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เอกสารแนบ 7
เงือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัตใิ นการเข้ าร่ วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเรื อง ข้อพึงปฏิ บตั ิสําหรับการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จด
ทะเบียน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือให้บริ ษทั จดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิทีดี ซึ งจะเป็ นการสร้างความเชือมัน ให้เกิดขึ5นแก่ผูถ้ ือหุ ้น ผู ้
ลงทุ น และผูท้ ี เกี ยวข้องทุกฝ่ าย และเพือให้การประชุมผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั จดทะเบี ยนเป็ นไปด้วยความโปร่ งใส ชอบธรรมและเป็ น
ประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั จึงเห็นควรกําหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที
มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมเพือให้ผถู ้ ือหุน้ ยึดถือปฏิบตั ิต่อไป
1. เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีม สี ิทธิเข้ าร่ วมประชุม
1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง :
1.1 ผูถ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัว
ข้าราชการ
1.2 ผูถ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว หรื อหนังสื อ
เดินทาง หรื อเอกสารทีใช้แทนหนังสื อเดินทางบริ เวณสถานทีลงทะเบียน
1.3 ผูถ้ ือหุน้ เป็ นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย
1.3.1 สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลฉบับปั จจุบนั ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ซึงรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจทีไปเข้าร่ วมประชุม
1.3.2 สําเนาบัตรประชาชน (หรื อสําเนาหนังสื อเดินทาง กรณี กรรมการเป็ นบุคคลต่างด้าว) ของ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจตามข้อ 1.3.1 พร้อมทั5งรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
1.4 ผูถ้ ือหุน้ เป็ นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ
1.4.1 หนังสื อรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลแสดงชือกรรมการผูม้ ีอาํ นาจและอํานาจ
กรรมการ ซึงออกโดยหน่วยงานราชการทีเกียวข้อง พร้อมทั5งรับรองโดยโนตารี พลับบลิค
1.4.2 สําเนาหนังสื อเดินทางของกรรมการทีไปเข้าร่ วมประชุม พร้อมทั5งรับรองสําเนาถูกต้องโดย
กรรมการดังกล่าว
2. กรณีมอบฉันทะ :
2.1 ผูม้ อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัว
ข้าราชการของผูม้ อบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
2.2 ผูม้ อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว หรื อหนังสื อ
เดินทาง หรื อเอกสารทีใช้แทนหนังสื อเดินทางพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
2.3 ผูม้ อบฉันทะเป็ นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสื อรับรองของกระทรวงพาณิ ชย์ หรื อ
หน่วยงานทีมีอาํ นาจรับรอง ทีได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึงรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผูม้ ีอาํ นาจลง
ลายมือชือนิติบุคคลนั5นๆ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนามแทนนิติบุคคล ซึงรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
2.4 ผูม้ อบฉันทะเป็ นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ : ผูม้ ีอาํ นาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลง
ลายมือชือพร้อมประทับตราบริ ษทั ในหนังสื อมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับเอกสาร(โนตารี
พลับบลิค) หรื อหน่วยงานซึงมีอาํ นาจหน้าทีคล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และ
ภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้ว ให้นาํ หนังสื อมอบฉันทะนั5นให้เจ้าหน้าทีผมู ้ ีอาํ นาจของสถานทูตไทย หรื อ
สถานกงสุลไทย หรื อเจ้าหน้าทีผไู ้ ด้รับมอบหมายให้ทาํ การแทนบุคคลดังกล่าว หรื อบุคคลซึ งสามารถให้การรับรองทีสมบูรณ์ตามแบบ
ของกฎหมายแห่งประเทศนั5นๆ ทําการรับรองผูร้ ับรองเอกสาร (โนตารี พลับบลิค) อีกชั5นหนึง
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2.5 กรณี การมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ ทีเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั5งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้
2.5.1 ให้เตรี ยมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผูถ้ ือหุน้ ทีเป็ นนิติบุคคลในข้อ 1 หรื อ ข้อ 2
2.5.2 ในกรณี ทีผถู ้ ือหุน้ ทีเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผูล้ งนามในหนังสื อมอบ
ฉันทะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี5เพิมเติม
1) หนังสื อมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุ ้นทีเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผูล้ งนามใน
หนังสื อมอบฉันทะแทน
2) หนังสื อยืนยันว่าเป็ นผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนและได้รับอนุ ญาตให้ประกอบ
ธุรกิจ Custodian
ทั5งนี5 เอกสารทีมิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบไปพร้อมด้วย และมีผูถ้ ือหุ ้น หรื อ
ผูแ้ ทนนิติบุคคลนั5นรับรองความถูกต้องของคําแปล
2.6 กรณี ใช้ก ารพิมพ์ลายนิ5 ว มื อแทนการลงลายมื อ ชื อ ให้พิมพ์ลายนิ5 วหัว แม่มือซ้ายและเขี ยนข้อความกํากับไว้
ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มื อซ้ายของ..............” และต้องมี พยาน 2 คน รั บรองว่าเป็ นลายนิ5 วมื ออัน แท้จ ริ งของผู ้
นั5น โดยต้องพิมพ์ลายนิ5วมือต่อหน้าพยาน และพยานต้องลงลายมือชือรับรอง พร้อมแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการของพยานซึงได้ลงรับรองสําเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
2.7 ผูร้ ับมอบฉันทะทีประสงค์จะเข้าร่ วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัว
ข้าราชการ หรื อหนังสื อเดินทาง (สําหรับชาวต่างประเทศ) เพือลงทะเบียน
2. วิธีการมอบฉันทะ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ได้กาํ หนดแบบหนังสื อมอบฉันทะไว้จาํ นวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า เรื อง กําหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที 5) พ.ศ. 2550 ดังนี5
แบบ ก. เป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะทัว ไป ซึงเป็ นแบบทีง่ายไม่ซบั ซ้อน
แบบ ข. เป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะทีกาํ หนดรายการต่างๆ ทีจะมอบฉันทะทีละเอียดชัดเจนตายตัว
แบบ ค. เป็ นแบบทีใช้เฉพาะกรณี ผูถ้ ือหุ ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั5งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ น
ผูร้ ับฝากและดูแลหุน้
บริ ษทั ฯได้จดั ส่ งหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข และแบบ ค ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น ตามเอกสารแนบ 9 หากผูถ้ ือหุ ้นท่านใดไม่
สามารถเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ดว้ ยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดําเนินการดังนี5
1. ให้ใช้หนังสื อมอบฉันทะทีบริ ษทั ได้จดั ส่ งมาให้ เพียงแบบเดียวเท่ านั0น สําหรับผูถ้ ือหุ ้นที ไม่ใช่ Custodian จะเลือกใช้
หนังสื อมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรื อ แบบ ข เท่านั5น
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุ คคลหนึ งตามความประสงค์ของผูถ้ ื อหุ ้น หรื อเลื อกมอบฉัน ทะให้กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระของบริ ษทั เป็ นผูล้ งคะแนนแทน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8)
3. ปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทั5งขีดฆ่าลงวันทีทีทาํ หนังสื อมอบฉันทะดังกล่าว เพือให้ถูกต้องและมีผลผูกพัน
ตามกฎหมาย
4. ผูถ้ ือหุ ้นที ประสงค์ให้กรรมการตรวจสอบของบริ ษทั เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ โปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะทางไปรษณี ยถ์ ึง
คุณปิ ยธิ ดา สุ วรรณชนะ เลขานุการบริ ษทั เลขที 9/8 หมู่ที 5 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒั นา
กรุ งเทพฯ 10170 โทรศัพท์ 090-669-2619, 02-888-6800 ต่อ 44, โทรสาร 02-888-7200 พร้อมเอกสารทีเกียวข้อง
โดยส่งถึงบริ ษทั ฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 2 วันทําการ
ทั5งนี5 ผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ ้นโดยมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือแบ่งแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
และผูถ้ ือหุ ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ ้นทีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่ วนน้อยกว่าจํานวนทีตนถืออยูไ่ ด้
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เว้นแต่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ทีปรากฏชือตามสมุดทะเบียนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ต่างประเทศและแต่งตั5งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแล
หุน้ ตามหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค.
3. การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิ ท จํากัด (มหาชน) จะเริ มลงทะเบี ยนเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2558 วันอังคารที 21
เมษายน 2558 ก่อนเริ มการประชุมตั5งแต่เวลา 8.00 น. ณ ห้องปิ นเกล้า 2 ชั5น 9 ของโรงแรม รอยัล ซิ ต5 ี (ปิ นเกล้า) เลขที 800 ถนนบรม
ราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุ งเทพฯ 10700 ตามแผนทีทีส่งมาพร้อมนี5 (เอกสารแนบ 10)
4. การออกเสียงลงคะแนนในทีป ระชุมผู้ถือหุ้น
1. การออกเสี ยงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิ ดเผย โดยให้นบั หุ ้นหนึ งหุ ้นมีเสี ยงหนึ งเสี ยง และมติของทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั5น ให้
ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี5
- ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้า งมากของผูถ้ ื อ หุ ้นซึ งเข้าร่ วมประชุ ม และมี สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ถ้า มี
คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึ5นอีกหนึงเสี ยงเป็ นเสี ยงชี5ขาด
- ในกรณี อืน ซึ งกฎหมายกําหนด และหรื อข้อบังคับของบริ ษทั กําหนดไว้แตกต่างจากกรณี ปกติ ให้ดาํ เนิ นการให้
เป็ นไปตามทีกาํ หนดนั5น โดยประธานในทีประชุมจะแจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นในทีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนใน
แต่ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถ้ ือหุ ้นหนึ งรายมีสิทธิ ออกเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง เพียงทางใด
ทางหนึงเท่านั5น จะแบ่งหุน้ เพือลงคะแนนเสี ยงเป็ นหลายทางไม่ได้
3. การออกเสี ยงลงคะแนนในกรณี มอบฉันทะ ผูร้ ั บมอบฉันทะจะต้องออกเสี ยงลงคะแนนตามที ผูม้ อบฉันทะระบุ ไว้ใน
หนังสื อมอบฉันทะเท่านั5น
4. ผูถ้ ือหุน้ แต่ละท่านจะมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุน้ ทีตนเองถือรวมกับจํานวนหุน้ ทีรับมอบฉันทะมา
5. ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั5น เพือให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ
5.1 ผู ้ถื อ หุ ้ น ท่ า นใดที เ ห็ น ด้ว ยกับ ข้อ เสนอแนะ หรื อไม่ มี ค วามเห็ น แสดงเป็ นอย่ า งอื น ตามที ป ระธาน หรื อ
คณะกรรมการบริ ษทั เสนอ ไม่ตอ้ งทําเครื องหมายในบัตรลงคะแนน และไม่มีความจําเป็ นต้องยืนบัตรลงคะแนน
ให้กบั เจ้าหน้าที โดยเจ้าหน้าทีจะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผูท้ ีไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยงเท่านั5น
5.2 หากผูถ้ ือหุ ้นท่านใด มีความเห็ นคัดค้าน หรื องดออกเสี ยง ขอให้ทาํ เครื องหมายในบัตรลงคะแนน
พร้อมระบุ จํานวนหุ ้นที ตนถือรวมกับจํานวนหุ ้นที ตนได้รับมอบฉันทะ และส่ งบัตรลงคะแนน
ให้กบั เจ้าหน้าทีเพือรวบรวมคะแนน
6. ผูถ้ ือหุ ้นทีมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื องใด ห้ามมิให้ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื องนั5น และประธานในทีประชุมอาจจะเชิญ
ให้ผถู ้ ือหุน้ นั5นออกนอกห้องประชุมชัว คราวก็ได้
7. การลงคะแนนลับ อาจกระทําได้เมือมีผูถ้ ือหุ ้นในทีประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนน
ลับดังกล่าว โดยประธานในทีประชุมจะเป็ นผูก้ าํ หนดวิธีการลงคะแนนลับนั5น และแจ้งให้ทีประชุมทราบก่อนการออกเสี ยง
ลงคะแนนลับดังกล่าว
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