ที่ GRAMMY 007/2563

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เรื่ อง

แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั เรื่ องอนุมตั ิแก้ ไขข้ อบังคับบริษทั ฯ กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลและงดจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2562 เป็ นการเพิ่มเติม

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ ป ระชุ ม คณ ะกรรมการบริ ษั ท จี เ อ็ ม เอ็ ม แกรมมี่ จํ า กั ด (มหาชน) (”บริ ษั ทฯ”) ครั ง้ ที่ 3/2563 เมื่ อ วั น ที่
15 พฤษภาคม 2563 ได้ มีมติดงั นี ้
1. อนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัท
ข้ อที่ 21 และข้ อที่ 30 เพื่อให้ สอดคล้ องกับพระราชกําหนดว่าด้ วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
โดยมีรายละเอียดของการเสนอแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับบริษัทฯ ดังนี ้
ข้ อบังคับบริษทั ฉบับปั จจุบัน

ข้ อบังคับบริษทั ที่ขอเสนอแก้ ไขเพิ่มเติม

ข้ อที่ 21. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้ องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทังหมดจึ
้
งจะ
เป็ นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้
รองประธานเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมี
แต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึง่ มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม

ข้ อที่ 21. ในการประชุม คณะกรรมการ ต้ อ งมี กรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทังหมดจึ
้
งจะ
เป็ นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้
รองประธานเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อ
มีแต่ ไม่สามารถปฏิ บัติ หน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานใน
ที่ป ระชุม จะกํ าหนดให้ กรรมการของบริ ษั ทเข้ าร่ วมประชุม
และดํ า เนิ น การใดๆ ในการป ระชุ ม ดั ง กล่ า วผ่ า นสื่ อ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก็ ได้ โดยที่ ก รรมการอย่ างน้ อ ยหนึ่ งในสาม
(1/3) ขององค์ป ระชุม ต้ องอยู่ในที่ ประชุมแห่งเดียวกันและ
กรรมการทัง้ หมดที่ เข้ าร่ วมประชุม ต้ อ งอยู่ในประเทศไทย
ขณะที่มีการประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานในที่
ประชุมจะกําหนดให้ กรรมการของบริ ษัทเข้ าร่ วมประชุมและ
ดําเนินการใด ๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ ปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกําหนดไว้ ในเรื่ องนันๆ
้ ด้ วย

โดยกรรมการบริ ษัทซึ่งเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็ นไปตามเงื่อนไขที่
กล่าวข้ างต้ นถือว่าเป็ นการเข้ าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็ น
การประชุม ผ่ านสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามวรรคสอง องค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมที่ชอบด้ วยกฎหมาย
ต้ องมี ก ระบวนการรั ก ษ าความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ าน
การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ ถือ
สารสนเทศ โดยให้ มี การบันทึ กเสี ยงหรื อทัง้ เสี ยงและภาพ เสียงข้ างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการ
แล้ วแต่ ก รณี ของกรรมการทุ ก รายในที่ ป ระชุ ม ตลอด ลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ เสียในเรื่ องใด ไม่มี
ระยะเวลาที่ มี การป ระชุ ม รวม ทั ง้ ข้ อมู ล จราจรท าง สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน
คอมพิวเตอร์ ที่เกิดจากบันทึกดังกล่าว และมีระบบควบคุม ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ น
การประชุมเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
เสียงชี ้ขาด
กรรมการบริ ษั ทซึ่งเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการ
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ข้ อบังคับบริษทั ฉบับปั จจุบัน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็ นไปตามเงื่อนไขที่
กล่าวมาข้ างต้ น ถื อ ว่าเป็ นการเข้ าร่ วมประชุมอันสามารถ
นับเป็ นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุม
ตามวิธีการที่บญ
ั ญัติไว้ ในกฎหมายและข้ อบังคับฉบับนี ้

ข้ อบังคับบริษทั ที่ขอเสนอแก้ ไขเพิ่มเติม

การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ ถือ
เสียงข้ างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ เสียในเรื่ องใด ไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ น
เสียงชี ้ขาด
ข้ อที่ 30. ในการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ต้ อ งมี ผ้ ู ถื อ หุ้ น และมี ผ้ ู รั บ
มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน
หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมี
หุ้ นนั บ รวมกั น ได้ ไม่ น้ อยกว่ า 1 ใน 3 ของจํ า นวนหุ้ นที่
จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม

ข้ อที่ 30. ในการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ต้ องมี ผ้ ู ถื อ หุ้ นและมี
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25
คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นทัง้ หมด และ
ต้ องมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฎว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อ
ล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชัว่ โมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ ามาร่วม
ประชุ ม ไม่ ค รบองค์ ป ระชุ ม ตามที่ กํ า หนดไว้ หากว่ า การ
ประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้น การประชุมเป็ นอัน
ระงับ ไป ถ้ า การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นนั น้ มิ ใ ช่ ก ารเรี ย กประชุ ม
เพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ ส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการ
ประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่า จะต้ องคบองค์ประชุม

ในการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นแต่ ล ะครั ง้ คณะกรรมการ
บ ริ ษั ท อาจกํ าห น ด ให้ มี การป ระชุ ม ผู้ ถื อหุ้ น ผ่ าน สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ที่กฎหมายกําหนดไว้ ในเรื่ องนันๆ
้ ด้ วย

ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจัดให้ มีการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็ กทรอนิ ก ส์ ในการส่ งหนังสื อ เชิญ ประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุ ม สามารถดํ า เนิ น การตามวิ ธี ก ารและ
ระยะเวลาที่กฎหมายหรื อข้ อบังคับเกี่ยวกับการประชุมนันได้
้
ทัง้ นี ้ หุ้นที่ บ ริ ษั ทเป็ นเจ้ าของหุ้น เองนัน้ ไม่นับเป็ น กําหนดไว้ หรื อจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ แต่
ทังนี
้ ้ ต้ องส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์
องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
ตามที่กฎหมายหรื อข้ อบังคับนันกํ
้ าหนดไว้
ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง เข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ผ่ า น สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการ และเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมา
ข้ างต้ น ถือว่าเป็ นการเข้ าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็ นองค์
ป ระ ชุ ม ได้ แ ล ะ ถื อ ว่ าก า รป ระ ชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ผ่ าน สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวเป็ นการประชุมโดยชอบด้ วยกฎหมาย
ตามที่กฎหมายกําหนดไว้ ในเรื่ องนันๆ
้
ในกรณี ที่ ป รากฎว่ า การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นครั ง้ ใด
หน้ า 2/4

ข้ อบังคับบริษทั ฉบับปั จจุบัน

ข้ อบังคับบริษทั ที่ขอเสนอแก้ ไขเพิ่มเติม
เมื่ อล่วงเวลานัด ไปแล้ วถึง 1 ชั่วโมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ า
มาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ หากว่าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้น การประชุมเป็ นอัน
ระงับ ไป ถ้ าการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นนั น้ มิ ใ ช่ ก ารเรี ย กประชุ ม
เพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ ส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการ
ประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่า จะต้ องครบองค์ประชุม
ทัง้ นี ้ หุ้นที่ บริ ษั ทเป็ น เจ้ าของหุ้น เองนัน้ ไม่นับเป็ น
องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

โดยขออนุมัติให้ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทที่กรม
พัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคําหรื อดําเนินการใดๆ เพื่อให้ เป็ นไปตาม
คําสัง่ ของนายทะเบียน
2. อนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารอง
ตามกฎหมายในอัตราร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี 2562 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมเป็ นจํานวนเงิน
ทังสิ
้ ้น 13,719,594 บาท
3. อนุมัติให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจาก
กําไรของบริษัทฯ ปี 2562 จํานวน 2 ครัง้ ดังนี ้
1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ได้ มีมติอนุมัติให้
บริ ษั ทฯ จ่ายเงิน ปั น ผลระหว่างกาล จากกํ าไรสุทธิ งวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ในอัตรา 0.10 บาท
ต่อหุ้น เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562
2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 จึงได้ มีมติอนุมตั ิให้
บริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล จากกําไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20
บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ซึง่ การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลครัง้ ที่ 2 นี ้ เพื่อลดผลกระทบที่
อาจเกิด ขึ น้ กับ ผู้ถื อหุ้น จากการเลื่ อนการประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจําปี 2563 ที่ กํา หนดไว้ วัน ที่ 28
เมษายน 2563 ออกไปไม่มีกําหนด จากเหตุการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(“COVID-19”)
ทังนี
้ ้ เมื่อรวมการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลทัง้ 2 ครัง้ ในข้ างต้ น ส่งผลให้ เงินปั นผลรวมที่จ่ายจากกําไรของบริษัทฯ
ทังปี
้ 2562 รวมเป็ นอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็ นจํานวนเงินทัง้ สิ ้นประมาณ 246 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
89.8 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (274 ล้ านบาท) ซึง่ สูงกว่านโยบายการจ่ายปั นผลที่
บริษัทกําหนดไว้
ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปั นผล
ประจําปี 2562 เป็ นการเพิ่มเติม
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3) กํ า หนดรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ นที่ มี สิ ท ธิ เ ข้ าร่ ว มประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจํ า ปี 2563 (Record Date) คื อ วั น ที่
2 มิถนุ ายน 2563
4) กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อง Auditorium
ชัน้ 21 เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสุขมุ วิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
5) กําหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
วาระที่ 2 รับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบปี 2562 และรับทราบรายงานประจําปี 2562
วาระที่ 3 พิ จารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกํ าไรขาดทุน เบ็ ด เสร็ จ สํ าหรับ รอบปี บัญ ชี สิน้ สุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินกําไรสุทธิประจําปี 2562 ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการจ่ายปั นผลระหว่างกาล และอนุมตั ิงดจ่ายปั นผลประจําปี 2562เพิม่ เติม
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั ้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ประจําปี 2563
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สําหรับปี 2563
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับปี 2563
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับบริษัท
วาระที่ 10 เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
บริษัทได้ ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโควิด 19 อย่างใกล้ ชิด และมีความตั ้งใจอย่างเต็มทีท่ ่จี ะจัดเตรี ยมการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามแนวทางและคําแนะนําที่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เรื่ องการจัดประชุมที่มีลักษณะเป็ นการ
รวมกันของคนหมู่มากอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีผลทําให้ จํานวนที่น่ ังในห้ องประชุมซึ่งต้ องเว้ นระยะห่ างในทุกจุด รองรับผู้เข้ าร่วมประชุมในห้ อง
ได้ ประมาณ 30 ที่นั่ง และที่นั่งภายนอกห้ องประชุมซึ่งต้ องเว้ นระยะห่างเข่นกันอีกจํานวนหนึ่ง ซึ่งอาจไม่สามารถอํานวยความสะดวกให้ แก่
ผู้เข้ าร่ วมประชุมได้ เทียบเท่าการจัดประชุมในสถานการณ์ปกติ ในการนี ้เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของทุกท่าน บริ ษัทจึงใคร่ ขอความ
ร่วมมือให้ ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะการเข้ าประชุมให้ แก่ กรรมการอิสระของบริ ษัท ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ท่านสามารถ
แจ้ งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระล่วงหน้ าได้ โดยบริ ษัทจะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะพร้ อมกับรายชื่อกรรมการอิสระที่จะ
เสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะที่จะจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป สําหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้ าร่วม
ประชุมด้ วยตนเองบริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นโปรดแจ้ งความประสงค์ทจี่ ะเข้ าประชุมให้ บริษัททราบเป็ นการล่วงหน้ าด้ วย
ทัง้ นีบ้ ริษัทจะแจ้ งมาตรการต่ างๆ โดยละเอียดให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่
จะส่ งให้ ผ้ ูถือหุ้นต่ อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นางกานต์สดุ า แสนสุทธิ์)
ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน
ผู้มีอํานาจรายงานสารสนเทศ

สํานักเลขานุการองค์กร โทร. 0-2669-9291, 0-2669-9712 / อี เมล์: cs@gmmgrammy.com

หน้ า 4/4

