สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1

วัตถุประสงค์ และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

เลขานุการบริ ษัทได้ จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน
2559 โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ วและเห็นว่ามีการบันทึกรายละเอียดไว้ ถกู ต้ อง
ครบถ้ วนตามมติของที่ประชุม พร้ อมได้ สรุ ปประเด็นซักถามและคําชีแ้ จงจากกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ แนบท้ าย
รายงานการประชุม ทังนี
้ ้ นอกจากได้ จดั ส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน
14 วั น นั บ แต่ วั น ประชุ ม แล้ ว บริ ษั ทฯได้ มี ก ารเผยแพร่ ร ายงานการประชุ ม ดั ง กล่ า วทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ทฯ
ที่ www.gmmgrammy.com เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้ องได้ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
ซึง่ ไม่ปรากฏว่ามีผ้ ใู ดแจ้ งขอคัดค้ านหรื อขอแก้ ไขมายังบริ ษัทฯ (โปรดดูรายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2) จึงเห็นสมควรเสนอ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณารับรอง
การลงมติ:

ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
………………………………………….
วาระที่ 2

รับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบปี 2559 และรับทราบรายงานประจําปี 2559

บริ ษัทฯ ได้ จดั ทํารายงานของคณะกรรมการบริ ษัทและฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับผลประกอบการของบริ ษัทฯ ในรอบ
ปี 2559 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งแสดงผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2559 และคณะกรรมการบริ ษัท
ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าถูกต้ องและเพียงพอ จึงเห็นสมควรรายงานให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ รับทราบผลการดําเนินงานใน
รอบปี 2559 และรายงานประจําปี 2559 ของบริ ษัทฯ ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้แล้ ว
การลงมติ:

วาระนี ้ไม่ต้องลงมติเนื่องจากเป็ นการรายงานให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ รับทราบ
………………………………………….

วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรั บรอบปี บัญชี สิน้ สุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

เพื่ อให้ เป็ นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญ ญั ติบริ ษั ทมหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
(“พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัดฯ”) ซึง่ กําหนดให้ บริ ษัทฯ ต้ องจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริ ษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ เพื่อ
พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับรอบปี บญ
ั ชี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของ
บริ ษัทฯ ที่ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วว่าถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป พร้ อมทังได้
้ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ่ง
หน้ า 1/13

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับรอบปี บญ
ั ชี สิ ้นสุด ณ
วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 ปรากฏอยู่ในรายงานประจํ าปี 2559 พร้ อมกันนี ้ บริ ษั ท ฯ ได้ สรุ ป ข้ อมูลสําคัญ ทางการเงิ นจาก
รายงานประจําปี 2559 แนบมาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ด้ วยแล้ ว (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3)
การลงมติ:

ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
………………………………………….
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรส่ วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจากผลการดําเนินงาน
ปี 2559

ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม มาตรา 116 และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
ข้ อ 38 กําหนดว่า “บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี สว่ นหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี
หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้ นแต่
บริ ษัทฯ จะมีข้อบังคับหรื อกฎหมายอื่นกําหนดให้ ต้องมีทนุ สํารองมากกว่านัน”
้
ดังนัน้ เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับบริ ษัทฯ ข้ างต้ น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
เนื่องจากผลการดําเนินงานในปี 2559 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) บริ ษัทฯ มีผลการดําเนินงานกําไรสุทธิ
จํ า นวน 408.3 ล้ า นบาท ดั ง นั น้ บริ ษั ท ฯ จึ ง สามารถจั ด สรรเงิ น กํ า ไรไว้ เป็ นทุ น สํ า รองตามกฎหมายได้ เพิ่ ม จํ า นวน
18,363,179.30 บาท ทําให้ ทนุ สํารองตามกฎหมายที่จดั สรรแล้ วเป็ นจํานวน 81,994,972.90 บาท ซึ่งเท่ากับร้ อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียนปั จจุบนั
การลงมติ:

ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
………………………………………….
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานปี 2559

บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหัก
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในแต่ละปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัดฯ มาตรา 115 และ
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 37 กําหนดว่า “ห้ ามมิให้ แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริ ษัทยังมี
ยอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล”
จากผลการดําเนินงานประจําปี 2559 บริ ษัทฯ มีผลการดําเนินงาน(ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)กําไรสุทธิ
จํานวน 408.3ล้ านบาท แต่ยงั มีผลขาดทุนสะสม (ตามงบการเงินเฉพาะกิ จการ) เท่ากับ 3,581 ล้ านบาท จึงไม่สามารถ
จ่ายเงินปั นผลได้ ดังนัน้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตั ิงดการจ่ายเงินปั นผลจากผลการ
ดําเนินงานปี 2559
หน้ า 2/13

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1

สําหรับข้ อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา ปรากฏดังรายละเอียดต่อไปนี ้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556

กําไร/(ขาดทุน) สุทธิ : ล้ านบาท
กําไร/(ขาดทุน) สะสม : ล้ านบาท
กําไร/(ขาดทุน) ต่อหุ้น : บาท
อัตราการจ่ ายเงินปั นผล
-

เงินปั นผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)

- เงินปั นผลประจําปี (บาทต่อหุ้น)
รวมอัตราการจ่ ายเงินปั นผลทัง้ ปี
จํานวนหุ้น (ล้ านหุ้น) – ใหม่
รวมเงินปั นผลจ่ายทังปี
้ (ล้ านบาท)
สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล (ร้ อยละ)
*ถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ ้าหนัก

งบเดี่ยว
408.25
(3,580.60)
0.50

งบเดี่ยว
(930.00)
(3,970.49)
(1.13)

งบเดี่ยว
(3,963.3)
(3,015.2)
(6.02)*

งบเดี่ยว
254.2
948.1
0.45*

เสนองด

-

-

-

819.9
-

-

-

819.9
-

819.9
-

636.3
-

การลงมติ:

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

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ

เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ ากัด ฯ และข้ อบังคับ ของบริ ษั ท ฯ ข้ อ 14 ซึ่งกํ า หนดให้
กรรมการบริ ษัทต้ องหมุนเวียนออกจากตําแหน่งเป็ นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริ ษัททังหมด
้
และสําหรับปี 2560
กรรมการบริ ษัทที่ครบกํ าหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจํ านวน 4 ท่าน (จากจํานวนกรรมการบริ ษัททังหมด
้
11 ท่าน)
ประกอบด้ วยบุคคลดังนี ้
ชื่อ
นายไพบูลย์ ดํารงชัยธรรม

ตําแหน่งในคณะกรรมการบริษัท

ตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

ประธานกรรมการฯ

นายกริช ทอมมัส

กรรมการ (ผู้มีอํานาจลงนาม)

ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน

กรรมการ

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการและ
จริยธรรมธุรกิจ / กรรมการบริหารกลุ่ม /
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา กรรมการ (ผู้มีอํานาจลงนาม)

กรรมการบริหารกลุ่ม / กรรมการบริหารความ
เสี่ยง

หน้ า 3/13

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
นอกจากนี ้ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มและสนับสนุนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัทฯ จึงได้ เปิ ดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ เป็ นการล่วงหน้ า สําหรับ
การประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้ นฯ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ ที่ www.gmmgrammy.com ตัง้ แต่ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2559 ถึ ง
วันที่ 13 มกราคม 2560 แต่ปรากฏว่าไม่มผี ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ามายังบริ ษัทฯ
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ รับหนังสือลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 จาก นายกริ ช ทอมมัส ซึ่งเป็ นกรรมการที่
ครบวาระการดํารงตําแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ในครัง้ นี ้ แสดงความประสงค์ที่จะไม่ขอรับการพิจารณาต่อวาระ
การดํารงตําแหน่ง เนื่องจาก บริ ษัทฯ ได้ มีการปรับโครงสร้ างองค์กรและแต่งตังนายภาวิ
้
ต จิตรกร ดํารงตําแหน่งประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร สายธุรกิ จ จี เอ็มเอ็ม มิวสิค แทน นายกริ ช ทอมมัส ซึ่งได้ รับการแต่งตัง้ ให้ ดํารงตําแหน่งเป็ นประธานที่
ปรึ กษาสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค (รวมถึงกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ) ดังนันคณะกรรมการสรรหาและกํ
้
าหนด
ค่าตอบแทน ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 จึงได้ กลัน่ กรองและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ
ถึงความเหมาะสม ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการที่ครบวาระแต่ละท่าน โดยคํานึงถึงประโยชน์สงู สุด
ของบริ ษัทฯ เป็ นสําคัญ ภายใต้ นโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหากรรมการของบริ ษั ทฯ จึงได้ มีความเห็นว่า
กรรมการที่ ค รบกํ า หนดออกจากตํ า แหน่ ง ตามวาระจํ า นวน 3 ท่ า น ได้ แก่ นายไพบู ล ย์ ดํ า รงชั ย ธรรม ดร.ลัก ขณา
ลีละยุทธโยธิน และ นางสายทิพย์ มนตรี กุล ณ อยุธยา สมควรที่จะได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทฯ ต่อไปอีกวาระ
หนึ่ง เนื่องจากเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามที่พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัดฯ และหน่วยงานกํากับดูแลกําหนด ทัง้
ยังเป็ นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ มีวิสยั ทัศน์
ที่กว้ างไกล สามารถปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการได้ เป็ นอย่างดี มีส่วนเกือ้ กูลและให้ การสนับสนุนงานของคณะกรรมการ
บริ ษัทอันก่อให้ เกิดประโยชน์กบั บริ ษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนี ้ได้ สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมและไม่ขดั กับคุณสมบัติกรรมการอิสระที่บริ ษัทฯ กําหนด ตามกระบวนการและขันตอนของบริ
้
ษัทฯ เพื่อ
เข้ ารับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการแทน นายกริ ช ทอมมัส โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ มีมติเสนอ นายภาวิต จิตรกร
ประธานเจ้ าหน้ าบริ หาร จีเอ็มเอ็ม มิวสิค เข้ าเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ แทนนายกริ ช ทอมมัส
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 ิตามหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตังกรรมการที
้
่กําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
ข้ อ 13 (รายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6)
………………………………………….
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอาํ นาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
สืบเนื่องจากในวาระที่ 6 ได้ ขอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังนายภาวิ
้
ต จิตรกร ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค เป็ นกรรมการแทน นายกริ ช ทอมมัส ซึ่งเป็ นกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อ
แทนบริ ษั ท ฯ ดังนัน้ ในวาระนี ค้ ณะกรรมการบริ ษั ท จึ งขอเสนอให้ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ฯ พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารแก้ ไข
เปลีย่ นแปลงกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัทฯ เป็ นดังนี ้
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
จากเดิมที่ระบุวา่ :
“นางสาวบุษบา ดาวเรื อง หรื อ นางสาวสุวิมล โชติกะพิศิฐ ลงลายมือชื่อร่ วมกับ นางสายทิพย์ มนตรี กุล
ณ อยุธยา หรื อ นายกริช ทอมมัส หรื อ นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์ รวมเป็ นสองคนและประทับตรา
สําคัญของบริ ษัท”
แก้ ไขเป็ น :
“นางสาวบุษบา ดาวเรื อง หรื อ นางสาวสุวิมล โชติกะพิศิฐ ลงลายมือชื่อร่ วมกับ นางสายทิพย์ มนตรี กุล
ณ อยุธยา หรื อ นายภาวิต จิตรกร หรื อ นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์ รวมเป็ นสองคนและประทับตรา
สําคัญของบริ ษัท”
การลงมติ:

วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
………………………………………….

วาระที่ 8

พิจารณาอนุ มัติการกําหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุ ดย่ อยสําหรั บ
ปี 2560

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ครัง้ นี ้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ ษัท
ได้ พิจารณาเรื่ องค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย สําหรับปี 2560 ตามหลักเกณฑ์
และขันตอนการเสนอค่
้
าตอบแทน กล่าวคือ การกลัน่ กรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้ าที่
ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้ รับจากกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับ
ประเภทธุรกิจ และการขยายตัวทางธุรกิจของบริ ษัทฯ พร้ อมกับได้ เปรี ยบเทียบอ้ างอิงกับบริ ษัทอื่นที่อยูใ่ นหมวดอุตสาหกรรม
เดียวกันและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้ เคียงกัน รวมทังรายงานการสํ
้
ารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจําปี 2559 ซึ่งจัดทําโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) จึงมีความเห็น
พ้ องต้ องกันว่าเมื่อพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ ที่ใช้ ในการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการดังที่กล่าวแล้ ว เห็นว่าควรมีการ
ปรับโครงสร้ างการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ ให้ สอดคล้ องกับผลการ
สํารวจค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบในประเภทอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนัน้ คณะกรรมการ
บริ ษัท จึงได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ เพื่อขอ
อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทน แต่จํานวนเงิน
รวมค่าตอบแทนที่ขออนุมตั ิทงสิ
ั ้ ้นยังคงเท่ากับปี ที่ผา่ นมาดังนี ้
1. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่ าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควรเสนอให้ ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท
และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสําหรับปี 2560 ดังนี ้

หน้ า 5/13

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
1.1 ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
เห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นวงเงินรวม
ทัง้ สิ ้น 6,650,000 บาท (หกล้ า นหกแสนห้ าหมื่ น บาท) ซึ่งเป็ น วงเงิ น รวมเท่ากับ ปี ที่ ผ่านมา ประกอบด้ วย ค่า ตอบแทน
ประจําเดือน ค่าเบี ้ยประชุม (ตามที่เข้ าร่วมประชุมต่อครัง้ ) และค่าบําเหน็จประจําปี
(หน่วย:บาท/ปี )
ปี 2558
ปี 2559
ค่าตอบแทน
ปี 2560 (ที่เสนอ)
คณะกรรมการบริษัท และ
กรรมการตรวจสอบ (4 ท่าน)

รวมค่าตอบแทนที่
ขออนุมัติจ่ายทั้งสิ้น
ไม่เกิน 6,650,00
บาท

6,000,000

6,000,000

665,000

665,000

1.2 ค่ าตอบแทนที่มิใช่ ตัวเงิน/สิทธิประโยชน์ อ่ นื
-ไม่ม-ี
2. เกณฑ์ การจัดสรรค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังนี ้
• ค่าตอบแทนประจําเดือนที่จ่ายให้ กบั คณะกรรมการบริ ษัท ให้ จ่ายทุกเดือน โดยมีอตั ราการจ่ายดังนี ้
(หน่วย:บาท/คน/เดือน)
ตําแหน่ง

ปี 2560 (ที่เสนอ)

ปี 2559

ปี 2558

ประธานกรรมการบริษัท

50,000

-

-

กรรมการอิสระ

20,000

-

-

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

20,000

-

-

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร*

- ไม่จ่าย-

-

--

หมายเหตุ: * เนือ่ งจากเห็นว่ากรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริ หารได้รบั ผลตอบแทนจากการทํ างานในฐานะพนักงานของบริ ษัทแล้ว

• เบีย้ ประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการบริ ษัท ที่เข้ าร่วมประชุม) โดยมีอตั ราการจ่ายดังนี ้
(หน่วย:บาท/คน/ครัง้ )
ตําแหน่ง

ปี 2560 (ที่เสนอ)

ปี 2559

ปี 2558

ประธานกรรมการบริษัท

20,000

13,000

13,000

กรรมการอิสระ

20,000

3,000

3,000

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

20,000

3,000

3,000

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร*

- ไม่จ่าย-

3,000

3,000

หมายเหตุ: * เนือ่ งจากเห็นว่ากรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริ หารได้รบั ผลตอบแทนจากการทํ างานในฐานะพนักงานของบริ ษัทแล้ว
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
• บําเหน็จประจําปี
การจัดสรรค่าบําเหน็จรายปี มีหลักเกณฑ์ ในการจัดสรรคือ ค่าบําเหน็จสําหรับปี 2560 จะจ่ายจากวงเงิน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบส่วนที่เหลือหลังจากหักด้ วยจํานวนเงินค่าตอบแทน
ประจําเดือนและค่าเบี ้ยประชุมทังหมดที
้
่จ่ายให้ กับกรรมการบริ ษัทและกรรมการตรวจสอบโดยค่าบําเหน็จที่กรรมการจะ
ได้ รับจะคํานวณตามสัดส่วนจํานวนครัง้ ในการเข้ าประชุมคณะกรรมการบริ ษัทของกรรมการแต่ละราย โดยจัดสรรให้ ประธาน
กรรมการบริ ษัทคิดเป็ น 2 เท่า ของจํานวนครัง้ ที่เข้ าประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ส่วนกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
และกรรมการที่ ไม่ เป็ น ผู้บ ริ ห าร คิ ด เป็ น 1 เท่า ของจํ า นวนครั ง้ ที่ เข้ า ประชุม ทัง้ นี ป้ ระธานกรรมการสรรหาและกํ า หนด
ค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรบําเหน็จตามเกณฑ์ดงั กล่าว
3. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่ อยอื่น
เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่
แต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
้
ษัท ดังนี ้

คณะกรรมการตรวจสอบ
3.1 เกณฑ์ การจัดสรรค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
เห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ การจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2560 โดยเปลี่ยน
จากการจ่ายค่าตอบแทนเป็ นรายปี ตอ่ คน เป็ น จ่ายค่าตอบแทนประจําเดือนและเบี ้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการตรวจสอบ
ที่เข้ าร่วมประชุมต่อครัง้ ) ดังนี ้
เดิม จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบเป็ นรายปี ดังนี ้
(หน่วย : บาท/คน/ปี )
ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ไม่เสนอจ่ายรายปี

200,000

200,000

กรรมการตรวจสอบ (3 ท่าน)

ไม่เสนอจ่ายรายปี

150,000

150,000

ตําแหน่ง

ใหม่ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําเดือน และจ่ายเป็ นเบี ้ยประชุมตามที่กรรมการตรวจสอบเข้ าร่ วมประชุม
ดังนี ้
• ค่าตอบแทนประจําเดือนที่จ่ายเพิ่มให้ กบั กรรมการตรวจสอบ ให้ จ่ายทุกเดือน โดยมีอตั ราการจ่ายดังนี ้
(หน่วย:บาท/คน/เดือน)
ปี 2560 (ที่เสนอ)

ปี 2559

ปี 2558

ประธานกรรมการตรวจสอบ

30,000

-

-

กรรมการตรวจสอบ (3 ท่าน)

10,000

-

-

ตําแหน่ง
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• เบีย้ ประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการตรวจสอบ ที่เข้ าร่วมประชุม) โดยมีอตั ราการจ่ายดังนี ้
(หน่วย:บาท/คน/ครัง้ )
ปี 2560 (ที่เสนอ)

ปี 2559

ปี 2558

ประธานกรรมการตรวจสอบ

20,000

-

-

กรรมการตรวจสอบ (3 ท่าน)

20,000

-

-

ตําแหน่ง

3.2 ค่ าตอบแทนที่มิใช่ ตัวเงิน/สิทธิประโยชน์ อ่ นื
-ไม่ม-ี

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยอื่ น ๆ ได้ แ ก่ คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่ า ตอบแทน คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและจริ ยธรรมธุรกิจ และคณะกรรมการบริ หารกลุม่ ไม่ มีการจ่ ายค่ าตอบแทน

สรุ ปการจ่ ายค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบสําหรั บปี 2559 (รายคน)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทีจ่ ่ายสําหรับปี 2559 คิดเป็ นเงินจํานวนรวม
ทังสิ
้ ้น 6,650,000 บาท ซึง่ จํานวนเงินทีจ่ ่ายเท่ากับวงเงินที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 โดยรายละเอียด
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายบุคคล ที่จ่ายสําหรับปี 2559 ที่ผา่ นมาปรากฎดังนี ้

รายชื่อกรรมการ

ตําแหน่ ง

1. นายไพบูลย์ ดํารงชัยธรรม
2. ดร.นริ ศ ชัยสูตร

ประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการ
บริ ษัท
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

3. นายชนิตร ชาญชัยณรงค์
4. นายสุวทิ ย์ มาไพศาลสิน
5. นางวีระนุช ธรรมาวรานุคปุ ต์
6. นางสาวบุษบา ดาวเรื อง
7. นายกริ ช ทอมมัส
8. นางสายทิพย์ มนตรี กลุ ณ อยุธยา
9. นางสาวสุวมิ ล จึงโชติกะพิศฐิ

ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
(หน่ วย:บาท)
บําเหน็จที่จ่าย ค่ าตอบแทน
รวม
เบีย้ ประชุม
หลังจากหัก คณะกรรมการ ค่ าตอบแทน
เบีย้ ประชุม
ตรวจสอบ
สําหรับปี
2559
130,000
998,491
1,128,491
104,000
399,396
200,000
703,396
104,000

399,396

150,000

653,396

130,000

499,245

150,000

799,245

78,000

299,547

150,000

527,547

30,000

499,245

-

529,245

30,000
21,000
30,000

499,245
349,472
499,245

-

529,245
370,472
529,245
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รายชื่อกรรมการ

ตําแหน่ ง

10. นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์
11.ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน
รวม

กรรมการ
กรรมการ

ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
(หน่ วย:บาท)
บําเหน็จที่จ่าย ค่ าตอบแทน
รวม
เบีย้ ประชุม
หลังจากหัก คณะกรรมการ ค่ าตอบแทน
เบีย้ ประชุม
ตรวจสอบ
สําหรับปี
2559
27,000
449,321
476,321
24,000
399,396
423,396
708,000
5,292,000
650,000
6,650,000

การลงมติ:

ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัดฯ มาตรา 90 วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
………………………………………….
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั ิการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2560

เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัดฯ ซึง่ กําหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ แต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ทุกปี และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี
กจ.39/2548 (ฉบับที่ 20) เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ ที่กําหนดเกี่ยวกับเรื่ องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี สรุ ปประเด็นสําคัญได้ ดงั นี ้ “บริ ษัท
จดทะเบียนต้ องจัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้ าที่สอบทานหรื อตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่ องบการเงินของบริษัทมาแล้ วห้ ารอบปี บัญชีติดต่ อกัน โดยบริษัทสามารถแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี
รายใหม่ ท่ สี ังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ และบริษัทจะแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจาก
การปฏิบัติหน้ าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้ นระยะเวลาอย่ างน้ อยสอง
รอบปี บัญชี นับแต่ วันที่ผ้ ูสอบบัญชีรายดังกล่ าวพ้ นจากการปฏิบัติหน้ าที่”
สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ครัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษัทโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณากลัน่ กรองการเลือกผู้สอบบัญชีแล้ ว
เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (“อีวาย”) ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีที่ได้ รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ สําหรับรอบปี บญ
ั ชี
สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่าอีวายเป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อมาตังแต่
้ ปี 2538 (รวม 22 ปี ) มีมาตรฐานการทํางานทีด่ ี มีความเป็ นอิสระในการทํางาน และมี
ผลงานในการปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีได้ เป็ นที่นา่ พอใจเสมอมา ทังนี
้ ้ กําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ต่อไปนี ้ เป็ น
ผู้ทําการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ :
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ:
(1)

นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรื อ
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ ปี 2554-2555)
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(2)
(3)

นายกฤษดา เลิศวนา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรื อ
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ ปี 2556-2559)
นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ)

ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีดงั กล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ อีวายจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ
อีวายทําหน้ าที่สอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้ ทังนี
้ ้ ผู้สอบ
บัญชีผ้ ลู งนามตรวจสอบหรื อสอบทาน มิได้ มีความสัมพันธ์ หรื อมีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัทฯ บริ ษัทในเครื อ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ 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
เห็ นสมควรเสนอให้ ที่ป ระชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นฯ พิ จารณาอนุมัติ ค่าสอบบัญ ชี สําหรั บปี 2560 ของบริ ษั ทฯ เป็ นจํ านวนเงิ น
3,053,600 บาท (สามล้ านห้ าหมื่นสามพันหกร้ อยบาท) ซึ่งเพิ่มขึ ้นจากค่าสอบบัญชีในปี 2559 ที่ผ่านมา 133,600 บาท คิด
เป็ น 4.58% เนื่องจากไม่มีการปรับขึ ้นค่าสอบปั ญชีมาตังแต่
้ ปี 2556 เป็ นเวลา 4 ปี แล้ ว (ไม่รวมค่าสอบบัญชีท่อี าจเพิ่มขึ ้นจาก
การควบรวมกิจการหรื อการขยายธุรกิจของกลุ่มบริ ษัทฯ ในอนาคต) โดยเห็นว่าค่าสอบบัญชีดงั กล่าวเป็ นราคาที่เหมาะสม
แล้ วเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เสนอมายังบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ในรอบปี ที่ผา่ นมาบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อไม่มีการรับบริ การอื่น(Non-audit services fee)จากอีวาย
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ สรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
(หน่วย:บาท)
บริษัท
ค่ าสอบบัญชี เพิ่ม / (ลด) ค่ าสอบบัญชี เพิ่ม / (ลด) ค่ าสอบบัญชี
ปี 2560
คิดเป็ น
ปี 2559
คิดเป็ น
ปี 2558
(ที่เสนอ)
- บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

3,053,600

4.58%

2,920,000

0%

2,920,000

- ค่าบริ การอื่น (Non-audit services fee)

-ไม่ม-ี

-

-ไม่ม-ี

-

-ไม่ม-ี

การลงมติ:

ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
………………………………………………………
หน้ า 10/13

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
วาระที่ 10 พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริ ษัทฯ และแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหนั งสือบริ คณห์
สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 3. (วัตถุประสงค์ )
เนื่องจากบริ ษัทฯ มีความประสงค์จะขยายการดําเนินงานเพิ่มเติมด้ านการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง และ
ประกอบกิจการขายอาหารเสริ ม ยาบํารุ งกําลัง ยาบํารุ งร่ างกาย สําหรับคนและสัตว์ แต่เนื่องจากตามหนังสือบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษัทฯ ในข้ อ 3(วัตถุประสงค์) บริ ษัทฯ ไม่มีวตั ถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทใน
การประชุมครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 จึงเห็นชอบให้ แก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ และได้ เห็นชอบให้
แก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัท ฯ ข้ อ 3. (วัตถุป ระสงค์ ) เพื่ อให้ สอดคล้ องกับ การแก้ ไขเพิ่ มเติม วัต ถุประสงค์ โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
(1) เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ โดยขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 2 ข้ อ ดังนี ้
- ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
- ประกอบกิจการขายอาหารเสริ ม ยาบํารุงกําลัง ยาบํารุงร่างกาย สําหรับคนและสัตว์
ทัง้ นี ้ บริ ษัท ฯ ได้ เพิ่ มเติม วัตถุประสงค์ เรื่ องการประกอบธุรกิ จตลาดแบบตรง เนื่ องจากบริ ษัท ฯมี การ
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง และบริ ษัทฯได้ ดําเนินการขออนุญาตต่อสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริ โภคแล้ ว ซึ่งเป็ นไปตามระเบียบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเกี่ยวกับการกําหนดวัตถุประสงค์ของ
บริ ษัทฯ ซึ่งกําหนดให้ กรณีที่บริ ษัทมหาชนจํากัดต้ องการกําหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องมีการขออนุญาตจาก
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง ต้ อ งได้ รั บ อนุญ าตจากหน่ ว ยงานดัง กล่า วก่ อ นจึ ง จะดํ า เนิ น การจดทะเบี ย น
วัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ ได้
ในส่วนของการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ เรื่ องการประกอบกิจการขายอาหารเสริ ม ยาบํารุ งกําลัง ยาบํารุ ง
ร่างกาย สําหรับคนและสัตว์ เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ มีการประกอบกิจการดังกล่าว บริ ษัทฯ จึงได้ ขอเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ วตั ถุประสงค์ของบริ ษัทฯ มีความครอบคลุมธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างครบถ้ วน
(2) แก้ ไขวัตถุประสงค์ ของบริ ษั ทฯ จํานวน 4 ข้ อเพื่อให้ ถูกต้ องครบถ้ วน ชัดเจนและไม่ซํ ้าซ้ อน จากเดิ ม
เป็ นดังนี ้
ข้ อ 48 ประกอบกิจการ โอน รับโอน รับซื ้อ หรื อจัดหามาโดยวิธีอื่นใด ผลิต รับจ้ างผลิต บันทึก จําหน่าย
เผยแพร่ ต่อสาธารณชนซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ และสิทธิ ในทางทรัพย์สินทางปั ญ ญาเพื่อทําการแสวงหา
ผลประโยชน์โดยการทําซํ ้า ดัดแปลง เผยแพร่ตอ่ สาธารณชน ให้ เช่า และให้ ประโยชน์อนั เกิดจากลิขสิทธิ์
แก่บคุ คลอื่น รวมทังอนุ
้ ญาตให้ บคุ คลอื่นใช้ สิทธิเกี่ยวกับงานอันมีลิขสิทธิ์ และสิทธิในทางทรัพย์สินทาง
ปั ญญาไม่ว่าด้ วยวิธีใดๆ ทังภายใน
้
และต่างประเทศ รวมถึงการดําเนินการตามกฎหมายเพื่อป้องกัน
ปราบปราม การละเมิดลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปั ญญา และเรี ยกร้ องค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ดงั กล่าว
ข้ อ 49 ประกอบกิจการโทรคมนาคม การส่ง การแพร่ หรื อรับเครื่ องหมาย สัญญาณ ตัวหนังสือ ตัวเลข
ภาพ เสียง รหัส หรื อการอื่นใดซึง่ สามารถให้ เข้ าใจความหมายได้ โดยระบบสาย ระบบไร้ สาย ระบบคลื่น
ความถี่ ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าอื่น หรื อระบบอื่นระบบใดระบบหนึ่ง หรื อหลายระบบรวมกัน
หน้ า 11/13

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
รวมถึงบริ การรับ ส่งวิทยุกระจายเสียง วิท ยุโทรทัศ น์ วิทยุกระจายเสียง เสียงทางสาย วิทยุท างสาย
เคเบิ ล ที วี ระบบการสื่ อ สารผ่ า นดาวเที ย ม รวมทัง้ ระบบการสื่ อ สารอื่ น และการทํ า ธุ ร กรรมบน
อินเตอร์ เน็ต (Internet) การประกอบการค้ าบนอินเตอร์ เน็ ต หรื อ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) และ
ธุรกรรมทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ทุกประเภท ทังในและต่
้
างประเทศ
ข้ อ 51 ประกอบธุรกิ จ รั บ ชํ าระค่า สิน ค้ า และบริ ก ารรวมทัง้ เป็ น ผู้จัด การและดูแลผลประโยชน์ เก็ บ
ผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สนิ ให้ บคุ คลอื่น
ข้ อ 53 ประกอบธุ รกิ จ พาณิ ช ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ และการทํ า ธุ ร กรรมบนอิ น เตอร์ เน็ ต (Internet) การ
ประกอบการค้ าบนอินเตอร์ เน็ต หรื อ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) และธุรกรรมทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์อื่น
ๆ ทุกประเภท ทังในและต่
้
างประเทศ
(3) ยกเลิกวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ จํานวน 2 ข้ อ ดังนี ้
ข้ อ 20 ประกอบกิจการโรงนํ ้าแข็ง
ข้ อ 27 ประกอบกิจการนําเที่ยว รวมทังธุ
้ รกิจที่เกี่ยวข้ องกับการนําเที่ยวทุกชนิด
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ยกเลิกวัตถุประสงค์ทงั ้ 2 ข้ อดังกล่าว เนื่องจากตามระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริ ษัทกลางกําหนดให้ ธุรกิจดังกล่าวต้ องได้ รับอนุญ าตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องก่อนจึงจะสามารถ
ประกอบกิจการได้
นอกจากนี ้ ขออนุมตั ิให้ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ของบริ ษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคําหรื อดําเนินการใดๆ เพือ่ ให้ เป็ นไป
ตามคําสัง่ ของนายทะเบียน
จากการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้ างต้ นมีผลให้ ต้องมีการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท
ข้ อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 3 ดังนี ้
จากเดิมที่ระบุวา่ :
“ข้ อ 3. วัตถุประสงค์ของบริ ษัทมีจํานวน 56 ข้ อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”
แก้ ไขเป็ น :
“ข้ อ 3. วัตถุประสงค์ของบริ ษัทมีจํานวน 56 ข้ อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”
นอกจากนี ้ ขออนุมตั ิให้ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคําหรื อดําเนินการใดๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามคําสัง่ ของ
นายทะเบียน
ทังนี
้ ้ ในการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ดงั กล่าว ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 มาตรา 31 วรรคแรก บัญญัติว่า “ภายใต้ บังคับมาตรา 19 วรรคสอง บริ ษัทจะแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์
หน้ า 12/13

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริษัทได้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่ าสามในสี่ของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดของผู้ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง” จึงเห็นสมควรเสนอวาระนี ้ให้ ท่ีประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจํ า
ปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิ
การลงมติ:
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
………………………………………………………
วาระที่ 11

เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนี ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 105 ของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จํากัดฯ ซึ่งกําหนดว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํ านวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทัง้ หมด จะขอให้ ที่
ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ และเพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่อาจมีข้อซักถาม
หรื อประสงค์จะแสดงความเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ ามี) เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ ชี ้แจงข้ อซักถามหรื อข้ อสงสัยต่างๆ รวมถึง
กรณีที่มีผ้ ถู ือหุ้นส่งคําถามหรื อความเห็นมายังบริ ษัทฯ เป็ นการล่วงหน้ า
อย่างไรก็ตาม ตามหลักการกํากับดูแลกิจการบริ ษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD) และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริ ม
ผู้ลงทุนไทย ไม่แนะนําให้ มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือนัดประชุมให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิหรื อลงมติ
………………………………………………………
ข้ อเท็จจริงเพิ่มเติมเรื่องการกําหนดวาระการประชุม
เพื่อเป็ นการส่งเสริ มและสนับสนุนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้ า สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านเว็บไซต์บริ ษัท ที่ www.gmmgrammy.com
ตังแต่
้ วนั ที่ 30 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2560 ผลปรากฎว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระอื่นใดเข้ ามายัง
บริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควรกําหนดระเบียบวาระการประชุมสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ดังที่ระบุไว้ ใน
หนังสือเชิญประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นนี ้
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