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เพื่ อให้ การประชุมผู้ถือ หุ้นของบริ ษั ทฯ เป็ น ไปด้ วยความชอบธรรม โปร่ งใส ไม่ขัดต่อข้ อ บังคับของบริ ษั ทฯ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องและเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จึงกําหนดให้ มีการตรวจสอบเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ น
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่จะเข้ า
ประชุมยึดถือปฏิบตั ิ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อ
ผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริ ษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

(1) เอกสารและหลักฐานที่ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
ก. บุคคลธรรมดา
1. กรณีผ้ ูถอื หุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเอง : ให้ แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัว
ประชาชน บัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทาง
2. กรณีผ้ ูถอื หุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเข้ าประชุม :
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้ กรอกข้ อความและ
ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะโดยถูกต้ องครบถ้ วน
2.2 ภาพถ่าย (สําเนา) เอกสาร ที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้นตามข้ อ 1 และผู้รับมอบฉันทะที่ได้ ลงลายมือ
ชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
2.3 แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับข้ อ 1
ข. นิติบุคคล สถาบัน หรือ คัสโตเดียน (Custodian)
1. กรณีผ้ ูแทน (กรรมการ) ของผู้ถอื หุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเอง :
1.1 แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้แทนเช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดาตามข้ อ 1
1.2 ภาพถ่าย (สําเนา) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน) ของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสําเนา
ถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คลและมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึ่งเป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผ้ ูถอื หุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเข้ าประชุม :
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึง่ ) ซึง่ ได้ กรอกข้ อความและ
ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะโดยถูกต้ องครบถ้ วน
2.2 แสดงเอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดาตามข้ อ 1
2.3 ภาพถ่าย (สําเนา) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล (ไม่เกิน 6 เดือน) ของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสําเนา
ถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คลและมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมี
อํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
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3. กรณีมอบฉันทะให้ คัสโตเดียน (Custodian) :
กรุณาแนบหนังสือมอบอํานาจให้ คสั โตเดียนและแนบหลักฐานของผู้มอบอํานาจ และของคัสโตเดียน ตาม
(ข) 2.2 และ 2.3 พร้ อมทังหนั
้ งสือยืนยันหรื อสําเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
ค. ผู้ถอื หุ้นซึ่งมิได้ มีสัญชาติไทยหรือเป็ นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่ างประเทศ
ให้ เตรี ยมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณี ข้างต้ น โดยเอกสารที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้ อง
จัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วยและให้ ผ้ แู ทนนิติบคุ คลนันรั
้ บรองความถูกต้ องของคําแปล
(2) วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษัทฯ ได้ จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข, แบบ ค) ตามที่กรมพัฒ นาธุรกิจการค้ า กระทรวง
พาณิชย์ ได้ กําหนด ซึง่ ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้ โดยดําเนินการดังนี ้
1. มอบฉันทะให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของ
บริ ษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่ง โดยให้ ระบุชื่อพร้ อมรายละเอียดของบุคคลที่ผ้ ูถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะหรื อกา
เครื่ องหมายหน้ าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริ ษัทฯ ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้ เป็ น
ผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่วมประชุม
2. ปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้ อมทัง้ ขีดฆ่ าลงวันที่ท่ ีทาํ หนังสือมอบฉันทะดังกล่ าวเพื่อให้ ถกู ต้ อง
และมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ อํานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ ให้ แก่ผ้ รู ับมอบ
ฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมโดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย
3. ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริ งพร้ อมเอกสารประกอบไปทางไปรษณี ย์ โดยจ่าหน้ าซองถึง สํานั กเลขานุ การ
องค์ กร อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ชั้น 41 เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110 หรื อส่งมอบให้ เจ้ าหน้ าที่ ณ จุดลงทะเบียน ก่อนเวลาเริ่ มประชุมอย่าง
น้ อย 1 ชัว่ โมง เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ได้ มีเวลาตรวจสอบเอกสารและดําเนินการได้ ทนั เวลาเริ่ มประชุม
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริ ษัทฯ จํานวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนันจะต้
้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียง
รายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคน
เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
(3) การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
การลงทะเบียนก่ อนเริ่มการประชุม
บริ ษัทฯ จะเริ่ มเปิ ดรับลงทะเบียนการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตัง้ แต่ เวลา 12.00 นาฬิกา ของวันประชุมเป็ นต้ นไป ณ สถานที่ที่
จัดการประชุมตามแผนที่ท่ีได้ แนบมาพร้ อมนี ้
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การลงทะเบียนภายหลังจากที่มีการเปิ ดประชุมไปแล้ ว
เพื่อรักษาสิทธิและอํานวยความสะดวกสูงสุดแก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ตงใจมาร่
ั้
วมประชุมผู้ถือหุ้นแต่อาจมาถึงภายหลังจากที่เริ่ มประชุมไป
แล้ วตามเวลาที่กําหนดในหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นยังสามารถลงทะเบียน ณ จุดรับลงทะเบียนได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ
ขอสงวนสิทธิที่จะงดเว้ นการลงคะแนนเสียงสําหรับวาระที่ได้ มีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็ จสิ ้นไปแล้ ว
โดยผู้ถอื หุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ เฉพาะวาระที่ยังคงเหลืออยู่และยังไม่ ปิดการลงคะแนนเสียงเท่ านั้น
(4) การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอื หุ้น
4.1 การลงคะแนนเสียงและเงื่อนไขในการลงคะแนนเสียง
การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ (หรื อเท่ากับจํานวนหุ้นที่
ได้ รับมอบฉันทะ ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 31) โดยถือว่าหนึง่ หุ้นเท่ากับหนึง่ เสียง
ก. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ บริ ษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง ไม่ เห็นด้ วย
้
่งบริ ษัทฯ จะเก็บบัตร
หรื อ งดออกเสียง เท่านัน้ ยกเว้ นการออกเสียงลงคะแนนในวาระการแต่งตังกรรมการซึ
ลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกรายที่เข้ าร่วมประชุมทังกรณี
้
ที่ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนน “เห็นด้ วย”
“ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” (เพื่อให้ เป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ิที่ดีภายใต้ “โครงการประเมินคุณภาพการ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ของบริ ษัทจดทะเบียน” โดยสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย)
ข. กรณี ที่ไม่ มีผ้ ูไม่ เห็นด้ วย หรื อ ไม่ มีผ้ ูงดออกเสียง (แล้ วแต่กรณี ) ให้ ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิ
ตามที่มีการเสนอต่อที่ประชุมทุกประการ
ค. กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นมาประชุมแทนและผู้ถือหุ้นได้ ออกเสียงลงคะแนนไว้ ในหนังสือมอบฉันทะแล้ ว
เมื่อบริ ษัทฯ ได้ รับหนังสือมอบฉันทะนัน้ บริ ษัทฯ จะนําคะแนนเสียงนันมารวมคะแนนสํ
้
าหรับการนับคะแนน
เสียงแต่ละวาระโดยถือว่าการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวเป็ นคะแนนเสียงที่ใช้ นบั เป็ นมติที่ประชุม
ง. การออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ แบบ ข ผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งแยก
คะแนนเสียงแต่ละวาระได้ ส่วนการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะสามารถแบ่งแยก
คะแนนเสียงได้ ซึง่ จะใช้ เฉพาะกรณีเป็ นผู้ถือหุ้นต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้นเท่านัน้
จ. หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
ฉ. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้ (ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 31)
 กรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็ นมติของที่ประชุม
 กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรื อข้ อบังคับบริ ษัทฯ กําหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็ นไป
ตามที่กฎหมายหรื อข้ อบังคับนันกํ
้ าหนด โดยจะมีการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนน
ในแต่ละวาระดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ แจ้ งการลงมติในแต่ละวาระไว้ ในสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7

ข้ อปฏิบัตและเงื
ิ และเงื่ อนไขสําหรั บการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
เงื่อนไขเพิ่มเติมตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่ อง การมอบฉันทะ
และการออกเสียงลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะและการส่ งหนังสือเชิญประชุมผู้ถอื หุ้นของบริ ษัทมหาชน
จํากัด
ช. กรณีการออกเสียงลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะนัน้ ถือว่าเป็ นการลงคะแนนออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ
ดังนัน้ แม้ ตวั ผู้รับมอบฉันทะรวมทังผู
้ ้ รับมอบฉันทะที่เป็ นกรรมการอิสระจะเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในวาระที่
จะออกเสียงลงคะแนน ก็ยงั คงสามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระนันๆ
้ แทนผู้ถือหุ้นซึง่ มิได้ เป็ นผู้มีสว่ นได้ เสีย
เป็ นพิเศษได้
4.2 วิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ
การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ผู้ดําเนินการประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงแต่
ละวาระ โดยจะมีการสอบถามจากที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด ไม่ เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง ซึง่ ถ้ ามีให้
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ออกเสียงดังกล่าวกรอกความประสงค์ลงในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้ รับจากบริ ษัทฯ เมื่อตอน
ลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม และชูมือแสดงตนเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ทําการเก็บบัตรเพื่อรวบรวมคะแนน
สําหรับการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ
4.3 การนับคะแนนเสียงและแจ้ งผลการนับคะแนน
การนับคะแนนเสียงของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง
ก. ในการนับ คะแนนเสีย งแต่ล ะวาระ ผู้ดํ า เนิ น การประชุม จะประกาศให้ ที่ ป ระชุม ทราบเวลาในการปิ ด การ
ลงคะแนนทุกครัง้ ก่อนเริ่ มทําการประมวลผล โดยบริ ษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้ วยการหักคะแนน
เสียงที่ ไม่ เห็นด้ วย และ งดออกเสียง ออกจากจํานวนหุ้นทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงและแจ้ งผลการนับคะแนนให้ ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ
ข. ผู้ถือหุ้นที่ได้ แสดงความประสงค์ขอลงคะแนนเสียงล่วงหน้ า โดยการมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ ณ
จุดลงคะแนนเสียงล่วงหน้ า บริ ษัทฯ จะนําบัตรลงคะแนนนันมานั
้
บคะแนนรวมกับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนในห้ อง
ประชุม
ค. ผู้ถือหุ้นซึง่ ลงทะเบียนแล้ ว แต่ยงั ไม่ได้ ออกเสียงลงคะแนน ถ้ าไม่อยูใ่ นห้ องประชุม ให้ ถือว่าออกเสียง “เห็นด้ วย”
เว้ นแต่ผ้ ถู ือหุ้นจะแจ้ งออกเสียงเป็ นอย่างอื่น
ง. เมื่อประกาศปิ ดรับบัตรลงคะแนนแล้ ว บัตรที่มาถึงเจ้ าหน้ าที่นบั คะแนนภายหลังการประกาศปิ ดจะถือว่าเป็ น
บัตรที่ “เห็นด้ วย” เท่านัน้
การนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ
จ. ระเบียบวาระตามหนังสือมอบฉันทะที่ออกเสียงแล้ ว จะนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ ไม่ว่าผู้รับมอบ
ฉันทะจะอยูห่ รื อไม่อยูใ่ นห้ องประชุมก็ตาม
ฉ. ระเบียบวาระตามหนังสือมอบฉันทะใดๆ ที่ไม่ได้ ออกเสียง ให้ ถือว่าออกเสียง “เห็นด้ วย” ไม่วา่ ผู้รับมอบฉันทะจะ
อยูห่ รื อไม่อยูใ่ นห้ องประชุมก็ตาม เว้ นแต่ผ้ รู ับมอบฉันทะจะได้ แสดงความเห็นเป็ นอย่างอื่น
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