สิงทีส่งมาด้ วย 10 (Enclosure 10)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)
Proxy (Form C)
เขียนที
Written at
วันที
Date
(1)

ข้ าพเจ้ า
I/We
อยูบ่ ้ านเลขที
AddressNo.
อําเภอ/เขต
District

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Stamp Duty Baht 20)

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

สัญชาติ
Nationality
ตําบล/แขวง
Sub-district
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ถนน
Road
จังหวัด
Province

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั
in our capacity as the custodian for
ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นของ
being a shareholder of
โดยถือหุ้นจํานวนทังสินรวม
holding the total amount of

หุ้นสามัญ
ordinary share

หุ้นบุริมสิทธิ
preference share
(2)

บริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)
Venture Incorporation Public Company Limited (the “Company”)
หุ้น
shares
หุ้น
shares
หุ้น
shares

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
and have the rights to vote equal to
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
and have the rights to vote equal to
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
and have the rights to vote equal to

เสียง ดังนี
votes as follows:
เสียง
votes
เสียง
Votes

ขอมอบฉันทะให้
(ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการของบริ ษัทก็ได้ รายละเอียดตามสิงทีส่ งมาด้ วย 11)
Hereby appoint
(The shareholder may appoint the director of the company to be the proxy, details in Enclosure 11)
อายุ
ปี
อยูบ่ ้ านเลขที
 1. ชือ
Name
Age
years, residing at
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
Road
Sub – District
Distric
หรื อ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
or
Province
Postal Code
 2.

ชือ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
Age
ตําบล/แขวง
Sub - District
รหัสไปรษณีย์
Postal Code
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ปี
years,
อําเภอ/เขต
District

อยูบ่ ้ านเลขที
residing at

หรื อ
or
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 3.

ชือ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
Age
ตําบล/แขวง
Sub – District
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ปี
years,
อําเภอ/เขต
District

อยูบ่ ้ านเลขที
residing at

คนใดคนหนึงเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพือเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2560 ในวันศุกร์ ที 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ. สโมสรทหารบก (วิภาวดี) ห้ องวีไอพี 1 เลขที 195 ถนนวิภาวดี-รั งสิต แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้ วย
anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders of 2017 shall
be on Friday 28 April 2017 at 14.00 hours at Army Club Vipahavadi, VIP 1 Room, 195 Vipahavadi –Rangsit Road, Samsennai,
Phayathai, Bangkok. otherwise at any adjourned meeting on another date, time and place.
(3)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครังนี ดังนี
We authorize the proxy to attend the meeting and vote are as follows:
 มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทังหมดทีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
The voting right in all the voting shares held by us is granted to the proxy.
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
The voting right in part of the voting shares held by us is granted to the proxy as follows:

หุ้นสามัญ
หุ้น
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Ordinary shares
Shares in total which are entitled to cast

หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Preferred shares
Shares in total which are entitled to cast
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด
ั
เสียง
Total
Votes

(4)

เสียง
Votes
เสียง
Votes

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครังนี ดังนี
We authorize the proxy to attend the meeting and vote are as follows:

วาระที 1
Agenda 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 ซึงประชุมเมือวันพฤหัสบดีที 28 เมษายน พ.ศ. 2559
To consider approval the minutes of Annual General Meeting of Shareholders of 2016 which was held on 28 April 2016

(ก)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร หรื อ
(a)
The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.or

(ข)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
(b)
The proxy shall vote in accordance with my instructionas follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที 2
Agenda 2

วาระที 3
Agenda 3

วาระที 4
Agenda 4

พิจารณารั บทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทสําหรั บปี บัญชีสินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และรายงานประจําปี
ของคณะกรรมการสําหรั บปี บัญชีสนสุ
ิ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
To consider acknowledgement the performance of the Company for the fiscal year ending as at 31 December 2016
andthe report of the Board for the fiscalyear ending as at 31 December 2016

(ก)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร หรื อ
(a)
The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or

(ข)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
(b)
The proxy shall vote in accordance with my instructionas follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
พิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริ ษัทสําหรั บปี บัญชีสินสุด ณ วันที 31 ธั นวาคม 2559
ซึงผ่ านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
To consider approval financial statements and profits and loss statements of the Company as at 31 December 2016,
which was audited by the licensed auditor

(ก)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร หรื อ
(a)
The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or

(ข)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
(b)
The proxy shall vote in accordance with my instructionas follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
พิจารณาการจัดสรรเงินกําไรเพือตังเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และพิจารณาการจ่ ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานสินสุด
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
To consider allocation of profits for reserves according to the law and payment of dividends from the performance ending
as at 31 December 2016



วาระที 5
Agenda 5

(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร หรื อ
The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
The proxy shall vote in accordance with my instructionas follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

พิจารณาการแต่ งตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
To consider appointment of director(s) replacing the director(s) who will retire by rotation



(ก)
(a)
(ข)
(b)


ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร หรื อ
The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
The proxy shall vote in accordance with my instructionas follows:
การแต่งตังกรรมการทังชุด
An appointment of all the nominated candidates
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที 6
Agenda 6

พิจารณาและอนุมัติการเพิมจํานวนกรรมการ และแต่ งตังกรรมการเข้ าใหม่
To consider the approval of the increasing number of director and the appointment new director



(ก)
(a)
(ข)
(b)




วาระที 7
Agenda 7

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร หรื อ
The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
The proxy shall vote in accordance with my instructionas follows:
การเพิมจํานวนกรรมการ
To increasing number of director
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
การแต่งตัง นายสมบัติ สุนนั ทพงศ์ศกั ดิ เป็ นกรรมการเข้ าใหม่
To appoint new director Mr. Sombat Sunantapongsak
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

พิจารณาการกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560
To consider remuneration of directors for the year 2017



วาระที 8
Agenda 8

การแต่งตังกรรมการเป็ นรายบุคคล (An appointment of the following nominated candidate)
5.1 นายชะฤทธิ พงศ์อนุตรี
Mr. Charit Ponganutree
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
5.2 นายเจษฎาวัฒน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์
Mr. Jesadavat Priebjrivat
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
5.3 นายวีระพล หรื อตระกูล
Mr. Weerapol Ruetrakul
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร หรื อ
The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
The proxy shall vote in accordance with my instructionas follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

พิจารณาการแต่ งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2560
To consider appointment of auditor and remuneration of auditor for the year 2017

(ก)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร หรื อ
(a)
The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or

(ข)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
(b)
The proxy shall vote in accordance with my instructionas follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที 9
Agenda 9

พิจารณาเรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
To consider other issues (if any)



(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร หรื อ
The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
The proxy shall vote in accordance with my instructionas follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

(5)

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่ถกู ต้ องและไม่
ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
If the votes which the proxy casts on any agenda conflict with our specified instruction in this proxy form, those votes are invalid
and will be regarded as having not been cast by us in our capacity as the shareholder.

(6)

ในกรณีทีข้ าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีทีทีประชุมมีการพิจารณาหรื อลง
มติในเรื องใดนอกเหนือจากเรื องทีระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ ไขเปลียนแปลงหรื อเพิมเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
If our instruction on voting is not expressly or clearly indicated on any agenda, the meeting considers or resolves on any matter
other than those stated above, or there is any change or addition to the relevant facts, then the proxy will be entitled to cast the
votes on our behalf at his/her own discretion.

กิจการใดทีผู้รับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุมนัน เว้ นแต่กรณีทีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้ าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่า
ข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
Any act performed by the proxy at the meeting, shall be deemed as such act had been performed by ourselves except for the vote of the
proxy which is not in accordance with this proxy form.

ลงชือ
Signed

ผู้มอบฉันทะ
Grantor

ลงชือ
Signed

ผู้รับมอบฉันทะ
Proxy

ลงชือ
Signed

ผู้รับมอบฉันทะ
Proxy

ลงชือ
Signed

ผู้รับมอบฉันทะ
Proxy
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หมายเหตุ
Remarks
1.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใช้ เฉพาะกรณี ทีผู้ถือหุ้นทีปรากฏชือในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้ คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน
This Form C. is used only if the shareholder whose name is in the shareholders' register is an offshore investor who appoints a
local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody.
2.
หลักฐานทีต้ องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is:
(1)
หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
the power-of-attorney granted by the shareholder to the custodian by which the custodian is appointed to sign the proxy
form on the shareholder's behalf; and
(2)
หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
a certification that the authorised signatory of the proxy form is licensed to operate the custodial business.
3.
ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several
portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.
4.
วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลือกตังกรรมการทังชุดหรือเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).
5.
ในกรณี ทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ ข้า งต้ น ผู้มอบฉั นทะสามารถระบุเพิมเติมได้ ในใบประจํา ต่อแบบหนังสื อ
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there is other business to be discussed in addition to those specified above, the grantor may make additional
authorisation in the Attachment to Proxy Form C.
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ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)
Regular Continued Proxy (Form C)
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
Authorisation on behalf of the Shareholder of Venture Incorporation Public Company Limited
การมอบฉัน ทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้น ของบริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํา กัด (มหาชน)ในการประชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้น ประจํา ปี 2560 ในวัน ศุก ร์ ที
28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ. สโมสรทหารบก (วิภาวดี) ห้ องวีไอพี 1 เลขที 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร หรื อ
ทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้ วย
A proxy is granted by a shareholder of Venture Incorporation Public Company Limited for theAnnual General Meeting of the Shareholders of
2016 shall be on Friday 28 April 2017 at 14.00 hours at Army Club Vipahavadi, VIP 1 Room, 195 Vipahavadi –Rangsit Road, Samsennai,
Phayathai, Bangkok. or otherwise at any adjourned meeting on another date, time and place.
วาระที
Agenda

วาระที
Agenda

วาระที
Agenda

วาระที
Agenda

เรื อง
Subject
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

เรื อง
Subject
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

เรื อง
Subject
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

เรื อง
Subject
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร หรื อ
The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
The proxy shall vote in accordance with my instructionas follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร หรื อ
The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
The proxy shall vote in accordance with my instructionas follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร หรื อ
The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
The proxy shall vote in accordance with my instructionas follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร หรื อ
The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
The proxy shall vote in accordance with my instructionas follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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