บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

GMM Grammy Public Company Limited
ทะเบียนเลขที่ / Registration No. 0107537000955

วันที่ 27 มีนาคม 2560
เรื่ อง

: ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560

เรี ยน

: ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย:
1. วัตถุประสงค์และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
2. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
3. สรุปข้ อมูลทางการเงินจากรายงานประจําปี 2559
4. ประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกํ าหนดออกจาก
ตําแหน่งตามวาระ (4.1-4.4)
5. ข้ อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้ กรรมการอิสระเป็ นผู้รับมอบฉันทะ)
6. ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ข้ อปฏิบตั แิ ละเงื่อนไขสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
8. หลักเกณฑ์ในการส่งคําถามล่วงหน้ าสําหรับผู้ถือหุ้น
9. แผนที่ตงั ้ บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) (สถานทีจ่ ดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560)
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย: (เอกสารแยกออกจากเล่ม)
10. รายงานประจําปี 2559 (ในรูปแบบ CD-ROM)
11. แบบฟอร์ มการลงทะเบียนที่มีบาร์ โค้ ด (โปรดนํามาในวันประชุม)
12. หนังสือมอบฉันทะ จํานวน 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค) ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
เรื่ องกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัทของ บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ในการประชุมครัง้ ที่
1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 (“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ”) ใน
วันศุกร์ ท่ ี 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อง Auditorium ชัน้ 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส เลขที่ 50
ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ซึง่ ประชุมเมื่อ
วันที่ 29 เมษายน 2559 ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณารับรอง
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วาระที่ 2

รับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบปี 2559 และรับทราบรายงานประจําปี 2559
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2559 และเสนอรายงานประจําปี
2559 ของบริ ษัทฯ ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ รับทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรั บรอบปี บัญชี สิน้ สุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตั ิงบดุล (งบแสดง
ฐานะการเงิน) และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับรอบปี บญ
ั ชี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ ผา่ น
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรอง
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว

วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัตกิ ารจัดสรรเงินกําไรส่ วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจากผลการดําเนินงานปี
2559
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงิน
กําไรส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย เนื่องจากในปี 2559 บริ ษั ทฯ มีผลการดําเนิ นงาน (ตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการ) กําไรสุทธิจํานวน 408.3ล้ านบาท ซึง่ ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 38 และมาตรา 116
ของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ทําให้ บริ ษัทฯ สามารถจัดสรรเงิน
กํ าไรไว้ เป็ น ทุน สํารองตามกฎหมายได้ เพิ่ ม จํ านวน 18,363,179.30 บาท ทํ าให้ ทุนสํารองตามกฎหมายที่
จัดสรรแล้ วเป็ นจํานวน 81,994,972.90 บาท ซึง่ เท่ากับร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานปี 2559
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตั กิ ารงดจ่ายเงินปั น
ผลจากผลการดําเนินงานปี 2559 เนื่องจากบริ ษัทฯ มีผลการดําเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในปี
2559 กํ าไรสุทธิ จํานวน 408.3 ล้ านบาท แต่ยังมีผลขาดทุน สะสม (ตามงบการเงิน เฉพาะกิ จการ) เท่ากับ
3,581 ล้ านบาท ซึ่งตามมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
ระบุวา่ การจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได้ ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุน
สะสมอยู่ ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล จึงไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ความเห็ น คณะกรรมการ: เห็ น สมควรเสนอให้ ท่ี ป ระชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ฯ พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารแต่งตัง้
กรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ท่าน ได้ แก่ (1) นายไพบูลย์ ดํารงชัยธรรม
(2) นางสายทิพย์ มนตรี กุล ณ อยุธยา และ (3) ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ของบริ ษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งและให้ แต่งตัง้ (4) นายภาวิต จิตรกร ดํารงตําแหน่งกรรมการเพื่อทดแทน
นายกริ ช ทอมมัส (ประวัติของบุคคลทัง้ 4 ท่าน ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4.1-4.4)

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอาํ นาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
ความเห็ น คณะกรรมการ: เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ฯ พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัทฯ เป็ นดังนี ้ “นางสาวบุษบา ดาวเรื อง หรื อ นางสาว
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สุวิมล โชติกะพิศิฐ ลงลายมือชื่อร่ วมกับ นางสายทิพย์ มนตรี กุล ณ อยุธยา หรื อ นายภาวิต จิตรกร หรื อ
นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์ รวมเป็ นสองคนและประทับตราสําคัญของบริ ษัท”
วาระที่ 8

พิจารณาอนุ มัติการกําหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่ อยสําหรั บปี
2560
ความเห็ น คณะกรรมการ: เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ฯ พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารกํ า หนด
ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการตรวจสอบสํ า หรั บ ปี 2560 รวมเป็ นจํ า นวนเงิ น
6,650,000 บาท (หกล้ า นหกแสนห้ าหมื่ น บาทถ้ วน) ซึ่ ง เท่ า กั บ วงเงิ น ค่ า ตอบแทนในปี ที่ ผ่ า นมา โดย
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั ิการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชีจาก บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (“อีวาย”) เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ สําหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยกําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ต่อไปนี ้ เป็ นผู้ทําการสอบทานหรื อตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ ได้ แก่ (1) นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ หรื อ (2) นายกฤษดา
เลิศวนา หรื อ (3) นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ พร้ อมทังเสนอให้
้
อนุมตั ิการกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับปี 2560
เป็ นจํานวนเงิ นไม่เกิ น 3,053,600 บาท (สามล้ านห้ าหมื่นสามพันหกร้ อยบาท) ซึ่งเพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผ่านมา
133,600 บาท คิดเป็ น 4.58% เนื่องจากไม่มีการปรับขึ ้นค่าสอบปั ญชีมาตังแต่
้ ปี 2556 เป็ นเวลา 4 ปี แล้ ว

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ และแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 3. (วัตถุประสงค์ )
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ และแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 3. (วัตถุประสงค์) โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
(1) เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ โดยขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 2 ข้ อ ดังนี ้
- ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
- ประกอบกิจการขายอาหารเสริ ม ยาบํารุงกําลัง ยาบํารุงร่างกาย สําหรับคนและสัตว์
ทัง้ นี ้ บริ ษัท ฯ ได้ เพิ่ มเติม วัตถุประสงค์ เรื่ องการประกอบธุรกิ จตลาดแบบตรง เนื่ องจากบริ ษัท ฯมี การ
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง และบริ ษัทฯได้ ดําเนินการขออนุญาตต่อสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริ โภคแล้ ว ซึ่งเป็ นไปตามระเบียบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเกี่ยวกับการกําหนดวัตถุประสงค์ของ
บริ ษัทฯ ซึ่งกําหนดให้ กรณีที่บริ ษัทมหาชนจํากัดต้ องการกําหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องมีการขออนุญาตจาก
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง ต้ อ งได้ รั บ อนุญ าตจากหน่ ว ยงานดัง กล่า วก่ อ นจึ ง จะดํ า เนิ น การจดทะเบี ย น
วัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ ได้
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ในส่วนของการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ เรื่ องการประกอบกิจการขายอาหารเสริ ม ยาบํารุ งกําลัง ยาบํารุ ง
ร่างกาย สําหรับคนและสัตว์ เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ มีการประกอบกิจการดังกล่าว บริ ษัทฯ จึงได้ ขอเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ วตั ถุประสงค์ของบริ ษัทฯ มีความครอบคลุมธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างครบถ้ วน
(2) แก้ ไขวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ จํานวน 4 ข้ อเพื่อให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน ชัดเจนและไม่ซํ ้าซ้ อน จากเดิม เป็ น
ดังนี ้
ข้ อ 48 ประกอบกิ จการ โอน รับ โอน รั บ ซือ้ หรื อจัด หามาโดยวิธีอื่น ใด ผลิต รับ จ้ างผลิต บัน ทึก จํ าหน่าย
เผยแพร่ ต่ อ สาธารณชนซึ่ ง งานอัน มี ลิ ข สิ ท ธิ์ และสิ ท ธิ ในทางทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาเพื่ อ ทํ า การแสวงหา
ผลประโยชน์โดยการทําซํ ้า ดัดแปลง เผยแพร่ ต่อสาธารณชน ให้ เช่า และให้ ประโยชน์อนั เกิดจากลิขสิทธิ์แก่
บุคคลอื่น รวมทังอนุ
้ ญาตให้ บคุ คลอื่นใช้ สทิ ธิเกี่ยวกับงานอันมีลขิ สิทธิ์ และสิทธิในทางทรัพย์สนิ ทางปั ญญาไม่
ว่าด้ วยวิธีใดๆ ทังภายใน
้
และต่างประเทศ รวมถึงการดําเนินการตามกฎหมายเพื่อป้องกัน ปราบปราม การ
ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สนิ ทางปั ญญา และเรี ยกร้ องค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการละเมิดลิขสิทธิ์ดงั กล่าว
ข้ อ 49 ประกอบกิจการโทรคมนาคม การส่ง การแพร่ หรื อรับเครื่ องหมาย สัญญาณ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ
เสียง รหัส หรื อการอื่นใดซึ่งสามารถให้ เข้ าใจความหมายได้ โดยระบบสาย ระบบไร้ สาย ระบบคลื่นความถี่
ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าอื่น หรื อระบบอื่นระบบใดระบบหนึ่ง หรื อหลายระบบรวมกัน รวมถึงบริ การ
รับส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง เสียงทางสาย วิทยุทางสาย เคเบิลทีวี ระบบการ
สื่อ สารผ่ า นดาวเที ย ม รวมทัง้ ระบบการสื่ อ สารอื่ น และการทํ า ธุ ร กรรมบนอิ น เตอร์ เน็ ต (Internet) การ
ประกอบการค้ าบนอินเตอร์ เน็ต หรื อ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) และธุรกรรมทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ทุก
ประเภท ทังในและต่
้
างประเทศ
้ นผู้จดั การและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์
ข้ อ 51 ประกอบธุรกิจรับชําระค่าสินค้ าและบริ การรวมทังเป็
และจัดการทรัพย์สนิ ให้ บคุ คลอื่น
ข้ อ 53 ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการทําธุรกรรมบนอินเตอร์ เน็ต (Internet) การประกอบการ
ค้ าบนอินเตอร์ เน็ต หรื อ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) และธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ทุกประเภท ทัง้
ในและต่างประเทศ
(3) ยกเลิกวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ จํานวน 2 ข้ อ ดังนี ้
ข้ อ 20 ประกอบกิจการโรงนํ ้าแข็ง
ข้ อ 27 ประกอบกิจการนําเที่ยว รวมทังธุ
้ รกิจที่เกี่ยวข้ องกับการนําเที่ยวทุกชนิด
ทังนี
้ ้ บริ ษั ทฯ ยกเลิกวัตถุประสงค์ ทงั ้ 2 ข้ อดังกล่าว เนื่องจากตามระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริ ษั ท กลางกํ าหนดให้ ธุรกิ จ ดังกล่าวต้ อ งได้ รับอนุญ าตจากหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องก่ อนจึงจะสามารถ
ประกอบกิจการได้
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นอกจากนี ้ ขออนุมตั ิให้ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ
บริ ษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคําหรื อดําเนินการใดๆ
เพื่อให้ เป็ นไปตามคําสัง่ ของนายทะเบียน
จากการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้ างต้ นมีผลให้ ต้องมีการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ
3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริ ษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 3 ดังนี ้
จากเดิมที่ระบุวา่ :
“ข้ อ 3. วัตถุประสงค์ของบริ ษัทมีจํานวน 56 ข้ อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”
แก้ ไขเป็ น :
“ข้ อ 3. วัตถุประสงค์ของบริ ษัทมีจํานวน 56 ข้ อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”
นอกจากนี ้ ขออนุมตั ิให้ บคุ คลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิที่กรม
พัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคําหรื อดําเนินการใดๆ เพื่อให้ เป็ นไป
ตามคําสัง่ ของนายทะเบียน
วาระที่ 11

เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ความเห็ น คณะกรรมการ: เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามมาตรา 105 ของพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด
พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ซึ่งกําหนดว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจํานวน
หุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอืน่ นอกจากที่กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
รวมถึงเพื่อเปิ ดโอกาสให้ กับผู้ถือหุ้นที่อาจมีข้อซักถามหรื อประสงค์จะแสดงความเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ ามี)
จึงเห็ น สมควรบรรจุวาระนี ไ้ ว้ ในหนังสือ นัด ประชุม อย่างไรก็ ต าม ตามหลักการกํ ากับ ดูแลกิ จการบริ ษั ท
จดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) และโครงการประเมินคุณภาพการ
จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ไม่แนะนําให้ มีการเพิ่ม
วาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือนัดประชุมให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิหรื อลงมติ

ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 (Record Date) ใน
วันที่ 14 มีนาคม 2560 และให้ รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าว ตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมตาม
วัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ นโดยพร้ อมเพรี ยงกัน โดยบริ ษัทฯ จะเปิ ดให้ ลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมประชุมสามัญ
ผู้ถอื หุ้นประจําปี 2560 ตัง้ แต่ เวลา 12.00 น. ของวันศุกร์ ท่ ี 28 เมษายน 2560 เป็ นต้ นไป
หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรด
กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่ อในหนังสือมอบฉัน ทะ แบบ ก หรื อแบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง (สิ่งที่ ส่งมาด้ วย 12) ให้
ครบถ้ วนสมบูรณ์ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท และยื่นต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่อนเข้ าร่ วมประชุม ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ
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ซึง่ แต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรื อแบบ ข
หรื อแบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ สง่ รายละเอียดเอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้ าร่วมประชุมมาพร้ อม
กันนี ้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7)
ทังนี
้ ้ กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ท่านใดท่าน
หนึง่ (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 5) เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ และเพื่อให้ การลงทะเบียนการเข้ าร่วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นฯ เป็ นไปด้ วยความสะดวกและรวดเร็ วยิ่งขึ ้น บริ ษัทฯ ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนําเอกสารการ
ลงทะเบียนที่มีบาร์ โค้ ด (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 11) มาในวันประชุมด้ วย โดยผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
วิธีการมอบฉันทะได้ จากเอกสารที่แนบมาพร้ อมนี ้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7)
นอกจากนี ้ เพื่อให้ ท่านได้ รับประโยชน์สงู สุดจากการประชุม รวมทังเป็
้ นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่าง
เต็มที่ หากท่านมีคําถามที่ต้องการให้ บริ ษัทฯ ชี ้แจงในแต่ละวาระ ท่านสามารถจัดส่งคําถามล่วงหน้ าก่อนวันประชุมได้ ตาม
รายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้ วย 8 หรื อ หากต้ องการขอรับรายงานประจําปี ฉบับรู ปเล่ม สามารถติดต่อได้ ที่สํานักเลขานุการ
องค์กร
อนึ่ง เพื่อให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ โดยสะดวกและรวดเร็ วยิ่งขึ ้น บริ ษัทฯ ได้ มีการเผยแพร่ หนังสือ
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ฉบับนี ้ แบบหนังสือมอบฉันทะและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมในครัง้ นี ้
้ ปแบบที่เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
รวมทังการดาวน์
้
โหลดเอกสาร ไว้ ที่เว็บไซต์บริ ษัท (www.gmmgrammy.com) ทังในรู
ตัง้ แต่ วันที่ 27 มีนาคม 2560 เป็ นต้ นไป สําหรับรายงานประจําปี 2559 บริ ษัทฯ จะเผยแพร่ บนเว็บไซต์บริ ษัทฯ ล่วงหน้ า
ก่อนวันประชุมเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วัน
ขอแสดงความนับถือ

ประธานกรรมการบริ ษัท
โดยมติคณะกรรมการบริ ษัท

ติดต่อเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ที่ :
สํานักเลขานุการองค์กร
โทรศัพท์ : (662) 669 9291 / (662) 669 9946

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560

โทรสาร : (662) 665 8137
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อีเมล์: cs@gmmgrammy.com

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

