
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      บริษัท แกรททิทดู อินฟินิท จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

วนัองัคารที� 21 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องปิ�นเกล้า 2 ชั )น 9     
โรงแรม รอยลั ซิตี ) (ปิ�นเกล้า) 800 ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลดั 

กรุงเทพมหานคร 10700 

 หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 
 

G I F T 



                                                                                                                   บริษัท แกรททิทดู อินฟินิท จํากดั (มหาชน) 
                                          

 

1 

ที� GIFT58/22016 

  วนัที� 7 มีนาคม 2558 

เรื�อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

      บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1.  สาํเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครั5 งที� 1/2557  
2.  รายงานประจาํปี 2557 ในรูปแบบซีดีรอม 
3.  รายละเอียดของใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื5อหุ้นสามญัของบริษทัที�จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัรุ่นที� 1      

(GIFT-W1) 
4.  แบบรายงานการเพิ�มทุน (F 53-4) 
5.  ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ และถูกเสนอชื�อให้เขา้ดาํรงตาํแหน่งอีก 

วาระหนึ�ง  
6.  ขอ้บงัคบัของบริษทัเฉพาะที�เกี�ยวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
7.  เงื�อนไขหลกัเกณฑ ์และวธีิปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
8.  ประวติักรรมการอิสระผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 
9.  หนงัสือมอบฉนัทะ จาํนวน 3 แบบ (เลือกใชแ้บบใดแบบหนึ�ง) 

              10.  แผนที�จดัประชุมผูถื้อหุน้ 
 

 คณะกรรมการบริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจาํปี 2558 (“การประชุม”) ในวนัองัคารที�  21  เมษายน 2558  เวลา  9.00 น. เป็นตน้ไป  ณ.หอ้งปิ� นเกลา้ 2 ชั5น 9 โรงแรม รอยลั 
ซิตี5 (ปิ� นเกลา้) เลขที� 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี5  
 

วาระที� 1 เรื�องที�ประธานแจ้งให้ที�ประชุมทราบ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  เนื�องดว้ยประธานกรรมการบริษทัมีเรื�องต่างๆ อาทิ รายงานความคืบหนา้การดาํเนินการตามมติที�
ประชุมผูถื้อหุน้คราวที�ผา่นมา เป็นตน้ ซึ�งจาํเป็นที�จะแจง้ใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้ทราบ 

   ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นควรใหที้�ประชุมรับทราบเรื�องต่างๆ 

   การลงมติ วาระนี5ไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื�องจากเป็นวาระเพื�อทราบ 

 

วาระที� 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครั0งที� 1/2557 เมื�อวนัที� 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

   วัตถุประสงค์และเหตุผล  การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครั5 งที� 1/2557 จดัขึ5นเมื�อวนัที� 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 โดยบริษทัฯ ได้
จดัทาํรายงานการประชุมดงักล่าวเพื�อเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณารับรองรายงานการประชุม  



                                                                                                                   
 

   ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ธนัวาคม พ.ศ. 2557 แลว้ เห็นวา่ไดมี้การบนัทึกไวอ้ยา่งถูกตอ้ง จึงเห็นควรใหที้�ประชุมผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว โดยมี
รายละเอียดตามสาํเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น
(ตามเอกสารแนบ 1) 

   การลงมติ วาระนี5ตอ้งผ่านการรับรองดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ� งของจาํนวนเสียงทั5งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที� 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสําหรับ

ประจําปี 2557  
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพื�อให้เป็นไปตาม พรบ
คณะกรรมการบริษทัตอ้งรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปีที�ผ่านมา ให้แก่ผูถื้อหุ้นรับทราบในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปี 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการ
ประจาํปีของคณะกรรมการให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบ
หนงัสือเชิญประชุมในครั5 งนี5  (ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 

งบแสดงฐานะการเงนิสําหรับปี 
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คณะกรรมการบริษทัไดต้รวจทานรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครั5 งที� 
มีการบนัทึกไวอ้ยา่งถูกตอ้ง จึงเห็นควรใหที้�ประชุมผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว โดยมี

สามญัผูถื้อหุ้นครั5 งที� 1/2557 ที�ไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครั5 งนี5  

ะนี5ตอ้งผ่านการรับรองดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ� งของจาํนวนเสียงทั5งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุม

พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 

เพื�อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษทัที�กาํหนดให้
กรรมการบริษทัตอ้งรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปีที�ผ่านมา ให้แก่ผูถื้อหุ้นรับทราบในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

คณะกรรมการบริษทัเห็นควรรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 
ประจาํปีของคณะกรรมการให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจาํปี 2557

ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 2)  
งบแสดงฐานะการเงนิสําหรับปี สิ0นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2557 ซึ�งสรุปสาระสําคญั ดงันี0

      

บริษัท แกรททิทดู อินฟินิท จํากดั (มหาชน) 
                                          

ไดต้รวจทานรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครั5 งที� 1/2557 เมื�อวนัที� 12 
มีการบนัทึกไวอ้ยา่งถูกตอ้ง จึงเห็นควรใหที้�ประชุมผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว โดยมี

ที�ไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครั5 งนี5  

ะนี5ตอ้งผ่านการรับรองดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ� งของจาํนวนเสียงทั5งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุม

ประจําปี 2557 และรายงาน

ขอ้บงัคบัของบริษทัที�กาํหนดให้
กรรมการบริษทัตอ้งรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปีที�ผ่านมา ให้แก่ผูถื้อหุ้นรับทราบในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

รรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2557 และรายงาน
7 ที�ได้จดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อม

ซึ�งสรุปสาระสําคญั ดงันี0 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
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บริษัท แกรททิทดู อินฟินิท จํากดั (มหาชน) 
                                          

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 



                                                                                                                   
 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกระแสเงนิสดสําหรับปี สิ0นสุดวนัที� 

 การลงมติ  วาระนี5ไม่มีการลงคะแนนเสียง
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กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สิ0นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2557 ซึ�งสรุปสาระสําคญั ดงันี0

 

สําหรับปี สิ0นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2557 ซึ�งสรุปสาระสําคญั ดงันี0

มีการลงคะแนนเสียง เนื�องจากเป็นวาระเพื�อทราบ  

บริษัท แกรททิทดู อินฟินิท จํากดั (มหาชน) 
                                          

ซึ�งสรุปสาระสําคญั ดงันี0 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

 

ซึ�งสรุปสาระสําคญั ดงันี0 
(หน่วย : ลา้นบาท) 
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วาระที� 4 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สิ0นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2557  
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพื�อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษทัที�กาํหนดให้
คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัทาํงบการเงิน ณ วนัสิ5นสุดของรอบบญัชีของบริษทัฯ เสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี เพื�อพิจารณา
อนุมติังบการเงิน 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัเห็นควรเสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะ
การเงิน สาํหรับปีสิ5นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ.2557  ซึ� งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตแลว้ (ปรากฏในรายงานประจาํปี 2557 ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 2) 

การลงมติ วาระนี5 ตอ้งผ่านการรับรองดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึ�งหนึ� งของจาํนวนเสียงทั5งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระที� 5 พิจารณาอนุมัติ จัดสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงาน สําหรับปี 2557 เป็นเงินสํารองตามกฎหมายและ

พจิารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานปี 2557 
 วตัถุประสงค์และเหตุผล  เพื�อใหเ้ป็นไปตาม พรบ.บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ที�กาํหนดใหต้อ้ง

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ�งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 

จนกวา่ทุนสาํรองนี5จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาความเหมาะสมของการ

จ่ายหรืองดเวน้การจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงาน โดยตอ้งนาํเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติั 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิสาํหรับปี 2557 (งบเฉพาะกิจการ) จาํนวน 76.73 ลา้นบาท บริษทัฯ จึงเห็น

ควรเสนอใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาการจดัสรรสาํรองเพื�อไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และพิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จากผลการดาํเนินงานปี 2557 โดยมีรายละเอียดดงันี5   

  1. จดัสรรกาํไรสุทธิเป็นเงินสาํรองตามกฎหมาย จาํนวน 3,904,004.12 บาท ซึ�งคิดเป็นอตัราร้อยละ 5.08 ของกาํไร
สุทธิประจาํปี ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีเงินสาํรองตามกฎหมาย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 จาํนวน 12,510,000 บาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 4.13 ของทุนจดทะเบียน 

  2. การจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2557  คณะกรรมการบริษทัเห็นควรเสนอการงดจ่ายปันผลใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้ สาํหรับรอบวนัที� 1 ตุลาคม 2557 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ทั5งนี5  บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับงวด
สิ5นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2557 ไปแลว้ตามมติที�ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครั5 งที� 1/2557 เมื�อวนัที� 12 ธนัวาคม 2557 จาํนวน 
100,393,362.37 บาท ดงันั5น บริษทัจึงไม่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ�มเติม 

 การลงมติ วาระนี5ตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนเสียงทั5งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระที� 6 พจิารณาแต่งตั0งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2558 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพื�อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ซึ� งกาํหนดให้ที�
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีแต่งตั5งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั เป็นประจาํทุกปี 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นควร
เสนอใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั ดงันี5  
 พิจารณาและอนุมติัแต่งตั5 ง นางชลรส สันติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที�   4523 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์          
เอื5ออนันต์กุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3844  และ/หรือ นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3930 และ/หรือ    



                                                                                                                   
 

นายกฤษดา เลิศวนา  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 
การตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษทัฯ ประจาํปี 
เสียใดๆ กบับริษทัฯ โดยมีค่าตอบแทน 870,000

                               
 การลงมติ วาระนี5ตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนเสียงทั5งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งม
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที� 7 พจิารณาแต่งตั0งกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งอกีวาระ
 วตัถุประสงค์และเหตุผล  เพื�อให้เป็นไปตาม
การประชุมสามญัประจาํปีทุกครั5 งให้กรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระหนึ�งในสาม 
ตามวาระแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงที�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม กรรมการที�ออกจากตาํแหน่งนั5นอาจ
ถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได”้  โดยในการป
1) นายเจษฎาวฒัน์  เพรียบจริยวฒัน์  2) นายกนัต ์ อรรฆยว์รวทิย ์

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั5งกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตาม
วาระหนึ�ง ดงันี5  

1. นายเจษฎาวฒัน ์ เพรียบจริยวฒัน์

2. นายกนัต ์ อรรฆยว์รวทิย์

3. นางสาวปิยะนนัท ์ สุวรรณนภาศรี

4. นางสาวสุธิดา  สุวรรณนภาศรี

 ซึ�งบุคคลทั5ง 4 คนเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตาม
เสนอชื�อใหด้าํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง (ตามเอกสารแนบ
 การลงมติ วาระนี5ตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนเสียงทั5งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

 

วาระที� 8  พจิารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจําปี 
 วตัถุประสงค์และเหตุผล  เพื�อใหเ้ป็นไปตาม
ให้บริษัทฯจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอื�นใดให้แก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บังคบัของบริษทั 
ค่าตอบแทนตามจาํนวนที�ที�ประชุมผูถื้อหุน้จะไดก้าํหนดใหต้ามมติของที�ประชุมผูถื้อหุน้

                                                                                                                   บริษัท แกรททิทดู อินฟินิท จํากดั 

6 

นายกฤษดา เลิศวนา  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4958  แห่งบริษทั สาํนกังาน อี วาย จาํกดั  โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งมีอาํนาจทาํ
การตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษทัฯ ประจาํปี 2558 โดยบุคคลดงักล่าวมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนไดส่้วน

000.- บาท ต่อปี 

วาระนี5ตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนเสียงทั5งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งม

พจิารณาแต่งตั0งกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งอกีวาระ
เพื�อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัซึ� ง กาํหนดวา่ 

การประชุมสามญัประจาํปีทุกครั5 งให้กรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระหนึ�งในสาม (1/3) ถา้จาํนวนกรรมการที�จะออกจากตาํแหน่ง
ตามวาระแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงที�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม กรรมการที�ออกจากตาํแหน่งนั5นอาจ

โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 มีกรรมการที�ออกตามวาระ จาํนวน 
นายกนัต ์ อรรฆยว์รวทิย ์ 3) นางสาวสุธิดา  สุวรรณนภาศรี 4) นางสาวปิยะนนัท ์ สุวรรณนภาศรี
คณะกรรมการบริษทัไม่รวมกรรมการที�ไดรั้บการเสนอชื�อ ไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ที�

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั5งกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระในปี 2558 ทั5ง 4 

เพรียบจริยวฒัน ์ ประธานกรรมการบริษทั 

อรรฆยว์รวทิย ์  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

สุวรรณนภาศรี กรรมการ 

สุวรรณนภาศรี กรรมการ 

คนเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตาม พรบ.บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 โดยประวติัและขอ้มูลของกรรมการที�ถูก
เอกสารแนบ 5) 

วาระนี5ตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนเสียงทั5งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและ

ดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจําปี 2558 
เพื�อใหเ้ป็นไปตาม พรบ.บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ซึ�งกาํหนดวา่ 

ให้บริษัทฯจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอื�นใดให้แก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บังคบัของบริษทั 
ค่าตอบแทนตามจาํนวนที�ที�ประชุมผูถื้อหุน้จะไดก้าํหนดใหต้ามมติของที�ประชุมผูถื้อหุน้” 

บริษัท แกรททิทดู อินฟินิท จํากดั (มหาชน) 
                                          

จาํกดั  โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งมีอาํนาจทาํ
โดยบุคคลดงักล่าวมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนไดส่้วน

 
วาระนี5ตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนเสียงทั5งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและ

พจิารณาแต่งตั0งกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งอกีวาระ 
และขอ้บงัคบัของบริษทัซึ� ง กาํหนดวา่ “ใน
ถา้จาํนวนกรรมการที�จะออกจากตาํแหน่ง

ตามวาระแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงที�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม กรรมการที�ออกจากตาํแหน่งนั5นอาจ
มีกรรมการที�ออกตามวาระ จาํนวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ 

งสาวปิยะนนัท ์ สุวรรณนภาศรี 

ไม่รวมกรรมการที�ไดรั้บการเสนอชื�อ ไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ที�
4 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีก

และกรรมการอิสระ 

โดยประวติัและขอ้มูลของกรรมการที�ถูก

วาระนี5ตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนเสียงทั5งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและ

และขอ้บงัคบัของบริษทั ซึ�งกาํหนดวา่ “หา้มมิ
ให้บริษัทฯจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอื�นใดให้แก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บังคบัของบริษทั และให้กรรมการได้



                                                                                                                   
 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการ
กรรมการอิสระ ประจําปี 2558 โดยคาํนึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบั
ค่าตอบแทนกรรมการ มีรายละเอียดดงันี5     
 

 
 
 
 
 
 

 
 โดยใหอ้ตัราเงินค่าตอบแทนดงักล่าวขา้งตน้มีผลใชบ้งัคบัตั5งแต่วนัที� 
ถือหุน้อนุมติัเป็นประการอื�น ทั5งนี5   ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัในแต่ละปีรวมทั5งสิ5นไม่เกิน  
 การลงมติ วาระนี5ตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทั5งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาป

 

วาระที� 9 พจิารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

 วัตถุประสงค์และเหตุผล  เนื�องจากบริษทัฯ จะมีการพิจารณาการเพิ�มทุนจดทะเบียน ดงันั5น 
มหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ที�กาํหนด
ครบเหลืออยู่ ยกเวน้หุ้นที�เหลืออยูต่อ้งเป็นหุ้นที�ออกเพื�อรองรับหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพเป็นหุ้น และการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัโดยที�ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั

 ความเห็นของคณะกรรมการ  เนื�องจากบริษทัมีทุนจดทะเบียน 
สามญัที�ยงัไม่ออกจาํหน่ายจาํนวน 659 หุ้น ซึ� งคงเหลือจากการจดัสรรหุ้นปันผลเมื�อช่วงเวลาที�ผ่านมา 
แลว้เห็นควรเสนอใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจา
และยงัไม่ออกจาํหน่ายจาํนวน 659 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ

 การลงมติ วาระนี5 ตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี� 
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง (หากที�ประชุมอนุมติัวาระนี5จะตอ้งพิจารณาวาระที� 

 

วาระที� 10 พจิารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื�อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน

 วัตถุประสงค์และเหตุผล  กรณีที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนเหลือ 
แจง้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ โดยแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 
ดงันี5  
 “ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียน :  302,686
  แบ่งออกเป็น :  302,686
  มูลค่าหุน้ละ :  1.00 บาท
 โดยแบ่งออกเป็น 
  หุน้สามญั :  302,686
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คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั 
โดยคาํนึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบติัหน้าที�ของคณะกรรมการ โดยเสนอให้กําหนด

โดยใหอ้ตัราเงินค่าตอบแทนดงักล่าวขา้งตน้มีผลใชบ้งัคบัตั5งแต่วนัที� 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไปจนกวา่จะมีมติของที�ประชุมผู ้
ถือหุน้อนุมติัเป็นประการอื�น ทั5งนี5   ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัในแต่ละปีรวมทั5งสิ5นไม่เกิน  1,900,000

วาระนี5ตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทั5งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาป

ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

เนื�องจากบริษทัฯ จะมีการพิจารณาการเพิ�มทุนจดทะเบียน ดงันั5น เพื�อให้เป็นไปตาม พรบ
และขอ้บงัคบัของบริษทั ที�กาํหนดวา่บริษทัฯ จะไม่สามารถออกหุน้สามญัเพิ�มทุนไดห้ากยงัมีหุน้ที�ยงัจาํหน่ายไม่

ครบเหลืออยู่ ยกเวน้หุ้นที�เหลืออยูต่อ้งเป็นหุ้นที�ออกเพื�อรองรับหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพเป็นหุ้น และการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
อนุมติัโดยที�ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

เนื�องจากบริษทัมีทุนจดทะเบียน 302,687,292 บาท ทุนชาํระแลว้ 302
หุ้น ซึ� งคงเหลือจากการจดัสรรหุ้นปันผลเมื�อช่วงเวลาที�ผ่านมา คณะกรรมการ

แลว้เห็นควรเสนอใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 659 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที�เหลือ
มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากบั 

วาระนี5 ตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี� (3/4) ของจาํนวนเสียงทั5งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมา
หากที�ประชุมอนุมติัวาระนี5จะตอ้งพิจารณาวาระที� 10 ต่อไป) 

พจิารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื�อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน

กรณีที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนเหลือ 302,
โดยแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการลด

686,633 บาท (สามร้อยสองลา้นหกแสนแปดหมื�นหกพนัหกร้อยสามสิบสาม
686,633 หุน้ (สามร้อยสองลา้นหกแสนแปดหมื�นหกพนัหกร้อยสามสิบสามหุน้
บาท (หนึ�งบาท) 

686,633 หุน้ (สามร้อยสองลา้นหกแสนแปดหมื�นหกพนัหกร้อยสามสิบสามหุน้

บริษัท แกรททิทดู อินฟินิท จํากดั (มหาชน) 
                                          

กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบและ
ติหน้าที�ของคณะกรรมการ โดยเสนอให้กําหนด

เป็นตน้ไปจนกวา่จะมีมติของที�ประชุมผู ้
00,000  บาท 

วาระนี5ตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทั5งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุม 

เพื�อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษทั
จะไม่สามารถออกหุน้สามญัเพิ�มทุนไดห้ากยงัมีหุน้ที�ยงัจาํหน่ายไม่

ครบเหลืออยู่ ยกเวน้หุ้นที�เหลืออยูต่อ้งเป็นหุ้นที�ออกเพื�อรองรับหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพเป็นหุ้น และการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั

302,686,633 บาท โดยยงัมีหุ้น
คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณา

บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที�เหลือ
ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากบั 302,686,633 บาท 

ของจาํนวนเสียงทั5งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมา

พจิารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื�อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 

,686,633 บาท บริษทัฯ จะตอ้ง
ลดทุนจดทะเบียน เป็นขอ้ความ

สามร้อยสองลา้นหกแสนแปดหมื�นหกพนัหกร้อยสามสิบสามบาท) 
สามร้อยสองลา้นหกแสนแปดหมื�นหกพนัหกร้อยสามสิบสามหุน้) 

สามร้อยสองลา้นหกแสนแปดหมื�นหกพนัหกร้อยสามสิบสามหุน้) 
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  หุน้บุริมสิทธิ :  -ไม่มี- 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4 เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการลดจดทะเบียน ทั5งนี5  ให้บุคคลที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย
ในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิที�กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพิ�มเติมถอ้ยคาํเพื�อใหเ้ป็นไป
ตามคาํสั�งของนายจดทะเบียน 

 การลงมติ วาระนี5 ตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี� (3/4) ของจาํนวนเสียงทั5งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

วาระที� 11 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื0อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัท รุ่นที� 1 

(“ใบสําคัญแสดงสิทธิรุ่นที� 1” หรือ “GIFT-W1”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยไม่คิดมูลค่า จํานวนไม่เกิน 

151,343,316 หน่วย 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล  เพื�อเป็นการระดมทุนสาํหรับรองรับแผนการลงทุนในอนาคตและใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 
บริษทัฯ จึงมีความประสงคข์อออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื5อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทั รุ่นที� 1 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ
รุ่นที� 1” หรือ “GIFT-W1”) 

 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการ
ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิรุ่นที� 1 ดงักล่าวขา้งตน้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 ที�ไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุมในครั5 งนี5  

 การลงมติ วาระนี5 ตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี� (3/4) ของจาํนวนเสียงทั5งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง (หากที�ประชุมอนุมติัวาระนี5จะตอ้งพิจารณาวาระที� 12-14 ต่อไป) 

 

วาระที� 12 พจิารณาอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล  กรณีที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื5อหุ้นสามญัเพิ�ม
ทุนของบริษทั รุ่นที� 1  ดงันั5น บริษทัฯ จึงตอ้งเพิ�มทุนจดทะเบียนเพื�อรองรับการออกเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ ดงักล่าว และการเพิ�ม
ทุนจดทะเบียนของบริษทัจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัโดยที�ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
การเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัอีก 151,343,316 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวน 151,343,316 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1 
บาท เพื�อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบสาํคญัแสดงสิทธิรุ่นที� 1 ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากบั 454,029,949 บาท 

 การลงมติ วาระนี5 ตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี� (3/4) ของจาํนวนเสียงทั5งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง (หากที�ประชุมอนุมติัวาระนี5จะตอ้งพิจารณาวาระที� 13-14 ต่อไป) 
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วาระที� 13 พจิารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียน 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล  กรณีที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนเป็น 454,029,949 บาท บริษทัฯ จะตอ้งแจง้
ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ โดยแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียน เป็นขอ้ความดงันี5  

 “ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียน :  454,029,949 บาท (สี�ร้อยหา้สิบสี�ลา้นสองหมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยสี�สิบเกา้บาท) 
  แบ่งออกเป็น :  454,029,949 หุน้ (สี�ร้อยหา้สิบสี�ลา้นสองหมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยสี�สิบเกา้หุน้) 
  มูลค่าหุน้ละ :  1.00 บาท (หนึ�งบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น 
  หุน้สามญั :  454,029,949 หุน้ (สี�ร้อยหา้สิบสี�ลา้นสองหมื�นเกา้พนัเกา้ร้อยสี�สิบเกา้หุน้) 
  หุน้บุริมสิทธิ :  -ไม่มี- 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
การแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4 เพื�อให้สอดคลอ้งกับการเพิ�มทุนจดทะเบียน ทั5 งนี5  ให้บุคคลที�คณะกรรมการบริษทั
มอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิที�กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพิ�มเติมถอ้ยคาํ
เพื�อใหเ้ป็นไปตามคาํสั�งของนายจดทะเบียน 

 การลงมติ วาระนี5 ตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี� (3/4) ของจาํนวนเสียงทั5งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง (หากที�ประชุมอนุมติัวาระนี5จะตอ้งพิจารณาวาระที� 14 ต่อไป) 

 

วาระที� 14 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล  กรณีมีการออกหุน้สามญัเพิ�มทุน จะตอ้งมีการพิจารณาการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุน 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
การจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวนไม่เกิน 151,343,316 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื�อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิรุ่นที� 1 และใหน้าํหุน้สามญัที�ออกใหม่หลงัจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ต่อไป 

 การลงมติ วาระนี5ตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนเสียงทั5งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที� 15  พจิารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 
 วตัถุประสงค์และเหตุผล  การเปิดวาระอื�นๆ เพื�อใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม หารือ และ/หรือ ใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ แก่คณะกรรมการ 
และ/หรือฝ่ายบริหารของบริษทัฯ 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัเห็นควรใหมี้วาระอื�นๆ นี5ไวใ้นการประชุมผูถื้อหุน้ทุกครั5 ง 

 การลงมติ วาระนี5ไม่มีการลงคะแนนเสียงใดๆ 
 

 อนึ� ง คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ในวนัที�           
9 มีนาคม 2558 และใหร้วบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและ
พกัการโอนหุน้ในวนัที� 10 มีนาคม 2558 
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 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจําปี 2558  ฉบับนี5   พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและ
แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไวใ้นเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ www.unionintraco.co.th ในหัวขอ้นักลงทุนสัมพนัธ์ หรือหัวขอ้ Investor 
Relation  

 ทั5งนี5  หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามที�ตอ้งการใหบ้ริษทัฯ ชี5แจงในประเด็นที�เกี�ยวขอ้งกบัระเบียบวาระการประชุม สามารถจดัส่ง
คาํถามล่วงหนา้ไดที้� E-mail address : piyathida_s@gratitudeinfinite.co.th  หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2888-7200 

 จึงเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที� ดงักล่าว หากผูถื้อหุ้นท่านใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเองไดก้รุณาแต่งตั5งผูรั้บมอบฉนัทะเพื�อเขา้ร่วมประชุมออกเสียงแทนในการประชุมครั5 งนี5ดว้ย  อนึ�ง เพื�อความสะดวกหากผูถื้อหุน้ท่าน
ใดประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื�นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั5 งนี5 โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามใน
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ที�แนบมา (เอกสารแนบ 9) โดยใหเ้ลือกใชแ้บบใดแบบหนึ�งตามที�ระบุไวเ้ท่านั5น 

 หากท่านผูถื้อหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  บริษทัฯ ขอเรียนท่านทราบวา่ มี
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ซึ�งไม่มีส่วนไดเ้สียกบัวาระที�เสนอในการประชุมครั5 งนี5  ที�สามารถรับมอบฉันทะจากท่านไดแ้ก่    
นายกนัต ์ อรรฆยว์รวิทย ์ อยูบ่า้นเลขที� 55/19 ซอยประชาอุทิศ 72 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 (รายละเอียดประวติั
กรรมการอิสระที�รับมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 8) ทั5 งนี5  บริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมอากรแสตมป์ไวเ้พื�ออาํนวยความสะดวกแก่ท่าน ณ 
บริเวณจุดลงทะเบียน โดยบริษทัฯ จะเปิดใหผู้ถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเพื�อเขา้ร่วมประชุมไดต้ั5งแต่เวลา 08.00 น. 
เป็นตน้ไป 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษทั  แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) 

                                                                                                      

              

(นายเจษฎาวฒัน์  เพรียบจริยวฒัน์) 

ประธานกรรมการ 

 

ฝ่ายประสานงานการประชุม 

นางสาวปิยธิดา  สุวรรณชนะ  

โทร. 0-2888-6800 ต่อ 44 

Email : piyathida_s@gratitudeinfinite.co.th  


