
  

 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 หน้า 1/6    บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

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

ทะเบียนเลขที ่/ Registration No. 0107537000955 

วนัท่ี  27 มีนาคม 2560 

 

เร่ือง  :  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

เรียน  :  ทา่นผู้ ถือหุ้น  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี ่จํากดั (มหาชน) 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย: 

1. วตัถปุระสงค์และเหตผุลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้น 

2. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559  เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2559  

3. สรุปข้อมลูทางการเงินจากรายงานประจําปี 2559  

4. ประวตัิของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจาก

ตําแหนง่ตามวาระ (4.1-4.4) 

5. ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ) 

6. ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

7. ข้อปฏิบตัแิละเง่ือนไขสาํหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

8. หลกัเกณฑ์ในการสง่คําถามลว่งหน้าสาํหรับผู้ ถือหุ้น 

9. แผนท่ีตัง้ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) (สถานท่ีจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560) 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย: (เอกสารแยกออกจากเลม่) 

10. รายงานประจําปี 2559 (ในรูปแบบ CD-ROM)   

11. แบบฟอร์มการลงทะเบียนท่ีมีบาร์โค้ด (โปรดนํามาในวนัประชมุ) 

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

เร่ืองกําหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

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

1/2560 เมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560 มีมติให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 (“การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ”)  ใน

วันศุกร์ที่  28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชัน้ 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี เพลส  เลขท่ี 50 

ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการ

ประชมุดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2559 เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2559 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ซึง่ประชมุเมื่อ

วนัท่ี 29 เมษายน 2559 ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณารับรอง 

 



  

 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 หน้า 2/6    บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

วาระที่ 2  รับทราบการแถลงผลการดาํเนินงานในรอบปี 2559 และรับทราบรายงานประจาํปี 2559 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2559 และเสนอรายงานประจําปี 

2559 ของบริษัทฯ ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ รับทราบ 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตัิงบดลุ (งบแสดง

ฐานะการเงิน) และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  ซึ่งได้ผา่น

การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบและผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรอง

จากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงินกาํไรส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจากผลการดาํเนินงานปี 

2559   

ความเห็นคณะกรรมการ:   เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรเงิน

กําไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย เน่ืองจากในปี 2559 บริษัทฯ  มีผลการดําเนินงาน (ตามงบ

การเงินเฉพาะกิจการ) กําไรสทุธิจํานวน 408.3ล้านบาท  ซึง่ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 38 และมาตรา 116 

ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ทําให้บริษัทฯ สามารถจัดสรรเงิน

กําไรไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมายได้เพ่ิมจํานวน 18,363,179.30 บาท ทําให้ทุนสํารองตามกฎหมายท่ี

จดัสรรแล้วเป็นจํานวน 81,994,972.90 บาท ซึง่เทา่กบัร้อยละ 10  ของทนุจดทะเบียน 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2559  

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุตักิารงดจ่ายเงินปัน

ผลจากผลการดําเนินงานปี 2559 เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลการดําเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในปี 

2559 กําไรสุทธิจํานวน 408.3 ล้านบาท แต่ยังมีผลขาดทุนสะสม (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) เท่ากับ 

3,581 ล้านบาท ซึ่งตามมาตรา 115 ของพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ระบวุา่ การจา่ยเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได้ ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุ

สะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล จึงไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลได้  

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นฯ พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้

กรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน  3  ท่าน   ได้แก่    (1) นายไพบลูย์ ดํารงชยัธรรม        

(2) นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยธุยา และ (3) ดร.ลกัขณา ลีละยทุธโยธิน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

ของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งและให้แต่งตัง้ (4) นายภาวิต  จิตรกร ดํารงตําแหน่งกรรมการเพ่ือทดแทน 

นายกริช  ทอมมสั (ประวตัิของบคุคลทัง้ 4 ทา่น ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 4.1-4.4) 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอาํนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นฯ พิจารณาอนุมัติการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ เป็นดงันี ้“นางสาวบษุบา  ดาวเรือง หรือ นางสาว
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สวุิมล โชติกะพิศิฐ ลงลายมือช่ือร่วมกบั นางสายทิพย์  มนตรีกุล ณ อยุธยา หรือ นายภาวิต  จิตรกร หรือ 

นายสถาพร  พานิชรักษาพงศ์  รวมเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของบริษัท” 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสําหรับปี 

2560 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นฯ พิจารณาอนุมัติการกําหนด

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบสําหรับปี 2560 รวมเป็นจํานวนเงิน   

6,650,000 บาท  (หกล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนในปีท่ีผ่านมา  โดย

คณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืนไมม่ีการจ่ายคา่ตอบแทน  

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรับปี 2560 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบ

บญัชีจาก บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั (“อีวาย”)  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  สาํหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ตอ่ไปนี ้เป็นผู้ ทําการสอบทานหรือตรวจสอบ

และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่  (1)  นายเติมพงษ์  โอปนพนัธุ์   หรือ   (2) นายกฤษดา 

เลิศวนา  หรือ  (3) นางพนูนารถ เผ่าเจริญ  พร้อมทัง้เสนอให้อนุมตัิการกําหนดค่าสอบบญัชีสําหรับปี 2560 

เป็นจํานวนเงินไม่เกิน  3,053,600 บาท (สามล้านห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาท) ซึ่งเพ่ิมขึน้จากปีท่ีผ่านมา 

133,600 บาท คิดเป็น 4.58%  เน่ืองจากไมม่ีการปรับขึน้คา่สอบปัญชีมาตัง้แตปี่ 2556 เป็นเวลา 4 ปีแล้ว 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์

สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วตัถุประสงค์) 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติม 

วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วตัถปุระสงค์) โดยมี

รายละเอียด ดงันี ้

(1) เพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ โดยขอเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์อีก 2 ข้อ ดงันี ้

 - ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 

 - ประกอบกิจการขายอาหารเสริม ยาบํารุงกําลงั ยาบํารุงร่างกาย สาํหรับคนและสตัว์ 

 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ เร่ืองการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง เน่ืองจากบริษัทฯมีการ

ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง และบริษัทฯได้ดําเนินการขออนญุาตต่อสํานกังานคณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภคแล้ว ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเก่ียวกับการกําหนดวตัถุประสงค์ของ

บริษัทฯ ซึ่งกําหนดให้กรณีท่ีบริษัทมหาชนจํากดัต้องการกําหนดวตัถปุระสงค์ท่ีต้องมีการขออนญุาตจาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานดังกล่าวก่อนจึงจะดําเนินการจดทะเบียน

วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ได้  
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ในส่วนของการเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์เร่ืองการประกอบกิจการขายอาหารเสริม ยาบํารุงกําลงั ยาบํารุง

ร่างกาย สําหรับคนและสตัว์ เน่ืองจากบริษัทฯ ได้มีการประกอบกิจการดงักลา่ว บริษัทฯ จึงได้ขอเพ่ิมเติม

วตัถปุระสงค์ เพ่ือให้วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ มีความครอบคลมุธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งครบถ้วน 

 

(2)  แก้ไขวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ จํานวน 4 ข้อเพ่ือให้ถกูต้องครบถ้วน ชดัเจนและไม่ซํา้ซ้อน จากเดิม เป็น

ดงันี ้

 

ข้อ 48 ประกอบกิจการ โอน รับโอน รับซือ้ หรือจัดหามาโดยวิธีอ่ืนใด ผลิต รับจ้างผลิต บันทึก จําหน่าย 

เผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานอันมีลิขสิทธ์ิ และสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือทําการแสวงหา

ผลประโยชน์โดยการทําซํา้ ดดัแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่า และให้ประโยชน์อนัเกิดจากลิขสิทธ์ิแก่

บคุคลอ่ืน รวมทัง้อนญุาตให้บคุคลอ่ืนใช้สทิธิเก่ียวกบังานอนัมีลขิสทิธ์ิ และสทิธิในทางทรัพย์สนิทางปัญญาไม่

วา่ด้วยวิธีใดๆ ทัง้ภายใน และต่างประเทศ รวมถึงการดําเนินการตามกฎหมายเพ่ือป้องกนั ปราบปราม การ

ละเมิดลขิสทิธ์ิและทรัพย์สนิทางปัญญา และเรียกร้องคา่เสยีหายอนัเน่ืองมาจากการละเมิดลขิสทิธ์ิดงักลา่ว 

 

ข้อ 49 ประกอบกิจการโทรคมนาคม การส่ง การแพร่หรือรับเคร่ืองหมาย สญัญาณ ตวัหนงัสือ ตวัเลข ภาพ 

เสียง รหสั หรือการอ่ืนใดซึ่งสามารถให้เข้าใจความหมายได้โดยระบบสาย ระบบไร้สาย ระบบคลื่นความถ่ี 

ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าอ่ืน หรือระบบอ่ืนระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน รวมถึงบริการ

รับส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง เสียงทางสาย วิทยุทางสาย เคเบิลทีวี ระบบการ

สื่อสารผ่านดาวเทียม รวมทัง้ระบบการสื่อสารอ่ืน และการทําธุรกรรมบนอินเตอร์เน็ต (Internet) การ

ประกอบการค้าบนอินเตอร์เน็ต หรือ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) และธุรกรรมทางสือ่อิเลก็ทรอนิกส์อ่ืน ๆ ทกุ

ประเภท ทัง้ในและตา่งประเทศ 

 

ข้อ 51 ประกอบธุรกิจรับชําระคา่สนิค้าและบริการรวมทัง้เป็นผู้จดัการและดแูลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์

และจดัการทรัพย์สนิให้บคุคลอ่ืน 

 

ข้อ 53 ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการทําธุรกรรมบนอินเตอร์เน็ต (Internet) การประกอบการ

ค้าบนอินเตอร์เน็ต หรือ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) และธุรกรรมทางสื่ออิเลก็ทรอนิกส์อ่ืน ๆ ทกุประเภท ทัง้

ในและตา่งประเทศ 

(3) ยกเลกิวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ จํานวน 2 ข้อ ดงันี ้

ข้อ 20 ประกอบกิจการโรงนํา้แข็ง 

ข้อ 27 ประกอบกิจการนําเท่ียว รวมทัง้ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการนําเท่ียวทกุชนิด 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ยกเลิกวตัถุประสงค์ทัง้ 2 ข้อดังกล่าว เน่ืองจากตามระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วน

บริษัทกลางกําหนดให้ธุรกิจดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก่อนจึงจะสามารถ

ประกอบกิจการได้  
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นอกจากนี ้ขออนุมตัิให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ของ

บริษัทฯ ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคําหรือดําเนินการใดๆ 

เพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน  

 

จากการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ดงักลา่วข้างต้นมีผลให้ต้องมีการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 

3. (วัตถุประสงค์) เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ี

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเปลีย่นแปลงหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 3 ดงันี ้

 

จากเดิมท่ีระบวุา่ :  

 “ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัทมีจํานวน 56 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ท่ีแนบ”  

 แก้ไขเป็น : 

  “ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัทมีจํานวน 56 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ท่ีแนบ” 

 

นอกจากนี ้ขออนุมตัิให้บคุคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรม

พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคําหรือดําเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไป

ตามคําสัง่ของนายทะเบียน 

 

วาระที่ 11 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ความเห็นคณะกรรมการ: เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 105 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  

พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งกําหนดว่าผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจํานวน

หุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชุมอีกก็ได้

รวมถึงเพ่ือเปิดโอกาสให้กับผู้ ถือหุ้นท่ีอาจมีข้อซกัถามหรือประสงค์จะแสดงความเห็นอ่ืนๆ เพ่ิมเติม (ถ้ามี) 

จึงเห็นสมควรบรรจุวาระนีไ้ว้ในหนังสือนัดประชุม อย่างไรก็ตาม ตามหลักการกํากับดูแลกิจการบริษัท 

จดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และโครงการประเมินคุณภาพการ 

จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี (AGM Checklist) ของสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ไม่แนะนําให้มีการเพ่ิม

วาระอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในหนงัสอืนดัประชมุให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิหรือลงมติ 

  ทัง้นี ้บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 (Record Date) ใน

วนัท่ี 14  มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว ตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

พ.ศ.2535  โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2560  จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตาม

วนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกนั โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญ 

ผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2560 ตัง้แต่เวลา 12.00 น. ของวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เป็นต้นไป 

 
 หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชมุครัง้นี ้โปรด

กรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข  แบบใดแบบหนึ่ง (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 12)  ให้

ครบถ้วนสมบรูณ์ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และยื่นต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม สว่นผู้ ถือหุ้นต่างชาติ 
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ซึง่แต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก หรือแบบ ข 

หรือแบบ ค  แบบใดแบบหนึ่ง  ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้สง่รายละเอียดเอกสารและหลกัฐานท่ีต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมมาพร้อม

กนันี ้(สิง่ท่ีสง่มาด้วย 7)  
 
 ทัง้นี ้กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้  สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทา่นใดทา่น

หนึง่ (สิ่งท่ีสง่มาด้วย 5) เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนได้    และเพ่ือให้การลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามญั

ผู้ ถือหุ้นฯ เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนําเอกสารการ

ลงทะเบียนที่ มีบาร์โค้ด (สิ่งท่ีสง่มาด้วย 11) มาในวันประชุมด้วย โดยผู้ ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับ

วิธีการมอบฉนัทะได้จากเอกสารท่ีแนบมาพร้อมนี ้(สิง่ท่ีสง่มาด้วย 7) 
 

 นอกจากนี ้เพ่ือให้ท่านได้รับประโยชน์สงูสดุจากการประชุม รวมทัง้เป็นการรักษาสทิธิประโยชน์ของทา่นอย่าง

เต็มท่ี  หากทา่นมีคําถามท่ีต้องการให้บริษัทฯ ชีแ้จงในแตล่ะวาระ  ทา่นสามารถจดัสง่คําถามลว่งหน้าก่อนวนัประชมุได้ตาม 

รายละเอียดในสิ่งท่ีส่งมาด้วย 8  หรือ หากต้องการขอรับรายงานประจําปีฉบบัรูปเล่ม สามารถติดต่อได้ท่ีสํานกัเลขานุการ

องค์กร  

 อนึ่ง เพ่ือให้ทา่นผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมลูได้โดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่หนงัสือ

เชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ฉบบันี ้ แบบหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุในครัง้นี ้ 

รวมทัง้การดาวน์โหลดเอกสาร ไว้ท่ีเว็บไซต์บริษัท (www.gmmgrammy.com) ทัง้ในรูปแบบท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

ตัง้แต่วันที่  27 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป  สําหรับรายงานประจําปี 2559 บริษัทฯ จะเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ลว่งหน้า

ก่อนวนัประชมุเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 21 วนั         

                                   ขอแสดงความนบัถือ                 

              

                    

 

                           

                     ประธานกรรมการบริษัท  

                  โดยมติคณะกรรมการบริษัท  

 

 

 

 

 

 

 

ติดตอ่เร่ืองการประชมุผู้ ถือหุ้นได้ที่ :  

สํานกัเลขานกุารองค์กร  

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