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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
(แบบท่ีกําหนดรายการต่าง ท่ีๆจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
เร่ืองกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2550 

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

 1.ขา้พเจา้.....................................................................................................................สญัชาติ........................................................... 
อยูบ่า้นเลขท่ี.......................................ถนน..................................................ตาํบล/แขวง................................................................................... 
อาํเภอ/เขต..........................................................จงัหวดั...............................................................รหสัไปรษณีย.์.............................................. 
 

 2.เป็นผูถื้อหุ้นของบริษัท  แกรททิทูด อินฟินิท จํากัด  (มหาชน)  โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม......................................หุน้ 
 

 3.ขอมอบฉนัทะให ้
     (1)................................................................................................................................................... อาย.ุ......................................ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี.......................................ถนน..................................................ตาํบล/แขวง................................................................................... 
อาํเภอ/เขต............................................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์................................ หรือ 
     (2)................................................................................................................................................... อาย.ุ......................................ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี.......................................ถนน..................................................ตาํบล/แขวง................................................................................... 
อาํเภอ/เขต............................................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์................................ หรือ 
     (3)................................................................................................................................................... อาย.ุ......................................ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี.......................................ถนน..................................................ตาํบล/แขวง................................................................................... 
อาํเภอ/เขต............................................................จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย.์................................ 
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
บริษัท   แกรททิทูด อินฟินิท  จํากัด  (มหาชน)  ประจําปี  2563 ในวันศุกร์ท่ี  3 เมษายน  2563  เวลา  9.30 น . ณ  ห้องป่ินเกล้า  ชั้ น  3          
โรงแรมเอสดี อเวนิว เลขท่ี 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700 หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 4.ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการเขา้ร่วมประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
วาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   -ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระน้ี - 
วาระท่ี 2  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือประจําปี 2562 เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2562 
   (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
วาระท่ี 3 พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2562 และรายงานประจําปี 2562 
   -ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระน้ี - 
 

(ปิดอากรแสตมป์  
20 บาท)  

(Duty Stamp 
Baht 20) 
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วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
   (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
วาระท่ี 5 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2562  เป็นเงินสํารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล 
   (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินของบริษัทฯ (Treasury Stock) 
   (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
วาระท่ี 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2563 
   (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
วาระท่ี 8 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระ 
   (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เลือกตั้งกรรมการท้ังชุด 
          เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
1. นายพรีเจต  สุวรรณนภาศรี          กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

          เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
         2. นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี   กรรมการ 
          เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
          3. นายการุณ ศรีวจิิตรานนท์   กรรมการ 
          เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
                4. นายวษิณุ มีอยู่         กรรมการ 
          เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
วาระท่ี 9 พจิารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจําปี 2563 
   (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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วาระท่ี 10 พจิารณาเร่ืองอ่ืน (ถ้ามี) 
   -ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระน้ี - 
 5.  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 6.  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริง
ประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทาํไดก้ระทาํไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือ
มอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 
       ลงช่ือ.............................................................ผูม้อบฉนัทะ 
               (..............................................................) 
 

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

       ลงช่ือ.............................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
               (..............................................................)  
หมายเหตุ 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูรั้บมอบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.) 
 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู ้ถือหุ้นของ บริษัท   แกรททิทูด  อินฟิ นิท   จํากัด  (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น                
บริษัท   แกรททิทูด  อินฟิ นิท   จํากัด  (มหาชน) ประจําปี  2563 ในวันศุกร์ท่ี  3 เมษายน  2563 เวลา 9.30 น . ณ  ห้องป่ินเกล้า  ชั้ น  3           
โรงแรม เอสดีอเวนิว เลขท่ี 94  ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั  กรุงเทพฯ 10700 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนัเวลา และ
สถานท่ีอ่ืนดว้ย 

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

วาระท่ี...........เร่ือง...................................................................................................................................................................... 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
วาระท่ี...........เร่ือง...................................................................................................................................................................... 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
วาระท่ี...........เร่ือง...................................................................................................................................................................... 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
วาระท่ี...........เร่ือง...................................................................................................................................................................... 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
วาระท่ี...........เร่ือง  เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
 

 นาย/นาง/นางสาว...................................................................................................... 
         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 นาย/นาง/นางสาว...................................................................................................... 
         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 นาย/นาง/นางสาว...................................................................................................... 
         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 นาย/นาง/นางสาว...................................................................................................... 
         เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 
 
 
 




