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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

(แบบทีก่ าหนดรายการต่างๆทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชัดเจนตายตวั) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า 

เร่ืองก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ.2550 
เขียนท่ี..................................................................... 

       วนัท่ี................ เดือน.........................................พ.ศ. ............. 
 1.ขำ้พเจำ้.....................................................................................................................สญัชำติ........................................................... 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี.......................................ถนน..................................................ต  ำบล/แขวง................................................................................... 
อ ำเภอ/เขต..........................................................จงัหวดั...............................................................รหสัไปรษณีย.์.............................................. 
 

 2.เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท  แกรทททูิด อนิฟินิท จ ากดั  (มหาชน)  โดยถือหุน้จ ำนวนทั้งส้ินรวม......................................หุน้ 
 

 3.ขอมอบฉนัทะให ้
     (1)................................................................................................................................................... อำย.ุ......................................ปี 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี.......................................ถนน..................................................ต  ำบล/แขวง................................................................................... 
อ ำเภอ/เขต............................................................จงัหวดั...............................................รหัสไปรษณีย.์................................ หรือ 
     (2)................................................................................................................................................... อำย.ุ......................................ปี 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี.......................................ถนน..................................................ต ำบล/แขวง................................................................................... 
อ ำเภอ/เขต............................................................จงัหวดั...............................................รหัสไปรษณีย.์................................ หรือ 
     (3)................................................................................................................................................... อำย.ุ......................................ปี 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี.......................................ถนน..................................................ต ำบล/แขวง................................................................................... 
อ ำเภอ/เขต............................................................จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย.์................................ 
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพ่ือเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น 
บริษทั  แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน)  ประจ ำปี 2561 ในวนัจนัทร์ท่ี 30 เมษำยน 2561  เวลำ  9.30 น. ณ หอ้งป่ินเกลำ้ 1 ชั้น 9 โรงแรม 
รอยลั ซิต้ี (ป่ินเกลำ้) เลขท่ี 800 ถนนบรมรำชชนนี แขวงบำงบ ำหรุ เขตบำงพลดั กรุงเทพฯ 10700 หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และ
สถำนท่ีอ่ืนดว้ย 
 4.ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรเขำ้ร่วมประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
วาระที ่1  เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
   -ไม่มีกำรลงคะแนนเสียงในวำระน้ี - 
วาระที ่2  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือประจ าปี 2560 เม่ือวนัที ่18 เมษายน 2560 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
วาระที ่3 พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 และรายงานประจ าปี 2560 
   -ไม่มีกำรลงคะแนนเสียงในวำระน้ี - 
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วาระที ่4 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 เป็นเงนิส ารองตามกฎหมาย 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายปันผลส าหรับผลกการด าเนินงานปี 2560 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
วาระที ่8 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอกีวาระ 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
  เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
          เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
               1. นายเจษฎาวฒัน์ เพรียบจริยวฒัน์          ประธานกรรมการ 
          เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
               2. นายกนัต์ อรรฆย์วรวทิย์    ประธานกรรมการตรวจสอบ 
          เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
               3. นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี   กรรมการ 
          เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
                     4. นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณนภาศรี        กรรมการ 
          เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2561 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
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วาระที ่10 พจิารณาเร่ืองอ่ืน (ถ้าม)ี 
   -ไม่มีกำรลงคะแนนเสียงในวำระน้ี - 
 5.  กำรลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่ำกำรลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหุน้ 
 6.  ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริง
ประกำรใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
 กิจกำรใดท่ีผูรั้บมอบฉนัท ำไดก้ระท ำไปในกำรประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตำมท่ีขำ้พเจำ้ระบุในหนงัสือ
มอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวำ่ขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 
       ลงช่ือ.............................................................ผูม้อบฉนัทะ 
               (..............................................................) 
 

       ลงช่ือ.............................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
               (..............................................................) 
 

       ลงช่ือ.............................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
               (..............................................................)  
หมายเหตุ 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถ
แบ่งแยกจ ำนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้
2. วำระเลือกตั้งกรรมกำร สำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวำระท่ีพิจำรณำในกำรประชุมมำกกวำ่วำระท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ ผูรั้บมอบฉนัทะสำมำรถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ ำต่อแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตำมแนบ 
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ใบประจ ำต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.) 

 กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู ้ถือหุ้นของ บริษัท  แกรททิทูด อินฟินิท  จ ากัด (มหาชน)  ในกำรประชุมสำมัญผู ้ถือหุ้น                
บริษัท  แกรทททูิด อนิฟินิท  จ ากดั (มหาชน) ประจ ำปี 2561 ในวนัจนัทร์ท่ี 30 เมษำยน 2561 เวลำ 9.30 น. ณ หอ้งป่ินเกลำ้ 1 ชั้น 9 โรงแรม 
รอยลั ซิต้ี (ป่ินเกลำ้) เลขท่ี 800 ถนนบรมรำชชนนี แขวงบำงบ ำหรุ เขตบำงพลดั  กรุงเทพฯ 10700 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนัเวลำ และ
สถำนท่ีอ่ืนดว้ย 

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

วำระท่ี...........เร่ือง...................................................................................................................................................................... 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
วำระท่ี...........เร่ือง...................................................................................................................................................................... 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
วำระท่ี...........เร่ือง...................................................................................................................................................................... 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
วำระท่ี...........เร่ือง...................................................................................................................................................................... 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
วำระท่ี...........เร่ือง  เลือกตั้งกรรมกำร (ต่อ) 
 

 นำย/นำง/นำงสำว...................................................................................................... 
         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 นำย/นำง/นำงสำว...................................................................................................... 
         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 นำย/นำง/นำงสำว...................................................................................................... 
         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 นำย/นำง/นำงสำว...................................................................................................... 
         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 
 
 
 
 


