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Enclosure 5 
Proxy Form C 

(ส ำหรับผู้ถือหุน้ต่ำงประเทศทีแ่ต่งตัง้ใหคั้สโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น) 
(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only) 

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

 
(1) ขา้พเจา้………..………………..……………………………………………………………………………...…..……………………………………… 
 I/We 
สญัชาต…ิ……………………………..… อยู่บา้นเลขท่ี……………..…………..………………………………………………………………..………… 
Nationality                      Residing at No. 
(2)  ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั..................................................................................................................  
Being a Custodian of 
ซึง่เป็นผูถื้อหุน้บรษัิท โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้ทัง้สิน้ รวม ….….…………………………………….......................…..………...………หุน้ 
who is a shareholder of Ocean Glass Plc., holding a total number of                                                                                                   shares(s), 
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั…………………….…………………………...…..…………………………...….......................…………..…เสียง ดงันี ้
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 นายชัชวิน เจริญรัชตภ์าคย์ (กรรมการอิสระ) อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 7 ซอยแยกซอยสามมิตร ถนนสุขุมวิท 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 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 (ครัง้ที่ 41) ในวนัพุธท่ี 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), 
convenes on Wednesday, July 29, 2020 at 2.00 p.m. 

(4) จ านวนคะแนนเสียงท่ีขา้พเจา้ไดม้อบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุ และออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี้ 
     Details of the number of votes which I authorize the proxy to attend the meeting and vote are as follows: 
 เทา่กบัจ านวนหุน้ทัง้สิน้ท่ีขา้พเจา้ถือและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนไดต้ามขอ้ (2) 

Equivalent to the total number of shares I am holding and entitled to vote in accordance with (2) 
  บางสว่น  คือ     หุน้สามญั ………………….หุน้  และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได…้…………เสยีง 

Only partially; Ordinary share for         shares, having voting rights equivalent to      vote(s) 
รวมสทิธิออกเสียงลงคะแนนทัง้หมด………………………………เสียง 
Total voting rights for                                     vote(s) 
 

 

โปรดกาเครื่องหมาย
หนา้ผูร้บัมอบฉันทะ

เพียงช่ือเดียว 

Please mark a 
sign in front of 
only one proxy 

name 

อากรแสตมป์  

20 บาท 

Duty Stamp 

Baht 20 
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 (5)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ ดงันี ้
I hereby authorize the proxy to vote on my behalf at this meeting as follows: 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

วำระที ่1 
Agenda 1 

พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2562 (คร้ังที ่40) เมือ่วันที ่25 เมษำยน 2562 
To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019 (No.40) convened on April 25, 2019 

  เหน็ดว้ย / Approve  ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

วำระที ่2 
Agenda 2 

รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทส ำหรับปี 2562 
To acknowledge the Company’s operating performance for the year 2019 

 ไม่มีการออกเสียงลงมตใินวาระนี ้/ Voting for this agenda is not required 
 

วำระที ่3 
Agenda 3 

พจิำรณำอนุมัตงิบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และรำยงำนผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2562  
To approve the statements of financial position, the statements of comprehensive income, and the auditor’s report for the  year ended 
December 31, 2019  

  เหน็ดว้ย / Approve  ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

วำระที ่4 
Agenda 4 

พจิำรณำอนุมัตจัิดสรรก ำไรสุทธิ งดจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2562 และรับทรำบกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล 
To approve the allocation of net profit, no dividend payment for the year 2019, and acknowledge the interim dividend payment 

  เหน็ดว้ย / Approve  ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 รับทรำบกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล / Acknowledge the interim dividend payment 

 ไม่มีการออกเสียงลงมตใินวาระนี ้/ Voting for this agenda is not required 
 

วำระที ่5 
Agenda 5 

พจิำรณำเลือกต้ังกรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรทีค่รบก ำหนดออกตำมวำระ 
To elect the directors to succeed those retiring by rotation 

 เลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ I  To elect the entire directors                 
  เหน็ดว้ย / Approve  ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 เลือกตัง้กรรมการบางรายดงันี ้ I  To elect director individually as follows: 
 5.1  นายวรกานต ์ชโูต I Mr. Woragan Xuto  
  เหน็ดว้ย / Approve  ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 5.2   นายนภทัร อสัสกลุ I Mr. Naputt Assakul 
  เหน็ดว้ย / Approve  ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 5.3   นางสาวจรยิา แสงไชยญา I Miss Jariya Sangchaiya 
  เหน็ดว้ย / Approve  ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 

วำระที ่6 
Agenda 6 

พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนประจ ำปี 2563 
To fix the remuneration of Directors, the Audit Committee members, and the Nomination and Remuneration Committee members for the 
year 2020 

  เหน็ดว้ย / Approve  ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

วำระที ่7 
Agenda 7 

พจิำรณำแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2563 
To appoint the auditors and fix the auditing fee for the year 2020 

  เหน็ดว้ย / Approve  ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

วำระที ่8 
Agenda 8 

พจิำรณำอนุมัตแิก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคับของบริษัทเร่ืองกำรจัดประชุมผ่ำนสื่ออเิล็กทรอนิกส ์
To approve the amendment to the Company’s Articles of Association regarding Electronic Meeting 

  เหน็ดว้ย / Approve  ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
วำระที ่9 
Agenda 9 

พจิำรณำอนุมัติแก้ไขเพิม่เติมวัตถุประสงคข์องบริษัทและแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค ์ 
To approve the amendment to the Company’s Objectives and the Company’s Memorandum of Association, Article 3 Objectives of the 
Company  

  เหน็ดว้ย / Approve  ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
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(6)  ค  าแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ (ถา้มี) ของผูร้บัมอบฉนัทะ …………………………………………… 
The proxy holder’s statement or any other evidences (if any) 

 (7) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้   หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน  หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีขา้พเจา้ระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณี ท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง  หรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

In case I do not specify my voting wish at any agenda or if my indication is not clear or in case the meeting considers or resolves 
any matter aside from the agenda mentioned above including the case where there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy 
shall be entitled to consider and resolve on my behalf in all respects as deemed appropriate. 

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………………………………….. Signed                                    
(………………………………………………..) 

ผูม้อบฉนัทะ  
Proxy Grantor 

 
ลงช่ือ………………………………….. Signed                                    
(………………………………………………..) 

ผู้ ร ับมอบฉันทะ 
Proxy Holder 

หมายเหตุ  
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะมีดงัตอ่ไปนี ้
ก. หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
ข. หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ
หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการบางราย 
5. กรณีหากมีขอ้ก าหนดหรือขอ้บงัคบัใดก าหนดใหผู้ร้บัมอบฉันทะตอ้งแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานอ่ืนใดเช่น  กรณีผูร้บัมอบฉันทะเป็นผูมี้สว่นไดเ้สียในกิจการ
เรื่องใดท่ีไดเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบไุวใ้นขอ้ (6) 

Note:  
1. The Proxy Form C shall only be used by foreign shareholders with custodian in Thailand  
2. Evidences to be enclosed with the proxy form are as follows. 

a. Power of Attorney from the shareholder authorized a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.  
b. Letter confirming that the person executing the Proxy Form has obtained a custodian license. 

3.   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. 

4.  Regarding the agenda to elect the directors, the entire directors or certain directors may be elected. 
5.  If there is any term or regulation requiring the proxy to state or present any other evidence such as in case the proxy is having interests in any 

matter which he/she attends in the meeting and votes, he/she may state or present such documents and evidences as stated in (6). 
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Enclosure 5 
Annex attached to the Proxy 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) 

Granting of proxy as a shareholder of Ocean Glass Public Company Limited 
 

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 (ครัง้ที่ 41) ในวนัพธุท่ี 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. 
at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 (No. 41) to be held on Wednesday, July 29, 2020 at 2.00 p.m. 

 
วาระท่ี……………เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………… 
Agenda  Subject 

  เหน็ดว้ย 
 Approve 

 ไม่เหน็ดว้ย 
 Disapprove 

 งดออกเสียง  
Abstain 

 
วาระท่ี……………เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………… 
Agenda  Subject 

  เหน็ดว้ย 
 Approve 

 ไม่เหน็ดว้ย 
 Disapprove 

 งดออกเสียง  
Abstain 

 
วาระท่ี……………เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………… 
Agenda  Subject 

  เหน็ดว้ย 
 Approve 

 ไม่เหน็ดว้ย 
 Disapprove 

 งดออกเสียง  
Abstain 

 
 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 
I hereby certify that all details in the Annex attached to the proxy are true and correct. 
 
 

ลงช่ือ……………………………………….. 
Signed                                    
 

ผูม้อบฉนัทะ  
Proxy Grantor 

 
 

ลงช่ือ……………………………………….. 
Signed                                    
 

ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Proxy Holder 

 

  


