
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชัดเจนตำยตัว) 
ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 

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

      เขียนท่ี ......................................................................................... 
     วันที่ ................... เดือน ........................................ พ.ศ ............................. 
 
 (1) ขำ้พเจ้ำ ...................................................................................... สัญชำต ิ.............................................................  
อยู่บ้ำนเลขท่ี ......................................... ถนน ............................................ ต ำบล/แขวง ........................................................... 
อ ำเภอ/เขต ............................................ จังหวัด ............................................... รหัสไปรษณีย์ .................................................. 
 
 (2) เป็นผู้ถอืหุ้นของบริษัท....... ดรำโก้ พีซีบ ีจ ำกดั (มหำชน).................................................................................... 
โดยถือหุ้นจ ำนวนท้ังสิ้นรวม ................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกับ ..................................... เสียง ดังนี ้
 หุ้นสำมัญ ................................................ หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ำกับ ......................................... เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธ์ิ ........................................... หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ำกับ .......................................... เสียง 
 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้  

(1) ............................................................................................................. อำย ุ............................................... ปี  
อยู่บ้ำนเลขท่ี .................................................ถนน ........................................ ต ำบล/แขวง ........................................................
อ ำเภอ/เขต ...............................................จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย์ ................................................ หรือ  

(2) .........ดร. อดุล  อมตวิวัฒน์................................................................. อำยุ ......... 79................................. ปี  
อยู่บ้ำนเลขท่ี .... 419 หมู่บ้ำนปัญญำ ซอยแยกพัฒนำกำร  ..ถนน ................. ต ำบล/แขวง .....สวนหลวง................................  
อ ำเภอ/เขต .....ห้วยขวำง  ......................จังหวัด ...กรุงเทพฯ..................... รหัสไปรษณีย์ ... ....10320.............................. หรือ  

(3) .........นำยออ่ง  ทุน.............................................................................. อำยุ ......... 57.................................. ปี  
อยู่บ้ำนเลขท่ี .... 215 ซอยสันตคิำม...........ถนน ....สุขุมวิท 109.............. ต ำบล/แขวง .....ส ำโรงเหนือ..................................  
อ ำเภอ/เขต .....เมือง................................จังหวัด ...สมุทรปรำกำร.................. รหัสไปรษณีย์ ... 10270.............................. หรือ  
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำ เพ่ือเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2560   ในวันที ่ 27 เมษำยน  2560 เวลำ  9.30 น. ณ โรงแรมอมำร ีดอนเมอืง แอร์พอรต์  กรุงเทพฯ  
ห้องยคุลธร เลขท่ี 333  ถนนเชิดวุฒำกำศ  เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหำนคร    หรอืท่ีจะพึงเลือ่นไปในวัน เวลำ และสถำนท่ี
อื่นดว้ย 
 
 (4) ขำ้พเจ้ำขอมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครัง้นี้ ดังนี้ 

วำระท่ี 1 เรื่อง พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2560 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของขำ้พเจ้ำ ดงันี้ 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

วำระท่ี 2 เรื่อง พิจำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2559 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของขำ้พเจ้ำ ดงันี้ 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

หน้ำ   1   ของจ ำนวน  4  หนำ้ 

อากร
แสตมป์ 
20 บาท 



 
วำระท่ี 3 เรื่อง พิจำรณำอนมุัติงบกำรเงินประจ ำปี สิ้นสดุ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ซึง่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต  

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของขำ้พเจ้ำ ดงันี้ 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

วำระท่ี 4 เรื่อง พิจำรณำอนมุัติงดจ่ำยเงนิปนัผล 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของขำ้พเจ้ำ ดงันี้ 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

วำระท่ี 5 เรื่อง พิจำรณำเลอืกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระและกำรก ำหนด 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร  

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของขำ้พเจ้ำ ดงันี้ 

 กำรแต่งตั้งกรรมกำรท้ังชุด 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
 กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
 ชื่อกรรมกำร    ดร.วิพรรธ์ เริงพิทยำ                                  

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 ชื่อกรรมกำร    นำยสุรพล ปล้ืมอำรมย ์

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 ชื่อกรรมกำร    นำยเฉนิ จุง คุน  

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

 กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 
วำระท่ี 6 เรื่อง พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชแีละก ำหนดค่ำสอบบัญช ี ส ำหรับปี 2560 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของขำ้พเจ้ำ ดงันี้ 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
วำระท่ี 7 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ำม)ี  

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของขำ้พเจ้ำ ดงันี้ 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
 
 

หน้ำ   2   ของจ ำนวน  4  หนำ้ 



 
 (5) กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เปน็ไปตำมท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่ำกำร
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจ้ำในฐำนะผู้ถือหุ้น 
 (6) ในกรณีท่ีขำ้พเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสยีงลงคะแนนในวำระใดไว้หรือไม่ชดัเจนหรอืในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเรือ่งใดนอกเหนือจำกเรือ่งท่ีระบุไว้ข้ำงต้น รวมถงึกรณีท่ีมีกำรแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือ
เพ่ิมเตมิขอ้เท็จจริงประกำรใด ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจ้ำได้ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
 
 กิจกำรใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท ำไปในกำรประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตำมท่ีข้ำพเจ้ำระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมอืนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระท ำเองทุกประกำร 
 
 
     ลงชื่อ .................................................................................... ผู้มอบฉนัทะ 
                                                                    (......................................................................) 
 
     ลงชื่อ ............................................................................... ผู้รับมอบฉนัทะ 
                                                                    (......................................................................) 
 
     ลงชื่อ ............................................................................... ผู้รับมอบฉนัทะ 
                                                                    (......................................................................) 
 
     ลงชื่อ ............................................................................... ผู้รับมอบฉนัทะ 
                                                                    (......................................................................) 
 
หมำยเหต ุ

1. ผู้ถอืหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรำยเดยีวเป็นผู้เขำ้ประชุมและออกเสียงลง 
คะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉนัทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสยีงได้ 
 2. วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรท้ังชุดหรือเลอืกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
 3. ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระท่ีระบุไว้ข้ำงต้น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเตมิได้
ในใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตำมแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้ำ   3   ของจ ำนวน  4 หน้ำ 
 



 
ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 
กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดรำโก ้พีซีบี จ ำกัด (มหำชน) ในกำรประชุมสำมญัผู้ถอืหุ้น ประจ ำป ี

2560   ในวันที ่ 27 เมษำยน  2560  เวลำ  9.30 น. ณ โรงแรมอมำรี ดอนเมอืง แอร์พอร์ต  กรุงเทพฯ  ห้องยุคลธร เลขท่ี 
333  ถนนเชิดวุฒำกำศ  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร    หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่นดว้ย 
 
 

วำระท่ี........เรื่อง …………………………………………………………………………………..…………… 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของขำ้พเจ้ำ ดงันี้ 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

วำระท่ี........เรื่อง .............................................................................................................. 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของขำ้พเจ้ำ ดงันี้ 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

วำระท่ี........เรื่อง .............................................................................................................. 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของขำ้พเจ้ำ ดงันี้ 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

วำระท่ี........เรื่อง .............................................................................................................. 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของขำ้พเจ้ำ ดงันี้ 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
วำระท่ี.............. เรือ่ง เลอืกตัง้กรรมกำร(ตอ่) 

 
ชื่อกรรมกำร  ………………………………………………………………  

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

ชื่อกรรมกำร   ……………………………………………………………… 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

ชื่อกรรมกำร  ……………………………………………………………….  
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 
 
 
 

หน้ำ   4   ของจ ำนวน  4  หนำ้ 


