
หนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2563
 

บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมมี่ จาํกดั (มหาชน)

แนวทางปฏบิัตใินการเข้าร่วมประชุม
ด้วยความตระหนักและห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ 2019 
(COVID-19) ตลอดจนสขุภาพ และความปลอดภยัของผู้ เข้าร่วมประชมุ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากดั 
(มหาชน) จึงขอความร่วมมือผู้ จะเข้าร่วมประชุมทุกท่านกรุณาศึกษา ทํา ความเข้าใจและปฏิบตัิตาม
แนวทางปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชมุ ซึง่แสดงในเอกสารนีอ้ยา่งเคร่งครัด
เพ ื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคและเนื่องจากจาํนวนที่นั่ งมีจาํกัดจากการเว้นระยะห่างทางสังคม
ขอความร่วมมือทา่นผู้ ถือหุ้นกรุณามอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง
กรุณาสง่คําถามลว่งหน้า
หากประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
กรุณาสง่แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563
กรุณาให้ความร่วมมือในการปฏิบตัติามกระบวนการและขัน้ตอนการคดักรองโรค รวมถึงการให้ข้อมลู

ในแบบสอบถามสําหรับคดักรองโรค COVID-19โดยไมปิ่ดบงัข้อเทจ็จริง
จดัเตรียมและสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาท่ีอยูใ่นสถานท่ีประชมุ
บริษัทฯ ไมอ่นญุาตให้รับประทานอาหารในบริเวณจดัการประชมุ
สอบถามคําถามและแสดงความคดิเหน็โดยวิธีการเขียนในกระดาษคําถามเทา่นัน้

เพ ื่อความสะดวกรวดเร็วในการประชุม
 โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียน ซึง่พิมพ์บาร์โค้ด มาในวนัประชมุ
 ไมมี่การแจกของท่ีระลกึให้กบัผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาร่วมประชมุ

เปิดรบัลงทะเบยีน เวลา 12.00 น.

ณ หอ้ง Auditorium ชัน้ 21 อาคารจเีอม็เอม็ แกรมมี ่เพลส  
เลขที ่50 ถนนสขุมุวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร

วนัศกุรท์ี่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.



  

 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 หน้า 1/7    บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

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

ทะเบียนเลขที ่/ Registration No. 0107537000955 

วนัที่  2 มิถนุายน  2563 

เร่ือง  :  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 

เรียน  :  ท่านผู้ ถือหุ้น  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

ส่ิงที่สง่มาด้วย: 

1. วตัถปุระสงค์และเหตผุลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้น 

2. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ประชมุเม่ือวนัที่ 26 เมษายน2562 

3. สรุปข้อมลูทางการเงินจากรายงานประจําปี 2562 

4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจาก
ตําแหน่งตามวาระ (4.1 - 4.4) 

5. ข้อมลูกรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ) 

6. ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เฉพาะสว่นที่เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

7. ข้อปฏิบติัและเง่ือนไขสําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 

8. หลกัเกณฑ์ในการสง่คําถามลว่งหน้าสําหรับผู้ ถือหุ้น 

9. การใช้รหสัคิวอาร์ (QR Code) สําหรับดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2562 

10. แผนที่ตัง้ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) (สถานที่จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563) 
11. แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 

12. แบบสอบถามสําหรับคดักรองโรค COVID-19 

ส่ิงที่สง่มาด้วย: (เอกสารแยกออกจากเล่ม) 

13. หนงัสือมอบฉันทะ จํานวน 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค) ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
เร่ืองกําหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมซอง ปณ.กรณีส่งกลบั
เอกสารการมอบฉนัทะทางไปรษณีย์ (ขอแนะนําให้ใช้แบบ ข) 

14. แบบฟอร์มการลงทะเบียนทีมี่บาร์โค้ด และรายงานประจําปี 2562 (ในรูปแบบ QR Code)  (โปรดนํามาในวนัประชมุ) 
 
ด้วยคณะกรรมการบริษัทของ  บริษัท  จีเอ็มเอ็ม  แกรมม่ี  จํากดั (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) ในการประชมุครัง้ที่ 

3/2563 เม่ือวนัที่ 15 พฤษภาคม 2563 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 (“การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นฯ”)  
ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชัน้ 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  เพลส  เลขที่ 
50 ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 

ความเหน็คณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ซึง่ประชมุเม่ือ
วนัที่ 26 เมษายน 2562 ให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณารับรอง 



  

 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 หน้า 2/7    บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

วาระที่ 2  รับทราบการแถลงผลการดาํเนินงานในรอบปี 2562 และรับทราบรายงานประจาํปี 2562 

ความเหน็คณะกรรมการ:  เห็นสมควรรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2562 และเสนอรายงานประจําปี 

2562 ของบริษัทฯ ให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ รับทราบ 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมติังบดุล (งบแสดง
ฐานะการเงิน) และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562  ซึง่ได้ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและลงนาม
รับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตจิัดสรรเงนิกาํไรสุทธิประจาํปี 2562 ส่วนหน่ึงไว้เป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย 

ความเห็นคณะกรรมการ:   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุติัจดัสรรกําไรสทุธิ
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี 2562 สิน้สุดวันที่  
31 ธนัวาคม 2562 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ คิดเป็นจํานวนเงินที่สํารองไว้ทัง้สิน้ 13,719,594 บาท 

วาระที่ 5  พจิารณารับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และอนุมัตงิดจ่ายปันผลประจาํปี 2562  

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณารับทราบการจ่ายเงิน             

ปันผลระหวา่งกาลจากกําไรของบริษัทฯ ปี 2562 จํานวน 2 ครัง้ ดงันี ้

1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2562  ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้
บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกําไรสุทธิ งวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ในอัตรา 0.10 บาท 

ตอ่หุ้น เม่ือวนัที่ 12 กนัยายน 2562  

2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 24 มีนาคม 2563 จึงได้มีมติอนุมัติให้
บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกําไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้ นละ  
0.20 บาทต่อหุ้ น เม่ือวันที่ 22 เมษายน 2563 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครัง้ที่  2 นี  ้เพื่อลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กับผู้ ถือหุ้นจากการเล่ือนการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ที่กําหนดไว้
วนัที่ 28 เมษายน 2563 ออกไปไม่มีกําหนด จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 
2019 (“COVID-19”)  

ทัง้นี ้เม่ือรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทัง้ 2 ครัง้ในข้างต้น ส่งผลให้เงินปันผลรวมที่จ่ายจากกําไรของ
บริษัทฯ ทัง้ปี  2562 รวมเป็นอตัราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ประมาณ 246 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 89.8 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (274 ล้านบาท) ซึ่งสงูกว่านโยบาย
การจ่ายปันผลที่บริษัทกําหนดไว้  

ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุติังดจ่ายเงินปันผล
ประจําปี 2562 เป็นการเพิ่มเติม 

 



  

 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 หน้า 3/7    บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 

ประจาํปี 2563 

 ความเหน็คณะกรรมการ: (โดยกรรมการที่มีส่วนเก่ียวข้องไม่ได้เข้าร่วมประชมุและพิจารณาในวาระนี)้ได้มีการ
พิจารณากลัน่กรองอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวงั ถึงความเหมาะสม เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการ
เสนอช่ือในครัง้นีมี้คณุสมบติัที่เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทนเสนอมา จึงมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุติัการแตง่ตัง้กรรมการที่
ครบกําหนดออกจากตํ าแหน่ งตามวาระจํานวน   4  ท่ าน   ได้แก่   (1) นายไพบูลย์  ดํ ารงชัยธรรม   

(2) ดร. ลกัขณา ลีละยุทธโยธิน (3) นางสาวบุษบา ดาวเรือง และ (4) นายภาวิต  จิตรกร กลบัเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริษัทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ (ประวติัของบคุคลทัง้ 4 ท่าน ปรากฏตามส่ิงที่สง่มาด้วย 4.1 - 4.4) 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสําหรับปี 

2563 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นฯ พิจารณาอนุมัติการกําหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบสําหรับปี  2563 รวมเป็นจํานวนเงิน   

6,650,000 บาท  (หกล้านหกแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนในปีที่ ผ่านมาโดย
คณะกรรมการชดุย่อยอื่นไม่มีการจ่ายคา่ตอบแทน  

วาระที่ 8  พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีสาํหรับปี 2563 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุติัการแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีจาก บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั (“อีวาย”)  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  สําหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  โดยกําหนดให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี ้เป็นผู้ ทําการสอบทานหรือ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่  (1) นายเติมพงษ์  โอปนพนัธุ์ ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขที่ 4501  หรือ (2) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4958  หรือ (3) นางพนูนารถ  
เผ่าเจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5238  พร้อมทัง้เสนอให้อนมุติัการกําหนดค่าสอบบญัชีสําหรับปี 2563 

เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 3,053,600 บาท (สามล้านห้าหม่ืนสามพนัหกร้อยบาท) ซึง่เท่ากบัปีที่ผ่านมา 

วาระที่ 9  พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับบริษัท  

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไข
เพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัท ข้อที่ 21 และ ข้อที่ 30 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่าน 

ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563โดยมีสาระสําคญัของการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัทฯ ดงันี ้

 

 

 

-จงใจเวน้ว่าง- 

 

 



  

 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 หน้า 4/7    บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

ข้อบังคับบริษัท ฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับบริษัท ที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเตมิ 

ข้อที่  21. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมา
ประชมุไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดจึงจะ
เป็นองค์ประชมุ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชมุ
หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้
รองประธานเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี
แต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึง่มาประชมุเลือก
กรรมการคนหนึง่เป็นประธานในที่ประชมุ 

 ในการประชมุคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานใน
ที่ประชุมจะกําหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุม
และ ดํ า เนิ น การใด ๆ  ใน ก ารป ระชุม ดังกล่ าว ผ่ าน ส่ื อ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม 

(1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกันและ
กรรมการทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทย
ขณะที่มีการประชมุ  

 การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสอง
ต้องมี กระบ วน การรักษ าค วาม มั่ น คงป ลอดภัย ด้ าน
สารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทัง้เสียงและภาพ
แล้วแต่กรณี  ของกรรมการทุกรายในที่ ป ระชุมตลอด
ระย ะ เวล าที่ มี ก ารป ระ ชุม  รวม ทั ง้ ข้ อ มู ล จราจ รท าง
คอมพิวเตอร์ที่เกิดจากบันทึกดังกล่าว และมีระบบควบคุม
การประชมุเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

 กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเง่ือนไขที่
กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถ
นับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการ
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุม
ตามวิธีการที่บญัญติัไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบัฉบบันี ้ 

 การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชมุคณะกรรมการให้ถือ
เสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชีข้าด  

ข้อที่ 21. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมา
ประชมุไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดจึงจะ
เป็นองค์ประชมุ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชมุ 
หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้
รองประธานเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือ
มีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานในที่ประชมุ 

           ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานในที่
ประชุมจะกําหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชมุและ
ดําเนินการใด ๆ ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกําหนดไว้ในเร่ืองนัน้ๆ ด้วย  

          โดยกรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเง่ือนไขที่
กล่าวข้างต้นถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชมุอนัสามารถนบัเป็น
องค์ประชมุได้และถือวา่การประชมุที่ชอบด้วยกฎหมาย 

 การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชมุคณะกรรมการให้ถือ
เสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชีข้าด 



  

 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 หน้า 5/7    บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

ข้อบังคับบริษัท ฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับบริษัท ที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเตมิ 

ข้อที่ 30. ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น ต้องมีผู้ ถือหุ้ นและมีผู้ รับ
มอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 คน 
หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหนึง่ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมี
หุ้ นนับรวมกันได้ ไม่ น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้ นที่
จําหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ    

              ในกรณีที่ปรากฎว่า การประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือ
ล่วงเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่เข้ามาร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ กําหนดไว้ หากว่าการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้น การประชุมเป็นอัน
ระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้ นนัน้มิใช่การเรียกประชุม 
เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดั
ประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการ
ประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัวา่ จะต้องคบองค์ประชมุ 

             ทัง้นี ้หุ้ นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้ นเองนัน้ ไม่นับเป็น
องค์ประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้น  

 

ข้อที่ 30. ใน การป ระชุม ผู้ ถื อหุ้ น  ต้ องมี ผู้ ถื อหุ้ น แล ะมี                
ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 

คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และ
ต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ    

            ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นแต่ละครัง้ คณะกรรมการ
บ ริษั ท อ าจ กํ าห น ด ให้ มี ก ารป ระ ชุม ผู้ ถื อ หุ้ น ผ่ าน ส่ื อ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการ
ที่กฎหมายกําหนดไว้ในเร่ืองนัน้ๆ ด้วย  

          ในการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์  ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมสามารถดําเนินการตามวิธีการและ
ระยะเวลาที่กฎหมายหรือข้อบงัคบัเก่ียวกบัการประชมุนัน้ได้
กําหนดไว้หรือจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ แต่
ทัง้นี ้ต้องส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์
ตามที่กฎหมายหรือข้อบงัคบันัน้กําหนดไว้ 

         ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ผ่ า น ส่ื อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการ และเป็นไปตามเง่ือนไขที่กล่าวมา
ข้างต้น  ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชมุอนัสามารถนบัเป็นองค์
ป ระ ชุ ม ไ ด้   แ ล ะ ถื อ ว่ า ก า รป ระ ชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ผ่ า น ส่ื อ
อิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าวเป็นการประชมุโดยชอบด้วยกฎหมาย
ตามที่กฎหมายกําหนดไว้ในเร่ืองนัน้ๆ   

 ในกรณีที่ปรากฎว่า การประชุมผู้ ถือหุ้ นครัง้ใด                  
เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จํานวนผู้ ถือหุ้ นซึ่งเข้า
มาร่วมประชมุไม่ครบองค์ประชมุตามที่กําหนดไว้ หากวา่การ
ประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ ถือหุ้น การประชุมเป็นอัน
ระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้ นนัน้มิใช่การเรียกประชุม 
เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชมุใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดั
ประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการ
ประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัวา่ จะต้องครบองค์ประชมุ 

             ทัง้นี ้หุ้ นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้ นเองนัน้ ไม่นับเป็น
องค์ประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
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โดยขออนมุติัให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทที่กรม
พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคําหรือดําเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไป
ตามคําสัง่ของนายทะเบียน 

วาระที่ 10 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ความเห็นคณะกรรมการ: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  

พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึง่กําหนดว่าผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวน
หุ้นที่จําหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่กําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้
รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ ถือหุ้นที่อาจมีข้อซกัถามหรือประสงค์จะแสดงความเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) 
จึงเห็นสมควรบรรจุวาระนีไ้ว้ในหนังสือนัดประชุม อย่างไรก็ตาม ตามหลักการกํากับดูแลกิจการบริษัท 

จดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และโครงการประเมินคุณภาพการ 

จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย ไม่แนะนําให้มีการเพิ่ม
วาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบไุว้ในหนงัสือนดัประชมุให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัหรือลงมติ 

  ทัง้นี ้บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 (Record Date) ใน
วนัที่ 2 มิถุนายน 2563 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานที่ดงักล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียง
กัน โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ตัง้แต่เวลา 12.00 น. ของ 

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป 

  บริษัทได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโควิด 19 อย่างใกล้ชิด และมีความตัง้ใจอย่างเต็มที่ที่
จะจัดเตรียมการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามแนวทางและคําแนะนําที่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เร่ืองการจัด
ประชมุที่มีลกัษณะเป็นการรวมกนัของคนหมู่มากอย่างเคร่งครัด ซึง่มีผลทําให้จํานวนที่นัง่ในห้องประชมุซึง่ต้องเว้นระยะห่างในทกุจดุ 
รองรับผู้ เข้าร่วมประชมุในห้องได้ประมาณ 30 ที่นัง่ และที่นัง่ภายนอกห้องประชมุซึง่ต้องเว้นระยะห่างเช่นกนัอีกจํานวนหนึ่ง ซึง่อาจไม่
สามารถอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ เข้าร่วมประชุมได้เทียบเท่าการจัดประชุมในสถานการณ์ปกติ ในการนี ้เพื่อความปลอดภัยและ
สขุอนามยัของทกุท่าน  บริษัทจึงขอให้ทกุท่านศกึษาทําความเข้าใจและปฏิบติัตามมาตราการและแนวปฏิบติัในการประชมุที่แสดงไว้
ในเอกสารการประชมุนีอ้ย่างเคร่งครัด โดยขอความร่วมมือให้ท่านผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบฉนัทะการเข้าประชมุให้แก่กรรมการอิสระของ
บริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่ง (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยไม่ต้องมาประชุมด้วยตนเอง โดยส่ง
หนงัสือมอบฉันทะที่แสดงความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้ว (ขอแนะนําให้ใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 13) 
ใส่ซองตอบรับซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 (ไม่ต้องติดแสตมป์) มายังเลขานุการ
บริษัท บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี ชัน้ 41 เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี เพลส ถนนสขุมุวิท 21(อโศก)แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพฯ 10110 ภายในวนัองัคารที่ 30 มิถนุายน 2563  

  หรือ หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชมุครัง้นี ้
โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข  แบบใดแบบหนึ่ง (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 13)   
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และย่ืนต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม ส่วนผู้ ถือหุ้ น
ต่างชาติ ซึ่งแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 
หรือแบบ ข หรือแบบ ค  แบบใดแบบหนึง่  ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ส่งรายละเอียดเอกสารและหลกัฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ
มาพร้อมกนันี ้(ส่ิงที่สง่มาด้วย 7)  
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  ขอให้ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองหรือมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุแทนกรุณาแจ้งความ
ประสงค์เข้าร่วมประชุมให้บริษัทฯ รับทราบเป็นการล่วงหน้า ตามแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจําปี 2563 (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 11) และนําส่งให้แก่บริษัทฯ ได้ทาง E-mail : cs@gmmgrammy.com  หรือใส่ซองตอบรับซึ่ง
บริษัทจดัส่งให้พร้อมหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 (ไม่ต้องติดแสตมป์) มายงัเลขานกุารบริษัท บมจ.จีเอ็ม
เอ็ม แกรมม่ี ชัน้ 41 เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี เพลส ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 
10110 ภายในวนัองัคารที่ 30 มิถนุายน 2563 ทัง้นี ้หากมีผู้ เข้าร่วมประชมุเป็นจํานวนมากหรือมาพร้อมกนักนัหลายท่าน อาจ
ทําให้เกิดความล่าช้าในการคดักรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เละเน่ืองจากจํานวนที่นัง่มีจํากัด ดงันัน้เม่ือที่นัง่เต็ม
แล้ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุด้วยต้นเองมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าประชุม
ด้วยตนเอง บริษัทฯ จงึต้องขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้

 ทัง้นีใ้นการเข้าร่วมประชมุ ผู้ เข้าร่วมประชมุทกุท่านต้องกรอกข้อมลูในแบบสอบถาม สําหรับคดักรองโรคไวรัสโคโรนา 
(“COVID-19”) เพื่อการเฝ้าระวัง COVID-19 ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 12 โดยขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อ
ประโยชน์ ในการรักษ าและป้ องกั นการแพ ร่กระจายเชื อ้และเพื่ อให้ การลงทะเบี ยนการเข้ าร่ วมประชุ มสามั ญ 

ผู้ ถือหุ้นฯ เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วย่ิงขึน้ รวมทัง้บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอร์ม

การลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด และรายงานประจาํปี 2562 (ในรูปแบบ QR Code) (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 14) มาในวันประชุมด้วย โดย
ผู้ ถือหุ้นสามารถอา่นรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัวิธีการมอบฉนัทะได้จากเอกสารที่แนบมาพร้อมนี ้(ส่ิงที่สง่มาด้วย 7)  

 นอกจากนี ้เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทัง้เป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่าง
เต็มที่ หากท่านมีคําถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชีแ้จงในแต่ละวาระ  ท่านสามารถจัดส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ตาม
รายละเอียดในส่ิงที่สง่มาด้วย 8  หรือ หากต้องการขอรับรายงานประจําปีฉบบัรูปเลม่ สามารถติดตอ่ได้ที่สํานกัเลขานกุารองค์กร  

 อนึ่ง เพื่อให้ท่านผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมลูได้โดยสะดวกและรวดเร็วย่ิงขึน้ บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่หนงัสือ
เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ฉบบันี ้ แบบหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการประชมุในครัง้นี ้ 

รวมทัง้การดาวน์โหลดเอกสาร ไว้ที่เว็บไซต์บริษัท (www.gmmgrammy.com) ทัง้ในรูปแบบที่เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
ตัง้แต่วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป  สําหรับรายงานประจําปี 2562 บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ล่วงหน้า
ก่อนวนัประชมุเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 21 วนั         

                                   ขอแสดงความนบัถือ            

              

                    

 

 

 

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

(นายไพบลูย์ ดํารงชยัธรรม) 
ประธานกรรมการบริษัท 

โดยมติคณะกรรมการบริษัท 
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