สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1

วัตถุประสงค์ และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

เลขานุการบริ ษัทได้ จดั ทารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์
2558 โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ วและเห็นว่า มีการบันทึกรายละเอียดไว้ ถกู ต้ อง
ครบถ้ วนตามมติของที่ประชุม พร้ อมได้ สรุ ปประเด็นซักถามและคาชีแ้ จงจากกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท ฯ แนบท้ าย
รายงานการประชุม ทังนี
้ ้ นอกจากได้ จัดส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน
14 วัน นับ แต่ วัน ประชุ ม แล้ ว บริ ษั ท ฯได้ มี ก ารเผยแพร่ ร ายงานการประชุ ม ดัง กล่า วทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ ที่
www.gmmgrammy.com เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้ องได้ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึง่
ไม่ปรากฏว่ามีผ้ ใู ดแจ้ งขอคัดค้ านหรื อขอแก้ ไขมายังบริ ษัทฯ (โปรดดูรายละเอียดตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 2) จึงเห็นสมควรเสนอ
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณารับรอง
การลงมติ:
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
………………………………………….
วาระที่ 2

รับทราบการแถลงผลการดาเนินงานในรอบปี 2557 และรับทราบรายงานประจาปี 2557

บริ ษัทฯ ได้ จดั ทารายงานของคณะกรรมการบริ ษัทและฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับผลประกอบการของบริ ษัทฯ ในรอบ
ปี 2557 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึง่ แสดงผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2557 และคณะกรรมการบริ ษัท
ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าถูกต้ องและเพียงพอ จึงเห็นสมควรรายงานให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ รับทราบผลการดาเนินงานใน
รอบปี 2557 และรายงานประจาปี 2557 ของบริ ษัทฯ ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้แล้ ว
การลงมติ:
วาระนี ้ไม่ต้องลงมติเนื่องจากเป็ นการรายงานให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ รับทราบ
………………………………………….
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกาไรขาดทุนสาหรั บรอบปี บัญชี สิน้ สุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557

เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
(“พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัดฯ”) ซึง่ กาหนดให้ บริ ษัทฯ ต้ องจัดทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริ ษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ฯ
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกาไรขาดทุนสาหรับรอบปี บัญชี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 ของบริ ษัทฯ ทีไ่ ด้ ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วว่าถูกต้ อง ครบถ้ วน และ
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
เพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป พร้ อมทังได้
้ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก บริ ษัท สานักงาน อีวาย
จากัด ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ โดยรายละเอียดงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนสาหรับรอบปี บัญชี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2557 พร้ อมกันนี ้ บริ ษัท ฯ ได้ สรุ ปข้ อมูลสาคัญทางการเงินจากรายงาน
ประจาปี 2557 แนบมาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ด้ วยแล้ ว (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3)
การลงมติ:
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
………………………………………….
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกาไรส่ วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมายจากผลการดาเนินงาน
ปี 2557

ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด ฯ มาตรา 116 และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 38 กาหนดว่า “บริ ษัท
ต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้ นแต่บริ ษัท ฯ จะมีข้อบังคับ
หรื อกฎหมายอื่นกาหนดให้ ต้องมีทนุ สารองมากกว่านัน”
้
อย่างไรก็ตาม จากผลการดาเนินงานในปี 2557 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) บริ ษัทฯ มีผลการดาเนินงาน
ขาดทุนสุทธิจานวน 3,963.28 ล้ านบาท ดังนันบริ
้ ษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรเงินกาไรไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมายได้ จึงขอ
เสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ อนุมตั ิงดการจัดสรรเงินกาไรส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
การลงมติ:
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
………………………………………….
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิการงดจ่ ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานปี 2557

บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิ หลังจากหัก
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในแต่ละปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัดฯ มาตรา 115 และ
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 37 กาหนดว่า “คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไปเป็ นครัง้ คราวในเมื่อ
เห็นว่าบริ ษัทฯ มีผลกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนันและรายงานให้
้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป”
จากผลการดาเนินงานประจาปี 2557 บริ ษัทฯ มีผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิจานวน 3,963.28 ล้ านบาท จึง
ไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ดังนัน้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตั ิงดการจ่ายเงินปั นผลจาก
ผลการดาเนินงานปี 2557
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1

สาหรับข้ อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา ปรากฏดังรายละเอียดต่อไปนี ้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
งบเดี่ยว
งบเดี่ยว
งบเดี่ยว
งบเดี่ยว
กาไร/(ขาดทุน) สุทธิ : ล้ านบาท
(3,963.3)
254.2
380.8
532.3
กาไร/(ขาดทุน) สะสม : ล้ านบาท
(3,015.2)
948.1
647.2
266.4
กาไร/(ขาดทุน) ต่อหุ้น : บาท
(6.02)
0.45
0.72
1.00
อัตราการจ่ ายเงินปั นผล
-

เงินปั นผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)

- เงินปั นผลประจาปี (บาทต่อหุ้น)
รวมอัตราการจ่ ายเงินปั นผลทัง้ ปี
จานวนหุ้น (ล้ านหุ้น) - เดิม
จานวนหุ้น (ล้ านหุ้น) - ใหม่
รวมเงินปั นผลจ่ายทังปี
้ (ล้ านบาท)
สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล (ร้ อยละ)

เสนองด

-

-

819.9
-

636.3
-

530.3
-

0.54
0.54
530.3
286.3
53.8

การลงมติ:
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
………………………………………….
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
เพื่ อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ บริ ษั ทมหาชนจากัด ฯ และข้ อ บัง คับของบริ ษัท ฯ ข้ อ 14 ซึ่ง กาหนดให้
กรรมการบริ ษัทต้ องหมุนเวียนออกจากตาแหน่งเป็ นจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการบริ ษัททังหมด
้
และสาหรับปี 2558
กรรมการบริ ษัทที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 4 ท่าน (จากจานวนกรรมการบริ ษัท ทังหมด
้
11 ท่าน)
ประกอบด้ วยบุคคลดังนี ้

ชื่อ
นางสาวบุษบา ดาวเรื อง
นางสายทิพย์ มนตรี กุล ณ อยุธยา
นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ
นางสาวสุวภา เจริ ญยิ่ง

ตำแหน่ งในคณะกรรมกำรบริ ษทั
กรรมการ (รองประธานกรรรมการบริ ษัท)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
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ตำแหน่ งในคณะกรรมกำรชุดย่ อย
กรรมการบริ หารความเสี่ยง / กรรมการบริ หารกลุ่ม
กรรมการบริ หารความเสี่ยง / กรรมการบริ หารกลุ่ม
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกากับดูแลกิจการและจริ ยธรรมธุรกิจ

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
นอกจากนี ้ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มและสนับสนุนนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัทฯ จึงได้ เปิ ดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมในการดารงตาแหน่ง เป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ เป็ นการล่วงหน้ า สาหรับ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ที่ www.gmmgrammy.com ตังแต่
้ วนั ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่
6 กุมภาพันธ์ 2558 แต่ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ามายังบริ ษัทฯ
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ รั บหนังสือลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 จาก นางสาวสุวภา เจริ ญยิ่ง ซึ่งเป็ น
กรรมการอิสระที่ครบวาระการดารงตาแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ในครัง้ นี ้ แสดงความประสงค์ที่จะไม่ขอรับการ
พิจารณาต่อวาระการดารงตาแหน่งเนื่องจากปั จจุบนั มีภารกิ จเพิ่มขึน้ เป็ นอย่างมาก ทาให้ ไม่สามารถที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่
กรรมการของบริ ษัทฯ (รวมถึงกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ) ได้ อย่างเต็มที่ ดังนันคณะกรรมการสรรหาและก
้
าหนด
ค่าตอบแทน ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 จึงได้ กลัน่ กรองและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ
ถึงความเหมาะสม ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการที่ครบวาระแต่ละท่าน โดยคานึงถึง ประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัทฯ เป็ นสาคัญ ภายใต้ นโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหากรรมการของบริ ษัทฯ จึงได้ มีความเห็น
ว่ากรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน ได้ แก่ นางสาวบุษบา ดาวเรื อง นางสายทิพย์ มนตรี กุล
ณ อยุธยา และนางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ สมควรที่จะได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
เนื่องจากเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามที่พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัดฯ และหน่วยงานกากับดูแลกาหนด ทังยั
้ ง
เป็ นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ฯ มีวิสยั ทัศน์ที่
กว้ างไกล สามารถปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการได้ เป็ นอย่างดี มีส่วนเกือ้ กูลและให้ การสนับสนุนงานของคณะกรรมการ
บริ ษัทอันก่อให้ เกิดประโยชน์กบั บริ ษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผา่ นมาได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนี ้ได้ สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมและไม่ขดั กับคุณสมบัติกรรมการอิสระที่บริ ษัทฯ กาหนด ตามกระบวนการและขันตอนของบริ
้
ษัทฯ เพื่อ
เข้ ารับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระแทน นางสาวสุวภา เจริ ญยิ่ง โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ มีมติเสนอ นาย
สุวิทย์ มาไพศาลสิน เข้ าเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ
ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัท (โดยไม่นบั รวมกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียทัง้ 3 ท่านที่ครบวาระ) จึงได้ พิจารณาตาม
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาแต่งตังบุ
้ คคลทัง้ 4 ท่านที่
กล่าวเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ โดยประวัติและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องของบุคคลดังกล่าว ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4.1-4.4
การลงมติ:
วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตังกรรมการที
้
่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับ ของบริ ษัทฯ ข้ อ
13 (รายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6)
………………………………………….
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่ อยสาหรับปี
2558

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ครัง้ นี ้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ ษัท
ได้ พิจารณาเรื่ องค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย สาหรับปี 2558 ตามหลักเกณฑ์
และขันตอนการเสนอค่
้
าตอบแทน กล่าวคือ การกลัน่ กรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้ าที่

หน้ า 4/9

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้ รับจากกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับ
ประเภทธุรกิจ และการขยายตัวทางธุรกิจของบริ ษัทฯ พร้ อมกับได้ เปรี ยบเทียบอ้ างอิงกับบริ ษัทอื่นที่อยูใ่ นหมวดอุตสาหกรรม
เดียวกันและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้ เคียงกัน รวมทังรายงานการส
้
ารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจาปี 2557 ซึ่งจัดทาโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) จึงมีความเห็น
พ้ องต้ องกันว่า เมื่อพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ ที่ใช้ ในการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการดังที่กล่าวแล้ ว ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ ใกล้ เคียงกับค่าเฉลีย่ โดยรวมของตลาด จึงเห็นสมควรให้ เสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ดังนี ้
1. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท
สาหรับปี 2558 ดังนี ้
1.1 ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
เห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นวงเงินรวมทังสิ
้ ้น 6,000,000 บาท (หกล้ านบาท)
ประกอบด้ วยค่าเบี ้ยประชุมและค่าบาเหน็จประจาปี
ค่ าตอบแทน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท

ปี 2558 (ที่เสนอ)

ปี 2557

6,000,000

6,000,000

(หน่วย:บาท/ปี )
ปี 2556
6,000,000

 เบีย้ ประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการบริ ษัท ที่เข้ าร่วมประชุม)
ปี 2558 (ที่เสนอ)

ปี 2557

(หน่วย:บาท/คน/ครัง้ )
ปี 2556

ประธานกรรมการบริ ษัท

13,000

13,000

13,000

กรรมการอิสระ

13,000

13,000

13,000

กรรมการบริ ษัท

3,000

3,000

3,000

ตาแหน่ ง

 บาเหน็จประจาปี
การจัดสรรค่าบาเหน็จรายปี มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรคือ ค่าบาเหน็จสาหรับปี 2558 จะจ่ายจากวงเงิ น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทส่วนที่เหลือหลังจากหักด้ วยจานวนเงินค่าเบื ้ยประชุมทังหมดที
้
่จ่ายให้ กบั กรรมการโดยค่า
บาเหน็จที่กรรมการจะได้ รับจะคานวณตามสัดส่วนจานวนครัง้ ในการเข้ าประชุมของกรรมการแต่ละราย โดยจัดสรรให้
ประธานกรรมการบริ ษัทคิดเป็ น 2 เท่า ของจานวนครัง้ ที่เข้ าประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ทังนี
้ ้ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรบาเหน็จตามเกณฑ์ดงั กล่าว
1.2 ค่ าตอบแทนที่มิใช่ ตัวเงิน/สิทธิประโยชน์ อ่ นื
-ไม่มีหน้ า 5/9

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
2. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่ อย
เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่
แต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
้
ษัท ดังนี ้

คณะกรรมการตรวจสอบ
2.1 ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
เห็นสมควรกาหนดค่าตอบคณะกรรมการตรวจสอบ สาหรับปี 2558 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 650,000 บาท
(หกแสนห้ าหมื่นบาท) ซึง่ เท่ากับวงเงินค่าตอบแทนในปี 2557 โดยมีหลักเกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทน ดังนี ้
(หน่วย : บาท/คน/ปี )
ตาแหน่ ง
ปี 2558 (ที่เสนอ)
ปี 2557
ปี 2556
ประธานกรรมการตรวจสอบ

200,000

200,000

200,000

กรรมการตรวจสอบ (3 ท่าน)

150,000

150,000

150,000

2.2 ค่ าตอบแทนที่มิใช่ ตัวเงิน/สิทธิประโยชน์ อ่ นื
-ไม่มี-

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
คณะกรรมการชุด ย่อยอื่ น ๆ ได้ แ ก่ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ย ง
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการและจริ ยธรรมธุรกิจ และคณะกรรมการบริ หารกลุม่ ไม่ มีการจ่ ายค่ าตอบแทน

สรุ ปการจ่ ายค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบสาหรั บปี 2557 (รายคน)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบที่จ่ายสาหรับปี 2557 และ 2556 คิดเป็ นเงิน
จานวนรวมทังสิ
้ ้น 6,650,000 บาท (เท่ากันทังสองปี
้
) โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายบุคคล ที่จ่ายสาหรับปี
2557 ที่ผา่ นมาปรากฎดังนี ้

รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ ง

1. นายไพบูลย์ ดารงชัยธรรม
2. ดร.นริ ศ ชัยสูตร

ประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

3. นายเดช บุลสุข

ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
บาเหน็จที่จ่าย ค่ าตอบแทน
เบีย้ ประชุม
หลังจากหัก คณะกรรมการ
เบีย้ ประชุม
ตรวจสอบ
91,000
91,000

868,966
434,483

200,000

(หน่ วย:บาท)
รวม
ค่ าตอบแทน
สาหรับปี
2557
959,966
725,483

104,000

496,552

150,000

750,552

หน้ า 6/9

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1

รายชื่อกรรมการ

ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
บาเหน็จที่จ่าย ค่ าตอบแทน
เบีย้ ประชุม
หลังจากหัก คณะกรรมการ
เบีย้ ประชุม
ตรวจสอบ

ตาแหน่ ง

4. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ\1

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
\2
5. นายกุดนั่ สุขมุ านนท์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
6. นางสาวสุวภา เจริ ญยิ่ง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
7. นางสาวบุษบา ดาวเรื อง
กรรมการ
8. นางสายทิพย์ มนตรี กลุ ณ อยุธยา กรรมการ
9. นายกริ ช ทอมมัส
กรรมการ
10. นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศฐิ
กรรมการ
11. นายเกรี ยงกานต์ กาญจนะโภคิน กรรมการ
12. นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์
กรรมการ
รวม

65,000

310,345

87,500

(หน่ วย:บาท)
รวม
ค่ าตอบแทน
สาหรับปี
2557
462,845

13,000

62,069

62,500

137,569

104,000

496,552

150,000

750,552

21,000
18,000
21,000
24,000
24,000
24,000
600,000

434,483
372,414
434,483
496,552
496,552
496,552
5,400,000

650,000

455,483
390,414
455,483
520,552
520,552
520,552
6,650,000

กรรมการที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี จะได้ รับค่าตอบแทนตามสัดส่วนระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งและจานวนครัง้ ในการเข้ าประชุม ดังนี :้
\1 นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ ลาออกจากการเป็ นกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2557
\2 นายกุดนั่ สุขมุ านนท์ ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 13 สิงหาคม 2557

การลงมติ:
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัดฯ มาตรา 90 วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
………………………………………….
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ิการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีสาหรับปี 2558

เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัดฯ ซึ่งกาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ แต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ทุกปี และตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.
39/2548 (ฉบับที่ 20) เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ ที่กาหนดเกี่ยวกับเรื่ องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี สรุ ปประเด็นสาคัญได้ ดงั นี ้ “บริ ษัท
จดทะเบียนต้ องจัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้ าที่สอบทานหรื อตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่ องบการเงินของบริษัทมาแล้ วห้ ารอบปี บัญชีติดต่ อกัน โดยบริษัทสามารถแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี
รายใหม่ ท่ สี ังกัดสานักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ และบริษัทจะแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจาก
การปฏิบัติหน้ าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้ นระยะเวลาอย่ างน้ อยสอง
รอบปี บัญชี นับแต่ วันที่ผ้ สู อบบัญชีรายดังกล่ าวพ้ นจากการปฏิบัติหน้ าที่”
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
สาหรั บ การประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้นประจ าปี 2558 ครั ง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษั ท โดยความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณากลัน่ กรองการเลือกผู้สอบบัญชี แล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ฯ
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด (“อีวาย”) ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีที่ได้ รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ สาหรับรอบปี บัญชี
สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท เห็นว่าอีวายเป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อมาตังแต่
้ ปี 2538 (รวม 20 ปี ) มีมาตรฐานการทางานที่ดี มีความเป็ นอิสระในการทางาน และ
มีผลงานในการปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีได้ เป็ นที่นา่ พอใจเสมอมา ทังนี
้ ้ กาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี ้ เป็ น
ผู้ทาการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ :
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ:
(1) นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรื อ
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ ปี 2554-2555 )
(2) นายกฤษดา เลิศวนา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรื อ
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ ปี 2556-2557)
(3) นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ)
ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีดงั กล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ อีวายจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ
อีวายทาหน้ าที่สอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท ฯ แทนผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้ ทังนี
้ ้ ผู้สอบ
บัญชีผ้ ลู งนามตรวจสอบมิได้ มีความสัมพันธ์ หรื อมีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัท ฯ บริ ษัทในเครื อ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
นอกจากนี ้แล้ วผู้สอบบัญชีของ อีวาย ที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทในเครื อ มีดงั นี ้:
ผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือ:
(1) นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
(2) นายกฤษดา เลิศวนา
(3) นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238

ค่ าสอบบัญชีของบริษัทฯ:
คณะกรรมการบริ ษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาด้ วยความรอบคอบแล้ ว
เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ฯ พิจารณาอนุมตั ิค่าสอบบัญชี สาหรับปี 2558 ของบริ ษัท ฯ เป็ นจานวนเงิ น
2,920,000 บาท (สองล้ านเก้ าแสนสองหมื่นบาท) ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2557 ที่ผ่านมา (ไม่รวมค่าสอบบัญชีที่อาจ
เพิ่มขึ ้นจากการควบรวมกิจการหรื อการขยายธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทฯ ในอนาคต) โดยเห็นว่าค่าสอบบัญชีดงั กล่าวเป็ นราคาที่
เหมาะสมแล้ วเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เสนอมายังบริ ษัทฯ
สาหรับค่าบริ การอื่น (Non-audit services fee) ในรอบปี ที่ผ่านมาบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อไม่มีการรับ
บริ การอื่นจากอีวาย
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
(หน่วย:บาท)
เพิ่ม / (ลด) ค่ าสอบบัญชี เพิ่ม / (ลด) ค่ าสอบบัญชี
คิดเป็ น
ปี 2557
คิดเป็ น
ปี 2556

บริษัท

ค่ าสอบบัญชี
ปี 2558
(ที่เสนอ)

- บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)

2,920,000

0%

2,920,000

0%

2,920,000

- ค่าบริ การอื่น (Non-audit services fee)

-ไม่มี-

-

-ไม่มี-

-

-ไม่มี-

การลงมติ:
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
………………………………………………………
วาระที่ 9

เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนี ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 105 ของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จากัดฯ ซึ่งกาหนดว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่
ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ และเพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่อาจมีข้อซักถาม
หรื อประสงค์จะแสดงความเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ ามี) เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ ชีแ้ จงข้ อซักถามหรื อข้ อสงสัยต่างๆ
รวมถึงกรณีที่มีผ้ ถู ือหุ้นส่งคาถามหรื อความเห็นมายังบริ ษัทฯ เป็ นการล่วงหน้ า
อย่างไรก็ตาม ตามหลักการกากับดูแลกิ จการบริ ษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD) และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริ ม
ผู้ลงทุนไทย ไม่แนะนาให้ มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือนัดประชุมให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิหรื อลงมติ
………………………………………………………
ข้ อเท็จจริงเพิ่มเติมเรื่องการกาหนดวาระการประชุม
เพื่อเป็ นการส่งเสริ มและสนับสนุนนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น เสนอ
ระเบียบวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้ า สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านเว็บไซต์บริ ษัท ที่ www.gmmgrammy.com
ตังแต่
้ วนั ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ผลปรากฎว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระอื่นใดเข้ า
มายังบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควรกาหนดระเบียบวาระการประชุมสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ดังที่ระบุ
ไว้ ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นนี ้
****************************************************
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