หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
Proxy Form A
เขียนที่………………….……...……………………
Made at
วันที่……......เดือน…...……….…พ.ศ….………
Date
Month
Year

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
Baht 20

(1) ข้าพเจ้า………..………………..……………………………………………………………………………...…..…………………………………………
I/We
สัญชาติ………………………………..… อยู่บา้ นเลขที่……………..…………..………………………………………………………………..…………
Nationality
Residing at No.
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ ทัง้ สิน้ รวม ….…………………………………………….……….…………….…หุน้
A shareholder of Ocean Glass Plc., holding a total number of
shares(s),
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………………………………………………………………………………………………………….เสียงดังนี ้
and having rights to vote equivalent to
vote(s), the details of which are as follows:
หุน้ สามัญ………………………หุน้
ordinary share for share(s),
หุน้ บุรมิ สิทธิ………-….……….หุน้
preferred share for share(s),
โปรดกาเครื่องหมาย
หน้าผูร้ บั มอบฉันทะ
เพียงชื่อเดียว
Please mark a
sign in front of
only one proxy
name

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………………เสียง
having voting rights equivalent to
vote(s)
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…….……-…………………เสียง
having voting rights equivalent to
vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้
 3.1 …………………………………………………………………………………………………………………อายุ………………ปี
hereby authorize
age
อยู่บา้ นเลขที่…………………………………………………………………………………………………………………………………
residing at
 3.2 นายวรกานต์ ชูโต กรรมการอิสระ อายุ 67 ปี อยู่บา้ นเลขที่ 103/50 ม.ไกรสร ถ.ประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ
Mr. Woragan Xuto, Independent Director, 67 years old, residing at 103/50, Kraisorn Village, Prachacheon Road, Lad-Yao,
Chatuchak, Bangkok
 3.3 นายชัยประนิน วิสทุ ธิผล กรรมการอิสระ อายุ 61 ปี อยู่บา้ นเลขที่ 57 สุขุมวิท ซอย 11 (ซ.ไชยยศ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุ งเทพฯ
Mr. Chaipranin Visudhipol, Independent Director, 61 years old, residing at 57 Sukhumvit Soi 11 (Soi Chaiyot) NorthKlongtoey, Wattana, Bangkok
เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 (ครัง้ ที่ 42) ในวันพุธที่ 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),
convened on Wednesday, 28 April 2021 at 2.00 p.m.
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้ทาเองทุกประการ
Any business carried on by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself in all respects.
ลงชื่อ………………………………….…………………….ผูม้ อบฉันทะ
Signed
Proxy Grantor
ลงชื่อ……………………………………………………….ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed
Proxy Holder

หมายเหตุ: ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้น
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.

