
                                                    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 1/14 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผลของความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

เพ่ือประกอบการพจิารณาของผู้ถือหุ้น 

             

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 

  เลขานุการบริษัทได้จัดทํารายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น  ครัง้ท่ี 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 26 

พฤษภาคม 2560  โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมดงักลา่วแล้ว และเห็นว่ามีการบนัทกึรายละเอียด

ไว้ถูกต้องครบถ้วนตามมติของท่ีประชุม พร้อมได้สรุปประเด็นซกัถามและคําชีแ้จงจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

แนบท้ายรายงานการประชุม ทัง้นี ้นอกจากได้จดัสง่สาํเนารายงานการประชุมดงักลา่วให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมแล้ว บริษัทฯได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

ท่ี www.gmmgrammy.com เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถกูต้องได้ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

ซึง่ไมป่รากฏวา่มีผู้ใดแจ้งขอคดัค้านหรือขอแก้ไขมายงับริษัทฯ (โปรดดรูายละเอียดตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 2) จึงเห็นสมควรเสนอ

รายงานการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณารับรอง 

การลงมติ:         

  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน    

…………………………………………. 

วาระที่ 2  รับทราบการแถลงผลการดาํเนินงานในรอบปี 2560 และรับทราบรายงานประจาํปี 2560 

  บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเก่ียวกบัผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบ

ปี 2560 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งแสดงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และคณะกรรมการบริษัท

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถกูต้องและเพียงพอ จึงเห็นสมควรรายงานให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ รับทราบผลการดําเนินงานใน

รอบปี 2560 และรายงานประจําปี 2560 ของบริษัทฯ ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว 

การลงมติ:         

  วาระนีไ้มต้่องลงมติเน่ืองจากเป็นการรายงานให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ รับทราบ 

…………………………………………. 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

(“พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดัฯ”) ซึง่กําหนดให้บริษัทฯ ต้องจดัทํางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปี

บญัชีของบริษัทฯ เสนอตอ่ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ จึงขอเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ เพ่ือ

พิจารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสาํหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ของ

บริษัทฯ ท่ีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ

ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป พร้อมทัง้ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จาํกัด ซึ่ง

http://www.gmmgrammy.com/


                                                    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 2/14 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสาํหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2560 พร้อมกันนี ้บริษัทฯ ได้สรุปข้อมูลสําคัญทางการเงินจาก

รายงานประจําปี 2560 แนบมาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันีด้้วยแล้ว (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3)  

การลงมติ:         

  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน    

…………………………………………. 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจดัสรรเงนิกาํไรส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจากผลการดาํเนินงาน 

  ปี 2560 

  ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ

ข้อ 38 กําหนดว่า “บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุสาํรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี 

หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน เว้นแต่

บริษัทฯ จะมีข้อบงัคบัหรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้ต้องมีทนุสาํรองมากกวา่นัน้” 

  ดงันัน้ เพ่ือเป็นการปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบับริษัทฯ ข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ี

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุตัิการงดจดัสรรเงินกําไรสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสาํรองตามกฎหมายจากผลการดําเนินงานปี 

2560 เน่ืองจากปัจจบุนับริษัทฯ ได้จดัสรรเงินกําไรสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุสาํรองตามกฎหมายครบตามจํานวนแล้ว เป็นจํานวน

ทัง้สิน้ 81,994,972.90 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 819,949,729 บาท 

การลงมติ:         

  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ 

ออกเสยีงลงคะแนน  

…………………………………………. 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2560 

  บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั

ภาษีเงินได้นิติบคุคลในแต่ละปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดัฯ มาตรา 115 และ

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 37 กําหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมี

ยอดขาดทนุสะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล”  

  จากผลการดําเนินงานประจําปี 2560 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) กําไรสทุธิ

จํานวน 515.8 ล้านบาท แต่ยงัมีผลขาดทนุสะสม (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) เท่ากบั 3,054.06 ล้านบาท จึงไม่สามารถ

จ่ายเงินปันผลได้ ดงันัน้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตัิงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการ

ดําเนินงานปี 2560  

 

  สาํหรับข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา ปรากฏดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้



                                                    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 3/14 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

 งบเดี่ยว งบเดี่ยว งบเดี่ยว งบเดี่ยว งบเดี่ยว 

กําไร/(ขาดทนุ) สทุธิ : ล้านบาท 515.78 408.25 (930.00) (3,963.3) 254.2 

กําไร/(ขาดทนุ) สะสม : ล้านบาท (3,054.06) (3,580.60) (3,970.49) (3,015.2) 948.1 

กําไร/(ขาดทนุ) ตอ่หุ้น : บาท 0.63 0.50 (1.13) (6.02)* 0.45* 

อัตราการจ่ายเงนิปันผล      

- เงินปันผลระหวา่งกาล (บาทตอ่หุ้น) - - - - - 

- เงินปันผลประจําปี (บาทตอ่หุ้น) เสนองด - - - - 

รวมอัตราการจ่ายเงนิปันผลทัง้ปี   - - - 

จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น) – ใหม ่ 819.9 819.9 819.9 819.9 636.3 

รวมเงินปันผลจา่ยทัง้ปี (ล้านบาท) - - - - - 

สดัสว่นการจา่ยเงินปันผล (ร้อยละ) - - - - - 

 * ถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกั 

การลงมติ:         

  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ 

ออกเสยีงลงคะแนน  

…………………………………………. 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ14 ซึ่งกําหนดให้

กรรมการบริษัทต้องหมนุเวียนออกจากตําแหนง่เป็นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททัง้หมด และสําหรับปี 2561

กรรมการบริษัทท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน  4 ท่าน (จากจํานวนกรรมการบริษัททัง้หมด 11 ท่าน)

ประกอบด้วยบคุคลดงันี ้

รายช่ือกรรมการท่ีครบวาระ ตาํแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ตาํแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย 

นางสาวบุษบา ดาวเรือง รองประธานกรรมการ 

 

 ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธรุกิจ 

 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

 ประธานกรรมการบริหารกลุม่ 

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม 

นางสาวสวุิมล จงึโชติกะพิศฐิ กรรมการ  กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

 ท่ีปรึกษา 

นายสุวทิย์ มาไพศาลสิน กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

 กรรมการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 



                                                    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 4/14 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

รายช่ือกรรมการท่ีครบวาระ ตาํแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ตาํแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย 

นางวีระนชุ ธรรมาวรานคุปุต์ กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 

นอกจากนี ้เพ่ือเป็นการสง่เสริมและสนบัสนนุนโยบายการกํากับดแูลกิจการท่ีดี บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ 

ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการลว่งหน้า สําหรับ

การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นฯ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.gmmgrammy.com ตัง้แต่วันท่ี 10 ตุลาคม  2560 ถึง 

วนัท่ี 12 มกราคม 2561 แตป่รากฏวา่ไมม่ผีู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลเข้ามายงับริษัทฯ  

ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ในการประชุมครัง้ท่ี 1/2561 เมื่อวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 

2561 จึงได้กลัน่กรองและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสม  ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของ

กรรมการท่ีครบวาระแต่ละท่าน โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสําคัญ ภายใต้นโยบาย หลกัเกณฑ์ และ

กระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ  จึงได้มีความเห็นว่ากรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 

ท่าน  ได้แก่  นางสาวบุษบา ดาวเรือง   นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ  นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน  และนางวีระนุช                              

ธรรมาวรานุคปุต์  สมควรท่ีจะได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ  ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิ

ครบถ้วนตามท่ีพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัดฯ และหน่วยงานกํากับดูแลกําหนด   ทัง้ยงัเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวฒุิ มี

ความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล สามารถ

ปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี  มีส่วนเกือ้กูลและให้การสนบัสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทอนัก่อให้เกิด

ประโยชน์กบับริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมาได้เป็นอยา่งดี 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองคณุสมบตัิกรรมการ 

 นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัท จุดตัง้ต้น จํากัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการ

ประกอบกิจการส่งเสริมธุรกิจเพ่ือสงัคม (Social Enterprise) โดยบริษัท จุดตัง้ต้น จํากัด ถือหุ้นใน บริษัท เสือติดปีกครับ 

จํากดั ในสดัสว่น 50% โดยบริษัท เสือติดปีกครับ จํากดั มีการผลิตรายการโทรทศัน์ ซึ่งเป็นการประกอบกิจการอนัมีลกัษณะ

คล้ายคลงึกบักิจการของบริษัท ทัง้นี ้ในปี 2559 บริษัท เสือติดปีกครับ จํากดั ได้นําเสนอรายการโทรทศัน์เพ่ือช่วยสนบัสนุน

ธุรกิจ Startup ของคนรุ่นใหม่ในสงัคม โดยนางสาวสวุิมล จึงโชติกะพิศิฐ ได้ดํารงตําแหน่งกรรมการและถือหุ้นจํานวน 1 หุ้น

ในบริษัท เสอืติดปีกครับ จํากดั ดงักลา่วด้วย จึงขอแจ้งให้ท่ีประชมุรับทราบ 

ข้อมลูเร่ืองการมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระ 

ตามคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัทและประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ.28/2551 ท่ีกําหนด

ว่ากรรมการอิสระต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี

ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ี

อาจมีความขดัแย้ง  แตใ่นกรณีท่ีกรรมการอิสระมีการให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูค่าท่ีกําหนดดงักลา่ว สามารถได้รับการผอ่น

ผนัตอ่เมื่อบริษัทได้จดัให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองดงักลา่ว จึงขอเปิดเผยข้อมลูให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบดงันี ้

(ก) กรรมการที่ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ : นางวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์ 

(ปัจจบุนัดํารงตําแหนง่ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ) 



                                                    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 5/14 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

(ข) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ : บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ท

เนอร์ส จํากัด เป็นท่ีปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทและบริษัทในเครือ โดยนางวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์ ดํารง

ตําแหนง่กรรมการผู้มีอํานาจในบริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จํากดั  

(ค) เหตุผลและความจําเป็นที่ ยังคงเสนอแต่งตั ้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ : นางวีระนุช                        

ธรรมาวรานคุปุต์ เป็นผู้มีประสบการณ์และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอยา่งดี มีความเป็นมืออาชีพใน

การเป็นท่ีปรึกษากฎหมายท่ีได้รับการยอมรับโดยทัว่ไป สามารถให้ความเห็นและข้อแนะนําทางกฎหมายท่ีเป็น

ประโยชน์กับบริษัทตลอดมาทําให้ธุรกิจของบริษัทสามารถดําเนินไปได้อย่างราบร่ืน เหมาะสมและไม่ขดัต่อ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง   

(ง) ความเห็นของคณะกรรมการในการเสนอแต่งตัง้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ : คณะกรรมการ

บริษัท (โดยไม่นับรวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย คือ นางวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์) ได้พิจารณาตามหลกัใน

มาตรา 89/7 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ แล้วมีความเห็นเป็นเอกฉนัท์ว่า การให้บริการทางวิชาชีพดงักลา่ว มิได้มี

ผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ของนางวีระนชุ ธรรมาวรานคุปุต์ ซึ่งนางวีระนชุ ธรรมาวรานคุปุต์ ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความ

ระมดัระวงัและความซื่อสตัย์สจุริต รวมทัง้ได้มีการปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย   วตัถปุระสงค์  ข้อบงัคบัของ

บริษัท  มติคณะกรรมการ  ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งท่ี

ผา่นมา 

ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่นบัรวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียทัง้  4  ท่านท่ีครบวาระ) จึงได้พิจารณา

ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ และเห็นสมควรเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาแตง่ตัง้บคุคลทัง้ 4 ทา่น

ดงัท่ีกล่าวมาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง  โดยประวตัิและข้อมลูท่ีเก่ียวข้องของบุคคลดงักลา่วและนิยาม

กรรมการอิสระ ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 4.1 - 4.5  

 

การลงมติ:  

  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกตัง้กรรมการท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ  

ข้อ 13 (รายละเอียดตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 6) 

…………………………………………. 

  

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสําหรับ 

ปี 2561 

  ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ ครัง้นี ้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท 

ได้พิจารณาเร่ืองค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย สําหรับปี 2561 ตามหลกัเกณฑ์

และขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทน กล่าวคือ การกลัน่กรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ี 

ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ความสมเหตสุมผลกบัประโยชน์ท่ีได้รับจากกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับ

ประเภทธุรกิจ และการขยายตวัทางธุรกิจของบริษัทฯ  พร้อมกบัได้เปรียบเทียบอ้างอิงกบับริษัทอ่ืนท่ีอยูใ่นหมวดอตุสาหกรรม 



                                                    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 6/14 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

เดียวกนัและลกัษณะของธุรกิจท่ีใกล้เคียงกนั รวมทัง้รายงานการสาํรวจคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจําปี 2559  ซึ่งจัดทําโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงมีความเห็น

พ้องต้องกันว่าเมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ท่ีใช้ในการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการดังท่ีกล่าวแล้ว ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ใกล้เคียงกบัคา่เฉลีย่โดยรวมของตลาด จึงเห็นสมควรให้เสนอ

ตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ ดงันี ้

1)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

และคา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบสาํหรับปี 2561 ดงันี ้

1.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

 เห็นสมควรกําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเป็นวงเงินรวม

ทัง้สิน้ 6,650,000 บาท (หกล้านหกแสนห้าหมื่นบาท) ซึ่งเป็นวงเงินรวมเท่ากับปีท่ีผ่านมา ประกอบด้วย ค่าตอบแทน

ประจําเดือน คา่เบีย้ประชมุ (ตามท่ีเข้าร่วมประชมุตอ่ครัง้) และคา่บําเหน็จประจําปี  

                      (หนว่ย : บาท / ปี) 

คณะ 2561 (ที่เสนอ) ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

คณะกรรมการบริษัท รวมคา่ตอบแทนท่ีขออนมุตัิ

จ่ายทัง้สิน้ไมเ่กิน 

6,650,000 บาท 

รวมคา่ตอบแทนท่ีจา่ย

ทัง้สิน้ไมเ่กิน 

6,650,000 บาท 

6,000,000 6,000,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 665,000 665,000 

 

1.2) ค่าตอบแทนที่มิใช่ตวัเงนิ/สิทธิประโยชน์อื่น 

 - ไมม่ ี- 

2)  เกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดงันี ้

• ค่าตอบแทนประจาํเดือน ท่ีจ่ายให้กบัคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายทกุเดือน โดยมีอตัราการจ่ายดงันี ้

คณะ ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนประจาํเดือน (บาท / คน / เดอืน) 

2561 (เสนอ) 2560 2559 2558 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริษัท 50,000 50,000 - - 

กรรมการอิสระ  20,000 20,000 - - 

กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 20,000 20,000 - - 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร * - ไมจ่่าย - - ไมจ่่าย - - - 

หมายเหต:ุ * เนือ่งจากเห็นว่ากรรมการทีเ่ป็นผู้บริหารได้รบัผลตอบแทนจากการทํางานในฐานะพนกังานของบริษัทแล้ว 

 



                                                    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 7/14 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

• เบีย้ประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัท ท่ีเข้าร่วมประชมุ) โดยมีอตัราการจ่ายดงันี ้

คณะ ตาํแหน่ง 
ค่าเบีย้ประชุม (บาท / คน / ครัง้) 

2561 (เสนอ) 2560 2559 2558 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริษัท 20,000 20,000 13,000 13,000 

กรรมการอิสระ  20,000 20,000 3,000 3,000 

กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 20,000 20,000 3,000 3,000 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร * - ไมจ่่าย - - ไมจ่่าย - 3,000 3,000 

หมายเหต:ุ * เนือ่งจากเห็นว่ากรรมการทีเ่ป็นผู้บริหารไดร้บัผลตอบแทนจากการทํางานในฐานะพนกังานของบริษทัแล้ว 
 

• บาํเหน็จประจาํปี  

การจัดสรรค่าบําเหน็จรายปี มีหลกัเกณฑ์ในการจัดสรรคือ ค่าบําเหน็จสําหรับปี 2561 จะจ่ายจากวงเงิน

คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสว่นท่ีเหลือหลงัจากหกัด้วยจํานวนเงินค่าตอบแทน

ประจําเดือนและค่าเบีย้ประชุมทัง้หมดท่ีจ่ายให้กับกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ โดยค่าบําเหน็จท่ีกรรมการจะ

ได้รับจะคํานวณตามสดัสว่นจํานวนครัง้ในการเข้าประชมุคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแตล่ะราย โดยจดัสรรให้ประธาน

กรรมการบริษัทคิดเป็น 2 เทา่ ของจํานวนครัง้ท่ีเข้าประชมุคณะกรรมการบริษัท สว่นกรรมการอิสระ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร

และกรรมการท่ีไม่เป็นผู้ บริหาร คิดเป็น 1 เท่าของจํานวนครัง้ท่ีเข้าประชุม ทัง้นีป้ระธานกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรบําเหน็จตามเกณฑ์ดงักลา่ว 
  

3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น 

 เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ยท่ี

แตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท ดงันี ้

 คณะกรรมการตรวจสอบ  

เกณฑ์การจดัสรรคา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดดงันี ้

• ค่าตอบแทนประจาํเดือน ท่ีจ่ายให้กบัคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายทกุเดือน โดยมีอตัราการจ่ายดงันี ้

  คณะ ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทนประจาํเดือน 

(บาท / คน / เดือน) 

 

ค่าตอบแทนรายปี * 

(บาท / คน / ปี) 

2561 (เสนอ) 2560 2559 2558 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 30,000 200,000 200,000 

กรรมการตรวจสอบ  10,000 10,000 150,000 150,000 

หมายเหตุ : * เปลีย่นการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบเป็นรายปี เป็นการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ตัง้แต่ ปี 2560 เป็นต้นมา  

 



                                                    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 8/14 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

• เบีย้ประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการตรวจสอบ ท่ีเข้าร่วมประชมุ) โดยมีอตัราการจ่ายดงันี ้

คณะ ตาํแหน่ง 
ค่าเบีย้ประชุม (บาท / คน / ครัง้) 

2561 (เสนอ) 2560 2559 2558 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 - - 

กรรมการตรวจสอบ  20,000 20,000 - - 

• ค่าตอบแทนที่มิใช่ตวัเงนิ / สทิธิประโยชน์อื่น 

  -ไมม่-ี 

 คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ 

 คณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ และคณะกรรมการบริหารกลุม่ ไมม่ีการจ่ายคา่ตอบแทน 

 

สรุปการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบสําหรับปี 2560 (รายคน) 

   คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบท่ีจ่ายสาํหรับปี 2560 คดิเป็นเงินจํานวนรวม

ทัง้สิน้ 6,650,000 บาท ซึง่จํานวนเงินท่ีจ่ายเทา่กบัวงเงินท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 โดยรายละเอียด

คา่ตอบแทนกรรมการเป็นรายบคุคล ท่ีจ่ายสาํหรับปี 2560 ท่ีผา่นมาปรากฎดงันี ้    

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

(BOD) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ตรวจสอบ (AC) ค่าตอบ

แทนที่

ไม่ใช่ตัว

เงนิ 

ค่าตอบแทน

รวม 

  

เบีย้

ประชุม 
รายเดือน บาํเหน็จ เบีย้ประชุม รายเดือน BOD + AC 

  
ทัง้ปี 2560 ทัง้ปี 2560 ทัง้ปี 2560 ทัง้ปี 2560 ทัง้ปี 2560 ปี 2560 

1. นายไพบลูย์     

   ดํารงชยัธรรม 

   (คิด 2 เทา่) 

ประธานกรรมการ 200,000 600,000 431,776 - - ไมมี่ 1,231,776 

2. ดร.นริศ ชยัสตูร ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ +

กรรมการอิสระ 

160,000 240,000 172,710 80,000 360,000 ไมมี่ 1,012,710 

3. นายชนิตร  

    ชาญชยัณรงค์ 

กรรมการตรวจสอบ 

+กรรมการอิสระ 

140,000 240,000 151,121 100,000 120,000 ไมมี่ 751,121 

4. นายสวุิทย์  

    มาไพศาลสิน 

กรรมการตรวจสอบ 

+กรรมการอิสระ 

180,000 240,000 194,299 100,000 120,000 ไมมี่ 834,299 

5. นางวีระนชุ                 

   ธรรมาวรานคุปุต์ 

กรรมการตรวจสอบ 

+กรรมการอิสระ 

140,000 240,000 151,121 80,000 120,000 ไมมี่ 731,121 

6. นางสาวสวุิมล   

    จงึโชติกะพิศิฐ 

กรรมการที่ไมใ่ช่

ผู้บริหาร 

200,000 240,000 215,888 - - ไมมี่ 655,888 



                                                    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 9/14 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

(BOD) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ตรวจสอบ (AC) ค่าตอบ

แทนที่

ไม่ใช่ตัว

เงนิ 

ค่าตอบแทน

รวม 

  

เบีย้

ประชุม 
รายเดือน บาํเหน็จ เบีย้ประชุม รายเดือน BOD + AC 

  
ทัง้ปี 2560 ทัง้ปี 2560 ทัง้ปี 2560 ทัง้ปี 2560 ทัง้ปี 2560 ปี 2560 

7. ดร.ลกัขณา  

    ลีละยทุธโยธิน 

กรรมการที่ไมใ่ช่

ผู้บริหาร 
200,000 240,000 215,888 - - ไมมี่ 655,888 

8. นางสาวบษุบา     

    ดาวเรือง 

กรรมการ / 

กรรมการบริหาร 
- - 215,888 - - ไมมี่ 215,888 

9. นางสายทิพย์ 

มนตรีกลุ ณ อยธุยา 

กรรมการ / 

กรรมการบริหาร 
- - 215,888 - - ไมมี่ 215,888 

10. นายภาวิต   

      จิตรกร 

กรรมการ / 

กรรมการบริหาร 
- - 107,944 - - ไมมี่ 107,944 

11. นายฟา้ใหม ่     

      ดํารงชยัธรรม 

กรรมการ / 

กรรมการบริหาร 
- - 86,355 - - ไมมี่ 86,355 

นายกริช ทอมมสั/1 
กรรมการ / 

กรรมการบริหาร 
- - 64,766 - - ไม่มี 64,766 

นายสถาพร พานิช

รกัษาพงศ์/2 

กรรมการ / 

กรรมการบริหาร 
- - 86,355 - - ไม่มี 86,355 

รวมทัง้สิน้ (บาท) 1,220,000 2,040,000 2,310,000 360,000 720,000 
 

6,650,000 

หมายเหตุ :  

/1 นายกริช ทอมมสั ลาออกจากการเป็นกรรมการมีผลตัง้แต ่28 เมษายน 2560 เป็นต้นไป   

/2 นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการมีผลตัง้แต ่11 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป   

 

การลงมติ:  

  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดัฯ มาตรา 90 วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สองในสาม (2/3) ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ  

 …………………………………………. 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบญัชสีาํหรับปี 2561 

  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดัฯ ซึง่กําหนดให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ แต่งตัง้ผู้สอบ

บญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทุกปีและตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี  

กจ.39/2548 (ฉบบัท่ี 20) เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการ

ดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ ท่ีกําหนดเก่ียวกบัเร่ืองการหมุนเวียนผู้สอบบญัชี สรุปประเด็นสําคญัได้ดงันี ้“บริษัท

จดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบญัชีหากผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหน้าท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดง

ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทมาแล้วห้า (5) รอบปีบญัชีตดิตอ่กนั โดยบริษัทสามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายใหม่ท่ีสงักดั

สาํนกังานสอบบญัชีเดียวกบัผู้สอบบญัชีรายเดิมก็ได้ และบริษัทจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายท่ีพ้นจากการปฏิบตัิหน้าท่ีเน่ืองจาก



                                                    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 10/14 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

การหมุนเวียนผู้สอบบญัชีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสอง (2) รอบปีบญัชี นบัแต่วนัท่ีผู้สอบ

บญัชีรายดงักลา่วพ้นจากการปฏิบตัิหน้าท่ี” 

  สําหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2561 ครัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลัน่กรองการเลือกผู้ สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นฯ

พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (“อีวาย”) ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความ

เห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบญัชี

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เน่ืองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าอีวายเป็นผู้สอบบญัชี

ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือมาตัง้แตปี่ 2538 (รวม 23 ปี) มีมาตรฐานการทํางานท่ีดี มีความเป็นอิสระในการทํางาน และมี

ผลงานในการปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีได้เป็นท่ีน่าพอใจเสมอมา ทัง้นี ้กําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี ้เป็น

ผู้ ทําการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ : 

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ: 

(1)    นายเติมพงษ์  โอปนพนัธุ์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4501 หรือ 

       (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2554-2555 และปี 2560)  

(2) นายกฤษดา เลศิวนา   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4958 หรือ   

 (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2556-2559) 

(3) นางพนูนารถ เผา่เจริญ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5238 

 (ยงัไมเ่คยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 

  ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้อีวายจดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของ

อีวายทําหน้าท่ีสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบญัชีดงักล่าวได้ ทัง้นี ้ผู้สอบ

บญัชีผู้ลงนามตรวจสอบหรือสอบทาน มิได้มีความสมัพนัธ์ หรือมีสว่นได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทในเครือ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

  นอกจากนีแ้ล้วผู้สอบบญัชีของ อีวาย ท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในเครือ มีดงันี:้  

ผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือ: 

 (1)    นายเติมพงษ์  โอปนพนัธ์ุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4501 หรือ 

 (2) นายกฤษดา เลศิวนา   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4958 หรือ 

 (3)  นางพนูนารถ เผา่เจริญ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5238 
 
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ: 

  คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว 

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นฯ พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีสําหรับปี 2561 ของบริษัทฯ เป็นจํานวนเงิน 

3,053,600 บาท (สามล้านห้าหมื่นสามพนัหกร้อยบาท) ซึ่งเท่ากบัค่าสอบบญัชีในปี 2560 ท่ีผ่านมา (ไม่รวมค่าสอบบญัชีท่ี

อาจเพ่ิมขึน้จากการควบรวมกิจการหรือการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต) โดยเห็นว่าค่าสอบบญัชีดงักล่าวเป็น

ราคาท่ีเหมาะสมแล้วเมื่อเปรียบเทียบกบัผู้สอบบญัชีรายอ่ืนท่ีเสนอมายงับริษัทฯ   



                                                    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 11/14 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

   ทัง้นี ้ในรอบปีท่ีผา่นมาบริษัทฯ และบริษัทในเครือไมม่ีการรับบริการอ่ืน(Non-audit services fee) จากอีวาย 

คา่สอบบญัชีของบริษัทฯ สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้             

                (หนว่ย: บาท) 

บริษัท 

ค่าสอบบัญช ี

ปี 2561  

(ที่เสนอ) 

เพิ่ม / (ลด) 

คิดเป็น  

ค่าสอบบัญช ี

ปี 2560 

เพิ่ม / (ลด) 

คิดเป็น 

  

ค่าสอบบัญช ี

ปี 2559 

-  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) 3,053,600 0% 3,053,600 4.58% 2,920,000 

-  คา่บริการอ่ืน (Non-audit services fee) -ไมม่-ี - -ไมม่-ี  - -ไมม่-ี 

การลงมติ:         

  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ 

ออกเสยีงลงคะแนน   

……………………………………………………… 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการแก้ไข

เพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อท่ี 21 ข้อท่ี 22 และข้อท่ี 28 โดยท่ีบริษัทฯ ขอเสนอแก้ไขข้อบังคับบริษัทในครัง้นี ้เพ่ือให้

สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยคําสัง่หวัหน้าคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เร่ืองการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ือ

อํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และฉบบัท่ี 74/2557 เร่ืองการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีสาระสําคญัของ

การเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบับริษัทฯ ดงันี ้

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อที่  21. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมา

ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดจึงจะ

เป็นองค์ประชุม ในกรณี ท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ี

ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธาน

กรรมการให้รองประธานเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน

กรรมการหรือมีแต่ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึ่ง

มาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุให้ถือเสยีงข้างมาก 

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน แต่

กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานใน

ท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

ข้อ 21. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมา

ประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดจึงจะ

เป็นองค์ประชมุในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม

หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้  ถ้ามีรองประธานกรรมการ

ให้รองประธานเป็นประธาน  ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ

หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ให้กรรมการซี่งมา

ประชมุเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ในการประชุมคณะกรรมการแตล่ะครัง้ ประธานใน

ท่ีประชุมจะกําหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุม

และดําเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  โดยท่ีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม 

(1/3)  ขององค์ประชุมต้องอยู่ในท่ีประชุมแห่งเดียวกัน 
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 หน้า 12/14 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม 

 และกรรมการทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศ

ไทยขณะท่ีมีการประชมุ 

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสอง

ต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน

สารสนเทศ  โดยให้มีการบนัทกึเสยีงหรือทัง้เสยีงและภาพ

แล้วแต่กรณี  ของกรรมการทุกรายในท่ีประชุมตลอด

ระยะเวลาท่ีมีการประชุม   รวมทัง้ ข้อมูลจราจรทาง

คอมพิวเตอร์ท่ีเกิดจากบนัทึกดงักลา่ว และมีระบบควบคมุ

การประชมุเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกล่าวมา

ข้างต้น  ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์

ประชุมได้   และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ อ

อิเล็กทรอนิกส์ดงักลา่วมีผลเช่นเดียวกบัการประชมุตามวิธีการท่ี

บญัญตัิไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบัฉบบันี ้

การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุคณะกรรมการให้ถือ

เสยีงข้างมาก  โดยกรรมการคนหนึง่มีเสยีงหนึง่เสยีงใน

การลงคะแนน  เว้นแตก่รรมการซึง่มีสว่นได้เสยีในเร่ืองใด  

ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้  ถ้าคะแนนเสยีง

เทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีง

หนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

ข้อที่  22. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน

กรรมการหรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมายสง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงั

กรรมการไม่น้อยกว่า  7 วนัก่อนหน้าวนัประชุม เว้นแต่ใน

กรณีจําเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท

จะแจ้งการนดัประชุมโดยวิธีอ่ืน และกําหนดวนัประชมุให้เร็ว

กวา่นัน้ก็ได้ 

ข้อ 22.ในการเรียกประชมุคณะกรรมการ  ให้ประธาน

กรรมการหรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมายสง่หนงัสอืนดัประชมุไป

ยงักรรมการไมน้่อยกวา่ 7 (เจ็ด) วนัก่อนหน้าวนัประชมุ  

เว้นแตใ่นกรณีจําเป็นรีบดว่นเพ่ือรักษาสทิธิหรือประโยชน์

ของบริษัทจะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอ่ืน  และกําหนดวนั

ประชมุเร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

ในการจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุคณะกรรมการ  

รวมทัง้เอกสารประกอบการประชมุคณะกรรมการ  บริษัท

อาจจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุและเอกสารประกอบการ

ประชมุดงักลา่วทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์แทนก็ได้  ใน

การนีผู้้มีหน้าท่ีจดัการประชมุต้องจดัเก็บสาํเนาหนงัสอื

เชิญประชมุและเอกสารประกอบการประชมุไว้เป็น

หลกัฐาน  โดยจะจดัเก็บในรูปข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ 
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 หน้า 13/14 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อที่ 28. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็น

การประชมุสามญัประจําปี ภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุ

ของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วมาแล้ว 

ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั ซึง่คณะกรรมการจะเรียก

ประชมุเมื่อใดก็ได้ สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 5 

ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 

25 คนซึง่นบัรวมกนัไมน้่อยกวา่ 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นท่ี

จําหนา่ยได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัทําหนงัสอืขอให้

คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญั

เมื่อใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้

ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้

คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 

เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อที่  28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น

เป็นการประชุมสามญัประจําปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนั

สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าว

มาแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวสิามญั ซึง่คณะกรรมการจะ

เรียกประชมุเมื่อใดก็ได้ สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกัน

ได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้

ทัง้หมดจะเข้าช่ือกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก

ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวสิามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง

ระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน

หนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัด

ให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน  นับแต่

วนัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณี ท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม

ภายในระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าช่ือ

กนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกันได้จํานวนหุ้นตามท่ีบงัคบั

ไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วนันับ

แต่วนัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้

ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ีคณะกรรมการเรียก

ประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจําเป็นท่ีเกิด

จากการจดัให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตาม

สมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการ

เรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ใดจํานวนผู้ ถือ

หุ้นซึง่มาร่วมประชมุไมค่รบองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ข้อ 

30 ผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสี่ ต้องร่วมกัน รับผิดชอบชดใช้

คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่

บริษัท 

 

 นอกจากนี ้ขออนมุตัิให้บคุคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัท

ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคําหรือดําเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่

ของนายทะเบียน 



                                                    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 14/14 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

 ทัง้นี ้ในการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทดงักล่าว ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535  

มาตรา 31 วรรคแรก บัญญัติว่า  “ภายใต้บังคับมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ

ข้อบงัคบัของบริษัทได้เมื่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่

มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง” จึงเห็นสมควรเสนอวาระนีใ้ห้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 พิจารณาอนมุตัิ 

 การลงมติ:         

 ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สามในสี ่(3/4) ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

     

……………………………………………………… 

วาระที่ 10  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจวุาระนี ้เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 105 ของพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน

จํากัดฯ ซึ่งกําหนดว่าผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ท่ี

ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได้ และเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีอาจมีข้อซกัถาม

หรือประสงค์จะแสดงความเห็นอ่ืนๆ เพ่ิมเติม (ถ้ามี) เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้ชีแ้จงข้อซกัถามหรือข้อสงสยัตา่งๆ รวมถึง

กรณีท่ีมีผู้ ถือหุ้นสง่คําถามหรือความเห็นมายงับริษัทฯ เป็นการลว่งหน้า   

อย่างไรก็ตาม ตามหลกัการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) และโครงการประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี (AGM Checklist) ของสมาคมสง่เสริม

ผู้ลงทนุไทย ไมแ่นะนําให้มีการเพ่ิมวาระอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในหนงัสอืนดัประชมุให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิหรือลงมติ 

    ……………………………………………………… 

ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเร่ืองการกาํหนดวาระการประชุม  

   เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอ

ระเบียบวาระการประชุมเป็นการลว่งหน้า สาํหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ ผา่นเว็บไซต์บริษัท ท่ี www.gmmgrammy.com 

ตัง้แต่วนัท่ี 10 ตุลาคม 2560 ถึงวนัท่ี 12 มกราคม 2561 ผลปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระอ่ืนใดเข้ามายงั

บริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกําหนดระเบียบวาระการประชมุสาํหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ ดงัท่ีระบไุว้ใน

หนงัสอืเชิญประชมุท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นนี ้  

 

**************************************************** 

http://www.gmmgrammmy.com/



