………..

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

รหัสไปรษณีย…….…….…….…….หรือ 

   (ค) นางทิพวรรณ  วุฑฒิสาร อายุ  67  ป  อยูบานเลขที่ 180/32   ซอยเพชรเกษม 16  ถนนเพชรเกษม  แขวงวัดทาพระ  

เขตบางกอกใหญ  กรุงเทพมหานคร 10600   ซึ่งไมมีสวนไดเสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมผูถือหุนคร้ังนี้  

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุม

สามัญผูถือหุน ประจําป 2558 คร้ังที่ 22/2558 ในวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ อาคารมาลีนนท ทาวเวอร (อาคาร M2) 

ชั้น 8 เลขท่ี 3199  ถนนพระราม 4  แขวงคลองตัน เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ี

อื่นดวย  ทั้งนี้  กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม  ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 

ลงชื่อ…………………………………………….ผูมอบฉันทะ 

        (……………………………………………) 

ลงชื่อ…………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ 

        (……………………………………………) 

ลงชื่อ…………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ 

        (……………………………………………) 

ลงชื่อ…………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ

 (……………………………………………) 

หมายเหตุ  ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยก

จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

 
อากรแสตมป 

20 บาท 



หนา 39 จาก 53 
 

เอกสารแนบ 5 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

เขียนที่……………………………………. 

 วันที่………เดือน…………………..พ.ศ.  2558 

 

(1) ขาพเจา…………..…….…….…….…….สัญชาติ…….…….อยูบานเลขท่ี……………..…ถนน.…….…….……………

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

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม…….…….………….หุน และ

ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…….…….…….เสียง ดังนี้ 

หุนสามัญ…….…….……..........หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…….………............เสียง 

หุนบุริมสิทธิ…….………………หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…….………………..เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให  

   (ก) นาย/นาง/นางสาว…….…….…….…….……….…….………อายุ…………ป อยูบานเลขท่ี …….……………..

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

รหัสไปรษณีย…….…….…….…….หรือ 

   (ข) นาย/นาง/นางสาว…….…….…….…….……….…….………อายุ…………ป อยูบานเลขท่ี …….……………..

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

รหัสไปรษณีย…….…….…….…….หรือ 

   (ค) นางทิพวรรณ  วุฑฒิสาร อายุ  67  ป  อยูบานเลขที่ 180/32   ซอยเพชรเกษม 16  ถนนเพชรเกษม  แขวงวัดทาพระ  

เขตบางกอกใหญ  กรุงเทพมหานคร 10600   ซึ่งไมมีสวนไดเสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมผูถือหุนคร้ังนี้  

คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุม

สามัญผูถือหุน ประจําป 2558 คร้ังที่ 22/2558 ในวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ อาคารมาลีนนท ทาวเวอร (อาคาร M2) 

ชั้น 8 เลขท่ี 3199  ถนนพระราม 4  แขวงคลองตัน เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่

อื่นดวย 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 (ครั้งที่ 21/2557) เมื่อวันที่               

25 เมษายน 2557 
 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

            เห็นดวย       ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลประกอบการป 2557 และรายงานประจําป 2557 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

            เห็นดวย       ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

 
 
 

 
อากรแสตมป 

20 บาท 
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วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรับรองผลการ

ดําเนินงานในรอบป 2557 
 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

            เห็นดวย       ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงดการจายเงนิปนผล ประจําป 2557 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

            เห็นดวย       ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
วาระที่ 5   พิจารณาอนุมตัิการแตงตัง้กรรมการใหม แทนกรรมการที่ลาออกและพนจากตําแหนงตามวาระ 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 การแตงต้ังกรรมการทั้งชุด 

                    เห็นดวย                    ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

               การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

  1. นายชัยประนิน  วิสุทธิผล 

               เห็นดวย                          ไมเห็นดวย    งดออกเสียง

  2. นายฟลิป โอลิเวอร เพียซ 

           เห็นดวย                          ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

  3. นายธีร  สีอัมพรโรจน 

                                     เห็นดวย                          ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

  4. นายประเสริฐ  ภัทรดิลก 

                                     เห็นดวย                          ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย 

ประจําป 2558 
 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

            เห็นดวย       ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2558 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

            เห็นดวย       ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแกไขกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท และการแกไขเพ่ิมเติม

 ขอบังคับของบริษัทใหสอดคลองกับการแกไขกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 
 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

            เห็นดวย       ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
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วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการหักขาดทุนสะสมจากสวนเกินทุนและทุนสํารองตามมาตรา 116 และ
มาตรา 51 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ที่แกไขเพ่ิมเติม) 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

            เห็นดวย       ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของบริษัท จากหุนละ 10 บาท เปนหุนละ               

1 บาท และการแกไขเพ่ิมเตมิขอ 4 ของหนงัสือบริคณหสนธิของบริษัท เพ่ือใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของบริษัท 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

            เห็นดวย       ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
วาระที่ 11  พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนในจํานวนไมเกิน 97,200,000 หุน จากทุนจดทะเบียน

เดิมจํานวน 324,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 421,200,000 บาท โดยการ
ออกหุนสามัญเพ่ิมทุนใหมจํานวนไมเกิน 97,200,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือ
รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) และการแกไขเพิ่มเติมขอ 4 
ของหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป 
(General Mandate) 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

            เห็นดวย       ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
วาระที่ 12  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหมเปนจํานวนไมเกิน 97,200,000 หุน มูลคาที่

ตราไวหุนละ 1 บาท ภายใตการเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) 
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ี

เห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

      เห็นดวย                     ไมเห็นดวย                        งดออกเสียง 

 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียง

นั้น ไมถูกตอง และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมี

การพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการ แกไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริง

ประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม  เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือ

มอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

ลงชื่อ…………………………………………….ผูมอบฉันทะ 

        (……………………………………………) 

ลงชื่อ…………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ 

        (……………………………………………) 

ลงชื่อ…………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ 

        (……………………………………………) 

ลงชื่อ…………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ

 (……………………………………………) 

หมายเหตุ  ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยก

จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
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เอกสารแนบ 5 

 
 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

(แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตัง้ใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 
 

เขียนที่……………………………………. 

 วันที่………เดือน…………………..พ.ศ.  2558 

 

(1) ขาพเจา…………..…….…….…….…….สัญชาติ…….…….อยูบานเลขท่ี……………..…ถนน.…….…….……………

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

ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ…………………………………………………………….. 

ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม…….…….………….หุน และออก

เสียงลงคะแนนไดเทากับ…….…….…….เสียง ดังนี้ 

หุนสามัญ…….…….……..........หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…….………............เสียง 

หุนบุริมสิทธิ…….………………หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…….………………..เสียง 

(2) ขอมอบฉันทะให  

   (ก) นาย/นาง/นางสาว…….…….…….…….……….…….………อายุ…………ป อยูบานเลขท่ี …….……………..

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

รหัสไปรษณีย…….…….…….…….หรือ 

   (ข) นาย/นาง/นางสาว…….…….…….…….……….…….………อายุ…………ป อยูบานเลขท่ี …….……………..

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

รหัสไปรษณีย…….…….…….…….หรือ 

   (ค) นางทิพวรรณ  วุฑฒิสาร อายุ  67  ป  อยูบานเลขที่ 180/32   ซอยเพชรเกษม 16  ถนนเพชรเกษม  แขวงวัดทาพระ  

เขตบางกอกใหญ  กรุงเทพมหานคร 10600   ซึ่งไมมีสวนไดเสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมผูถือหุนคร้ังนี้  

คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุม

สามัญผูถือหุน ประจําป 2558 คร้ังที่ 22/2558 ในวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ อาคารมาลีนนท ทาวเวอร (อาคาร M2) 

ชั้น 8 เลขท่ี 3199  ถนนพระราม 4  แขวงคลองตัน เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่

อื่นดวย 

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 

  มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 

  มอบฉันทะบางสวน คือ  

   หุนสามัญ…….…….……..........หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…….………............เสียง 

   หุนบุริมสิทธิ…….………………หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…….………………..เสียง 

 

 

 

 
อากรแสตมป 

20 บาท 
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(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 (ครั้งที่ 21/2557) เมื่อวันที่               

25 เมษายน 2557 
 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

           เห็นดวย…………เสียง    ไมเห็นดวย…………เสียง     งดออกเสียง…………เสียง 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลประกอบการป 2557 และรายงานประจําป 2557 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

           เห็นดวย…………เสียง    ไมเห็นดวย…………เสียง     งดออกเสียง…………เสียง 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรับรองผลการ

ดําเนินงานในรอบป 2557 
 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

           เห็นดวย…………เสียง    ไมเห็นดวย…………เสียง     งดออกเสียง…………เสียง 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงดการจายเงนิปนผล ประจําป 2557 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

           เห็นดวย…………เสียง    ไมเห็นดวย…………เสียง     งดออกเสียง…………เสียง 
วาระที่ 5   พิจารณาอนุมตัิการแตงตัง้กรรมการใหม แทนกรรมการที่ลาออกและพนจากตําแหนงตามวาระ 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 การแตงต้ังกรรมการทั้งชุด 

           เห็นดวย…………เสียง    ไมเห็นดวย…………เสียง     งดออกเสียง…………เสียง 

               การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

  1. นายชัยประนิน  วิสุทธิผล 

                      เห็นดวย…………เสียง   ไมเห็นดวย…………เสียง     งดออกเสียง…………เสียง 

  2. นายฟลิป โอลิเวอร เพียซ 

   เห็นดวย…………เสียง   ไมเห็นดวย…………เสียง     งดออกเสียง…………เสียง 

  3. นายธีร  สีอัมพรโรจน 

                           เห็นดวย…………เสียง   ไมเห็นดวย…………เสียง     งดออกเสียง…………เสียง 

 4. นายประเสริฐ  ภัทรดิลก 

                           เห็นดวย…………เสียง   ไมเห็นดวย…………เสียง     งดออกเสียง…………เสียง 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ประจําป 2558 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

           เห็นดวย…………เสียง    ไมเห็นดวย…………เสียง     งดออกเสียง…………เสียง 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2558 
 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

           เห็นดวย…………เสียง    ไมเห็นดวย…………เสียง     งดออกเสียง…………เสียง
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแกไขกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท และการแกไขเพ่ิมเตมิ
 ขอบังคับของบริษัทใหสอดคลองกับการแกไขกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

           เห็นดวย…………เสียง    ไมเห็นดวย…………เสียง     งดออกเสียง…………เสียง 
วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการหักขาดทุนสะสมจากสวนเกินทุนและทุนสํารองตามมาตรา 116 และ

มาตรา 51 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ที่แกไขเพ่ิมเติม) 
 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

           เห็นดวย…………เสียง    ไมเห็นดวย…………เสียง     งดออกเสียง…………เสียง 
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของบริษัท จากหุนละ 10 บาท เปนหุนละ               

1 บาท และการแกไขเพ่ิมเตมิขอ 4 ของหนงัสือบริคณหสนธิของบริษัท เพ่ือใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของบริษัท 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

           เห็นดวย…………เสียง    ไมเห็นดวย…………เสียง     งดออกเสียง…………เสียง 
วาระที่ 11  พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนในจํานวนไมเกิน 97,200,000 หุน จากทุนจดทะเบียน

เดิมจํานวน 324,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 421,200,000 บาท โดยการ
ออกหุนสามัญเพ่ิมทุนใหมจํานวนไมเกิน 97,200,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือ
รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) และการแกไขเพิ่มเติมขอ 4 
ของหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป 
(General Mandate) 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

           เห็นดวย…………เสียง    ไมเห็นดวย…………เสียง     งดออกเสียง…………เสียง 
วาระที่ 12  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหมเปนจํานวนไมเกิน 97,200,000 หุน มูลคาที่

ตราไวหุนละ 1 บาท ภายใตการเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) 
 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  เห็นดวย…………เสียง    ไมเห็นดวย…………เสียง     งดออกเสียง…………เสียง 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถือวาการลงคะแนนเสียง

นั้น ไมถูกตอง และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมี

การพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการ แกไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริง

ประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม  เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือ

มอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

ลงชื่อ…………………………………………….ผูมอบฉันทะ 

        (……………………………………………) 

ลงชื่อ…………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ 

        (……………………………………………) 

ลงชื่อ…………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ 

        (……………………………………………) 

ลงชื่อ…………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ

 (……………………………………………) 

หมายเหตุ 

1. หนังสอมอบฉันทะ แบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ัง

ใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 

2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  

(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)  

3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได  

4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใน

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 




