Enclosure 4
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Proxy Form C
(สำหรับผู้ถือหุ้นต่ำงประเทศทีแ่ ต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น)
(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only)

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
Baht 20

เขียนที่………………….……...……………………
Made at
วันที่……......เดือน…...……….…พ.ศ….………
Date
Month
Year
(1) ข้าพเจ้า………..………………..……………………………………………………………………………...…..………………………………………
I/We
สัญชาติ………………………………..… อยู่บา้ นเลขที่……………..…………..………………………………………………………………..…………
Nationality
Residing at No.
(2) ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั ..................................................................................................................
Being a Custodian of
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ บริษัท โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ ทัง้ สิน้ รวม ….….…………………………………….......................…..………...………หุน้
who is a shareholder of Ocean Glass Plc., holding a total number of
shares(s),
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………….…………………………...…..…………………………...….......................…………..…เสียง ดังนี้
and having rights to vote equivalent to
vote(s), the details of which are as follows:
หุน้ สามัญ………………………หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………………เสียง
ordinary share for share(s),
having voting rights equivalent to
vote(s)
หุน้ บุริมสิทธิ………-….……….หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…….……-…………………เสียง
preferred share for share(s),
having voting rights equivalent to
vote(s)
(3) ขอมอบฉันทะให้
โปรดกาเครื่องหมาย
หน้าผูร้ บั มอบฉันทะ
เพียงชื่อเดียว
Please mark a
sign in front of
only one proxy
name

 3.1 ………………………………………………………………………………………………………………อายุ………………ปี
hereby authorize
age
อยู่บา้ นเลขที่…………………………………………………………………………………………………………………………………
residing at
 3.2 นายวรกานต์ ชูโต กรรมการอิสระ อายุ 68 ปี อยู่บา้ นเลขที่ 103/50 ม.ไกรสร ถ.ประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
Mr. Woragan Xuto, Independent Director, 68 years old, residing at 103/50, Kraisorn Village, Prachacheon Road, Lad-Yao, Chatuchak,
Bangkok
 3.3 ดร. ธัชพล โปษยานนท์ (กรรมการอิสระ) อายุ 56 ปี อยู่บา้ นเลขที่ 2120/53 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวากรุงเทพมหานคร
Dr. Tachapol Poshayanonda, Independent Director, 56 years old, residing at 2120/53 Chan Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok
เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 (ครัง้ ที่ 43) ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565
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 2022 (No. 43),
convened on Wednesday, 27 April 2022 at 2.00 p.m.
(4) จานวนคะแนนเสียงที่ขา้ พเจ้าได้มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี้ ดังนี้
Details of the number of votes which I authorize the proxy to attend the meeting and vote are as follows:
 เท่ากับจานวนหุน้ ทัง้ สิน้ ที่ขา้ พเจ้าถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามข้อ (2)
Equivalent to the total number of shares I am holding and entitled to vote in accordance with (2)
 บางส่วน คือ  หุน้ สามัญ ………………….หุน้
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้……………เสียง
Only partially; Ordinary share for
shares, having voting rights equivalent to vote(s)
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้ หมด………………………………เสียง
Total voting rights for
vote(s)

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I hereby authorize the proxy to vote on my behalf at this meeting as follows:
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
วำระที่ 1
Agenda 1

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 42) เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2564
To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 (No.42) convened on April 28, 2021
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain

วำระที่ 2
Agenda 2

รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทสำหรับปี 2564
To acknowledge the Company’s operating performance for the year 2021
ไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระนี ้ / Voting for this agenda is not required

วำระที่ 3
Agenda 3

พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และรำยงำนผู้สอบบัญชีรับอนุญำต สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
To approve the statements of financial position, the statements of comprehensive income, and the auditor’s report for the year ended December
31, 2021
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain

วำระที่ 4
Agenda 4

พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรกำไรสุทธิและกำรงดจ่ำยเงินปั นผลจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี 2564
To approve the allocation of net profit and the omission of dividend payment from 2021 operating results
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain

วำระที่ 5
Agenda 5

พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรที่ครบกำหนดออกตำมวำระ
To elect the directors to succeed those retiring by rotation
เลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุด I To elect the entire directors
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
เลือกตัง้ กรรมการบางรายดังนี้ I To elect director individually as follows:
5.1 นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์ I Mr. Chakri Chanruangvanich
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
5.2 นายชัยประนิน วิสทุ ธิผล I Mr. Chaipranin Visudhipol
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
5.3 นายแมทธิว กิจโอธาน I Mr. Matthew Kichodhan
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain

วำระที่ 6
Agenda 6

พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และกรรมกำรชุดย่อยประจำปี 2565
To fix the remuneration of Directorsand the Sub-Committees for the year 2022
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain

วำระที่ 7
Agenda 7

พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2565
To appoint the auditors and fix the auditing fee for the year 2022
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
พิจำรณำอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลีย่ นแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์
To approve the amendment to the Company’s Objectives and the Memorandum of Association, Article 3 Objectives of the Company
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain

วำระที่ 8
Agenda 8

(6) คาแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผูร้ บั มอบฉันทะ ……………………………………………
The proxy holder’s statement or any other evidences (if any)
(7) ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลง
มติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ขา้ พเจ้าระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา
ลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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.

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………………………………….. Signed ผูม้ อบฉันทะ
(………………………………………………..) Proxy Grantor
ลงชื่อ………………………………….. Signed ผู้ รั บ มอบฉั น ทะ
(………………………………………………..) Proxy Holder
หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ ช้เฉพาะกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ น
ผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัน้
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะมีดงั ต่อไปนี ้
ก. หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
ข. หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการบางราย
5. กรณีหากมีขอ้ กาหนดหรือข้อบังคับใดกาหนดให้ผรู้ บั มอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใดเช่น กรณีผรู้ บั มอบฉันทะเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสียในกิจการ
เรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (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 authorizing 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).

