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คน
 
 
แท
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บริ
 
รว
ฉนั
 
 
ขอ
ปร
ใน
ฉนั

    

อบังคับของบริษ
ริษัท แกรททิทูด

 
ขอ 20. 

ญชีของบริษัท 
 

ขอ 21. 
วมกันไดไมนอย
น่ึงในสิบของจํ
อใดก็ได  โดย
ระชุมผูถือหุนภ

ขอ 22. 
อยกวาก่ึงหน่ึงข
ระชุม เวนแตกฎ

ขอ 23. 
 

ระธานกรรมกา
นหน่ึงเปนประธ

ขอ 24. 
ทนตนก็ได  กา
าหนด ณ สถาน
รษิัทมหาชนจําก

 
วมกัน  เวนแตผู
นทะและจํานวน

ขอ 25. 
องที่ประชุมผูถือ
ระธานที่ประชุม
นการออกเสียงล
นทะโดยถือวาห

                      

ษัทเฉพาะท่ีเก่ีย
ด อินฟนิท จํากั

  
 คณะกรรมก

การประชุมผู

 คณะกรรมก
ยกวาหน่ึงในหา
านวนหุนที่จําห
ตองระบุเหตุผ
ายในหน่ึงเดือน

 ในการประช
ของจํานวนผูถือ
ฎหมายวาดวยบ

 ในที่ประชุม
ในกรณีที่ป

ารเปนประธาน 
ธานที่ประชุม 

 ในการประช
ารมอบฉันทะต
นที่ที่ประชุม  ก
กัดกําหนด 

ในการออกเ
รับมอบฉันทะ
นหุนที่ผูมอบฉัน

 ในกรณีที่ไม
อหุนใหถือคะแ
มลงคะแนนเสยี
ลงคะแนนไมวา
หน่ึงหุนเทากับห

                      

วกับการประชุม
ัด (มหาชน) 

 
การตองจัดใหมี

ผูถือหุนคราวอืน่

ารจะเรียกประช
าของจํานวนหุน
หนายไดทั้งหม
ลในการขอเรีย
นนับแตวันไดรั

ชุมผูถือหุนตอง
อหุนทั้งหมดแ
บริษัทมหาชนจํา

ผูถือหุนใหประ
ระธานกรรมก
  ถาไมมีรองปร

ชุมผูถือหุน  ผูถื
ตองทําเปนหนัง
อนผูรับมอบฉั

เสียงลงคะแนน
จะแถลงตอที่ป
นทะถืออยูดวย 

มมีขอบังคับหรื
แนนเสียงขางมา
ยงอีกเสียงหน่ึงเ
าโดยวิธีเปดเผย
หน่ึงเสียง 

                      

มผูถือหุนและก

การประชุมผู
การประชุมผูถื

นนอกจากที่กล

ชุมผูถือหุนเปน
นที่จําหนายไดทั
ด จะเขาช่ือกัน
ยกประชุมใหชั
บหนังสือจากผู

งมีผูถือหุนและ
ละตองมีหุนนับ
ากัดจะบัญญัติไ

ะธานกรรมการ
การไมอยูในที่ป
ระธานกรรมกา

ถือหุนจะมอบฉั
งสือลงลายมือช
นทะเขาประชุม

นใหถือวาผูรับม
ระชุมกอนลงค
 

อกฎหมายวาด
ากของผูถือหุนซ
ปนเสียงช้ีขาด 
ยหรือลงคะแนน
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กรรมการ 

ผูถือหุน 
อหุนเปนการป

าวแลว  ใหเรียก

นการประชุมวิส
ทั้งหมด  หรือผูถื
นทําหนังสือขอ
ชัดเจนในหนังสื
ผูถือหุน 

ะผูรับมอบฉันท
บรวมกันไดไม
ไวเปนอยางอื่น 

เปนประธานที่
ประชุมหรือไม
ารหรือมีแตไมส

ฉันทะใหบุคคล
ช่ือผูมอบฉันท
ม  หนังสือมอบ

มอบฉันทะมีค
คะแนนวาตนจะ

วยบริษัทมหาช
ซึ่งมาประชุมแ
 
นลับ  ใหผูถือหุ

                      

ประชุมสามัญปร

กวาการประชุม

สามัญเมื่อใดก็ได
ถือหุนไมนอยก
ใหคณะกรรมก
สือดังกลาวดวย

ทะจากผูถือหุน(
มนอยกวาหน่ึงใ
 

ประชุม 
มสามารถปฏิบั
สามารถปฏิบัติห

ลอื่นซึ่งบรรลุนิ
ทะ  และมอบแก
บฉันทะใหเปน

ะแนนเสียงเทา
ะออกเสียงแทน

ชนจํากัด  กําหน
ละมีสิทธิออกเ

หุนมีคะแนนเสีย

      บริษัท แกร

ระจําปภายในสี

วิสามัญ 

ด สุดแตจะเห็น
กวายี่สิบหาคน ซ
การเรียกประชุม
ย  ในกรณีเชน

(ถามี) มาประชุ
ในสามของจําน

บัติหนาที่ไดถา
หนาที่ได  ใหผู

ติภาวะแลวเขา
กประธานกรร
นไปตามแบบท่ี

ากับจํานวนคะแ
นผูซึ่งมอบฉันท

นดไวเปนอยาง
สียงลงคะแนน 

ยงเทากับจํานวน

รททิทูด อินฟนิ

สี่เดือนนับแตวัน

นสมควร  หรือผู
ซึ่งมีหุนนับรวม
มผูถือหุนเปนก
น้ีคณะกรรมก

ชุมไมนอยกวายี
นวนหุนที่จําหน

ามีรองประธาน
ผูถือหุนซึ่งมาปร

าประชุม และอ
มการหรือผูที่ป
นายทะเบียนต

แนนเสียงที่ผูถื
ทะเพียงบางคน 

งอื่น  การออกเสี
  ในกรณีที่คะแ

นหุนที่ถืออยูแล

ท จํากัด (มหาช

เอกสารแนบ

นสิ้นสุดของรอ

ผูถือหุนซึ่งมีหุน
มกันไดไมนอย
การประชุมวิสา
ารตองจัดใหมี

ยี่สิบหาคน หรือ
นาย จึงจะเปนอ

นกรรมการให
ระชุมเลือกผูถือ

อกเสียงลงคะแ
ประธานกรรม
ามกฎหมายวา

ือหุนมอบฉันท
  โดยระบุช่ือผูม

สียงลงมติเรื่องใ
แนนเสียงเทากัน

ละหุนที่ไดรับม

ชน) 
    

บ 5 
 

อบป

นนับ
ยกวา
ามัญ
การ

อไม
องค

รอง
อหุน

แนน
การ
ดวย

ทะที่
มอบ

ใดๆ 
นให

มอบ



 

 
บริ
 
ลง
 
 
หุน
 
 
 
บุค
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ปร
หรื
กว
 
 
 
 
 
ขอ
ปร
ถือ
 
 
ตอ
วา
 
จํา
 
ตา
คณ
ทั้ง

    

 
รษิัทไดออกหุน

 
งคะแนนลับ  ก็ใ

ขอ 26. 
นซึ่งมาประชุมแ

 
 
 

คคลอื่นเขาจัดก

ขอ 27. 
อบฉันทะหรือผู

ขอ 28. 
ระชุม และเรื่อง
รือเพ่ือพิจารณา
วาเจ็ดวันกอนวัน

 
 

ขอ 29. 
องผูถือหุนซึ่งเข
ระชุมน้ันเปนอั
อหุนไมนอยกวา

ขอ 30. 
องดําเนินการปร
ระดวยคะแนน

 
หนายไดทั้งหม

 
ามวรรคสอง  แ
ณะกรรมการสง
งน้ีใหโฆษณาคํ

                      

การออกเสีย
นบุริมสิทธิและก

การออกเสีย
ใหลงคะแนนลับ

 มติของท่ีปร
และมีสิทธิออก

(ก)  การขาย
(ข)  การซื้อห
(ค)  การทํา

ารธุรกิจของบริ

 การลงมติใด
ผูรับมอบฉันทะ 

 ในการเรียก
งที่จะเสนอตอที
าแลวแตกรณี  ร
นประชุม  ทั้งน้ี

กอนสงหนัง
ใหคณะกรร

 การประชุมผู
ขาประชุมยังไมค
ันระงับไป  ถา
าเจ็ดวันกอนปร

 ประธานในที
ระชุมใหเปนไป
เสียงไมนอยกว
เมื่อที่ประชุม

มด  จะขอใหที่ป
ในกรณีที่ที่ป

แลวแตกรณี  แล
งหนังสือนัดปร
าบอกกลาวนัด

                      

ยงลงคะแนนต
กําหนดใหมีสิท
ยงลงคะแนนใ
บ  สวนวิธีการอ

ระชุมผูถือหุน  ใ
กเสียงลงคะแนน
ยหรือโอนกิจกา
หรือรับโอนกิจ
 แกไข หรือเลิก
รษิัท  หรือการร

ดๆ  ถาผูถือหุน
  ผูน้ันจะออกเสี

ประชุมผูถือหุน
ที่ประชุม พรอม
รวมทั้งความเห็
น้ใหโฆษณาคําบ

งสือนัดประชุมใ
มการเปนผูกําห

ผูถือหุนเมื่อไดเ ี
ครบองคประชุม
การประชุมน้ัน
ระชุม  การประ

ที่ประชุมผูถือหุ
ปตามลําดับระเบี
วาสองในสามข
มพิจารณาเสร็จ
ประชุมพิจารณา
ประชุมพิจารณา
ละจําเปนตองเลื
ระชุมระบุสถา
ประชุมในหนัง

                      

ามความในวร
ทธิออกเสียงลงค
ใหกระทําโดยเ
ออกเสียงลงคะแ

ในกรณีดังตอไ
น 
รของบริษัททั้ง
การของบริษัทอื
กสัญญาเก่ียวกับ
รวมกิจการกับบุ

หรือผูรับมอบ
สียงลงคะแนนเ

น  ใหคณะกรร
มดวยรายละเอีย
ห็นของคณะกร
บอกกลาวนัดปร

ใหสงมอบใหแ
หนดสถานที่ที่จ

รียกนัดเวลาใด
ม  และถาการนั
นเรียกนัดโดยคณ
ชุมครั้งหลังน้ีไ

หุนมีหนาที่ควบ
บียบวาระที่กําห
องจํานวนผูถือ
จตามวรรคหน่ึง
าเรื่องอื่นนอกจา
าเรื่องตามลําดับ
ลื่อนการพิจารณ
นที่ วัน เวลา แ
งสือพิมพไมนอ
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รคสองในสวน
คะแนนนอยกวา
เปดเผย  เวนแ
แนนลับน้ันให

ไปน้ีใหถือคะแน

งหมดหรือบางส
อื่นหรือบริษัทเ
บการใหเชากิจก
บุคคลอื่นโดยมวัี

ฉันทะใดมีสวน
เสียงน้ันๆ ไมได

รมการจัดทําเป
ยดตามสมควร 
รมการในเรื่อง
ระชุมในหนังสื

แกผูรับหรือผูแท
จะใชเปนที่ประ

ๆ ถาไดลวงเวล
นัดประชุมน้ันไ
ณะกรรมการก็
ไมจําเปนตองคร

คุมการประชุม
หนดไวในหนังส
หุนซึ่งมาประชุ
งแลวผูถือหุนซึ
ากที่กําหนดไว
บระเบียบวาระไ
ณา ใหที่ประชุม
และระเบียบวาร
อยกวาสามวันก

 
 

                      

นที่ถือวาหน่ึงห
าหุนสามัญ 
แตผูถือหุนไมน
เปนไปตามประ

นนเสียงไมนอ

สวนที่สําคัญให
อกชนมาเปนข
การของบริษัทท
วัตถุประสงคจะ

นไดเสียเปนพิเ
ด  เวนแตเปนก

ปนหนังสือนัดป
  โดยระบุใหชัด
งดังกลาว  และจ
อพิมพไมนอยก

ทนของผูรับโดย
ชุมตามวรรคหน

ลาน้ันไปแลวห
ไดเรียกนัดโดยผู
ใหเรียกนัดใหม
รบองคประชุม 

ใหเปนไปตาม
สือนัดประชุม  
ชุม 
ซึ่งมีหุนนับรวม
ในหนังสือนัดป
ไมเสร็จตามวรร
มกําหนดสถานท
ระการประชุมไ
อนวันประชุมด

      บริษัท แกร

หุนเทากับหน่ึง

นอยกวาหาคน
ะธานที่ประชุมก

ยกวาสามในสี่ข

แกบุคคลอื่น 
องบริษัท 
ทั้งหมดหรือบา
ะแบงกําไรขาดท

เศษในมติน้ันโ
ารออกเสียงลงค

ประชุมระบุ สถ
ดเจนวาเปนเรื่อ
จัดสงใหผูถือหุ
กวาสามวันกอน

ยตรงหรือสงโด
น่ึง 

น่ึงช่ัวโมงแตรว
ผูถือหุนรองขอ 
มอีกคราวหน่ึงโ

ขอบังคับของบ
 เวนแตที่ประชุ

มกันไดไมนอยก
ประชุมอีกก็ได 
รคหน่ึงหรือพิจา
ที่ วัน และเวลา
ไปยังผูถือหุนไ
ดวย 

รททิทูด อินฟนิ

งเสียงน้ันมิใหใ

นรองขอ  และที
กําหนด 

ของจํานวนเสีย

างสวนที่สําคัญ
ทุนกัน 

โดยเฉพาะของ
คะแนนเลือกต้ั

ถานที่ วัน เวลา
องที่จะเสนอเพ่ื
หุนและนายทะเ
นวันประชุมดว

ดยทางไปรษณีย

วมจํานวนผูถือ
  ก็ใหเลิกการป
โดยสงหนังสือ

บริษัทวาดวยกา
ชุมจะมีมติใหเป

กวาหน่ึงในสา
 
ารณาเรื่องที่ผูถื
าที่จะประชุมคร
ไมนอยกวาเจ็ดว

ท จํากัด (มหาช

ใชบังคับกับกร

ที่ประชุมลงมติ

ยงทั้งหมดของผ

  การมอบหมา

ผูถือหุนหรือขอ
้งกรรมการ 

า ระเบียบวาระ
ือทราบ เพ่ืออน
เบียนทราบไมน
ย 

ยลงทะเบียนก็ได

หุนและจํานวน
ประชุม  และให
อนัดประชุมไป

รประชุม  ในก
ลี่ยนลําดับระเบี

มของจํานวนหุ

ือหุนเสนอไมเส
รั้งที่ตอไป  และ
วันกอนวันประ

ชน) 
    

รณีที่

ติให

ผูถือ

ยให

องผู

การ
นุมัติ 
นอย
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นหุน
การ
ยังผู

ารน้ี
บียบ

หุนที่

สร็จ
ะให
ะชุม  



 

 
หนึ
 

 
ขอ

น้ัน
จํา
เสี
มา
เท
มี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

ขอ 31. 
น่ึงตองมีถิ่นที่อ

 

อ 32.  การเลือก

น ใหใชวิธีการล
นวนกรรมการ
ยงตอหน่ึงหุนสํ
าเปนผูไดรับการ
ากันเกินจํานวน

 
 

 

                      

  ใหมีกรรมการ
ยูในราชอาณาจั
กรรมการตอ
1) บรรลุนิ
2) ไมเปนบ
3) ไมเคยรั
4) ไมเคยถู

ต้ังกรรมการให
1) ในกรณี
ใหที่ประชุม
2) ในกรณี

ลงคะแนนเลียง
ที่จะพึงมีไดใน
สําหรับการลงม
รเลือกต้ังเปนกร
นกรรมการท่ีจะ

  
  

  

                      

รของบริษัทไม
จกัร 
องเปนบุคคลธร
นิติภาวะ 
บุคคลลมละลา
รบัโทษจําคุก โด
ถูกลงโทษไลออ

หใชหลักเกณฑแ
ณีที่บุคคลผูไดรับ
ผูถือหุนเลือกต้ั

ณีที่บุคคลผูไดรับ
ของที่ประชุมผู
นการเลือกต้ังครั้
ติเลือกต้ังบุคคล
รรมการเทาจําน
ะพึงมี ใหประธา

 
 

 

                      

มนอยกวาหาคน

รมดา และมีคุณ

ย คนไรความส
ดยคําพิพากษาถึ
อก หรือปลดออ

และวิธีการดังต
บการเสนอช่ือเ
ั้งกรรมการท้ังชุ
บการเสนอช่ือเป
ถือหุน โดยผูถอื
รั้งน้ัน และใหเลื
ลที่ไดรับการเส
นวนกรรมการที
านในที่ประชุมล
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กรรมการ 
น ซึ่งแตงต้ังแล

ณสมบัติดังตอไ

สามารถ หรือคน
ถึงที่สุดใหจําคกุ
อกจากราชการ 

ตอไปน้ี 
เปนกรรมการมี
ชุด 
ปนกรรมการมีจ
อหุนมีสิทธิเลอื
ลือกเปนรายบุค
สนอช่ือเปนกรร
ที่จะพึงมี ในกร
ลงคะแนนเสียง

บริษัท 
 

      ( น
 

                      

ะถอดถอนโดย

ไปน้ี 

นเสมือนไรควา
กในความผิดเก่ีย
หรือองคการ ห

มีจํานวนไมเกิน

จํานวนเกินกวา
อกต้ังบุคคลที่ได
คคล โดยผูถือหุน
รมการแตละคน
ณีที่บุคคลซึ่งไ
งอีกเสียงหน่ึงเป

  แกรททิทูด อิน
 

ายเจษฎาวัฒน  
     ประธาน

      บริษัท แกร

ยที่ประชุมผูถือ

มสามารถ 
ยวกับทรัพยที่ไ
หรือหนวยงานข

กวากรรมการที

จํานวนกรรมก
ดรับการเสนอช่ื
นหรือผูรับมอบ
น ใหบุคคลซึ่งไ
ดรับการเลือกต้ั
ปนเสียงช้ีขาด เพ

นฟนิท จํากัด (ม

 เพรียบจริยวัฒน
กรรมการ 

รททิทูด อินฟนิ

อหุน และกรรม

ไดกระทําโดยทุ
ของรัฐฐานทุจรติ

ที่จะพึงมีไดในก

การที่จะพึงมีได
ช่ือเปนกรรมกา
บฉันทะมีคะแน
ไดคะแนนเสียงส
ต้ังในลําดับถัดล
พ่ือใหไดจํานว

มหาชน) 

น ) 

ท จํากัด (มหาช

การไมนอยกว

จริต 
ตตอหนาที่ 

การเลือกต้ังครั้ง

ในการเลือกต้ัง
รได แตตองไม
นนเสียงเทากับห
สูงสุดตามลําดับ
ลงมามีคะแนนเ
นกรรมการท่ีจะ

ชน) 
    

วาก่ึง

งน้ัน 

ครั้ง
เกิน
หน่ึง
บลง
สียง
ะพึง




