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เอกสารแนบ 9 

 

 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

 
(แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

 

เขียนท่ี……………………………………. 

 วนัท่ี………เดือน…………………..พ.ศ. 2565 

 

(1) ขา้พเจา้…………..…….…….…….…….สัญชาติ…….…….อยู่บา้นเลขท่ี……………..…ถนน.…….…….……………

ตาํบล/แขวง….……….……อาํเภอ/เขต…….…….…….จงัหวดั…….……….…รหสัไปรษณีย…์…..……………………………..

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั…………………………………………………………….. 

ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม…….…….………….หุน้ และออก

เสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…….…….…….เสียง ดงันี ้

หุน้สามญั…….…….……..........หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…….………............เสียง 

หุน้บรุมิสิทธิ…….………………หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…….………………..เสียง 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้ 

   (ก) นาย/นาง/นางสาว…….…….…….…….……….…….………อาย…ุ………ปี อยู่บา้นเลขท่ี …….……………..

ถนน…….…….…….…….ตาํบล/แขวง…….…….…….…..….อาํเภอ/เขต…….…….……..….จงัหวดั …….…….…….……….

รหสัไปรษณีย…์….…….…….…….หรือ 

   (ข) นาย/นาง/นางสาว…….…….…….…….……….…….………อาย…ุ………ปี อยู่บา้นเลขท่ี …….……………..

ถนน…….…….…….…….ตาํบล/แขวง…….…….…….…..….อาํเภอ/เขต…….…….……..….จงัหวดั …….…….…….……….

รหสัไปรษณีย…์….…….…….…….หรือ 

   (ค) นายประเสรฐิ ภทัรดิลก อายุ  65  ปี  ท่ีอยู่ 7/220 หมู่ท่ี 6 ตาํบลบา้นใหม่ อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุรี 11120 

ซึ่งไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในทุกวาระ ยกเวน้ วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระท่ีเสนอในการ

ประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้  

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2565 ในวันท่ี 13 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM)       

ณ อาคารมาลีนนท ์ทาวเวอร ์(อาคาร M1) ชั้น 15 เลขท่ี 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

  มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

  มอบฉนัทะบางส่วน คือ  

   หุน้สามญั…….…….……..........หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…….………............เสียง 

   หุน้บรุมิสิทธิ…….……………….หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…….………………..เสียง 

 

  

 

อากรแสตมป์ 

20 บาท 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 

วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 (คร้ังที่ 29/2565) เม่ือวันที่ 11 

เมษายน 2565     

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 235,578,510 บาท จากทุนจดทะเบียน

เดิม 707,536,887.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 471,958,377.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญทียั่งไม่ได้

นําออกจําหน่ายจํานวน 471,157,020 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมทั้ง การแก้ไข

เพิ่มเตมิข้อ 4. ของหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ

บริษัทฯ  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในจาํนวนไม่เกิน 5,934,068,140.50บาท จากทุน

จดทะเบียนจาํนวน 471,958,377.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 6,406,026,518 บาท โดยการ

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จํานวนไม่เกิน 11,868,136,281 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม

ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 3 

(WAVE-W3) ในจาํนวนไม่เกิน 2,617,539,003 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุ้น

สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น   

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจาํนวนไม่เกิน 11,868,136,281 หุ้น มูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ (1) รองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 

ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (2) รองรับการใช้สิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 3 (WAVE-W3) และ (3) รองรับการปรับ

สิทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังที ่2 (WAVE-W2)   

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

           เห็นดว้ย…………เสียง    ไม่เห็นดว้ย…………เสียง     งดออกเสียง…………เสียง 
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วาระที ่6 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)     

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อว่าการลงคะแนน

เสียงนัน้ ไม่ถกูตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมี

การพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้้างตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการ แก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม

ขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 

กิจการใดท่ีผู้รบัมอบฉันทะได้กระทาํไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือ       

มอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ และหากผูร้บัมอบฉันทะไม่ดาํเนินการตามท่ีไดร้บัมอบฉันทะและผูถื้อ

หุน้ไดร้บัความเสียหายจากการดาํเนินการดงักล่าว ผูถื้อหุน้มีสิทธิดาํเนินคดีตามกฎหมายได ้ 
 

 

ลงชื่อ…………………………………………….ผูม้อบฉนัทะ 

        (……………………………………………) 

ลงชื่อ…………………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 

        (……………………………………………) 

ลงชื่อ…………………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 

        (……………………………………………) 

ลงชื่อ…………………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ

 (……………………………………………) 

 

หมายเหต ุ

1. หนังสอมอบฉันทะ แบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้  

คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน  

(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian)  

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้้รบัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน      

ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ใน      

ใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ  


