บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหำชน)
GMM Grammy Public Company Limited
ทะเบียนเลขที่ / Registration No. 0107537000955

วันที่ 3 เมษายน 2558
เรื่ อง

: ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558

เรี ยน

: ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย:
1. วัตถุประสงค์และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
2. สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
3. สรุปข้ อมูลทางการเงินจากรายงานประจาปี 2557
4. ประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ ครบกาหนดออกจาก
ตาแหน่งตามวาระและนิยามกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ (4.1-4.5)
5. ข้ อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้ กรรมการอิสระเป็ นผู้รับมอบฉันทะ)
6. ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ข้ อปฏิบตั ิและเงื่อนไขสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558
8. หลักเกณฑ์ในการส่งคาถามล่วงหน้ าสาหรับผู้ถือหุ้น
9. แผนทีต่ งั ้ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยท์ เทอร์ มินอล 21 (สถานที่จดั ประชุม)
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย: (เอกสารแยกออกจากเล่ม)
10. รายงานประจาปี 2557 (ในรูปแบบ CD-ROM)
11. แบบฟอร์ มการลงทะเบียนที่มีบาร์ โค้ ด (โปรดนามาในวันประชุม)
12. หนังสือมอบฉันทะ จานวน 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค) ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจ การค้ า
เรื่ องกาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัทของ บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ในการประชุมครัง้ ที่
1/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 (“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ”) ใน
วันพุธที่ 29 เมษำยน 2558 เวลำ 14.00 น. ณ ห้ องแกรนด์ บอลรู ม โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยท์ เทอร์ มินอล
21 ตังอยู
้ ่ที่ถนนสุขมุ วิท ซอย 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วำระที่ 1

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2558
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณารับรอง

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558

หน้ า 1/4

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)

วำระที่ 2

รับทรำบกำรแถลงผลกำรดำเนินงำนในรอบปี 2557 และรับทรำบรำยงำนประจำปี 2557
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรรายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2557 และเสนอรายงานประจาปี
2557 ของบริ ษัทฯ ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ รับทราบ

วำระที่ 3

พิจำรณำอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐำนะกำรเงิน) และบัญชีกำไรขำดทุนสำหรั บรอบปี บัญชี สิน้ สุด ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตั ิงบดุล (งบแสดง
ฐานะการเงิน) และบัญชีกาไรขาดทุน สาหรับรอบปี บัญชี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรอง
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว

วำระที่ 4

พิจำรณำอนุมัติกำรงดจัดสรรเงินกำไรส่ วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำยจำกผลกำรดำเนินงำน
ปี 2557
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ฯ พิจารณาอนุมตั ิการงดจัดสรรเงิน
กาไรส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย เนื่องจากในปี 2557 บริ ษัทฯ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) มี
ผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิจานวน 3,963.28 ล้ านบาท ซึ่งตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 38 และมาตรา
116 ของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ทาให้ บริ ษัทฯ ไม่สามารถจัดสรร
เงินกาไรไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมายได้

วำระที่ 5

พิจำรณำอนุมตั ิกำรงดจ่ ำยเงินปั นผลจำกผลกำรดำเนินงำนปี 2557
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั น
ผลจากผลการดาเนินงานปี 2557 ของบริ ษัทฯ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) เนื่องจากในปี 2557 บริ ษัทฯ มี
ผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิจานวน 3,963.28 ล้ านบาท จึงไม่สามาถจ่ายเงินปั นผลได้

วำระที่ 6

พิจำรณำอนุมัติกำรแต่ งตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบกำหนดออกจำกตำแหน่ งตำมวำระ
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ฯ พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้
กรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน ได้ แก่ (1) นางสาวบุษบา ดาวเรื อง
(2) นางสายทิพย์ มนตรี กลุ ณ อยุธยา และ (3) นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
ของบริ ษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งและให้ แต่งตัง้ (4) นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเพื่อ
ทดแทน นางสาวสุวภา เจริ ญยิ่ง (ประวัติของบุคคลทัง้ 4 ท่าน ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4.1-4.4)

วำระที่ 7

พิจำรณำอนุ มัติกำรกำหนดค่ ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริ ษัทและคณะกรรมกำรชุดย่ อยสำหรั บปี
2558
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ฯ พิจารณาอนุมัติ การกาหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท สาหรับปี 2558 เป็ นจานวนเงิน 6,000,000 บาท (หกล้ านบาท) และ
คณะกรรมการตรวจสอบ สาหรับปี 2558 เป็ นจานวนเงิน 650,000 บาท (หกแสนห้ าหมื่นบาท) ซึ่งเท่ากับ
วงเงินค่าตอบแทนในปี ที่ผา่ นมา โดยคณะกรรมการชุดย่อยอื่นไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน
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วำระที่ 8

พิจำรณำอนุมตั ิกำรแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ ำสอบบัญชีสำหรับปี 2558
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ฯ พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชีจาก บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด (“อีวำย”) เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ สาหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยกาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ต่อไปนี ้ เป็ นผู้ทาการสอบทานหรื อตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท ฯ ได้ แก่ (1) นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ หรื อ (2) นายกฤษดา
เลิศวนา หรื อ (3) นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ พร้ อมทังเสนอให้
้
อนุมตั ิการกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2558
เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,920,000 บาท (สองล้ านเก้ าแสนสองหมื่นบาท) ซึง่ เท่ากับปี ที่ผา่ นมา

วำระที่ 9

เรื่องอื่นๆ (ถ้ ำมี)
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 105 ของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ซึ่งกาหนดว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ ทงั ้ หมด จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ ได้
รวมถึงเพื่อเปิ ดโอกาสให้ กบั ผู้ถือหุ้นที่อาจมีข้อซักถามหรื อประสงค์จะแสดงความเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ ามี) จึง
เห็นสมควรบรรจุวาระนี ไ้ ว้ ในหนังสือนัดประชุม อย่างไรก็ ต าม ตามหลักการกากับดูแ ลกิ จการบริ ษัทจด
ทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) และโครงการประเมินคุณภาพการจัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ไม่แนะนาให้ มีการเพิ่ม
วาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือนัดประชุมให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิหรื อลงมติ

ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 (Record Date) ใน
วันที่ 18 มีนาคม 2558 และให้ รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าว ตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 19 มีนาคม 2558 จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตาม
วัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ นโดยพร้ อมเพรี ยงกัน โดยบริ ษัทฯ จะเปิ ดให้ ลงทะเบียนเพื่อเข้ ำร่ วมประชุมสำมัญ
ผู้ถอื หุ้นประจำปี 2558 ตัง้ แต่ เวลำ 12.00 น. ของวันที่ 29 เมษำยน 2558 เป็ นต้ นไป
หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรด
กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่ อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรื อแบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 12) ให้
ครบถ้ วนสมบูรณ์ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท และยื่นต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่อนเข้ าร่ วมประชุม ส่วนผู้ถือหุ้น ต่างชาติ
ซึง่ แต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรื อแบบ ข
หรื อแบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ สง่ รายละเอียดเอกสารและหลัก ฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้ าร่ วมประชุม มาพร้ อม
กันนี ้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7)
ทังนี
้ ้ กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ท่านใดท่าน
หนึง่ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5) เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ และเพื่อให้ การลงทะเบียนการเข้ าร่ วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นฯ เป็ นไปด้ วยความสะดวกและรวดเร็ วยิ่งขึ ้น บริ ษัทฯ ขอให้ ท่ำนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสำรกำร
ลงทะเบียนที่มีบำร์ โค้ ด (สิ่งที่ส่งมำด้ วย 11) มำในวันประชุมด้ วย โดยผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
วิธีการมอบฉันทะได้ จากเอกสารที่แนบมาพร้ อมนี ้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558
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นอกจากนี ้ เพื่อให้ ทา่ นได้ รับประโยชน์สงู สุดจากการประชุม รวมทังเป็
้ นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่าง
เต็มที่ หากท่านมีคาถามที่ต้องการให้ บริ ษัทฯ ชี ้แจงในแต่ละวาระ ท่านสามารถจัดส่งคาถามล่วงหน้ าก่อนวันประชุมได้ ตาม
รายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้ วย 8 หรื อ หากต้ องการขอรับรายงานประจาปี ฉบับรู ปเล่ม สามารถติดต่อ ได้ ที่สานักเลขานุการ
องค์กร
อนึง่ เพื่อให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ โดยสะดวกและรวดเร็ วยิ่งขึ ้น บริ ษัทฯ ได้ มีการเผยแพร่ หนังสือ
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ฉบับนี ้ แบบหนังสือมอบฉันทะและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมในครัง้ นี ้
รวมทังการดาวน์
้
โหลดเอกสาร ไว้ ทเี่ ว็บไซต์บริ ษัท (www.gmmgrammy.com) ทังในรู
้ ปแบบที่เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ตัง้ แต่ วันที่ 27 มีนำคม 2558 เป็ นต้ นไป สาหรับรายงานประจาปี 2557 บริ ษัทฯ จะเผยแพร่ บนเว็บไซต์บริ ษัทฯ ล่วงหน้ า
ก่อนวันประชุมเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพบูลย์ ดารงชัยธรรม)
ประธานกรรมการบริ ษัท
โดยมติคณะกรรมการบริ ษัท

ติดต่อเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ที่ :
สานักเลขานุการองค์กร
โทรศัพท์ : (662) 669 9807 / (662) 669 9946
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