ที่ GRAMMY002/2560
วันที่ 6 มีนาคม 2560
เรื่อง

แจ้ ง มติ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯเรื่ อ งแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม วัต ถุป ระสงค์ ข องบริ ษั ท ฯ และแก้ ไขเปลี่ย นแปลงหนัง สื อ
บริ คณห์สนธิ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 3. เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ และการแก้ ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้ างถึง หนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ GRAMMY001/2560 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่ อง แจ้ งมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2560 เรื่ องกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 และ งดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผล
ประกอบการประจาปี 2559
ตามที่บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน) (”บริษัทฯ”) ได้ แจ้ งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่ องระเบียบวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 (รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่อ้างถึง) นัน้ บริ ษัทฯ ขอเรี ยนให้
ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯครัง้ ที่ 2/2560 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ได้ มีมติเห็นชอบให้ เพิ่มเติมวาระเพื่อเสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาในเรื่ องต่างๆ ดังนี ้
1. ให้ แก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
(1) เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ จากเดิม 56 ข้ อ เป็ น 58 ข้ อ โดยขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 2 ข้ อ ดังนี ้
ข้ อ 57 ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
ข้ อ 58 ประกอบกิจการขายอาหารเสริ ม ยาบารุงกาลัง ยาบารุงร่างกาย สาหรับคนและสัตว์
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 57 เนื่องจากบริ ษัทฯมีการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง และบริ ษัทฯได้
ดาเนินการขออนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภคแล้ ว ซึ่งเป็ นไปตามระเบียบของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ าเกี่ยวกับการกาหนดวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ ซึง่ กาหนดให้ กรณีที่บริ ษัทมหาชนจากัดต้ องการกาหนด
วัตถุประสงค์ที่ต้องมีการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ต้ องได้ รับอนุญาตจากหน่วยงานดังกล่าวก่อนจึงจะ
ดาเนินการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ ได้
ในส่วนของการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 58 เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ มีการประกอบกิจการดังกล่าว บริ ษัท ฯ จึงได้ ขอ
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ เพื่อให้ วตั ถุประสงค์ของบริ ษัทฯ มีความครอบคลุมธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างครบถ้ วน
(2) แก้ ไขวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ จานวน 4 ข้ อเพื่อให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน ชัดเจนและไม่ซ ้าซ้ อน จากเดิม เป็ นดังนี ้
หน้ า 1 / 3

ข้ อ 48 ประกอบกิจการ โอน รับโอน รับซื ้อ หรื อจัดหามาโดยวิธีอื่นใด ผลิต รับจ้ างผลิต บันทึก จาหน่าย เผยแพร่
ต่อสาธารณชนซึง่ งานอันมีลิขสิทธิ์ และสิทธิในทางทรัพย์สินทางปั ญญาเพื่อทาการแสวงหาผลประโยชน์
โดยการทาซ ้า ดัดแปลง เผยแพร่ ต่อสาธารณชน ให้ เช่า และให้ ประโยชน์อนั เกิดจากลิขสิทธิ์แก่บคุ คลอื่น
รวมทังอนุ
้ ญาตให้ บคุ คลอื่นใช้ สิทธิเกี่ยวกับงานอันมีลิขสิทธิ์ และสิทธิ ในทางทรัพย์สินทางปั ญญาไม่ว่า
ด้ วยวิธีใดๆ ทังภายใน
้
และต่างประเทศ รวมถึงการดาเนินการตามกฎหมายเพื่อป้องกัน ปราบปราม การ
ละเมิดลิขสิท ธิ์ และทรั พย์ สินทางปั ญญา และเรี ยกร้ องค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการละเมิดลิขสิท ธิ์
ดังกล่าว
ข้ อ 49 ประกอบกิจการโทรคมนาคม การส่ง การแพร่หรื อรับเครื่ องหมาย สัญญาณ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง
รหัส หรื อการอื่นใดซึ่งสามารถให้ เข้ าใจความหมายได้ โดยระบบสาย ระบบไร้ สาย ระบบคลื่นความถี่
ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าอื่น หรื อระบบอื่นระบบใดระบบหนึง่ หรื อหลายระบบรวมกัน รวมถึงบริ การ
รับส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง เสียงทางสาย วิทยุทางสาย เคเบิลทีวี ระบบการ
สื่อสารผ่านดาวเทียม รวมทังระบบการสื
้
่อสารอื่น และการทาธุรกรรมบนอินเตอร์ เน็ต (Internet) การ
ประกอบการค้ าบนอินเตอร์ เน็ต หรื อ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) และธุรกรรมทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
ทุกประเภท ทังในและต่
้
างประเทศ
ข้ อ 51 ประกอบธุรกิจรับชาระค่าสินค้ าและบริ การรวมทังเป็
้ นผู้จดั การและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และ
จัดการทรัพย์สนิ ให้ บคุ คลอื่น
ข้ อ 53 ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการทาธุรกรรมบนอินเตอร์ เน็ต (Internet) การประกอบการค้ า
บนอินเตอร์ เน็ต หรื อ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) และธุรกรรมทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ทุกประเภท ทัง้
ในและต่างประเทศ
(3) ยกเลิกวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ จานวน 2 ข้ อ ดังนี ้
ข้ อ 20 ประกอบกิจการโรงน ้าแข็ง
ข้ อ 27 ประกอบกิจการนาเที่ยว รวมทังธุ
้ รกิจที่เกี่ยวข้ องกับการนาเที่ยวทุกชนิด
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ยกเลิกวัตถุประสงค์ ทงั ้ 2 ข้ อดังกล่าว เนื่องจากตามระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริ ษัทกลาง
กาหนดให้ ธุรกิจดังกล่าวต้ องได้ รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องก่อนจึงจะสามารถประกอบกิจการได้
ทังนี
้ ้ ให้ บคุ คลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
2. ให้ แก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 3. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ ให้ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิ จการค้ า
กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
3. ให้ เพิ่มเติมและเปลีย่ นแปลงระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิวาระต่างๆ
ดังต่อไปนี ้
2.1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
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2.2) รับทราบการแถลงผลการดาเนินงานในรอบปี 2559 และรับทราบรายงานประจาปี 2559
2.3) พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับรอบปี บญ
ั ชี สิ ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
2.4) พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารจัด สรรเงิ น ก าไรส่ว นหนึ่ ง ไว้ เ ป็ น ทุน สารองตามกฎหมายจากผลการด าเนิ น งาน
ปี 2559
2.5) พิจารณาอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานปี 2559
2.6) พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
2.7) พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัทฯ
2.8) พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสาหรับปี 2560
2.9) พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2560
2.10) พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ และแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริ คณห์สนธิของ
บริ ษัทฯ ข้ อ 3. (วัตถุประสงค์)
2.11) เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ส าหรั บ เรื่ อ งสถานที่ แ ละวัน เวลาจั ด ประชุ ม ให้ เป็ นไปตามที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ เ ดิ ม คื อ ในวัน ศุก ร์ ที่ 28 เมษายน 2560
เวลา 14.00 น. ณ ห้ อง Auditorium ชัน้ 21 เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนากรุ งเทพฯ โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และให้
รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2560 สาหรับรายละเอียด ของวาระการประชุมจะปรากฏในหนังสือ เชิญประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ซึง่ ทางบริ ษัทฯจะดาเนินการเผยแพร่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ www.gmmgrammy.com ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกานต์สดุ า แสนสุทธิ์)
ประธานเจ้ าหน้ าทีก่ ารเงิน
ผู้มีอานาจรายงานสารสนเทศ

หน้ า 3 / 3

