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

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

     วันท่ี............  เดือน...........................................  พ.ศ. ................................
     
(1)  ข้าพเจ้า ........................................................................................ สัญชาติ..........................................................        

ท่ีอยู.่................................................................................................................................................................................. 
(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูบิลล่ี เอ็นเตอรไ์พรส์ จ ากัด (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจ านวนท้ังสิ้นรวม.............................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ................................. เสียง ดังนี ้
          

    หุ้นสามัญ............................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ....................................... เสียง 
  หุ้นบุริมสิทธิ........................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................ เสียง  

(3)  ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมรีายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย) 
(1) นาย/นาง/นางสาว.........อ านวย นาครชัตะอมร.......................... อายุ............ 55.........ปี       
อยู่บ้านเลขท่ี.......12............ ถนน.......................สามัคคี 34.......................... ต าบล/แขวง............ท่าทราย......  
อ าเภอ/เขต.......เมือง.............  จังหวัด.................นนทบุรี.................... รหัสไปรษณยี์.......11000.................. 
หรือ       

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

อ าเภอ/เขต.............................  จังหวัด................................................................ รหัสไปรษณยี ์
หรือ    
 (3) นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................  อายุ.............................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี.......................... ถนน....................................................................  ต าบล/แขวง......................... 
อ าเภอ/เขต............................. จังหวัด................................................................ รหัสไปรษณยี ์
  

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามัญผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2554 
ในวันอังคาร ท่ี 19 เมษายน 2554 เวลา 14:00 นาฬิกา ณ ห้องเดอะริเวอร ์ชั้น4 โรงแรม ชาเทรยีม สวีท กรุงเทพฯ  เลขท่ี 28 ถนนเจริญกรงุ เขตบาง
คอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย     
       
กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมน้ัน ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ    
           
        
ลงนาม …………………………………….. ผู้มอบฉันทะ   ลงนาม ………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ  

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

ลงนาม  …………………………………….. ผู้รับมอบฉันทะ ลงนาม ………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ  
    ( ...................................................)           ( .................................................... )  

 
หมายเหตุ   
ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้  

ติดอากร

แสตมป์  

20 บาท 



   หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข  
PROXY (Form B.)  

 
       เขียนท่ี.......................................................... 
         
     วันท่ี............. เดือน........................................ พ.ศ....................................
          
(1) ข้าพเจ้า...................................................................................................... สัญชาติ.......................................................  
ท่ีอยู.่........................................................................................................................................................................................  
(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูบิลล่ี เอ็นเตอรไ์พรส์ จ ากัด (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจ านวนท้ังสิ้นรวม.............................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ................................. เสียง ดังนี ้  
 

    หุ้นสามัญ............................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ....................................... เสียง 
  หุ้นบุริมสิทธิ........................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................ เสียง  

(3)  ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมรีายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย) 
(1) นาย/นาง/นางสาว.........อ านวย นาครชัตะอมร.......................... อายุ............ 54.........ปี       
อยู่บ้านเลขท่ี.......12............ ถนน.......................สามัคคี 34.......................... ต าบล/แขวง............ท่าทราย......  
อ าเภอ/เขต.......เมือง.............  จังหวัด.................นนทบุรี.................... รหัสไปรษณยี์.......11000.................. 
หรือ         

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

อ าเภอ/เขต.............................  จังหวัด................................................................ รหัสไปรษณยี ์
หรือ  
 (3) นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................  อายุ.............................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี.......................... ถนน....................................................................  ต าบล/แขวง......................... 
อ าเภอ/เขต............................. จังหวัด................................................................ รหัสไปรษณยี ์……………. 
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2554 
ในวันอังคาร ที่ 19 เมษายน 2554 เวลา 14:00 นาฬิกา ณ ห้องเดอะริเวอร ์ชั้น4 โรงแรม ชาเทรยีม สวีท กรุงเทพฯ  เลขท่ี 28 ถนนเจริญกรงุ  
เขตบางคอแหลม กรงุเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย    
    
(4)   ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2554 เม่ือวันพุธท่ี 7 เมษายน 2553 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง  
 

วาระท่ี 2   รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง  
 

วาระท่ี 3   พิจารณาอนุมัติงบดุล บญัชกี าไรขาดทุนและรายงานผู้สอบบัญชี ของบริษัทสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง  
    
 

ติดอากร

แสตมป์  

20 บาท 

 

2 

20 
บาท 



วาระท่ี 4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินเงินก าไรของบริษัท ประจ าปี 2553 ตามทุนส ารองตามกฎหมาย  
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง  
 
วาระท่ี 5   พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2553  

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง  
    
วาระท่ี 6   พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2554 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 

 
การแต่งตั้งกรรมการท้ังชุด 

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง  
 
การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
1.ชื่อกรรมการ   นายอ านวย นาครัชตะอมร 

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง  
 
2. ชื่อกรรมการ   นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต 

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง  
      

3. ชื่อกรรมการ  นายคงเดช โอฬารรต ิ
เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง  

  
(ข)  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ ประจ าปี 2554 

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง  
 
วาระท่ี 7   เร่ือง พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าป ี2554  

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง  
 
วาระท่ี 8   เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)        

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 

   
 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ัน

ไม่ถูกต้องและไม่ใชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น      
 (6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ี 

ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิม่เติมข้อเท็จจรงิ
ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  

 
 
 
  



 กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจ้าได้กระท าเองทุกประการ         

      
       

ลงชื่อ.......................................................................ผูม้อบฉันทะ 
    

 
ลงชื่อ......................................................................ผู้รบัมอบฉันทะ 
 
 
ลงชื่อ ................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ 

 
 

ลงชื่อ ................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ 
 
หมายเหตุ    
1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
           
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
     
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิม่เติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ          
     
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 



 
ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2554 ในวันอังคารท่ี 19 เมษายน 2554 เวลา 14:00 น. ณ ห้องเดอะริเวอร ์ชั้น4  
โรงแรม ชาเทรียม สวีท กรงุเทพฯ  เลขท่ี 28 ถนนเจรญิกรงุ เขตบางคอแหลม กรงุเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวันเวลา 
และสถานท่ีอื่นด้วย 

 
วาระท่ี .............. เรื่อง ……………………………………………………………………………………………..   

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
 ห้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้  

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
    

วาระท่ี .............. เรื่อง ……………………………………………………………………………………………..   
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
 ห้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้  

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
 

วาระท่ี .............. เรื่อง ……………………………………………………………………………………………..   
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
 ห้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้  

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
    
วาระท่ี .............. เรื่อง ……………………………………………………………………………………………..   

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
 ห้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้  

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
    

วาระท่ี .............. เรื่อง ……………………………………………………………………………………………..   
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี   

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
    

วาระท่ี .............. เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ  
 
ชื่อกรรมการ  ………………………………. 

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
 

ชื่อกรรมการ  ………………………………. 
เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
 

ชื่อกรรมการ  ………………………………. 
เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
 

ชื่อกรรมการ  ………………………………. 
เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
 



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
 (แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏชือ่ในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนจากต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นเท่าน้ัน 
 

เขียนท่ี ....................................................................................... 
 
วันท่ี ................ เดือน .....................................  พ.ศ. ............... 
 

(1) ข้าพเจ้า..................................…………………………………………………………………………………… 
ส านักงานต้ังอยู่เลขท่ี.............................ถนน .....................................ต าบล / แขวง .........................อ าเภอ / เขต ........................ 
จังหวัด ………….................................รหัสไปรษณีย ์.................... 
 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ ................................................................................ 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บรษัิท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจ านวนท้ังสิ้นรวม ............................................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ...........................  เสียง ดังนี ้
 
หุ้นสามัญ ...............................................  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ............................................  เสียง 
หุ้นบุริมสิทธิ ...............................................  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ............................................  เสียง 

 
 (2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูบิลล่ี เอ็นเตอรไ์พรส์ จ ากัด (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจ านวนท้ังสิ้นรวม.............................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ................................. เสียง ดังนี ้
          

    หุ้นสามัญ............................................. หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ....................................... เสียง 
  หุ้นบุริมสิทธิ........................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................ เสียง 
 

ขอมอบฉันทะให้ 
 1. ชื่อ ............................................ อายุ ........ ปี อยู่บ้านเลขท่ี .................... ถนน ............................... 
ต าบล / แขวง ........................ อ าเภอ / เขต ........................................ จังหวัด ................... รหัสไปรษณยี ์................  หรือ 
 
 2. ชื่อ ............................................ อายุ ........ ปี อยู่บ้านเลขท่ี .................... ถนน ............................... 
ต าบล / แขวง ........................ อ าเภอ / เขต ........................................ จังหวัด ................... รหัสไปรษณยี ์................  หรือ 
 
3. ชื่อ ............................................ อายุ ........ ปี อยู่บ้านเลขท่ี .................... ถนน ............................... 
ต าบล / แขวง ........................ อ าเภอ / เขต ........................................ จังหวัด ................... รหัสไปรษณยี ์................  หรือ 
 
 4. ชื่อ .นายอ านวย นาครัชตะอมร.. อายุ ....54....ปี  อยู่บ้านเลขท่ี .......12............. ถนน ...สามัคคี34..... 
ต าบล / แขวง .... เมือง....................  อ าเภอ / เขต ........นนทบุรี.................. จังหวัด ...กรุงเทพ... รหัสไปรษณยี ์...11000.. หรือ 
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2554 ใน
วันท่ี 19 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น.ณ ห้องเดอะรืเวอร ์ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม สวีท กรุงเทพฯ เลขท่ี 28 ถนนเจรญิกรงุ เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานท่ีอื่น 
 
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้นี้ ดังนี้ 
 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 มอบฉันทะบางส่วน คือ 

 หุ้นสามัญ _______________  หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _______________ เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ _____________  หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ________________ เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ท้ังหมด _______________________ เสียง 



 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้
วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2554 เม่ือวันพุธท่ี 7 เมษายน 2553 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง  
 

วาระท่ี 2   รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง  
 

วาระท่ี 3   พิจารณาอนุมัติงบดุล บญัชกี าไรขาดทุนและรายงานผู้สอบบัญชี ของบริษัทสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังนี ้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง  
    

วาระท่ี 4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินเงินก าไรของบริษัท ประจ าปี 2553 ตามทุนส ารองตามกฎหมาย  
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง  
 
วาระท่ี 5   พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2553  

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง  
    
วาระท่ี 6   พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2554 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 

 
 การแต่งตั้งกรรมการท้ังชุด 

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง  
 
การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
1.ชื่อกรรมการ   นายอ านวย นาครัชตะอมร 

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง  
 
2. ชื่อกรรมการ   นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต 

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง  
      

3. ชื่อกรรมการ  นายคงเดช โอฬารรต ิ
เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง  

  
 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ ประจ าปี 2554 

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง  
 

 



วาระท่ี 7   เร่ือง พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าป ี2554  
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง  
 
วาระท่ี 8   เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)        

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง  
 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงไม่ถกูต้องและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 (6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจรงิประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะ
มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 
กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมน้ัน ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 
 

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

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

 
หมายเหตุ : 1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิม่เติมได้ในใบประจ าต่อแบบ หนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค ตามแนบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค 
Attachment of the Proxy Form C 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2554 ในวันอังคารท่ี 19 เมษายน 2554 เวลา 14:00 น. ณ ห้องเดอะริเวอร ์ชั้น4  
โรงแรม ชาเทรียม สวีท กรงุเทพฯ  เลขท่ี 28 ถนนเจรญิกรงุ เขตบางคอแหลม กรงุเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวันเวลา 
และสถานท่ีอื่นด้วย 

 
วาระท่ี .............. เรื่อง ……………………………………………………………………………………………..   

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
 ห้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้  

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
    

วาระท่ี .............. เรื่อง ……………………………………………………………………………………………..   
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
 ห้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้  

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
 

วาระท่ี .............. เรื่อง ……………………………………………………………………………………………..   
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
 ห้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้  

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
    
วาระท่ี .............. เรื่อง ……………………………………………………………………………………………..   

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
 ห้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้  

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
    

วาระท่ี .............. เรื่อง ……………………………………………………………………………………………..   
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี   

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
 

วาระท่ี .............. เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ  
 
ชื่อกรรมการ  ………………………………. 

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
 

ชื่อกรรมการ  ………………………………. 
เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
 

ชื่อกรรมการ  ………………………………. 
เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
 

ชื่อกรรมการ  ………………………………. 
เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
 

 


