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เอกสารแนบ 6 

เงือนไข หลักเกณฑ์ และวธิีปฏิบัตใินการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเรือง ขอ้พึงปฏิบัติสําหรับการจัดประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจด

ทะเบียน โดยมีวตัถุประสงค์เพือให้บริษทัจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบติัทีดี ซึงจะเป็นการสร้างความเชือมนัให้เกิดขึนแก่ผูถื้อหุ้น ผู ้

ลงทุน และผูที้เกียวขอ้งทุกฝ่าย และเพือให้การประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรมและเป็น

ประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้บริษทั จึงเห็นควรกาํหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นทีมี

สิทธิเขา้ร่วมประชุมเพอืใหผู้ถื้อหุ้นยดึถือปฏิบติัต่อไป 

.  เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทมีีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

 .  กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง : 

  .   ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติไทย โปรดแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวั  

         ขา้ราชการ 

  .   ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างดา้ว โปรดแสดงใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว หรือหนงัสือ  

         เดินทาง หรือเอกสารทีใชแ้ทนหนงัสือเดินทางบริเวณสถานทีลงทะเบียน 

  .   ผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย 

   . .   สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบบัปัจจุบนัออกโดยกรมพฒันาธุรกิจ  

             การคา้ ซึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อาํนาจทีไปเขา้ร่วมประชุม 

   . .   สาํเนาบตัรประชาชน (หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง กรณีกรรมการเป็นบุคคลต่างดา้ว) ของ  

             กรรมการผูมี้อาํนาจตามขอ้ . .  พร้อมทงัรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการดงักล่าว 

  .   ผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ 

   . .   หนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแสดงชือกรรมการผูมี้อาํนาจและอาํนาจ  

             กรรมการ ซึงออกโดยหน่วยงานราชการทีเกียวขอ้ง พร้อมทงัรับรองโดยโนตารีพลบับลิค 

   . .   สาํเนาหนงัสือเดินทางของกรรมการทีไปเขา้ร่วมประชุม พร้อมทงัรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดย  

             กรรมการดงักล่าว 

 2.  กรณีมอบฉันทะ :  

  .   ผูม้อบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย : สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวั  

        ขา้ราชการของผูม้อบฉนัทะพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

  .   ผูม้อบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว : สาํเนาใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว หรือหนงัสือ  

         เดินทาง หรือเอกสารทีใชแ้ทนหนงัสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

  .   ผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย : สาํเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย ์หรือ 

         หน่วยงานทีมีอาํนาจรับรอง ทีไดอ้อกใหไ้ม่เกิน  ปี ซึงรับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้อาํนาจลง           

ลายมือชือนิติบุคคลนนัๆ สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึง

รับรองความถูกตอ้งโดยกรรมการดงักล่าว 

  .   ผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ : ผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลจะตอ้งลง  

         ลายมือชือพร้อมประทบัตราบริษทัในหนงัสือมอบฉนัทะดว้ยตนเองตอ่หนา้พนกังานรับเอกสาร(โนตารี          

พลบับลิค) หรือหน่วยงานซึงมีอาํนาจหน้าทีคลา้ยคลึงกนัตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลงัจากการลงนามดงักล่าวแลว้ ให้นํา

หนังสือมอบฉันทะนนัให้เจา้หน้าทีผูมี้อาํนาจของสถานทูตไทย  หรือสถานกงสุลไทย  หรือเจา้หน้าทีผูไ้ดรั้บมอบหมายให้ทาํการแทน

บุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึงสามารถให้การรับรองทีสมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนันๆ ทาํการรับรองผูรั้บรองเอกสาร     

(โนตารีพลบับลิค) อีกชนัหนึง 
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  .   กรณีการมอบฉันทะของผูถื้อหุ้นทีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตงัให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 

   . .   ใหเ้ตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบัผูถื้อหุ้นทีเป็นนิติบุคคลในขอ้  หรือ ขอ้  

   . .   ในกรณีทีผูถื้อหุ้นทีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบ  

              ฉนัทะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนีเพิมเติม 

         )  หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุ้นทีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูล้งนามใน 

          หนงัสือมอบฉนัทะแทน 

           )  หนงัสือยนืยนัวา่เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนและไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบ 

           ธุรกิจ Custodian 

  ทงันี เอกสารทีมิได้มีตน้ฉบับเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบไปพร้อมดว้ย และมีผูถื้อหุ้น หรือ

ผูแ้ทนนิติบุคคลนนัรับรองความถูกตอ้งของคาํแปล 

  .   กรณีใชก้ารพมิพล์ายนิวมือแทนการลงลายมือชือ ใหพิ้มพล์ายนิวหวัแม่มือซา้ยและเขียนขอ้ความกาํกบัไว ้

        วา่ “ลายพมิพห์วัแม่มือซา้ยของ..............” และตอ้งมีพยาน  คน รับรองวา่เป็นลายนิวมืออนัแทจ้ริงของผู ้         

นนั โดยตอ้งพมิพล์ายนิวมือต่อหนา้พยาน และพยานตอ้งลงลายมือชือรับรอง พร้อมแนบสาํเนาบตัร          

ประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการของพยานซึงไดล้งรับรองสาํเนาถูกตอ้งแนบไปพร้อมกนัดว้ย 

  .   ผูรั้บมอบฉนัทะทีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุม จะตอ้งแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวั  

         ขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (สาํหรับชาวต่างประเทศ) เพอืลงทะเบียน 

  ทงันีเพือเป็นการลดภาระของทงัฝ่ายผูถื้อหุ้นในการเตรียมเอกสารหรือหลกัฐานต่างๆ และฝ่าย บจ.ในการสอบทาน

เอกสาร ซึงจะเป็นการสร้างความเชือถือในหลกัธรรมาภิบาลทีดีในการบริหารกิจการ ในส่วนของหลกัฐานของผูม้อบฉนัทะ ไม่ตอ้งใชบ้ตัร

ประชาชนตวัจริง เป็นหลกัฐานในการลงทะเบียน  

2. วธิีการมอบฉันทะ 

 กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดก้าํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไวจ้าํนวน  แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ เรือง กาํหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที ) พ.ศ.  ดงันี 

  แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทวัไป ซึงเป็นแบบทีง่ายไม่ซบัซอ้น 

  แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทีกาํหนดรายการต่างๆ ทีจะมอบฉนัทะทีละเอียดชดัเจนตายตวั 

  แบบ ค. เป็นแบบทีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตงัให ้Custodian ในประเทศไทยเป็น 

  ผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 

 บริษทัฯได้จดัส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข และแบบ ค ให้กบัผูถื้อหุ้น ตามเอกสารแนบ   หากผูถื้อหุ้นท่านใดไม่

สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการดงันี 

1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะทีบริษัท ได้จัดส่งมาให้ เพียงแบบเดียวเท่านัน  สําหรับผูถื้อหุ้นทีไม่ใช่ Custodian จะเลือกใช้

 หนงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข เท่านนั 

2. มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉันทะใหก้รรมการตรวจสอบและกรรมการ

อิสระของบริษทั เป็นผูล้งคะแนนแทน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ) 

3.  ปิดอากรแสตมป์ จาํนวน  บาท พร้อมทังขีดฆ่าลงวนัทีทีทาํหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพือให้ถูกตอ้งและมีผลผูกพนั

 ตามกฎหมาย 

4. ผูถื้อหุ้นทีประสงค์ให้กรรมการตรวจสอบของบริษทั เป็นผูรั้บมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะทางไปรษณีย์ถึง  

 คุณอรพินธ์ โพธิสิทธิ ฝ่ายประสานงานประชุมผูถื้อหุ้น เลขที /  หมู่ที  ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์   เขตทวี
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วฒันา   กรุงเทพฯ      โทรศพัท ์ - - ,   - -  ต่อ ,   โทรสาร - -     พร้อมเอกสารทีเกียวขอ้ง โดยส่งถึง

บริษทัฯ ล่วงหนา้ก่อนการประชุมอยา่งนอ้ย  วนัทาํการ 

 ทงันี ผูถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้โดยมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพอืแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้และผู ้

ถือหุ้นจะตอ้งมอบฉันทะเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีตนถืออยู ่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่จาํนวนทีตนถืออยูไ่ด ้เวน้แต่เป็น

ผูถื้อหุ้นทีปรากฏชือตามสมุดทะเบียนเป็นผูถื้อหุ้นต่างประเทศและแต่งตงัให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นตาม

หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

.  การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

 บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จาํกัด (มหาชน) จะเริมลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจําปี  วนัอังคารที  

เมษายน   ก่อนเริมการประชุมตงัแต่เวลา  .   น.  ณ หอ้งปินเกลา้  ชนั   ของโรงแรม รอยลั ซิตี (ปินเกลา้)  เลขที  ถนนบรมราช

ชนนี แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ  ตามแผนทีทีส่งมาพร้อมนี (เอกสารแนบ ) 

.  การออกเสียงลงคะแนนในทปีระชุมผู้ถือหุ้น 

 .  การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาํโดยเปิดเผย โดยใหน้บัหุ้นหนึงหุ้นมีเสียงหนึงเสียง และมติของทีประชุมผูถื้อหุน้นนั ให ้      

ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี 

  -  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึงเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถา้มี      

คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีประชุมออกเสียงเพมิขึนอีกหนึงเสียงเป็นเสียงชีขาด 

  -  ในกรณีอืน ซึงกฎหมายกาํหนด และหรือขอ้บงัคบัของบริษทั กาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ ใหด้าํเนินการให ้

     เป็นไปตามทีกาํหนดนนั โดยประธานในทีประชุมจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในทีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนใน      

แตล่ะวาระดงักล่าว 

 .  การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถื้อหุน้หนึงรายมีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพียงทางใด      

ทางหนึงเท่านนั จะแบ่งหุน้เพอืลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได ้

 3.  การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามทีผูม้อบฉันทะระบุไวใ้น      

หนงัสือมอบฉนัทะเท่านนั 

 .  ผูถื้อหุน้แต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นทีตนเองถือรวมกบัจาํนวนหุน้ทีรับมอบฉนัทะมา 

 .  ในการลงคะแนนแต่ละวาระนนั เพอืใหเ้กิดความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนนในแต่ละวาระ 

5.1 ผู ้ถือหุ้นท่านใดที เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ หรือไม่ มีความเห็ นแสดงเป็นอย่างอืนตามทีประธาน หรือ

 คณะกรรมการบริษทัเสนอ ไม่ตอ้งทาํเครืองหมายในบัตรลงคะแนน และไม่มีความจาํเป็นตอ้งยนืบตัรลงคะแนน

 ใหก้บัเจา้หนา้ที โดยเจา้หนา้ทีจะเก็บรวบรวมบตัรลงคะแนนเฉพาะผูที้ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงเท่านนั 

5.2 หากผูถื้อหุ้นท่านใด มีความเห็นคดัคา้น หรืองดออกเสียง ขอให้ทาํเครืองหมายในบตัรลงคะแนน พร้อมระบุจาํนวน

หุน้ทีตนถือรวมกบัจาํนวนหุน้ทีตนไดรั้บมอบฉันทะ และส่งบตัรลงคะแนนใหก้บัเจา้หนา้ทีเพือรวบรวมคะแนน 

 .  ผูถื้อหุน้ทีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรืองใด หา้มมิใหอ้อกเสียงลงคะแนนในเรืองนนั และประธานในทีประชุมอาจจะเชิญ      

ใหผู้ถื้อหุ้นนนัออกนอกหอ้งประชุมชวัคราวก็ได ้

 .  การลงคะแนนลบั อาจกระทาํไดเ้มือมีผูถื้อหุน้ในทีประชุมอยา่งนอ้ย  คนร้องขอ และทีประชุมลงมติใหมี้การลงคะแนน      

ลบัดงักล่าว โดยประธานในทีประชุมจะเป็นผูก้าํหนดวิธีการลงคะแนนลบันนั และแจง้ใหที้ประชุมทราบก่อนการออกเสียง      

ลงคะแนนลบัดงักล่าว 

 

 

 


