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

             
        เขียนที�........................................................................... 

       วนัที�.............  เดือน.........................................  พ.ศ. ....................... 
 
(1)  ข้าพเจ้า ................................................................................................... สญัชาติ.......................................................... 

ที�อยู่.................................................................................................................................................................................. 
(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยบูิลลี� เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจาํนวนทั �งสิ �นรวม................................ หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั................................. เสียง ดงันี �   
    หุ้นสามญั.................................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั........................................ เสียง 

   หุ้นบุริมสิทธิ............................................... หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั........................................ เสียง 
(3)  ขอมอบฉนัทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอยีดตามสิ�งที�ส่งมาด้วย) 

(1) นาย/นาง/นางสาว..................................... อํานวย นาครัชตะอมร ........................................... อาย.ุ........... ��......... ปี    
อยู่บ้านเลขที�.........12 ............ ถนน....................... สามคัคี 34 ..........................  ตาํบล/แขวง............. ท่าทราย ........….. 
อําเภอ/เขต.......... เมือง........... จงัหวดั........................ นนทบุรี ..........................   รหสัไปรษณีย์...........11000 ................ 
หรือ       
(2) นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................. อาย.ุ........................ ปี 
อยู่บ้านเลขที�........................... ถนน....................................................................  ตําบล/แขวง...................................... 
อําเภอ/เขต............................. จงัหวดั................................................................   รหสัไปรษณีย์………………………... 
หรือ    
(3) นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................. อาย.ุ........................ ปี 
อยู่บ้านเลขที�.......................... ถนน.....................................................................  ตําบล/แขวง..................................... 
อําเภอ/เขต............................. จงัหวดั.................................................................   รหสัไปรษณีย์ .................................. 

 

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี ���� ในวัน
องัคารที� �� เมษายน ���� เวลา ��:�� น. ณ ห้องบอลลรูม ชั �น �� โรงแรมพลูแมน กรุงเทพ จี สีลม  เลขที� ��� ถนนสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
����� หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 
       
กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนั �น ให้ถือเสมอืนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ    
             
     

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

 
 

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

 
หมายเหต ุ  
ผู้ถือหุ้นที�มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับ
มอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

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

 
        เขียนที�.......................................................................... 

       วนัที�.............  เดือน.........................................  พ.ศ. ....................... 
        
(1)  ข้าพเจ้า........................................................................................................ สญัชาติ.................................................................... 

ที�อยู่..............................................................................................................................................................................................  
(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยบูิลลี� เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจาํนวนทั �งสิ �นรวม.......................................... หุ้น   และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั.......................................... เสียง ดงันี �  
    หุ้นสามญั........................................................... หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั................................................ เสียง 

   หุ้นบุริมสิทธิ........................................................ หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั................................................ เสียง  
(3)  ขอมอบฉนัทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอยีดตามสิ�งที�ส่งมาด้วย) 

(1) นาย/นาง/นางสาว..................................... อํานวย นาครัชตะอมร ..............................................  อาย.ุ.............. �� .............. ปี      
อยู่บ้านเลขที�............ 12 ............  ถนน....................... สามคัคี 34 .......................... ตาํบล/แขวง............ ท่าทราย ............................  
อําเภอ/เขต.......... เมือง .............  จงัหวดั................. นนทบุรี .................................  รหสัไปรษณีย์................. 11000 …................... 
หรือ         

 (2) นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................................... อาย.ุ.................................. ปี 
อยู่บ้านเลขที�.............................. ถนน....................................................................  ตําบล/แขวง.................................................... 
อําเภอ/เขต................................ จงัหวดั................................................................. รหสัไปรษณีย์…………………………………. 
หรือ  
(2) นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................................... อาย.ุ.................................. ปี 
อยู่บ้านเลขที�.............................. ถนน....................................................................  ตําบล/แขวง.................................................... 
อําเภอ/เขต................................ จงัหวดั................................................................. รหสัไปรษณีย์…………………………………. 

 
คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี ��� �ในวัน
องัคารที� �� เมษายน ���� เวลา ��:�� น. ณ ห้องบอลลรูม ชั �น �� โรงแรม พลูแมน กรุงเทพ จี สีลม  เลขที� ��� ถนนสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
�����  หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 
    
(4)   ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั �งนี � ดงันี � 

วาระที� 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 เมื�อวันอังคารที� 25 เมษายน 2560 
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 
 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง  

 
วาระที� 2    รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 
 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง  

 
 

ติดอากร
แสตมป์  
20 บาท 

 

2 
20 
บาท 
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วาระที� 3    พิจารณาอนุมัตงิบการเงินประจาํปี สิ �นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 
 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง  

 
วาระที� 4    พิจารณาอนุมัตจ่ิายเงินปันผล สําหรับผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2560  
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 
 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง  

 
วาระที� 5    พิจารณาอนุมัตเิลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ  
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 
 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง  

 
การแต่งตั �งกรรมการทั �งชดุ 

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง  
 
การแต่งตั �งกรรมการเป็นรายบุคคล 
1.ชื�อกรรมการ    นางสุวัฒนา ตลุยาพิศิษฐ์ชัย 

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง  
 
2. ชื�อกรรมการ  ดร. สหัสโรจน์ โรจน์เมธา 

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง  
 
3. ชื�อกรรมการ นางสาวซนวา เด่นเมฆา 

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง  
    
วาระที� 6    พิจารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ และเงินบาํเหน็จกรรมการ ประจาํปี 2561 
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 
 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง  

 
วาระที� 7    เรื�อง พิจารณาอนุมัตแิต่งตั �งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2561 
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 
 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง  

 
วาระที� 8    เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี)        
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไว้ในหนังสือมอบฉนัทะนี � ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั �นไม่ถกูต้อง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

     
(6) ในกรณีที�ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที� 

ที�ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไว้ข้างต้น รวมถงึกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร   
 

 กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีที�ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที�ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉนัทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ         

      
    
    

ลงชื�อ.......................................................................ผู้มอบฉนัทะ 
    

 
ลงชื�อ......................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 
 
ลงชื�อ ................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 
 

ลงชื�อ ................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 
 
 
หมายเหต ุ 
 

1. ผู้ถือหุ้นที�มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
2. วาระเลือกตั �งกรรมการสามารถเลือกตั �งกรรมการทั �งชดุหรือเลือกตั �งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที�ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบุเพิ�มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉนัทะ
แบบ ข. ตามแนบ            
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยบูิลลี� เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) 
ในการประชมุผู้ถือหุ้นสามญัประจําปี ���� ในวนัองัคารที� 2� เมษายน ���� เวลา 14:00 ณ ห้องบอลลรูม ชั �น �� โรงแรมพลูแมน กรุงเทพ จี สีลม  
เลขที� ���  ถนนสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร �����  หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนัเวลาและสถานที�อื�นด้วย 

 

วาระที� .............. เรื�อง ……………………………………………………………………………………………..  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �   

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง 
 

วาระที� .............. เรื�อง ……………………………………………………………………………………………..   
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �   

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง 
 

วาระที� .............. เรื�อง ……………………………………………………………………………………………..   
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �   

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง 
 

วาระที� .............. เรื�อง ……………………………………………………………………………………………..   
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �   

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง 
 

วาระที� .............. เรื�อง ……………………………………………………………………………………………..   
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �   

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง 
 

วาระที� ............... เรื�อง เลือกตั �งกรรมการ  
 

ชื�อกรรมการ  ..........………………………………. 
 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง 

 

ชื�อกรรมการ  ………………..……………………. 
 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง 
 

ชื�อกรรมการ  ………………………………..……. 
 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง 

 

ชื�อกรรมการ  …………………………………..…. 
 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง 


