
                                                    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 1/13 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผลของความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

เพ่ือประกอบการพจิารณาของผู้ถือหุ้น 

             

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2559 เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2559 

  เลขานกุารบริษัทได้จัดทํารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 

2559  โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมดงักล่าวแล้วและเห็นว่ามีการบนัทึกรายละเอียดไว้ถกูต้อง

ครบถ้วนตามมติของท่ีประชุม พร้อมได้สรุปประเด็นซกัถามและคําชีแ้จงจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ แนบท้าย

รายงานการประชมุ ทัง้นี ้นอกจากได้จดัสง่สําเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 

14 วันนับ แต่วันป ระชุม แล้ว  บ ริษั ทฯได้มี การเผยแพ ร่รายงานการป ระชุมดังกล่าวทางเว็บ ไซ ต์ของบ ริษั ท ฯ 

ท่ี www.gmmgrammy.com เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถกูต้องได้ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

ซึง่ไมป่รากฏวา่มีผู้ใดแจ้งขอคดัค้านหรือขอแก้ไขมายงับริษัทฯ (โปรดดรูายละเอียดตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 2) จึงเห็นสมควรเสนอ

รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณารับรอง 

การลงมติ:         

  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน    

…………………………………………. 

วาระที่ 2  รับทราบการแถลงผลการดาํเนินงานในรอบปี 2559 และรับทราบรายงานประจาํปี 2559 

  บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเก่ียวกบัผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบ

ปี 2559 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งแสดงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และคณะกรรมการบริษัท

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถกูต้องและเพียงพอ จึงเห็นสมควรรายงานให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ รับทราบผลการดําเนินงานใน

รอบปี 2559 และรายงานประจําปี 2559 ของบริษัทฯ ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว 

การลงมติ:         

  วาระนีไ้มต้่องลงมติเน่ืองจากเป็นการรายงานให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ รับทราบ 

…………………………………………. 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

(“พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดัฯ”) ซึง่กําหนดให้บริษัทฯ ต้องจดัทํางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปี

บญัชีของบริษัทฯ เสนอตอ่ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ จึงขอเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ เพ่ือ

พิจารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสาํหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ของ

บริษัทฯ ท่ีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ

ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป พร้อมทัง้ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จาํกัด ซึ่ง

http://www.gmmgrammy.com/


                                                    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 2/13 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสาํหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2559 พร้อมกันนี ้บริษัทฯ ได้สรุปข้อมูลสําคัญทางการเงินจาก

รายงานประจําปี 2559 แนบมาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันีด้้วยแล้ว (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3)  

การลงมติ:         

  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน    

…………………………………………. 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจดัสรรเงนิกาํไรส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจากผลการดาํเนินงาน 

ปี 2559 

  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 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินกําไรสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย 

 เน่ืองจากผลการดําเนินงานในปี 2559 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานกําไรสทุธิ

จํานวน 408.3 ล้านบาท ดังนัน้บริษัทฯ จึงสามารถจัดสรรเงินกําไรไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมายได้เพ่ิมจํานวน 

18,363,179.30 บาท ทําให้ทนุสํารองตามกฎหมายท่ีจดัสรรแล้วเป็นจํานวน 81,994,972.90 บาท ซึ่งเท่ากบัร้อยละ 10 ของ

ทนุจดทะเบียนปัจจบุนั  
 

การลงมติ:         

  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ 

ออกเสยีงลงคะแนน  

…………………………………………. 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2559  

  บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั

ภาษีเงินได้นิติบคุคลในแต่ละปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดัฯ มาตรา 115 และ

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 37 กําหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมี

ยอดขาดทนุสะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล”  

  จากผลการดําเนินงานประจําปี 2559 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงาน(ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)กําไรสทุธิ

จํานวน 408.3ล้านบาท แต่ยงัมีผลขาดทุนสะสม (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) เท่ากับ 3,581 ล้านบาท จึงไม่สามารถ

จ่ายเงินปันผลได้ ดงันัน้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตัิงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการ

ดําเนินงานปี 2559  
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 หน้า 3/13 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

 

  สาํหรับข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา ปรากฏดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2559 

 

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

 งบเดี่ยว งบเดี่ยว งบเดี่ยว งบเดี่ยว 

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

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

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

อัตราการจ่ายเงนิปันผล     

- เงินปันผลระหวา่งกาล (บาทตอ่หุ้น) - - - - 

- เงินปันผลประจําปี (บาทตอ่หุ้น) เสนองด - - - 

รวมอัตราการจ่ายเงนิปันผลทัง้ปี  - - - 

จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น) – ใหม ่ 819.9 819.9 819.9 636.3 

รวมเงินปันผลจา่ยทัง้ปี (ล้านบาท) - - - - 

สดัสว่นการจา่ยเงินปันผล (ร้อยละ) - - - - 

 *ถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกั 

การลงมติ:         

  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ 

ออกเสยีงลงคะแนน  

…………………………………………. 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ14 ซึ่งกําหนดให้

กรรมการบริษัทต้องหมนุเวียนออกจากตําแหนง่เป็นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททัง้หมด และสําหรับปี 2560

กรรมการบริษัทท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน  4 ท่าน (จากจํานวนกรรมการบริษัททัง้หมด 11 ท่าน)

ประกอบด้วยบคุคลดงันี ้

ชื่อ ตําแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

นายไพบูลย์ ดํารงชัยธรรม ประธานกรรมการฯ

นายกริช ทอมมัส กรรมการ (ผู้มีอํานาจลงนาม)

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการและ

จริยธรรมธุรกิจ / กรรมการบริหารกลุ่ม / 

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการ

นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา กรรมการ (ผู้มีอํานาจลงนาม)
กรรมการบริหารกลุ่ม / กรรมการบริหารความ

เสี่ยง
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 หน้า 4/13 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

นอกจากนี ้เพ่ือเป็นการสง่เสริมและสนบัสนนุนโยบายการกํากับดแูลกิจการท่ีดี บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ 

ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการลว่งหน้า สําหรับ

การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นฯ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.gmmgrammy.com ตัง้แต่วันท่ี 30 กันยายน 2559 ถึง 

วนัท่ี 13 มกราคม 2560 แตป่รากฏวา่ไมม่ผีู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลเข้ามายงับริษัทฯ  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับหนงัสือลงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2560 จาก นายกริช ทอมมสั ซึ่งเป็นกรรมการท่ี

ครบวาระการดํารงตําแหน่งในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ ในครัง้นี ้แสดงความประสงค์ท่ีจะไม่ขอรับการพิจารณาต่อวาระ

การดํารงตําแหน่ง เน่ืองจาก บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรและแต่งตัง้นายภาวิต จิตรกร ดํารงตําแหน่งประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค แทน นายกริช ทอมมัส ซึ่งได้รับการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งเป็นประธานท่ี

ปรึกษาสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค (รวมถึงกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ) ดงันัน้คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน ในการประชุมครัง้ท่ี 1/2560 เมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560 จึงได้กลัน่กรองและพิจารณาอยา่งละเอียดรอบคอบ

ถึงความเหมาะสม ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการท่ีครบวาระแตล่ะทา่น โดยคํานงึถึงประโยชน์สงูสดุ

ของบริษัทฯ เป็นสําคญั ภายใต้นโยบาย หลกัเกณฑ์ และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ  จึงได้มีความเห็นว่า

กรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ท่าน ได้แก่ นายไพบูลย์ ดํารงชัยธรรม ดร.ลักขณา  

ลลีะยทุธโยธิน และ นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยธุยา สมควรท่ีจะได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ตอ่ไปอีกวาระ

หนึ่ง เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามท่ีพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดัฯ และหน่วยงานกํากบัดแูลกําหนด ทัง้

ยงัเป็นบคุคลผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีวิสยัทศัน์

ท่ีกว้างไกล สามารถปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี มีส่วนเกือ้กูลและให้การสนบัสนุนงานของคณะกรรมการ

บริษัทอนัก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาได้เป็นอยา่งดี นอกจากนีไ้ด้สรรหาและคดัเลือกบคุคลท่ีมี

คณุสมบตัิเหมาะสมและไม่ขดักบัคณุสมบตัิกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ กําหนด ตามกระบวนการและขัน้ตอนของบริษัทฯ เพ่ือ

เข้ารับการแต่งตัง้เป็นกรรมการแทน นายกริช ทอมมสั โดยท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีมติเสนอ นายภาวิต จิตรกร 

ประธานเจ้าหน้าบริหาร จีเอ็มเอ็ม มิวสคิ เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนนายกริช ทอมมสั 

ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัท (โดยไมน่บัรวมกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีทัง้ 3 ทา่นท่ีครบวาระ) จึงได้พิจารณาตาม

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ และเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาแต่งตัง้บคุคลทัง้ 4 ท่านท่ี

กลา่วเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยประวตัิและข้อมลูท่ีเก่ียวข้องของบคุคลดงักลา่ว ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 4.1-4.4 

 

การลงมติ:  

  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกตัง้กรรมการท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ  

ข้อ 13 (รายละเอียดตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 6) 

…………………………………………. 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอาํนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ 

  สบืเน่ืองจากในวาระท่ี 6 ได้ขอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้นายภาวิต จิตรกร ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค เป็นกรรมการแทน นายกริช ทอมมสั ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือ

แทนบริษัทฯ  ดังนัน้ในวาระนีค้ณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นฯ พิจารณาอนุมัติการแก้ไข

เปลีย่นแปลงกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ เป็นดงันี ้



                                                    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 5/13 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

จากเดิมท่ีระบวุา่ :  

  “นางสาวบุษบา ดาวเรือง หรือ นางสาวสวุิมล โชติกะพิศิฐ ลงลายมือช่ือร่วมกบั นางสายทิพย์ มนตรีกุล 

ณ อยธุยา หรือ นายกริช  ทอมมัส หรือ นายสถาพร  พานิชรักษาพงศ์  รวมเป็นสองคนและประทบัตรา

สาํคญัของบริษัท”  

แก้ไขเป็น : 

“นางสาวบษุบา  ดาวเรือง หรือ นางสาวสวุิมล โชติกะพิศิฐ ลงลายมือช่ือร่วมกบั นางสายทิพย์  มนตรีกุล 

ณ อยธุยา หรือ นายภาวิต  จิตรกร หรือ นายสถาพร  พานิชรักษาพงศ์  รวมเป็นสองคนและประทบัตรา

สาํคญัของบริษัท”  

การลงมติ:   

  วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
  

…………………………………………. 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสําหรับ 

ปี 2560 

  ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ ครัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท 

ได้พิจารณาเร่ืองค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย สําหรับปี 2560 ตามหลกัเกณฑ์

และขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทน กล่าวคือ การกลัน่กรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ี 

ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ความสมเหตสุมผลกบัประโยชน์ท่ีได้รับจากกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับ

ประเภทธุรกิจ และการขยายตวัทางธุรกิจของบริษัทฯ  พร้อมกบัได้เปรียบเทียบอ้างอิงกบับริษัทอ่ืนท่ีอยูใ่นหมวดอตุสาหกรรม

เดียวกนัและลกัษณะของธุรกิจท่ีใกล้เคียงกนั รวมทัง้รายงานการสาํรวจคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจําปี 2559 ซึ่งจดัทําโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงมีความเห็น

พ้องต้องกนัว่าเมื่อพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ท่ีใช้ในการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการดงัท่ีกลา่วแล้ว เห็นว่าควรมีการ

ปรับโครงสร้างการกําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบัผลการ

สาํรวจคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบในประเภทอตุสาหกรรมเดียวกนั  ดงันัน้ คณะกรรมการ

บริษัท จึงได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ และเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ เพ่ือขอ

อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย โดยเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การจดัสรรคา่ตอบแทน  แต่จํานวนเงิน

รวมคา่ตอบแทนท่ีขออนมุตัิทัง้สิน้ยงัคงเทา่กบัปีท่ีผา่นมาดงันี ้

 

1.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

และคา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบสาํหรับปี 2560 ดงันี ้

 



                                                    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 6/13 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

1.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ 

 เห็นสมควรกําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเป็นวงเงินรวม

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

ประจําเดือน คา่เบีย้ประชมุ (ตามท่ีเข้าร่วมประชมุตอ่ครัง้) และคา่บําเหน็จประจําปี  

                     (หนว่ย:บาท/ปี) 

ค่าตอบแทน ปี 2560 (ที่เสนอ) ปี 2559 ปี 2558

คณะกรรมการบริษัท และ 6,000,000 6,000,000

กรรมการตรวจสอบ (4 ท่าน) 665,000 665,000

รวมค่าตอบแทนที่

ขออนุมัติจ่ายทั้งสิ้น

ไม่เกิน 6,650,00 

บาท

 

1.2 ค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงนิ/สิทธิประโยชน์อื่น 

 -ไมม่-ี 

2. เกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดงันี ้

• คา่ตอบแทนประจําเดือนท่ีจ่ายให้กบัคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายทกุเดือน โดยมีอตัราการจ่ายดงันี ้

(หนว่ย:บาท/คน/เดือน)   

ตําแหน่ง ปี 2560 (ที่เสนอ) ปี 2559 ปี 2558

ประธานกรรมการบริษัท 50,000 - -

กรรมการอิสระ 20,000 - -

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 20,000 - -

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร* - ไม่จ่าย- - --
  

หมายเหต:ุ * เนือ่งจากเห็นว่ากรรมการทีเ่ป็นผู้บริหารได้รบัผลตอบแทนจากการทํางานในฐานะพนกังานของบริษัทแล้ว 

• เบีย้ประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัท ท่ีเข้าร่วมประชมุ) โดยมีอตัราการจ่ายดงันี ้

           (หนว่ย:บาท/คน/ครัง้) 

ตําแหน่ง ปี 2560 (ที่เสนอ) ปี 2559 ปี 2558

ประธานกรรมการบริษัท 20,000 13,000 13,000

กรรมการอิสระ 20,000 3,000 3,000

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 20,000 3,000 3,000

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร* - ไม่จ่าย- 3,000 3,000
 

หมายเหต:ุ * เนือ่งจากเห็นว่ากรรมการทีเ่ป็นผู้บริหารได้รบัผลตอบแทนจากการทํางานในฐานะพนกังานของบริษัทแล้ว 

 



                                                    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 7/13 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

• บาํเหน็จประจาํปี  

การจัดสรรค่าบําเหน็จรายปี มีหลกัเกณฑ์ในการจัดสรรคือ ค่าบําเหน็จสําหรับปี 2560 จะจ่ายจากวงเงิน

คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบสว่นท่ีเหลือหลงัจากหกัด้วยจํานวนเงินค่าตอบแทน

ประจําเดือนและค่าเบีย้ประชุมทัง้หมดท่ีจ่ายให้กับกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบโดยค่าบําเหน็จท่ีกรรมการจะ

ได้รับจะคํานวณตามสดัสว่นจํานวนครัง้ในการเข้าประชมุคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแตล่ะราย โดยจดัสรรให้ประธาน

กรรมการบริษัทคิดเป็น 2 เทา่ ของจํานวนครัง้ท่ีเข้าประชมุคณะกรรมการบริษัท สว่นกรรมการอิสระ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร

และกรรมการท่ีไม่เป็นผู้ บริหาร คิดเป็น 1 เท่าของจํานวนครัง้ท่ีเข้าประชุม ทัง้นีป้ระธานกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรบําเหน็จตามเกณฑ์ดงักลา่ว 
  

3.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น 

 เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ยท่ี

แตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท ดงันี ้
 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

3.1 เกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ 

  เห็นสมควรกําหนดหลกัเกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2560  โดยเปลี่ยน

จากการจ่ายคา่ตอบแทนเป็นรายปีตอ่คน เป็น จ่ายคา่ตอบแทนประจําเดือนและเบีย้ประชมุ (จ่ายเฉพาะกรรมการตรวจสอบ

ท่ีเข้าร่วมประชมุตอ่ครัง้)  ดงันี ้

เดิม  จ่ายคา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบเป็นรายปี ดงันี ้

   (หนว่ย : บาท/คน/ปี)    

ตําแหน่ง ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

ประธานกรรมการตรวจสอบ ไม่เสนอจ่ายรายปี 200,000 200,000

กรรมการตรวจสอบ (3 ท่าน) ไม่เสนอจ่ายรายปี 150,000 150,000
 

 

ใหม่ จ่ายคา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบเป็นประจําเดือน และจ่ายเป็นเบีย้ประชมุตามท่ีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม 

ดงันี ้

• คา่ตอบแทนประจําเดือนท่ีจ่ายเพ่ิมให้กบักรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายทกุเดือน โดยมีอตัราการจ่ายดงันี ้

(หนว่ย:บาท/คน/เดือน)    

ตําแหน่ง ปี 2560 (ที่เสนอ) ปี 2559 ปี 2558

ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 - -

กรรมการตรวจสอบ (3 ท่าน) 10,000 - -
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• เบีย้ประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการตรวจสอบ ท่ีเข้าร่วมประชมุ) โดยมีอตัราการจ่ายดงันี ้

           (หนว่ย:บาท/คน/ครัง้) 

ตําแหน่ง ปี 2560 (ที่เสนอ) ปี 2559 ปี 2558

ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 - -

กรรมการตรวจสอบ (3 ท่าน) 20,000 - -
 

 

3.2 ค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงนิ/สิทธิประโยชน์อื่น 

 -ไมม่-ี 

คณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืนๆ 

คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ และคณะกรรมการบริหารกลุม่ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน 

 

สรุปการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบสําหรับปี 2559 (รายคน) 

   คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบท่ีจ่ายสาํหรับปี 2559 คดิเป็นเงินจํานวนรวม

ทัง้สิน้ 6,650,000 บาท ซึง่จํานวนเงินท่ีจ่ายเทา่กบัวงเงินท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 โดยรายละเอียด

คา่ตอบแทนกรรมการเป็นรายบคุคล ท่ีจ่ายสาํหรับปี 2559 ท่ีผา่นมาปรากฎดงันี ้    

  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท   (หน่วย:บาท) 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 

เบีย้ประชุม 

 

 

บําเหน็จท่ีจ่าย 

หลังจากหัก   

เบีย้ประชุม 

 

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

รวม

ค่าตอบแทน 

สําหรับปี 

2559 

1. นายไพบลูย์  ดํารงชยัธรรม  ประธานกรรมการบริษัท 130,000   998,491  -  1,128,491  

2. ดร.นริศ ชยัสตูร  กรรมการอิสระ/ประธาน 

กรรมการตรวจสอบ 

 104,000   399,396   200,000   703,396  

3. นายชนิตร  ชาญชยัณรงค์ กรรมการอิสระ         

กรรมการตรวจสอบ 

 104,000  399,396   150,000   653,396  

4. นายสุวทิย์  มาไพศาลสิน กรรมการอิสระ   

กรรมการตรวจสอบ 

 130,000  499,245  150,000   799,245  

5. นางวีระนชุ  ธรรมาวรานคุปุต์ กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

 78,000   299,547  150,000   527,547  

6. นางสาวบุษบา  ดาวเรือง รองประธานกรรมการ

บริษัท 

 30,000   499,245 -  529,245  

7. นายกริช ทอมมสั กรรมการ  30,000   499,245 -  529,245  

8. นางสายทพิย์ มนตรีกลุ ณ อยธุยา กรรมการ  21,000   349,472  -  370,472  

9. นางสาวสวุมิล จงึโชติกะพิศฐิ กรรมการ  30,000   499,245 -  529,245  
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  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท   (หน่วย:บาท) 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 

เบีย้ประชุม 

 

 

บําเหน็จท่ีจ่าย 

หลังจากหัก   

เบีย้ประชุม 

 

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

รวม

ค่าตอบแทน 

สําหรับปี 

2559 

10. นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์  กรรมการ  27,000   449,321 -  476,321  

11.ดร.ลกัขณา  ลีละยทุธโยธิน กรรมการ  24,000   399,396  -  423,396  

รวม   708,000   5,292,000   650,000   6,650,000  
 

การลงมติ:  

  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดัฯ มาตรา 90 วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สองในสาม (2/3) ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ  

 …………………………………………. 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบญัชสีาํหรับปี 2560 

  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดัฯ ซึง่กําหนดให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ แต่งตัง้ผู้สอบ

บญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทุกปีและตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี  

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

ดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ ท่ีกําหนดเก่ียวกบัเร่ืองการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี สรุปประเด็นสาํคญัได้ดงันี ้“บริษัท

จดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ

และแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทสามารถแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี

รายใหม่ที่สังกัดสาํนักงานสอบบัญชเีดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้และบริษัทจะแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจาก

การปฏิบัติหน้าที่เน่ืองจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เม่ือพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสอง

รอบปีบัญชี นับแต่วันที่ ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่” 

  สาํหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ครัง้นี ้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลัน่กรองการเลอืกผู้สอบบญัชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ

พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด (“อีวาย”) ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความ

เห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สาํหรับรอบปีบญัชี

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เน่ืองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นวา่อีวายเป็นผู้สอบบญัชี

ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือมาตัง้แตปี่ 2538 (รวม 22 ปี) มีมาตรฐานการทํางานท่ีดี มีความเป็นอิสระในการทํางาน และมี

ผลงานในการปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีได้เป็นท่ีนา่พอใจเสมอมา ทัง้นี ้ กําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ตอ่ไปนี ้ เป็น

ผู้ ทําการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ : 

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ: 

(1)    นายเติมพงษ์  โอปนพนัธุ์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4501 หรือ 

       (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2554-2555)  
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(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 2560 ของบริษัทฯ เป็นจํานวนเงิน 

3,053,600 บาท (สามล้านห้าหมื่นสามพนัหกร้อยบาท) ซึ่งเพ่ิมขึน้จากค่าสอบบญัชีในปี 2559 ท่ีผ่านมา 133,600 บาท คิด

เป็น 4.58% เน่ืองจากไมม่ีการปรับขึน้คา่สอบปัญชีมาตัง้แตปี่ 2556 เป็นเวลา 4 ปีแล้ว (ไมร่วมคา่สอบบญัชีท่ีอาจเพ่ิมขึน้จาก

การควบรวมกิจการหรือการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต) โดยเห็นว่าค่าสอบบญัชีดงักลา่วเป็นราคาท่ีเหมาะสม

แล้วเมื่อเปรียบเทียบกบัผู้สอบบญัชีรายอ่ืนท่ีเสนอมายงับริษัทฯ    

   ทัง้นีใ้นรอบปีท่ีผา่นมาบริษัทฯ และบริษัทในเครือไม่มีการรับบริการอ่ืน(Non-audit services fee)จากอีวาย 

คา่สอบบญัชีของบริษัทฯ สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้             

                 (หนว่ย:บาท) 

บริษัท ค่าสอบบัญช ี

ปี 2560  

(ที่เสนอ) 

เพิ่ม / (ลด) 

คิดเป็น  

ค่าสอบบัญช ี

ปี 2559 

เพิ่ม / (ลด) 

คิดเป็น 

  

ค่าสอบบัญช ี

ปี 2558 

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

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

 

การลงมติ:         

  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ 

ออกเสยีงลงคะแนน   

……………………………………………………… 



                                                    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 11/13 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์

สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) 

 เน่ืองจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะขยายการดําเนินงานเพ่ิมเติมด้านการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง และ 

ประกอบกิจการขายอาหารเสริม ยาบํารุงกําลงั ยาบํารุงร่างกาย สําหรับคนและสตัว์ แต่เน่ืองจากตามหนงัสือบริคณห์สนธิ

ของบริษัทฯ ในข้อ 3(วตัถุประสงค์) บริษัทฯ ไม่มีวตัถปุระสงค์ในการประกอบธุรกิจดงักล่าว ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทใน

การประชมุครัง้ท่ี 2/2560 เมื่อวนัท่ี 6 มีนาคม 2560 จึงเห็นชอบให้แก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ และได้เห็นชอบให้

แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

(1) เพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ โดยขอเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์อีก 2 ข้อ ดงันี ้

 - ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 

 - ประกอบกิจการขายอาหารเสริม ยาบํารุงกําลงั ยาบํารุงร่างกาย สาํหรับคนและสตัว์ 

 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ เร่ืองการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง เน่ืองจากบริษัทฯมีการ

ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง และบริษัทฯได้ดําเนินการขออนญุาตต่อสํานกังานคณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภคแล้ว ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเก่ียวกับการกําหนดวตัถุประสงค์ของ

บริษัทฯ ซึ่งกําหนดให้กรณีท่ีบริษัทมหาชนจํากดัต้องการกําหนดวตัถปุระสงค์ท่ีต้องมีการขออนญุาตจาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานดังกล่าวก่อนจึงจะดําเนินการจดทะเบียน

วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ได้  

 

ในส่วนของการเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์เร่ืองการประกอบกิจการขายอาหารเสริม ยาบํารุงกําลงั ยาบํารุง

ร่างกาย สําหรับคนและสตัว์ เน่ืองจากบริษัทฯ ได้มีการประกอบกิจการดงักลา่ว บริษัทฯ จึงได้ขอเพ่ิมเติม

วตัถปุระสงค์ เพ่ือให้วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ มีความครอบคลมุธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งครบถ้วน 

 

(2) แก้ไขวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ จํานวน 4 ข้อเพ่ือให้ถูกต้องครบถ้วน ชัดเจนและไม่ซํา้ซ้อน จากเดิม  

เป็นดงันี ้

ข้อ 48 ประกอบกิจการ โอน รับโอน รับซือ้ หรือจดัหามาโดยวิธีอ่ืนใด ผลติ รับจ้างผลิต บนัทึก จําหน่าย 

เผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานอนัมีลิขสิทธ์ิ และสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือทําการแสวงหา

ผลประโยชน์โดยการทําซํา้ ดดัแปลง เผยแพร่ตอ่สาธารณชน ให้เช่า และให้ประโยชน์อนัเกิดจากลขิสทิธ์ิ

แก่บคุคลอ่ืน รวมทัง้อนญุาตให้บคุคลอ่ืนใช้สิทธิเก่ียวกบังานอนัมีลิขสิทธ์ิ และสิทธิในทางทรัพย์สินทาง

ปัญญาไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ทัง้ภายใน และต่างประเทศ รวมถึงการดําเนินการตามกฎหมายเพ่ือป้องกัน 

ปราบปราม การละเมิดลิขสิทธ์ิและทรัพย์สินทางปัญญา และเรียกร้องค่าเสียหายอนัเน่ืองมาจากการ

ละเมิดลขิสทิธ์ิดงักลา่ว 

 

ข้อ 49 ประกอบกิจการโทรคมนาคม การสง่ การแพร่หรือรับเคร่ืองหมาย สญัญาณ ตวัหนงัสือ ตวัเลข 

ภาพ เสยีง รหสั หรือการอ่ืนใดซึง่สามารถให้เข้าใจความหมายได้โดยระบบสาย ระบบไร้สาย ระบบคลื่น

ความถ่ี ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าอ่ืน หรือระบบอ่ืนระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน 



                                                    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 12/13 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

รวมถึงบริการรับส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง เสียงทางสาย วิทยุทางสาย 

เคเบิลทีวี ระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม รวมทัง้ระบบการสื่อสารอ่ืน และการทําธุรกรรมบน

อินเตอร์เน็ต (Internet) การประกอบการค้าบนอินเตอร์เน็ต หรือ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) และ

ธุรกรรมทางสือ่อิเลก็ทรอนิกส์อ่ืน ๆ ทกุประเภท ทัง้ในและตา่งประเทศ 

 

ข้อ 51 ประกอบธุรกิจรับชําระค่าสินค้าและบริการรวมทัง้เป็นผู้ จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บ

ผลประโยชน์และจดัการทรัพย์สนิให้บคุคลอ่ืน 

 

ข้อ 53 ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการทําธุรกรรมบนอินเตอร์เน็ต (Internet) การ

ประกอบการค้าบนอินเตอร์เน็ต หรือ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) และธุรกรรมทางสือ่อิเลก็ทรอนิกส์อ่ืน 

ๆ ทกุประเภท ทัง้ในและตา่งประเทศ 

 

(3) ยกเลกิวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ จํานวน 2 ข้อ ดงันี ้

ข้อ 20 ประกอบกิจการโรงนํา้แข็ง 

ข้อ 27 ประกอบกิจการนําเท่ียว รวมทัง้ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการนําเท่ียวทกุชนิด 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ยกเลิกวตัถุประสงค์ทัง้ 2 ข้อดงักลา่ว เน่ืองจากตามระเบียบสํานกังานทะเบียนหุ้นส่วน

บริษัทกลางกําหนดให้ธุรกิจดงักล่าวต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก่อนจึงจะสามารถ

ประกอบกิจการได้  

 

  นอกจากนี ้ขออนุมตัิให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์

ของบริษัทฯ ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคําหรือดําเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไป

ตามคําสัง่ของนายทะเบียน  

 

  จากการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ดงักลา่วข้างต้นมีผลให้ต้องมีการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท 

ข้อ 3. (วตัถปุระสงค์) เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญั 

ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเปลีย่นแปลงหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 3 ดงันี ้

จากเดิมท่ีระบวุา่ :  

 “ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัทมีจํานวน 56 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ท่ีแนบ”  

 แก้ไขเป็น : 

  “ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัทมีจํานวน 56 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ท่ีแนบ” 

 

  นอกจากนี ้ขออนมุตัิให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ี

กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเตมิถ้อยคําหรือดําเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของ

นายทะเบียน 

   ทัง้นี ้ในการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิดงักล่าว ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 

2535  มาตรา 31 วรรคแรก บญัญัติว่า  “ภายใต้บังคับมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์



                                                    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 13/13 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทได้เม่ือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจาํนวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง” จึงเห็นสมควรเสนอวาระนีใ้ห้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจํา 

ปี 2560 พิจารณาอนมุตั ิ

 การลงมติ:         

 ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สามในสี ่(3/4) ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

     

……………………………………………………… 

วาระที่ 11  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 30 กนัยายน 2559 ถึงวนัท่ี 13 มกราคม 2560 ผลปรากฎวา่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระอ่ืนใดเข้ามายงั

บริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกําหนดระเบียบวาระการประชมุสาํหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ ดงัท่ีระบไุว้ใน

หนงัสอืเชิญประชมุท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นนี ้  

 

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

http://www.gmmgrammmy.com/

