
                                                    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 1/9 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมมี ่จ ากดั (มหาชน) 

 

 
วัตถุประสงค์และเหตุผลของความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อประกอบการพจิารณาของผู้ถือหุ้น 
             

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 

  เลขานกุารบริษัทได้จดัท ารายงานการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 
2558  โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมดงักลา่วแล้วและเห็นว่ามีการบนัทึกรายละเอียดไว้ถกูต้อง
ครบถ้วนตามมติของที่ประชุม  พร้อมได้สรุปประเด็นซกัถามและค าชีแ้จงจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ แนบท้าย
รายงานการประชุม  ทัง้นี ้นอกจากได้จัดสง่ส าเนารายงานการประชุมดงักลา่วให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 
14 วันนับแต่วันประชุมแล้ว    บริษัทฯได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ 
www.gmmgrammy.com เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถกูต้องได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  ซึง่
ไม่ปรากฏว่ามีผู้ ใดแจ้งขอคดัค้านหรือขอแก้ไขมายงับริษัทฯ (โปรดดูรายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาด้วย 2) จึงเห็นสมควรเสนอ
รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 ให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณารับรอง 

การลงมติ:         
  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ 

ออกเสยีงลงคะแนน    
…………………………………………. 

วาระที่ 2  รับทราบการแถลงผลการด าเนินงานในรอบปี 2557 และรับทราบรายงานประจ าปี 2557 

  บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเก่ียวกบัผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบ
ปี 2557 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซึง่แสดงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 และคณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ถกูต้องและเพียงพอ จึงเห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ รับทราบผลการด าเนินงานใน
รอบปี 2557  และรายงานประจ าปี 2557 ของบริษัทฯ  ที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว  

การลงมติ:         
  วาระนีไ้มต้่องลงมติเนื่องจากเป็นการรายงานให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ รับทราบ 

…………………………………………. 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีก าไรขาดทุนส าหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(“พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดัฯ”) ซึง่ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปี
บญัชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมตัิ    จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ 
เพื่อพิจารณาอนุมตัิงบดลุ (งบแสดงฐานะการเงิน) และบญัชีก าไรขาดทนุส าหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2557 ของบริษัทฯ ทีไ่ด้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ววา่ถกูต้อง ครบถ้วน และ

http://www.gmmgrammy.com/


                                                    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 2/9 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมมี ่จ ากดั (มหาชน) 

 

เพียงพอตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป พร้อมทัง้ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย 
จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยรายละเอียดงบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนส าหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2557 ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2557  พร้อมกันนี ้บริษัทฯ ได้สรุปข้อมูลส าคัญทางการเงินจากรายงาน
ประจ าปี 2557 แนบมาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันีด้้วยแล้ว (สิง่ที่สง่มาด้วย 3)  
 
การลงมติ:         

  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ 
ออกเสยีงลงคะแนน    

…………………………………………. 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงนิก าไรส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจากผลการด าเนินงาน
ปี 2557 

  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดัฯ มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 38 ก าหนดว่า “บริษัท
ต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุ
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบงัคบั
หรือกฎหมายอื่นก าหนดให้ต้องมีทนุส ารองมากกวา่นัน้” 

 อยา่งไรก็ตาม  จากผลการด าเนินงานในปี 2557 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) บริษัทฯ มีผลการด าเนินงาน
ขาดทนุสทุธิจ านวน 3,963.28 ล้านบาท ดงันัน้บริษัทฯ จึงไม่สามารถจดัสรรเงินก าไรไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมายได้ จึงขอ
เสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ อนมุตัิงดการจดัสรรเงินก าไรสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 
 
การลงมติ:         

  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ 
ออกเสยีงลงคะแนน  

…………………………………………. 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมตัิการงดจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2557  

  บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได้นิติบคุคลในแตล่ะปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดัฯ มาตรา 115 และ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 37 ก าหนดว่า “คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไปเป็นครัง้คราวในเมื่อ
เห็นวา่บริษัทฯ มีผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนัน้และรายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป”  

  จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทนุสทุธิจ านวน 3,963.28 ล้านบาท จึง
ไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลได้ ดงันัน้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุตัิงดการจ่ายเงินปันผลจาก
ผลการด าเนินงานปี 2557  

 



                                                    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 3/9 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมมี ่จ ากดั (มหาชน) 

 

ช่ือ ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรบริษัท ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรชุดย่อย
นางสาวบษุบา ดาวเรือง กรรมการ (รองประธานกรรรมการบริษัท) กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารกลุ่ม
นางสายทพิย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารกลุ่ม
นางสาวสวุิมล จงึโชติกะพิศิฐ กรรมการ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน
นางสาวสวุภา เจริญยิ่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการก ากับดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

 

  ส าหรับข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีที่ผา่นมา ปรากฏดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

 งบเดี่ยว งบเดี่ยว งบเดี่ยว งบเดี่ยว 

ก าไร/(ขาดทนุ) สทุธิ : ล้านบาท (3,963.3) 254.2 380.8 532.3 
ก าไร/(ขาดทนุ) สะสม : ล้านบาท (3,015.2) 948.1 647.2 266.4 
ก าไร/(ขาดทนุ) ตอ่หุ้น : บาท (6.02) 0.45 0.72 1.00 
อัตราการจ่ายเงนิปันผล     

- เงินปันผลระหวา่งกาล (บาทตอ่หุ้น) - - - 0.54 

- เงินปันผลประจ าปี (บาทตอ่หุ้น) เสนองด - - - 

รวมอัตราการจ่ายเงนิปันผลทัง้ปี - - - 0.54 

จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) - เดิม - - 530.3 530.3 

จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) - ใหม ่ 819.9 636.3 - - 

รวมเงินปันผลจ่ายทัง้ปี (ล้านบาท) - - - 286.3 

สดัสว่นการจา่ยเงินปันผล (ร้อยละ) - - - 53.8 

 
การลงมต:ิ         

  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ 
ออกเสยีงลงคะแนน  

…………………………………………. 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ14 ซึ่งก าหนดให้
กรรมการบริษัทต้องหมนุเวียนออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัททัง้หมด และส าหรับปี 2558 
กรรมการบริษัทที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน  4 ท่าน (จากจ านวนกรรมการบริษัททัง้หมด 11 ท่าน) 
ประกอบด้วยบคุคลดงันี ้

 

 



                                                    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 4/9 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมมี ่จ ากดั (มหาชน) 

 

นอกจากนี ้เพื่อเป็นการสง่เสริมและสนบัสนนุนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี    บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้
ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการลว่งหน้า ส าหรับ
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ ผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที ่  www.gmmgrammy.com  ตัง้แต่วนัที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ถึงวนัที่ 
6 กมุภาพนัธ์ 2558  แตป่รากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลเข้ามายงับริษัทฯ   

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับหนงัสือลงวันที่ 16 กุมภาพนัธ์ 2558 จาก นางสาวสวุภา เจริญยิ่ง ซึ่งเป็น
กรรมการอิสระที่ครบวาระการด ารงต าแหน่งในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ ในครัง้นี ้แสดงความประสงค์ที่จะไม่ขอรับการ
พิจารณาต่อวาระการด ารงต าแหน่งเนื่องจากปัจจุบนัมีภารกิจเพิ่มขึน้เป็นอย่างมาก ท าให้ ไม่สามารถที่จะปฏิบตัิหน้าที่
กรรมการของบริษัทฯ (รวมถึงกรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นๆ) ได้อยา่งเต็มที่ ดงันัน้คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน ในการประชมุครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2558 จึงได้กลัน่กรองและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ
ถึงความเหมาะสม  ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการที่ครบวาระแต่ละท่าน โดยค านึงถึงประโยชน์
สงูสดุของบริษัทฯ เป็นส าคญั    ภายใต้นโยบาย หลกัเกณฑ์ และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ  จึงได้มีความเห็น
วา่กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวบุษบา ดาวเรือง นางสายทิพย์ มนตรีกุล 
ณ อยุธยา และนางสาวสวุิมล จึงโชติกะพิศิฐ สมควรที่จะได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ  ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดัฯ และหน่วยงานก ากบัดแูลก าหนด   ทัง้ยงั
เป็นบคุคลผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีวิสยัทศัน์ที่
กว้างไกล สามารถปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี  มีส่วนเกือ้กูลและให้การสนบัสนุนงานของคณะกรรมการ
บริษัทอนัก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผา่นมาได้เป็นอยา่งดี  นอกจากนีไ้ด้สรรหาและคดัเลือกบคุคลที่มี
คณุสมบตัิเหมาะสมและไมข่ดักบัคณุสมบตัิกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ก าหนด ตามกระบวนการและขัน้ตอนของบริษัทฯ เพื่อ
เข้ารับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระแทน  นางสาวสวุภา เจริญยิ่ง      โดยที่ประชมุคณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีมติเสนอ นาย
สวุิทย์ มาไพศาลสนิ เข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัท (โดยไมน่บัรวมกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีทัง้ 3 ทา่นท่ีครบวาระ) จึงได้พิจารณาตาม
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาแต่งตัง้บคุคลทัง้ 4 ท่านที่
กลา่วเป็นกรรมการของบริษัทฯ   โดยประวตัิและข้อมลูที่เก่ียวข้องของบคุคลดงักลา่ว ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 4.1-4.4  

การลงมติ:  
  วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการเลอืกตัง้กรรมการที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 
13 (รายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 6) 

…………………………………………. 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยส าหรับปี 
2558 

  ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ ครัง้นี ้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท 
ได้พิจารณาเร่ืองค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ส าหรับปี 2558 ตามหลกัเกณฑ์
และขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทน กล่าวคือ การกลัน่กรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ 



                                                    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 5/9 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมมี ่จ ากดั (มหาชน) 

 

ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผลกบัประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับ
ประเภทธุรกิจ และการขยายตวัทางธุรกิจของบริษัทฯ  พร้อมกบัได้เปรียบเทียบอ้างอิงกบับริษัทอื่นที่อยูใ่นหมวดอตุสาหกรรม 
เดียวกนัและลกัษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกนั รวมทัง้รายงานการส ารวจคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2557  ซึ่งจดัท าโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงมีความเห็น
พ้องต้องกันว่าเมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการดงัที่กล่าวแล้ว ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ใกล้เคียงกบัคา่เฉลีย่โดยรวมของตลาด จึงเห็นสมควรให้เสนอ
ตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ ดงันี ้

1.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ส าหรับปี 2558 ดงันี ้

1.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ 

 เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นวงเงินรวมทัง้สิน้ 6,000,000 บาท (หกล้านบาท)
ประกอบด้วยคา่เบีย้ประชมุและคา่บ าเหน็จประจ าปี  

 
                     (หนว่ย:บาท/ปี) 

ค่าตอบแทน ปี 2558 (ที่เสนอ) ปี 2557 ปี 2556 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 6,000,000 6,000,000 6,000,000 
 

 เบีย้ประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชมุ)  

           (หนว่ย:บาท/คน/ครัง้)    

ต าแหน่ง ปี 2558 (ที่เสนอ) ปี 2557 ปี 2556 

ประธานกรรมการบริษัท 13,000 13,000 13,000 

กรรมการอิสระ  13,000 13,000 13,000 

กรรมการบริษัท  3,000 3,000 3,000 

 

 บ าเหน็จประจ าปี  
การจัดสรรค่าบ าเหน็จรายปี มีหลกัเกณฑ์ในการจัดสรรคือ ค่าบ าเหน็จส าหรับปี 2558 จะจ่ายจากวงเงิน

คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสว่นที่เหลือหลงัจากหกัด้วยจ านวนเงินค่าเบืย้ประชุมทัง้หมดที่จ่ายให้กบักรรมการโดยค่า
บ าเหน็จที่กรรมการจะได้รับจะค านวณตามสดัส่วนจ านวนครัง้ในการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละราย โดยจัดสรรให้
ประธานกรรมการบริษัทคิดเป็น 2 เท่า ของจ านวนครัง้ที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ทัง้นีป้ระธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรบ าเหน็จตามเกณฑ์ดงักลา่ว 
  

1.2 ค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงนิ/สิทธิประโยชน์อื่น 

 -ไมม่ี- 



                                                    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 6/9 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมมี ่จ ากดั (มหาชน) 

 

2.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 

 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่
แตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท ดงันี ้
 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ 

  เห็นสมควรก าหนดค่าตอบคณะกรรมการตรวจสอบ ส าหรับปี 2558 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน  650,000 บาท 
(หกแสนห้าหมื่นบาท) ซึง่เทา่กบัวงเงินคา่ตอบแทนในปี 2557 โดยมีหลกัเกณฑ์การจดัสรรคา่ตอบแทน ดงันี ้
            (หนว่ย : บาท/คน/ปี)    

     ต าแหน่ง ปี 2558 (ที่เสนอ) ปี 2557 ปี 2556 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 200,000 200,000 200,000 

กรรมการตรวจสอบ (3 ทา่น) 150,000  150,000 150,000 

 

2.2 ค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงนิ/สิทธิประโยชน์อื่น 

 -ไมม่ี- 

คณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืนๆ 
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ  ได้แก่  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ และคณะกรรมการบริหารกลุม่ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน 
 
 

สรุปการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบส าหรับปี 2557 (รายคน) 

   ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบที่จ่ายส าหรับปี 2557 และ 2556 คิดเป็นเงิน
จ านวนรวมทัง้สิน้ 6,650,000 บาท (เทา่กนัทัง้สองปี)   โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบคุคล ที่จ่ายส าหรับปี 
2557 ที่ผา่นมาปรากฎดงันี ้    

  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท   (หน่วย:บาท) 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
เบีย้ประชุม 

 
 

บ าเหน็จที่จ่าย 
หลังจากหัก   
เบีย้ประชุม 

 

ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

รวม
ค่าตอบแทน 
ส าหรับปี 

2557 

1. นายไพบลูย์ ด ารงชยัธรรม  ประธานกรรมการบริษัท 91,000 868,966 - 959,966 
2. ดร.นริศ ชยัสตูร กรรมการอิสระ/ประธาน 

กรรมการตรวจสอบ 
91,000 434,483 200,000 725,483 

3. นายเดช บลุสขุ กรรมการอิสระ   
กรรมการตรวจสอบ 

104,000 496,552 150,000 750,552 



                                                    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 7/9 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมมี ่จ ากดั (มหาชน) 

 

  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท   (หน่วย:บาท) 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
เบีย้ประชุม 

 
 

บ าเหน็จท่ีจ่าย 
หลังจากหัก   
เบีย้ประชุม 

 

ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

รวม
ค่าตอบแทน 
ส าหรับปี 

2557 

4. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ\1 กรรมการอิสระ         
กรรมการตรวจสอบ 

65,000 310,345 87,500 462,845 

5. นายกดุัน่ สขุมุานนท์\2 กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

13,000 62,069 62,500 137,569 

6. นางสาวสวุภา เจริญยิ่ง  กรรมการอิสระ   
กรรมการตรวจสอบ 

104,000 496,552 150,000 750,552 

7. นางสาวบุษบา ดาวเรือง กรรมการ 21,000 434,483 - 455,483 
8. นางสายทพิย์ มนตรีกลุ ณ อยธุยา กรรมการ 18,000 372,414 - 390,414 
9. นายกริช ทอมมสั กรรมการ 21,000 434,483 - 455,483 
10. นางสาวสวุิมล จงึโชติกะพิศฐิ  กรรมการ 24,000 496,552 - 520,552 
11. นายเกรียงกานต์ กาญจนะโภคนิ กรรมการ 24,000 496,552 - 520,552 
12. นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์ กรรมการ 24,000 496,552 - 520,552 

รวม  600,000 5,400,000 650,000 6,650,000 
 
กรรมการที่มีการเปลี่ยนแปลงระหวา่งปีจะได้รับคา่ตอบแทนตามสดัสว่นระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งและจ านวนครัง้ในการเข้าประชมุ ดงันี :้ 
\1 นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีผลตัง้แตว่นัที่ 1 สิงหาคม 2557  
\2 นายกดุัน่ สขุมุานนท์ ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีผลตัง้แตว่นัที่ 13 สิงหาคม 2557  
 
การลงมติ:  
  ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดัฯ มาตรา 90 วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ  

 …………………………………………. 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับปี 2558 

  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดัฯ ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ แต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปีและตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ กจ.
39/2548 (ฉบับที่ 20) เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ ท่ีก าหนดเก่ียวกบัเร่ืองการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี สรุปประเด็นส าคญัได้ดงันี ้“บริษัท
จดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทสามารถแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี
รายใหม่ที่สังกัดส านักงานสอบบัญชเีดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้และบริษัทจะแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจาก
การปฏิบัติหน้าที่เน่ืองจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เม่ือพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสอง
รอบปีบัญช ีนับแต่วันที่ ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่” 
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 หน้า 8/9 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมมี ่จ ากดั (มหาชน) 

 

  ส าหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2558 ครัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลัน่กรองการเลือกผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นฯ
พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด (“อีวาย”) ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบญัชี
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าอีวายเป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือมาตัง้แตปี่ 2538 (รวม 20 ปี)  มีมาตรฐานการท างานท่ีดี  มีความเป็นอิสระในการท างาน และ
มีผลงานในการปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีได้เป็นที่นา่พอใจเสมอมา ทัง้นี ้ก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี ้เป็น
ผู้ท าการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ : 

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ: 

(1)    นายเติมพงษ์  โอปนพนัธุ์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4501 หรือ 
       (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2554-2555 )  
(2) นายกฤษดา เลศิวนา   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4958 หรือ   
 (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2556-2557) 
(3) นางพนูนารถ เผา่เจริญ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5238 
 (ยงัไมเ่คยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 

  ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้อีวายจดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของ
อีวายท าหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้  ทัง้นี ้ผู้สอบ
บญัชีผู้ลงนามตรวจสอบมิได้มีความสมัพนัธ์ หรือมีสว่นได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทในเครือ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

  นอกจากนีแ้ล้วผู้สอบบญัชีของ อีวาย ที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในเครือ มีดงันี:้  

ผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือ: 

 (1)    นายเติมพงษ์  โอปนพนัธุ์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4501 หรือ 
 (2) นายกฤษดา เลศิวนา   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  4958 หรือ 
 (3)  นางพนูนารถ เผา่เจริญ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5238 

 

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ: 
  คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตัิค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2558 ของบริษัทฯ เป็นจ านวนเงิน 
2,920,000 บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นบาท) ซึ่งเท่ากบัค่าสอบบญัชีในปี 2557 ที่ผ่านมา (ไม่รวมค่าสอบบญัชีที่อาจ
เพิ่มขึน้จากการควบรวมกิจการหรือการขยายธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ในอนาคต) โดยเห็นว่าค่าสอบบญัชีดงักลา่วเป็นราคาที่
เหมาะสมแล้วเมื่อเปรียบเทียบกบัผู้สอบบญัชีรายอื่นท่ีเสนอมายงับริษัทฯ    

 ส าหรับค่าบริการอื่น (Non-audit services fee) ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทฯ และบริษัทในเครือไม่มีการรับ
บริการอื่นจากอีวาย 
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 หน้า 9/9 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมมี ่จ ากดั (มหาชน) 

 

                 (หนว่ย:บาท) 

บริษัท ค่าสอบบัญช ี
ปี 2558  
(ที่เสนอ) 

เพิ่ม / (ลด) 
คิดเป็น  

ค่าสอบบัญช ี
ปี 2557 

เพิ่ม / (ลด) 
คิดเป็น 

  

ค่าสอบบัญช ี
ปี 2556 

-  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากดั (มหาชน) 2,920,000 0% 2,920,000 0% 2,920,000 

-  คา่บริการอื่น (Non-audit services fee) -ไมม่ี- - -ไมม่ี-  - -ไมม่ี- 

 
การลงมติ:         

  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ 
ออกเสยีงลงคะแนน   

……………………………………………………… 

วาระที่ 9  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจวุาระนี ้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 ของพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน
จ ากัดฯ ซึ่งก าหนดว่าผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ที่
ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได้   และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่อาจมีข้อซกัถาม
หรือประสงค์จะแสดงความเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี)  เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชีแ้จงข้อซักถามหรือข้อสงสยัต่างๆ 
รวมถึงกรณีที่มีผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามหรือความเห็นมายงับริษัทฯ เป็นการลว่งหน้า   

อย่างไรก็ตาม ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) และโครงการประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี (AGM Checklist) ของสมาคมสง่เสริม
ผู้ลงทนุไทย ไมแ่นะน าให้มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในหนงัสอืนดัประชมุให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิหรือลงมติ 
    ……………………………………………………… 

 

ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเร่ืองการก าหนดวาระการประชุม  

   เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนนโยบายการก ากับดแูลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอ
ระเบียบวาระการประชมุเป็นการลว่งหน้า ส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ ผา่นเว็บไซต์บริษัท ที ่ www.gmmgrammy.com  
ตัง้แต่วนัที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ถึงวนัที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2558  ผลปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระอื่นใดเข้า
มายงับริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรก าหนดระเบียบวาระการประชมุส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ ดงัที่ระบุ
ไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นนี ้  

 

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

http://www.gmmgrammmy.com/

