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การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 หน้า 1/4    บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

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

ทะเบียนเลขที ่/ Registration No. 0107537000955 

วนัท่ี  26 มีนาคม 2562 

เร่ือง  :  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

เรียน  :  ทา่นผู้ ถือหุ้น  บริษัท จีเอม็เอ็ม แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย: 

1. วตัถปุระสงค์และเหตผุลของความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้น 

2. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ประชมุเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน2561 

3. สรุปข้อมลูทางการเงินจากรายงานประจําปี 2561 

4. ประวัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจาก

ตําแหน่งตามวาระและนิยามกรรมการอิสระของบริษัท (4.1 - 4.5) 

5. ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ) 

6. ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

7. ข้อปฏิบติัและเง่ือนไขสําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

8. หลกัเกณฑ์ในการสง่คําถามลว่งหน้าสําหรับผู้ ถือหุ้น 

9. หนงัสือมอบฉันทะ จํานวน 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค) ตามประกาศของกรมพฒันาธุรกิจการค้า 

เร่ืองกําหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

10. การใช้รหสัคิวอาร์ (QR Code) สําหรับดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2561 

11. แผนท่ีตัง้ บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) (สถานท่ีจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562) 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย: (เอกสารแยกออกจากเลม่) 

- แบบฟอร์มการลงทะเบียนท่ีมีบาร์โค้ด และรายงานประจําปี 2561 (ในรูปแบบ QR Code)  (โปรดนํามาในวนัประชมุ) 
 
ด้วยคณะกรรมการบริษัทของ  บริษัท  จีเอ็มเอ็ม  แกรมม่ี  จํากดั (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) ในการประชมุครัง้ท่ี 

1/2562 เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 มีมติให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 (“การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ”)  ใน

วันศุกร์ที่  26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชัน้ 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี เพลส  เลขท่ี 50 

ถนนสขุุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการ

ประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2561 

ความเหน็คณะกรรมการ:  เหน็สมควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ซึง่ประชมุเม่ือ

วนัท่ี 27 เมษายน 2561 ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณารับรอง 

วาระที่ 2  รับทราบการแถลงผลการดาํเนินงานในรอบปี 2561 และรับทราบรายงานประจาํปี 2561 

ความเหน็คณะกรรมการ:  เหน็สมควรรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2561 และเสนอรายงานประจําปี 

2561 ของบริษัทฯ ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ รับทราบ 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุติังบดลุ (งบแสดง

ฐานะการเงิน) และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  ซึง่ได้ผ่าน

การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและลงนาม

รับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารงดจัดสรรเงนิกาํไรส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจากผลการดาํเนินงาน

ปี 2561   

ความเห็นคณะกรรมการ:   เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุติัการงดจดัสรรเงิน

กําไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมายจากผลการดําเนินงานปี 2561 เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้

จัดสรรเงินกําไรส่วนหนึ่ งไว้ เป็นทุน สํารองตามกฎหมายครบตามจํานวนแล้ว เป็นจํานวนทั ง้สิ น้ 

81,994,972.90 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 819,949,729 บาท 

วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2561  

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงิน             

ปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2561 เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลการดําเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ใน

ปี 2561 กําไรสุทธิจํานวน 15.11 ล้านบาท แต่ยงัมีผลขาดทุนสะสม (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) เท่ากับ

3,032.66 ล้านบาท ซึ่งตามมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไข

เพิ่มเติม ระบุว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได้ ในกรณีท่ีบริษัทยงัมี

ยอดขาดทนุสะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล จงึไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลได้  

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 

ประจาํปี 2562 

 ความเห็นคณะกรรมการ:  (โดยกรรมการท่ีมีส่วนเก่ียวข้องไม่ได้เข้าร่วมประชุมและพิจารณาในวาระนี)้

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการท่ีครบกําหนดออกจาก

ตําแหน่งตามวาระจํานวน   4  ท่าน   ได้แก่   (1) ดร. น ริศ  ชัยสูตร   (2) นายชนิตร ชาญ ชัยณ รงค์  

(3) นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยธุยา และ (4) นายฟ้าใหม่ ดํารงชยัธรรม   กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

ของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึง่ (ประวติัของบคุคลทัง้ 4 ทา่น และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตาม

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 4.1-4.5) 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสําหรับปี 

2562 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นฯ พิจารณาอนุมัติการกําหนด

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบสําหรับปี  2562 รวมเป็นจํานวนเงิน   

6,650,000 บาท  (หกล้านหกแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนในปีท่ีผ่านมา โดย

คณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืนไมมี่การจ่ายคา่ตอบแทน  
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วาระที่ 8  พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีสาํหรับปี 2562 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุติัการแต่งตัง้ผู้สอบ

บญัชีจาก บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั (“อีวาย”)  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  สําหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  โดยกําหนดให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี ้เป็นผู้ ทําการสอบทานหรือ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่  (1) นายเติมพงษ์  โอปนพนัธุ์ ผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาตเลขท่ี 4501  หรือ (2) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4958  หรือ (3) นางพนูนารถ  

เผา่เจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5238  พร้อมทัง้เสนอให้อนมุติัการกําหนดค่าสอบบญัชีสําหรับปี 2562 

เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน  3,053,600 บาท (สามล้านห้าหม่ืนสามพนัหกร้อยบาท) ซึง่เทา่กบัปีท่ีผา่นมา 

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตกิารนําเงนิสาํรองตามกฎหมายและส่วนลํา้มูลค่าหุ้นสามัญเพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสม 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมต่างๆ                 

และคํานึงถึงสิทธิประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรให้ท่ีประชุมสามัญ              

ผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุติัการนําเงินสํารองตามกฎหมาย จํานวน 81,994,973 บาท และ โอนสว่นลํา้มลูคา่หุ้น

สามัญ จํานวน 2,950,660,598 บาท เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมทัง้หมดของบริษัทฯ ตามงบการเงิน  

ณ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 3,032,655,571 บาท ซึ่งภายหลงัจากการชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้ว ทําให้

บริษัทฯ มีส่วนลํา้มลูค่าหุ้นสามญัคงเหลือจํานวน 1,896,968,197 บาท และผลขาดทนุสะสมของบริษัทฯ จะ

เทา่กบัศนูย์ ซึง่จะทําให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทฯ มีกําไรในอนาคต 

วาระที่ 10 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ความเห็นคณะกรรมการ: เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 105 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  

พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ซึง่กําหนดว่าผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวน

หุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้

รวมถึงเพ่ือเปิดโอกาสให้กับผู้ ถือหุ้นท่ีอาจมีข้อซกัถามหรือประสงค์จะแสดงความเห็นอ่ืนๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) 

จึงเห็นสมควรบรรจุวาระนีไ้ว้ในหนังสือนัดประชุม อย่างไรก็ตาม ตามหลักการกํากับดูแลกิจการบริษัท 

จดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และโครงการประเมินคุณภาพการ 

จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย ไม่แนะนําให้มีการเพิ่ม

วาระอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในหนงัสือนดัประชมุให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัหรือลงมติ 

  ทัง้นี ้บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 (Record Date) ใน

วนัท่ี 25 มีนาคม 2562 จงึขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้นโดยพร้อมเพรียง

กนั โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 ตัง้แต่เวลา 12.00 น. ของวัน

ศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

 หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชมุครัง้นี ้โปรด

กรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก หรือแบบ ข  แบบใดแบบหนึง่ (สิ่งท่ีสง่มาด้วย 9)  ให้ครบถ้วน

สมบรูณ์ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และย่ืนตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชมุ สว่นผู้ ถือหุ้นต่างชาติ ซึง่แต่งตัง้

ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ 

ค  แบบใดแบบหนึ่ง  ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ส่งรายละเอียดเอกสารและหลกัฐานท่ีต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุมาพร้อมกนันี ้(สิ่งท่ี

สง่มาด้วย 7)  



  

 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 หน้า 4/4    บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

 
 ทัง้นี ้กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้  สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดทา่น

หนึ่ง (สิ่งท่ีสง่มาด้วย 5) เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนได้    และเพ่ือให้การลงทะเบียนการเข้าร่วมประชมุสามญั

ผู้ ถือหุ้นฯ เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วย่ิงขึน้ บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอร์มการ

ลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดและรายงานประจําปี 2561 (ในรูปแบบ QR Code) มาในวันประชุมด้วย โดยผู้ ถือหุ้นสามารถ

อา่นรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัวิธีการมอบฉนัทะได้จากเอกสารท่ีแนบมาพร้อมนี ้(สิง่ท่ีสง่มาด้วย 7) 
 

 นอกจากนี ้เพ่ือให้ท่านได้รับประโยชน์สงูสดุจากการประชมุ รวมทัง้เป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่าง

เตม็ท่ี  หากทา่นมีคําถามท่ีต้องการให้บริษัทฯ ชีแ้จงในแตล่ะวาระ  ทา่นสามารถจดัสง่คําถามลว่งหน้าก่อนวนัประชมุได้ตาม 

รายละเอียดในสิ่งท่ีส่งมาด้วย 8  หรือ หากต้องการขอรับรายงานประจําปีฉบับรูปเล่ม สามารถติดต่อได้ท่ีสํานักเลขานุการ

องค์กร  

 อนึ่ง เพ่ือให้ท่านผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมลูได้โดยสะดวกและรวดเร็วย่ิงขึน้ บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่หนงัสือ

เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ฉบบันี ้ แบบหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุในครัง้นี ้ 

รวมทัง้การดาวน์โหลดเอกสาร ไว้ท่ีเว็บไซต์บริษัท (www.gmmgrammy.com) ทัง้ในรูปแบบท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

ตัง้แต่วันที่  26 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป  สําหรับรายงานประจําปี 2561 บริษัทฯ จะเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ล่วงหน้า

ก่อนวนัประชมุเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 21 วนั         

                                   ขอแสดงความนบัถือ            

              

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตอ่เร่ืองการประชมุผู้ ถือหุ้นได้ท่ี :  

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

(นายไพบลูย์ ดํารงชยัธรรม) 

ประธานกรรมการบริษัท 

โดยมติคณะกรรมการบริษัท 

mailto:cs@gmmgrammy.com



