
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
 (แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุจากตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก และดแูลหุ้นเทา่นัน้ 
 

เขียนท่ี ....................................................................................... 
 
วนัท่ี ................ เดือน .....................................  พ.ศ. ............... 
 

(1) ข้าพเจ้า..................................…………………………………………………………………………………… 
ส านกังานตัง้อยู่เลขท่ี.............................ถนน .....................................ต าบล / แขวง .........................อ าเภอ / เขต ........................ 
จงัหวดั ………….................................รหสัไปรษณีย์ .................... 
 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั ................................................................................ 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ยูบิลล่ี เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม ............................................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ...........................  เสียง ดงันี ้
 
หุ้นสามญั ...............................................  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ............................................  เสียง 
หุ้นบริุมสทิธิ ...............................................  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ............................................  เสียง 

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

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

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

ขอมอบฉนัทะให้ 
 1. ช่ือ ............................................ อาย ุ........ ปี อยู่บ้านเลขท่ี .................... ถนน ............................... 
ต าบล / แขวง ........................ อ าเภอ / เขต ........................................ จงัหวดั ................... รหสัไปรษณีย์ ................  หรือ 
 
 2. ช่ือ ............................................ อาย ุ........ ปี อยู่บ้านเลขท่ี .................... ถนน ............................... 
ต าบล / แขวง ........................ อ าเภอ / เขต ........................................ จงัหวดั ................... รหสัไปรษณีย์ ................  หรือ 
 
3. ช่ือ ............................................ อาย ุ........ ปี อยู่บ้านเลขท่ี .................... ถนน ............................... 
ต าบล / แขวง ........................ อ าเภอ / เขต ........................................ จงัหวดั ................... รหสัไปรษณีย์ ................  หรือ 
 
 4. ช่ือ .นายอ านวย นาครัชตะอมร.. อาย ุ....59....ปี  อยู่บ้านเลขท่ี .......12............. ถนน ...สามคัคี34..... 
ต าบล / แขวง .... เมือง....................  อ าเภอ / เขต ........นนทบรีุ.................. จงัหวดั ...กรุงเทพ... รหสัไปรษณีย์ ...11000.. หรือ 
 
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558
ในวนัพธุท่ี 22 เมษายน 2558 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบอลลรูม ชัน้ 38 โรงแรม พลูแมน กรุงเทพ จี สีลม  เลขท่ี 188 ถนน สีลม  เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย     
 
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี  ้ดงันี ้
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 มอบฉนัทะบางสว่น คือ 

 หุ้นสามญั _______________  หุ้น และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ _______________ เสียง 
 หุ้นบริุมสทิธิ _____________  หุ้น และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ ________________ เสียง 

รวมสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด _______________________ เสียง 



 
(4)   ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
วาระท่ี 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 เม่ือวันอังคารท่ี 22 เมษายน 2557 

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

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง  
 

วาระท่ี 2   รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง  
 

วาระท่ี 3   พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง   
    

วาระท่ี 4   พจิารณาอนุมัตจ่ิายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2557 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (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   นางสุวัฒนา ตุลยาพศิิษฐ์ชัย 

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง  
 
2. ช่ือกรรมการ   ดร.สหัสโรจน์ โรจน์เมธา 

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง  
      

3. ช่ือกรรมการ  นายไพโรจน์ มาลีหอม 
เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง  
 

    
วาระท่ี 6   พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ และเงนิบ าเหน็จกรรมการ ประจ าปี 2558 

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

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง  
 
 
 
 
 



วาระท่ี 7   เร่ือง พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2558 
  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง  
 
วาระท่ี 8   เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)        

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

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง  
 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงไม่ถกูต้องและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 (6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณา
หรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ
มีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 
กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
 

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

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

 
หมายเหต ุ: 1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิม่เตมิได้ในใบประจ าตอ่แบบ หนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ค ตามแนบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค 
Attachment of the Proxy Form C 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ยบูิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 
ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2558 ในวนัพธุท่ี 22 เมษายน 2558 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 รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
 ห้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
 ห้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                  งดออกเสียง 
    

วาระท่ี .............. เร่ือง ……………………………………………………………………………………………..   
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเหน็สมควร  
 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 


