
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 5.3 
 Attachment 5.3 

 

ผู้ท่ีมาประชมุด้วยตนเอง โปรดน าหนงัสือฉบบัน้ีมาแสดงต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 
Shareholders to attend the meeting in person shall bring and present this proxy to the registrar on the meeting date. 

             (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
     หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)                                       Affix 20 Baht duty stamp) 

Proxy (Form c.) 
(ส าหรบัผู้ถือหุ้นต่างประเทศท่ีแต่งตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเท่านัน้) 

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 
 

 
 

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้                                          เขยีนที ่     
Shareholders Registration No.                                          Written at  

                             วนัที ่         เดอืน           พ.ศ.   
                             Date         Month             Year 

(1) ขา้พเจา้  
           I/We                                                                                                                                
          อยู่บา้นเลขที ่                           
          Address                  

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”)  
being a shareholder of Glow Energy Public Company Limited (the “Company”)  
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม    หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสยีง  ดงันี้ 
holding a total of shares and having the right to vote equal to votes, as follows: 
 หุน้สามญั    หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสยีง  
 ordinary share  shares  and having the right to vote equal to   votes 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ   หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสยีง 
 preference share shares  and having the right to vote equal to  votes 
 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้  
hereby appoint  

❑ 1. ชื่อ                 อาย ุ     ปี อยู่บา้นเลขที ่  
Name             age      years, residing at No. 
ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
Road Tambol/Subdistrict Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณีย์  

 Province Postal Code 

❑ 2. ชื่อ                 อาย ุ     ปี อยู่บา้นเลขที ่  
Name             age      years, residing at No. 
ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
Road Tambol/Subdistrict Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณีย์  

 Province Postal Code 

❑ 3. ชื่อ                 อาย ุ     ปี อยู่บา้นเลขที ่  
Name             age      years, residing at No. 
ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
Road Tambol/Subdistrict Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณีย์  

 Province Postal Code 

❑ 4. ชื่อ                 อาย ุ     ปี อยู่บา้นเลขที ่  
Name             age      years, residing at No. 
ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
Road Tambol/Subdistrict Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณีย์  

 Province Postal Code 

 
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องลาดพร้าว สวีท ชัน้ M โรงแรมเซ็นทารา                         
แกรนด์ เซ็นทรลัพลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตุจกั กรุงเทพฯ 10900 หรอืที่จะพงึเลื่อนไป                   
ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General 
Meeting of Shareholders 2021 on 30 March 2021 at 09.00 hours, at Ladprao Suite, M floor, Centara Grand Hotel, 
Central Plaza Ladprao, No. 1695, Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok,10900, or at any adjournment thereof to any 
other date, time and place. 
 
 

สญัชาต ิ
nationality 
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 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 

I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:- 

❑  มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อื และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได้ 
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. 

❑ มอบฉนัทะบางส่วน คอื ❑ หุน้สามญั    หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้   เสยีง 
Grant Partial shares of Ordinary share                   shares, entitled to vote right                 votes 

 
ระเบียบวาระท่ี  1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 ซึง่ประชุมเมื่อวนัศุกรท์ี ่5 มถิุนายน 2563 
Agenda Item 1 To consider and approve minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders of the Company 

convened on Friday 5 June 2020. 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

❑  เหน็ดว้ย/Approve   ❑  ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove  ❑  งดออกเสยีง/Abstain  

ระเบียบวาระท่ี  2 พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ในปี 2563 และอนุมัติงบการเงนิประจ าปีสิ้นสุด ณ วนัที ่                  
31 ธนัวาคม 2563 

Agenda Item 2 To acknowledge the operating results of GLOW for the year 2020 and to approve the audited financial 
statements for the year ended December 31, 2020. 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

❑  เหน็ดว้ย/Approve  ❑  ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove  ❑  งดออกเสยีง/Abstain  

ระเบียบวาระท่ี  3 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563 
Agenda Item 3 To consider and approve the dividend payment for the year 2020. 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

❑  เหน็ดว้ย/Approve  ❑  ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove  ❑  งดออกเสยีง/Abstain  
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ระเบียบวาระท่ี  4 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
Agenda Item 4 To consider and approve GLOW’s director remuneration for the year 2021. 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

❑  เหน็ดว้ย/Approve  ❑  ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove  ❑  งดออกเสยีง/Abstain  

ระเบียบวาระท่ี  5 พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัช ีประจ าปี 2564 
Agenda Item 5 To consider and approve appointment of the auditor and the determination of the audit fee for the year 2021. 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

❑  เหน็ดว้ย/Approve  ❑  ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove  ❑  งดออกเสยีง/Abstain 

ระเบียบวาระท่ี  6 พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
Agenda Item 6 To elect directors in replacement of those who are due to retire by rotation. 

❑  (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

❑  เหน็ดว้ย/Approve  ❑  ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove  ❑  งดออกเสยีง/Abstain  

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 
Agenda Item 7 Other business (if any) 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

❑  เหน็ดว้ย/Approve   ❑  ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove  ❑  งดออกเสยีง/Abstain  

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้       
ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
The proxy holder’s vote in any agenda, which is not in accordance with my/our intention as specified in this Proxy, shall be 
deemed invalid and shall not be treated as my/our vote, as shareholder. 
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(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ ที่ประชุม            

มกีารพจิารณาหรอืลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งต้น รวมถงึกรณีทีม่กีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืเพิม่เติมข้อเทจ็จรงิ
ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
In case that I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting 
considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment 
or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems 
appropriate in all respects. 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบฉนัทะ
ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

All acts undertaken by the proxy holder at the meeting, except where the proxy holder does not vote according to my/our 
intention as specified herein, shall be deemed as if they have been undertaken by myself/ourselves in all respects. 

 
 
                            ลงชื่อ/Signed                                                                             ผูม้อบฉนัทะ/Proxy Grantor 
                                         (                                                                                   ) 
 
 ลงชื่อ/Signed                                                                             ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                                         (                                                                                   ) 
 
 ลงชื่อ/Signed                                                                             ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                                         (                                                                                   ) 
 
 ลงชื่อ/Signed                                                                             ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                                         (                                                                                   ) 

 
 

 


