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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

หมวดที่ 4 

คณะกรรมการ 

ข้อ 12 ให้บริษัทมคีณะกรรมการของบริษัทไมน้่อยกวา่ 5 คน และกรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการ

ทัง้หมดต้องมถ่ิีนท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

ข้อ 13 เว้นแตท่ี่ได้กําหนดไว้ในข้อ 17 ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือ 

(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงท่ีมีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ท่ีได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่ากับจํานวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถัดลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากนัเกินกว่าจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานท่ีประชุม

เป็นผู้ ชีข้าด 

ข้อ 14 ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหนง่ 1 ใน 3 เป็นอตัรา โดยให้กรรมการท่ีอยู่ใน

ตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ก่อน ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะออกไมอ่าจแบง่ให้ตรงเป็น 3 สว่นได้ ก็

ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับ

ตําแหนง่อีกก็ได้ 

ข้อ 18 ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสยีงและมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่กึ่ง

หนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีง 

ข้อ 19 กรรมการจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทด้วยหรือไมก็่ได้ 

ข้อ 24 ห้ามมใิห้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นสว่นหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบคุคลอ่ืนท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั 

และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท เว้นแตจ่ะแจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้ 

ข้อ 26 ให้บริษัทจ่ายคา่ตอบแทนแก่กรรมการดงัตอ่ไปนี ้

(1) คา่บําเหน็จรายปีในการดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการ 

(2) เงินเดือน โบนสั ในฐานะท่ีกรรมการคนใดคนหนึง่เป็นลกูจ้างของบริษัท 

(3) ค่าตอบแทนตามสญัญาท่ีบริษัทได้กระทําธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับกรรมการ หรือ ค่าตอบแทนเพ่ือให้

ได้มาซึง่ผลประโยชน์ทางประกอบการค้าปกติของบริษัท 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

ข้อ 27 กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั พร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษัท จึงจะมีผลผกูพนับริษัทได้ 

  คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจกําหนดช่ือกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทพร้อมประทบัตรา

สาํคญัของบริษัท 

  คณะกรรมการของบริษัทต้องประชมุอยา่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ 

 

หมวดที่ 5 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

ข้อ 28 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุ

ของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั ซึ่งคณะกรรมการจะ

เรียกประชมุเมื่อใดก็ได้ สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้นท่ี

จําหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกันทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ

เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนงัสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้

คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสีส่บิห้า (45) วนั  นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่ง

เข้าช่ือกันหรือผู้ ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกันได้จํานวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า 

(45) วันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ี

คณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจําเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและ

อํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสีค่รัง้ใดจํานวนผู้

ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ข้อ 30 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบ

ชดใช้คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ข้อ 29 ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสือนดัประชุมระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ

การประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ี

จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง

ดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม และโฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชุมใน

หนงัสอืพิมพ์ภาษาไทยตดิตอ่กนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

ข้อ 30 ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 

หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน

หุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมง  จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่ง

มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้อง

ขอ  การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดั

ประชมุใหม ่และให้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันี ้

ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

 ทัง้นี ้หุ้นท่ีบริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนัน้ไมน่บัเป็นองค์ประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 31 มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้นบัหุ้นหนึ่ง

เป็นเสยีงหนึง่ ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม

และมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนโดยให้นบัหุ้นหนึง่เป็นเสยีงหนึง่ 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การทํา แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางสว่นท่ีสาํคญั 

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมี

วตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

ทัง้นี ้ หุ้นท่ีบริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนัน้ บริษัทจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่นบัเป็นคะแนน

เสยีงของมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 32 กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุเก่ียวกบัการดําเนินกิจการในรอบปีท่ีผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินกําไร 

(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 

(6) กิจการอ่ืน ๆ 

 



 

 

ข้อบังคับบริษัทข้อบังคับบริษัท  จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน)จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน)  

เฉพาะส่วนท่ีเก่ียเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวข้วข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นองกับการประชุมผู้ถือหุ้น  
 

 

 หน้า 4/4                                                 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

หมวดที่ 6 

การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญช ี
 

ข้อ 33 รอบปีบญัชีของบริษัทเร่ิมต้นในวนัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทกุปี 

ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการทํางบดลุ และบญัชีกําไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอต่อท่ี

ประชุมผู้ ถือหุ้น ในการประชุมสามญัประจําปีเพ่ือพิจารณาอนมุตัิงบดุล และบญัชีกําไรขาดทุนนีค้ณะกรรมการ

ต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 36  คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัประจําปี 

(1) สาํเนางบดลุ และบญัชีกําไรขาดทนุท่ีผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้วพร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของ

ผู้สอบบญัชี 

(2) รายงานประจําปีของคณะกรรมการ 

ข้อ 37 ห้ามมิให้แบง่เงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร  ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ ห้ามมิ

ให้จ่ายเงินปันผล 

  เงินปันผลให้แบง่ตามจํานวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั  ทัง้นี ้หุ้นท่ีบริษัทถืออยูน่ัน้ บริษัทไมม่ีสทิธิรับเงินปันผล 

  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผล

กําไรสมควรพอท่ีจะทําเช่นนัน้ และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

  การจ่ายเงินปันผล ให้กระทําภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ  

แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ ถือหุ้ น และให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ใน

หนงัสอืพิมพ์ภาษาไทยติดตอ่กนั 3 วนัด้วย 

ข้อ 38 บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี     

หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด

ทะเบียน 

ข้อ 41 ผู้สอบบญัชีมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดุล บญัชีกําไร

ขาดทนุและปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัท เพ่ือชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีต่อผู้ ถือหุ้น ให้บริษัทจดัสง่รายงาน

และเอกสารของบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย 




