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

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560
เรื่ อง

: ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560

เรี ยน

: ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย:
1. วัตถุประสงค์และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
2. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
3. สารสนเทศของรายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่ อง การเข้ าซื ้อหุ้นของบริ ษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด จาก บริ ษัท
ซีเนริ โอ จํากัด โดยบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) สําหรับประกอบการพิจารณาวาระที่ 2
4. ข้ อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้ กรรมการอิสระเป็ นผู้รับมอบฉันทะ)
5. ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ข้ อปฏิบตั แิ ละเงื่อนไขสําหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560
7. หลักเกณฑ์ในการส่งคําถามล่วงหน้ าสําหรับผู้ถือหุ้น
8. แผนที่ตงอาคารจี
ั้
เอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) (สถานที่จดั ประชุม)
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย: (เอกสารแยกออกจากเล่ม)
9. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันในวาระที่ 2
10. แบบฟอร์ มการลงทะเบียนที่มีบาร์ โค้ ด (โปรดนํามาในวันประชุม)
11. 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
4/2560 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560 มีมติให้ เรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 (“ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ”) ใน
วันศุกร์ ท่ ี 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อง Auditorium ชัน้ 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส เลขที่
50 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ซึง่ ประชุมเมือ่
วันที่ 28 เมษายน 2560 ให้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณารับรอง (รายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2)
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วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการเข้ าซือ้ หุ้นของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด จาก บริษัท ซีเนริโอ จํากัด
ซึ่งเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตั กิ ารเข้ าซื ้อหุ้นของ
บริ ษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด (“ONE ENT”) จาก บริ ษัท ซีเนริ โอ จํากัด (“SCENERIO”) จํานวน
2,200,000 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5.77 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายแล้ วทังหมด
้
ของ ONE ENT ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็ นมูลค่า 220,000,000 บาท ภายหลังจากวันที่ 31 พฤษภาคม
2560 ซึ่งเป็ นวันที่ ONE ENT ดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเสร็ จสมบูรณ์ โดยรายการดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ น
รายการได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การ
เปิ ดเผยข้ อมู ล และการปฏิ บั ติ ก ารของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในการได้ มาหรื อ จํ า หน่ า ยไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์
พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มี
นัยสําคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และเข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่
31 สิงหาคม 2551 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เรื่ องการ
เปิ ด เผยข้ อ มูล และการปฏิ บัติ ก ารของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในรายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน พ.ศ.2546 ลงวัน ที่
19 พฤศจิกายน 2546 โดยขนาดมูลค่ารายการที่เกี่ยวโยงกันมีขนาดมูลค่ารายการเท่ากับร้ อยละ 28.95 ของ
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA) ของบริ ษัทฯ จากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ที่ได้ รับการตรวจสอบและ
สอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจากรายการมีขนาดมูลค่ารายการ
มากกว่าหรื อเท่ากับ 20 ล้ านบาท หรื อมากกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ของ
บริ ษัทฯ (NTA) (แล้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า) ดังนัน้ บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริ ษัท เปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และขออนุมตั ิการเข้ าทํารายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อม
แต่งตังที
้ ่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ ความเห็น ซึ่งต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ที่มีสว่ นได้ เสีย (รายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3)
ทังนี
้ ้ ในการพิจารณาให้ ความเห็นชอบการเข้ าทํารายการ ไม่มีกรรมการที่มีสว่ นได้ เสีย และ/หรื อ เป็ นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงในวาระนี ้
คณะกรรมการบริ ษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทํารายการ โดยบริ ษัทจะเข้ า
ทํารายการต่อเมื่อได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่ต่ํากว่า 3 ใน 4 ของจํ านวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั รวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มี
ส่วนได้ เสีย

วาระที่ 3

เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ความเห็นคณะกรรมการ: เพื่อ ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรา 105 ของพระราชบัญ ญัติบ ริ ษั ท มหาชนจํา กัด
พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ซึง่ กําหนดว่าผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจํานวน
หุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
รวมถึงเพื่อเปิ ดโอกาสให้ กบั ผู้ถือหุ้นที่อาจมีข้อซักถามหรื อประสงค์จะแสดงความเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ ามี) จึง
เห็นสมควรบรรจุวาระนี ้ไว้ ในหนังสือนัดประชุม
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 (Record Date) ใน
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และให้ รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าว ตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตาม
วัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ นโดยพร้ อมเพรี ยงกัน โดยบริ ษัทฯ จะเปิ ดให้ ลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมประชุมวิสามัญ
ผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ตัง้ แต่ เวลา 12.00 น. ของวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เป็ นต้ นไป
หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรด
กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่ อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรื อแบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 11) ให้
ครบถ้ วนสมบูรณ์ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท และยื่นต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่อนเข้ าร่ วมประชุม ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ซึ่งแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรื อแบบ ข
หรื อแบบ ค แบบใดแบบหนึง่ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ สง่ รายละเอียดเอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้ าร่วมประชุมมาพร้ อมกัน
นี ้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6)
ทั ้งนี ้ กรณีที่ผ้ ูถือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ท่านใด
ท่านหนึ่ง (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 4) เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ และเพื่อให้ การลงทะเบียนการเข้ าร่ วมประชุม
วิส ามัญ ผู้ถือ หุ้น ฯ เป็ นไปด้ วยความสะดวกและรวดเร็ วยิ่งขึน้ บริ ษั ท ฯ ขอให้ ท่านผู้ ถือหุ้ น/ผู้ รั บมอบฉั นทะ โปรดนํ า
เอกสารการลงทะเบียนที่มีบาร์ โค้ ด (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 10) มาในวันประชุ มด้ วย โดยผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการมอบฉันทะได้ จากเอกสารทีแ่ นบมาพร้ อมนี ้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6)
นอกจากนี ้ เพื่อให้ ท่านได้ รับประโยชน์สงู สุดจากการประชุม รวมทังเป็
้ นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่าง
เต็มที่ หากท่านมีคําถามที่ต้องการให้ บริ ษัทฯ ชีแ้ จงในแต่ละวาระ ท่านสามารถจัดส่งคําถามล่วงหน้ าก่อนวันประชุมได้ ตาม
รายละเอียดในสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7
อนึ่ง เพื่อให้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ โดยสะดวกและรวดเร็ วยิ่งขึ ้น บริ ษัทฯ ได้ มีการเผยแพร่ หนังสือ
เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560 ฉบับนี ้ แบบหนังสือมอบฉันทะและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมในครัง้ นี ้
้ ปแบบที่เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
รวมทังการดาวน์
้
โหลดเอกสาร ไว้ ที่เว็บไซต์บริ ษัท (www.gmmgrammy.com) ทังในรู
ตัง้ แต่ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เป็ นต้ นไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพบูลย์ ดํารงชัยธรรม)
ประธานกรรมการบริ ษัท
โดยมติคณะกรรมการบริ ษัท
ติดต่อเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ที่ :
สํานักเลขานุการองค์กร
โทรศัพท์ : (662) 669 9291 / (662) 669 9946

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

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

