หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2564

บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

ณ ห้อง Auditorium ชัน้ 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
เลขที่ 50 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

แนวทางปฏิบัตใิ นการเข้าร่วมประชุม

ด้ว ยความตระหนักและห่ว งใยต่อสถานการณ์ก ารแพร่ร ะบาดของไวรัส โคโรนาสายพัน ธุ์ใ หม่ 2019
(COVID-19) ตลอดจนสุขภาพ และความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่วมประชุม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด
(มหาชน) จึงขอความร่วมมื อผูจ้ ะเข้าร่วมประชุม ทุกท่านกรุ ณาศึกษา ทํา ความเข้าใจและปฏิ บตั ิตาม
แนวทางปฏิบตั ใิ นการเข้าร่วมประชุม ซึ่งแสดงในเอกสารนีอ้ ย่างเคร่งครัด
เพือ่ ลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคและเนื่องจากจํานวนทีน่ ่ังมีจาํ กัดจากการเว้นระยะห่างทางสังคม
 ขอความร่วมมือท่านผูถ้ ือหุน้ กรุณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 กรุณาส่งคําถามล่วงหน้า
หากประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 กรุณาส่งแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564
 กรุณาให้ความร่วมมือในการปฏิบตั ติ ามกระบวนการและขัน้ ตอนการคัดกรองโรค รวมถึงการให้ขอ้ มูล
ในแบบสอบถามสําหรับคัดกรองโรค COVID-19โดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริง
 จัดเตรียมและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยูใ่ นสถานที่ประชุม
 บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้รบั ประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุม
 สอบถามคําถามและแสดงความคิดเห็นโดยวิธีการเขียนในกระดาษคําถามเท่านัน้

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 12.00 น.
เพือ่ ความสะดวกรวดเร็วในการประชุม

 โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด มาในวันประชุม
 ไม่มีการแจกของที่ระลึกให้กบั ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะที่มาร่วมประชุม

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

GMM Grammy Public Company Limited
ทะเบียนเลขที่ / Registration No. 0107537000955

วันที่ 30 มีนาคม 2564
เรื่อง

: ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564

เรียน

: ท่านผูถ้ ือหุน้ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย:
1. วัตถุประสงค์และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผูถ้ ือหุน้
2. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
3. สรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจําปี 2563
4. ประวัติของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจาก
ตําแหน่งตามวาระและนิยามกรรมการอิสระของบริษัท (4.1 - 4.4)
5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ)
6. สารสนเทศเกี่ยวกับกรอบการนําบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด ซึ่งเป็ นกิจการร่วมค้าของ
บริษัทฯ แยกออกมาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็ นการทั่วไปครัง้ แรก (IPO) และนําหุน้ สามัญ
ของบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และมอบอํานาจดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
7. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
8. ข้อปฏิบตั ิและเงื่อนไขสําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564
9. หลักเกณฑ์ในการส่งคําถามล่วงหน้าสําหรับผูถ้ ือหุน้
10. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สําหรับดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2563
11. แผนที่ตงั้ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) (สถานที่จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564)
12. แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564
13. แบบสอบถามสําหรับคัดกรองโรค COVID-19
สิ่งที่ส่งมาด้วย: (เอกสารแยกออกจากเล่ม)
14. หนังสือมอบฉันทะ จํานวน 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค) ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่องกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมซอง ปณ.กรณีส่งกลับ
เอกสารการมอบฉันทะทางไปรษณีย ์ (ขอแนะนําให้ใช้แบบ ข)
15. แบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด และรายงานประจําปี 2563 (ในรูปแบบ QR Code) (โปรดนํามาในวันประชุม)
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัทของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้เรียกประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 (“การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ฯ”) ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
Auditorium ชั้น 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เมือ่ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ฯ พิจารณารับรอง

วาระที่ 2

รับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบปี 2563 และรับทราบรายงานประจําปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2563 และเสนอรายงานประจําปี
2563 ของบริษัทฯ ให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ฯ รับทราบ

วาระที่ 3

พิ จารณาอนุ มัติ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุ น เบ็ ดเสร็จ สําหรั บรอบปี บัญ ชี สิ้น สุ ด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ฯ พิจารณาอนุมตั ิงบดุล (งบแสดง
ฐานะการเงิน) และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปี บญ
ั ชี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษั ทและคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและลงนาม
รับรองจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินกําไรส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจากผลการดําเนินงานปี
2563
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ฯ พิจารณาอนุมตั งิ ดจัดสรรกําไรส่วน
หนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย เนื่องจากตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ จํานวน 1,421 ล้านบาท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 และมาตรา 116 ของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทําให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดสรรเงินกําไร
ไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายได้

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ฯ พิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผล
จากผลการดําเนินงานประจําปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจาํ นวน 1,421 ล้านบาท และมีขาดทุน
สะสมจํา นวน 1,418 ล้านบาท ตามลําดับ ในงบการเงิน เฉพาะกิ จการ ซึ่งตามมาตรา 115 ของพระราช
บัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระบุว่า การจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่น
นอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได้ ในกรณี ท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผล จึงไม่
สามารถจ่ายเงินปั นผลได้
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิโอนทุนสํารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญเพือ่ ชดเชยผลขาดทุน
สะสม
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมต่างๆ
และคํานึงถึงสิทธิประโยชน์สูงสุดแก่ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ อย่างครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรให้ท่ีประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ฯ พิจารณาอนุมตั ิโอนทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 13,719,594 บาท และ โอนส่วนเกินมูลค่าหุน้
สามั ญ จํา นวน 1,403,981,102 บาท เพื่ อ ชดเชยผลขาดทุ น สะสมทั้ ง หมดของบริษั ท ฯ ตามงบการเงิ น
ณ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 1,417,700,696 บาท ซึ่งภายหลังจากการชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้ว ทําให้
บริษัทฯ มีมีส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญคงเหลือ จํานวน 492,987,095 บาท และผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ
จะเท่ากับศูนย์ ซึ่งจะทําให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ หากบริษทั ฯ มีกาํ ไรในอนาคต

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ประจําปี
2564
ความเห็นคณะกรรมการ: (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เข้าร่วมประชุมและพิจารณาในวาระนี)้ ได้มีการ
พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงความเหมาะสม เพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่าบุคคลที่ได้รบั การ
เสนอชื่อในครัง้ นีม้ คี ณ
ุ สมบัติท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่ าตอบแทน จึ งมี มติ เห็ นสมควรเสนอให้ท่ี ประชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้นฯ พิ จารณาอนุ มัติ การแต่ งตั้ง
กรรมการที่ ค รบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระจํานวน 3 ท่ าน ได้แก่ (1) นายสุ วิ ทย์ มาไพศาลสิ น
(2) นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์ และ (3) นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของ
บริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง (ประวัติของบุคคลทัง้ 3 ท่านและนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย 4.1 - 4.4)

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติกาํ หนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสําหรับปี 2564
ความเห็น คณะกรรมการ: เห็ น สมควรเสนอให้ท่ี ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ฯ พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารกํา หนด
ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการบริษั ท และคณะกรรมการตรวจสอบสํา หรับ ปี 2564 รวมเป็ น จํา นวนเงิ น
6,650,000 บาท (หกล้า นหกแสนห้ า หมื่ น บาทถ้ ว น) ซึ่ ง เท่ า กั บ วงเงิ น ค่ า ตอบแทนในปี ที่ ผ่ า นมาโดย
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2564
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ฯ พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ ผูส้ อบ
บัญชีจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (“อีวาย”) เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบปี บญ
ั ชี สิน้ สุด
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 โดยกําหนดให้ผู้ส อบบัญ ชี ค นใดคนหนึ่ งต่ อ ไปนี ้ เป็ น ผู้ทาํ การสอบทานหรือ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่ (1) นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาตเลขที่ 4501 หรือ (2) นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4958 หรือ (3) นางพูนนารถ
เผ่าเจริญ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5238 พร้อมทัง้ เสนอให้อนุมตั ิการกําหนดค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2564
เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 3,053,600 บาท (สามล้านห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาท) ซึ่งเท่ากับปี ท่ผี ่านมา

การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564
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วาระที่ 10

พิจารณาอนุ มัติกรอบการนําบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (“ONE”) ซึ่งเป็ น
กิจการร่วมค้าของบริษัทฯ แยกออกมาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็ นการทั่วไปครั้ง
แรก (IPO) และนําหุ้นสามัญของบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัดเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และมอบอํานาจดําเนินการในเรื่องที่
เกี่ยวข้อง
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ฯ พิจารณาอนุมตั ิกรอบการนําบริษัท
ในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (“ONE”) ซึ่งเป็ นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ แยกออกมาเสนอ
ขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็ นการทั่วไปครัง้ แรก (IPO) และนําหุน้ สามัญของ ONE เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย (“ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ”) (รวมเรีย กว่า “การเข้าจดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ของ ONE”) โดยสัดส่วนหุน้ ที่จะเพิ่มทุนเป็ นจํานวนร้อยละ 20.00 ของทุนชําระแล้วทัง้ หมดของ
ONE ภายหลังการเพิ่มทุน และมอบอํานาจดําเนินการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO) หรือ
ประธานเจ้า หน้าที่ ก ารเงิ น (CFO) ของบริษั ท ฯ ดําเนิ น การในเรื่อ งที่ เกี่ ย วข้อ งและจํา เป็ น เพื่ อ ให้ก ารเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE สามารถดําเนินการได้สาํ เร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง การ
ดําเนิ นการต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้อง การใช้สิ ท ธิ ออกเสีย งของกรรมการตัวแทนของ GRAMMY ที่ด าํ รงตําแหน่ ง
กรรมการใน ONE และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ ONE ในฐานะผูถ้ ือหุน้ ของ ONE เพื่อ
อนุมตั ิให้ ONE ดําเนินการที่จาํ เป็ นต่างๆ เพื่อให้มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ของ ONE รวมถึงการกําหนดนโยบาย การเข้าทําและลงนามในข้อตกลง สัญญา หรือเอกสารใน
นามของ GRAMMY ภายใต้กรอบการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE ข้างต้น
ทั้งนี ้ รายละเอียดของสารสนเทศเกี่ยวกับกรอบการนําบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
ซึ่งเป็ นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ แยกออกมาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็ นการทั่วไปครัง้ แรก
(IPO) และนําหุ้นสามัญ ของบริษัท ในกลุ่ม บริษั ท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัดเข้าจดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมอบอํานาจดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

วาระที่ 11

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ความเห็ น คณะกรรมการ: เพื่ อ ให้เป็ น ไปตามมาตรา 105 ของพระราชบั ญ ญั ติ บ ริษั ท มหาชนจํา กั ด
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกําหนดว่าผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจํานวน
หุน้ ที่จาํ หน่ายได้ทงั้ หมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาํ หนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
รวมถึงเพื่อเปิ ดโอกาสให้กับผูถ้ ือหุน้ ที่อาจมีขอ้ ซักถามหรือประสงค์จะแสดงความเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี)
จึงเห็ น สมควรบรรจุวาระนี ไ้ ว้ในหนังสือ นัด ประชุม อย่ างไรก็ ต าม ตามหลักการกํากับ ดูแลกิ จการบริษั ท
จดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และโครงการประเมินคุณภาพการ
จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ไม่แนะนําให้มีการเพิ่ม
วาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิหรือลงมติ

ทั้งนี ้ บริษั ทฯ กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ มีสิ ทธิ เข้าร่วมประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 (Record Date)
ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 จึงขอเรียนเชิญ ท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อม
เพรียงกัน โดยบริษัทฯ จะเปิ ดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.
ของวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2563 เป็ นต้นไป
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564
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บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด 19 อย่างใกล้ชิด และมีความตัง้ ใจ
อย่างเต็มที่ท่ีจะจัดเตรียมการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นให้เป็ นไปตามแนวทางและคําแนะนําที่ส่วนราชการและหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง เรื่องการจัดประชุมที่มีลกั ษณะเป็ นการรวมกันของคนหมู่มากอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีผลทําให้จาํ นวนที่น่ งั ในห้องประชุม
ซึ่งต้องเว้นระยะห่างในทุกจุด รองรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมในห้องได้ประมาณ 30 ที่น่ งั และที่น่ งั ภายนอกห้องประชุมซึ่งต้องเว้น
ระยะห่างเช่นกันอีกจํานวนหนึ่ง ซึ่งอาจไม่สามารถอํานวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ ข้าร่วมประชุมได้เทียบเท่าการจัดประชุมใน
สถานการณ์ปกติ ในการนี ้ เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของทุกท่าน บริษัทฯ จึงขอให้ทุกท่านศึกษาทําความเข้าใจและ
ปฏิบตั ิตามมาตรการและแนวปฏิบตั ิในการประชุมที่แสดงไว้ในเอกสารการประชุมนีอ้ ย่างเคร่งครัด โดยขอความร่วมมือให้ท่าน
ผู้ถื อ หุ้ น พิ จ ารณามอบฉั น ทะการเข้ า ประชุ ม ให้ แ ก่ ก รรมการอิ ส ระของบริ ษั ท ฯ ท่ า นใดท่ า นหนึ่ ง (สิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ว ย 5)
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยไม่ ต ้องมาประชุมด้วยตนเอง โดยส่ งหนังสือมอบฉันทะที่ แสดงความ
ประสงค์ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้ว (ขอแนะนําให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (สิ่งที่ส่งมาด้วย 14)) ใส่ซองตอบรับซึ่งบริษัทฯ
ได้จดั ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 (ไม่ตอ้ งติดแสตมป์ ) มายังเลขานุการบริษัท บมจ.จีเอ็มเอ็ม
แกรมมี่ ชั้น 41 เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสุขุมวิท 21(อโศก)แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ
10110 ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน 2564
หรือ หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้ บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้ นี ้
โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 14)
ให้ค รบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมปิ ด อากรแสตมป์ 20 บาท และยื่น ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษั ท ฯ ก่อ นเข้าร่วมประชุม ส่วนผู้ถือหุ้น
ต่างชาติ ซึ่งแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
หรือแบบ ข หรือแบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้ส่งรายละเอียดเอกสารและหลักฐานที่ตอ้ งแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
มาพร้อมกันนี ้ (สิ่งที่สง่ มาด้วย 8)
ขอให้ผถู้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าร่วมประชุมแทนกรุณาแจ้งความ
ประสงค์เข้าร่วมประชุม ให้บ ริษั ท ฯ รับ ทราบเป็ นการล่วงหน้า ตามแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) และนําส่งให้แก่บริษัทฯ ได้ทาง E-mail : cs@gmmgrammy.com หรือใส่ซองตอบรับซึ่ง
บริษั ท จัด ส่ ง ให้พ ร้อ มหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม สามั ญ ผู้ถื อ หุ้น ประจํา ปี 2564 (ไม่ ต ้อ งติ ด แสตมป์ ) มายัง เลขานุ ก ารบริษั ท
บมจ.จี เอ็ ม เอ็ ม แกรมมี่ ชั้น 41 เลขที่ 50 อาคารจี เอ็ ม เอ็ ม แกรมมี่ เพลส ถนนสุขุม วิ ท 21 (อโศก)แขวงคลองเตยเหนื อ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน 2564 ทั้งนี ้ หากมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็ นจํานวนมากหรือมา
พร้อมกันกันหลายท่าน อาจทําให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เละเนื่องจากจํานวนที่น่งั มี
จํากัด ดังนั้น เมื่อที่น่ งั เต็มแล้ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทฯ แทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จึงต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้
ทัง้ นี ้ ในการเข้าร่วมประชุมฯ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านต้องกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม สําหรับคัดกรองโรค
ไวรัสโคโรนา (“COVID-19”) เพื่อการเฝ้าระวัง COVID-19 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13 โดยขอความร่วมมือท่านให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง
เป็ นความจริง เพื่อประโยชน์ในการรักษาและป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ และเพื่อให้การลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ฯ เป็ นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ รวมทัง้ บริษัทฯ ขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอร์ม
การลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด และรายงานประจําปี 2563 (ในรู ปแบบ QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 15) มาในวันประชุมด้วย
โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการมอบฉันทะได้จากเอกสารที่แนบมาพร้อมนี ้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
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นอกจากนี ้ เพื่อให้ท่านได้รบั ประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็ นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่าง
เต็มที่ หากท่านมีค าํ ถามที่ต ้องการให้บริษัทฯ ชีแ้ จงในแต่ละวาระ ท่านสามารถจัดส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ตาม
รายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หรือ หากต้องการขอรับรายงานประจําปี ฉบับรูปเล่ม สามารถติดต่อได้ท่สี าํ นักเลขานุการองค์กร
อนึ่ง เพื่อให้ท่านผูถ้ ือหุน้ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่หนังสือ
เชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ฉบับนี ้ แบบหนังสือมอบฉันทะและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครัง้ นี ้
รวมทัง้ การดาวน์โหลดเอกสาร ไว้ท่เี ว็บไซต์บริษัท (www.gmmgrammy.com) ทัง้ ในรูปแบบที่เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2564 เป็ นต้นไป สําหรับรายงานประจําปี 2563 บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 21 วัน
ขอแสดงความนับถือ

(นายไพบูลย์ ดํารงชัยธรรม)
ประธานกรรมการบริษัท
โดยมติคณะกรรมการบริษัท

ติดต่อเรื่องการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้ที่ :
สํานักเลขานุการองค์กร โทรศัพท์ : (662) 669 9291 / (662) 669 9712 โทรสาร: (662) 665 8137 อีเมล์: cs@gmmgrammy.com
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