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ทะเบียนเลขที ่/ Registration No. 0107537000955 

 

วนัท่ี 3 เมษายน 2558 

 

เร่ือง  :  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 

เรียน  :  ทา่นผู้ ถือหุ้น  บริษัท จีเอม็เอ็ม แกรมมี่ จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่สง่มาด้วย: 

1. วตัถปุระสงค์และเหตผุลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้น 

2. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558  เมื่อวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2558  

3. สรุปข้อมลูทางการเงินจากรายงานประจ าปี 2557  

4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจาก
ต าแหนง่ตามวาระและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (4.1-4.5) 

5. ข้อมลูกรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ) 

6. ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

7. ข้อปฏิบตัิและเง่ือนไขส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 

8. หลกัเกณฑ์ในการสง่ค าถามลว่งหน้าส าหรับผู้ ถือหุ้น 

9. แผนท่ีตัง้ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21 (สถานท่ีจดัประชมุ) 

สิง่ที่สง่มาด้วย: (เอกสารแยกออกจากเลม่) 

10. รายงานประจ าปี 2557 (ในรูปแบบ CD-ROM)   

11. แบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด (โปรดน ามาในวนัประชมุ) 

12. หนงัสือมอบฉันทะ จ านวน 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค) ตามประกาศของกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
เร่ืองก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 

ด้วยคณะกรรมการบริษัทของ  บริษัท  จีเอ็มเอ็ม  แกรมมี่  จ ากดั (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครัง้ที่ 
1/2558 เมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2558 มีมติให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 (“การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ”)  ใน
วันพุธที่ 29 เมษำยน 2558 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 
21 ตัง้อยู่ที่ถนนสขุมุวิท ซอย 19 (วฒันา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบ
วาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วำระที่ 1  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวสิำมัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2558 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร:  เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 ซึ่งประชุม
เมื่อวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2558 ให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณารับรอง 
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วำระที่ 2  รับทรำบกำรแถลงผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2557 และรับทรำบรำยงำนประจ ำปี 2557 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร:  เห็นสมควรรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2557 และเสนอรายงานประจ าปี 
2557 ของบริษัทฯ ให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ รับทราบ 

วำระที่ 3  พิจำรณำอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐำนะกำรเงิน) และบัญชีก ำไรขำดทุนส ำหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด ณ 
วันที่ 31 ธันวำคม 2557 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร:  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุตัิงบดลุ (งบแสดง
ฐานะการเงิน) และบญัชีก าไรขาดทนุ  ส าหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557  ซึ่งได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรอง
จากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรงดจัดสรรเงนิก ำไรส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยจำกผลกำรด ำเนินงำน
ปี 2557   

ควำมเห็นคณะกรรมกำร:   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุตัิการงดจดัสรรเงิน
ก าไรสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากในปี 2557 บริษัทฯ  (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) มี
ผลการด าเนินงานขาดทนุสทุธิจ านวน 3,963.28 ล้านบาท  ซึ่งตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 38 และมาตรา 
116 ของพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ท าให้บริษัทฯ ไมส่ามารถจดัสรร
เงินก าไรไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมายได้  

วำระที่ 5  พิจำรณำอนุมตัิกำรงดจ่ำยเงนิปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2557  

ควำมเห็นคณะกรรมกำร:  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุตัิการงดจ่ายเงินปัน
ผลจากผลการด าเนินงานปี 2557 ของบริษัทฯ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) เนื่องจากในปี 2557 บริษัทฯ มี
ผลการด าเนินงานขาดทนุสทุธิจ านวน 3,963.28 ล้านบาท จึงไมส่ามาถจ่ายเงินปันผลได้ 

วำระที่ 6  พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร:  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้
กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน  3  ท่าน   ได้แก่    (1) นางสาวบษุบา ดาวเรือง        
(2) นางสายทิพย์ มนตรีกลุ ณ อยธุยา และ (3) นางสาวสวุิมล จึงโชติกะพิศิฐ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ
ของบริษัทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึ่งและให้แต่งตัง้ (4) นายสวุิทย์ มาไพศาลสิน ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเพื่อ
ทดแทน นางสาวสวุภา เจริญยิ่ง (ประวตัิของบคุคลทัง้ 4 ทา่น ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 4.1-4.4) 

วำระที่ 7  พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยส ำหรับปี 
2558 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการก าหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ส าหรับปี 2558 เป็นจ านวนเงิน  6,000,000 บาท (หกล้านบาท) และ
คณะกรรมการตรวจสอบ ส าหรับปี 2558 เป็นจ านวนเงิน 650,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นบาท) ซึ่งเท่ากับ
วงเงินคา่ตอบแทนในปีที่ผา่นมา โดยคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นไมม่ีการจ่ายคา่ตอบแทน  
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วำระที่ 8  พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชสี ำหรับปี 2558 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร:  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีจาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั (“อีวำย”)  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ตอ่ไปนี ้เป็นผู้ท าการสอบทานหรือตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่  (1)  นายเติมพงษ์  โอปนพนัธุ์  หรือ  (2) นายกฤษดา 
เลิศวนา  หรือ  (3) นางพนูนารถ เผ่าเจริญ  พร้อมทัง้เสนอให้อนมุตัิการก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับปี 2558 
เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 2,920,000 บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นบาท) ซึง่เทา่กบัปีที่ผา่นมา  

 

วำระที่ 9 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งก าหนดว่าผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้    
รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้กบัผู้ ถือหุ้นที่อาจมีข้อซกัถามหรือประสงค์จะแสดงความเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี)  จึง
เห็นสมควรบรรจุวาระนีไ้ว้ในหนังสือนัดประชุม อย่างไรก็ตาม ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการบริษัทจด
ทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และโครงการประเมินคณุภาพการจัด
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย ไม่แนะน าให้มีการเพิ่ม
วาระอื่นๆ ท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในหนงัสอืนดัประชมุให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิหรือลงมติ 

   
   
  ทัง้นี ้บริษัทฯ ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 (Record Date) ใน
วนัท่ี 18 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว ตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ.2535  โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น ในวนัที่ 19 มีนาคม 2558  จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม
วนั เวลา และสถานที่ดงักลา่วข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกนั โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่วมประชุมสำมัญ   
ผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2558 ตัง้แต่เวลำ 12.00 น. ของวันที่ 29 เมษำยน 2558 เป็นต้นไป 

 
 หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้นี ้โปรด

กรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข  แบบใดแบบหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12)  ให้
ครบถ้วนสมบรูณ์ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม สว่นผู้ ถือหุ้นต่างชาติ 
ซึง่แตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก หรือแบบ ข 
หรือแบบ ค  แบบใดแบบหนึ่ง  ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้สง่รายละเอียดเอกสารและหลกัฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมมาพร้อม
กนันี ้(สิง่ที่สง่มาด้วย 7)  

 
 ทัง้นี ้กรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้  สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทา่นใดทา่น

หนึง่ (สิง่ที่สง่มาด้วย 5) เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนได้    และเพื่อให้การลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามญั
ผู้ ถือหุ้นฯ เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ บริษัทฯ ขอให้ท่ำนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ โปรดน ำเอกสำรกำร
ลงทะเบียนที่มีบำร์โค้ด (สิ่งที่ส่งมำด้วย 11) มำในวันประชุมด้วย โดยผู้ ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบั
วิธีการมอบฉนัทะได้จากเอกสารที่แนบมาพร้อมนี ้(สิง่ที่สง่มาด้วย 7) 

 



  

 

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 หน้า 4/4    บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมมี่ จ ากดั (มหาชน) 

 

 นอกจากนี ้เพื่อให้ทา่นได้รับประโยชน์สงูสดุจากการประชุม รวมทัง้เป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่าง
เต็มที่  หากทา่นมีค าถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชีแ้จงในแตล่ะวาระ  ทา่นสามารถจดัสง่ค าถามลว่งหน้าก่อนวนัประชมุได้ตาม 
รายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หรือ หากต้องการขอรับรายงานประจ าปีฉบบัรูปเล่ม สามารถติดต่อได้ที่ส านกัเลขานกุาร
องค์กร  
 อนึง่ เพื่อให้ทา่นผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมลูได้โดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่หนงัสือ
เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ฉบบันี ้ แบบหนงัสอืมอบฉนัทะและเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประชุมในครัง้นี ้ 
รวมทัง้การดาวน์โหลดเอกสาร ไว้ทีเ่ว็บไซต์บริษัท (www.gmmgrammy.com) ทัง้ในรูปแบบท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
ตัง้แต่วันที่  27 มีนำคม 2558 เป็นต้นไป  ส าหรับรายงานประจ าปี 2557 บริษัทฯ จะเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ลว่งหน้า
ก่อนวนัประชมุเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 21 วนั         
 
                                                                     

                                   ขอแสดงความนบัถือ                               

 
                     
 
                   (นายไพบลูย์ ด ารงชยัธรรม) 
                     ประธานกรรมการบริษัท  
                  โดยมติคณะกรรมการบริษัท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ติดตอ่เร่ืองการประชมุผู้ ถือหุ้นได้ที่ :  
ส านกัเลขานกุารองค์กร  
โทรศพัท์ : (662) 669 9807 / (662) 669 9946 โทรสาร : (662) 665 8137   อีเมล์: cs@gmmgrammy.com  
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