สิ่งที่สง่ มาด้ วย 9 (Enclosure 9)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
Proxy (Form B)
เขียนที่
Written at
วันที่
Date
(1)

(2)

ข้ าพเจ้ า
I/We
อยู่บ้านเลขที่
AddressNo.
อาเภอ/เขต
District

ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
 1.

 2.

 3.

พ.ศ.
Year

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Venture Incorporation Public Company Limited (the “Company”)

โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
holding the total amount of

หุ้นสามัญ
ordinary share

หุ้นบุริมสิทธิ
preference share
(3)

เดือน
Month
สัญชาติ
Nationality
ตาบล/แขวง
Sub-district
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ถนน
Road
จังหวัด
Province

เป็ นผู้ถือหุ้นของ
being a shareholder of

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

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

(ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ บคุ คลที่บรรลุนิติภาวะ หรื อกรรมการอิสระของบริ ษัทได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 10)

(The shareholder may appoint the representatives who are of juristic age or independent director of the
Company of which details as in Enclosure 10)
ชื่อ
อายุ
ปี
อยู่บ้านเลขที่
Name
Age
years, residing at
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Road
Sub – District
Distrit
หรือ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
or
Province
Postal Code
ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
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อายุ
Age
ตาบล/แขวง
Sub - District
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

อยู่บ้านเลขที่
residing at

หรือ
or
อายุ
Age

ตาบล/แขวง
Sub – District
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ปี
years,
อาเภอ/เขต
District

ปี
years,
อาเภอ/เขต
District

อยู่บ้านเลขที่
residing at
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คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2564 ในวันจันทร์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุมของบริ ษัท ชัน้ 2 เลขที่ 124 ซอยรามคาแหง 52/2 (สินเศรษฐี ) หัวหมาก
บางกะปิ กรุงเทพมหานครหรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders of 2021
shall be on Monday, April 26, 2021 at 10.00 hours at the Meeting's room of the Company, 2nd Fl.,124,Soi Ramkhamhaeng 52/2
(Sin-Setthee),Huamark,Bang Kabi,BKK. otherwise at any adjourned meeting on another date, time and place.
(4)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
We authorize the proxy to attend the meeting and vote are as follows:
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ ท่ ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563
Agenda 1
To certify the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of 2020 which was held on Monday, August 24, 2010.

(ก)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(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
วาระที่ 2
Agenda 2

วาระที่ 3
Agenda 3

วาระที่ 4
Agenda 4

พิจารณารั บทราบรายงานผลการด าเนิ น งานของบริ ษัท สาหรั บปี บัญชี สิน้ สุ ด ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม พ.ศ. 2563 และรายงาน
ประจาปี ของคณะกรรมการสาหรับปี บัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
To consider acknowledgement the performance of the Company for the fiscal year ending as at 31 December 2020 and the
report of the Board for the fiscal year ending as at 31 December 2020.

(ก)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(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
พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนของบริ ษัท สาหรั บปี บัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2563 ซึ่งผ่ านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
To consider and approval financial statements and profits and loss statements of the Company as at 31 December 2020,
which was audited by the licensed auditor.

(ก)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(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
พิจ ารณาและอนุ มั ติก ารจั ด สรรเงิน ก าไรเพื่อ ตั ง้ เป็ นทุ น ส ารองตามกฎหมาย และพิจ ารณาการจ่ า ยเงิน ปั น ผลจากผลการ
ดาเนินงานสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
To consider allocation of profits for reserves according to the law and payment of dividends from the performance ending as
at 31 December 2020.

(ก)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(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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วาระที่ 5
Agenda 5

พิจารณาและอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ กรรมการที่ออกตามวาระเข้ าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ง
To consider and approve appointment of director(s) replacing the director(s) who will retire by rotation.

(ก)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร 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:

การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
An appointment of all the nominated candidates
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
An appointment of the following nominated candidate
5.1 ชื่อกรรมการ
นายธีรธัช
โปษยานน์
Name of Director Mr.Teerataht Poshyanonda
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
5.2 ชื่อกรรมการ
นางฐิตภิ รณ์ ศิลปรัศมี
Name of Director Mrs. Thitiporn Sillaparassamee
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 6
Agenda 6

พิจารณาและอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ กรรมการเข้ าใหม่ จานวน 1 ท่ าน
To consider the approve of the appointment of the one additional new directors.



วาระที่ 7
Agenda 7

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร หรือ
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:
แต่งตัง้ นางสาวพัชรินทร์ บุญมี เป็ นกรรมการเข้ าใหม่
To appoint new director Miss. Patcharin Boonmee.
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

พิจารณาและอนุมัตกิ ารกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564
To consider and approve directors' remunerations for the year 2021.



วาระที่ 8
Agenda 8

(ก)
(a)
(ข)
(b)


(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร หรือ
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

พิจารณาและอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2564
To consider and approve the appointment of auditor and auditors' fees for the year 2021.



(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร หรือ
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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วาระที่ 9
Agenda 9

วาระที่ 10
Agenda 10

พิจารณาและอนุมัตเิ พิ่มวัตถุประสงค์ ของบริษัทอีก 10 ข้ อ คือ ข้ อที่ 43 ถึงข้ อที่ 52 และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อ
3 ส่ วนที่ระบุเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขวัตถุประสงค์ ของบริษัท กล่ าวคือ จากเดิมระบุว่าวัตถุประสงค์
ของบริษัทมีจานวน 42 ข้ อ แก้ เป็ น 52 ข้ อ
To consider and approve for additional the of the Company objectives clause 43-52, and approve the amendment to
Clause 3 of the Memorandum of Association to be in line with of the Company objectives, from the original objectives of
the company have amount 42 Clause edit to 52 Clause.

(ก)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(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
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
To consider other issues (if any)

(ก)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(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

(5)

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องแล ะไม่ใช่
เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
Vote of the proxy in any agenda which is not in accordance with this form of proxyshall be invalid and shall not be the vote of the
shareholder

(6)

ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาเลือกลง
มติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับม อบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we do not specify the authorization or the authorization is unclear or if the meeting considers or resolves any matter other
than those specified above, including the case that there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy shall be
authorized to consider and vote the matter on my behalf/our behalves as the proxy deems appropriate.
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กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่มีผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ า
ได้ กระทาเองทุกประการ
Any act performed by the proxy at the meeting, shall be deemed as such act had been done by myself / ourselves except for the vote of the
proxy which is not in accordance with this proxy form.
ลงชื่อ
Signed

ผู้มอบฉันทะ
Grantor

ลงชื่อ
Signed

ผู้รับมอบฉันทะ
Proxy

ลงชื่อ
Signed

ผู้รับมอบฉันทะ
Proxy

ลงชื่อ
Signed

ผู้รับมอบฉันทะ
Proxy

หมายเหตุ
Remarks
1.
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้น
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.
2.
วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).
3.
ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there are more agendas to be discussed than those specified above, the grantor may make additional authorisation in the
Attachment to Proxy Form B.
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
Regular Continued Proxy (Form B)
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
Authorisation on behalf of the Shareholder of Venture Incorporation Public Company Limited
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ในวันจันทร์ ที่
26 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุมของบริ ษัท ชัน้ 2 เลขที่ 124 ซอยรามคาแหง 52/2 (สินเศรษฐี ) หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานครหรื อที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
A proxy is granted by a shareholder of Venture Incorporation Public Company Limited for the Annual General Meeting of Shareholders of
2021 shall be on Monday, April 26, 2021 at 10.00 hours at the Meeting's room of the Company, 2nd Fl.,124,Soi Ramkhamhaeng 52/2
(Sin-Setthee),Huamark,Bang Kabi,BKK. otherwise at any adjourned meeting on another date, time and place.

วาระที่
Agenda

วาระที่
Agenda

วาระที่
Agenda

วาระที่
Agenda

เรื่อง
Subject
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

เรื่อง
Subject
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

เรื่อง
Subject
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

เรื่อง
Subject
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร หรือ
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 ประการตามที่เห็นสมควร หรือ
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 ประการตามที่เห็นสมควร หรือ
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 ประการตามที่เห็นสมควร หรือ
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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