
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 

Proxy (Form A.) 

 

 

     เขียนที่...................................................................................................................................  

    วันที่............................ เดือน.................................................................... พ.ศ. ................................ 

    

 (1)  ข้าพเจ้า....................................................................................................................................................... สัญชาติ................................ 

  ที่อยู่................................................................................................................................................................................................................ 

 (2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)  

  โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม................................ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.............................. เสียง ดังนี้  

  ❑  หุ้นสามัญ...................................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................... เสียง 

  ❑  หุ้นบุริมสิทธิ................................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ....................................... เสียง  

 (3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) 

  (1) นาย/นาง/นางสาว.........................อำนวย นาครัชตะอมร......................................... อายุ............ 56......... ปี       

  อยู่บ้านเลขที่..................12................... ถนน.......................สามัคคี 34........................... ตำบล/แขวง...................ท่าทราย...................  

  อำเภอ/เขต..................เมือง................. จังหวัด......................นนทบุรี.............................. รหัสไปรษณีย์.............11000.......................... 

  หรือ       

  (2) นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................... อายุ............................ ปี   

  อยู่บ้านเลขที่.......................................... ถนน...................................................................... ตำบล/แขวง..................................................... 

  อำเภอ/เขต............................................ จังหวัด.................................................................. รหัสไปรษณีย์................................................... 

  หรือ    

  (3) นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................... อายุ............................ ปี   

  อยู่บ้านเลขที่.......................................... ถนน...................................................................... ตำบล/แขวง..................................................... 

  อำเภอ/เขต............................................ จังหวัด.................................................................. รหัสไปรษณีย์...................................................   

 

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

ประจำปี 2554 ในวันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 14:00 นาฬิกา ณ ห้องโฟร์ริเวอร์ ชั้น 1 โรงแรม แม่น้ำ รามาดา พลาซ่า 

กรุงเทพ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  

   

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ    

   

   

 

ลงนาม  ……...............................………………………………..  ผู้มอบฉันทะ  ลงนาม ……...............................……………………………….. ผู้รับมอบฉันทะ  

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

 

            

 

ลงนาม ……...............................……………………………….. ผู้รับมอบฉันทะ ลงนาม  ……...............................……………………………….. ผู้รับมอบฉันทะ  

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

 

หมายเหตุ   

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับ

มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  

ติดอากร  

แสตมป์   

20 บาท 



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Proxy (Form B.) 

 

 

     เขียนที่...................................................................................................................................  

    วันที่............................ เดือน.................................................................... พ.ศ. ................................ 

    

 (1)  ข้าพเจ้า....................................................................................................................................................... สัญชาติ................................ 

  ที่อยู่................................................................................................................................................................................................................ 

 (2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)  

  โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม................................ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.............................. เสียง ดังนี้  

  ❑  หุ้นสามัญ...................................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................... เสียง 

  ❑  หุ้นบุริมสิทธิ................................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ....................................... เสียง  

 (3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) 

  (1) นาย/นาง/นางสาว.........................อำนวย นาครัชตะอมร......................................... อายุ............ 56......... ปี       

  อยู่บ้านเลขที่..................12................... ถนน.......................สามัคคี 34........................... ตำบล/แขวง...................ท่าทราย...................  

  อำเภอ/เขต..................เมือง................. จังหวัด......................นนทบุรี.............................. รหัสไปรษณีย์.............11000.......................... 

  หรือ       

  (2) นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................... อายุ............................ ปี   

  อยู่บ้านเลขที่.......................................... ถนน...................................................................... ตำบล/แขวง..................................................... 

  อำเภอ/เขต............................................ จังหวัด.................................................................. รหัสไปรษณีย์................................................... 

  หรือ    

  (3) นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................... อายุ............................ ปี   

  อยู่บ้านเลขที่.......................................... ถนน...................................................................... ตำบล/แขวง..................................................... 

  อำเภอ/เขต............................................ จังหวัด.................................................................. รหัสไปรษณีย์................................................... 

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 

2554 ในวันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 14:00 นาฬิกา ณ ห้องโฟร์ริเวอร์ ชั้น 1 โรงแรม แม่น้ำ รามาดา พลาซ่า กรุงเทพ เลขที่ 

2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย   

 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

 วาระที่ 1 ❑ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2554 

  ❑ (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     ❑ เห็นด้วย      ❑	 ไม่เห็นด้วย ❑	 งดออกเสียง  

 วาระที่ 2  ❑ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 

  ❑  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     ❑	 เห็นด้วย      ❑	 ไม่เห็นด้วย                ❑	 งดออกเสียง  

 วาระที่ 3  ❑ พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและรายงานผู้สอบบัญชี ของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

  ❑	 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  ❑	 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     ❑	 เห็นด้วย      ❑	 ไม่เห็นด้วย             ❑	งดออกเสียง 

ติดอากร  

แสตมป์   

20 บาท 



 วาระที่ 4  ❑ พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินเงินกำไรของบริษัท ประจำปี 2554 ตามทุนสำรองตามกฎหมาย  

  ❑	 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  ❑	 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     ❑ เห็นด้วย      ❑	 ไม่เห็นด้วย                ❑	 งดออกเสียง  

 วาระที่ 5  ❑ พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2554 

  ❑	 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  ❑	 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     ❑	 เห็นด้วย      ❑	 ไม่เห็นด้วย ❑	 งดออกเสียง  

 

 วาระที่ 6  ❑ พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2555 

  ❑ (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 

 (ก.)  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

     ❑ เห็นด้วย      ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง  

 

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

  1.  ชื่อกรรมการ    นางสาวซนวา เด่นเมฆา 

         ❑ เห็นด้วย      ❑ ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง  

 

  2.  ชื่อกรรมการ    นายไพโรจน์ มาลีหอม  

         ❑ เห็นด้วย      ❑ ไม่เห็นด้วย  ❑ งดออกเสียง  

 

  3.  ชื่อกรรมการ   นางสุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย 

         ❑ เห็นด้วย      ❑ ไม่เห็นด้วย                 ❑ งดออกเสียง  

 

  (ข)  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ ประจำปี 2555 

         ❑ เห็นด้วย      ❑ ไม่เห็นด้วย                 ❑ งดออกเสียง  

 

  วาระที่ 7  ❑ เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบญัชี และกำหนดค่าสอบบญัชีประจำปี 2555 

     ❑	 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     ❑	 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

         ❑ เห็นด้วย      ❑ ไม่เห็นด้วย                 ❑ งดออกเสียง  

 

  วาระที่ 8  ❑ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)        

     ❑	 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     ❑ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น

ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น      

 

 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุม  

มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม  

ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร   

 



  กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ

ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ         

 

             

 

       

 

 ลงชื่อ.......................................................................ผู้มอบฉันทะ 

 

 

 

 ลงชื่อ......................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

 

 

 

 ลงชื่อ ................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ 

 

              

 

 ลงชื่อ ................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ 

 

 

 

หมายเหต ุ    

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  

 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล     

 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือ

มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ           

    

 



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 14:00 น. ณ ห้องโฟร์ริเวอร์ ชั้น 1 โรงแรม แม่น้ำ 

รามาดา พลาซ่า กรุงเทพ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น

ด้วย 

 

 

วาระที ่.............. เรื่อง ………………………………………………..................................................................................…………………………………………….. 

 ❑ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

 ❑	 ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้   

   ❑	 เห็นด้วย      ❑	 ไม่เห็นด้วย                 ❑	งดออกเสียง 

 

วาระที ่.............. เรื่อง ………………………………………………..................................................................................…………………………………………….. 

 ❑  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

 ❑  ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้   

   ❑	 เห็นด้วย      ❑	 ไม่เห็นด้วย                 ❑	งดออกเสียง 

 

วาระที ่.............. เรื่อง ………………………………………………..................................................................................…………………………………………….. 

 ❑ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

 ❑  ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้   

   ❑	 เห็นด้วย      ❑	 ไม่เห็นด้วย                 ❑	งดออกเสียง 

 

วาระที ่.............. เรื่อง ………………………………………………..................................................................................……………………………………………..  

 ❑  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

 ❑  ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้   

   ❑	 เห็นด้วย      ❑	 ไม่เห็นด้วย                 ❑	งดออกเสียง 

 

วาระที ่.............. เรื่อง ………………………………………………..................................................................................……………………………………………..  

 ❑  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

 ❑ ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้   

   ❑	 เห็นด้วย      ❑	 ไม่เห็นด้วย                 ❑	งดออกเสียง 

 

วาระที่ .............. เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ  

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

   ❑	 เห็นด้วย      ❑	 ไม่เห็นด้วย                 ❑	งดออกเสียง 

 

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

   ❑	 เห็นด้วย      ❑	 ไม่เห็นด้วย                 ❑	งดออกเสียง 

 

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

   ❑	 เห็นด้วย      ❑	 ไม่เห็นด้วย                 ❑	งดออกเสียง 

 

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

   ❑	 เห็นด้วย      ❑	 ไม่เห็นด้วย                 ❑	งดออกเสียง 


