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เอกสารแนบ 7 
เงื�อนไข หลกัเกณฑ์ และวธีิปฏิบัตใินการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน  
 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเรื�อง ขอ้พึงปฏิบติัสําหรับการจดัประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจด
ทะเบียน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อใหบ้ริษทัจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบติัที�ดี ซึ� งจะเป็นการสร้างความเชื�อมั�นให้เกิดขึ5นแก่ผูถื้อหุ้น ผู ้
ลงทุน และผูที้�เกี�ยวขอ้งทุกฝ่าย และเพื�อให้การประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรมและเป็น
ประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้บริษทั จึงเห็นควรกาํหนดใหมี้การตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที�
มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมเพื�อใหผู้ถื้อหุน้ยดึถือปฏิบติัต่อไป 
1.  เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที�มสิีทธิเข้าร่วมประชุม 

 1.  กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง : 
  1.1  ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติไทย โปรดแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวั 
          ขา้ราชการ 
  1.2  ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติต่างดา้ว โปรดแสดงใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว หรือหนงัสือ 
          เดินทาง หรือเอกสารที�ใชแ้ทนหนงัสือเดินทางบริเวณสถานที�ลงทะเบียน 
  1.3  ผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย 
   1.3.1  สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบบัปัจจุบนัออกโดยกรมพฒันาธุรกิจ 
              การคา้ ซึ�งรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อาํนาจที�ไปเขา้ร่วมประชุม 
   1.3.2  สาํเนาบตัรประชาชน (หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง กรณีกรรมการเป็นบุคคลต่างดา้ว) ของ 
              กรรมการผูมี้อาํนาจตามขอ้ 1.3.1 พร้อมทั5งรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการดงักล่าว 
  1.4  ผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ 
   1.4.1  หนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแสดงชื�อกรรมการผูมี้อาํนาจและอาํนาจ 
              กรรมการ ซึ�งออกโดยหน่วยงานราชการที�เกี�ยวขอ้ง พร้อมทั5งรับรองโดยโนตารี�พลบับลิค 
   1.4.2  สาํเนาหนงัสือเดินทางของกรรมการที�ไปเขา้ร่วมประชุม พร้อมทั5งรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดย 
              กรรมการดงักล่าว 
 2.  กรณีมอบฉันทะ :  
  2.1  ผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย : สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวั 
         ขา้ราชการของผูม้อบฉนัทะพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 
  2.2  ผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว : สาํเนาใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว หรือหนงัสือ 
          เดินทาง หรือเอกสารที�ใชแ้ทนหนงัสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 
  2.3  ผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย : สาํเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย ์หรือ
          หน่วยงานที�มีอาํนาจรับรอง ที�ไดอ้อกใหไ้ม่เกิน 1 ปี ซึ�งรับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้อาํนาจลง 
          ลายมือชื�อนิติบุคคลนั5นๆ สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการของกรรมการผูมี้อาํนาจ
ลงนามแทนนิติบุคคล ซึ�งรับรองความถูกตอ้งโดยกรรมการดงักล่าว 
  2.4  ผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ : ผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลจะตอ้งลง 
          ลายมือชื�อพร้อมประทบัตราบริษทัในหนงัสือมอบฉนัทะดว้ยตนเองต่อหนา้พนกังานรับเอกสาร(โนตารี�
          พลบับลิค) หรือหน่วยงานซึ�งมีอาํนาจหนา้ที�คลา้ยคลึงกนัตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และ 
                 ภายหลงัจากการลงนามดงักล่าวแลว้ ใหน้าํหนงัสือมอบฉนัทะนั5นใหเ้จา้หนา้ที�ผูมี้อาํนาจของสถานทูตไทย  หรือ
สถานกงสุลไทย  หรือเจา้หนา้ที�ผูไ้ดรั้บมอบหมายใหท้าํการแทนบุคคลดงักล่าว หรือบุคคลซึ�งสามารถให้การรับรองที�สมบูรณ์ตามแบบ
ของกฎหมายแห่งประเทศนั5นๆ ทาํการรับรองผูรั้บรองเอกสาร (โนตารี�พลบับลิค) อีกชั5นหนึ�ง 
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  2.5  กรณีการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ที�เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั5งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 
   2.5.1  ใหเ้ตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้ที�เป็นนิติบุคคลในขอ้ 1 หรือ ขอ้ 2 
   2.5.2  ในกรณีที�ผูถื้อหุน้ที�เป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบ 
               ฉนัทะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี5 เพิ�มเติม 
         1)  หนังสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุ้นที�เป็นผูล้งทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผูล้งนามใน
           หนงัสือมอบฉนัทะแทน 
           2)  หนังสือยืนยนัว่าเป็นผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนและได้รับอนุญาตให้ประกอบ
            ธุรกิจ Custodian 
  ทั5งนี5  เอกสารที�มิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบไปพร้อมดว้ย และมีผูถื้อหุ้น หรือ
ผูแ้ทนนิติบุคคลนั5นรับรองความถูกตอ้งของคาํแปล 
  2.6  กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ5วมือแทนการลงลายมือชื�อ ให้พิมพ์ลายนิ5วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกาํกับไว้
         ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ..............” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายนิ5วมืออนัแท้จริงของผู ้
         นั5น โดยตอ้งพิมพล์ายนิ5วมือต่อหนา้พยาน และพยานตอ้งลงลายมือชื�อรับรอง พร้อมแนบสาํเนาบตัร 
         ประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการของพยานซึ�งไดล้งรับรองสาํเนาถูกตอ้งแนบไปพร้อมกนัดว้ย 
  2.7  ผูรั้บมอบฉนัทะที�ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุม จะตอ้งแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวั 
          ขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (สาํหรับชาวต่างประเทศ) เพื�อลงทะเบียน 
2. วธีิการมอบฉันทะ 
 กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดก้าํหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะไวจ้าํนวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ เรื�อง กาํหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที� 5) พ.ศ. 2550 ดงันี5  
  แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทั�วไป ซึ�งเป็นแบบที�ง่ายไม่ซบัซอ้น 
  แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที�กาํหนดรายการต่างๆ ที�จะมอบฉนัทะที�ละเอียดชดัเจนตายตวั 
  แบบ ค. เป็นแบบที�ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั5งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็น
   ผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 
 บริษทัฯไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข และแบบ ค ให้กบัผูถื้อหุ้น ตามเอกสารแนบ 9  หากผูถื้อหุ้นท่านใดไม่
สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการดงันี5  

1. ให้ใชห้นงัสือมอบฉันทะที�บริษทั ไดจ้ดัส่งมาให้ เพียงแบบเดียวเท่านั0น  สาํหรับผูถื้อหุ้นที�ไม่ใช่ Custodian จะเลือกใช้
 หนงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข เท่านั5น 

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ� งตามความประสงค์ของผูถื้อหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระของบริษทั เป็นผูล้งคะแนนแทน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8) 

3.  ปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท พร้อมทั5งขีดฆ่าลงวนัที�ที�ทาํหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าว เพื�อให้ถูกตอ้งและมีผลผูกพนั
 ตามกฎหมาย 

4. ผูถื้อหุ้นที�ประสงคใ์ห้กรรมการตรวจสอบของบริษทั เป็นผูรั้บมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะทางไปรษณียถึ์ง  
 คุณปิยธิดา  สุวรรณชนะ   เลขานุการบริษทั   เลขที� 9/8 หมู่ที� 5 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์   เขตทวีวฒันา    
 กรุงเทพฯ  10170    โทรศพัท์ 090-669-2619,   02-888-6800 ต่อ 44,   โทรสาร 02-888-7200    พร้อมเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง 
โดยส่งถึงบริษทัฯ ล่วงหนา้ก่อนการประชุมอยา่งนอ้ย 2 วนัทาํการ 
 ทั5งนี5  ผูถื้อหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพื�อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้
และผูถื้อหุ้นจะตอ้งมอบฉันทะเท่ากบัจาํนวนหุ้นที�ตนถืออยู ่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนนอ้ยกว่าจาํนวนที�ตนถืออยูไ่ด ้
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เวน้แต่เป็นผูถื้อหุน้ที�ปรากฏชื�อตามสมุดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ต่างประเทศและแต่งตั5งให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแล
หุน้ตามหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 
3.  การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 บริษทั แกรททิทูด อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) จะเริ�มลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 วนัองัคารที� 21 
เมษายน 2558  ก่อนเริ�มการประชุมตั5งแต่เวลา 8.00 น.  ณ ห้องปิ� นเกลา้ 2 ชั5น 9  ของโรงแรม รอยลั ซิตี5  (ปิ� นเกลา้)  เลขที� 800 ถนนบรม
ราชชนนี แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700 ตามแผนที�ที�ส่งมาพร้อมนี5  (เอกสารแนบ 10) 
4.  การออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุมผู้ถือหุ้น 
 1.  การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาํโดยเปิดเผย โดยให้นบัหุ้นหนึ�งหุ้นมีเสียงหนึ�งเสียง และมติของที�ประชุมผูถื้อหุ้นนั5น ให้
      ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี5  
  -  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งเขา้ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มี
      คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ5นอีกหนึ�งเสียงเป็นเสียงชี5ขาด 
  -  ในกรณีอื�น ซึ� งกฎหมายกาํหนด และหรือขอ้บงัคบัของบริษทั กาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดาํเนินการให้
      เป็นไปตามที�กาํหนดนั5น โดยประธานในที�ประชุมจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นในที�ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนใน
      แต่ละวาระดงักล่าว 
 2.  การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถื้อหุ้นหนึ�งรายมีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพียงทางใด
      ทางหนึ�งเท่านั5น จะแบ่งหุน้เพื�อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได ้
 3.  การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที�ผูม้อบฉันทะระบุไวใ้น
      หนงัสือมอบฉนัทะเท่านั5น 
 4.  ผูถื้อหุน้แต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ที�ตนเองถือรวมกบัจาํนวนหุน้ที�รับมอบฉนัทะมา 
 5.  ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั5น เพื�อใหเ้กิดความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนนในแต่ละวาระ 

5.1  ผู ้ถือหุ้นท่านใดที� เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ หรือไม่มีความเห็นแสดงเป็นอย่างอื�นตามที�ประธาน หรือ
 คณะกรรมการบริษทัเสนอ ไม่ตอ้งทาํเครื�องหมายในบตัรลงคะแนน และไม่มีความจาํเป็นตอ้งยื�นบตัรลงคะแนน
 ใหก้บัเจา้หนา้ที� โดยเจา้หนา้ที�จะเก็บรวบรวมบตัรลงคะแนนเฉพาะผูที้�ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงเท่านั5น 

5.2  หากผูถื้อหุ้นท่านใด มีความเห็นคดัคา้น หรืองดออกเสียง ขอให้ทาํเครื�องหมายในบตัรลงคะแนน 
พร้อมระบุ จาํนวนหุ้นที�ตนถือรวมกบัจาํนวนหุ้นที�ตนได้รับมอบฉันทะ และส่งบตัรลงคะแนน
ใหก้บัเจา้หนา้ที�เพื�อรวบรวมคะแนน 

 6.  ผูถื้อหุ้นที�มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื�องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั5น และประธานในที�ประชุมอาจจะเชิญ
      ใหผู้ถื้อหุน้นั5นออกนอกหอ้งประชุมชั�วคราวก็ได ้
 7.  การลงคะแนนลบั อาจกระทาํไดเ้มื�อมีผูถื้อหุ้นในที�ประชุมอยา่งนอ้ย 5 คนร้องขอ และที�ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนน
      ลบัดงักล่าว โดยประธานในที�ประชุมจะเป็นผูก้าํหนดวธีิการลงคะแนนลบันั5น และแจง้ใหที้�ประชุมทราบก่อนการออกเสียง
      ลงคะแนนลบัดงักล่าว 
 
 
 
 
 
 
 


