
 

1/3 

 

เอกสารแนบ 6 

 

เอกสารสาํหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ คร้ังที ่1/2565 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) 

 

บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองใหแ้สดงสาํเนารูปถ่าย เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหท่ี้ยงัไม่หมดอายเุท่านัน้ 

เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน บตัรประจาํตวัขา้ราชการ ใบอนญุาตขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปล่ียน 

ชื่อ-นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบ พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

2. กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ 

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีส่งมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งไดก้รอกข้อความ

ถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.2 สาํเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ ตามขอ้ 1 และผูถื้อหุน้ไดล้งลายมือชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

2.3 สาํเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูร้ับมอบฉันทะ ตามขอ้ 1 และผูร้บัมอบฉันทะไดล้งลายมือชื่อ

รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

นิติบคุคล 

1. กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ (กรรมการ) เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 

1.1 แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ขอ้ 1 

1.2 สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้อายไุม่เกนิ 6 เดือน ซึ่งลงลายมือชื่อรบัรองสาํเนา

ถูกตอ้ง โดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผูเ้ขา้ร่วม

ประชมุมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้  

2. กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ เขา้รว่มประชมุ 

2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีส่งมาพรอ้มหนงัสือนดัประชมุ (แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้ง

ครบถว้นและลงลายมือชื่อของผูแ้ทนนิตบิคุคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.2 สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้อายไุม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดย

ผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมี

อาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้  

2.3 สาํเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะและลงลายมือชื่อ

รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

2.4 สาํเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ 1 และ ผูร้บั

มอบฉนัทะไดล้งลายมือชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

3. กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแล

หุน้ 

3.1 ใหเ้ตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ขอ้ 1 หรือ 2  

3.2 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุต่างประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ตอ้ง

ส่งหลกัฐานดงัต่อไปนีเ้พ่ิมเติม  
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1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูด้าํเนินการลงนามใน

หนงัสือมอบฉนัทะแทน 

2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian ทัง้นี ้

เอกสารท่ีมิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาดว้ย และใหผู้้

ถือหุน้ หรือผูแ้ทนนิติบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของคาํแปล 

** โดยบริษัทฯ จะไม่ทาํการขอเอกสารเพ่ิมเติม หรือสรา้งภาระใหผู้ถื้อหุน้เกินสมควร (เช่น ไม่มีการกาํหนดให ้ตอ้งใชบ้ตัร

ประชาชนตวัจรงิของผูม้อบอาํนาจ, กาํหนดในส่ิงท่ีนอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนงัสือเวียนของทางการท่ีเก่ียวขอ้ง) ** 

วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉันทะท่ีจดัพิมพ ์จาํนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ใหผู้ถื้อหุน้แต่ละ

รายตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดก้าํหนดไว ้จาํนวน 3 แบบ ดงันี ้ 

แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทั่วไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 

แบบ ข.  เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกาํหนดรายการตา่ง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 

แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็น 

ผูร้บัฝากและดแูลหุน้  

ผูถื้อหุน้ควรศึกษาและทาํความเขา้ใจเก่ียวกับรายละเอียดของวาระการประชุมและการลงคะแนนเสียงก่อนการ

ตดัสินใจมอบฉันทะ โดยผูร้บัมอบฉันทะจะดาํเนินการตามท่ีผูถื้อหุน้มอบฉันทะให ้ทัง้นี ้หากผูร้บัมอบฉันทะไม่ดาํเนินการ

ตามท่ีไดร้บัมอบฉันทะและผูถื้อหุน้ไดร้บัความเสียหายจากการดาํเนินการดงักล่าว ผูถื้อหุน้มีสิทธิดาํเนินคดีตามกฎหมาย

ได ้ 

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - EGM) ของ 

บริษัทฯ ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดาํเนินการ ดังนี ้

1. เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึง เพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดงันี ้

1.1 ผูถื้อหุน้ทั่วไปจะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่านัน้ 

1.2 ผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏชื่อตามสมดุทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทย

เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ จะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะ แบบใด แบบหน่ึงจากทัง้ 3 แบบ 

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของ   

บริษัทฯ คนใดคนหน่ึง โดยให้ระบุชื่อพรอ้มรายละเอียดของบุคคลท่ีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกา

เคร่ืองหมายหนา้ชื่อกรรมการอิสระ ตามท่ีบรษิัทฯ ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวใหเ้ป็นผูร้บั

มอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุดงักล่าว 

3. ปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท เพ่ือให้ถูกตอ้งและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี ้เพ่ือเป็นการอาํนวยความ

สะดวก บรษิัทฯ ไดจ้ดัเตรียมอากรแสตมป์สาํหรบัปิดในหนงัสือมอบฉนัทะ  

4. ส่งหนงัสือมอบฉนัทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถว้นแลว้ พรอ้มดว้ยเอกสารหลกัฐานขา้งตน้ มายงัสาํนกังานใหญ่

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

2) ฉบบัจรงิทางไปรษณีย ์: “ฝ่ายส่ือสารองคก์รและนกัลงทนุสมัพนัธ”์  

  บรษิัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  

  อาคารมาลีนนท ์ทาวเวอร ์ชัน้ 15  

 เลขท่ี 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

ภายในวนัท่ี 11 กนัยายน 2565 เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ ไดม้ีเวลาตรวจสอบเอกสารและใหท้นัเวลาเริม่ประชุม 

ทัง้นีผู้ถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้โดยมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนน

เสียงได ้และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากับจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน 

นอ้ยกว่าจาํนวนท่ีตนถืออยู่ได ้เวน้แต่เป็น Custodian ท่ีผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บั

ฝากและดแูลหุน้ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

5. หากท่านประสงคจ์ะยกเลิกการมอบฉันทะ บริษัทฯ ขอความร่วมมือใหท่้านแจง้เป็นหนงัสือถึงประธานกรรมการ 

และส่งหนังสือดังกล่าวให้กับเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ (ตามรายละเอียดข้อ 4) ซึ่งเป็นบุคคลท่ีประธานกรรมการ

มอบหมาย ก่อนเร่ิมลงทะเบียนการประชุม (ในวนัองัคารท่ี 13 กนัยายน 2565 เวลา 12.00 น.) ในกรณีท่ีท่านไม่

สามารถส่งหนงัสือแจง้ยกเลิกการมอบฉันทะไดด้ว้ยตนเอง ท่านจะตอ้งนาํส่งหนงัสือมอบอาํนาจพรอ้มกับสาํเนา

บตัรประชาชนซึ่งรบัรองสาํเนาถกูตอ้งของท่านใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ (ตามรายละเอียดขอ้ 4)  

การเข้าร่วมประชุม 

บริษัทฯ จะเริ่มเปิดระบบการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2565 ก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา      

12.00 น. เป็นตน้ไป ในวันอังคารท่ี 13 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) เท่านั้น โดยจัด

ประชุม ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ (อาคาร M1) ชั้น 15 เลขท่ี 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110 

การออกเสียงลงคะแนน 

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน 

1. ประธานฯ ท่ีประชมุขอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 

2. ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหท้าํเคร่ืองหมายลงในช่องไม่เห็นดว้ย หรืองดออก

เสียง เพ่ือใหร้ะบบประมวลผล 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ย หรือไม่ทาํเคร่ืองหมายในช่องลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนมุตัิตามท่ีประธานฯ เสนอต่อท่ีประชมุ 

เกณฑก์ารนับคะแนนเสยีง 

1. ใหน้ับหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียง และใหถื้อเอาเสียงขา้งมากเป็นมติ เวน้แต่กฎหมายกาํหนดเป็นอย่างอ่ืน ถา้คะแนน

เสียงเท่ากนั ใหป้ระธานฯ มีเสียงชีข้าดอีกเสียงหน่ึงต่างหากจากฐานท่ีเป็นผูถื้อหุน้ 

2. การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ บริษัทฯ จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในท่ีประชมุเฉพาะท่ีออกเสียง    

ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง แลว้นาํไปหกัออกจากจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและผูถื้อหุน้ท่ีมอบ

ฉนัทะท่ีไดบ้นัทึกไวล่้วงหนา้ 

3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้

จาํนวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชมุ  
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