Enclosure 8

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)
Proxy (Form C)
เขียนที่
Written at
วันที่
Date
(1)

ขาพเจา
I/We
อยูบานเลขที่
AddressNo.
อําเภอ/เขต
District

(ปดอากรแสตมป 20 บาท)
(Stamp Duty Baht 20)

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

สัญชาติ
Nationality
ตําบล/แขวง
Sub-district
รหัสไปรษณีย
Postal Code

ถนน
Road
จังหวัด
Province

ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ
in our capacity as the custodian for
ซึ่งเปนผูถือหุนของ
being a shareholder of
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม
holding the total amount of

หุนสามัญ
ordinary share

หุนบุริมสิทธิ
preference share
(2)

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Venture Incorporation Public Company Limited (the “Company”)
หุน
shares
หุน
shares
หุน
shares

และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
and have the rights to vote equal to
และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
and have the rights to vote equal to
และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
and have the rights to vote equal to

เสียง ดังนี้
votes as follows:
เสียง
votes
เสียง
Votes

ขอมอบฉันทะให
(ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการของบริษัทก็ได รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 7)
Hereby appoint
(The shareholder may appoint the director of the company to be the proxy, details in Enclosure 7)
อ
่
อายุ
ป
อยูบานเลขที่
1.
ชื

Age
years, residing at
Name
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
Road
Sub – District
District
หรือ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
or
Province
Postal Code
อายุ
ป
อยูบานเลขที่
 2. ชื่อ
Name
Age
years, residing at
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
Road
Sub - District
District
หรือ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
or
Province
Postal Code
อายุ
ป
อยูบานเลขที่
 3. ชื่อ
Name
Age
years, residing at
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
Road
Sub – District
District
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
Province
Postal Code
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คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่
1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) หองวีไอพี 1 ชั้น 2 เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders
No.1/2019 shall be on July 11, 2019 at 10.00 hours at Army Club Vipahavadi, VIP 1 Room, 2nd Floor, 195 Vipahavadi –Rangsit
Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok. otherwise at any adjourned meeting on another date, time and place.
(3)

(4)

ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
We authorize the proxy to attend the meeting and vote are as follows:
 มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
The voting right in all the voting shares held by us is granted to the proxy.
 มอบฉันทะบางสวน คือ
The voting right in part of the voting shares held by us is granted to the proxy as follows:

หุนสามัญ
หุน
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
Ordinary shares
Shares in total which are entitled to cast

หุนบุริมสิทธิ
หุน
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
Preferred shares
Shares in total which are entitled to cast
เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด
Total
Votes

เสียง
Votes
เสียง
Votes

ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
We authorize the proxy to attend the meeting and vote are as follows:

วาระที่ 1
Agenda 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทรที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562
To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of year 2019

(ก)
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(a)
The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.or

(ข)
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b)
The proxy shall vote in accordance with my instructionas follows:
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 2

พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ในจํ า นวน 13,412,000.00 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จํ า นวน
187,698,636.44 บาท เปนจํานวน 174,286,636.44 บาท โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังไมไดออกจําหนายของบริษัท จํานวน
47,900,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.28 บาท ซึ่งเปนหุนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป
(General Mandate) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558
To consider and approve the decrease in the registered capital by Baht 13,412,000.00, from the existing registered capital
of Baht 187,698,636.44, to Baht 174,286,636.44, by cancelling the unsold shares remaining from the allocation of newly
issued ordinary shares under the General Mandate in the amount 47,900,000 shares, at the par value of Baht 0.28 per
share by virtue of the resolution passed by the Extraordinary Meeting of Shareholders No. 2/2015 held on 28 October
2015.

(ก)
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(a)
The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or

(ข)
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b)
The proxy shall vote in accordance with my instructionas follows:
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

Agenda 2
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วาระที่ 3
Agenda 3

วาระที่ 4

Agenda 4

พิจารณาและอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัท
To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association to be in line with the capital
decrease of the Company

(ก)
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(a)
The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or

(ข)
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b)
The proxy shall vote in accordance with my instructionas follows:
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 174,286,636.44 บาท เปนทุนจด
ทะเบียนใหม จํานวน 522,859,909.32 บาท โดยออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 1,244,904,546 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
0.28 บาท รวมทั้งสิ้น 348,573,272.88 บาท
To consider and approve the increase in the registered capital from the existing registered capital of Baht 174,286,636.44,
to Baht 522,859,909.32, by issuing of not exceeding 1,244,904,546 newly-issued ordinary shares, at the par value of Baht
0.28 per share, totaling Baht 348,573,272.88.



วาระที่ 5
Agenda 5

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my instructionas follows:
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

พิจารณาและอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษทั ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท
To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association to be in line with the capital
increase of the Company



วาระที่ 6
Agenda 6

(ก)
(a)
(ข)
(b)

(ก)
(a)
(ข)
(b)

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my instructionas follows:
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

พิจารณาและอนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน(Rights Offering)
To consider and approve the issuing and offering new ordinary shares to existing shareholders proportionate to their
shareholding (Right Offering)

(ก)
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(a)
The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or

(ข)
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b)
The proxy shall vote in accordance with my instructionas follows:
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 7
Agenda 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
To consider other issues (if any)

(ก)
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(a)
The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or

(ข)
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b)
The proxy shall vote in accordance with my instructionas follows:
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

(5)

การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไม
ถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน
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)

ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลง
มติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
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.

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวา
ขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
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.

ลงชื่อ
Signed

ผูมอบฉันทะ
Grantor

ลงชื่อ
Signed

ผูรับมอบฉันทะ
Proxy

ลงชื่อ
Signed

ผูรับมอบฉันทะ
Proxy

ลงชื่อ
Signed

ผูรับมอบฉันทะ
Proxy
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หมายเหตุ
Remarks
1.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น
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.

หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is:
(1)
หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
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)
หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
a certification that the authorised signatory of the proxy form is licensed to operate the custodial business.

3.

ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให
ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
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.

วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).

5.

ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือ
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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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)
Regular Continued Proxy (Form C)
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุน ของบริษทั เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
Authorisation on behalf of the Shareholder of Venture Incorporation Public Company Limited
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 11
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) หองวีไอพี 1 ชั้น 2 เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
A proxy is granted by a shareholder of Venture Incorporation Public Company Limited for the Extraordinary General Meeting No. 1/2019 of the
Shareholders shall be on July 11, 2019 at 10.00 hours at Army Club Vipahavadi, VIP 1 Room, 2nd Floor, 195 Vipahavadi –Rangsit Road,
Samsennai, Phayathai, Bangkok. or otherwise at any adjourned meeting on another date, time and place.
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ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my instructionas follows:
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my instructionas follows:
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my instructionas follows:
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my instructionas follows:
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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