สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6

ข้ อบังคับบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
เฉพาะส่ วนที่เกี่ยวข้ องกั
องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 4
คณะกรรมการ
ข้ อ 12 ให้ บริ ษัทมีคณะกรรมการของบริ ษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจํานวนกรรมการ
ทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
ข้ อ 13 เว้ นแต่ที่ได้ กําหนดไว้ ในข้ อ 17 ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถือ
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูท่ งหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ที่ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่ากับจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตังในลํ
้ าดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานที่ประชุม
เป็ นผู้ชี ้ขาด
ข้ อ 14 ในการประชุมสามัญประจําปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา โดยให้ กรรมการที่อยู่ใน
ตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่งก่อน ถ้ าจํานวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ ตรงเป็ น 3 ส่วนได้ ก็
ให้ อ อกโดยจํ านวนใกล้ เคี ย งที่ สุด กับ ส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้ น จากตํ าแหน่งแล้ ว อาจได้ รับ เลือ กเข้ า รั บ
ตําแหน่งอีกก็ได้
ข้ อ 18 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึง่ ของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียง
ข้ อ 19 กรรมการจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทด้ วยหรื อไม่ก็ได้
ข้ อ 24 ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการ เข้ าเป็ นหุ้นส่วนหรื อเข้ าเป็ นกรรมการในนิติบคุ คลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
ข้ อ 26 ให้ บริ ษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการดังต่อไปนี ้
(1) ค่าบําเหน็จรายปี ในการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ
(2) เงินเดือน โบนัส ในฐานะที่กรรมการคนใดคนหนึง่ เป็ นลูกจ้ างของบริ ษัท
(3) ค่าตอบแทนตามสัญญาที่บริ ษัทได้ กระทําธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับกรรมการ หรื อ ค่าตอบแทนเพื่อให้
ได้ มาซึง่ ผลประโยชน์ทางประกอบการค้ าปกติของบริ ษัท
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6

ข้ อบังคับบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
เฉพาะส่ วนที่เกี่ยวข้ องกั
องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 27 กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้ อมประทับตราสําคัญของบริ ษัท จึงจะมีผลผูกพันบริ ษัทได้
คณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจกําหนดชื่อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทพร้ อมประทับตรา
สําคัญของบริ ษัท
คณะกรรมการของบริ ษัทต้ องประชุมอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้
หมวดที่ 5
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 28 คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุด
ของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะ
เรี ยกประชุมเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่
น้ อยกว่า 25 คนซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั้
าชื่อกันทํา
หนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่
ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือ
หุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 29 ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่
จะเสนอเพื่ อทราบ เพื่ออนุมัติ หรื อเพื่ อพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ อง
ดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ภาษาไทยติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้ อ 30 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน
หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชัว่ โมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาเข้ าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ อง
ขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั
ประชุมใหม่ และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้
ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ทังนี
้ ้ หุ้นที่บริ ษัทเป็ นเจ้ าของหุ้นเองนันไม่
้ นบั เป็ นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
หน้ า 2/4

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6

ข้ อบังคับบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
เฉพาะส่ วนที่เกี่ยวข้ องกั
องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 31 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้ นบั หุ้นหนึ่ง
เป็ นเสียงหนึง่ ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้ นบั หุ้นหนึง่ เป็ นเสียงหนึง่
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาํ คัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมด
้
หรื อบางส่วนที่สาํ คัญ
การมอบหมายให้ บุคคลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ทังนี
้ ้ หุ้นที่บริ ษัทเป็ นเจ้ าของหุ้นเองนัน้ บริ ษัทจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่นบั เป็ นคะแนน
เสียงของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 32 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปี พงึ กระทํามีดงั นี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดําเนินกิจการในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
(5) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
(6) กิจการอื่น ๆ
หมวดที่ 6
การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ข้ อ 33 รอบปี บัญชีของบริษัทเริ่มต้ นในวันที่ 1 มกราคม และสิน้ สุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
ข้ อ 35 คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทํางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท
เสนอต่ อที่ ประชุ มผู้ ถือหุ้ น ในการประชุ มสามั ญประจําปี เพื่ อพิ จารณาอนุ มั ติงบดุ ล และบั ญชี กําไร
ขาดทุนนีค้ ณะกรรมการต้ องจัดให้ ผ้ ูสอบบัญชีตรวจสอบให้ เสร็จก่ อนนําเสนอต่ อที่ประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 36 คณะกรรมการต้ องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ให้ ผ้ ถู ือหุ้น พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําปี
(1) สําเนางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนที่ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ วพร้ อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของ
ผู้สอบบัญชี
(2) รายงานประจําปี ของคณะกรรมการ
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ข้ อบังคับบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
เฉพาะส่ วนที่เกี่ยวข้ องกั
องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 37 ห้ ามมิให้ แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิ
ให้ จ่ายเงินปั นผล
เงินปั นผลให้ แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ทังนี
้ ้ หุ้นที่บริ ษัทถืออยูน่ นั ้ บริ ษัทไม่มีสทิ ธิรับเงินปั นผล
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราว ในเมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีผล
กําไรสมควรพอที่จะทําเช่นนัน้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผล ให้ กระทําภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการลงมติ
แล้ วแต่ก รณี ทัง้ นี ้ ให้ แจ้ งเป็ น หนังสือไปยังผู้ถื อหุ้น และให้ โฆษณาคํ าบอกกล่า วการจ่ายเงิ น ปั น ผลนัน้ ใน
หนังสือพิมพ์ภาษาไทยติดต่อกัน 3 วันด้ วย
ข้ อ 38 บริ ษัท ต้ องจัดสรรกํ าไรสุทธิ ประจํ าปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกํ าไรสุท ธิ ประจํ าปี
หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน
ข้ อ 41 ผู้สอบบัญชีมีหน้ าที่เข้ าร่ วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกครัง้ ที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกําไร
ขาดทุนและปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริ ษัท เพื่อชี ้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้ บริ ษัทจัดส่งรายงาน
และเอกสารของบริ ษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นันแก่
้ ผ้ สู อบบัญชีด้วย
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