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เอกสารแนบ 6 
เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวธีิปฏิบตัใินการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

 ตำมนโยบำยคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเร่ือง ขอ้พึงปฏิบติัส ำหรับกำรจดัประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจด
ทะเบียน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้บริษทัจดทะเบียนถือเป็นแนวทำงปฏิบติัท่ีดี ซ่ึงจะเป็นกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้เกิดข้ึนแก่ผูถื้อหุ้น ผู ้
ลงทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย และเพ่ือให้กำรประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ชอบธรรมและเป็น
ประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้บริษทั จึงเห็นควรก ำหนดใหมี้กำรตรวจสอบเอกสำรหรือหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมี
สิทธิเขำ้ร่วมประชุมเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ยดึถือปฏิบติัต่อไป 
1.  เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีม่สิีทธิเข้าร่วมประชุม 
 1.  กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง : 
  1.1  ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดำ สญัชำติไทย โปรดแสดงบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร 

1.2  ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดำ สญัชำติต่ำงดำ้ว โปรดแสดงใบส ำคญัประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว หรือหนงัสือเดินทำง หรือ    
       เอกสำรท่ีใชแ้ทนหนงัสือเดินทำงบริเวณสถำนท่ีลงทะเบียน 

  1.3  ผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย 
   1.3.1  ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบบัปัจจุบนัออกโดยกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ ซ่ึง 

          รับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจท่ีไปเขำ้ร่วมประชุม 
   1.3.2  ส ำเนำบตัรประชำชน (หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง กรณีกรรมกำรเป็นบุคคลต่ำงดำ้ว) ของกรรมกำรผูมี้ 

          อ ำนำจตำมขอ้ 1.3.1 พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยกรรมกำรดงักล่ำว 
  1.4  ผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่ำงประเทศ 
   1.4.1  หนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแสดงช่ือกรรมกำรผูมี้อ ำนำจและอ ำนำจกรรมกำร ซ่ึงออก 

         โดยหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งรับรองโดยโนตำร่ีพลบับลิค 
   1.4.2  ส ำเนำหนงัสือเดินทำงของกรรมกำรท่ีไปเขำ้ร่วมประชุม พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยกรรมกำร 

          ดงักล่ำว 
 2.  กรณีมอบฉันทะ :  
  2.1  ผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดำสญัชำติไทย : ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำรของผู ้

       มอบฉนัทะพร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูม้อบฉันทะ 
  2.2  ผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดำสญัชำติต่ำงดำ้ว : ส ำเนำใบส ำคญัประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว หรือหนงัสือเดินทำง หรือ 

       เอกสำรท่ีใชแ้ทนหนงัสือเดินทำงพร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 
2.3  ผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย : ส ำเนำหนงัสือรับรองของกระทรวงพำณิชย ์หรือหน่วยงำน

ท่ีมีอ ำนำจรับรอง ท่ีไดอ้อกให้ไม่เกิน 1 ปี ซ่ึงรับรองควำมถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้อ ำนำจลงลำยมือช่ือนิติบุคคลนั้นๆ 
ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำรของกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล ซ่ึง
รับรองควำมถูกตอ้งโดยกรรมกำรดงักล่ำว 

2.4  ผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่ำงประเทศ : ผูมี้อ  ำนำจลงนำมของนิติบุคคลจะตอ้งลงลำยมือช่ือพร้อม
ประทบัตรำบริษทัในหนงัสือมอบฉนัทะดว้ยตนเองต่อหนำ้พนกังำนรับเอกสำร(โนตำร่ีพลบับลิค) หรือหน่วยงำน
ซ่ึงมีอ ำนำจหน้ำท่ีคลำ้ยคลึงกนัตำมกฎหมำยของแต่ละประเทศ และภำยหลงัจำกกำรลงนำมดงักล่ำวแลว้ ให้น ำ
หนังสือมอบฉันทะนั้นให้เจำ้หน้ำท่ีผูมี้อ  ำนำจของสถำนทูตไทย  หรือสถำนกงสุลไทย  หรือเจ้ำหน้ำท่ีผูไ้ดรั้บ
มอบหมำยใหท้ ำกำรแทนบุคคลดงักล่ำว หรือบุคคลซ่ึงสำมำรถใหก้ำรรับรองท่ีสมบูรณ์ตำมแบบของกฎหมำยแห่ง
ประเทศนั้นๆ ท ำกำรรับรองผูรั้บรองเอกสำร (โนตำร่ีพลบับลิค) อีกชั้นหน่ึง 
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2.5  กรณีกำรมอบฉันทะของผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผูรั้บฝำกและดูแลหุน้ 

   2.5.1  ใหเ้ตรียมและแสดงเอกสำรเช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคลในขอ้ 1 หรือ ขอ้ 2 
2.5.2  ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉนัทะตอ้ง  

  ส่งหลกัฐำนดงัต่อไปน้ีเพ่ิมเติม 
 1)  หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศให ้Custodian เป็นผูล้งนำมในหนงัสือ 

      มอบฉนัทะแทน 
2)  หนงัสือยนืยนัวำ่เป็นผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทนและไดรั้บอนุญำตใหป้ระกอบธุรกิจ 
      Custodian 

ทั้งน้ี เอกสำรท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภำษำองักฤษจะตอ้งท ำค ำแปลภำษำองักฤษแนบไปพร้อมดว้ย และมีผูถื้อหุน้ 
หรือผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นรับรองควำมถูกตอ้งของค ำแปล 

2.6  กรณีใชก้ำรพิมพล์ำยน้ิวมือแทนกำรลงลำยมือช่ือ ให้พิมพล์ำยน้ิวหัวแม่มือซำ้ยและเขียนขอ้ควำมก ำกบัไวว้ำ่ “ลำย
พิมพห์วัแม่มือซำ้ยของ..............” และตอ้งมีพยำน 2 คน รับรองวำ่เป็นลำยน้ิวมืออนัแทจ้ริงของผูน้ั้น โดยตอ้งพิมพ์
ลำยน้ิวมือต่อหนำ้พยำน และพยำนตอ้งลงลำยมือช่ือรับรอง พร้อมแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัร
ประจ ำตวัขำ้รำชกำรของพยำนซ่ึงไดล้งรับรองส ำเนำถูกตอ้งแนบไปพร้อมกนัดว้ย 

2.7  ผูรั้บมอบฉันทะท่ีประสงคจ์ะเขำ้ร่วมประชุม จะตอ้งแสดงบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร 
หรือหนงัสือเดินทำง (ส ำหรับชำวต่ำงประเทศ) เพ่ือลงทะเบียน 

  ทั้งน้ีเพ่ือเป็นกำรลดภำระของทั้งฝ่ำยผูถื้อหุ้นในกำรเตรียมเอกสำรหรือหลกัฐำนต่ำงๆ และฝ่ำย บจ.ในกำรสอบทำน
เอกสำร ซ่ึงจะเป็นกำรสร้ำงควำมเช่ือถือในหลกัธรรมำภิบำลท่ีดีในกำรบริหำรกิจกำร ในส่วนของหลกัฐำนของผูม้อบฉนัทะ ไม่ตอ้งใชบ้ตัร
ประชำชนตวัจริง เป็นหลกัฐำนในกำรลงทะเบียน  
2. วธีิการมอบฉันทะ 
 กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์ไดก้ ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไวจ้ ำนวน 3 แบบ ตำมประกำศกรมพฒันำธุรกิจ
กำรคำ้ เร่ือง ก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงัน้ี 
  แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไป ซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ำยไม่ซบัซอ้น 
  แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตำยตวั 
  แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพำะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให ้Custodian ในประเทศไทยเป็น 
  ผูรั้บฝำกและดูแลหุน้ 
 บริษทัฯไดจ้ดัส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข และแบบ ค ให้กับผูถื้อหุ้น ตำมเอกสำรแนบ 8  หำกผูถื้อหุ้นท่ำนใดไม่
สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ไดด้ว้ยตนเอง สำมำรถมอบฉนัทะไดโ้ดยด ำเนินกำรดงัน้ี 

1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะท่ีบริษทั ได้จัดส่งมำให้ เพียงแบบเดียวเท่านั้น  ส ำหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่ใช่ Custodian จะเลือกใช้
 หนงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพำะ แบบ ก หรือ แบบ ข เท่ำนั้น 

2. มอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตำมควำมประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉนัทะใหก้รรมกำรตรวจสอบและกรรมกำร
อิสระของบริษทั เป็นผูล้งคะแนนแทน (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 7) 

3.  ปิดอำกรแสตมป์ จ ำนวน 20 บำท พร้อมทั้งขีดฆ่ำลงวนัท่ีท่ีท ำหนังสือมอบฉันทะดงักล่ำว เพ่ือให้ถูกตอ้งและมีผลผูกพนั
 ตำมกฎหมำย 

4. ผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์ให้กรรมกำรตรวจสอบของบริษทั เป็นผูรั้บมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะทำงไปรษณียถึ์ง  
 คุณอรพินธ์ โพธิสิทธ์ิ เลขำนุกำรบริษทั เลขท่ี 9/8 หมู่ท่ี 5 ถนนบรมรำชชนนี แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวฒันำ   กรุงเทพฯ  
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10170 โทรศพัท ์086-316-1038,  02-888-6800 ต่อ 202,   โทรสำร 02-888-7200    พร้อมเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง โดยส่งถึงบริษทัฯ ล่วงหนำ้ก่อน
กำรประชุมอยำ่งนอ้ย 3 วนัท ำกำร 
 ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุน้โดยมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลำยคนเพ่ือแบ่งแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้และผู ้
ถือหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่โดยไม่สำมำรถจะมอบฉนัทะเพียงบำงส่วนนอ้ยกวำ่จ ำนวนท่ีตนถืออยูไ่ด ้เวน้แต่เป็น
ผูถื้อหุ้นท่ีปรำกฏช่ือตำมสมุดทะเบียนเป็นผูถื้อหุ้นต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝำกและดูแลหุ้นตำม
หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 
3.  การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จ ำกดั (มหำชน) จะเร่ิมลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 วนัจนัทร์ท่ี 30 เมษำยน 
2561  ก่อนเร่ิมกำรประชุมตั้งแต่เวลำ  7.30  น.  ณ ห้องป่ินเกลำ้ 1 ชั้น 9  ของโรงแรม รอยลั ซิต้ี (ป่ินเกลำ้)  เลขท่ี 800 ถนนบรมรำชชนนี 
แขวงบำงบ ำหรุ เขตบำงพลดั กรุงเทพฯ 10700 ตำมแผนท่ีท่ีส่งมำพร้อมน้ี (เอกสำรแนบ 8) 
4.  การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 
 1.  กำรออกเสียงลงคะแนนจะกระท ำโดยเปิดเผย โดยใหน้บัหุน้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้น ให ้      
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
  -  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขำ้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถำ้มีคะแนนเสียง
เท่ำกนั ใหป้ระธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขำด 
  -  ในกรณีอ่ืน ซ่ึงกฎหมำยก ำหนด และหรือขอ้บงัคบัของบริษทั ก ำหนดไวแ้ตกต่ำงจำกกรณีปกติ ให้ด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำมท่ีก ำหนดนั้น โดยประธำนในท่ีประชุมจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชุมรับทรำบก่อนกำรลงคะแนนในแต่ละวำระดงักล่ำว 
 2.  กำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระ ผูถื้อหุน้หน่ึงรำยมีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพียงทำงใดทำง
หน่ึงเท่ำนั้น จะแบ่งหุน้เพ่ือลงคะแนนเสียงเป็นหลำยทำงไม่ได ้
 3.  กำรออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตำมท่ีผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนงัสือ
มอบฉนัทะเท่ำนั้น 
 4.  ผูถื้อหุน้แต่ละท่ำนจะมีคะแนนเสียงเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ท่ีตนเองถือรวมกบัจ ำนวนหุน้ท่ีรับมอบฉนัทะมำ 
 5.  ในกำรลงคะแนนแต่ละวำระนั้น เพ่ือใหเ้กิดควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรนบัคะแนนในแต่ละวำระ 

5.1 ผู ้ถือหุ้นท่ำนใดท่ีเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ หรือไม่มีควำมเห็นแสดงเป็นอย่ำง อ่ืนตำมท่ีประธำน หรือ
 คณะกรรมกำรบริษทัเสนอ ไม่ตอ้งท ำเคร่ืองหมำยในบตัรลงคะแนน และไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งยื่นบตัรลงคะแนน
 ใหก้บัเจำ้หนำ้ท่ี โดยเจำ้หนำ้ท่ีจะเก็บรวบรวมบตัรลงคะแนนเฉพำะผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงเท่ำนั้น 

5.2 หำกผูถื้อหุน้ท่ำนใด มีควำมเห็นคดัคำ้น หรืองดออกเสียง ขอใหท้ ำเคร่ืองหมำยในบตัรลงคะแนน พร้อมระบุจ ำนวน
หุน้ท่ีตนถือรวมกบัจ ำนวนหุน้ท่ีตนไดรั้บมอบฉนัทะ และส่งบตัรลงคะแนนใหก้บัเจำ้หนำ้ท่ีเพ่ือรวบรวมคะแนน 

 6.  ผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด หำ้มมิใหอ้อกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น และประธำนในท่ีประชุมอำจจะเชิญให้ผู ้
ถือหุน้นั้นออกนอกหอ้งประชุมชัว่ครำวก็ได ้
 7.  กำรลงคะแนนลบั อำจกระท ำไดเ้ม่ือมีผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมอยำ่งนอ้ย 5 คนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติให้มีกำรลงคะแนนลบั
ดงักล่ำว โดยประธำนในท่ีประชุมจะเป็นผูก้  ำหนดวิธีกำรลงคะแนนลบันั้น และแจง้ให้ท่ีประชุมทรำบก่อนกำรออกเสียงลงคะแนนลบั
ดงักล่ำว 
 
 
 

 


