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 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน) 

GMM Grammy Public Company Limited 

ทะเบียนเลขที ่/ Registration No. 0107537000955 

 

วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2560 

เร่ือง  :  ขอเชิญประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 

เรียน  :  ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย: 

1. วตัถปุระสงค์และเหตผุลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้น 

2. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2560 

3. สารสนเทศของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เร่ือง การเข้าซือ้หุ้นของบริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั จาก บริษัท 

ซีเนริโอ จํากดั โดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) สาํหรับประกอบการพิจารณาวาระท่ี 2 

4. ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ) 

5. ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

6. ข้อปฏิบตัแิละเง่ือนไขสาํหรับการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 

7. หลกัเกณฑ์ในการสง่คําถามลว่งหน้าสาํหรับผู้ ถือหุ้น 

8. แผนท่ีตัง้อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส  ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก) (สถานท่ีจดัประชมุ) 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย: (เอกสารแยกออกจากเลม่) 

9. ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัในวาระท่ี 2  

10. แบบฟอร์มการลงทะเบียนท่ีมีบาร์โค้ด (โปรดนํามาในวนัประชมุ) 

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

เร่ืองกําหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ด้วยคณะกรรมการบริษัทของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครัง้ท่ี 

4/2560 เมื่อวนัท่ี 17 เมษายน 2560 มีมติให้เรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 (“ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ”) ใน

วันศุกร์ที่  26 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชัน้ 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี เพลส  เลขท่ี 

50 ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการ

ประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2560 เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2560 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ซึง่ประชมุเมือ่

วนัท่ี 28 เมษายน 2560 ให้ท่ีประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณารับรอง (รายละเอียดตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 2) 
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วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการเข้าซือ้หุ้นของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกัด จาก บริษัท ซีเนริโอ จาํกดั 

ซ่ึงเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุตักิารเข้าซือ้หุ้นของ 

บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (“ONE ENT”) จาก บริษัท ซีเนริโอ จํากัด (“SCENERIO”) จํานวน 

2,200,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.77 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยแล้วทัง้หมด

ของ ONE ENT ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นมลูคา่ 220,000,000 บาท ภายหลงัจากวนัท่ี 31 พฤษภาคม 

2560 ซึ่งเป็นวนัท่ี ONE ENT ดําเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยรายการดงักล่าวเข้าข่ายเป็น

รายการได้มาซึง่ทรัพย์สนิของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การ

เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  

พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ.20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีมี

นยัสําคญัท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ.21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 

31 สงิหาคม 2551 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ท่ี บจ/ป 22-01 เร่ืองการ

เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ.2546 ลงวันท่ี  

19 พฤศจิกายน 2546 โดยขนาดมลูค่ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัมีขนาดมลูค่ารายการเทา่กบัร้อยละ 28.95 ของ

มลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ (NTA) ของบริษัทฯ จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ท่ีได้รับการตรวจสอบและ

สอบทานจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  เน่ืองจากรายการมีขนาดมลูคา่รายการ

มากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือมากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของ

บริษัทฯ (NTA) (แล้วแตจํ่านวนใดจะสงูกวา่)  ดงันัน้ บริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บริษัท เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และขออนมุตัิการเข้าทํารายการต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อม

แต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 

ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัรวมสว่นของผู้ ถือหุ้น

ท่ีมีสว่นได้เสยี (รายละเอียดตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 3) 

ทัง้นี ้ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทํารายการ ไม่มีกรรมการท่ีมีสว่นได้เสีย และ/หรือ เป็นบคุคลท่ี

เก่ียวโยงกนัเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงในวาระนี ้

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเข้าทํารายการ โดยบริษัทจะเข้า

ทํารายการต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัรวมสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมี

สว่นได้เสยี 

วาระที่ 3 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ความเห็นคณะกรรมการ: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ซึง่กําหนดวา่ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจํานวน

หุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้ 

รวมถึงเพ่ือเปิดโอกาสให้กบัผู้ ถือหุ้นท่ีอาจมีข้อซกัถามหรือประสงค์จะแสดงความเห็นอ่ืนๆ เพ่ิมเติม (ถ้ามี) จึง

เห็นสมควรบรรจวุาระนีไ้ว้ในหนงัสอืนดัประชมุ 
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ทัง้นี ้บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 (Record Date) ใน

วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว ตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น ในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตาม

วนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกนั โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญ 

ผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ตัง้แต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป 

หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชมุครัง้นี ้โปรด

กรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข  แบบใดแบบหนึ่ง (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 11) ให้

ครบถ้วนสมบรูณ์ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และยื่นต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชมุ สว่นผู้ ถือหุ้นต่างชาติ 

ซึ่งแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก หรือแบบ ข 

หรือแบบ ค แบบใดแบบหนึง่ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้สง่รายละเอียดเอกสารและหลกัฐานท่ีต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุมาพร้อมกนั

นี ้(สิง่ท่ีสง่มาด้วย 6)  

 ทัง้นี ้กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใด

ท่านหนึ่ง (สิ่งที่สง่มาด้วย 4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ และเพื่อให้การลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม

วิสามญัผู้ถือหุ้นฯ เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนํา

เอกสารการลงทะเบียนที่ มีบาร์โค้ด (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 10) มาในวันประชุมด้วย โดยผู้ ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียด

เพ่ิมเติมเก่ียวกบัวิธีการมอบฉนัทะได้จากเอกสารท่ีแนบมาพร้อมนี ้(สิง่ท่ีสง่มาด้วย 6) 

 นอกจากนี ้เพ่ือให้ท่านได้รับประโยชน์สงูสดุจากการประชมุ รวมทัง้เป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอยา่ง

เต็มท่ี หากท่านมีคําถามท่ีต้องการให้บริษัทฯ ชีแ้จงในแต่ละวาระ ท่านสามารถจดัส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวนัประชมุได้ตาม

รายละเอียดในสิง่ท่ีสง่มาด้วย 7 

 อนึ่ง เพ่ือให้ท่านผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมลูได้โดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่หนงัสอื

เชิญประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 ฉบบันี ้แบบหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุในครัง้นี ้

รวมทัง้การดาวน์โหลดเอกสาร ไว้ท่ีเว็บไซต์บริษัท (www.gmmgrammy.com) ทัง้ในรูปแบบท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

ตัง้แต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป  

                                                                     

                                   ขอแสดงความนบัถือ                               

 
                   (นายไพบลูย์ ดํารงชยัธรรม) 

                     ประธานกรรมการบริษัท  

                  โดยมติคณะกรรมการบริษัท  

ติดตอ่เร่ืองการประชมุผู้ ถือหุ้นได้ที่ :  

สํานกัเลขานกุารองค์กร  

โทรศพัท์ : (662) 669 9291 / (662) 669 9946 โทรสาร : (662) 665 8137   อีเมล์: cs@gmmgrammy.com  

mailto:cs@gmmgrammy.com

