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ท่ี GRAMMY 007/2563 

วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 

 

เร่ือง แจ้งมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษทั เร่ืองอนมุตัิแก้ไขข้อบงัคบับริษทัฯ กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 

รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลและงดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2562 เป็นการเพ่ิมเติม 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 
ท่ีป ระชุมค ณ ะกรรม การบ ริษั ท  จี เอ็ม เอ็ม  แกรม มี่  จํ ากัด  (ม ห าชน ) (”บ ริษั ท ฯ”) ค รัง้ ท่ี  3/2563 เมื่ อวัน ท่ี  

15 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติดงันี ้ 

1. อนมุตัิให้เสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจาํปี 2563 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเตมิข้อบงัคบัของบริษัท 

ข้อท่ี 21 และข้อท่ี 30 เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

โดยมรีายละเอียดของการเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบับริษัทฯ ดงันี ้

ข้อบังคับบริษทั ฉบับปัจจบุัน ข้อบังคับบริษทั ที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อที่  21. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมา

ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทัง้หมดจึงจะ

เป็นองค์ประชมุ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุ

หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้

รองประธานเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี

แต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึง่มาประชมุเลือก

กรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชมุ 

 ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานใน

ท่ีประชุมจะกําหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุม

และดํ า เนิ น ก ารใด ๆ  ใน การป ระชุม ดั งก ล่าว ผ่ าน ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยท่ีกรรมการอย่างน้อยหน่ึงในสาม 

(1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในท่ีประชุมแห่งเดียวกันและ

กรรมการทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทย

ขณะท่ีมีการประชมุ  

 การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสอง

ต้องมี กระบ วน การรักษ าความ มั่นค งป ลอดภัย ด้ าน

สารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทัง้เสียงและภาพ

แล้วแต่กรณี  ของกรรมการทุกรายในท่ีประชุมตลอด

ระย ะเวลา ท่ี มี ก ารป ระชุม  รวม ทั ง้ ข้อ มูล จราจรท าง

คอมพิวเตอร์ท่ีเกิดจากบันทึกดังกล่าว และมีระบบควบคุม

การประชมุเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

 กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

ข้อที่ 21. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมา

ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทัง้หมดจึงจะ

เป็นองค์ประชมุ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุ 

หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้

รองประธานเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือ

มีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุม

เลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชมุ 

           ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานในท่ี

ประชุมจะกําหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและ

ดําเนินการใด ๆ ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบตัิตาม

หลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีกฎหมายกําหนดไว้ในเร่ืองนัน้ๆ ด้วย  

          โดยกรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขท่ี

กล่าวข้างต้นถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอนัสามารถนบัเป็น

องค์ประชมุได้และถือว่าการประชมุท่ีชอบด้วยกฎหมาย 

 การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชมุคณะกรรมการให้ถือ

เสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงในการ

ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ไม่มี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน

ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็น

เสียงชีข้าด 
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ข้อบังคับบริษทั ฉบับปัจจบุัน ข้อบังคับบริษทั ที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม 

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขท่ี

กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถ

นับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการ

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุม

ตามวิธีการท่ีบญัญัติไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบัฉบบันี ้ 

 การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุคณะกรรมการให้ถือ

เสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงในการ

ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ไม่มี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน

ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็น

เสียงชีข้าด  

ข้อที่ 30. ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น ต้องมีผู้ ถือหุ้ นและมีผู้ รับ

มอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 

หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมี

หุ้ นนับรวมกันได้ไม่ น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้ น ท่ี

จําหน่ายได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ    

              ในกรณีท่ีปรากฎว่า การประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อ

ล่วงเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วม

ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการ

ประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้น การประชุมเป็นอัน

ระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้ นนัน้มิใช่การเรียกประชุม 

เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดั

ประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการ

ประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่า จะต้องคบองค์ประชมุ 

             ทัง้นี ้หุ้ นท่ีบริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนัน้ ไม่นับเป็น

องค์ประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้น  

 

ข้อที่ 30. ใน การป ระชุม ผู้ ถื อหุ้ น  ต้ องมี ผู้ ถื อหุ้ น และมี                

ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 

คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และ

ต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ี

จําหน่ายได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ    

            ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นแต่ละครัง้ คณะกรรมการ

บ ริษั ท อ าจ กํ าห น ด ให้ มี ก ารป ระชุม ผู้ ถื อ หุ้ น ผ่ าน ส่ื อ

อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการ

ท่ีกฎหมายกําหนดไว้ในเร่ืองนัน้ๆ ด้วย  

          ในการประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือจัดให้มีการประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์  ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชุมสามารถดําเนินการตามวิธีการและ

ระยะเวลาท่ีกฎหมายหรือข้อบงัคบัเก่ียวกับการประชมุนัน้ได้

กําหนดไว้หรือจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ แต่

ทัง้นี ้ต้องส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาทางหนงัสือพิมพ์

ตามท่ีกฎหมายหรือข้อบงัคบันัน้กําหนดไว้ 

         ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ผ่ า น ส่ื อ

อิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการ และเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกล่าวมา

ข้างต้น  ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชมุอนัสามารถนบัเป็นองค์

ป ระ ชุ ม ได้   แ ล ะ ถื อ ว่ า ก า รป ระ ชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ผ่ า น ส่ื อ

อิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าวเป็นการประชมุโดยชอบด้วยกฎหมาย

ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ในเร่ืองนัน้ๆ   

 ในกรณี ท่ีปรากฎว่า การประชุมผู้ ถือหุ้ นครัง้ใด                  
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ข้อบังคับบริษทั ฉบับปัจจบุัน ข้อบังคับบริษทั ที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม 

เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งเข้า

มาร่วมประชมุไม่ครบองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการ

ประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้น การประชุมเป็นอัน

ระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้ นนัน้มิใช่การเรียกประชุม 

เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัด

ประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการ

ประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่า จะต้องครบองค์ประชมุ 

             ทัง้นี ้หุ้ นท่ีบริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนัน้ ไม่นับเป็น

องค์ประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

โดยขออนุมัติให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทท่ีกรม

พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคําหรือดําเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตาม

คําสัง่ของนายทะเบียน 

2. อนุมตัิให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินกําไรสุทธิเป็นทุนสํารอง

ตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี 2562 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมเป็นจํานวนเงิน

ทัง้สิน้ 13,719,594 บาท 

3. อนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก

กําไรของบริษัทฯ ปี 2562 จํานวน 2 ครัง้ ดงันี ้

1) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2562  ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้

บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกําไรสุทธิ งวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ในอัตรา 0.10 บาท 

ต่อหุ้น เมื่อวนัท่ี 12 กนัยายน 2562  

2) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 24 มีนาคม 2563 จึงได้มีมติอนุมตัิให้

บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกําไรของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.20 

บาทต่อหุ้น เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2563 ซึง่การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลครัง้ท่ี 2 นี ้เพ่ือลดผลกระทบท่ี

อาจเกิดขึน้กับผู้ ถือหุ้ นจากการเล่ือนการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2563 ท่ีกําหนดไว้วันท่ี 28 

เมษายน 2563 ออกไปไม่มีกําหนด จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

(“COVID-19”) 

ทัง้นี ้เมื่อรวมการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลทัง้ 2 ครัง้ในข้างต้น ส่งผลให้เงินปันผลรวมท่ีจ่ายจากกําไรของบริษัทฯ 

ทัง้ปี 2562 รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ประมาณ 246 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

89.8 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (274 ล้านบาท) ซึง่สงูกว่านโยบายการจ่ายปันผลท่ี

บริษัทกําหนดไว้  

ดังนัน้คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล

ประจําปี 2562 เป็นการเพ่ิมเติม 
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3) กําหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้ น ท่ีมี สิทธิ เข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ ถือหุ้ นประจําปี  2563 (Record Date) คือวัน ท่ี  

2 มิถนุายน 2563 

4) กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวนัท่ี 3 กรกฎาคม  2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Auditorium 

ชัน้ 21 เลขท่ี 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสขุมุวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา  กรุงเทพฯ  

5) กําหนดวาระการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ดงันี ้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2562 

วาระท่ี 2 รับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบปี 2562 และรับทราบรายงานประจําปี 2562 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  

วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัจิดัสรรเงนิกําไรสทุธิประจําปี 2562 ส่วนหน่ึงไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย 

วาระท่ี 5 พิจารณารับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และอนมุตัิงดจ่ายปันผลประจําปี 2562เพ่ิมเติม 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ประจําปี 2563 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย สําหรับปี 2563 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีสําหรับปี 2563 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบับริษัท 

วาระท่ี 10 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 

บริษัทได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโควิด 19 อย่างใกล้ชิด และมีความตัง้ใจอย่างเต็มท่ีท่ีจะจดัเตรียมการ

ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามแนวทางและคําแนะนําท่ีส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เร่ืองการจัดประชุมท่ีมีลักษณะเป็นการ

รวมกนัของคนหมู่มากอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีผลทําให้จํานวนที่น่ังในห้องประชุมซ่ึงต้องเว้นระยะห่างในทุกจุด รองรับผู้ เข้าร่วมประชมุในห้อง

ได้ประมาณ 30 ท่ีนั่ง และท่ีนั่งภายนอกห้องประชุมซึ่งต้องเว้นระยะห่างเข่นกันอีกจํานวนหน่ึง ซึ่งอาจไม่สามารถอํานวยความสะดวกให้แก่

ผู้ เข้าร่วมประชุมได้เทียบเท่าการจดัประชุมในสถานการณ์ปกติ ในการนี ้เพ่ือความปลอดภยัและสขุอนามยัของทุกท่าน  บริษัทจึงใคร่ขอความ

ร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะการเข้าประชุมให้แก่กรรมการอสิระของบริษัท ตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีท่านสามารถ

แจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระล่วงหน้าได้โดยบริษัทจะจดัส่งแบบหนงัสือมอบฉันทะพร้อมกับรายชื่อกรรมการอิสระท่ีจะ

เสนอเป็นผู้ รับมอบฉันทะท่ีจะจดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นต่อไป สําหรับท่านผู้ ถือหุ้นท่ีมีความประสงค์จะเข้าร่วม

ประชมุด้วยตนเองบริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ ถือหุ้นโปรดแจ้งความประสงค์ท่ีจะเข้าประชมุให้บริษัททราบเป็นการล่วงหน้าด้วย 

ทัง้นีบ้ริษัทจะแจ้งมาตรการต่างๆ โดยละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกบัหนังสอืนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่

จะส่งให้ผู้ถือหุ้นต่อไป 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

         ขอแสดงความนบัถือ  

  

 

        (นางกานต์สดุา แสนสทุธ์ิ) 

         ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน       

      ผู้มีอํานาจรายงานสารสนเทศ  
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