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เอกสารแนบ 5 

เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวธิีปฏบิัตใินการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเร่ือง ขอ้พึงปฏิบติัสําหรับการจดัประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัทจด

ทะเบียน โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้บริษทัจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดี ซ่ึงจะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดข้ึนแก่ผูถื้อหุ้น ผู ้

ลงทุน และผูท่ี้เก่ียวข้องทุกฝ่าย และเพ่ือให้การประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรมและเป็น

ประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นบริษทั จึงเห็นควรกาํหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมี

สิทธิเขา้ร่วมประชุมเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นยดึถือปฏิบติัต่อไป 

1.  เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีม่สิีทธิเข้าร่วมประชุม 

 1.  กรณผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง : 

  1.1  ผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ 

1.2  ผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างดา้ว โปรดแสดงใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว หรือหนงัสือเดินทาง หรือ    

       เอกสารท่ีใชแ้ทนหนงัสือเดินทางบริเวณสถานท่ีลงทะเบียน 

  1.3  ผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย 

   1.3.1  สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบบัปัจจุบนัออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ซ่ึง 

          รับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อาํนาจท่ีไปเขา้ร่วมประชุม 

   1.3.2  สาํเนาบตัรประชาชน (หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง กรณีกรรมการเป็นบุคคลต่างดา้ว) ของกรรมการผูมี้ 

          อาํนาจตามขอ้ 1.3.1 พร้อมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการดงักล่าว 

  1.4  ผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ 

   1.4.1  หนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแสดงช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจและอาํนาจกรรมการ ซ่ึงออก 

         โดยหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งรับรองโดยโนตาร่ีพลบับลิค 

   1.4.2  สาํเนาหนงัสือเดินทางของกรรมการท่ีไปเขา้ร่วมประชุม พร้อมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการ 

          ดงักล่าว 

 2.  กรณมีอบฉันทะ :  

  2.1  ผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการของผู ้

       มอบฉนัทะพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

  2.2  ผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดา้ว : สาํเนาใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว หรือหนงัสือเดินทาง หรือ 

       เอกสารท่ีใชแ้ทนหนงัสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

2.3  ผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย : สาํเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงาน

ท่ีมีอาํนาจรับรอง ท่ีไดอ้อกให้ไม่เกิน 1 ปี ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือนิติบุคคลนั้นๆ 

สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซ่ึง

รับรองความถูกตอ้งโดยกรรมการดงักล่าว 

2.4  ผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ : ผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลจะตอ้งลงลายมือช่ือพร้อม

ประทบัตราบริษทัในหนังสือมอบฉันทะดว้ยตนเองต่อหน้าพนกังานรับเอกสาร(โนตาร่ีพลบับลิค) หรือหน่วยงาน

ซ่ึงมีอาํนาจหน้าท่ีคลา้ยคลึงกนัตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลงัจากการลงนามดงักล่าวแลว้ ให้นาํ

หนังสือมอบฉันทะนั้ นให้เจ้าหน้าท่ีผูมี้อาํนาจของสถานทูตไทย  หรือสถานกงสุลไทย  หรือเจา้หน้าท่ีผูไ้ดรั้บ

มอบหมายให้ทาํการแทนบุคคลดงักล่าว หรือบุคคลซ่ึงสามารถให้การรับรองท่ีสมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่ง

ประเทศนั้นๆ ทาํการรับรองผูรั้บรองเอกสาร (โนตาร่ีพลบับลิค) อีกชั้นหน่ึง 
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2.5  กรณีการมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น 

   2.5.1  ให้เตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบัผูถื้อหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคลในขอ้ 1 หรือ ขอ้ 2 

2.5.2  ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะตอ้ง  

  ส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีเพ่ิมเติม 

 1)  หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสือ 

      มอบฉนัทะแทน 

2)  หนงัสือยนืยนัว่าเป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนและไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 

      Custodian 

ทั้งน้ี เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบไปพร้อมดว้ย และมีผูถื้อหุ้น 

หรือผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของคาํแปล 

2.6  กรณีใชก้ารพิมพล์ายน้ิวมือแทนการลงลายมือช่ือ ให้พิมพล์ายน้ิวหัวแม่มือซ้ายและเขียนขอ้ความกาํกบัไวว้่า “ลาย

พิมพห์ัวแม่มือซา้ยของ..............” และตอ้งมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายน้ิวมืออนัแทจ้ริงของผูน้ั้น โดยตอ้งพิมพ์

ลายน้ิวมือต่อหนา้พยาน และพยานตอ้งลงลายมือช่ือรับรอง พร้อมแนบสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัร

ประจาํตวัขา้ราชการของพยานซ่ึงไดล้งรับรองสาํเนาถูกตอ้งแนบไปพร้อมกนัดว้ย 

2.7  ผูรั้บมอบฉันทะท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุม จะตอ้งแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ 

หรือหนงัสือเดินทาง (สาํหรับชาวต่างประเทศ) เพ่ือลงทะเบียน 

  ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการลดภาระของทั้งฝ่ายผูถื้อหุ้นในการเตรียมเอกสารหรือหลกัฐานต่างๆ และฝ่าย บจ.ในการสอบทาน

เอกสาร ซ่ึงจะเป็นการสร้างความเช่ือถือในหลกัธรรมาภิบาลท่ีดีในการบริหารกิจการ ในส่วนของหลกัฐานของผูม้อบฉนัทะ ไม่ตอ้งใชบ้ตัร

ประชาชนตวัจริง เป็นหลกัฐานในการลงทะเบียน  

2. วธิีการมอบฉันทะ 

 กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดก้าํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไวจ้าํนวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ เร่ือง กาํหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงัน้ี 

  แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไป ซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 

  แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกาํหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 

  แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็น 

  ผูรั้บฝากและดูแลหุ้น 

 บริษัทฯได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข และแบบ ค ให้กบัผูถื้อหุ้น ตามเอกสารแนบ 7  หากผูถื้อหุ้นท่านใดไม่

สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการดงัน้ี 

1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะท่ีบริษัท ได้จัดส่งมาให้ เพียงแบบเดียวเท่าน้ัน  สําหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่ใช่ Custodian จะเลือกใช้

 หนงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข เท่านั้น 

2. มอบฉนัทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้น หรือเลือกมอบฉนัทะให้กรรมการตรวจสอบและกรรมการ

อิสระของบริษทั เป็นผูล้งคะแนนแทน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) 

3.  ปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีทาํหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพ่ือให้ถูกตอ้งและมีผลผูกพนั

 ตามกฎหมาย 

4. ผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์ให้กรรมการตรวจสอบของบริษทั เป็นผูรั้บมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะทางไปรษณียถึ์ง  

 ฝ่ายเลขานุการบริษทั เลขท่ี 9/8 หมู่ท่ี 5 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒันา  กรุงเทพฯ  10170 โทรศพัท ์
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086-316-1038,  02-888-6800 ต่อ 411,   โทรสาร 02-888-7200    พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง โดยส่งถึงบริษทัฯ ล่วงหนา้ก่อนการประชุมอยา่ง

นอ้ย 3 วนัทาํการ 

 ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้และผู ้

ถือหุ้นจะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจาํนวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกว่าจาํนวนท่ีตนถืออยูไ่ด ้ เวน้แต่เป็น

ผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผูถื้อหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นตาม

หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

3.  การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

 บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) จะเร่ิมลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 วนัศุกร์ท่ี 5 เมษายน 

2562  ก่อนเร่ิมการประชุมตั้งแต่เวลา  7.30  น.  ณ ห้องป่ินเกลา้ 1 ชั้น 9  ของโรงแรม รอยลั ซิต้ี (ป่ินเกลา้)  เลขท่ี 800 ถนนบรมราชชนนี 

แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700 ตามแผนท่ีท่ีส่งมาพร้อมน้ี (เอกสารแนบ 8) 

4.  การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 

 1.  การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาํโดยเปิดเผย โดยให้นบัหุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ให้      

ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

  -  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง

เท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

  -  ในกรณีอ่ืน ซ่ึงกฎหมายกาํหนด และหรือขอ้บงัคบัของบริษัท กาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดาํเนินการให้

เป็นไปตามท่ีกาํหนดนั้น โดยประธานในท่ีประชุมจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 

 2.  การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถื้อหุ้นหน่ึงรายมีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทาง

หน่ึงเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพ่ือลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได ้

 3.  การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนงัสือ

มอบฉนัทะเท่านั้น 

 4.  ผูถื้อหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นท่ีตนเองถือรวมกบัจาํนวนหุ้นท่ีรับมอบฉนัทะมา 

 5.  ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น เพ่ือให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนนในแต่ละวาระ 

5.1 ผู ้ถือหุ้นท่านใดท่ีเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ หรือไม่มีความเห็นแสดงเป็นอย่างอ่ืนตามท่ีประธาน หรือ

 คณะกรรมการบริษทัเสนอ ไม่ตอ้งทาํเคร่ืองหมายในบตัรลงคะแนน และไม่มีความจาํเป็นตอ้งยื่นบตัรลงคะแนน

 ให้กบัเจา้หนา้ท่ี โดยเจา้หนา้ท่ีจะเก็บรวบรวมบตัรลงคะแนนเฉพาะผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงเท่านั้น 

5.2 หากผูถื้อหุ้นท่านใด มีความเห็นคดัคา้น หรืองดออกเสียง ขอให้ทาํเคร่ืองหมายในบตัรลงคะแนน พร้อมระบุจาํนวน

หุ้นท่ีตนถือรวมกบัจาํนวนหุ้นท่ีตนไดรั้บมอบฉนัทะ และส่งบตัรลงคะแนนให้กบัเจา้หนา้ท่ีเพ่ือรวบรวมคะแนน 

 6.  ผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น และประธานในท่ีประชุมอาจจะเชิญให้ผู ้

ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชัว่คราวก็ได ้

 7.  การลงคะแนนลบั อาจกระทาํไดเ้ม่ือมีผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลบั

ดงักล่าว โดยประธานในท่ีประชุมจะเป็นผูก้าํหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้ น และแจง้ให้ท่ีประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับ

ดงักล่าว 

 

 

 

 




