
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้ 
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 
...................................................... 

 
     เขียนท่ี .......................................................................................................... 
     วันที่ .................. เดือน .............................................. พ.ศ ......................... 
 (1) ข้าพเจ้า ................................................................................................. สัญชาติ ...................................................  
อยู่บ้านเลขท่ี ......................................... ถนน ................................................ ต าบล/แขวง ......................................................... 
อ าเภอ/เขต ....................................................... จังหวัด ................................................. รหัสไปรษณีย์ ...................................... 
 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ..................................................................................ซึ่ง
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท........................... ดราโก้  พีซีบี จ ากัด (มหาชน) .......................................................................................     
โดยถือหุ้นจ านวนท้ังสิ้นรวม ......................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ................................. เสียง ดังนี้ 
 หุ้นสามญั ...................................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ...................................... เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธ์ิ ................................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ....................................... เสียง 
 
 (2) ขอมอบฉันทะให้  

(1) ............................................................................................................. อายุ .............................................. ปี  
อยู่บ้านเลขท่ี .................................................ถนน ........................................ ต าบล/แขวง ........................................................ 
อ าเภอ/เขต ...............................................จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย์ ............................................... หรือ  

(2) .........ดร. วิพรรธ์  เรงิพิทยา............................................................... อายุ ......... 80................................. ปี  
อยู่บ้านเลขท่ี .152 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี  ..ถนน ....ติวานนท.์........... ต าบล/แขวง .....บางกะดี...............................  
อ าเภอ/เขต .....เมือง ................................จังหวัด ...ปทุมธานี....................... รหัสไปรษณีย์ ... ....12000........................... หรือ  

(3) .........MR. CHEN, JUNG-KUN........................................................... อายุ ......... 56................................. ปี  
อยู่บ้านเลขท่ี .152 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี  ..ถนน ....ติวานนท.์........... ต าบล/แขวง .....บางกะดี...............................  
อ าเภอ/เขต .....เมือง ................................จังหวัด ...ปทุมธานี....................... รหัสไปรษณีย์ ... ....12000........................... หรือ 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561   ในวันศุกร์ท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารโรงงาน 1 ของ
บริษัท เลขท่ี 152 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ต าบลบางกะดี อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 มอบฉันทะบางส่วน คือ 

 หุ้นสามัญ .............................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .............................................. เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ์ ...................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ............................................. เสียง 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด .................................................. เสียง 
 

       (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
วาระท่ี 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย........................เสียง   ไม่เห็นด้วย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 
หน้า   1   ของจ านวน  4  หนา้ 

อากร
แสตมป์ 
20 บาท 



 
วาระท่ี 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย........................เสียง   ไม่เห็นด้วย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 
 

วาระท่ี 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย........................เสียง   ไม่เห็นด้วย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 
 

วาระท่ี 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย........................เสียง   ไม่เห็นด้วย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 
 

วาระท่ี 5 เรื่อง พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระและการก าหนด 
ค่าตอบแทนกรรมการ 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

        การแต่งตั้งกรรมการท้ังชุด 
เห็นด้วย........................เสียง   ไม่เห็นด้วย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 

 
        การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 ชื่อกรรมการ  Mr. Fred  Shiau 

เห็นด้วย........................เสียง   ไม่เห็นด้วย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 
 ชื่อกรรมการ   

เห็นด้วย........................เสียง   ไม่เห็นด้วย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 
 ชื่อกรรมการ   

เห็นด้วย........................เสียง   ไม่เห็นด้วย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 
 
        การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

เห็นด้วย........................เสียง   ไม่เห็นด้วย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 
 

วาระท่ี 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี  ส าหรับปี 2561 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย........................เสียง   ไม่เห็นด้วย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 
 
 
 
 

หน้า   2   ของจ านวน  4  หน้า 



 
        วาระท่ี 7 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)  

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เห็นด้วย........................เสียง   ไม่เห็นด้วย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 
 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลง  
คะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 (6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จ 
จริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามท่ีเห็นสมควร 
 
 กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 
 
     ลงชื่อ ........................................................................................ ผู้มอบฉันทะ 
                                                                        (......................................................................) 
 
     ลงชื่อ ................................................................................. ผู้รับมอบฉันทะ 
                                                                        (......................................................................) 
 
     ลงชื่อ ................................................................................. ผู้รับมอบฉันทะ 
                                                                        (......................................................................) 
 
     ลงชื่อ ................................................................................. ผู้รับมอบฉันทะ 
                                                                        (......................................................................) 
 
หมายเหตุ 

1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ แบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือ หุ้นท่ีปรากฎชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง
ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 

2. หลักฐานท่ีต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ  
(1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน(Custodian)  เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

    (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน(Custodian)  
3. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง 

ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ใน 
ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 

 
 
 
 

หน้า   3   ของจ านวน  4  หน้า 



 
ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

2561   ในวันท่ี  27 เมษายน  2561   ในวันศุกร์ท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร
โรงงาน 1 ของบริษัท เลขท่ี 152 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ต าบลบางกะดี อ าเภอเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี   หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 
 

วาระท่ี......... เรื่อง …………………………………………………………………………………….…………… 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดงันี้ 

เห็นด้วย........................เสียง   ไม่เห็นด้วย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 
 

วาระท่ี......... เรื่อง …………………………………………………………………………………….…………… 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดงันี้ 

เห็นด้วย........................เสียง   ไม่เห็นด้วย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 
 

วาระท่ี......... เรื่อง …………………………………………………………………………………….…………… 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดงันี้ 

เห็นด้วย........................เสียง   ไม่เห็นด้วย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 
 

วาระท่ี......... เรื่อง …………………………………………………………………………………….…………… 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดงันี้ 

เห็นด้วย........................เสียง   ไม่เห็นด้วย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 
 
วาระท่ี...............เรื่อง เลอืกตั้งกรรมการ(ตอ่) 

 
ชื่อกรรมการ  ………………………………………………………………  

เห็นด้วย........................เสียง   ไม่เห็นด้วย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 
 

ชื่อกรรมการ   ……………………………………………………………… 
เห็นด้วย........................เสียง   ไม่เห็นด้วย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 

 
ชื่อกรรมการ  ……………………………………………………………….  

เห็นด้วย........................เสียง   ไม่เห็นด้วย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 
 

 
 
 

หน้า   4   ของจ านวน  4  หนา้ 


