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 เพ่ือให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความชอบธรรม โปร่งใส ไม่ขัดต่อข้อบังคับของบริษัทฯ และ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น  บริษัทฯ จึงกําหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็น

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีจะเข้า

ประชุมยึดถือปฏิบตัิ  ทัง้นีบ้ริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือ

ผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุแต่ละรายตามท่ีบริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

(1) เอกสารและหลักฐานท่ีผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

ก. บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง : ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจําตวั

ประชาชน  บตัรประจําตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทาง 

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม : 

2.1 หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งได้กรอกข้อความและ

ลงลายมือชื่อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะโดยถกูต้องครบถ้วน 

2.2  ภาพถ่าย (สําเนา) เอกสาร ท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นตามข้อ 1 และผู้ รับมอบฉนัทะท่ีได้ลงลายมือ

ชื่อรับรองสําเนาถกูต้อง 

2.3  แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะเช่นเดียวกบัข้อ 1 
  

ข. นิติบุคคล สถาบัน หรือ คัสโตเดียน (Custodian) 

1. กรณีผู้แทน (กรรมการ) ของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง : 

1.1 แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามข้อ 1 

1.2 ภาพถ่าย (สําเนา) หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน) ของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองสําเนา

ถกูต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมอํีานาจ

กระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  
 

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม : 

2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชญิประชมุ (แบบใดแบบหน่ึง) ซึง่ได้กรอกข้อความและ

ลงลายมือชื่อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะโดยถกูต้องครบถ้วน 

2.2 แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามข้อ 1 

2.3 ภาพถ่าย (สําเนา) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน) ของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองสําเนา

ถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะมี

อํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 
 

3. กรณีมอบฉันทะให้คัสโตเดียน (Custodian) :  

กรุณาแนบหนงัสือมอบอํานาจให้คสัโตเดียนและแนบหลกัฐานของผู้มอบอํานาจ และของคสัโตเดียน ตาม 

(ข)  2.2 และ 2.3  พร้อมทัง้หนงัสือยืนยนัหรือสําเนาใบอนญุาตการประกอบธุรกิจคสัโตเดยีน 
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ค. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

 ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีข้างต้น โดยเอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้อง

จดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของคําแปล 

 

(2) วิธีการมอบฉันทะ 

 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข, แบบ ค)  ตามท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์ ได้กําหนด ซึง่ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะได้ โดยดําเนินการดงันี ้

1. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ

บริษัทฯ ท่านใดท่านหน่ึง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะหรือกา

เคร่ืองหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามท่ีบริษัทฯ ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็น

ผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุ 

2. ปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวันที่ที่ทาํหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อให้ถูกต้อง

และมีผลผูกพันตามกฎหมาย  ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบ

ฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

3. ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบไปทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง สํานักเลขานุการ

องค์กร อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี เพลส ช้ัน 41 เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  หรือส่งมอบให้เจ้าหน้าท่ี ณ จุดลงทะเบียน ก่อนเวลาเร่ิมประชุมอย่าง

น้อย 1 ชัว่โมง เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและดําเนินการได้ทนัเวลาเร่ิมประชมุ 

 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นรายหน่ึงจะถือหุ้นของบริษัทฯ จํานวนเท่าใด ผู้ ถือหุ้นนัน้จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียง

รายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคน

เพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 

(3) การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

การลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชุม 

บริษัทฯ จะเร่ิมเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นตัง้แต่เวลา 12.00 นาฬิกา ของวนัประชุมเป็นต้นไป ณ สถานท่ีท่ี

จดัการประชมุตามแผนท่ีท่ีได้แนบมาพร้อมนี ้

การลงทะเบียนภายหลังจากที่มีการเปิดประชุมไปแล้ว 

เพ่ือรักษาสิทธิและอํานวยความสะดวกสงูสดุแกผู่้ ถือหุ้นท่ีตัง้ใจมาร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นแต่อาจมาถงึภายหลงัจากท่ีเร่ิมประชมุไป

แล้วตามเวลาท่ีกําหนดในหนงัสือเชิญประชมุ   ผู้ ถือหุ้นยงัสามารถลงทะเบียน ณ จดุรับลงทะเบียนได้  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิท่ีจะงดเว้นการลงคะแนนเสียงสําหรับวาระท่ีได้มีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิน้ไปแล้ว 

โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะวาระที่ยังคงเหลืออยู่และยังไม่ปิดการลงคะแนนเสียงเท่าน้ัน 
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(4) การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

4.1 การลงคะแนนเสียงและเงื่อนไขในการลงคะแนนเสียง 

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ (หรือเท่ากับจํานวนหุ้นท่ี

ได้รับมอบฉนัทะ ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 31) โดยถือว่าหน่ึงหุ้นเท่ากบัหน่ึงเสียง  

ก. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นท่ีออกเสียง ไม่เหน็ด้วย 

หรือ งดออกเสียง เท่านัน้ ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนในวาระการแต่งตัง้กรรมการซึ่งบริษัทฯ จะเก็บบัตร

ลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะทุกรายท่ีเข้าร่วมประชุมทัง้กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นลงคะแนน “เห็นด้วย”   

“ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”  (เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิท่ีดีภายใต้ “โครงการประเมินคณุภาพการ

ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีของบริษัทจดทะเบียน” โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย) 

ข. กรณีท่ีไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือ ไม่มีผู้งดออกเสียง (แล้วแต่กรณี) ให้ถือว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ

ตามท่ีมีการเสนอต่อท่ีประชมุทกุประการ 

ค. กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนมาประชมุแทนและผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉันทะแล้ว

เมื่อบริษัทฯ ได้รับหนังสือมอบฉันทะนัน้  บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงนัน้มารวมคะแนนสําหรับการนบัคะแนน

เสียงแต่ละวาระโดยถือว่าการออกเสียงลงคะแนนดงักล่าวเป็นคะแนนเสียงท่ีใช้นบัเป็นมติท่ีประชมุ 

ง. การออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ แบบ ข  ผู้ รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งแยก

คะแนนเสียงแต่ละวาระได้  ส่วนการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะสามารถแบ่งแยก

คะแนนเสียงได้ ซึ่งจะใช้เฉพาะกรณีเป็นผู้ ถือหุ้นต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับ  

ฝากและดแูลหุ้นเท่านัน้ 

จ. หากคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

ฉ. มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้(ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 31) 

 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของท่ีประชมุ 

 กรณีอ่ืนๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัทฯ กําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชมุจะเป็นไป

ตามท่ีกฎหมายหรือข้อบงัคบันัน้กําหนด โดยจะมีการแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุรับทราบก่อนการลงคะแนน

ในแต่ละวาระดงักล่าว อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ได้แจ้งการลงมติในแต่ละวาระไว้ในส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1  

 

เงื่อนไขเพิ่มเติมตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เม่ือวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 เร่ือง การมอบฉันทะ

และการออกเสียงลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะและการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชน

จาํกัด 

ช. กรณีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ รับมอบฉันทะนัน้ ถือว่าเป็นการลงคะแนนออกเสียงแทนผู้ ถือหุ้นท่ีมอบ

ฉนัทะ ดงันัน้ แม้ตวัผู้ รับมอบฉันทะรวมทัง้ผู้ รับมอบฉันทะท่ีเป็นกรรมการอิสระจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

ในวาระท่ีจะออกเสียงลงคะแนน ก็ยงัคงสามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ แทนผู้ ถือหุ้นซึ่งมิได้เป็นผู้มี

ส่วนได้เสียเป็นพิเศษได้ 



 
 

  
  

ข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติและเง่ือนไขและเง่ือนไขสําหรับการประชุมสําหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นสามัญผู้ ถือหุ้นประจาํปี ประจาํปี 22556633    

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จาํกัด (มหาชน)บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จาํกัด (มหาชน)  
 

 

          หน้า 4/4                                                 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 
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4.2 วิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ 

การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ  ผู้ดําเนินการประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงแต่

ละวาระ โดยจะมีการสอบถามจากท่ีประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใด  ไม่เห็นด้วย  หรือ งดออกเสียง   ซึง่ถ้ามีให้

ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์ออกเสียงดงักล่าวกรอกความประสงค์ลงในบตัรลงคะแนนเสียงท่ีได้รับจากบริษัทฯ เมื่อตอน

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ และชมูือแสดงตนเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ทําการเก็บบตัรเพ่ือรวบรวมคะแนน

สําหรับการนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระ 
 

4.3 การนบัคะแนนเสียงและแจ้งผลการนบัคะแนน 

การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 

ก. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ผู้ ดําเนินการประชุมจะประกาศให้ท่ีประชุมทราบเวลาในการปิดการ

ลงคะแนนทุกครัง้ก่อนเร่ิมทําการประมวลผล โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยการหักคะแนน

เสียงท่ี  ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ออกจากจํานวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงและแจ้งผลการนบัคะแนนให้ท่ีประชมุทราบในแต่ละวาระ 

ข. ผู้ ถือหุ้นท่ีได้แสดงความประสงค์ขอลงคะแนนเสียงล่วงหน้า โดยการมอบบตัรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าท่ี 

ณ จุดลงคะแนนเสียงล่วงหน้า  บริษัทฯ จะนําบตัรลงคะแนนนัน้มานับคะแนนรวมกับผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนใน

ห้องประชมุ 

ค. ผู้ ถือหุ้นซึง่ลงทะเบียนแล้ว แต่ยงัไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ถ้าไม่อยู่ในห้องประชมุ ให้ถือว่าออกเสียง “เห็นด้วย” 

เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นจะแจ้งออกเสียงเป็นอย่างอ่ืน 

ง. เมื่อประกาศปิดรับบตัรลงคะแนนแล้ว บตัรท่ีมาถึงเจ้าหน้าท่ีนบัคะแนนภายหลงัการประกาศปิดจะถือว่าเป็น

บตัรท่ี “เห็นด้วย” เท่านัน้ 

 

การนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ 

จ. ระเบียบวาระตามหนงัสือมอบฉนัทะท่ีออกเสียงแล้ว จะนบัคะแนนเสียงตามหนงัสือมอบฉนัทะ ไม่ว่าผู้ รับมอบ

ฉนัทะจะอยู่หรือไม่อยู่ในห้องประชมุก็ตาม 

ฉ. ระเบียบวาระตามหนงัสือมอบฉันทะใดๆ ท่ีไม่ได้ออกเสียง ให้ถือว่าออกเสียง “เห็นด้วย” ไม่ว่าผู้ รับมอบฉันทะ

จะอยู่หรือไม่อยู่ในห้องประชมุก็ตาม เว้นแต่ผู้ รับมอบฉนัทะจะได้แสดงความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 


