
หนังสือเช ิญประชุมสามัญผู้ถ ือห ุ้น ประจาํปี 2561

ณ ห้อง Auditorium ชัน้ 21 อาคารจีเอม็เอม็ แกรมม่ี เพลส  
เลขท่ี 50 ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร

วนัศกุร์ท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.

 

บริษัท  จีเอม็เอม็ แกรมมี่ จาํกัด (มหาชน)



  

 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 หน้า 1/6    บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

 บริษัท จีเอ็มเอ็ม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ีแกรมม่ี  จาํกัด (มหาชน)จาํกัด (มหาชน)  
GGMMMM  GGrraammmmyy  PPuubblliicc  CCoommppaannyy  LLiimmiitteedd  

ทะเบียนเลขที ่/ Registration No. 0107537000955 

วนัท่ี  27 มีนาคม 2561 

เร่ือง  :  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

เรียน  :  ทา่นผู้ ถือหุ้น  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย: 

1. วตัถปุระสงค์และเหตผุลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้น 

2. สาํเนารายงานการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560  เมื่อวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 

3. สรุปข้อมลูทางการเงินจากรายงานประจําปี 2560  

4. ประวตัิของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจาก

ตําแหนง่ตามวาระและนิยามกรรมการอิสระของบริษัท (4.1-4.5) 

5. ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ) 

6. ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

7. ข้อปฏิบตัแิละเง่ือนไขสาํหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

8. หลกัเกณฑ์ในการสง่คําถามลว่งหน้าสาํหรับผู้ ถือหุ้น 

9. แผนท่ีตัง้ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) (สถานท่ีจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561) 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย: (เอกสารแยกออกจากเลม่) 

10. รายงานประจําปี 2560 (ในรูปแบบ CD-ROM)   

11. แบบฟอร์มการลงทะเบียนท่ีมีบาร์โค้ด (โปรดนํามาในวนัประชมุ) 

12. หนงัสือมอบฉนัทะ จํานวน 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค) ตามประกาศของกรมพฒันาธุรกิจการค้า 

เร่ืองกําหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
ด้วยคณะกรรมการบริษัทของ  บริษัท  จีเอ็มเอ็ม  แกรมมี่  จํากดั (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครัง้ท่ี 

2/2561 เมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2561 มีมติให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 (“การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ”)  ใน

วันศุกร์ที่  27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชัน้ 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี เพลส  เลขท่ี 50 

ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการ

ประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 ซึ่งประชุม

เมื่อวนัท่ี 26 พษภาคม 2560 ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณารับรอง 

วาระที่ 2  รับทราบการแถลงผลการดาํเนินงานในรอบปี 2560 และรับทราบรายงานประจาํปี 2560 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2560 และเสนอรายงานประจําปี 

2560 ของบริษัทฯ ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ รับทราบ 
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วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตัิงบดลุ (งบแสดง

ฐานะการเงิน) และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  ซึ่งได้ผา่น

การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบและผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรอง

จากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงนิกาํไรส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจากผลการดาํเนินงาน

ปี 2560   

ความเห็นคณะกรรมการ:   เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุตัิการงดจดัสรรเงิน

กําไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมายจากผลการดําเนินงานปี 2560 เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้

จัดสรรเงินกําไรส่วนหนึ่งไว้ เป็นทุนสํารองตามกฎหมายครบตามจํานวนแล้ว เป็นจํานวนทัง้สิ น้ 

81,994,972.90 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 819,949,729 บาท 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2560  

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุตักิารงดจ่ายเงินปัน

ผลจากผลการดําเนินงานปี 2560 เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลการดําเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในปี 

2560 กําไรสุทธิจํานวน 515.8 ล้านบาท แต่ยังมีผลขาดทุนสะสม (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) เท่ากับ 

3,054.06 ล้านบาท ซึ่งตามมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม ระบุว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได้ ในกรณีท่ีบริษัทยงัมี

ยอดขาดทนุสะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล จึงไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลได้  

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 ความเห็นคณะกรรมการ:  (โดยกรรมการท่ีมีส่วนเก่ียวข้องไม่ได้เข้าร่วมประชุมและพิจารณาในวาระนี)้

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการท่ีครบกําหนดออกจาก

ตําแหน่งตามวาระจํานวน  4  ท่าน   ได้แก่     (1) นางสาวบษุบา ดาวเรือง  (2) นางสาวสวุิมล จึงโชติกะพิศิฐ 

(3) นายสวุิทย์ มาไพศาลสิน และ  (4) นางวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์  กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของ

บริษัทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ (ประวตัิของบคุคลทัง้ 4 ทา่นและนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิง่ท่ี

สง่มาด้วย 4.1-4.5) 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสําหรับปี 

2561 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นฯ พิจารณาอนุมัติการกําหนด

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบสําหรับปี 2561 รวมเป็นจํานวนเงิน   

6,650,000 บาท  (หกล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนในปีท่ีผ่านมา  โดย

คณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืนไมม่ีการจ่ายคา่ตอบแทน  
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วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรับปี 2561 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบ

บญัชีจาก บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั (“อีวาย”)  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  สาํหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ตอ่ไปนี ้เป็นผู้ ทําการสอบทานหรือตรวจสอบ

และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่  (1)  นายเติมพงษ์  โอปนพนัธุ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต

เลขท่ี 4501  หรือ   (2) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4958  หรือ  (3) นางพนูนารถ เผ่า

เจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5238  พร้อมทัง้เสนอให้อนุมตัิการกําหนดค่าสอบบญัชีสําหรับปี 2561 

เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน  3,053,600 บาท (สามล้านห้าหมื่นสามพนัหกร้อยบาท) ซึง่เทา่กบัปีท่ีผา่นมา 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นฯ เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการแก้ไข

เพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อท่ี 21 ข้อท่ี 22 และข้อท่ี 28 โดยท่ีบริษัทฯ ขอเสนอแก้ไขข้อบงัคบับริษัทใน

ครัง้นี ้เพ่ือให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

คําสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เพ่ือให้สอดคล้องกบัประกาศคณะรักษาความสงบ

แหง่ชาติ เร่ืองการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และฉบบัท่ี 74/2557 

เร่ืองการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ โดยมีสาระสาํคญัของการเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบับริษัทฯ ดงันี ้

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อที่  21. ในการประชมุคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมา

ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดจึง

จะเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ี

ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธาน

กรรมการให้รองประธานเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน

กรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้กรรมการ

ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ี

ประชมุ 

การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุให้ถือเสยีงข้างมาก 

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน แต่

กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานใน

ท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

 

ข้อ 21. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมา

ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดจึงจะ

เป็นองค์ประชมุในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม

หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้  ถ้ามีรองประธานกรรมการ

ให้รองประธานเป็นประธาน  ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ

หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ให้กรรมการซี่งมา

ประชมุเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ในการประชุมคณะกรรมการแตล่ะครัง้ ประธานในท่ี

ประชุมจะกําหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและ

ดําเนินการใดๆ ในการประชมุดงักลา่วผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์

ก็ได้  โดยท่ีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3)  ขององค์

ประชมุต้องอยูใ่นท่ีประชมุแหง่เดยีวกนั และกรรมการทัง้หมด

ท่ีเข้าร่วมประชมุต้องอยูใ่นประเทศไทยขณะท่ีมีการประชมุ 

การประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ตามวรรคสองต้องมี

กระบวนการรักษาความมัน่คงปลอดภยัด้านสารสนเทศ  โดย

ให้มีการบนัทึกเสียงหรือทัง้เสียงและภาพแล้วแต่กรณี ของ

กรรมการทกุรายในท่ีประชุมตลอดระยะเวลาท่ีมีการประชุม  

รวมทัง้ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดจากบันทึก

ดงักลา่ว และมีระบบควบคมุการประชมุเป็นไปตามกฎหมาย
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ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม 

ท่ีเก่ียวข้อง 

กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกลา่ว

มาข้างต้น  ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอนัสามารถนบัเป็น

องค์ประชุมได้  และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตาม

วิธีการท่ีบญัญตัิไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบัฉบบันี ้

การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุคณะกรรมการให้ถือ

เสยีงข้างมาก  โดยกรรมการคนหนึง่มีเสยีงหนึง่เสยีงในการ

ลงคะแนน  เว้นแตก่รรมการซึง่มสีว่นได้เสยีในเร่ืองใด  ไมม่ี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้  ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนั

ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็น

เสยีงชีข้าด 

ข้อที่  22. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน

กรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายสง่หนงัสือนดัประชุมไป

ยงักรรมการไม่น้อยกว่า  7 วนัก่อนหน้าวนัประชุม เว้นแต่

ในกรณีจําเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ

บริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน และกําหนดวัน

ประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 22.ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ  ให้ประธาน

กรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายสง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงั

กรรมการไมน้่อยกวา่ 7 (เจ็ด) วนัก่อนหน้าวนัประชุม  เว้นแต่

ในกรณีจําเป็นรีบดว่นเพ่ือรักษาสทิธิหรือประโยชน์ของบริษัท

จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน  และกําหนดวนัประชุมเร็ว

กวา่นัน้ก็ได้ 

ในการจัดส่งหนังสือเชิญ ประชุมคณะกรรมการ  

รวมทัง้เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ  บริษัท

อาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ

ประชมุดงักลา่วทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์แทนก็ได้  ในการ

นีผู้้ มีหน้าท่ีจัดการประชุมต้องจัดเก็บสําเนาหนังสือเชิญ

ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลกัฐาน  โดย

จะจดัเก็บในรูปข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ 

ข้อที่  28. คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผู้ ถือหุ้นเป็น

การประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สุด

ของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวมาแล้ว 

ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียก

ประชมุเมื่อใดก็ได้ สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ข้อที่  28. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น

การประชุมสามญัประจําปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สุด

ของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวมาแล้ว 

ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียก

ประชมุเมื่อใดก็ได้ สดุแตจ่ะเห็นสมควร 
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ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม 

ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ 1 ใน 5 ของ

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 

คนซึ่งนับรวมกันไม่ น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้ น ท่ี

จํ า ห น่ า ย ได้ ทั ้ง ห ม ด จ ะ เข้ า ช่ื อ กั น ทํ า ห นั ง สื อ ข อ ใ ห้

คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ

เมื่อใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้

ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการ

ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วนัท่ี

ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกนัได้

ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้

ทัง้หมดจะเข้าช่ือกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก

ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง

ระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนงัสือ

ดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ

ประชุมผู้ ถือหุ้ นภายในสี่สิบห้า (45) วัน  นับแต่วันท่ีได้รับ

หนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชมุภายใน

ระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกนัหรือผู้

ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียก

ประชมุเองก็ได้ ภายในสีส่บิห้า (45) วนันบัแตว่นัครบกําหนด

ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการ

ประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการ

ประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียก

ประชุมเพราะผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสี่ครัง้ใดจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่ง

มาร่วมประชมุไมค่รบองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ข้อ 30 ผู้ ถือ

หุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิด

จากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

 

นอกจากนี ้ขออนมุตัิให้บคุคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัท

ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคําหรือดําเนินการใดๆ เพ่ือให้

เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน 

วาระที่ 10 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ความเห็นคณะกรรมการ: เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 105 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  

พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งกําหนดว่าผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจํานวน

หุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชุมอีกก็ได้

รวมถึงเพ่ือเปิดโอกาสให้กับผู้ ถือหุ้นท่ีอาจมีข้อซกัถามหรือประสงค์จะแสดงความเห็นอ่ืนๆ เพ่ิมเติม (ถ้ามี) 

จึงเห็นสมควรบรรจุวาระนีไ้ว้ในหนังสือนัดประชุม อย่างไรก็ตาม ตามหลักการกํากับดูแลกิจการบริษัท 

จดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และโครงการประเมินคุณภาพการ 

จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี (AGM Checklist) ของสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ไม่แนะนําให้มีการเพ่ิม

วาระอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในหนงัสอืนดัประชมุให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิหรือลงมติ 
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  ทัง้นี ้บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 (Record Date) ใน

วนัท่ี 14  มีนาคม 2561 จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้นโดยพร้อมเพรียง

กนั โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2561 ตัง้แต่เวลา 12.00 น. ของวนั

ศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป 

 หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชมุครัง้นี ้โปรด

กรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข  แบบใดแบบหนึ่ง (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 12)  ให้

ครบถ้วนสมบรูณ์ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และยื่นต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม สว่นผู้ ถือหุ้นต่างชาติ 

ซึง่แต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก หรือแบบ ข 

หรือแบบ ค  แบบใดแบบหนึ่ง  ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้สง่รายละเอียดเอกสารและหลกัฐานท่ีต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมมาพร้อม

กนันี ้(สิง่ท่ีสง่มาด้วย 7)  
 
 ทัง้นี ้กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้  สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทา่นใดทา่น

หนึง่ (สิ่งท่ีสง่มาด้วย 5) เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนได้    และเพ่ือให้การลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามญั

ผู้ ถือหุ้นฯ เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนําเอกสารการ

ลงทะเบียนที่ มีบาร์โค้ด (สิ่งท่ีสง่มาด้วย 11) มาในวันประชุมด้วย โดยผู้ ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับ

วธีิการมอบฉนัทะได้จากเอกสารท่ีแนบมาพร้อมนี ้(สิง่ท่ีสง่มาด้วย 7) 
 

 นอกจากนี ้เพ่ือให้ท่านได้รับประโยชน์สงูสดุจากการประชุม รวมทัง้เป็นการรักษาสทิธิประโยชน์ของทา่นอย่าง

เต็มท่ี  หากทา่นมีคําถามท่ีต้องการให้บริษัทฯ ชีแ้จงในแตล่ะวาระ  ทา่นสามารถจดัสง่คําถามลว่งหน้าก่อนวนัประชมุได้ตาม 

รายละเอียดในสิ่งท่ีส่งมาด้วย 8  หรือ หากต้องการขอรับรายงานประจําปีฉบบัรูปเล่ม สามารถติดต่อได้ท่ีสํานกัเลขานุการ

องค์กร  

 อนึ่ง เพ่ือให้ทา่นผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมลูได้โดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่หนงัสือ

เชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ฉบบันี ้ แบบหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุในครัง้นี ้ 

รวมทัง้การดาวน์โหลดเอกสาร ไว้ท่ีเว็บไซต์บริษัท (www.gmmgrammy.com) ทัง้ในรูปแบบท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

ตัง้แต่วันที่  27 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป  สําหรับรายงานประจําปี 2560 บริษัทฯ จะเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ลว่งหน้า

ก่อนวนัประชมุเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 21 วนั         

                                   ขอแสดงความนบัถือ            

              

                    

 

 

ติดตอ่เร่ืองการประชมุผู้ ถือหุ้นได้ที่ :  

สํานกัเลขานกุารองค์กร โทรศพัท์ : (662) 669 9291 / (662) 669 9712  โทรสาร: (662) 665 8137   อีเมล์: cs@gmmgrammy.com  

(นายไพบลูย์ ดาํรงชยัธรรม) 

ประธานกรรมการบริษัท 

โดยมติคณะกรรมการบริษัท 

mailto:cs@gmmgrammy.com



