
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ท่ีจะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว) 
ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

 
เขียนท่ี      
วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.    

(1) ข้าพเจ้า        สญัชาติ    
อยู่บ้านเลขท่ี   ถนน     ต าบล/แขวง    
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์    

 (2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ดรำโก้ พีซีบี จ ำกัด (มหำชน)    
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง ดงันี ้

หุ้นสามญั  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั   เสียง 
หุ้นบริุมสิทธิ  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั   เสียง 

 (3)  ขอมอบฉนัทะให้ 

(1)            อายุ  ปี 
 อยู่บ้านเลขท่ี   ถนน     ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์    หรือ 

(2)            อายุ  ปี 
 อยู่บ้านเลขท่ี   ถนน     ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์    หรือ 

(3)            อายุ  ปี 
 อยู่บ้านเลขท่ี   ถนน     ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์     

คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้า เพ่ือ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม  
วสิามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ท่ี 1/2560 ในวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจมินี โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
เลขท่ี 99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 หรือจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย    

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
  
   วำระที่ 1 เร่ือง พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ประจ ำปี 2559 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
  

 



 

   วำระที่ 2 เร่ือง พจิำรณำอนุมัติกำรเพกิถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจำกกำรเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
  

   วำระที่ 3 เร่ือง พจิำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
  

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือ  
วา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ี
ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก
ประการตามที่เหน็สมควร 

 
กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าได้

ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 

ลงช่ือ    ผู้มอบฉนัทะ 
(    ) 

ลงช่ือ    ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(    ) 

ลงช่ือ    ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(    ) 

ลงช่ือ    ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(    ) 

 
หมำยเหตุ 
 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นให้

ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ

แบบ ข. ตามแนบ 

 



ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 

กำรมอบฉันทะในฐำนะผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดรำโก้ พีซีบี จ ำกัด (มหำชน) 
 

ในการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที ่ 1/2560 ในวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจมินี โรงแรมมิราเคลิ  
แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขท่ี 99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอ่ืนด้วย 

 

   วำระที่  เร่ือง  

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  

  
   วำระที่  เร่ือง  

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  

  
   วำระที่  เร่ือง  

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  

  
   วำระท่ี  เร่ือง  

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  

  
   วำระที่  เร่ือง  

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
  

 



 

   วำระที่  เร่ือง  
    ช่ือกรรมการ  
     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง   
    ช่ือกรรมการ  
     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง   
    ช่ือกรรมการ  
     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง   
    ช่ือกรรมการ  
     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง   
    ช่ือกรรมการ  
     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง   
    ช่ือกรรมการ  
     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง   
    ช่ือกรรมการ  
     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง   
    ช่ือกรรมการ  
     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง   
    ช่ือกรรมการ  
     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง   
    ช่ือกรรมการ  
     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง   
    ช่ือกรรมการ  
     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง   
    ช่ือกรรมการ  
     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง   
    ช่ือกรรมการ  
     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง   
    ช่ือกรรมการ  
     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง   
    ช่ือกรรมการ  
     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง   

 


