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    หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
                                      Proxy (Form A.) 
            
              เขียนที่.................................................................. 
           วนัที่............  เดือน...........................................  พ.ศ. ...............................
     
 (1)  ข้าพเจ้า ........................................................................................ สญัชาติ.................................................................        

ที่อยู่.................................................................................................................................................................................. 
 (2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยบูิลลี ่เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม.............................. หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั................................. เสยีง ดงันี ้  
         

    หุ้นสามญั............................................. หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั....................................... เสยีง 
  หุ้นบริุมสทิธิ........................................ หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั........................................ เสยีง  

 (3)  ขอมอบฉนัทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย) 
(1) นาย/นาง/นางสาว.......................................ซนวา เด่นเมฆา................................................ อาย.ุ........... 57.............ปี  
อยู่บ้านเลขที่.......63/19............  ถนน.............วฒุากาศ..................................   ต าบล/แขวง.................ตลาดพล.ู.................  
อ าเภอ/เขต.......ธนบุรี.............  จงัหวดั.................กรุงเทพ............................. รหสัไปรษณีย์.........10600.................. 
หรือ       

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นป ระจ าปี 2560 
ในวันองัคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบอลรูม ชัน้ 38 โรงแรม พลูแมน กรุงเทพ จี สลีม เลขที่ 188 ถนน สลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
10500 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานที่อืน่ด้วย 
 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ    
            
       

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

           
  

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

 
หมายเหตุ 
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพยีงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะ
หลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

ติดอากร
แสตมป์  
20 บาท 
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  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข  
PROXY (Form B.)  

 
        เขียนที่.......................................................................
          
      วนัที่............. เดือน........................................ พ.ศ.......................................
          
(1) ข้าพเจ้า...................................................................................................... สญัชาติ.......................................................  
ที่อยู่..........................................................................................................................................................................................  
(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยบูิลลี ่เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม.............................. หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั................................. เสยีง ดงันี ้  
 

    หุ้นสามญั............................................. หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั....................................... เสยีง 
  หุ้นบริุมสทิธิ........................................ หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั........................................ เสยีง  

(3)  ขอมอบฉนัทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย) 
(1) นาย/นาง/นางสาว.......................................ซนวา เด่นเมฆา................................................ อาย.ุ........... 57.............ปี  
อยู่บ้านเลขที่.......63/19............ ถนน.............วฒุากาศ.......................... ต าบล/แขวง.................ตลาดพล.ู....................  
อ าเภอ/เขต.......ธนบุรี...............  จงัหวดั.................กรุงเทพ...................  รหสัไปรษณีย์.........10600.................. 
หรือ         
(2) นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................  อาย.ุ............................ปี 
อยู่บ้านเลขที่.......................... ถนน....................................................................  ต าบล/แขวง........................ 
อ าเภอ/เขต.............................  จงัหวดั................................................................ รหสัไปรษณีย์ …………...… 
หรือ  
(3) นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................  อาย.ุ............................ปี 
อยู่บ้านเลขที่.......................... ถนน....................................................................  ต าบล/แขวง.........................  
อ าเภอ/เขต............................. จงัหวดั................................................................. รหสัไปรษณีย์ ……...………. 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2560 
ในวันองัคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบอลรูม ชัน้ 38 โรงแรม พลูแมน กรุงเทพ จี สลีม เลขที่ 188 ถนน สลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
10500 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานที่อืน่ด้วย     
    
(4)   ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง  
 

วาระที่ 2   รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง  
 

 

ติดอากร
แสตมป์  
20 บาท 

 

2 
20 
บาท 



34 
 

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง  
    

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัตจ่ิายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2559  
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง  
 
วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง  
การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง  
 
การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
1.ชื่อกรรมการ   นายอ านวย นาครัชตะอมร 

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง  
 
2. ชื่อกรรมการ   นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต 

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง  
      

3. ชื่อกรรมการ  นายไพโรจน์ มาลีหอม 
เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง  

    
วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ และเงนิบ าเหน็จกรรมการ ประจ าปี 2560 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง  
 
วาระที่ 7   เร่ือง พิจารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2560 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง  
 
วาระที่ 8   เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)        

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
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 (5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ให้ถอืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถกูต้องและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น      

 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ 
ที่ประชมุมีการพจิารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนอืจากเร่ืองทีร่ะบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับ
มอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร   

  
 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือน
ว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ         

      
       

ลงชื่อ....................................................................... ผู้มอบฉนัทะ 
    

 
ลงชื่อ...................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 
 
ลงชื่อ ..................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 
 

ลงชื่อ .................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 
หมายเหตุ 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพยีงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้  
           
2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
     
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพจิารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 
ตามแนบ            
   



37 
 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยบูิลลี ่เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 
ในการประชมุผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2560 ในวนัองัคารที ่25 เมษายน 2560 เวลา 14:00 ณ ห้องบอลรูม ชัน้ 38 โรงแรม พลูแมน กรุงเทพ จี สลีม  เลขที่ 188 
ถนน สลีม  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนัเวลาและสถานที่อื่นด้วย 

 
วาระที่ .............. เร่ือง ……………………………………………………………………………………………..   

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้   

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง 
    

วาระที่ .............. เร่ือง ……………………………………………………………………………………………..   
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้   

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง 
 
วาระที่ .............. เร่ือง ……………………………………………………………………………………………..   

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้   

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง 
 
วาระที่ .............. เร่ือง ……………………………………………………………………………………………..   

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้   

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง 
 
วาระที่ .............. เร่ือง ……………………………………………………………………………………………..   

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้   

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง 
   
วาระที่ .............. เร่ือง เลอืกตัง้กรรมการ  
 
ชื่อกรรมการ  ………………………………. 

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง 
 

ชื่อกรรมการ  ………………………………. 
เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง 
 

ชื่อกรรมการ  ………………………………. 
เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง 
 

ชื่อกรรมการ  ………………………………. 
เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสยีง 

 




