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 เพ่ือให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความชอบธรรม โปร่งใส ไม่ขัดต่อขอ้บังคับของบริษัทฯ และ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้  บรษิัทฯ จึงกาํหนดใหม้ีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็น

ผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีจะเขา้

ประชุมยึดถือปฏิบตัิ  ทัง้นีบ้ริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือ

ผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุแต่ละรายตามท่ีบรษิัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

(1) เอกสารและหลักฐานทีผู่้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

ก. บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง : ใหแ้สดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหท่ี้ยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจาํตวั

ประชาชน  บตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทาง 

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม : 

2.1 หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มหนงัสือนดัประชุม (แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความและ

ลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะโดยถกูตอ้งครบถว้น 

2.2  ภาพถ่าย (สาํเนา) เอกสาร ท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ตามขอ้ 1 และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีไดล้งลายมือ

ชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

2.3  แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะเช่นเดียวกบัขอ้ 1 
  

ข. นิติบุคคล สถาบัน หรือ คัสโตเดียน (Custodian) 

1. กรณีผู้แทน (กรรมการ) ของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง : 

1.1 แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามขอ้ 1 

1.2 ภาพถ่าย (สาํเนา) หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน) ของผูถื้อหุน้ซึ่งรบัรองสาํเนา

ถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคลและมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุมอีาํนาจ

กระทาํการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้  
 

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม : 

2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มหนงัสือเชญิประชมุ (แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความและ

ลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะโดยถกูตอ้งครบถว้น 

2.2 แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามขอ้ 1 

2.3 ภาพถ่าย (สาํเนา) หนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน) ของผูถื้อหุน้ซึ่งรบัรองสาํเนา

ถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคลและมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ 

มีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 
 

3. กรณีมอบฉันทะให้คัสโตเดียน (Custodian) :  

กรุณาแนบหนงัสือมอบอาํนาจใหค้สัโตเดียนและแนบหลกัฐานของผูม้อบอาํนาจ และของคสัโตเดียน ตาม 

(ข)  2.2 และ 2.3  พรอ้มทัง้หนงัสือยืนยนัหรือสาํเนาใบอนญุาตการประกอบธุรกิจคสัโตเดยีน 
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ค. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

 ใหเ้ตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีขา้งตน้ โดยเอกสารท่ีมิไดม้ีตน้ฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะตอ้ง

จดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ยและใหผู้แ้ทนนิติบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของคาํแปล 

 

(2) วิธีการมอบฉันทะ 

 บริษัทฯ ไดจ้ัดส่งหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข, แบบ ค)  ตามท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์ไดก้าํหนด ซึง่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะได ้โดยดาํเนินการดงันี ้

1. มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือเลือกมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของ

บริษัทฯ ท่านใดท่านหน่ึง โดยให้ระบุชื่อพรอ้มรายละเอียดของบุคคลท่ีผู้ถือหุ้นประสงคจ์ะมอบฉันทะหรือ 

กาเคร่ืองหมายหนา้ชื่อกรรมการอิสระตามท่ีบริษัทฯ ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้

เป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุ 

2. ปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวันทีท่ี่ทาํหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อให้ถูกต้อง

และมีผลผูกพันตามกฎหมาย  ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดอ้าํนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบ

ฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุโดยไม่คิดค่าใชจ้่าย 

3. ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพรอ้มเอกสารประกอบไปทางไปรษณีย ์โดยจ่าหนา้ซองถึง สํานักเลขานุการ

องค์กร อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี เพลส ชัน้ 41 เลขที ่50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  หรือส่งมอบใหเ้จา้หนา้ท่ี ณ จุดลงทะเบียน ก่อนเวลาเริ่มประชุมอย่าง

นอ้ย 1 ชั่วโมง เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ ไดม้ีเวลาตรวจสอบเอกสารและดาํเนินการไดท้นัเวลาเริ่มประชมุ 

 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้รายหน่ึงจะถือหุน้ของบริษัทฯ จาํนวนเท่าใด ผูถื้อหุน้นัน้จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียง

รายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้โดยมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคน

เพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 

(3) การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

การลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชุม 

บรษิัทฯ จะเริ่มเปิดรบัลงทะเบียนการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา ของวนัประชุมเป็นตน้ไป ณ สถานท่ีท่ี

จดัการประชมุตามแผนท่ีท่ีไดแ้นบมาพรอ้มนี ้

การลงทะเบียนภายหลังจากทีมี่การเปิดประชุมไปแล้ว 

เพ่ือรกัษาสิทธิและอาํนวยความสะดวกสงูสดุแกผู่ถื้อหุน้ท่ีตัง้ใจมารว่มประชมุผูถื้อหุน้แต่อาจมาถงึภายหลงัจากท่ีเริ่มประชมุไป

แลว้ตามเวลาท่ีกาํหนดในหนงัสือเชิญประชมุ   ผูถื้อหุน้ยงัสามารถลงทะเบียน ณ จดุรบัลงทะเบียนได ้ อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ

ขอสงวนสิทธิท่ีจะงดเวน้การลงคะแนนเสียงสาํหรบัวาระท่ีไดม้ีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสรจ็สิน้ไปแลว้ 

โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะวาระทียั่งคงเหลืออยู่และยังไม่ปิดการลงคะแนนเสียงเท่านั้น 
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(4) การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

4.1 การลงคะแนนเสียงและเงื่อนไขในการลงคะแนนเสียง 

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ากับจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ (หรือเท่ากับจาํนวนหุน้ท่ี

ไดร้บัมอบฉนัทะ ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 31) โดยถือว่าหน่ึงหุน้เท่ากบัหน่ึงเสียง  

ก. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ บรษิัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียง ไม่เหน็ด้วย 

หรือ งดออกเสียง เท่านัน้ ยกเวน้การออกเสียงลงคะแนนในวาระการแต่งตัง้กรรมการซึ่งบริษัทฯ จะเก็บบัตร

ลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทุกรายท่ีเขา้รว่มประชุมทัง้กรณีท่ีผูถื้อหุน้ลงคะแนน “เห็นดว้ย”   

“ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง”  (เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิท่ีดีภายใต ้“โครงการประเมินคณุภาพการ

ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีของบรษิัทจดทะเบียน” โดยสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย) 

ข. กรณีท่ีไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือ ไม่มีผู้งดออกเสียง (แลว้แต่กรณี) ใหถื้อว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติ

ตามท่ีมีการเสนอต่อท่ีประชมุทกุประการ 

ค. กรณีท่ีผูถื้อหุน้มอบฉันทะใหผู้อ่ื้นมาประชมุแทนและผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะแลว้

เมื่อบริษัทฯ ไดร้บัหนังสือมอบฉันทะนั้น  บริษัทฯ จะนาํคะแนนเสียงนั้นมารวมคะแนนสาํหรบัการนบัคะแนน

เสียงแต่ละวาระโดยถือว่าการออกเสียงลงคะแนนดงักล่าวเป็นคะแนนเสียงท่ีใชน้บัเป็นมติท่ีประชมุ 

ง. การออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ แบบ ข  ผู้รบัมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งแยก

คะแนนเสียงแต่ละวาระได ้ ส่วนการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะสามารถแบ่งแยก

คะแนนเสียงได ้ซึ่งจะใชเ้ฉพาะกรณีเป็นผูถื้อหุน้ต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บั  

ฝากและดแูลหุน้เท่านัน้ 

จ. หากคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

ฉ. มติของท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้(ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 31) 

 กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของท่ีประชมุ 

 กรณีอ่ืนๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษัทฯ กาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชมุจะเป็นไป

ตามท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบันัน้กาํหนด โดยจะมีการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชมุรบัทราบก่อนการลงคะแนน

ในแต่ละวาระดงักล่าว อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯ ไดแ้จง้การลงมติในแต่ละวาระไวใ้นส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1  

 

เงื่อนไขเพิ่มเติมตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เม่ือวันที่ 4 กุมภาพันธ ์2556 เร่ือง การมอบฉันทะ

และการออกเสียงลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะและการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชน

จาํกัด 

ช. กรณีการออกเสียงลงคะแนนของผูร้บัมอบฉันทะนั้น ถือว่าเป็นการลงคะแนนออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นท่ีมอบ

ฉนัทะ ดงันัน้ แมต้วัผูร้บัมอบฉันทะรวมทัง้ผูร้บัมอบฉันทะท่ีเป็นกรรมการอิสระจะเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ

ในวาระท่ีจะออกเสียงลงคะแนน ก็ยงัคงสามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ แทนผูถื้อหุน้ซึ่งมิไดเ้ป็นผูม้ี

ส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษได ้



 
 

  
  

ข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติและเงือ่นไขและเงือ่นไขสาํหรับการประชุมสาํหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี ประจาํปี 22556644    

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

 

          หนา้ 4/4                                                 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) 
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4.2 วิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ 

การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ  ผูด้าํเนินการประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงแต่

ละวาระ โดยจะมีการสอบถามจากท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใด  ไม่เห็นด้วย  หรือ งดออกเสียง   ซึ่งถา้มีให้

ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคอ์อกเสียงดงักล่าวกรอกความประสงคล์งในบตัรลงคะแนนเสียงท่ีไดร้บัจากบรษิัทฯ เมื่อตอน

ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชมุ และชมูือแสดงตนเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ ทาํการเก็บบตัรเพ่ือรวบรวมคะแนน

สาํหรบัการนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระ 
 

4.3 การนบัคะแนนเสียงและแจง้ผลการนบัคะแนน 

การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมด้วยตนเอง 

ก. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ผู้ดาํเนินการประชุมจะประกาศให้ท่ีประชุมทราบเวลาในการปิดการ

ลงคะแนนทุกครัง้ก่อนเริ่มทาํการประมวลผล โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระดว้ยการหักคะแนน

เสียงท่ี  ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ออกจากจาํนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะท่ีมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงและแจง้ผลการนบัคะแนนใหท่ี้ประชมุทราบในแต่ละวาระ 

ข. ผูถื้อหุน้ท่ีไดแ้สดงความประสงคข์อลงคะแนนเสียงล่วงหนา้ โดยการมอบบตัรลงคะแนนเสียงใหก้ับเจา้หนา้ท่ี 

ณ จุดลงคะแนนเสียงล่วงหนา้  บริษัทฯ จะนาํบตัรลงคะแนนนั้นมานับคะแนนรวมกับผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนใน

หอ้งประชมุ 

ค. ผูถื้อหุน้ซึ่งลงทะเบียนแลว้ แต่ยงัไม่ไดอ้อกเสียงลงคะแนน ถา้ไม่อยู่ในหอ้งประชมุ ใหถื้อว่าออกเสียง “เห็นดว้ย” 

เวน้แต่ผูถื้อหุน้จะแจง้ออกเสียงเป็นอย่างอ่ืน 

ง. เมื่อประกาศปิดรบับตัรลงคะแนนแลว้ บตัรท่ีมาถึงเจา้หนา้ท่ีนบัคะแนนภายหลงัการประกาศปิดจะถือว่าเป็น

บตัรท่ี “เห็นดว้ย” เท่านัน้ 

 

การนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ 

จ. ระเบียบวาระตามหนงัสือมอบฉนัทะท่ีออกเสียงแลว้ จะนบัคะแนนเสียงตามหนงัสือมอบฉนัทะ ไม่ว่าผูร้บัมอบ

ฉนัทะจะอยู่หรือไม่อยู่ในหอ้งประชมุก็ตาม 

ฉ. ระเบียบวาระตามหนงัสือมอบฉันทะใดๆ ท่ีไม่ไดอ้อกเสียง ใหถื้อว่าออกเสียง “เห็นดว้ย” ไม่ว่าผูร้บัมอบฉันทะ

จะอยู่หรือไม่อยู่ในหอ้งประชมุก็ตาม เวน้แต่ผูร้บัมอบฉนัทะจะไดแ้สดงความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 




