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เอกสารแนบ 6
ข้ อบังคับของบริษัทเฉพาะทีเ กีย วกับการประชุมผู้ถือหุ้นและกรรมการ
บริษัท แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 20. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี เดือนนับแต่วนั สิ5 นสุ ดของรอบ
ปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอืนนอกจากทีกล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
ข้อ 21. คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ สุ ดแต่จะเห็นสมควร หรื อผูถ้ ือหุ ้นซึ งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึงในห้าของจํานวนหุ ้นทีจาํ หน่ายได้ท5 งั หมด หรื อผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่ายีสิบห้าคน ซึ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าหนึงในสิ บของจํานวนหุน้ ทีจาํ หน่ายได้ท5 งั หมด จะเข้าชือกันทําหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุม
วิสามัญเมือใดก็ได้ โดยต้องระบุเหตุผลในการขอเรี ยกประชุมให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี5คณะกรรมการต้องจัดให้มี
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในหนึงเดือนนับแต่วนั ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ 22. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายีส ิ บห้าคน หรื อไม่
น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทั5งหมดและต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ งในสามของจํานวนหุ ้นทีจาํ หน่าย จึงจะเป็ นองค์
ประชุม เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัดจะบัญญัติไว้เป็ นอย่างอืน
ข้อ 23. ในทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานทีประชุม
ในกรณี ทีประธานกรรมการไม่อยู่ในที ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าที ได้ถา้ มี รองประธานกรรมการให้รอง
ประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้ผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมเลือกผูถ้ ือ
หุน้ คนหนึงเป็ นประธานทีประชุม
ข้อ 24. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะให้บุคคลอืนซึงบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
แทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทําเป็ นหนังสื อลงลายมือชือผูม้ อบฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการหรื อผูท้ ี ประธานกรรมการ
กําหนด ณ สถานทีทีประชุม ก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสื อมอบฉันทะให้เป็ นไปตามแบบทีนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
บริ ษทั มหาชนจํากัดกําหนด
ในการออกเสี ยงลงคะแนนให้ถือว่าผูร้ ับมอบฉันทะมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนคะแนนเสี ยงทีผูถ้ ือหุ ้นมอบฉันทะที
รวมกัน เว้นแต่ผูร้ ับมอบฉันทะจะแถลงต่อทีประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสี ยงแทนผูซ้  ึ งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชือผู ้
มอบฉันทะและจํานวนหุน้ ทีผมู ้ อบฉันทะถืออยูด่ ว้ ย
ข้อ 25. ในกรณี ทีไม่มีขอ้ บังคับหรื อกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด กําหนดไว้เป็ นอย่างอืน การออกเสี ยงลงมติเรื อง
ใดๆ ของทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ในกรณี ทีคะแนนเสี ยง
เท่ากันให้ประธานทีประชุมลงคะแนนเสี ยงอีกเสี ยงหนึงเป็ นเสี ยงชี5ขาด
ในการออกเสี ยงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิ ดเผยหรื อลงคะแนนลับ ให้ผูถ้ ือหุ ้นมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุ ้นที ถืออยูแ่ ละหุ ้นทีได้รับ
มอบฉันทะโดยถือว่าหนึงหุน้ เท่ากับหนึงเสี ยง
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การออกเสี ยงลงคะแนนตามความในวรรคสองในส่ วนทีถือว่าหนึ งหุ ้นเท่ากับหนึ งเสี ยงนั5นมิให้ใช้บงั คับกับกรณี ที
บริ ษทั ได้ออกหุน้ บุริมสิ ทธิและกําหนดให้มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนน้อยกว่าหุน้ สามัญ
การออกเสี ยงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผูถ้ ื อหุ ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้ องขอ และที ประชุมลงมติ ให้
ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนลับนั5นให้เป็ นไปตามประธานทีประชุมกําหนด
ข้อ 26. มติของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณี ดงั ต่อไปนี5ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ของจํานวนเสี ยงทั5งหมดของผูถ้ ือ
หุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั5งหมดหรื อบางส่วนทีสาํ คัญให้แก่บุคคลอืน
(ข) การซื5อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อืนหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกียวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั5งหมดหรื อบางส่ วนทีสาํ คัญ การมอบหมาย
ให้บุคคลอืนเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอืนโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ข้อ 27. การลงมติใดๆ ถ้าผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในมติน5 นั โดยเฉพาะของผูถ้ ือหุ ้นหรื อของผู ้
มอบฉันทะหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ ผูน้ 5 นั จะออกเสี ยงลงคะแนนเสี ยงนั5นๆ ไม่ได้ เว้นแต่เป็ นการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั5งกรรมการ
ข้อ 28. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสื อนัดประชุมระบุ สถานที วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื องทีจะเสนอต่อทีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื องทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนุมตั ิ
หรื อเพือพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั5งความเห็นของคณะกรรมการในเรื องดังกล่าว และจัดส่งให้ผูถ้ ือหุ ้นและนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ย
กว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั5งนี5ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย
ก่อนส่งหนังสื อนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผรู ้ ับหรื อผูแ้ ทนของผูร้ ับโดยตรงหรื อส่งโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนก็ได้
ให้คณะกรรมการเป็ นผูก้ าํ หนดสถานทีทีจะใช้เป็ นทีประชุมตามวรรคหนึง
ข้อ 29. การประชุมผูถ้ ือหุน้ เมือได้เรี ยกนัดเวลาใดๆ ถ้าได้ล่วงเวลานั5นไปแล้วหนึ งชัว โมงแต่รวมจํานวนผูถ้ ือหุ ้นและจํานวน
หุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ซึงเข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุม และถ้าการนัดประชุมนั5นได้เรี ยกนัดโดยผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ ก็ให้เลิกการประชุม และ
ให้การประชุมนั5นเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั5นเรี ยกนัดโดยคณะกรรมการก็ให้เรี ยกนัดใหม่อีกคราวหนึงโดยส่งหนังสื อนัดประชุม
ไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม การประชุมครั5งหลังนี5ไม่จาํ เป็ นต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 30. ประธานในที ประชุมผูถ้ ือหุ ้นมีหน้าทีควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ว่าด้วยการประชุม ใน
การนี5ตอ้ งดําเนินการประชุมให้เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระทีกาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ทีประชุมจะมีมติให้เปลียนลําดับ
ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุม
เมือทีประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึงแล้วผูถ้ ือหุน้ ซึงมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึงในสามของจํานวนหุ ้นที
จําหน่ายได้ท5 งั หมด จะขอให้ทีประชุมพิจารณาเรื องอืนนอกจากทีกาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมอีกก็ได้
ในกรณี ทีทีประชุมพิจารณาเรื องตามลําดับระเบียบวาระไม่เสร็ จตามวรรคหนึ งหรื อพิจารณาเรื องทีผูถ้ ือหุ ้นเสนอไม่
เสร็ จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจําเป็ นต้องเลือนการพิจารณา ให้ทีประชุมกําหนดสถานที วัน และเวลาที จะประชุมครั5งทีต่อไป
และให้คณะกรรมการส่งหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวัน
ประชุม ทั5งนี5ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย
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กรรมการ
ข้อ 31. ให้มีกรรมการของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่าห้าคน ซึงแต่งตั5งและถอดถอนโดยทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึง
หนึงต้องมีถินทีอยูใ่ นราชอาณาจักร
กรรมการต้องเป็ นบุคคลธรรมดา และมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี5
1) บรรลุนิติภาวะ
2) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
3) ไม่เคยรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้จาํ คุกในความผิดเกียวกับทรัพย์ทีได้กระทําโดยทุจริ ต
4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรื อปลดออกจากราชการ หรื อองค์การ หรื อหน่วยงานของรัฐฐานทุจริ ตต่อหน้าที
ข้อ 32. การเลือกตั5งกรรมการให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี5
1) ในกรณี ทีบุคคลผูไ้ ด้รับการเสนอชือเป็ นกรรมการมีจาํ นวนไม่เกินกว่ากรรมการทีจะพึงมีได้ในการเลือกตั5งครั5ง
นั5น ให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั5งกรรมการทั5งชุด
2) ในกรณี ทีบุคคลผูไ้ ด้รับการเสนอชือเป็ นกรรมการมีจาํ นวนเกินกว่าจํานวนกรรมการทีจะพึงมีได้ในการเลือกตั5ง
ครั5งนั5น ให้ใช้วธิ ีการลงคะแนนเลียงของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิเลือกตั5งบุคคลทีได้รับการเสนอชือเป็ นกรรมการได้ แต่ตอ้ ง
ไม่เกินจํานวนกรรมการทีจะพึงมีได้ในการเลือกตั5งครั5งนั5น และให้เลือกเป็ นรายบุคคล โดยผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะมีคะแนนเสี ยง
เท่ากับหนึ งเสี ยงต่อหนึ งหุ ้นสําหรับการลงมติเลือกตั5งบุคคลที ได้รับการเสนอชื อเป็ นกรรมการแต่ละคน ให้บุคคลซึ งได้คะแนนเสี ยง
สูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั5งเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะพึงมี ในกรณี ทีบุคคลซึ งได้รับการเลือกตั5งในลําดับ
ถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจะพึงมี ให้ประธานในทีประชุมลงคะแนนเสี ยงอีกเสี ยงหนึ งเป็ นเสี ยงชี5ขาด เพือให้
ได้จาํ นวนกรรมการทีจะพึงมี
บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)

( นายเจษฎาวัฒน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์ )
ประธานกรรมการ
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