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

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

เขียนท่ี      
วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.    

(1) ข้าพเจ้า            
ส านกังานตัง้อยู่เลขท่ี   ถนน     ต าบล/แขวง   
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์    
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั         
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม     หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง ดงันี ้

หุ้นสามญั    หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั   เสียง 
หุ้นบริุมสิทธิ    หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั   เสียง 

 (2)  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 2/2560 (เรียกครัง้ที่ 2) ในวนัท่ี 3 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 1 อาคารโรงงาน 1 
ของบริษัท เลขท่ี 152 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ต าบลบางกะดี อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี  หรือจะพึง
เล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย    

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
  
   มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
   มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
    หุ้นสามญั  หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  เสียง 
    หุ้นบริุมสิทธิ  หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  เสียง 
  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด   

 



 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
  

   วาระที่ 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ประจ าปี 2560 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

   วาระที่ 2 เร่ือง พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติ

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้อง

กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

   วาระที่ 3 เร่ือง พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

   วาระที่ 4 เร่ือง พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

                
  

 (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 
(    ) 
 
 



 
หมายเหตุ  
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้ให้ คสัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้  
2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะคือ  

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน  
(2) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian)  

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้  

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
5. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ า ตอ่

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 



ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากัด (มหาชน) 
 

ในการประชุมวสิามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ที่ 2/2560 (เรียกครัง้ที่ 2) ในวนัท่ี 3 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ประชมุ ชัน้ 1 อาคารโรงงาน 1 ของบริษัท เลขท่ี 152 หมู่ 5 สวนอตุสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง
ปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย  

 

  วาระที่  เร่ือง  

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
 

  วาระที่  เร่ือง  

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
 

  วาระที่  เร่ือง  

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
 

  วาระที่  เร่ือง  

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
 

  วาระที่  เร่ือง  

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
 

 
 

 



 

   วาระที่  เร่ือง  
    ช่ือกรรมการ  
    เห็นด้วย  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
    ช่ือกรรมการ  
    เห็นด้วย  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
    ช่ือกรรมการ  
    เห็นด้วย  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
    ช่ือกรรมการ  
    เห็นด้วย  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
    ช่ือกรรมการ  
    เห็นด้วย  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
    ช่ือกรรมการ  
    เห็นด้วย  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
    ช่ือกรรมการ  
    เห็นด้วย  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
    ช่ือกรรมการ  
    เห็นด้วย  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
    ช่ือกรรมการ  
    เห็นด้วย  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
    ช่ือกรรมการ  
    เห็นด้วย  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
    ช่ือกรรมการ  
    เห็นด้วย  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
    ช่ือกรรมการ  
    เห็นด้วย  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
    ช่ือกรรมการ  
    เห็นด้วย  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
    ช่ือกรรมการ  
    เห็นด้วย  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
    ช่ือกรรมการ  
    เห็นด้วย  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

 

 


