
 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.   (แบบท่ีกาํหนดรายการต่างๆ  ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) 

 

 
       เขียนท่ี......................................................................... 
       วนัท่ี.............เดือน.............................พ.ศ..................... 
 
 (1) ขา้พเจา้............................................................................................................สัญชาติ......................................... 
อยูบ่า้นเลขท่ี..................................ถนน...................................................ตาํบล/แขวง.............................................................. 
อาํเภอ/เขต.................................................จงัหวดั.....................................................รหสัไปรษณีย.์......................................... 
 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  
โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม.....................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.....................................เสียง ดงัน้ี 
       หุน้สามญั.......................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.........................................เสียง 
                      หุน้บุริมสิทธิ..................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.........................................เสียง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให ้
             (1) ............................................................................................................อาย.ุ.........................................ปี
อยูบ่า้นเลขท่ี..............................................ถนน...................................................ตาํบล/แขวง................................................. 
อาํเภอ/เขต...................................................จงัหวดั............................................................รหสัไปรษณีย.์................................ 

(2) นายพชร  ยติุธรรมดาํรง  อาย ุ71 ปี     กรรมการท่ีเป็นอิสระ 
บา้นเลขท่ี  19/52 หมู่ท่ี 1 ซอยริมคลองประปา ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี 
กรุงเทพมหานคร 10210 
(3) ร.ต.ต.เกรียงศกัด์ิ โลหะชาละ  อาย ุ78 ปี  กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

  บา้นเลขท่ี 20 ซอยรามคาํแหง 8 แยก 8 (อุดมยศ3) แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ในวนัพฤหสับดีท่ี 25 เมษายน  2562   เวลา 10.00 น.     ณ    อาคารปรีชากรุ๊ป ชั้น 9  
เลขท่ี 1919 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ี
อ่ืนดว้ย 
 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี  
                วาระท่ี 1 เร่ือง พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2561 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                                 (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
       วาระท่ี 2 เร่ือง รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 

  (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก , แบบ ข และ แบบ ค 



 
  
       วาระท่ี 3 เร่ือง อนุมัตงิบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัท ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

  (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  
       วาระท่ี 4 เร่ือง จัดสรรเงนิกําไร การจ่ายเงินปันผล และ จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 

  (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
       วาระท่ี 5 เร่ือง พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ   พร้อมกําหนดอํานาจกรรมการ 

  (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 5.1 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

                                           การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

              การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
                                            (1) นายสมเจตน ์ทิณพงษ ์

เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
                                            (2) นายปรีชา ถิรกิจพงศ ์

เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
                                            (3) นายสมพร เวชพาณิชย ์

เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
                                   5.2 พจิารณากําหนดอํานาจกรรมการ 

เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

          วาระท่ี 6 เร่ือง พจิารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
  (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

      วาระท่ี 7 เร่ือง พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
  (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก , แบบ ข และ แบบ ค 



 
 

       วาระท่ี 8  เร่ือง อ่ืนฯ (ถ้าม)ี 
  (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 
 (6)    ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือ
ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ข
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามท่ีเห็นสมควร 
 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้
ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 
 
 
      ลงช่ือ.........................................................ผูม้อบฉนัทะ 
               (......................................................) 
       
 

ลงช่ือ..........................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
               (......................................................) 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
1.  กรรมการอิสระของบริษทัท่ีไม่ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูรั้บมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ ตามขอ้ (3) ประกอบดว้ย  
     นายสมพร เวชพาณิชย์  เน่ืองจากจะครบวาระการดาํรงตาํแหน่งในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังน้ี   
2.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
     ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
3.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได ้
4.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้  ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบ 
     ประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ตามแนบ 
 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก , แบบ ข และ แบบ ค 



 
ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562  ในวนัพฤหสับดี ท่ี 25  เมษายน  2562   เวลา 10.00 น.     ณ    อาคาร
ปรีชากรุ๊ป ชั้น 9 เลขท่ี 1919 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั
เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

........................................................... 
 
 
       วาระท่ี .............. เร่ือง............................................................................................................................................  

(ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
       วาระท่ี .............. เร่ือง............................................................................................................................................  

(ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
       วาระท่ี .............. เร่ือง............................................................................................................................................  

(ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
       วาระท่ี .............. เร่ือง............................................................................................................................................  

(ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
       วาระท่ี .............. เร่ือง............................................................................................................................................  

(ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก , แบบ ข และ แบบ ค 



 
 
       วาระท่ี .................. เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)  
 

ช่ือกรรมการ............................................................................................................................................... 
เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

   
ช่ือกรรมการ............................................................................................................................................... 

เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   

ช่ือกรรมการ............................................................................................................................................... 
เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

   
ช่ือกรรมการ............................................................................................................................................... 

เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   

ช่ือกรรมการ............................................................................................................................................... 
เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ รายการในใบประจาํต่อหนงัสือมอบฉนัทะถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
      ลงลายมือช่ือ.......................................................ผูม้อบฉนัทะ
                          (.....................................................) 
            วนัท่ี......../........................./25.........  
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