
                                                    
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 1/14 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผลของความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อประกอบการพจิารณาของผู้ถือหุ้น 

             

วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 

  เลขานุการบริษัทได้จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 26 เมษายน 

2562 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมดงักล่าวแล้ว และเห็นว่ามีการบนัทึกรายละเอียดไว้ถูกต้อง

ครบถ้วนตามมติของที่ประชุม พร้อมได้สรุปประเด็นซกัถามและคําชีแ้จงจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ แนบท้าย

รายงานการประชุม ทัง้นี ้นอกจากได้จัดส่งสําเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน  

14 วันนับแต่วันประชุมแล้ว  บริษั ทฯได้ มีการเผยแพ ร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบ ริษั ทฯ  ที่ 

www.gmmgrammy.com เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถกูต้องได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่ง

ไม่ปรากฏว่ามีผู้ ใดแจ้งขอคดัค้านหรือขอแก้ไขมายงับริษัทฯ (โปรดดูรายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2) จึงเห็นสมควรเสนอ

รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณารับรอง 

การลงมต:ิ         

  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน    

…………………………………………. 

วาระที่ 2  รับทราบการแถลงผลการดาํเนินงานในรอบปี 2562 และรับทราบรายงานประจาํปี 2562 

  บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเก่ียวกบัผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบ

ปี 2562 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งแสดงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และคณะกรรมการบริษัท

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถกูต้องและเพียงพอ จึงเห็นสมควรรายงานให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ รับทราบผลการดําเนินงานใน

รอบปี 2562 และรายงานประจําปี 2562 ของบริษัทฯ ที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว 

การลงมต:ิ         

  วาระนีไ้ม่ต้องลงมติเน่ืองจากเป็นการรายงานให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ รับทราบ 

…………………………………………. 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด                

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(“พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดัฯ”) ซึง่กําหนดให้บริษัทฯ ต้องจดัทํางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปี

บญัชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีเพื่อพิจารณาอนมุติั จึงขอเสนอต่อที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ เพื่อ

พิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ของ

บริษัทฯ ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ

ตามหลกัการบญัชีที่รับรองทั่วไป พร้อมทัง้ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  

http://www.gmmgrammy.com/


                                                    
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 2/14 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2562 พร้อมกันนี ้บริษัทฯ ได้สรุปข้อมูลสําคญัทางการเงินจาก

รายงานประจําปี 2562 แนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันีด้้วยแล้ว (ส่ิงที่สง่มาด้วย 3)  

การลงมต:ิ         

  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน    

…………………………………………. 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตจิัดสรรเงนิกาํไรสุทธิประจาํปี 2562 ส่วนหน่ึงไว้เป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย 

  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ

ข้อ 38 กําหนดว่า “บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี 

หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน เว้นแต่

บริษัทฯ จะมีข้อบงัคบัหรือกฎหมายอื่นกําหนดให้ต้องมีทนุสํารองมากกวา่นัน้” 

  ทัง้นี ้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 เม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2562 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ นําเงิน

สํารองตามกฎหมาย จํานวน 81,994,973 บาท และโอนส่วนลํา้มลูค่าหุ้นสามญั จํานวน 2,950,660,598 บาท เพื่อชดเชยผล

ขาดทุนสะสมทัง้หมดของบริษัทฯ ตามงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 3,032,655,571 บาท ซึ่งภายหลังจากที่

บริษัทฯ ได้ชดเชยผลขาดทนุสะสมแล้ว ทําให้บริษัทฯ มีส่วนลํา้มลูค่าหุ้นสามญัคงเหลือจํานวน 1,896,968,197 บาท และผล

ขาดทนุสะสมของบริษัทฯ เท่ากบัศนูย์นัน้  

  เน่ืองจากบริษัทฯ มีกําไรสทุธิสําหรับปี 2562 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

เป็นจํานวนเงิน 274,391,887 บาท ดงันัน้ เพื่อเป็นการปฏิบติัตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 38 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญ 

ผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินกําไรสทุธิสําหรับปี 2562 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 

13,719,594 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิสําหรับปี 2562 

การลงมต:ิ         

  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ 

ออกเสียงลงคะแนน  

…………………………………………. 

วาระที่ 5  พจิารณารับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และอนุมัตงิดจ่ายปันผลประจาํปี 2562 

  บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัจากหัก

ภาษีเงินได้นิติบคุคลในแตล่ะปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดัฯ มาตรา 115 และ

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 37 กําหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยงัมี

ยอดขาดทนุสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราวใน

เม่ือเห็นวา่บริษัทมีผลกําไรพอสมควรที่จะทําเช่นนัน้ และรายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวถดัไป”  



                                                    
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 3/14 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

  ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกําไรของบริษัทฯ ปี 2562 จํานวน 2 

ครัง้ โดยสรุปดงันี ้

1) ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2562 เม่ือวนัที่ 13 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมติัให้บริษัทฯ จ่ายเงิน

ปันผลระหว่างกาล จากกําไรสุทธิงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้น

ของบริษัทฯ จํานวน 819,949,729 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 81.99 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลเม่ือวนัที่ 12 

กนัยายน 2562 

2) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ที่ประชมุคณะกรรมการ

บริษัท ครัง้ที่ 2/2563 เม่ือวนัที่ 24 มีนาคม 2563 จงึได้มีมติดงันี ้

 เล่ือนวนัประชุมสามัญผู้ประจําปี 2563 โดยยกเลิกกําหนดวนัประชุม และวาระการประชุมสามัญ             

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ที่กําหนดไว้เดิมเม่ือวนัที่ 28 เมษายน 2563  

 คณะกรรมการบริษัท มีมติอนมุติัให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกําไรของบริษัท ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาทต่อหุ้น แก่ผู้ ถือหุ้นจํานวน 819,949,729 หุ้น ซึ่งมีสิทธิ

ได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วันกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record 

Date) ที่ กําหนดไว้แต่เดิมเม่ือวันที่ 19 มีนาคม 2563 รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 163.99 ล้านบาท โดย 

บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเม่ือวนัที่ 22 เมษายน 2563 ซึง่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครัง้ที่ 2 นี ้เพื่อ

ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กับผู้ ถือหุ้ นจากการเล่ือนการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2563  

ที่กําหนดไว้วนัที่ 28 เมษายน 2563 ออกไปไม่มีกําหนด จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) 

 ทัง้นี ้เม่ือรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทัง้ 2 ครัง้ในข้างต้น ส่งผลให้เงินปันผลรวมที่จ่ายจากกําไรของบริษัทฯ 

ทัง้ปี 2562 รวมเป็นอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 246 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 89.8 ของกําไรสุทธิหลงัหัก

ภาษี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (274 ล้านบาท) ซึง่สงูกวา่นโยบายการจ่ายปันผลที่บริษัทกําหนดไว้  

 ดังนัน้คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นฯ พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล

ประจําปี 2562 เป็นการเพิ่มเติม 

สาํหรับข้อมูลเปรียบเทยีบการจ่ายเงนิปันผลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ปรากฏดังรายละเอียดต่อไปนี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ปี 2562 (เสนอ) ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

กําไร/(ขาดทนุ) สทุธิ : ล้านบาท 274.39 15.11 515.78 408.25 

กําไร/(ขาดทนุ) สะสม : ล้านบาท 169.53 (3,032.66) (3,054.06) (3,580.60) 

กําไร/(ขาดทนุ) ตอ่หุ้น : บาท 0.33 0.02 0.63 0.50 

อัตราการจ่ายเงนิปันผล     

- เงินปันผลระหวา่งกาลจากกําไรสทุธิงวด 

6 เดือนแรกของปี 2562  (บาทต่อหุ้น) 

0.10 - - - 

     



                                                    
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 4/14 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ปี 2562 (เสนอ) ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

- เงินปันผลระหวา่งกาลจากกําไรของ

บริษัท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 (บาท

ตอ่หุ้น) 

0.20 - - - 

รวมอัตราการจ่ายเงนิปันผลทัง้ปี 0.30    

จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น)  819.9 819.9 819.9 819.9 

รวมเงินปันผลจ่ายทัง้ปี (ล้านบาท) 245.98 - - - 

สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 89.8 - - - 

หมายเหต ุ:  เงินที่นํามาจ่ายปันผล มาจากกําไรสทุธิของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ส่งผลให้ผู้

ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดา สามารถหกัเครดิตภาษีได้ในอตัรา 20/80 

การลงมต:ิ         

  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ 

ออกเสียงลงคะแนน  

…………………………………………. 

วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี 2563 

  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัดฯ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ14 ซึ่งกําหนดให้กรรมการ

บริษัทต้องหมนุเวียนออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททัง้หมด และสําหรับปี 2563 กรรมการบริษัทที่

ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน  4 ท่าน (จากจํานวนกรรมการบริษัททัง้หมด 11 ท่าน)ประกอบด้วยบคุคลดงันี ้

รายช่ือกรรมการที่ครบวาระ ตาํแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ตาํแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย 

1) นายไพบลูย์ ดํารงชยัธรรม ประธานกรรมการบริษัท 

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 

ไม่มี 

2) ดร. ลกัขณา ลีละยทุธโยธิน  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ไม่มี 

3) นางสาวบษุบา ดาวเรือง รองประธานกรรมการบริษัท 

(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) 

(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนั

บริษัท) 

• ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ

และจริยธรรมธุรกิจ 

• ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

• ประธานกรรมการบริหารกลุม่ 

4) นายภาวิต จิตรกร  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนั

บริษัท) 

• กรรมการกํากบัดแูลกิจการและ

จริยธรรมธุรกิจ 

• กรรมการบริหารกลุม่ 

• กรรมการบริหารความเส่ียง 



                                                    
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 5/14 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

นอกจากนี ้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ 

ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลที่มีคุณสมบติัเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า สําหรับ

การประชุมสามัญ ผู้ ถือหุ้ นฯ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่  www.gmmgrammy.com ตัง้แต่วันที่  30 ตุลาคม  2562 ถึง 

วนัที่ 30 มกราคม 2563 แตป่รากฏวา่ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลเข้ามายงับริษัทฯ  

ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ในการประชุมครัง้ที่ 1/2563 เม่ือวนัที่ 28 กุมภาพันธ์ 

2563 โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย จึงได้กลัน่กรองและพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวงั ถึง

ความเหมาะสม เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือในครัง้นีมี้คณุสมบติัที่เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท 

ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการที่ครบวาระแต่ละท่าน โดยคํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ เป็น

สําคญั ภายใต้นโยบาย หลกัเกณฑ์ และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ (ปรากฎรายละเอียดในรายงานประจําปี 

2562 ภายใต้หัวข้อ “การกํากับดูแลกิจการ > การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการบริษัท”) จึงได้มีความเห็นว่ากรรมการที่ครบ

กําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายไพบูลย์ ดํารงชัยธรรม (2) ดร. ลกัขณา  ลีละยุทธโยธิน  

(3) นางสาวบษุบา ดาวเรือง และ (4) นายภาวิต จิตรกร สมควรที่จะได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ  ตอ่ไปอีกวาระ

หนึ่ง เน่ืองจากเป็นผู้ที่มีคณุสมบติัครบถ้วนตามที่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดัฯ และหน่วยงานกํากบัดแูลกําหนด  มี

คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทัง้ยังเป็นบุคคลผู้ ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ รวมทัง้มี

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีวิสยัทศัน์ที่กว้างไกล สามารถปฏิบติังานในฐานะกรรมการได้

เป็นอย่างดี  มีส่วนเกือ้กูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทอันก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ในช่วง

ระยะเวลาที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี  

 ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่นบัรวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียทัง้  4  ท่านที่ครบวาระ) จึงได้กลัน่กรอง

และพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือในครัง้นีมี้

คณุสมบติัที่เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการที่ครบวาระแต่

ละท่าน โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสําคัญ  ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ ข้างต้น และ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาแต่งตัง้บคุคลทัง้ 4 ท่านดงัที่กล่าวมา เป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป

อีกวาระหนึง่  โดยประวติัและข้อมลูที่เก่ียวข้องของบคุคลดงักลา่ว ปรากฏตามส่ิงที่สง่มาด้วย 4.1 - 4.4 

การลงมต:ิ  

  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตัง้กรรมการที่กําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ  

ข้อ 13 (รายละเอียดตามส่ิงที่สง่มาด้วย 6) 

…………………………………………. 

  

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสําหรับ 

ปี 2563 

  ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ ครัง้นี ้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้

พิจารณาเร่ืองคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุย่อย สําหรับปี 2563 ตามหลกัเกณฑ์และขัน้ตอน

การเสนอค่าตอบแทน กล่าวคือ การกลัน่กรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาท

และความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจ และการ



                                                    
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 6/14 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

ขยายตวัทางธุรกิจของบริษัทฯ  พร้อมกับได้เปรียบเทียบอ้างอิงกบับริษัทอื่นที่อยู่ในหมวดอตุสาหกรรมเดียวกันและลกัษณะของ

ธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทัง้รายงานการสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ประจําปี 2561  ซึ่งจัดทําโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงมีความเห็นพ้องต้องกันว่าเม่ือพิจารณาจาก

ปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการดงัที่กล่าวแล้ว ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทฯ ใกล้เคียงกบัคา่เฉล่ียโดยรวมของตลาด จงึเห็นสมควรให้เสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ ดงันี ้

1)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุติัการกําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

และคา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบสําหรับปี 2563 ดงันี ้

 1.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

 เห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเป็นวงเงินรวม

ทัง้สิน้ 6,650,000 บาท (หกล้านหกแสนห้าหม่ืนบาท) ซึ่งเป็นวงเงินรวมเท่ากับปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย ค่าตอบแทน

ประจําเดือน คา่เบีย้ประชมุ (ตามที่เข้าร่วมประชมุตอ่ครัง้) และคา่บําเหน็จประจําปี  

                      (หน่วย : บาท / ปี) 

คณะ ปี 2563 (ที่เสนอ) ปี 2562  ปี 2561  ปี 2560 

คณะกรรมการบริษัท รวมคา่ตอบแทนที่ขอ

อนมุติัจ่ายทัง้สิน้ไม่เกิน 

6,650,000 บาท 

รวมคา่ตอบแทนที่

จ่ายทัง้สิน้ไม่เกิน 

6,650,000 บาท 

รวมคา่ตอบแทนที่

จ่ายทัง้สิน้ไม่เกิน 

6,650,000 บาท 

รวมคา่ตอบแทนที่

จ่ายทัง้สิน้ไม่เกิน 

6,650,000 บาท คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 1.2) ค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงนิ/สิทธิประโยชน์อ่ืน 

 - ไม่มี – 

2)  เกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดงันี ้

• ค่าตอบแทนประจาํเดือน ที่จ่ายให้กบัคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายทกุเดือน โดยมีอตัราการจ่ายดงันี ้

คณะ ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนประจาํเดือน (บาท / คน / เดือน) 

ปี 2563 (เสนอ) ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริษัท 50,000 50,000 50,000 50,000 

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

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 20,000 20,000 20,000 20,000 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร * - ไม่จ่าย - - ไม่จ่าย - - ไม่จ่าย - - ไม่จ่าย - 

หมายเหต:ุ * เนือ่งจากเห็นว่ากรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหารไดรั้บผลตอบแทนจากการทํางานในฐานะพนกังานของบริษัทฯ แลว้ 

 

 



                                                    
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 7/14 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

• เบีย้ประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชมุ) โดยมีอตัราการจ่ายดงันี ้

คณะ ตาํแหน่ง 
ค่าเบีย้ประชุม (บาท / คน / ครัง้) 

ปี 2563 (เสนอ) ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

คณะกรรมการบริษัท 

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

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

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 20,000 20,000 20,000 20,000 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร * - ไม่จ่าย - - ไม่จ่าย - - ไม่จ่าย - - ไม่จ่าย - 

หมายเหต:ุ * เนือ่งจากเห็นว่ากรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหารไดรั้บผลตอบแทนจากการทํางานในฐานะพนกังานของบริษัทฯ แลว้ 
 

• บาํเหน็จประจาํปี  

การจัดสรรค่าบําเหน็จรายปี มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรคือ ค่าบําเหน็จสําหรับปี 2563 จะจ่ายจากวงเงิน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบส่วนที่เหลือหลงัจากหกัด้วยจํานวนเงินค่าตอบแทน

ประจําเดือนและค่าเบีย้ประชุมทัง้หมดที่จ่ายให้กับกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ โดยค่าบําเหน็จที่กรรมการจะ

ได้รับจะคํานวณตามสดัสว่นจํานวนครัง้ในการเข้าประชมุคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละราย โดยจดัสรรให้ประธาน

กรรมการบริษัทคิดเป็น 2 เท่า ของจํานวนครัง้ที่เข้าประชมุคณะกรรมการบริษัท ส่วนกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

และกรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร คิดเป็น 1 เท่าของจํานวนครัง้ที่เข้าประชุม ทัง้นีป้ระธานกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทนเป็นผู้พิจารณาอนมุติัการจดัสรรบําเหน็จตามเกณฑ์ดงักลา่ว 

 

 3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน 

 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุติัการกําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุย่อยที่

แตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท ดงันี ้

 คณะกรรมการตรวจสอบ  

เกณฑ์การจดัสรรคา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เช่นเดียวกบัปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดงันี ้

• ค่าตอบแทนประจาํเดือน ที่จ่ายให้กบัคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายทกุเดือน โดยมีอตัราการจ่ายดงันี ้

 คณะ ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทนประจาํเดือน 

(บาท / คน / เดือน) 

ปี 2563 (เสนอ) ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

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

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

 

 



                                                    
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 8/14 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

• เบีย้ประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการตรวจสอบ ที่เข้าร่วมประชมุ) โดยมีอตัราการจ่ายดงันี ้

คณะ ตาํแหน่ง 
ค่าเบีย้ประชุม (บาท / คน / ครัง้) 

ปี 2563 (เสนอ) ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 20,000 20,000 

กรรมการตรวจสอบ  20,000 20,000 20,000 20,000 

• ค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงนิ / สิทธิประโยชน์อ่ืน 

  -ไม่มี- 

 คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ 

 คณะกรรมการชดุย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ และคณะกรรมการบริหารกลุม่ ไม่มีการจ่ายคา่ตอบแทน 

สรุปการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบสาํหรับปี 2562 (รายคน) 

   คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบที่จ่ายสําหรับปี 2562 คิดเป็นเงินจํานวนรวม

ทัง้สิน้ 6,650,000 บาท ซึง่จํานวนเงินที่จ่ายเท่ากบัวงเงินที่ได้รับอนมุติัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 โดยรายละเอียด

คา่ตอบแทนกรรมการเป็นรายบคุคล ที่จ่ายสําหรับปี 2562 ที่ผ่านมาปรากฎดงันี ้    

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

(BOD) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ตรวจสอบ (AC)  

 

ค่าตอบ

แทนที่

ไม่ใช่ตัว

เงนิ 

ค่าตอบแทน

รวม BOD + 

AC ปี 2562 
  เบีย้

ประชุม 
รายเดือน บาํเหน็จ เบีย้ประชุม รายเดือน 

  ทัง้ปี 2562 ทัง้ปี 2562 ทัง้ปี 2562 ทัง้ปี 2562 ทัง้ปี 2562 

1. นายไพบลูย์  

    ดํารงชยัธรรม 

   (คิด 2 เท่า) 

ประธานกรรมการ  80,000   600,000   483,927  - -  ไม่มี   1,163,927  

2. ดร.นริศ   

    ชยัสตูร 

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ+

กรรมการอิสระ 

 80,000   240,000   241,964   80,000   360,000   ไม่มี   1,001,964  

3. นายชนิตร   

    ชาญชยัณรงค์ 

กรรมการ

ตรวจสอบ+

กรรมการอิสระ 

 80,000   240,000   241,964   80,000   120,000   ไม่มี   761,964  

4. นายสวิุทย์   

    มาไพศาลสิน 

กรรมการ

ตรวจสอบ+

กรรมการอิสระ 

 80,000   240,000   241,964   80,000   120,000   ไม่มี   761,964  

5. นายวราธร  

    วงศ์สว่างศิริ \2 

กรรมการ

ตรวจสอบ+

กรรมการอิสระ 

 40,000   151,613  120,982   40,000  75,806  ไม่มี   428,401  



                                                    
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 9/14 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

(BOD) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ตรวจสอบ (AC)  

 

ค่าตอบ

แทนที่

ไม่ใช่ตัว

เงนิ 

ค่าตอบแทน

รวม BOD + 

AC ปี 2562 
  เบีย้

ประชุม 
รายเดือน บาํเหน็จ เบีย้ประชุม รายเดือน 

  ทัง้ปี 2562 ทัง้ปี 2562 ทัง้ปี 2562 ทัง้ปี 2562 ทัง้ปี 2562 

6. นางสาวสวิุมล  

    จงึโชติกะพิศิฐ 

กรรมการที่ไม่เป็น

ผู้บริหาร 

 80,000   240,000   241,964  - -  ไม่มี   561,964  

7. ดร.ลกัขณา   

    ลีละยทุธโยธิน 

กรรมการที่ไม่เป็น

ผู้บริหาร 

 80,000   240,000   241,964  - -  ไม่มี   561,964  

8. นางสายทิพย์   

มนตรีกลุ ณ อยธุยา 

กรรมการที่ไม่เป็น

ผู้บริหาร 

 80,000   240,000   241,964  - -  ไม่มี   561,964  

9. นางสาวบษุบา 

    ดาวเรือง 

กรรมการ / 

กรรมการบริหาร 

 -     -     241,964  - -  ไม่มี   241,964  

10. นายภาวิต 

      จิตรกร 

กรรมการ / 

กรรมการบริหาร 

 -     -     241,964  - -  ไม่มี   241,964  

11. นายฟ้าใหม ่

      ดํารงชยัธรรม 

กรรมการ / 

กรรมการบริหาร 

 -     -     241,964  - -  ไม่มี   241,964  

    นางวีระนชุ   

    ธรรมาวรานคุปุต์ \1 

กรรมการ

ตรวจสอบ+

กรรมการอิสระ 

 -  80,000 

 

 -    -  40,000   ไม่มี   120,000  

รวมทัง้สิน้ (บาท) 600,000 2,271,613 2,782,581 280,000 715,806 ไม่มี 6,650,000 

 

หมายเหต ุ: 

\1   นางวีระนชุ ธรรมาวรานคุปุต์   ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตัง้แตว่นัที่ 3 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป   

\2   นายวราธร วงศ์สว่างศิริ  ได้รับการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ แทนนางวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์ กรรมการ

อิสระที่ลาออก ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2562 ในวนัที่ 14 พฤษภาคม 2562 

การลงมต:ิ  

  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดัฯ มาตรา 90 วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ  

…………………………………………. 

-จงใจเวน้ว่าง- 

 



                                                    
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 10/14 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

วาระที่ 8  พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีสาํหรับปี 2563 

  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดัฯ ซึ่งกําหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ แตง่ตัง้ผู้สอบ

บญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปีและตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที่ ทจ.75/2561 (ฉบบัที่ 14) 

เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออก

หลกัทรัพย์ ที่กําหนดเก่ียวกับเร่ืองการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี สรุปประเด็นสําคญัได้ดงันี ้“ให้บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ซึ่งมีหุ้น

เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ แห่งประเทศไทยจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรายใด

ปฏิบติัหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบญัชีไม่ว่าจะติดต่อกัน

หรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีรายนัน้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เม่ือพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชี

ติดตอ่กนั” 

  สําหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2563 ครัง้นี  ้คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลั่นกรองการเลือกผู้ สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นฯ

พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (“อีวาย”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความ

เห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบญัชี

สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เน่ืองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าอีวายเป็นผู้สอบบญัชี

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาตัง้แต่ปี 2538 (รวม 25 ปี) มีมาตรฐานการทํางานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทํางาน และมี

ผลงานในการปฏิบติัหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีได้เป็นที่น่าพอใจเสมอมา ทัง้นี ้กําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี ้เป็น

ผู้ทําการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ : 

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ: 

(1)    นายเติมพงษ์  โอปนพนัธุ์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4501 หรือ 

       (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2554-2555  ปี 2560 - 2562 รวม 5 ปี)  

(2) นายกฤษดา เลิศวนา   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4958 หรือ   

 (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2556-2559 รวม 4 ปี) 

(3) นางพนูนารถ เผ่าเจริญ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5238 

 (ยงัไม่เคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 

  ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ได้ ให้อีวายจดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของ

อีวายทําหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้ สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทัง้นี ้ 

ผู้ สอบบัญชีผู้ ลงนามตรวจสอบหรือสอบทาน มิได้มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ บริหาร  

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด 

  นอกจากนีแ้ล้วผู้สอบบญัชีของ อีวาย ที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยมีดงันี:้  

ผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือ: 

 (1)    นายเติมพงษ์  โอปนพนัธุ์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4501 หรือ 

 (2) นายกฤษดา เลิศวนา   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4958 หรือ 

 (3)  นางพนูนารถ เผ่าเจริญ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5238 
 



                                                    
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 11/14 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ: 

  คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว 

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นฯ พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีสําหรับปี 2563 ของบริษัทฯ เป็นจํานวนเงิน 

3,053,600 บาท (สามล้านห้าหม่ืนสามพนัหกร้อยบาท) ซึ่งเท่ากบัค่าสอบบญัชีในปี 2562 ที่ผ่านมา (ไม่รวมค่าสอบบญัชีที่

อาจเพิ่มขึน้จากการควบรวมกิจการหรือการขยาย/เปล่ียนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต หรือผลกระทบจากการตรวจสอบ

พิเศษ (เปล่ียนนโยบาย/มาตรฐานการบญัชี)) โดยเห็นว่าค่าสอบบญัชีดงักล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วเม่ือเปรียบเทียบกบั

ผู้สอบบญัชีรายอื่นที่เสนอมายงับริษัทฯ   

   ทัง้นี ้ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่น (Non-audit services fee) จาก อีวาย ค่าสอบบัญชี

ของบริษัทฯ สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้  

                (หน่วย: บาท) 

บริษัท 

ค่าสอบบัญชี 

ปี 2563  

(ที่เสนอ) 

เพิ่ม / (ลด) 

คิดเป็น 

ค่าสอบบัญชี 

ปี 2562 

-  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 3,053,600 0% 3,053,600 

-  คา่บริการอืน่ (Non-audit services fee) -ไม่มี- - -ไม่มี- 

การลงมต:ิ         

  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ 

ออกเสียงลงคะแนน   

……………………………………………………… 

วาระที่ 9  พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัทฯ  

 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 พิจารณาอนุมัติการแก้ไข

เพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที่ 21 และข้อที่ 30 โดยที่บริษัทฯ ขอเสนอแก้ไขข้อบงัคบับริษัทในครัง้นี ้เพื่อให้สอดคล้องกับ

พระราชกําหนดว่าด้วยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีสาระสําคญัของการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบั

บริษัทฯ ดงันี ้

 

 

-จงใจเวน้ว่าง- 

 

 

 

 



                                                    
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 12/14 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

ข้อบังคับบริษัท ฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับบริษัท ที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเตมิ 

ข้อที่  21. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมา

ประชมุไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดจึงจะ

เป็นองค์ประชมุ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชมุ

หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้

รองประธานเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี

แต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึง่มาประชมุเลือก

กรรมการคนหนึง่เป็นประธานในที่ประชมุ 

 ในการประชมุคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานใน

ที่ประชุมจะกําหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุม

และ ดํ า เนิ น การใด ๆ  ใน ก ารป ระชุม ดังกล่ าว ผ่ าน ส่ื อ

อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม 

(1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกันและ

กรรมการทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทย

ขณะที่มีการประชมุ  

 การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสอง

ต้องมี กระบ วน การรักษ าค วาม มั่ น คงป ลอดภัย ด้ าน

สารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทัง้เสียงและภาพ

แล้วแต่กรณี  ของกรรมการทุกรายในที่ ป ระชุมตลอด

ระย ะ เวล าที่ มี ก ารป ระ ชุม  รวม ทั ง้ ข้ อ มู ล จราจ รท าง

คอมพิวเตอร์ที่เกิดจากบันทึกดังกล่าว และมีระบบควบคุม

การประชมุเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

 กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเง่ือนไขที่

กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถ

นับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการ

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุม

ตามวิธีการที่บญัญติัไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบัฉบบันี ้ 

 การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชมุคณะกรรมการให้ถือ

เสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการ

ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ไม่มี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน

ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็น

เสียงชีข้าด  

ข้อที่ 21. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมา

ประชมุไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดจึงจะ

เป็นองค์ประชมุ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชมุ 

หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้

รองประธานเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือ

มีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุม

เลือกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานในที่ประชมุ 

           ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานในที่

ประชุมจะกําหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชมุและ

ดําเนินการใด ๆ ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบติัตาม

หลกัเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกําหนดไว้ในเร่ืองนัน้ๆ ด้วย  

          โดยกรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเง่ือนไขที่

กล่าวข้างต้นถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชมุอนัสามารถนบัเป็น

องค์ประชมุได้และถือวา่การประชมุที่ชอบด้วยกฎหมาย 

 การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชมุคณะกรรมการให้ถือ

เสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการ

ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ไม่มี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั

ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็น

เสียงชีข้าด 



                                                    
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 13/14 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

ข้อบังคับบริษัท ฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับบริษัท ที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเตมิ 

ข้อที่ 30. ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น ต้องมีผู้ ถือหุ้ นและมีผู้ รับ

มอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 คน 

หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหนึง่ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมี

หุ้ นนับรวมกันได้ ไม่ น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้ นที่

จําหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ    

              ในกรณีที่ปรากฎว่า การประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือ

ล่วงเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่เข้ามาร่วม

ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ กําหนดไว้ หากว่าการ

ประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้น การประชุมเป็นอัน

ระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้ นนัน้มิใช่การเรียกประชุม 

เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดั

ประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการ

ประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัวา่ จะต้องคบองค์ประชมุ 

             ทัง้นี ้หุ้ นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้ นเองนัน้ ไม่นับเป็น

องค์ประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้น  

 

ข้อที่ 30. ใน การป ระชุม ผู้ ถื อหุ้ น  ต้ องมี ผู้ ถื อหุ้ น แล ะมี                

ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 

คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และ

ต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่

จําหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ    

            ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นแต่ละครัง้ คณะกรรมการ

บ ริษั ท อ าจ กํ าห น ด ให้ มี ก ารป ระ ชุม ผู้ ถื อ หุ้ น ผ่ าน ส่ื อ

อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการ

ที่กฎหมายกําหนดไว้ในเร่ืองนัน้ๆ ด้วย  

          ในการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์  ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชุมสามารถดําเนินการตามวิธีการและ

ระยะเวลาที่กฎหมายหรือข้อบงัคบัเก่ียวกบัการประชมุนัน้ได้

กําหนดไว้หรือจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ แต่

ทัง้นี ้ต้องส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์

ตามที่กฎหมายหรือข้อบงัคบันัน้กําหนดไว้ 

         ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ผ่ า น ส่ื อ

อิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการ และเป็นไปตามเง่ือนไขที่กล่าวมา

ข้างต้น  ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชมุอนัสามารถนบัเป็นองค์

ป ระ ชุ ม ไ ด้   แ ล ะ ถื อ ว่ า ก า รป ระ ชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ผ่ า น ส่ื อ

อิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าวเป็นการประชมุโดยชอบด้วยกฎหมาย

ตามที่กฎหมายกําหนดไว้ในเร่ืองนัน้ๆ   

 ในกรณีที่ปรากฎว่า การประชุมผู้ ถือหุ้ นครัง้ใด                  

เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จํานวนผู้ ถือหุ้ นซึ่งเข้า

มาร่วมประชมุไม่ครบองค์ประชมุตามที่กําหนดไว้ หากวา่การ

ประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ ถือหุ้น การประชุมเป็นอัน

ระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้ นนัน้มิใช่การเรียกประชุม 

เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชมุใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดั

ประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการ

ประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัวา่ จะต้องครบองค์ประชมุ 

             ทัง้นี ้หุ้ นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้ นเองนัน้ ไม่นับเป็น

องค์ประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้น 



                                                    
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 14/14 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

 โดยขออนุมติัให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทที่กรม

พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคําหรือดําเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคําสัง่ของนาย

ทะเบียน 

 ทัง้นี ้ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทดงักล่าว ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  

มาตรา 31 วรรคแรก บัญญัติว่า  “ภายใต้บังคับมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ

ข้อบงัคบัของบริษัทได้เม่ือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่

มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง” จงึเห็นสมควรเสนอวาระนีใ้ห้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 พิจารณาอนมุติั 

 การลงมต:ิ         

 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดฯ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี 

(3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

     

……………………………………………………… 

วาระที่ 10  เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนี ้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 ของพระราชบญัญัติบริษัท

มหาชนจํากดัฯ ซึง่กําหนดว่าผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้

ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่กําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้ และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่อาจมีข้อซกัถาม

หรือประสงค์จะแสดงความเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชีแ้จงข้อซกัถามหรือข้อสงสยัตา่งๆ รวมถึง

กรณีที่มีผู้ ถือหุ้นสง่คําถามหรือความเห็นมายงับริษัทฯ เป็นการลว่งหน้า   

อย่างไรก็ตาม ตามหลักการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) และโครงการประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริม

ผู้ลงทนุไทย ไม่แนะนําให้มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบไุว้ในหนงัสือนดัประชมุให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัหรือลงมติ 

    ……………………………………………………… 

ข้อเทจ็จริงเพิ่มเตมิเร่ืองการกาํหนดวาระการประชุม  

   เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอ

ระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สําหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ ผ่านเว็บไซต์บริษัท ที่ www.gmmgrammy.com 

ตัง้แต่วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2563 ผลปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดเสนอระเบียบวาระอื่นใดเข้ามายัง

บริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกําหนดระเบียบวาระการประชมุสําหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ ดงัที่ระบุไว้ใน

หนงัสือเชิญประชมุที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นนี ้  

 

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

http://www.gmmgrammmy.com/



