
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบท่ีใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังให 

คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 

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

 

     เขียนท่ี .......................................................................................................... 

     วันท่ี .................. เดือน .............................................. พ.ศ ......................... 

 (1) ขาพเจา ................................................................................................. สัญชาติ ...................................................  

อยูบานเลขท่ี ......................................... ถนน ................................................ ตําบล/แขวง ......................................................... 

อําเภอ/เขต ....................................................... จังหวัด ................................................. รหัสไปรษณีย ...................................... 

 

ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ..................................................................................ซึ่ง

เปนผูถือหุนของบริษัท........................... ดราโก  พีซีบี จํากัด (มหาชน) .......................................................................................     

โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม ......................................... หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ................................. เสียง ดังนี้ 

 หุนสามัญ ...................................................... หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ...................................... เสียง 

 หุนบุริมสิทธ์ิ ................................................. หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ....................................... เสียง 

 

 (2) ขอมอบฉันทะให  

(1) ............................................................................................................. อายุ .............................................. ป  

อยูบานเลขท่ี .................................................ถนน ........................................ ตําบล/แขวง ........................................................ 

อําเภอ/เขต ...............................................จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย ............................................... หรือ  

(2) .........ดร. วิพรรธ  เริงพิทยา............................................................... อายุ ......... 81................................. ป  

อยูบานเลขท่ี .152 หมู 5 สวนอตุสาหกรรมบางกะดี  ..ถนน ....ติวานนท............ ตําบล/แขวง .....บางกะดี...............................  

อําเภอ/เขต .....เมือง ................................จังหวัด ...ปทุมธานี....................... รหัสไปรษณีย ... ....12000........................... หรือ  

(3) .........MR. CHEN, JUNG-KUN........................................................... อายุ ......... 57................................. ป  

อยูบานเลขท่ี .152 หมู 5 สวนอตุสาหกรรมบางกะดี  ..ถนน ....ติวานนท............ ตําบล/แขวง .....บางกะดี...............................  

อําเภอ/เขต .....เมือง ................................จังหวัด ...ปทุมธานี....................... รหัสไปรษณีย ... ....12000........................... หรือ 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมสามัญ

ผูถือหุน ประจําป 2562   ในวันอังคารท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม ชั้น 1 อาคารโรงงาน 1 

ของบริษัท เลขท่ี 152 หมู 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท ตําบลบางกะดี อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 

 (3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 

 มอบฉันทะตามจํานวนหุนท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 

 มอบฉันทะบางสวน คือ 

 หุนสามัญ .............................................. หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ .............................................. เสียง 

 หุนบุริมสิทธ์ิ ...................................... หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ............................................. เสียง 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ังหมด .................................................. เสียง 

 

       (4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 

วาระท่ี 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2561 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

เห็นดวย........................เสียง   ไมเห็นดวย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 

หนา   1   ของจํานวน  4  หนา 

อากร

แสตมป์ 

20 บาท 



 

วาระท่ี 2 เร่ือง พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2561 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

เห็นดวย........................เสียง   ไมเห็นดวย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 

 

วาระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป ส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งผานการตรวจสอบจาก

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

เห็นดวย........................เสียง   ไมเห็นดวย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 

 

วาระท่ี 4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผล 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

เห็นดวย........................เสียง   ไมเห็นดวย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 

 

วาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระและการกําหนด 

คาตอบแทนกรรมการ 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

        การแตงตั้งกรรมการท้ังชุด 

เห็นดวย........................เสียง   ไมเห็นดวย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 

 

        การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

 ชื่อกรรมการ  Mr. Vincent  Huang 

เห็นดวย........................เสียง   ไมเห็นดวย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 

 ชื่อกรรมการ  ดร. อดุล  อมตววิัฒน 

เห็นดวย........................เสียง   ไมเห็นดวย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 

 ชื่อกรรมการ  Mr. Lin, Pi Chi 

เห็นดวย........................เสียง   ไมเห็นดวย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 

 

        การกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

เห็นดวย........................เสียง   ไมเห็นดวย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 

 

วาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี  สําหรับป 2562 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

เห็นดวย........................เสียง   ไมเห็นดวย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 

 

 

 

 

หนา   2   ของจํานวน  4  หนา 



 

        วาระท่ี 7 เร่ือง อื่นๆ (ถามี)  

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

เห็นดวย........................เสียง   ไมเห็นดวย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 

 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลง 

คะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

 (6) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือไมชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุม

มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน  รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จ 

จริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ ตามท่ีเห็นสมควร 

 

 กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุใน

หนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 

 

     ลงชื่อ ........................................................................................ ผูมอบฉันทะ 

                                                                        (......................................................................) 

 

     ลงชื่อ ................................................................................. ผูรับมอบฉันทะ 

                                                                        (......................................................................) 

 

     ลงชื่อ ................................................................................. ผูรับมอบฉันทะ 

                                                                        (......................................................................) 

 

     ลงชื่อ ................................................................................. ผูรับมอบฉันทะ 

                                                                        (......................................................................) 

 

หมายเหต ุ

1. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะ แบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุนท่ีปรากฎชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้ง

ใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 

2. หลักฐานท่ีตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ  

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน(Custodian)  เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

    (2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน(Custodian)  

3. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียง 

ลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

 4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใน 

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 

 

 

 

 

หนา   3   ของจํานวน  4  หนา 



 

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ดราโก พีซีบี จํากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 

2562 ในวันอังคารท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม ชั้น 1 อาคารโรงงาน 1 ของบริษัท เลขท่ี 152 

หมู 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท ตําบลบางกะดี อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไป

ในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 

 

 

วาระท่ี......... เร่ือง …………………………………………………………………………………….…………… 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงันี ้

เห็นดวย........................เสียง   ไมเห็นดวย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 

 

วาระท่ี......... เร่ือง …………………………………………………………………………………….…………… 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงันี ้

เห็นดวย........................เสียง   ไมเห็นดวย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 

 

วาระท่ี......... เร่ือง …………………………………………………………………………………….…………… 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงันี ้

เห็นดวย........................เสียง   ไมเห็นดวย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 

 

วาระท่ี......... เร่ือง …………………………………………………………………………………….…………… 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงันี ้

เห็นดวย........................เสียง   ไมเห็นดวย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 

 

วาระท่ี...............เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ(ตอ) 

 

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

เห็นดวย........................เสียง   ไมเห็นดวย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 

 

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

เห็นดวย........................เสียง   ไมเห็นดวย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 

 

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

เห็นดวย........................เสียง   ไมเห็นดวย........................เสียง งดออกเสียง.......................เสียง 

 

 

 

 

หนา   4   ของจํานวน  4  หนา 
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