หนังสือ เชิญประชุม สามัญผู้ถ ือ หุ้น ประจําปี 2561
บริษัท จีเ อ็ม เอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.

ณ ห้ อง Auditorium ชัน้ 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
เลขที่ 50 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

GMM Grammy Public Company Limited
ทะเบียนเลขที่ / Registration No. 0107537000955

วันที่ 27 มีนาคม 2561
เรื่ อง

: ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561

เรี ยน

: ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย:
1. วัตถุประสงค์และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
2. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
3. สรุปข้ อมูลทางการเงินจากรายงานประจําปี 2560
4. ประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกํ าหนดออกจาก
ตําแหน่งตามวาระและนิยามกรรมการอิสระของบริ ษัท (4.1-4.5)
5. ข้ อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้ กรรมการอิสระเป็ นผู้รับมอบฉันทะ)
6. ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ข้ อปฏิบตั แิ ละเงื่อนไขสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
8. หลักเกณฑ์ในการส่งคําถามล่วงหน้ าสําหรับผู้ถือหุ้น
9. แผนที่ตงั ้ บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) (สถานทีจ่ ดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561)
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย: (เอกสารแยกออกจากเล่ม)
10. รายงานประจําปี 2560 (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
2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 (“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ”) ใน
วันศุกร์ ท่ ี 27 เมษายน 2561 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

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 26 พษภาคม 2560 ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณารับรอง

วาระที่ 2

รับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบปี 2560 และรับทราบรายงานประจําปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2560 และเสนอรายงานประจําปี
2560 ของบริ ษัทฯ ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ รับทราบ
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรั บรอบปี บัญชี สิน้ สุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตั ิงบดุล (งบแสดง
ฐานะการเงิน) และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับรอบปี บญ
ั ชี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ ผา่ น
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรอง
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกําไรส่ วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจากผลการดําเนินงาน
ปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตั ิการงดจัดสรรเงิน
กําไรส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุน สํารองตามกฎหมายจากผลการดําเนินงานปี 2560 เนื่องจากปั จจุบันบริ ษั ทฯ ได้
จั ด สรรเงิ น กํ า ไรส่ ว นหนึ่ ง ไว้ เป็ นทุ น สํ า รองตามกฎหมายครบตามจํ า นวนแล้ ว เป็ นจํ า นวนทั ง้ สิ น้
81,994,972.90 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจํานวน 819,949,729 บาท

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตั กิ ารงดจ่ายเงินปั น
ผลจากผลการดําเนินงานปี 2560 เนื่องจากบริ ษัทฯ มีผลการดําเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในปี
2560 กํ าไรสุทธิ จํานวน 515.8 ล้ านบาท แต่ยังมีผลขาดทุน สะสม (ตามงบการเงิน เฉพาะกิ จการ) เท่ากับ
3,054.06 ล้ านบาท ซึ่งตามมาตรา 115 ของพระราชบัญ ญัติ บริ ษั ทมหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไข
เพิ่มเติม ระบุว่า การจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได้ ในกรณีที่บริ ษัทยังมี
ยอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล จึงไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ: (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้ องไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุมและพิจารณาในวาระนี)้
เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ กรรมการที่ครบกํ าหนดออกจาก
ตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 ท่าน ได้ แก่ (1) นางสาวบุษบา ดาวเรื อง (2) นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ
(3) นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน และ (4) นางวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของ
บริ ษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึง่ (ประวัติของบุคคลทัง้ 4 ท่านและนิยามกรรมการอิสระของบริ ษัท ปรากฏตามสิง่ ที่
ส่งมาด้ วย 4.1-4.5)

วาระที่ 7

พิจารณาอนุ มัติการกําหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่ อยสําหรั บปี
2561
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 2561 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
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วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ิการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชีจาก บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (“อีวาย”) เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ สําหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยกําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ต่อไปนี ้ เป็ นผู้ทําการสอบทานหรื อตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ ได้ แก่ (1) นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4501 หรื อ (2) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรื อ (3) นางพูนนารถ เผ่า
เจริ ญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 พร้ อมทังเสนอให้
้
อนุมตั ิการกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับปี 2561
เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 3,053,600 บาท (สามล้ านห้ าหมื่นสามพันหกร้ อยบาท) ซึง่ เท่ากับปี ที่ผา่ นมา

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไข
เพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที่ 21 ข้ อที่ 22 และข้ อที่ 28 โดยที่บริ ษัทฯ ขอเสนอแก้ ไขข้ อบังคับบริ ษัทใน
ครัง้ นี ้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ ไขเพิ่มเติมโดย
คําสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เพื่อให้ สอดคล้ องกับประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ เรื่ องการแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และฉบับที่ 74/2557
เรื่ องการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีสาระสําคัญของการเสนอแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับบริ ษัทฯ ดังนี ้

ข้ อบังคับบริษัทฉบับปั จจุบัน
ข้ อที่ 21. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้ องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทังหมดจึ
้
ง
จะเป็ นองค์ ประชุม ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิ บัติหน้ าที่ ได้ ถ้ ามีรองประธาน
กรรมการให้ รองประธานเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธาน
กรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการ
ซึ่ ง มาประชุ ม เลื อ กกรรมการคนหนึ่ ง เป็ นประธานในที่
ประชุม
การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน แต่
กรรมการซึ่ ง มี ส่ ว นได้ เสี ย ในเรื่ อ งใดไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานใน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด

ข้ อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ ไขเพิ่มเติม
ข้ อ 21. ในการประชุ ม คณะกรรมการต้ อ งมี ก รรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทังหมดจึ
้
งจะ
เป็ นองค์ประชุมในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการ
ให้ รองประธานเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรื อ มี แ ต่ ไม่ ส ามารถปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ให้ กรรมการซี่ ง มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานในที่
ประชุมจะกําหนดให้ กรรมการของบริ ษัทเข้ าร่ วมประชุมและ
ดําเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้ อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์
ประชุมต้ องอยูใ่ นที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทังหมด
้
ที่เข้ าร่วมประชุมต้ องอยูใ่ นประเทศไทยขณะที่มีการประชุม
การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองต้ องมี
กระบวนการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้ านสารสนเทศ โดย
ให้ มีการบันทึกเสียงหรื อทัง้ เสียงและภาพแล้ วแต่กรณี ของ
กรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม
รวมทั ง้ ข้ อมู ล จราจรทางคอมพิ ว เตอร์ ที่ เ กิ ด จากบั น ทึ ก
ดังกล่าว และมีระบบควบคุมการประชุมเป็ นไปตามกฎหมาย
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

ข้ อบังคับบริษัทฉบับปั จจุบัน

ข้ อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ ไขเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้ อง
กรรมการบริ ษัทซึ่งเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าว
มาข้ างต้ น ถือว่าเป็ นการเข้ าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็ น
องค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ดัง กล่า วมี ผ ลเช่ น เดี ย วกับ การประชุม ตาม
วิธีการที่บญ
ั ญัติไว้ ในกฎหมายและข้ อบังคับฉบับนี ้
การวินจิ ฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ ถือ
เสียงข้ างมาก โดยกรรมการคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ เสียงในการ
ลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการซึง่ มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใด ไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ น
เสียงชี ้ขาด

ข้ อที่ 22. ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธาน
กรรมการหรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไป
ยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนหน้ าวันประชุม เว้ นแต่
ในกรณี จํ าเป็ น รี บ ด่ว นเพื่ อ รั ก ษาสิ ท ธิ ห รื อ ประโยชน์ ข อง
บริ ษั ท จะแจ้ งการนัด ประชุ ม โดยวิ ธี อื่ น และกํ า หนดวัน
ประชุมให้ เร็ วกว่านันก็
้ ได้

ข้ อ 22.ในการเรี ย กประชุ ม คณะกรรมการ ให้ ประธาน
กรรมการหรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนหน้ าวันประชุม เว้ นแต่
ในกรณีจําเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษัท
จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกํ าหนดวันประชุมเร็ ว
กว่านันก็
้ ได้
ในการจั ด ส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม คณะกรรมการ
รวมทัง้ เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการ บริ ษั ท
อาจจัด ส่ ง หนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม และเอกสารประกอบการ
ประชุมดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการ
นี ผ้ ้ ูมี ห น้ า ที่ จัด การประชุ ม ต้ อ งจัด เก็ บ สํ า เนาหนัง สือ เชิ ญ
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้ เป็ นหลักฐาน โดย
จะจัดเก็บในรูปข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้ อที่ 28. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มกี ารประชุมผู้ถือหุ้นเป็ น
การประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุด
ของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ ว
ให้ เรี ย กว่า การประชุม วิ ส ามัญ ซึ่ง คณะกรรมการจะเรี ย ก
ประชุมเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้ อที่ 28. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ น
การประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุด
ของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ ว
ให้ เรี ย กว่า การประชุม วิ ส ามัญ ซึ่ง คณะกรรมการจะเรี ย ก
ประชุมเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
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หน้ า 4/6

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

ข้ อบังคับบริษัทฉบับปั จจุบัน
ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25
คนซึ่ ง นั บ รวมกั น ไม่ น้ อยกว่ า 1 ใน 10 ของจํ า นวนหุ้ นที่
จํ า ห น่ า ย ได้ ทั ้ง ห ม ด จ ะ เข้ า ชื่ อ กั น ทํ า ห นั ง สื อ ข อ ให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้
ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการ
ต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่
ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้ อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ ไขเพิ่มเติม
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้
ไม่ น้ อยกว่า ร้ อยละสิ บ (10) ของจํ า นวนหุ้ นที่ จํ า หน่ า ยได้
ทัง้ หมดจะเข้ า ชื่ อ กัน ทํ า หนังสือ ขอให้ ค ณะกรรมการเรี ย ก
ประชุม ผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ ได้ แต่ต้อง
ระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้ วย ในกรณี เช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการ
ประชุม ผู้ถื อ หุ้น ภายในสี่สิบ ห้ า (45) วัน นับ แต่ วัน ที่ ได้ รับ
หนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายใน
ระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
่งเข้ าชื่อกันหรื อผู้
ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้ จํานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยก
ประชุมเองก็ได้ ภายในสีส่ บิ ห้ า (45) วันนับแต่วนั ครบกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณี เช่ น นี ้ ให้ ถื อ ว่า เป็ น การ
ประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ อง
รั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยอัน จํ า เป็ น ที่ เกิ ด จากการจัด ให้ มี ก าร
ประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยก
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ ใดจํ านวนผู้ถือหุ้น ซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ ข้อ 30 ผู้ถือ
หุ้นตามวรรคสี่ต้องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่ายที่เกิ ด
จากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท

นอกจากนี ้ ขออนุมตั ิให้ บคุ คลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท
ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคําหรื อดําเนินการใดๆ เพื่อให้
เป็ นไปตามคําสัง่ ของนายทะเบียน
วาระที่ 10

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 องอื่นนอกจากที่กําหนดไว้ 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
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 (Record Date) ใน
วันที่ 14 มีนาคม 2561 จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าวข้ างต้ นโดยพร้ อมเพรี ยง
กัน โดยบริษัทฯ จะเปิ ดให้ ลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2561 ตัง้ แต่ เวลา 12.00 น. ของวัน
ศุกร์ ท่ ี 27 เมษายน 2561 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
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 2561 ฉบับนี ้ แบบหนังสือมอบฉันทะและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมในครัง้ นี ้
้ ปแบบที่เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
รวมทังการดาวน์
้
โหลดเอกสาร ไว้ ที่เว็บไซต์บริ ษัท (www.gmmgrammy.com) ทังในรู
ตัง้ แต่ วันที่ 27 มีนาคม 2561 เป็ นต้ นไป สําหรับรายงานประจําปี 2560 บริ ษัทฯ จะเผยแพร่ บนเว็บไซต์บริ ษัทฯ ล่วงหน้ า
ก่อนวันประชุมเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วัน
ขอแสดงความนับถือ

(นายไพบูลย์ ดํารงชัยธรรม)
ประธานกรรมการบริ ษัท
โดยมติคณะกรรมการบริ ษัท
ติดต่อเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ที่ :
สํานักเลขานุการองค์กร โทรศัพท์ : (662) 669 9291 / (662) 669 9712 โทรสาร: (662) 665 8137 อีเมล์: cs@gmmgrammy.com
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