
 

 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Proxy Form B 
 

 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 นายวรกานต ์ชโูต กรรมการอิสระ อาย ุ67 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 103/50 ม.ไกรสร ถ.ประชาช่ืน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ  
 Mr. Woragan Xuto, Independent Director, 67 years old, residing at 103/50, Kraisorn Village, Prachacheon Road, Lad-Yao, 

Chatuchak, Bangkok     
         
   3.3 นายชยัประนิน วิสทุธิผล กรรมการอิสระ อายุ 61 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 57 สขุุมวิท ซอย 11 (ซ.ไชยยศ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพฯ  
  Mr. Chaipranin Visudhipol, Independent Director, 61 years old, residing at 57 Sukhumvit Soi 11 (Soi Chaiyot) North-

Klongtoey, Wattana, Bangkok 
 
เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 (ครัง้ที่ 42) ในวนัพุธท่ี 28 เมษายน
2564 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 2021 (No. 42), 
convenes on Wednesday, 28 April 2021 at 2.00 p.m. 
 
(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุดงันี ้

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

 

  

อากรแสตมป์  
20 บาท 

Duty Stamp 
Baht 20 

 

โปรดกาเครื่องหมาย
หนา้ผูร้บัมอบฉันทะ

เพียงช่ือเดียว 

Please mark a 
sign in front of 
only one proxy 

name 
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วาระที ่1 
Agenda 1 

พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 (คร้ังที ่41) เมือ่วันที ่29 กรกฎาคม 2563 
To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 (No.41) convened on July 29, 2020 

  เหน็ดว้ย / Approve  ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระที ่2 
Agenda 2 

รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี 2563 
To acknowledge the Company’s operating performance for the year 2020 

 ไม่มีการออกเสียงลงมตใินวาระนี ้/ Voting for this agenda is not required 
 

วาระที ่3 
Agenda 3 

พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563  
To approve the statements of financial position, the statements of comprehensive income, and the auditor’s report for the year ended 
December 31, 2020 

  เหน็ดว้ย / Approve  ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระที ่4 
Agenda 4 

พจิารณาอนุมัตงิดจัดสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานและงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับปี 2563  
To approve no allocation of net profit and omission of dividend payment for the year 2020 

  เหน็ดว้ย / Approve  ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระที ่5 
Agenda 5 

พจิารณาเลือกต้ังกรรมการบริษัทเข้ารับต าแหน่งแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญถือหุ้นประจ าปี 2564 (คร้ังที ่42) 
To elect the directors to succeed those retiring by rotation in the Annual General Meeting of Shareholders’ for the year 2021 (No. 42) 

 เลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ I  To elect the entire directors                 
  เหน็ดว้ย / Approve  ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 เลือกตัง้กรรมการบางรายดงันี ้ I  To elect director individually as follows: 
 5.1  นายกีรต ิอสัสกลุ I Mr. Kirati Assakul  
  เหน็ดว้ย / Approve  ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 5.2   ดร. ชชัวิน  เจรญิรชัตภ์าคย ์I Dr. Chatchawin Chareon-Rajapark 
  เหน็ดว้ย / Approve  ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 5.3   ดร. ธชัพล โปษยานนท ์I Dr. Tatchapol Poshayanonda 
  เหน็ดว้ย / Approve  ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 

วาระที ่6 
Agenda 6 

พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2564 
To fix the remuneration of Directors and the Sub-Committees for the year 2021 

  เหน็ดว้ย / Approve  ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระที ่7 
Agenda 7 

พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 
To appoint the auditors and fix the auditing fee for the year 2021 

  เหน็ดว้ย / Approve  ไม่เหน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกูตอ้ง และ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
In case is stated unclearly, consideration of any other agenda other than those mentioned above, and modification of any factual 
information, proxy is allowed to consider the agenda and execute my votes deemed appropriate. 

 (6)   ค าแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ (ถา้มี) ของผูร้บัมอบฉนัทะ …………………………………………… 
The proxy holder’s statement or any other evidences (if any) 

 (7) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้  หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน  หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีขา้พเจา้ระบไุวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง  หรือเพิ่มเตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด  ใหผู้ร้บัมอบ
ฉนัทะมีสทิธิพิจารณาลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
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. 
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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                                    
 

ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Proxy Holder 

หมายเหต ุ 
1.   ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะ  จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะ

หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2.  วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการบางราย 
3.  กรณีหากมีขอ้ก าหนดหรือขอ้บงัคับใดก าหนดใหผู้ร้บัมอบฉันทะตอ้งแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานอ่ืนใดเช่น กรณีผูร้บัมอบฉันทะเป็นผูม้ีสว่นไดเ้สียในกิจการเรื่อง

ใดท่ีไดเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบไุวใ้นขอ้ (6) 
Note:  
1.  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. 
2.  Regarding the agenda to elect the directors, the entire directors or certain directors may be elected. 
3.  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). 

 


