
 สิ�งที�ส่งมาดว้ย �. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก , แบบ ข และ แบบ ค 

 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.   (แบบที�กาํหนดรายการต่างๆ ที�จะมอบฉันทะที�ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

 

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

       วนัที�.............เดือน.............................พ.ศ..................... 

 
 (�) ขา้พเจา้............................................................................................................สัญชาติ......................................... 

อยูบ่า้นเลขที�..................................ถนน...................................................ตาํบล/แขวง.............................................................. 

อาํเภอ/เขต.................................................จงัหวดั.....................................................รหสัไปรษณีย.์......................................... 

 (�) เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจาํนวนทั�งสิ�นรวม.....................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.....................................เสียง ดงันี� 

       หุ้นสามญั.......................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.........................................เสียง 

                      หุ้นบุริมสิทธิ..................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.........................................เสียง 

 (�) ขอมอบฉนัทะให ้

             (�) ............................................................................................................อายุ..........................................ปี

อยูบ่า้นเลขที�..............................................ถนน...................................................ตาํบล/แขวง................................................. 

อาํเภอ/เขต...................................................จงัหวดั............................................................รหสัไปรษณีย.์................................ 

(�) นายพชร  ยติุธรรมดาํรง  อาย ุ�� ปี     กรรมการที�เป็นอิสระ 

บา้นเลขที�  ��/�� หมูที่� � ซอยริมคลองประปา ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสี� 

กรุงเทพมหานคร ����� 

(�) นายสมพร  เวชพาณิชย ์  อาย ุ�� ปี  กรรมการที�เป็นอิสระ 

  บา้นเลขที� ���/��  ซอยสุขมุวิท ��  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร ����� 

 คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ���� ในวนัพฤหสับดีที� �� กรกฎาคม  ����   เวลา ��.�� น.     ณ    อาคารปรีชากรุ๊ป ชั�น �  

เลขที� ���� ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร   หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�

อื�นดว้ย 

 (�) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั�งนี�ดงันี�   

                วาระที� � เรื�อง พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี ���� เมื�อวันที� �� เมษายน 2562 

      (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

                                 (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  บตัรเสีย  

 

       วาระที� � เรื�อง รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที�ผ่านมา 

  (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

  (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง บตัรเสีย  

 



 สิ�งที�ส่งมาดว้ย �. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก , แบบ ข และ แบบ ค 

 

  

       วาระที� � เรื�อง อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัท สิ�นสุด ณ วันที� 31 ธนัวาคม 2562 

  (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

     (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง          บตัรเสีย   

  

       วาระที� � เรื�อง จัดสรรเงินกําไร การจ่ายเงินปันผล และ จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 

  (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

  (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง บตัรเสีย  

 

       วาระที� � เรื�อง พจิารณาเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ   พร้อมกําหนดอํานาจกรรมการ 

  (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

   (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

 5.1 พจิารณาเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

                                           การแต่งตั�งกรรมการทั�งชุด 

เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง บตัรเสีย  

              การแต่งตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล 

                                            (�) นางสาวทิพาพร อศัวโสตถิ�  

เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง บตัรเสีย  

                                            (�) ร.ต.ต.เกรียงศกัดิ�  โลหะชาละ 

เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง บตัรเสีย  

                                            (�) นายฐนนทศ์รณ์ เลิศฤทธิ� ศิริกุล 

เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง                 บตัรเสีย  

                                   5.2 พจิารณากําหนดอํานาจกรรมการ 

เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 

          วาระที� � เรื�อง พจิารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

  (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

  (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง       บตัรเสีย 

 

      วาระที� � เรื�อง พจิารณาแต่งตั�งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

  (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

  (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 



 สิ�งที�ส่งมาดว้ย �. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก , แบบ ข และ แบบ ค 

 

 

       วาระที� �  เรื�อง อื�นฯ (ถ้ามี) 

  (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

  (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 

 (�) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี�ให้ถือว่า

การลงคะแนนเสียงนั�นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 

 (�)    ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือ

ในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ข

เปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ

ตามที�เห็นสมควร 

 
 กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แตก่รณีที�ผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้

ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 
 
 
      ลงชื�อ.........................................................ผูม้อบฉนัทะ 

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

       
 

ลงชื�อ..........................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

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

 
 
 
 
หมายเหต ุ

�.  กรรมการอิสระของบริษทัที�ไม่ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูรั้บมอบอาํนาจจากผูถื้อหุ้น ตามขอ้ (�) ประกอบดว้ย  

     ร.ต.ต.เกรียงศักดิ� โลหะชาละ  เนื�องจากจะครบวาระการดาํรงตาํแหน่งในการประชุมผูถื้อหุ้นครั� งนี�    

�.  ผูถื้อหุ้นที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

     ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

�.  วาระเลือกตั�งกรรมการสามารถเลือกตั�งกรรมการทั�งชุดหรือเลือกตั�งกรรมการเป็นรายบคุคลได ้

�.  ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไวข้า้งตน้  ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ�มเติมไดใ้นใบ 

     ประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ตามแนบ 

 
 



 สิ�งที�ส่งมาดว้ย �. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก , แบบ ข และ แบบ ค 

 
ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ����  ในวนัพฤหสับดี ที� ��  กรกฎาคม  ����   เวลา ��.�� น.     ณ    อาคาร

ปรีชากรุ๊ป ชั�น � เลขที� ���� ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั

เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

........................................................... 

 
 

       วาระที� .............. เรื�อง............................................................................................................................................  

(ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

(ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง         บตัรเสีย 

 

       วาระที� .............. เรื�อง............................................................................................................................................  

(ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

(ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง        บตัรเสีย 

 

       วาระที� .............. เรื�อง............................................................................................................................................  

(ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

(ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง       บตัรเสีย 

 

       วาระที� .............. เรื�อง............................................................................................................................................  

(ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

(ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง       บตัรเสีย  

 

       วาระที� .............. เรื�อง............................................................................................................................................  

(ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

(ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง       บตัรเสีย 

 
 
 



 สิ�งที�ส่งมาดว้ย �. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก , แบบ ข และ แบบ ค 

 
 

       วาระที� .................. เรื�อง เลือกตั�งกรรมการ (ต่อ)  

 

ชื�อกรรมการ............................................................................................................................................... 

เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  บตัรเสีย 

   

ชื�อกรรมการ............................................................................................................................................... 

เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  บตัรเสีย 

   

ชื�อกรรมการ............................................................................................................................................... 

เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  บตัรเสีย 

   

ชื�อกรรมการ............................................................................................................................................... 

เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  บตัรเสีย 

   

ชื�อกรรมการ............................................................................................................................................... 

เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  บตัรเสีย 

 

 ขา้พเจา้ขอรับรองว่า รายการในใบประจาํต่อหนงัสือมอบฉนัทะถกูตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทกุประการ 

 

 

 

      ลงลายมือชื�อ.......................................................ผูม้อบฉนัทะ

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

            วนัที�......../........................./��.........  

 

 

      ลงลายมือชื�อ.......................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ

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

            วนัที�......../........................./��......... 

 


