
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 

คัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

...................................................... 
 

     เขียนท่ี ......................................................................................................... 
     วนัท่ี ................... เดือน .............................................. พ.ศ ......................... 

 (1) ขา้พเจา้ ................................................................................................. สญัชาติ .......... ..................................................  
อยูบ่า้นเลขท่ี ......................................... ถนน ................................................ ต  าบล/แขวง ............................................................... ..... 
อ  าเภอ/เขต ....................................................... จงัหวดั ................................................. รหสัไปรษณีย ์................................................. 
 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั.........................................................................................ซ่ึง
เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั                                 ดราโก ้ พีซีบี                                                 จ  ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม .......................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ....................................... เสียง ดงัน้ี 

 หุ้นสามญั ...................................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .............................................. เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธ์ิ ................................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .............................................. เสียง 
 

 (2) ขอมอบฉนัทะให ้ 
(1) ............................................................................................................. อาย ุ............................. ปี  

อยูบ่า้นเลขท่ี .................................................ถนน ........................................ ต าบล/แขวง ....................................... 
อ าเภอ/เขต ...............................................จงัหวดั ....................................... รหสัไปรษณีย ์.............................. หรือ  

(2) .........ดร. อดุล  อมตววิฒัน์.................................................................... อาย ุ........... 77............. ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี .... 419 หมู่บา้นปัญญา  ..ซอยแยกพฒันาการ  ..ถนน .......................... ต  าบล/แขวง.. สวนหลวง..........  
อ าเภอ/เขต ....หว้ยขวาง...........................จงัหวดั ....กรุงเทพมหานคร............ รหสัไปรษณีย ์.....10320............ หรือ  

(3) .........นายสุรพล  ปล้ืมอารมย.์ .............................................................. อาย ุ......... 59............... ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี ... 2/215 ซอยมหาดเลก็หลวง 1 ..........ถนน ....ราชด าริ  .................... ต าบล/แขวง .....ลุมพินี.........
อ าเภอ/เขต .....ปทุมวนั.............................จงัหวดั ...กรุงเทพมหานคร............. รหสัไปรษณีย ์... 10330............ หรือ 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการ
ประชุมผูจ้องหุน้/การประชุมผูถื้อหุน้สามญั/วสิามญั คร้ังท่ี 1/2558   ในวนัท่ี  24 เมษายน  2558  เวลา  9.30 น.  
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต  กรุงเทพฯ หอ้งยคุลธร เลขท่ี 333  ถนนเชิดวฒุากาศ  เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร    หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 (3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

 หุ้นสามญั .............................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .............................................. เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธ์ิ ......................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .............................................. เสียง 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด ................................................... เสียง 
 

       (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

วาระท่ี 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี  1/2557 เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2557 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย........................เสียง  ไม่เห็นดว้ย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 
หนา้   1   ของจ านวน  6  หนา้ 

อากร
แสตมป์ 
30 บาท 



 

วาระท่ี 2 เร่ือง พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย........................เสียง  ไม่เห็นดว้ย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 
 

วาระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557  ซ่ึงผา่นการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย........................เสียง  ไม่เห็นดว้ย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 
 

วาระท่ี 4 เร่ือง พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย........................เสียง  ไม่เห็นดว้ย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 
 

วาระท่ี 5 เร่ือง เร่ือง พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัและการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ 
ขอ้ 3 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย........................เสียง  ไม่เห็นดว้ย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 
 

วาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

        การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
เห็นดว้ย........................เสียง  ไม่เห็นดว้ย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 

        การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 ช่ือกรรมการ  Mr. Fred  Shiau 
เห็นดว้ย........................เสียง  ไม่เห็นดว้ย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 

 ช่ือกรรมการ  นายอ่อง  ทุน 
เห็นดว้ย........................เสียง  ไม่เห็นดว้ย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 

 ช่ือกรรมการ  นางพิไลจิตร  เริงพิทยา 
เห็นดว้ย........................เสียง  ไม่เห็นดว้ย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 

 ช่ือกรรมการ                                                                         

เห็นดว้ย........................เสียง  ไม่เห็นดว้ย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 
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วาระท่ี 7 เร่ือง พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย........................เสียง  ไม่เห็นดว้ย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 
 

วาระท่ี 8 เร่ือง พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ส าหรับปี 2558 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย........................เสียง  ไม่เห็นดว้ย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 
 

        วาระท่ี 9 เร่ือง อ่ืนๆ (ถา้มี)  
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย........................เสียง  ไม่เห็นดว้ย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 
 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อวา่
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 

 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวระใดไวห้รือไม่ชดัเจนหรือใน 

กรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ข 
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามท่ีเห็นสมควร 
 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้
ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
 

     ลงช่ือ ................................................................. ผูม้อบฉนัทะ 
                                                                                        (......................................................................) 
 

     ลงช่ือ ................................................................. ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                                                                                        (......................................................................) 
 

     ลงช่ือ ................................................................. ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                                                                                        (......................................................................) 
 

     ลงช่ือ ................................................................. ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                                                                                        (......................................................................) 
 

 

 

 

 

หนา้   3   ของจ านวน  6  หนา้ 



 

หมายเหต ุ

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ แบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฎช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและ
แต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ  
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน(Custodian)  เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบ 

ฉนัทะแทน 

    (2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน(Custodian)  
3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียง 
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติม 

ไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั                  ดราโก ้พีซีบี                 จ ากดั (มหาชน) 
 

            ในการประชุมผูจ้องหุน้/การประชุมผูถื้อหุน้สามญั/วสิามญั คร้ังท่ี 1/2558   ในวนัท่ี  24 เมษายน  2558  
เวลา  9.30 น. ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต  กรุงเทพฯ หอ้งยคุลธร เลขท่ี 333  ถนนเชิดวฒุากาศ  เขตดอน
เมือง กรุงเทพมหานคร     หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 

 

วาระท่ี    เร่ือง  
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย........................เสียง  ไม่เห็นดว้ย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 
 

วาระท่ี    เร่ือง  
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย........................เสียง  ไม่เห็นดว้ย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 
 

วาระท่ี    เร่ือง  
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย........................เสียง  ไม่เห็นดว้ย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 
 

วาระท่ี    เร่ือง  
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย........................เสียง  ไม่เห็นดว้ย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 
 

วาระท่ี    เร่ือง  
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย........................เสียง  ไม่เห็นดว้ย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 
 

วาระท่ี    เร่ือง  
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย........................เสียง  ไม่เห็นดว้ย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 
 

 

หนา้   5   ของจ านวน  6  หนา้ 
 



 

วาระท่ี       เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ(ต่อ) 
 

ช่ือกรรมการ                                                                         

เห็นดว้ย........................เสียง  ไม่เห็นดว้ย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 
 

ช่ือกรรมการ                                                                         

เห็นดว้ย........................เสียง  ไม่เห็นดว้ย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 
 

ช่ือกรรมการ                                                                         

เห็นดว้ย........................เสียง  ไม่เห็นดว้ย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 
 

ช่ือกรรมการ                                                                         

เห็นดว้ย........................เสียง  ไม่เห็นดว้ย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 
 

ช่ือกรรมการ                                                                         

เห็นดว้ย........................เสียง  ไม่เห็นดว้ย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 
 

ช่ือกรรมการ                                                                         

เห็นดว้ย........................เสียง  ไม่เห็นดว้ย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 
 

ช่ือกรรมการ                                                                         

เห็นดว้ย........................เสียง  ไม่เห็นดว้ย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 
 

ช่ือกรรมการ                                                                         

เห็นดว้ย........................เสียง  ไม่เห็นดว้ย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 
 

ช่ือกรรมการ                                                                         

เห็นดว้ย........................เสียง  ไม่เห็นดว้ย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 
 

ช่ือกรรมการ                                                                         

เห็นดว้ย........................เสียง  ไม่เห็นดว้ย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 
 

ช่ือกรรมการ                                                                         

เห็นดว้ย........................เสียง  ไม่เห็นดว้ย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 
 

ช่ือกรรมการ                                                                         

เห็นดว้ย........................เสียง  ไม่เห็นดว้ย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 
 

ช่ือกรรมการ                                                                         

เห็นดว้ย........................เสียง  ไม่เห็นดว้ย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 
 

 

 

 

 

หนา้   6   ของจ านวน  6  หนา้ 


