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Enclosure 5 
 

Proxy Form A 
 
 เขียนท่ี………………….……...…………………… 
 Made at 
 วนัท่ี……......เดือน…...……….…พ.ศ….……… 
 Date       Month              Year 

 
(1) ขา้พเจา้………..………………..……………………………………………………………………………...…..………………………………………… 
 I/We 
สญัชาต…ิ……………………………..… อยู่บา้นเลขท่ี……………..…………..………………………………………………………………..………… 
Nationality                      Residing at No. 

 
(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้ทัง้สิน้ รวม ….…………………………………………….……….…………….…หุน้ 
A shareholder of Ocean Glass Plc., holding a total number of                                                                                                            shares(s), 
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั……………………………………………………………………………………………………………………….เสียงดงันี ้
and having rights to vote equivalent to                                                                                               vote(s), the details of which are as follows: 
 

หุน้สามญั………………………หุน้   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั……………………………เสียง 
ordinary share for    share(s),  having voting rights equivalent to  vote(s) 
หุน้บรุมิสทิธิ………-….……….หุน้   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั…….……-…………………เสียง 
preferred share for  share(s),  having voting rights equivalent to  vote(s) 
 
(3)  ขอมอบฉนัทะให ้  

 3.1 …………………………………………………………………………………………………………………อาย…ุ……………ปี 
 hereby authorize                                                                                                                                          age 

อยู่บา้นเลขท่ี………………………………………………………………………………………………………………………………… 
residing at  
 

  3.2 นายชชัวิน เจริญรชัตภ์าคย ์(กรรมการอิสระ) อายุ 59 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 7 ซอยแยกซอยสามมิตร ถนนสขุุมวิท 16 แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 

  Mr. Chatchawin Chareon-Rajapark (Independent Director), 59 years old, residing at 7, Soi Yak Soi Sammitr, Sukhumvit 16 Road, 
Klongtoey, Bangkok    

         
   3.3 นายธชัพล โปษยานนท ์(กรรมการอิสระ) อาย ุ54 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 2120/53 ถนนจนัทน ์แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวากรุงเทพมหานคร  
  Mr. Tachapol Poshayanonda (Independent Director), 54 years old, residing at 2120/53 Chan Road, Chong Nonsi, Yannawa, 

Bangkok 
 
เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 (ครัง้ท่ี 41) ในวนัพธุท่ี 29 กรกฎาคม 
2563 เวลา 14.00 น. 
to be my representative to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 (No. 41), 
convened on Wednesday, July 29, 2020 at 2.00 p.m. 
 
กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดท้  าเองทกุประการ  
Any business carried on by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself in all respects. 

 
 

ลงช่ือ………………………………….…………………….ผูม้อบฉนัทะ 
Signed                                                                    Proxy Grantor 
 
ลงช่ือ……………………………………………………….ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed                                                                        Proxy Holder 

 
หมายเหต:ุ ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
Note:  A shareholder must authorize only one proxy to attend the meeting and cast votes. He/she cannot divide the number of shares to 

allow several proxies to cast their votes in different ways. 
  

โปรดกาเครื่องหมาย
หนา้ผูร้บัมอบฉันทะ

เพียงช่ือเดียว 

Please mark a 
sign in front of 
only one proxy 

name 

อากรแสตมป์  
20 บาท 

Duty Stamp 
Baht 20 


