สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1

วัตถุประสงค์ และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

เลขานุ ก ารบริ ษั ท ได้ จั ด ทํ า รายงานการประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั ง้ ที่ 1/2560 ซึ่ ง ประชุ ม เมื่ อ วัน ที่ 26
พฤษภาคม 2560 โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ ว และเห็นว่ามีการบันทึกรายละเอียด
ไว้ ถูกต้ องครบถ้ วนตามมติของที่ประชุม พร้ อมได้ สรุ ปประเด็นซักถามและคําชีแ้ จงจากกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ
แนบท้ ายรายงานการประชุม ทังนี
้ ้ นอกจากได้ จดั ส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายใน 14 วัน นับ แต่ วัน ประชุ ม แล้ ว บริ ษั ท ฯได้ มี ก ารเผยแพร่ ร ายงานการประชุ ม ดัง กล่ า 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 (โปรดดูรายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2) จึงเห็นสมควรเสนอ
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560 ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณารับรอง
การลงมติ:

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

รับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบปี 2560 และรับทราบรายงานประจําปี 2560

บริ ษัทฯ ได้ จดั ทํารายงานของคณะกรรมการบริ ษัทและฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับผลประกอบการของบริ ษัทฯ ในรอบ
ปี 2560 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งแสดงผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2560 และคณะกรรมการบริ ษัท
ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าถูกต้ องและเพียงพอ จึงเห็นสมควรรายงานให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ รับทราบผลการดําเนินงานใน
รอบปี 2560 และรายงานประจําปี 2560 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 2560

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 2560 ของ
บริ ษัทฯ ที่ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วว่าถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป พร้ อมทังได้
้ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ่ง
หน้ า 1/14

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับรอบปี บญ
ั ชี สิ ้นสุด ณ
วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 ปรากฏอยู่ในรายงานประจํ าปี 2560 พร้ อมกันนี ้ บริ ษั ท ฯ ได้ สรุ ป ข้ อมูลสําคัญ ทางการเงิ นจาก
รายงานประจําปี 2560 แนบมาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ด้ วยแล้ ว (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3)
การลงมติ:

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

พิจารณาอนุมตั ิการงดจัดสรรเงินกําไรส่ วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจากผลการดําเนินงาน
ปี 2560

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 ิการงดจัดสรรเงินกําไรส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจากผลการดําเนินงานปี
2560 เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ จดั สรรเงินกําไรส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายครบตามจํานวนแล้ ว เป็ นจํานวน
ทังสิ
้ ้น 81,994,972.90 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจํานวน 819,949,729 บาท
การลงมติ:

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

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานปี 2560

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 2560 บริ ษัทฯ มีผลการดําเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) กําไรสุทธิ
จํานวน 515.8 ล้ านบาท แต่ยงั มีผลขาดทุนสะสม (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) เท่ากับ 3,054.06 ล้ านบาท จึงไม่สามารถ
จ่ายเงินปั นผลได้ ดังนัน้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตั ิงดการจ่ายเงินปั นผลจากผลการ
ดําเนินงานปี 2560
สําหรับข้ อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา ปรากฏดังรายละเอียดต่อไปนี ้
หน้ า 2/14

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
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)

ปี 2560
งบเดี่ยว
515.78
(3,054.06)
0.63

ปี 2559
งบเดี่ยว
408.25
(3,580.60)
0.50

ปี 2558
งบเดี่ยว
(930.00)
(3,970.49)
(1.13)

ปี 2557
งบเดี่ยว
(3,963.3)
(3,015.2)
(6.02)*

ปี 2556
งบเดี่ยว
254.2
948.1
0.45*

เสนองด

-

-

-

-

819.9
-

819.9
-

-

-

819.9
-

819.9
-

636.3
-

* ถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ ้าหนัก
การลงมติ:

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

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่ 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 2561
กรรมการบริ ษัทที่ครบกํ าหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจํ านวน 4 ท่าน (จากจํานวนกรรมการบริ ษัททังหมด
้
11 ท่าน)
ประกอบด้ วยบุคคลดังนี ้
รายชื่อกรรมการที่ครบวาระ

ตําแหน่ งในคณะกรรมการบริษัท

ตําแหน่ งในคณะกรรมการชุดย่ อย

นางสาวบุษบา ดาวเรื อง

รองประธานกรรมการ






นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศฐิ

กรรมการ

 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
 ที่ปรึกษา

นายสุวทิ ย์ มาไพศาลสิน

กรรมการอิสระ

 กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
 กรรมการกํากับดูแลกิจการและจริ ยธรรมธุรกิจ
หน้ า 3/14

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการและจริ ยธรรมธุรกิจ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบริ หารกลุม่
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่ม

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
รายชื่อกรรมการที่ครบวาระ
นางวีระนุช ธรรมาวรานุคปุ ต์

ตําแหน่ งในคณะกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ

ตําแหน่ งในคณะกรรมการชุดย่ อย
 กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการกํากับดูแลกิจการและจริ ยธรรมธุรกิจ

นอกจากนี ้ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มและสนับสนุนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัทฯ จึงได้ เปิ ดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ เป็ นการล่วงหน้ า สําหรับ
การประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นฯ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ ที่ www.gmmgrammy.com ตั ง้ แต่ วัน ที่ 10 ตุ ล าคม 2560 ถึ ง
วันที่ 12 มกราคม 2561 แต่ปรากฏว่าไม่มผี ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ามายังบริ ษัทฯ
ดังนัน้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์
2561 จึงได้ กลัน่ กรองและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสม ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของ
กรรมการที่ ครบวาระแต่ละท่าน โดยคํานึงถึ งประโยชน์ สูงสุดของบริ ษั ท ฯ เป็ นสําคัญ ภายใต้ นโยบาย หลักเกณฑ์ และ
กระบวนการสรรหากรรมการของบริ ษัทฯ จึงได้ มีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4
ท่ า น ได้ แก่ นางสาวบุ ษ บา ดาวเรื อ ง นางสาวสุ วิ ม ล จึ ง โชติ ก ะพิ ศิ ฐ นายสุวิ ท ย์ มาไพศาลสิ น และนางวี ร ะนุ ช
ธรรมาวรานุคปุ ต์ สมควรที่จะได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้ วนตามที่พระราชบัญ ญัติบริ ษัทมหาชนจํากัดฯ และหน่วยงานกํากับดูแลกําหนด ทังยั
้ งเป็ นบุคคลผู้ทรงคุณ วุฒิ มี
ความรู้ ความสามารถ มี ป ระสบการณ์ ที่ เป็ นประโยชน์ ต่อการดํ าเนิ น ธุรกิ จของบริ ษั ท ฯ มี วิส ัย ทัศ น์ ที่ กว้ างไกล สามารถ
ปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการได้ เป็ นอย่างดี มีส่วนเกื อ้ กูลและให้ การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริ ษัทอันก่อให้ เกิ ด
ประโยชน์กบั บริ ษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผา่ นมาได้ เป็ นอย่างดี
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องคุณสมบัติกรรมการ
นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัท จุดตังต้
้ น จํ ากัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ในการ
ประกอบกิจการส่งเสริ มธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) โดยบริ ษัท จุดตังต้
้ น จํากัด ถื อหุ้นใน บริ ษัท เสือติดปี กครับ
จํากัด ในสัดส่วน 50% โดยบริ ษัท เสือติดปี กครับ จํากัด มีการผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งเป็ นการประกอบกิจการอันมีลกั ษณะ
คล้ ายคลึงกับกิจการของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ในปี 2559 บริ ษัท เสือติดปี กครับ จํากัด ได้ นําเสนอรายการโทรทัศน์เพื่อช่วยสนับสนุน
ธุรกิจ Startup ของคนรุ่ นใหม่ในสังคม โดยนางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ ได้ ดํารงตําแหน่งกรรมการและถือหุ้นจํานวน 1 หุ้น
ในบริ ษัท เสือติดปี กครับ จํากัด ดังกล่าวด้ วย จึงขอแจ้ งให้ ท่ปี ระชุมรับทราบ
ข้ อมูลเรื่ องการมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อให้ บริ การทางวิชาชีพของกรรมการอิสระ
ตามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริ ษัทและประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 ที่กําหนด
ว่ากรรมการอิสระต้ องไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่
ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่
อาจมีความขัดแย้ ง แต่ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการให้ บริ การทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กําหนดดังกล่าว สามารถได้ รับการผ่อน
ผันต่อเมื่อบริ ษัทได้ จดั ให้ มีความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทในเรื่ องดังกล่าว จึงขอเปิ ดเผยข้ อมูลให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบดังนี ้
(ก) กรรมการที่ มี ค วามสัม พั น ธ์ ท างธุ รกิ จ หรื อการให้ บ ริ ก ารทางวิช าชี พ : นางวีระนุช ธรรมาวรานุคุป ต์
(ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกํากับดูแลกิจการและจริ ยธรรมธุรกิจ)
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
(ข) ลักษณะความสัมพันธ์ ทางธุ รกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพ : บริ ษัท วีระวงค์ , ชินวัฒ น์ และพาร์ ท
เนอร์ ส จํากัด เป็ นที่ปรึ กษากฎหมายให้ กับบริ ษัทและบริ ษัทในเครื อ โดยนางวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์ ดํารง
ตําแหน่งกรรมการผู้มีอํานาจในบริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ ทเนอร์ ส จํากัด
(ค) เหตุ ผ ลและความจํ า เป็ นที่ ยั ง คงเสนอแต่ งตั ้ง บุ ค คลดั ง กล่ าวเป็ นกรรมการอิ ส ระ : นางวี ร ะนุ ช
ธรรมาวรานุคปุ ต์ เป็ นผู้มีประสบการณ์และมีความเข้ าใจในธุรกิจของบริ ษัทเป็ นอย่างดี มีความเป็ นมืออาชีพใน
การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายที่ได้ รับการยอมรับโดยทัว่ ไป สามารถให้ ความเห็นและข้ อแนะนําทางกฎหมายที่เป็ น
ประโยชน์กับบริ ษัทตลอดมาทําให้ ธุรกิจของบริ ษัทสามารถดําเนินไปได้ อย่างราบรื่ น เหมาะสมและไม่ขดั ต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
(ง) ความเห็นของคณะกรรมการในการเสนอแต่ งตัง้ บุคคลดังกล่ าวเป็ นกรรมการอิสระ : คณะกรรมการ
บริ ษั ท (โดยไม่นับรวมกรรมการที่มีส่วนได้ เสีย คือ นางวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์ ) ได้ พิ จารณาตามหลักใน
มาตรา 89/7 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ แล้ วมีความเห็นเป็ นเอกฉันท์ว่า การให้ บริ การทางวิชาชีพดังกล่าว มิได้ มี
ผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่และการให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระในฐานะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ของนางวีระนุช ธรรมาวรานุคปุ ต์ ซึ่งนางวีระนุช ธรรมาวรานุคปุ ต์ ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความ
ระมัดระวังและความซื่อสัตย์สจุ ริ ต รวมทังได้
้ มีการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของ
บริ ษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นอย่างดีตลอดระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งที่
ผ่านมา
ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัท (โดยไม่นบั รวมกรรมการที่มีส่วนได้ เสียทัง้ 4 ท่านที่ครบวาระ) จึงได้ พิจารณา
ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาแต่งตังบุ
้ คคลทัง้ 4 ท่าน
ดังที่กล่าวมาเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องของบุคคลดังกล่าวและนิยาม
กรรมการอิสระ ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4.1 - 4.5
การลงมติ:

วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิตามหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตังกรรมการที
้
่กําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
ข้ อ 13 (รายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6)
………………………………………….
วาระที่ 7

พิจารณาอนุ มัติการกําหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุ ดย่ อยสําหรั บ
ปี 2561

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ครัง้ นี ้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ ษัท
ได้ พิจารณาเรื่ องค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย สําหรับปี 2561 ตามหลักเกณฑ์
และขันตอนการเสนอค่
้
าตอบแทน กล่าวคือ การกลัน่ กรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้ าที่
ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้ รับจากกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับ
ประเภทธุรกิจ และการขยายตัวทางธุรกิจของบริ ษัทฯ พร้ อมกับได้ เปรี ยบเทียบอ้ างอิงกับบริ ษัทอื่นที่อยูใ่ นหมวดอุตสาหกรรม
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
เดียวกันและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้ เคียงกัน รวมทังรายงานการสํ
้
ารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจําปี 2559 ซึ่งจัดทําโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) จึงมีความเห็น
พ้ องต้ องกันว่าเมื่อพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ ที่ใช้ ในการกํ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการดังที่กล่าวแล้ ว ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ ใกล้ เคียงกับค่าเฉลีย่ โดยรวมของตลาด จึงเห็นสมควรให้ เสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ดังนี ้
1) ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่ าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควรเสนอให้ ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท
และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสําหรับปี 2561 ดังนี ้
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 )
คณะ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

2561 (ที่เสนอ)

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

รวมค่าตอบแทนที่ขออนุมตั ิ

รวมค่าตอบแทนที่จา่ ย

6,000,000

6,000,000

จ่ายทังสิ
้ ้นไม่เกิน

ทังสิ
้ ้นไม่เกิน

6,650,000 บาท

6,650,000 บาท

665,000

665,000

1.2) ค่ าตอบแทนที่มิใช่ ตวั เงิน/สิทธิประโยชน์ อ่ นื
- ไม่มี 2) เกณฑ์ การจัดสรรค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังนี ้
• ค่ าตอบแทนประจําเดือน ที่จ่ายให้ กบั คณะกรรมการบริ ษัท ให้ จ่ายทุกเดือน โดยมีอตั ราการจ่ายดังนี ้
คณะ

คณะกรรมการบริษัท

ตําแหน่ ง

ค่ าตอบแทนประจําเดือน (บาท / คน / เดือน)
2561 (เสนอ)

2560

2559

2558

ประธานกรรมการบริ ษัท

50,000

50,000

-

-

กรรมการอิสระ

20,000

20,000

-

-

กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร

20,000

20,000

-

-

กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร *

- ไม่จ่าย -

- ไม่จ่าย -

-

-

หมายเหตุ: * เนือ่ งจากเห็นว่ากรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริ หารได้รบั ผลตอบแทนจากการทํ างานในฐานะพนักงานของบริ ษัทแล้ว

หน้ า 6/14

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
• เบีย้ ประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการบริ ษัท ที่เข้ าร่วมประชุม) โดยมีอตั ราการจ่ายดังนี ้
คณะ

ค่ าเบีย้ ประชุม (บาท / คน / ครัง้ )

ตําแหน่ ง

คณะกรรมการบริษัท

2561 (เสนอ)

2560

2559

2558

ประธานกรรมการบริ ษัท

20,000

20,000

13,000

13,000

กรรมการอิสระ

20,000

20,000

3,000

3,000

กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร

20,000

20,000

3,000

3,000

กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร *

- ไม่จ่าย -

- ไม่จ่าย -

3,000

3,000

หมายเหตุ: * เนือ่ งจากเห็นว่ากรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริ หารได้รบั ผลตอบแทนจากการทํ างานในฐานะพนักงานของบริ ษทั แล้ว

• บําเหน็จประจําปี
การจัดสรรค่าบําเหน็จรายปี มีหลักเกณฑ์ ในการจัดสรรคือ ค่าบําเหน็จสําหรับปี 2561 จะจ่ายจากวงเงิน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบส่วนที่เหลือหลังจากหักด้ วยจํานวนเงินค่าตอบแทน
ประจําเดือนและค่าเบี ้ยประชุมทังหมดที
้
่จ่ายให้ กับกรรมการบริ ษัทและกรรมการตรวจสอบ โดยค่าบําเหน็จที่กรรมการจะ
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
เกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี ้
• ค่ าตอบแทนประจําเดือน ที่จ่ายให้ กบั คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ จ่ายทุกเดือน โดยมีอตั ราการจ่ายดังนี ้
คณะ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ค่ าตอบแทนประจําเดือน
(บาท / คน / เดือน)
2561 (เสนอ)
2560
30,000
30,000

กรรมการตรวจสอบ

10,000

10,000

ค่ าตอบแทนรายปี *
(บาท / คน / ปี )
2559
2558
200,000
200,000
150,000

หมายเหตุ : * เปลีย่ นการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบเป็ นรายปี เป็ นการจ่ายค่าตอบแทนเป็ นรายเดื อน ตัง้ แต่ ปี 2560 เป็ นต้นมา

หน้ า 7/14

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

150,000

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
• เบีย้ ประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการตรวจสอบ ที่เข้ าร่วมประชุม) โดยมีอตั ราการจ่ายดังนี ้
คณะ

ค่ าเบีย้ ประชุม (บาท / คน / ครัง้ )

ตําแหน่ ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2561 (เสนอ)
20,000

2560
20,000

2559
-

2558
-

20,000

20,000

-

-

กรรมการตรวจสอบ

• ค่ าตอบแทนที่มิใช่ ตวั เงิน / สิทธิประโยชน์ อ่ นื
-ไม่ม-ี

 คณะกรรมการชุดย่ อยอื่นๆ
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้ แก่ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและจริ ยธรรมธุรกิจ และคณะกรรมการบริ หารกลุม่ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน

สรุ ปการจ่ ายค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบสําหรั บปี 2560 (รายคน)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทีจ่ ่ายสําหรับปี 2560 คิดเป็ นเงินจํานวนรวม
ทังสิ
้ ้น 6,650,000 บาท ซึง่ จํานวนเงินทีจ่ ่ายเท่ากับวงเงินที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 โดยรายละเอียด
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายบุคคล ที่จ่ายสําหรับปี 2560 ที่ผา่ นมาปรากฎดังนี ้
รายชื่อกรรมการ

1. นายไพบูลย์
ดํารงชัยธรรม
(คิด 2 เท่า)
2. ดร.นริศ ชัยสูตร

3. นายชนิตร
ชาญชัยณรงค์
4. นายสุวิทย์
มาไพศาลสิน
5. นางวีระนุช
ธรรมาวรานุคปุ ต์
6. นางสาวสุวิมล
จึงโชติกะพิศิฐ

ตําแหน่ ง

ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท
(BOD)
เบีย้
รายเดือน
บําเหน็จ
ประชุม

ค่ าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (AC)
เบีย้ ประชุม

รายเดือน

ค่ าตอบ
แทนที่
ไม่ ใช่ ตัว
เงิน

ค่ าตอบแทน
รวม
BOD + AC

ทัง้ ปี 2560

ทัง้ ปี 2560

ทัง้ ปี 2560

ทัง้ ปี 2560

ทัง้ ปี 2560

ประธานกรรมการ

200,000

600,000

431,776

-

-

ไม่มี

1,231,776

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ +
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
+กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
+กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
+กรรมการอิสระ
กรรมการที่ไม่ใช่
ผู้บริหาร

160,000

240,000

172,710

80,000

360,000

ไม่มี

1,012,710

140,000

240,000

151,121

100,000

120,000

ไม่มี

751,121

180,000

240,000

194,299

100,000

120,000

ไม่มี

834,299

140,000

240,000

151,121

80,000

120,000

ไม่มี

731,121

200,000

240,000

215,888

-

-

ไม่มี

655,888

หน้ า 8/14

ปี 2560

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
รายชื่อกรรมการ

7. ดร.ลักขณา
ลีละยุทธโยธิน
8. นางสาวบุษบา
ดาวเรือง
9. นางสายทิพย์
มนตรีกลุ ณ อยุธยา
10. นายภาวิต
จิตรกร
11. นายฟ้าใหม่
ดํารงชัยธรรม
นายกริ ช ทอมมัส/1
นายสถาพร พานิช
รักษาพงศ์/2

ตําแหน่ ง

กรรมการที่ไม่ใช่
ผู้บริหาร
กรรมการ /
กรรมการบริ หาร
กรรมการ /
กรรมการบริ หาร
กรรมการ /
กรรมการบริ หาร
กรรมการ /
กรรมการบริ หาร
กรรมการ /
กรรมการบริ หาร
กรรมการ /
กรรมการบริ หาร

รวมทัง้ สิน้ (บาท)

ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท
(BOD)
เบีย้
รายเดือน
บําเหน็จ
ประชุม

ค่ าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (AC)
เบีย้ ประชุม

รายเดือน

ค่ าตอบ
แทนที่
ไม่ ใช่ ตัว
เงิน

ค่ าตอบแทน
รวม
BOD + AC

ทัง้ ปี 2560

ทัง้ ปี 2560

ทัง้ ปี 2560

ทัง้ ปี 2560

ทัง้ ปี 2560

ปี 2560

200,000

240,000

215,888

-

-

ไม่มี

655,888

-

-

215,888

-

-

ไม่มี

215,888

-

-

215,888

-

-

ไม่มี

215,888

-

-

107,944

-

-

ไม่มี

107,944

-

-

86,355

-

-

ไม่มี

86,355

-

-

64,766

-

-

ไม่มี

64,766

-

-

86,355

-

-

ไม่มี

86,355

1,220,000

2,040,000

2,310,000

360,000

720,000

6,650,000

หมายเหตุ :
/1 นายกริ ช ทอมมัส ลาออกจากการเป็ นกรรมการมีผลตังแต่
้ 28 เมษายน 2560 เป็ นต้ นไป
/2 นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์ ลาออกจากการเป็ นกรรมการมีผลตังแต่
้ 11 พฤษภาคม 2560 เป็ นต้ นไป
การลงมติ:

ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัดฯ มาตรา 90 วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
………………………………………….
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ิการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2561

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 มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบตั ิหน้ าที่สอบทานหรื อตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทมาแล้ วห้ า (5) รอบปี บญ
ั ชีตดิ ต่อกัน โดยบริ ษัทสามารถแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายใหม่ที่สงั กัด
สํานักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ และบริ ษัทจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่เนื่องจาก
หน้ า 9/14

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทได้ เมื่อพ้ นระยะเวลาอย่างน้ อยสอง (2) รอบปี บญ
ั ชี นับแต่วนั ที่ผ้ สู อบ
บัญชีรายดังกล่าวพ้ นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่”
สํ า หรั บ การประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้ นประจํ า ปี 2561 ครั ง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษั ท โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จารณากลัน่ กรองการเลือกผู้สอบบัญ ชี แล้ ว เห็ นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ฯ
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญ ชีจาก บริ ษัท สํานั กงาน อีวาย จํากัด (“อีวาย”) ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญ ชีที่ได้ รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ สําหรับรอบปี บญ
ั ชี
สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่าอีวายเป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อมาตังแต่
้ ปี 2538 (รวม 23 ปี ) มีมาตรฐานการทํางานที่ดี มีความเป็ นอิสระในการทํางาน และมี
ผลงานในการปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีได้ เป็ นที่น่าพอใจเสมอมา ทังนี
้ ้ กําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี ้ เป็ น
ผู้ทําการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ :
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ:
(1)

นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรื อ
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ ปี 2554-2555 และปี 2560)

(2)

นายกฤษดา เลิศวนา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรื อ
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ ปี 2556-2559)

(3)

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 2561 ของบริ ษั ทฯ เป็ นจํ านวนเงิ น
3,053,600 บาท (สามล้ านห้ าหมื่นสามพันหกร้ อยบาท) ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2560 ที่ผ่านมา (ไม่รวมค่าสอบบัญชีที่
อาจเพิ่มขึ ้นจากการควบรวมกิจการหรื อการขยายธุรกิจของกลุ่มบริ ษัทฯ ในอนาคต) โดยเห็นว่าค่าสอบบัญชีดงั กล่าวเป็ น
ราคาที่เหมาะสมแล้ วเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เสนอมายังบริ ษัทฯ

หน้ า 10/14

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
ทังนี
้ ้ ในรอบปี ที่ผา่ นมาบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อไม่มีการรับบริ การอื่น(Non-audit services fee) จากอีวาย
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ สรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
(หน่วย: บาท)
บริษัท

ค่ าสอบบัญชี
ปี 2561
(ที่เสนอ)

เพิ่ม / (ลด) ค่ าสอบบัญชี เพิ่ม / (ลด)
คิดเป็ น
ปี 2560
คิดเป็ น

ค่ าสอบบัญชี
ปี 2559

- บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

3,053,600

0%

3,053,600

4.58%

2,920,000

- ค่าบริ การอื่น (Non-audit services fee)

-ไม่ม-ี

-

-ไม่ม-ี

-

-ไม่ม-ี

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

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไข
เพิ่ มเติมข้ อบังคับ ของบริ ษั ท ข้ อที่ 21 ข้ อที่ 22 และข้ อที่ 28 โดยที่บ ริ ษั ทฯ ขอเสนอแก้ ไขข้ อบังคับบริ ษัท ในครัง้ นี ้ เพื่อให้
สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ ไขเพิ่มเติมโดยคําสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติที่ 21/2560 เพื่อให้ สอดคล้ องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่ องการแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และฉบับที่ 74/2557 เรื่ องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีสาระสําคัญของ
การเสนอแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับบริ ษัทฯ ดังนี ้
ข้ อบังคับบริษัทฉบับปั จจุบัน
ข้ อที่ 21. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้ องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนกรรมการทังหมดจึ
้
งจะ
เป็ นองค์ ป ระชุ ม ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการไม่ อ ยู่ ในที่
ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิ บัติ หน้ าที่ ได้ ถ้ ามี รองประธาน
กรรมการให้ รองประธานเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธาน
กรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึ่ง
มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน แต่
กรรมการซึ่ ง มี ส่ว นได้ เสี ย ในเรื่ อ งใดไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานใน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด

ข้ อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ ไขเพิ่มเติม
ข้ อ 21. ในการประชุ ม คณะกรรมการต้ องมี กรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนกรรมการทังหมดจึ
้
งจะ
เป็ นองค์ประชุมในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการ
ให้ รองประธานเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรื อมี แต่ ไม่ สามารถปฏิ บัติ หน้ าที่ ได้ ให้ กรรมการซี่ งมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานใน
ที่ประชุมจะกําหนดให้ กรรมการของบริ ษัทเข้ าร่ วมประชุม
และดํ า เนิ น การใดๆ ในการประชุ ม ดั ง กล่ า วผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้ อยหนึ่งในสาม
(1/3) ขององค์ ป ระชุ ม ต้ อ งอยู่ในที่ ป ระชุม แห่ ง เดี ย วกัน

หน้ า 11/14

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
ข้ อบังคับบริษัทฉบับปั จจุบัน

ข้ อ ที่ 22. ในการเรี ย กประชุม คณะกรรมการ ให้ ป ระธาน
กรรมการหรื อผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนหน้ าวันประชุม เว้ นแต่ใน
กรณี จําเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรื อประโยชน์ของบริ ษัท
จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกําหนดวันประชุมให้ เร็ ว
กว่านันก็
้ ได้

ข้ อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ ไขเพิ่มเติม
และกรรมการทังหมดที
้
่เข้ าร่ วมประชุมต้ องอยู่ในประเทศ
ไทยขณะที่มีการประชุม
การประชุม ผ่า นสื่ออิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ต ามวรรคสอง
ต้ องมี ก ระบวนการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ าน
สารสนเทศ โดยให้ มีการบันทึกเสียงหรื อทังเสี
้ ยงและภาพ
แล้ ว แต่ ก รณี ของกรรมการทุ ก รายในที่ ป ระชุ ม ตลอด
ระยะเวลาที่ มี ก ารประชุ ม รวมทั ง้ ข้ อมู ล จราจรทาง
คอมพิวเตอร์ ที่เกิดจากบันทึกดังกล่าว และมีระบบควบคุม
การประชุมเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
กรรมการบริ ษัทซึ่งเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิ เล็ กทรอนิ กส์ ด้ วยวิ ธี การและเป็ นไปตามเงื่ อนไขที่ กล่าวมา
ข้ างต้ น ถื อว่าเป็ นการเข้ าร่ วมประชุมอันสามารถนับเป็ นองค์
ประชุ ม ได้ และถื อว่ าการประชุ มคณะกรรมการผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่
บัญญัติไว้ ในกฎหมายและข้ อบังคับฉบับนี ้
การวินจิ ฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ ถือ
เสียงข้ างมาก โดยกรรมการคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ เสียงใน
การลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการซึง่ มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใด
ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียง
หนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
ข้ อ 22.ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธาน
กรรมการหรื อผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไป
ยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนหน้ าวันประชุม
เว้ นแต่ในกรณีจําเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรื อประโยชน์
ของบริ ษัทจะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกําหนดวัน
ประชุมเร็วกว่านันก็
้ ได้
ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
รวมทังเอกสารประกอบการประชุ
้
มคณะกรรมการ บริ ษัท
อาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ใน
การนี ้ผู้มีหน้ าทีจ่ ดั การประชุมต้ องจัดเก็บสําเนาหนังสือ
เชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้ เป็ น
หลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

หน้ า 12/14

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
ข้ อบังคับบริษัทฉบับปั จจุบัน

ข้ อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ ไขเพิ่มเติม

ข้ อที่ 28. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ น ข้ อที่ 28. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุด เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั
ของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
สิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากทีก่ ล่าวมาแล้ ว
ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ ซึง่ คณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นคราวอื่ น นอกจากที่ ก ล่ า ว
มาแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ ซึง่ คณะกรรมการจะ
เรี ยกประชุมเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5
ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า
25 คนซึง่ นับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั้
าชื่อกันทําหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้
ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้
คณะกรรมการต้ องจัดให้ มกี ารประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1
เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่งถื อหุ้นนับรวมกัน
ได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้
ทังหมดจะเข้
้
าชื่อกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบุ เหตุ ผ ลในการที่ ข อให้ เรี ย กประชุ ม ไว้ ใ ห้ ชั ด เจนใน
หนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัด
ให้ มีก ารประชุม ผู้ถือ หุ้น ภายในสี่สิบ ห้ า (45) วัน นับแต่
วันที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการไม่ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม
ภายในระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
ง่ เข้ าชื่อ
กันหรื อผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้ จํานวนหุ้นตามที่บงั คับ
ไว้ นัน้ จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้ า (45) วันนับ
แต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้
ให้ ถื อ ว่า เป็ นการประชุ ม ผู้ถื อ หุ้ นที่ ค ณะกรรมการเรี ย ก
ประชุม โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจําเป็ นที่เกิด
จากการจัดให้ มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตาม
สมควร
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการ
เรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ ใดจํานวนผู้ถือ
หุ้นซึง่ มาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ ข้อ
30 ผู้ ถื อ หุ้ นตามวรรคสี่ ต้ องร่ ว มกั น รั บ ผิ ด ชอบชดใช้
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่
บริ ษัท

นอกจากนี ้ ขออนุมตั ิให้ บคุ คลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท
ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคําหรื อดําเนินการใดๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามคําสัง่
ของนายทะเบียน
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
ทังนี
้ ้ ในการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 31 วรรคแรก บัญ ญั ติ ว่า “ภายใต้ บังคับมาตรา 19 วรรคสอง บริ ษั ท จะแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม หนังสือ บริ ค ณห์ ส นธิ หรื อ
ข้ อบังคับของบริ ษัทได้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่
มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง” จึงเห็นสมควรเสนอวาระนี ้ให้ ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิ
การลงมติ:
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
………………………………………………………
วาระที่ 10

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 10 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2561 ผลปรากฎว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระอื่นใดเข้ ามายัง
บริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควรกําหนดระเบียบวาระการประชุมสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ดังที่ระบุไว้ ใน
หนังสือเชิญประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นนี ้
****************************************************
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