
หนงัสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2564

บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน)

แนวทางปฏบิัตใินการเข้าร่วมประชุม
ดว้ยความตระหนักและห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

(COVID-19) ตลอดจนสขุภาพ และความปลอดภยัของผูเ้ขา้รว่มประชมุ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด 

(มหาชน) จึงขอความร่วมมือผูจ้ะเขา้ร่วมประชุมทุกท่านกรุณาศึกษา ทาํ ความเขา้ใจและปฏิบตัิตาม

แนวทางปฏิบตัใินการเขา้รว่มประชมุ ซึ่งแสดงในเอกสารนีอ้ยา่งเครง่ครดั

เพือ่ลดความเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคและเน่ืองจากจาํนวนทีน่ั่งมีจาํกัดจากการเว้นระยะห่างทางสังคม

ขอความรว่มมือทา่นผูถื้อหุน้กรุณามอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ แทนการเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง

กรุณาสง่คาํถามลว่งหนา้

หากประสงคเ์ข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

กรุณาสง่แบบแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564

กรุณาใหค้วามรว่มมือในการปฏิบตัติามกระบวนการและขัน้ตอนการคดักรองโรค รวมถึงการใหข้อ้มลู

ในแบบสอบถามสาํหรบัคดักรองโรค COVID-19โดยไมปิ่ดบงัขอ้เท็จจรงิ

จดัเตรียมและสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาท่ีอยูใ่นสถานท่ีประชมุ

บรษัิทฯ ไมอ่นญุาตใหร้บัประทานอาหารในบรเิวณจดัการประชมุ

สอบถามคาํถามและแสดงความคดิเห็นโดยวิธีการเขียนในกระดาษคาํถามเทา่นัน้

เพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการประชุม
 โปรดนาํแบบฟอรม์ลงทะเบียน ซึ่งพิมพบ์ารโ์คด้ มาในวนัประชมุ

 ไมมี่การแจกของท่ีระลกึใหก้บัผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมารว่มประชมุ

เปิดรบัลงทะเบียน เวลา 12.00 น.

ณ หอ้ง Auditorium ชัน้ 21 อาคารจเีอม็เอม็ แกรมมี ่เพลส

เลขที ่50 ถนนสขุมุวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร

วนัศกุรท่ี์ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.



  

 

การประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2564 หนา้ 1/6    บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) 

 

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

ทะเบียนเลขที ่/ Registration No. 0107537000955 

วนัท่ี  30 มีนาคม 2564 

เร่ือง  :  ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 

เรียน  :  ท่านผูถื้อหุน้  บรษิัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จาํกดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย: 

1. วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุลของความเห็นของคณะกรรมการบรษิัทเพ่ือประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุน้ 

2. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ประชมุเมื่อวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2563 

3. สรุปขอ้มลูทางการเงินจากรายงานประจาํปี 2563 

4. ประวัติของบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจาก

ตาํแหน่งตามวาระและนิยามกรรมการอิสระของบรษิัท (4.1 - 4.4) 

5. ขอ้มลูกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะ (กรณีมอบหมายใหก้รรมการอิสระเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ) 

6. สารสนเทศเก่ียวกบักรอบการนาํบรษิัทในกลุ่มบรษิัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกดั ซึ่งเป็นกิจการร่วมคา้ของ

บรษิัทฯ แยกออกมาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครัง้แรก (IPO) และนาํหุน้สามัญ

ของบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกัดเขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

และมอบอาํนาจดาํเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง 

7. ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ เฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

8. ขอ้ปฏิบตัิและเงื่อนไขสาํหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 

9. หลกัเกณฑใ์นการส่งคาํถามล่วงหนา้สาํหรบัผูถื้อหุน้ 

10. การใชร้หสัคิวอาร ์(QR Code) สาํหรบัดาวนโ์หลดรายงานประจาํปี 2563 

11. แผนท่ีตัง้ บรษิัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จาํกดั (มหาชน) (สถานท่ีจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564) 

12. แบบแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 

13. แบบสอบถามสาํหรบัคดักรองโรค COVID-19 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย: (เอกสารแยกออกจากเล่ม) 

14. หนงัสือมอบฉันทะ จาํนวน 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค) ตามประกาศของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

เร่ืองกาํหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม พรอ้มซอง ปณ.กรณีส่งกลับ

เอกสารการมอบฉนัทะทางไปรษณีย ์(ขอแนะนาํใหใ้ชแ้บบ ข) 

15. แบบฟอรม์การลงทะเบียนท่ีมีบารโ์คด้ และรายงานประจาํปี 2563 (ในรูปแบบ QR Code)  (โปรดนาํมาในวนัประชมุ) 
 



  

 

การประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2564 หนา้ 2/6    บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) 

 

ดว้ยคณะกรรมการบริษัทของ บริษัท  จีเอ็มเอ็ม  แกรมมี่  จาํกัด (มหาชน)  (“บรษิัทฯ”) มีมติใหเ้รียกประชุม

สามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 (“การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ฯ”) ในวันศุกรท์ี่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 

Auditorium ชั้น 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี เพลส  เลขท่ี 50 ถนนสขุุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 เม่ือวนัที ่3 กรกฎาคม 2563 

ความเหน็คณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ซึ่งประชมุเมื่อ

วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2563 ใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ฯ พิจารณารบัรอง 

 

วาระที ่2  รับทราบการแถลงผลการดาํเนินงานในรอบปี 2563 และรับทราบรายงานประจาํปี 2563 

ความเหน็คณะกรรมการ:  เห็นสมควรรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2563 และเสนอรายงานประจาํปี 

2563 ของบรษิัทฯ ใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ฯ รบัทราบ 

 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด       

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ฯ พิจารณาอนุมตัิงบดลุ (งบแสดง

ฐานะการเงิน) และงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ สาํหรบัรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  ซึ่งไดผ่้าน

การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและลงนาม

รบัรองจากผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตแลว้ 

 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงนิกาํไรส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมายจากผลการดาํเนินงานปี 

2563 

ความเหน็คณะกรรมการ:   เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ฯ พิจารณาอนมุตังิดจดัสรรกาํไรส่วน

หน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย เน่ืองจากตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

บริษัทฯ มีผลขาดทุนสทุธิ จาํนวน 1,421 ลา้นบาท ซึ่งตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 38 และมาตรา 116 ของ

พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ทาํใหบ้รษิัทฯ ไม่สามารถจดัสรรเงินกาํไร

ไวเ้ป็นทนุสาํรองตามกฎหมายได ้

 

วาระที ่5  พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2563 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ฯ พิจารณาอนุมตัิงดจ่ายเงินปันผล

จากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 เน่ืองจากบริษัทฯ มีขาดทุนสทุธิจาํนวน 1,421 ลา้นบาท และมีขาดทุน

สะสมจาํนวน 1,418 ล้านบาท ตามลาํดับในงบการเงินเฉพาะกิจการ  ซึ่งตามมาตรา 115 ของพระราช 

บัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ระบุว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืน

นอกจากเงินกาํไรจะกระทาํมิได ้ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล จึงไม่

สามารถจ่ายเงินปันผลได ้

 

 



  

 

การประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2564 หนา้ 3/6    บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) 

 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติโอนทุนสาํรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุน้สามัญเพือ่ชดเชยผลขาดทนุ

สะสม  

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษัทไดร้่วมกันพิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมต่างๆ                 

และคาํนึงถึงสิทธิประโยชนส์ูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ อย่างครบถว้นแลว้ เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมสามัญ              

ผูถื้อหุน้ฯ พิจารณาอนุมตัิโอนทุนสาํรองตามกฎหมาย จาํนวน 13,719,594 บาท และ โอนส่วนเกินมลูค่าหุน้

สามัญ จํานวน 1,403,981,102 บาท เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมทั้งหมดของบริษัทฯ ตามงบการเงิน  

ณ 31 ธันวาคม 2563 จาํนวน 1,417,700,696  บาท ซึ่งภายหลังจากการชดเชยผลขาดทุนสะสมแลว้ ทาํให้

บริษัทฯ มีมีส่วนเกินมลูค่าหุน้สามัญคงเหลือ จาํนวน 492,987,095  บาท และผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ 

จะเท่ากบัศนูย ์ซึ่งจะทาํใหบ้รษิัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได ้หากบรษิทัฯ มีกาํไรในอนาคต 

 

วาระที ่7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ประจาํปี 

2564 

 ความเหน็คณะกรรมการ: (โดยกรรมการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชมุและพิจารณาในวาระนี)้ ไดม้ีการ

พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงความเหมาะสม เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่าบุคคลท่ีไดร้บัการ

เสนอชื่อในครัง้นีม้ีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบรษิัท ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทน จึงมีมติเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง

กรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน  3  ท่าน  ได้แก่  (1) นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน   

(2) นายสญัญาลกัษณ ์ชยัขจรวฒัน ์และ (3) นางสาวสวุิมล จึงโชติกะพิศิฐ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของ

บริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง (ประวตัิของบคุคลทัง้ 3 ท่านและนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามส่ิงท่ีส่ง

มาดว้ย 4.1 - 4.4) 

 

วาระที ่8  พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสาํหรับปี 2564 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการกําหนด

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบสําหรับปี 2564 รวมเป็นจํานวนเงิน   

6,650,000 บาท  (หกล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนในปีท่ีผ่านมาโดย

คณะกรรมการชดุย่อยอ่ืนไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน 

 

วาระที ่9  พิจารณาอนุมัติการแตง่ตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรับปี 2564 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ฯ พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผูส้อบ

บญัชีจาก บริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกัด (“อีวาย”)  เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ  สาํหรบัรอบปีบญัชี สิน้สุด 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  โดยกําหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงต่อไปนี้ เป็นผู้ทาํการสอบทานหรือ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ไดแ้ก่  (1) นายเติมพงษ์  โอปนพนัธุ ์ผูส้อบบญัชีรบั

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

เผ่าเจรญิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 5238  พรอ้มทัง้เสนอใหอ้นมุตัิการกาํหนดค่าสอบบญัชสีาํหรบัปี 2564 

เป็นจาํนวนเงินไม่เกนิ 3,053,600 บาท (สามลา้นหา้หมื่นสามพนัหกรอ้ยบาท) ซึ่งเท่ากบัปีท่ีผ่านมา 
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วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติกรอบการนําบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกัด (“ONE”) ซึ่งเป็น

กิจการร่วมค้าของบริษัทฯ แยกออกมาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปคร้ัง

แรก (IPO) และนําหุ้นสามัญของบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะวัน เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกัดเข้าจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) และมอบอํานาจดําเนินการในเร่ืองที่

เกี่ยวข้อง 

ความเหน็คณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ฯ พิจารณาอนมุตัิกรอบการนาํบรษิัท

ในกลุ่มบริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกัด (“ONE”) ซึ่งเป็นกิจการร่วมคา้ของบริษัทฯ แยกออกมาเสนอ

ขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครัง้แรก (IPO) และนาํหุน้สามญัของ ONE เขา้จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (รวมเรียกว่า “การเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ของ ONE”)  โดยสดัส่วนหุน้ท่ีจะเพ่ิมทุนเป็นจาํนวนรอ้ยละ 20.00 ของทุนชาํระแลว้ทัง้หมดของ 

ONE ภายหลงัการเพ่ิมทุน และมอบอาํนาจดาํเนินการใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม (Group CEO) หรือ

ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน (CFO) ของบริษัทฯ ดําเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องและจําเป็นเพ่ือให้การเข้า 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ของ ONE สามารถดาํเนินการไดส้าํเรจ็ลลุ่วง ซึ่งรวมถงึแต่ไม่จาํกดัเพียง การ

ดาํเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง การใช้สิทธิออกเสียงของกรรมการตัวแทนของ GRAMMY ท่ีดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการใน ONE และการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ ONE ในฐานะผูถื้อหุน้ของ ONE เพ่ือ

อนุมตัิให ้ONE ดาํเนินการท่ีจาํเป็นต่างๆ เพ่ือใหม้ีคุณสมบตัิและความพรอ้มในการเขา้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ของ ONE รวมถึงการกาํหนดนโยบาย การเขา้ทาํและลงนามในขอ้ตกลง สญัญา หรือเอกสารใน

นามของ GRAMMY ภายใตก้รอบการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ของ ONE ขา้งตน้  

ทั้งนี ้รายละเอียดของสารสนเทศเก่ียวกับกรอบการนาํบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกัด  

ซึ่งเป็นกิจการรว่มคา้ของบริษัทฯ แยกออกมาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครัง้แรก 

(IPO) และนําหุ้นสามัญของบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกัดเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมอบอาํนาจดาํเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 

วาระที ่11 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ความเห็นคณะกรรมการ: เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 105 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  

พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ซึ่งกาํหนดว่าผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้มน่อ้ยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวน

หุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได้

รวมถึงเพ่ือเปิดโอกาสใหก้ับผูถื้อหุน้ท่ีอาจมีขอ้ซักถามหรือประสงคจ์ะแสดงความเห็นอ่ืนๆ เพ่ิมเติม (ถา้มี) 

จึงเห็นสมควรบรรจุวาระนีไ้ว้ในหนังสือนัดประชุม อย่างไรก็ตาม ตามหลักการกํากับดูแลกิจการบริษัท 

จดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และโครงการประเมินคุณภาพการ 

จดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ไม่แนะนาํใหม้ีการเพ่ิม

วาระอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบไุวใ้นหนงัสือนดัประชมุใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิหรือลงมต ิ

  ทั้งนี ้บริษัทฯ กาํหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 (Record Date)  

ในวันท่ี 26 มีนาคม 2564 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวขา้งตน้โดยพรอ้ม

เพรียงกัน โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. 

ของวันศุกรท์ี ่30 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 
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บริษัทฯ ไดต้ิดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโควิด 19 อย่างใกลช้ิด และมีความตัง้ใจ

อย่างเต็มท่ีท่ีจะจัดเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามแนวทางและคาํแนะนาํท่ีส่วนราชการและหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง เร่ืองการจดัประชมุท่ีมีลกัษณะเป็นการรวมกนัของคนหมู่มากอย่างเครง่ครดั ซึ่งมีผลทาํใหจ้าํนวนท่ีนั่งในหอ้งประชมุ

ซึ่งตอ้งเวน้ระยะห่างในทุกจุด รองรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมในหอ้งไดป้ระมาณ 30 ท่ีนั่ง และท่ีนั่งภายนอกหอ้งประชุมซึ่งตอ้งเวน้

ระยะห่างเช่นกันอีกจาํนวนหน่ึง ซึ่งอาจไม่สามารถอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดเ้ทียบเท่าการจัดประชุมใน

สถานการณป์กติ ในการนี ้เพ่ือความปลอดภยัและสขุอนามยัของทุกท่าน  บริษัทฯ จึงขอใหทุ้กท่านศึกษาทาํความเขา้ใจและ

ปฏิบตัิตามมาตรการและแนวปฏิบตัิในการประชุมท่ีแสดงไวใ้นเอกสารการประชมุนีอ้ย่างเครง่ครดั โดยขอความร่วมมือใหท่้าน

ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะการเข้าประชุมให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหน่ึง (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5)  

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได  ้โดยไม่ต้องมาประชุมดว้ยตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะท่ีแสดงความ

ประสงคใ์นการลงคะแนนเสียงไวแ้ลว้ (ขอแนะนาํใหใ้ชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ข (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 14)) ใส่ซองตอบรบัซึง่บริษัทฯ 

ไดจ้ดัส่งใหพ้รอ้มหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 (ไม่ตอ้งติดแสตมป์) มายงัเลขานุการบริษัท บมจ.จีเอ็มเอ็ม 

แกรมมี่ ชั้น 41 เลขท่ี 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสุขุมวิท 21(อโศก)แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 

10110 ภายในวนัพฤหสับดีท่ี 22 เมษายน  2564 

  หรือ หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้นี ้

โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข  แบบใดแบบหน่ึง (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 14)   

ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และยื่นต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนเขา้ร่วมประชุม ส่วนผู้ถือหุ้น

ต่างชาติ ซึ่งแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ โปรดใชห้นังสือมอบฉันทะ แบบ ก 

หรือแบบ ข หรือแบบ ค  แบบใดแบบหน่ึง  ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดส่้งรายละเอียดเอกสารและหลกัฐานท่ีตอ้งแสดงก่อนเขา้รว่มประชมุ

มาพรอ้มกนันี ้(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8)  

  ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้รว่มประชมุแทนกรุณาแจง้ความ

ประสงคเ์ข้าร่วมประชุมให้บริษัทฯ รบัทราบเป็นการล่วงหน้า ตามแบบแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจาํปี 2564 (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 12) และนาํส่งใหแ้ก่บรษิัทฯ ไดท้าง E-mail : cs@gmmgrammy.com  หรือใส่ซองตอบรบัซึ่ง

บริษัทจัดส่งให้พรอ้มหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 (ไม่ต้องติดแสตมป์) มายังเลขานุการบริษัท  

บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ชั้น 41 เลขท่ี 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  เพลส ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนือ  

เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 ภายในวนัพฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน 2564 ทั้งนี ้หากมีผู้เขา้ร่วมประชุมเป็นจาํนวนมากหรือมา

พรอ้มกนักนัหลายท่าน อาจทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในการคดักรองและการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ เละเน่ืองจากจาํนวนท่ีนั่งมี

จาํกัด ดังนั้น เมื่อท่ีนั่งเต็มแลว้ บรษิัทฯ ขอความรว่มมือใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของ

บรษิัทฯ แทนการเขา้ประชมุดว้ยตนเอง บรษิัทฯ จึงตอ้งขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้

ทัง้นี ้ในการเขา้ร่วมประชุมฯ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านตอ้งกรอกขอ้มูลในแบบสอบถาม สาํหรบัคัดกรองโรค

ไวรสัโคโรนา (“COVID-19”) เพ่ือการเฝา้ระวงั COVID-19 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 13 โดยขอความรว่มมือท่านใหข้อ้มลูท่ีถูกตอ้ง

เป็นความจรงิ เพ่ือประโยชนใ์นการรกัษาและป้องกนัการแพรก่ระจายเชือ้และเพ่ือใหก้ารลงทะเบียนการเขา้รว่มประชมุสามญั 

ผูถื้อหุน้ฯ เป็นไปดว้ยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ รวมทัง้ บริษัทฯ ขอใหท่้านผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะ โปรดนาํแบบฟอรม์

การลงทะเบียนท่ีมีบารโ์คด้ และรายงานประจาํปี 2563 (ในรูปแบบ QR Code) (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 15) มาในวันประชุมดว้ย  

โดยผูถื้อหุน้สามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัวิธีการมอบฉนัทะไดจ้ากเอกสารท่ีแนบมาพรอ้มนี ้(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8)  
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การประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2564 หนา้ 6/6    บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) 

 

 นอกจากนี ้เพ่ือใหท่้านไดร้บัประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรกัษาสิทธิประโยชนข์องท่านอย่าง

เต็มท่ี หากท่านมีคาํถามท่ีต้องการให้บริษัทฯ ชีแ้จงในแต่ละวาระ ท่านสามารถจัดส่งคาํถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมไดต้าม

รายละเอียดในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9  หรือ หากตอ้งการขอรบัรายงานประจาํปีฉบบัรูปเล่ม สามารถติดต่อไดท่ี้สาํนกัเลขานกุารองคก์ร  

 อน่ึง เพ่ือใหท่้านผูถื้อหุน้สามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดโ้ดยสะดวกและรวดเรว็ยิ่งขึน้ บรษิัทฯ ไดม้ีการเผยแพร่หนงัสือ

เชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ฉบบันี ้ แบบหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุในครัง้นี ้ 

รวมทัง้ การดาวนโ์หลดเอกสาร ไวท่ี้เว็บไซตบ์รษิัท (www.gmmgrammy.com) ทัง้ในรูปแบบท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป  สาํหรบัรายงานประจาํปี 2563 บริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่บนเว็บไซตบ์รษิัทฯ ล่วงหนา้

ก่อนวนัประชมุเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 21 วนั  

                                   ขอแสดงความนบัถือ            

              

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อเร่ืองการประชมุผูถื้อหุน้ไดท้ี่ :  

สาํนกัเลขานกุารองคก์ร โทรศพัท ์ : (662) 669 9291 / (662) 669 9712  โทรสาร: (662) 665 8137   อีเมล:์ cs@gmmgrammy.com  

(นายไพบลูย ์ดาํรงชยัธรรม) 

ประธานกรรมการบรษิัท 

โดยมติคณะกรรมการบรษิัท 
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