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เอกสารแนบ 8 

 
 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

(แบบทใีช ้เฉพาะกรณีผู้ถอืห ุน้เป็นผู้ลงท ุนต่างประเทศและแต่งตงัใหค้ัสโตเดยีน  (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ร ับฝากและดูแลหุน้) 
 

เขียนที……………………………………. 
 วนัที………เดือน…………………..พ.ศ. 2564 

 
(1) ขา้พเจา้…………..…….…….…….…….สญัชาติ…….…….อยู่บา้นเลขที……………..…ถนน.…….…….……………
ตาํบล/แขวง….……….……อาํเภอ/เขต…….…….…….จงัหวดั…….……….…รหสัไปรษณีย…์…..……………………………..
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั…………………………………………………………….. 
ซงึเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  โดยถือหุน้จาํนวนทงัสินรวม…….…….………….หุน้ และออก
เสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…….…….…….เสียง ดงันี 
หุน้สามญั…….…….……..........หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…….………............เสียง 
หุน้บรุมิสิทธิ…….………………หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…….………………..เสียง 
(2) ขอมอบฉนัทะให ้ 
   (ก) นาย/นาง/นางสาว…….…….…….…….……….…….………อาย…ุ………ปี อยู่บา้นเลขที …….……………..
ถนน…….…….…….…….ตาํบล/แขวง…….…….…….…..….อาํเภอ/เขต…….…….……..….จงัหวดั …….…….…….……….
รหสัไปรษณีย…์….…….…….…….หรอื 
   (ข) นาย/นาง/นางสาว…….…….…….…….……….…….………อาย…ุ………ปี อยู่บา้นเลขที …….……………..
ถนน…….…….…….…….ตาํบล/แขวง…….…….…….…..….อาํเภอ/เขต…….…….……..….จงัหวดั …….…….…….……….
รหสัไปรษณีย…์….…….…….…….หรอื 
   (ค) นายประเสรฐิ ภทัรดิลก อาย ุ 63  ปี  ทีอยู่ 7/220 หมู่ที 6 ตาํบลบา้นใหม่ อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 11120 
ซึงไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในทุกวาระ ยกเวน้ วาระที 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตงักรรมการทีพน้จากตาํแหน่งตามวาระทีเสนอในการ
ประชมุผูถื้อหุน้ครงันี  

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 (ครงัที 28/2564) ในวนัที 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ อาคารมาลีนนท ์ทาวเวอร ์(อาคาร M2)    
ชนั 8 เลขที 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือทีจะพึงเลือนไปในวนั เวลา และสถานที
อืนดว้ย 
(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครงันี ดงันี 

  มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทงัหมดทีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
  มอบฉนัทะบางสว่น คือ  
   หุน้สามญั…….…….……..........หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…….………............เสียง 
   หุน้บรุมิสิทธิ…….……………….หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…….………………..เสียง 
 

  

 
อากรแสตมป์ 

20 บาท  
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครงันี ดงันี 

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

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

           เห็นดว้ย…………เสียง    ไม่เห็นดว้ย…………เสียง     งดออกเสียง…………เสียง 
วาระท  ี2 พจิารณาร ับทราบผลประกอบการปี 2563 และรายงานประจาํปี 2563 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

           เห็นดว้ย…………เสียง    ไม่เห็นดว้ย…………เสียง     งดออกเสียง…………เสียง 
วาระท  ี3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจาํปีสินสุด ณ วันท  ี31 ธันวาคม 2563  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

           เห็นดว้ย…………เสียง    ไม่เห็นดว้ย…………เสียง     งดออกเสียง…………เสียง 
วาระท  ี4 พจิารณาอนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2563 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

           เห็นดว้ย…………เสียง    ไม่เห็นดว้ย…………เสียง     งดออกเสียง…………เสียง 
วาระท  ี5 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตังกรรมการทพี ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

 การแตง่ตงักรรมการทงัชดุ 
           เห็นดว้ย…………เสียง    ไม่เห็นดว้ย…………เสียง     งดออกเสียง…………เสียง 

               การแตง่ตงักรรมการเป็นรายบคุคล 
  1. นายประเสรฐิ ภทัรดิลก  

                    เห็นดว้ย…………เสียง   ไม่เห็นดว้ย…………เสียง     งดออกเสียง…………เสียง 
  2. นายชยัประนิน วิสทุธิผล  

   เห็นดว้ย…………เสียง   ไม่เห็นดว้ย…………เสียง     งดออกเสียง…………เสียง 
  3. นายฟิลิป โอลิเวอร ์เพียซ  

                           เห็นดว้ย…………เสียง   ไม่เห็นดว้ย…………เสียง     งดออกเสียง…………เสียง 
  4. นายกิจชาญพิชญ ์ สกุงัวานวิทย ์ 

                           เห็นดว้ย…………เสียง   ไม่เห็นดว้ย…………เสียง     งดออกเสียง…………เสียง  
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วาระท  ี6 พิจารณาอนุมัต ิการก ําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบร ิษัท  และคณะกร รมการชุดย่อ ย         
ประจาํปี 2564  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

           เห็นดว้ย…………เสียง    ไม่เห็นดว้ย…………เสียง     งดออกเสียง…………เสียง  
วาระท  ี7 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตังผู้สอบบัญชีและการกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2564  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

           เห็นดว้ย…………เสียง    ไม่เห็นดว้ย…………เสียง     งดออกเสียง…………เสียง 
วาระท  ี8 พิจารณาอนุมัต ิการลดทุนจดทะเบียนจ ํานวน  576,925,916 บาท  จากทุนจดทะเบียน เดิม

จาํนวน  1,520,842,672 บาท  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน  943,916,756 บาท  โดยการตัดห ุ้น
ทไีม่ได้ออกจาํหน่าย และอนุมัต ิการแก้ไขเพ ิมเติมข ้อ  4. ของหนังสือบร ิคณหส์นธ ิของบร ิษัทฯ  
เพอืใหส้อดคล้องกับการลดทุนจดทะเบยีนของบร ิษัทฯ      

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

           เห็นดว้ย…………เสียง    ไม่เห็นดว้ย…………เสียง     งดออกเสียง…………เสียง 
วาระท  ี9 พจิารณาอนุมัต ิการเพ ิมท ุนจดทะเบยีนของบร ิษัทฯ  แบบมอบอาํนาจท ัวไป (General Mandate) 

ในจาํนวนไม่เกิน  471,083,244 บาท  จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน  943,916,756 บาท  เป็นทุน
จดทะเบียนใหม่จาํนวน  1,415,000,000 บาท  โดยการออกหุ้นสามัญเพ ิมท ุนใหม่จาํนวนไม่เกิน  
471,083,244 หุ้น  มูลค่าท ีตราไว้ห ุ้นละ 1 บาท  และอนุมัต ิการแก้ไขเพ ิมเติมข ้อ  4. ของหนังสือ
บร ิคณหส์นธ ิของบร ิษัทฯ  เพอืใหส้อดคล้องกับการเพมิท ุนจดทะเบยีนของบร ิษัทฯ       

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

           เห็นดว้ย…………เสียง    ไม่เห็นดว้ย…………เสียง     งดออกเสียง…………เสียง 

วาระท  ี10 พิจารณาอนุมัต ิการจัดสรรห ุ้นสามัญเพ ิมท ุนใหม่เป็นจาํนวนไม่เกิน  471,083,244 หุ้น  มูลค่าท ี
ตราไว้ห ุน้ละ 1 บาท      

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

           เห็นดว้ย…………เสียง    ไม่เห็นดว้ย…………เสียง     งดออกเสียง…………เสียง   

วาระท  ี11 เร ืองอ ืนๆ  (ถ้ามี) 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

           เห็นดว้ย…………เสียง    ไม่เห็นดว้ย…………เสียง     งดออกเสียง…………เสียง 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ใหถื้อว่าการลงคะแนน
เสียงนนั ไม่ถกูตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีทีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีทีทีประชมุมี
การพิจารณา หรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีทีมีการ แกไ้ขเปลียนแปลงหรือเพิมเติม
ขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

 

กิจการใดทีผู้รบัมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู้รบัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้าพเจ้าระบุในหนังสือ       
มอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

 
 

ลงชือ…………………………………………….ผูม้อบฉนัทะ 

        (……………………………………………) 

ลงชือ…………………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 

        (……………………………………………) 

ลงชือ…………………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 

        (……………………………………………) 

ลงชือ…………………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ
 (……………………………………………) 

 

หมายเหต ุ
1. หนงัสอมอบฉันทะ แบบ ค. นีใชเ้ฉพาะกรณีทีผูถื้อหุน้ทีปรากฏชือในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตงั

ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านนั 
2. หลกัฐานทีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน  
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian)  

3. ผูถื้อหุน้ทีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 

4. วาระเลือกตงักรรมการสามารถเลือกตงักรรมการทงัชดุหรอืเลือกตงักรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิมเติมไดใ้น

ใบประจาํตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ  




