
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)   
        Proxy (Form A.) 

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

     วนัท่ี............  เดือน...........................................  พ.ศ. ................................
     
(1)  ข้าพเจ้า ........................................................................................ สญัชาต.ิ.........................................................        

ท่ีอยู่.................................................................................................................................................................................. 
(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยบูิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม.............................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั................................. เสียง ดงันี ้
          

    หุ้นสามญั............................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั....................................... เสียง 
  หุ้นบริุมสทิธิ........................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั........................................ เสียง  

(3)  ขอมอบฉนัทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย) 
(1) นาย/นาง/นางสาว.........อ านวย นาครัชตะอมร.......................... อาย.ุ........... 60.........ปี       
อยู่บ้านเลขท่ี.......12............ ถนน.......................สามคัคี 34.......................... ต าบล/แขวง............ทา่ทราย......  
อ าเภอ/เขต.......เมือง.............  จงัหวดั.................นนทบรีุ.................... รหสัไปรษณีย์.......11000.................. 
หรือ       

  (2) นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................  อาย.ุ............................ปี
  อยู่บ้านเลขท่ี.......................... ถนน....................................................................  ต าบล/แขวง.................... 

อ าเภอ/เขต.............................  จงัหวดั................................................................ รหสัไปรษณีย์ 
หรือ    
 (3) นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................  อาย.ุ............................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี.......................... ถนน....................................................................  ต าบล/แขวง......................... 
อ าเภอ/เขต............................. จงัหวดั................................................................ รหสัไปรษณีย์ 
  

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559
ในวนัพธุท่ี 27 เมษายน 2559 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบอลลรูม ชัน้ 38 โรงแรม พลูแมน กรุงเทพ จี สีลม  เลขท่ี 188 ถนน สีลม  เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย     
       
กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ    
           
        
ลงนาม …………………………………….. ผู้มอบฉนัทะ   ลงนาม ………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ  

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

ลงนาม  …………………………………….. ผู้ รับมอบฉนัทะ ลงนาม ………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ  
    ( ...................................................)           ( .................................................... )  

 
หมายเหตุ   
ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้
ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้  

ติดอากร

แสตมป์  

20 บาท 



   หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข  
PROXY (Form B.)  

 
       เขียนท่ี.......................................................... 
         
     วนัท่ี............. เดือน........................................ พ.ศ....................................
          
(1) ข้าพเจ้า...................................................................................................... สญัชาต.ิ......................................................  
ท่ีอยู่.........................................................................................................................................................................................  
(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยบูิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม.............................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั................................. เสียง ดงันี ้  
 

    หุ้นสามญั............................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั....................................... เสียง 
  หุ้นบริุมสทิธิ........................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั........................................ เสียง  

(3)  ขอมอบฉนัทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย) 
(1) นาย/นาง/นางสาว.........อ านวย นาครัชตะอมร.......................... อาย.ุ........... 60.........ปี       
อยู่บ้านเลขท่ี.......12............ ถนน.......................สามคัคี 34.......................... ต าบล/แขวง............ทา่ทราย......  
อ าเภอ/เขต.......เมือง.............  จงัหวดั.................นนทบรีุ.................... รหสัไปรษณีย์.......11000.................. 
หรือ         

  (2) นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................  อาย.ุ............................ปี
  อยู่บ้านเลขท่ี.......................... ถนน....................................................................  ต าบล/แขวง.................... 

อ าเภอ/เขต.............................  จงัหวดั................................................................ รหสัไปรษณีย์ 
หรือ  
 (3) นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................  อาย.ุ............................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี.......................... ถนน....................................................................  ต าบล/แขวง......................... 
อ าเภอ/เขต............................. จงัหวดั................................................................ รหสัไปรษณีย์ ……………. 
 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559
ในวนัพธุท่ี 27 เมษายน 2559 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบอลลรูม ชัน้ 38 โรงแรม พลูแมน กรุงเทพ จี สีลม  เลขท่ี 188 ถนน สีลม  เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย     
    
(4)   ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
วาระท่ี 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 เม่ือวันพุธท่ี 22 เมษายน 2558 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง  
 

วาระท่ี 2   รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง  
 

วาระท่ี 3   พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง  
    
 

ติดอากร

แสตมป์  

20 บาท 

 

2 

20 
บาท 



วาระท่ี 4   พจิารณาอนุมัตจ่ิายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2558  
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง  
 
วาระท่ี 5   พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง  
การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง  
 
การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
1.ช่ือกรรมการ   นายมนู เลียวไพโรจน์ 

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง  
 
2. ช่ือกรรมการ   นายวโิรจน์ พรประกฤต 

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง  
      

3. ช่ือกรรมการ  นางสาวซนวา เด่นเมฆา 
เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง  

  
    
วาระท่ี 6   พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ และเงนิบ าเหน็จกรรมการ ประจ าปี 2559 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง  
 
วาระท่ี 7   เร่ือง พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง  
 
วาระท่ี 8   เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)        

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

   
 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้

ไม่ถกูต้องและไม่ใชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น      
 (6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ี 

ท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิม่เตมิข้อเทจ็จริง
ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  

 
 
 
 
  



 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ         

      
       

ลงช่ือ.......................................................................ผู้มอบฉนัทะ 
    

 
ลงช่ือ......................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 
 
ลงช่ือ ................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 
 

ลงช่ือ ................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 
หมายเหตุ    
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้  
           
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
     
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิม่เตมิได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ          
     
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 



 
ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ยบูิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 
ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2559 ในวนัพธุท่ี 27 เมษายน 2559 เวลา 14:00 ณ ห้องบอลลรูม ชัน้ 38 โรงแรม พลูแมน กรุงเทพ จี สีลม  
เลขท่ี 188 ถนน สีลม  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืนด้วย 

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
 ห้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง 
    

วาระท่ี .............. เร่ือง ……………………………………………………………………………………………..   
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
 ห้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง 
 

วาระท่ี .............. เร่ือง ……………………………………………………………………………………………..   
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร  
 ห้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง 
    
วาระท่ี .............. เร่ือง ……………………………………………………………………………………………..   

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
 ห้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง 
    

วาระท่ี .............. เร่ือง ……………………………………………………………………………………………..   
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้   

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง 
    

วาระท่ี .............. เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ  
 
ช่ือกรรมการ  ………………………………. 

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง 
 

ช่ือกรรมการ  ………………………………. 
เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง 
 

ช่ือกรรมการ  ………………………………. 
เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง 
 

ช่ือกรรมการ  ………………………………. 
เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง 
 


