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สิ่งทีส่่งมาด้วย 7 

หมวดที ่4 

คณะกรรมการ 

ข้อ 12 ใหบ้รษิัทมคีณะกรรมการของบรษิัทไม่นอ้ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่กึง่หน่ึงของจาํนวนกรรมการ

ทัง้หมดตอ้งมถีิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 

ข้อ 13 เวน้แต่ท่ีไดก้าํหนดไวใ้นขอ้ 17 ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ 

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูท่ี้ไดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่ากับจาํนวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในลาํดับถัดลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นั้น ใหป้ระธานท่ีประชุม

เป็นผูช้ีข้าด 

ข้อ 14 ในการประชมุสามญัประจาํปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา โดยใหก้รรมการท่ีอยู่ใน

ตาํแหน่งนานท่ีสดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งก่อน ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะออกไม่อาจแบ่งใหต้รงเป็น 3 ส่วนได ้ก็

ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตาํแหน่งแลว้อาจได้รบัเลือกเข้ารับ

ตาํแหน่งอีกก็ได ้

ข้อ 18 ท่ีประชมุผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียง

ไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่ง

หน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียง 

ข้อ 19 กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิทัดว้ยหรือไม่กไ็ด ้

ข้อ 24 หา้มมใิหก้รรมการประกอบกิจการ เขา้เป็นหุน้ส่วนหรือเขา้เป็นกรรมการในนิติบคุคลอ่ืนท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั 

และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบรษิัท เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้ 

ข้อ 26 ใหบ้รษิัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการดงัต่อไปนี ้

(1) ค่าบาํเหน็จรายปีในการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ 

(2) เงินเดือน โบนสั ในฐานะท่ีกรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นลกูจา้งของบรษิัท 

(3) ค่าตอบแทนตามสัญญาท่ีบริษัทไดก้ระทาํธุรกิจอย่างใดอย่างหน่ึงกับกรรมการ หรือ ค่าตอบแทนเพ่ือให้

ไดม้าซึ่งผลประโยชนท์างประกอบการคา้ปกติของบรษิัท 

ข้อ 27 กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรว่มกนั พรอ้มประทบัตราสาํคญัของบรษิัท จึงจะมีผลผกูพนับรษิัทได ้
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 7 

  คณะกรรมการบริษัทมีอาํนาจกาํหนดชื่อกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผูกพนับริษัทพรอ้มประทบัตรา

สาํคญัของบรษิัท 

  คณะกรรมการของบรษิัทตอ้งประชมุอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ 

 

หมวดที ่5 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ข้อ 28 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามัญประจาํปีภายใน 4 เดือนนับแต่วนัสิน้สุด

ของรอบปีบญัชีของบรษิัท 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั ซึ่งคณะกรรมการจะ

เรียกประชมุเมื่อใดก็ได ้สดุแต่จะเห็นสมควร 

ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจาํนวนหุน้ท่ี

จาํหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ชื่อกันทาํหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ

เมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้

คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนั  นบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทั้งหลายซึ่ง

เขา้ชื่อกันหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืนๆ รวมกันไดจ้าํนวนหุน้ตามท่ีบังคับไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ได ้ภายในส่ีสิบหา้ 

(45) วันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นท่ี

คณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบรษิัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจาํเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชุมและ

อาํนวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีครัง้ใดจาํนวนผู้

ถือหุน้ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวข้อ้ 30 ผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีตอ้งร่วมกันรบัผิดชอบ

ชดใชค้่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

ข้อ 29 ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ

การประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ี

จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง

ดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทราบไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม และโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมใน

หนงัสือพิมพภ์าษาไทยตดิต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่า 3 วนั 

ข้อ 30 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ตอ้งมีผู้ถือหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 

หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวน

หุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 7 

  ในการประชุมผูถื้อหุน้แต่ละครัง้ คณะกรรมการบริษัทอาจกาํหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกสก์็ได ้โดยใหป้ฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีกฎหมายกาํหนดไวใ้นเร่ืองนัน้ๆ ดว้ย 

  ในการประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือจดัใหม้ีการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ในการส่งหนงัสือเชิญประชมุและ

เอกสารประกอบการประชมุสามารถดาํเนินการตามวิธีการและระยะเวลาท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบัเก่ียวกับการ

ประชุมนั้นไดก้าํหนดไวห้รือจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกสแ์ทนก็ได ้แต่ทั้งนี ้ตอ้งส่งตามระยะเวลาและลง

โฆษณาทางหนงัสือพิมพต์ามท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบันัน้กาํหนดไว ้

  ผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้ร่วมประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสด์ว้ยวิธีการ และเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกล่าวมา

ขา้งตน้ ถือว่าเป็นการเขา้ร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองคป์ระชุมได ้และถือว่าการประชุมผูถื้อหุน้ผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกสด์งักล่าวเป็นการประชมุโดยชอบดว้ยกฎหมายตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวใ้นเร่ืองนัน้ๆ 

  ในกรณีท่ีปรากฎว่า การประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชั่วโมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่ง

เขา้มารว่มประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ การ

ประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่การเรียกประชุม เพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอใหน้ดัประชุมใหม่ 

และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่า 

จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

 ทัง้นี ้หุน้ท่ีบรษิัทเป็นเจา้ของหุน้เองนัน้ไม่นบัเป็นองคป์ระชมุในการประชมุผูถื้อหุน้ 

ข้อ 31 มติของท่ีประชมุผูถื้อหุน้นัน้ ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยใหน้บัหุน้หน่ึง

เป็นเสียงหน่ึง ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยใหน้บัหุน้หน่ึงเป็นเสียงหน่ึง 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 

(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอ่ืนหรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 

(ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบรษิัททัง้หมด หรือบางส่วนท่ีสาํคญั 

การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมี

วตัถปุระสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทนุกนั 

ทัง้นี ้ หุน้ท่ีบรษิัทเป็นเจา้ของหุน้เองนัน้ บริษัทจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่นบัเป็นคะแนน

เสียงของมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

ข้อ 32 กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชมุเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการในรอบปีท่ีผ่านมา 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ 



 

 

ข้อบังคับบริษัทข้อบังคับบริษัท  จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จาํกัด (มหาชน)จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จาํกัด (มหาชน)  

เฉพาะส่วนทีเ่กี่ยเฉพาะส่วนทีเ่กี่ยวข้วข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นองกับการประชุมผู้ถือหุ้น  
 

 

 หนา้ 4/4                                                 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) 
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(3) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร 

(4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(5) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี 

(6) กิจการอ่ืน ๆ 

 

หมวดที ่6 

การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญช ี
 

ข้อ 33 รอบปีบญัชีของบรษิัทเริ่มตน้ในวนัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุลงในวนัท่ี 31 ธันวาคมของทกุปี 

ข้อ 35 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการทาํงบดุล และบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ ในการประชุมสามัญประจาํปีเพ่ือพิจารณาอนมุัติงบดุล และบัญชีกาํไรขาดทุนนีค้ณะกรรมการ

ตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สรจ็ก่อนนาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

ข้อ 36  คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนีใ้หผู้ถื้อหุน้ พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจาํปี 

(1) สาํเนางบดลุ และบญัชีกาํไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้พรอ้มกับรายงานการตรวจสอบบญัชีของ

ผูส้อบบญัชี 

(2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 

ข้อ 37 หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร  ในกรณีท่ีบรษิัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมิ

ใหจ้่ายเงินปันผล 

  เงินปันผลใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั  ทัง้นี ้หุน้ท่ีบรษิัทถืออยู่นัน้ บรษิัทไม่มีสิทธิรบัเงนิปันผล 

  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผล

กาํไรสมควรพอท่ีจะทาํเช่นนัน้ และรายงานใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป 

  การจ่ายเงินปันผล ใหก้ระทาํภายใน 1 เดือน นับแต่วันท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการลงมติ  

แลว้แต่กรณี ทั้งนี ้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน

หนงัสือพิมพภ์าษาไทยติดต่อกนั 3 วนัดว้ย 

ข้อ 38 บริษัทตอ้งจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี     

หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนีจ้ะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจด

ทะเบียน 

ข้อ 41 ผูส้อบบัญชีมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัททุกครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดุล บญัชีกาํไร

ขาดทุนและปัญหาเก่ียวกับบญัชีของบริษัท เพ่ือชีแ้จงการตรวจสอบบัญชีต่อผูถื้อหุน้ ใหบ้ริษัทจดัส่งรายงาน

และเอกสารของบรษิัทท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดร้บัในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 




