ที่ GRAMMY 003/2559

เรื่ อง
เรี ยน

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2559 เรื่ องกําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 และ งดจ่ายเงิน
ปั นผล
กรรมการและผู้จดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) (”บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์
2559 ได้ มีมติดงั นี ้
1.
2.

3.

ให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลประกอบการ
ประจําปี 2558
กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องบอลรู ม 2
ชัน้ 4 โรงแรมพูลแมน กรุ งเทพ แกรนด์ สุขมุ วิท ตังอยู
้ ่ที่ ซอยสุขมุ วิท 21 (อโศก) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2559
และให้ รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2559
กําหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ดังนี ้
3.1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558
3.2) รับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบปี 2558 และรับทราบรายงานประจําปี 2558
3.3) พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับรอบปี บญ
ั ชี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558
3.4) พิจารณาอนุมตั ิเรื่ องการจัดสรรเงินกําไรส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจากผลการดําเนินงานปี
2558
3.5) พิจารณาอนุมตั เิ รื่ องการจัดสรรเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานปี 2558
3.6) พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
3.7) พิจารณาอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสําหรับปี 2559
3.8) พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2559
3.9) พิจารณาอนุมตั ิเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามสัญญาของกลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ในเรื่ องการเข้ าคํ ้าประกัน
ตามสัดส่วนการถือหุ้นในภาระหนี ้ของกลุม่ บริ ษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด ที่มีต่อธนาคารกรุ งเทพ
จํากัด (มหาชน) ดังนี ้
3.9.1) พิจารณาอนุมตั ิตามหนังสือยืนยันการปฏิบตั ิตามสัญญาเกี่ยวกับการเข้ าคํ ้าประกันตามสัดส่วนของ
กลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ในการคํ ้าประกันภาระหนี ้ที่บริ ษัทได้ คํ ้าประกันกลุม่ บริ ษัท เดอะ วัน
เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 49 ของภาระหนี ้ทัง้ หมดที่มีต่อธนาคารกรุ งเทพ จํากัด
(มหาชน) ให้ แล้ วเสร็ จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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3.9.2) พิจารณาอนุมตั ิกรณีกลุม่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ เข้ าทําสัญญาคํ ้าประกันภาระคํ ้าประกันที่บริ ษัท
ได้ คํ ้าประกัน กลุม่ บริ ษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด ต่อธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) เป็ น
จํานวนร้ อยละ 49 ของภาระหนี ้ตามจํานวนเงินต้ นและดอกเบี ้ยคงค้ าง ณ วันที่ทําสัญญาคํ ้าประกัน
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559)
3.9.3) พิ จ ารณาอนุมัติ ก รณี บ ริ ษั ท เข้ า ทํ า สัญ ญาคํ า้ ประกัน ภาระคํ า้ ประกัน ที่ ก ลุ่ม นายถกลเกี ย รติ
วีรวรรณ ได้ คํา้ ประกัน กลุ่มบริ ษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํ ากัด ต่อธนาคารกรุ งเทพ จํ ากัด
(มหาชน) เป็ นจํานวนร้ อยละ 51 ของภาระหนี ้ตามจํานวนเงินต้ นและดอกเบี ้ยคงค้ าง ณ วันที่ทํา
สัญญาคํ ้าประกัน (วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559)
3.10) เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกานต์สดุ า แสนสุทธิ์)
ประธานเจ้ าหน้ าทีก่ ารเงิน
ผู้มีอํานาจรายงานสารสนเทศ
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