หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Proxy Form C.
(แบบทีใช้เฉพาะกรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน(Custodian)ในประเทสไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ )
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)
เขียน ...................................................................
Written at
วันที่ ...............เดือน ........................................พ.ศ. .......................
Year
Month
Date
(1) ข้าพเจ้า .........................................................สัญชาติ ....................อยู่บา้ นเลขที่ ......................ถนน .........................
Nationality
Road
Residing at
I/We
ตาบล/แขวง ................................อาเภอ/เขต ....................................จังหวัด .......................................รหัสไปรษณีย์ .......................
Postal Code
Tambol/Khwaeng
Amphoe/Khet
Province
(2) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม ...........................หุน้
Being a shareholder of AMA Marine Public Company Limited, holding the total number
Shares,
of
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..........................................เสียง ดังนี้
Votes as follows:
and having the right to vote equivalent to
หุน้ สามัญ ....................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .............................................เสียง
Votes
Ordinary share of
Shares, and having the right to vote
to
หุน้ บุรมิ สิทธิ..............-.................หุน้ equivalent
ออกเสียงลงคะแนนได้
เท่ากับ ....................-........................เสียง
Votes
Shares, and having the right to vote
Preference share of
(3) ขอมอบฉันทะให้ Hereby appoint:equivalent to
□ 1. .................................................................อายุ .................ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ .....................ถนน .............................
Year Residing at
Age
Road
ตาบล/แขวง ...........................อาเภอ/เขต .............................จังหวัด ............................รหัสไปรษณีย์ ....................หรือ
Tambol/Khwaeng
Amphoe/Khet
Province
or
Postal Code
□ 2. .................................................................อายุ .................ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ .....................ถนน .............................
Age
Road
Year Residing at
ตาบล/แขวง ...........................อาเภอ/เขต ..............................จังหวัด ...........................รหัสไปรษณีย์ ....................หรือ
Amphoe/Khet
or
Province
Tambol/Khwaeng
Postal Code
□ 3. ..................................................................อายุ .................ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ .....................ถนน .............................
Year Residing at
Age
Road
ตาบล/แขวง ............................อาเภอ/เขต ..............................จังหวัด ...........................รหัสไปรษณีย์ ....................หรือ
or
Tambol/Khwaeng
Amphoe/Khet
Province
Postal Code
□ 4. นายยุทธนา แต่ปางทอง
ตาแหน่ง กรรมการอิสระ
อายุ 48 ปี
Mr.Yutthana Taepangthong
Positions Independent Director
Age 48 Years
อยูบ่ า้ นเลขที่ 68/369 ซอยประชาอทิศ 72 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
Residing at 68/369 Soi Pracha-Utit 72, Thung Khru, Thung Khru Bangkok 10140
เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุ มสามัญผูถ้ อื หุ้น ประจาปี 2565 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา
09.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน แพลตตินัม ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอเคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย ทัง้ นี้กรรมการอิสระทีเ่ ป็ นผูร้ บั มอบฉันทะเป็ นผูไ้ ม่มสี ่วนได้เสียพิเศษทีแ่ ตกต่างจากกรรมการคน
อื่นๆในทุกวาระทีเ่ สนอในการประชุม AGM ครัง้ นี้
To attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 on Thursday 22 April 2021 at 09.00 am. at Fortune
Platinum Room, 3/F, Grand Mercure Bangkok Fortune, No. 1 Ratchadapisak Road, Dindaeng, Bangkok 10400, or any adjournment at any date, time and
place thereof. An Independent Directors have no special interests that are different from other directors in all agendas proposed in this AGM meeting

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:
วาระที่ 1 พิ จารณารับทราบผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั สาหรับปี 2564 และแผนงานปี 2565
Agenda 1 To acknowledge the Company’s operating results of the year 2021 and the Business Plan for the year 2022.
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

วาระที่ 2 พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นของบริ ษทั และรายงานผู้สอบบัญชีสาหรับปี 2564 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
Agenda 3 To approve the Financial Statement and Auditor Report for the year ended December 31, 2021
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 3 พิ จารณาอนุมตั ิ จ่ายเงิ นปันผล และตัง้ สารองตามกฎหมายสาหรับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั สาหรับปี 2564 สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
Agenda 3 To approve Dividend payment and Allocated as legal reserve funds for the year 2021
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 4 พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ ออกตามวาระ ประจาปี 2565
Agenda 4 To approve the re-election of directors who were due to retire by rotation for the year 2022
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด / Appointing the whole nominated candidates
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
 การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล / Appointing an individual nominated candidate
1. นางชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ / Mrs. Chutipa Klinsuwan
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
2. นาวาโทสมชาติ วิพศิ มากูล / Cdr. Somchart Vipismakul Rtn.
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
3. นายชัคพัฒน์ นัสการ / Mr.Chakaphat Naskan
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove

 งดออกเสียง / Abstain
 งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิ จารณาอนุมตั ิ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2565
Agenda 5 To approve the remuneration for Directors and Sub-Committee Members for the year 2022
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 6 พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน ประจาปี 2565
Agenda 6 To approve the appointment of auditors of the Company and the Company’s subsidiaries and the audit fee for year 2022
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain

 วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 7 Other Matters (If any).
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถอื ว่าการลงคะแนนไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้
Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall
not be my/our voting as a shareholder.
(6) ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรือ่ งใดนอกเหนือจากเรือ่ งทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทม่ี กี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั
มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผ่ี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting
considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition
of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to
my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.
ลงชื่อ/Signed.................................................................ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(.................................................................)

ลงชือ่ /Signed.................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ/ Proxy
(.................................................................)
หมายเหตุ / Remarks:
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีท่ผี ถู้ อื หุน้ ทีป่ รากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็ นผูร้ บั ฝาก
และดูแลหุน้ ให้เท่านัน้
Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidence to be attached with this Proxy Form are:
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ อื หุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.
3. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้ นให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคน
เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several
proxies for splitting votes.
4. วาระแต่งตัง้ กรรมการสามารถแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือแต่งตัง้ กรรมการรายบุคคล
For agenda of the election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominated candidate can be appointed.
5. ในกรณีทม่ี วี าระทีพ่ จิ ารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุ เพิม่ เติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the
Proxy Form B. as attached.

ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ALLONGE OF PROXY FORM C.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of V.L. Enterprise Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องฟอร์จนู แพลตตินัม ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอเคียว
ฟอร์จนู กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
In the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 on Wednesday 20 April 2022 at 09.00 am. at Fortune Platinum Room,
3/F, Grand Mercure Bangkok Fortune, No. 1 Ratchadapisak Road, Dindaeng, Bangkok 10400, or any adjournment at any date, time and
place thereof.
วาระที่ …… เรื่อง .......................................................................................................
Agenda No.
Re:
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ …… เรื่อง .......................................................................................................
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Re:
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 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ …… เรื่อง .......................................................................................................
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(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ …… เรื่อง .......................................................................................................
Agenda No.
Re:
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
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 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ …… เรื่อง .....................................................................................................
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Re:
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
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วาระที่ …… เรื่อง .....................................................................................................
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 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
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วาระที่ …… เรื่อง พิ จารณาอนุมตั ิ การเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจาปี 2565 (ต่อ)
Agenda No.
Re: To consider and approve the election of the directors in place of the directors who retired by rotation for the
year 2021 (continued)
ชื่อกรรมการ/ Director’s name .............................................................................................
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
ชื่อกรรมการ/ Director’s name.............................................................................................
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
ชื่อกรรมการ/ Director’s name.............................................................................................
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
ชื่อกรรมการ/ Director’s name.............................................................................................
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ถูกต้องสมบูรณ์และเป็ นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ/Signed.................................................................ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(.................................................................)

ลงชือ่ /Signed.................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ/ Proxy
(.................................................................)

