
                                                    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 1/12 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผลของความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

เพ่ือประกอบการพจิารณาของผู้ถือหุ้น 

             

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2561 เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2561 

  เลขานกุารบริษัทได้จัดทํารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 

2561  โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมดงักล่าวแล้ว และเห็นว่ามีการบนัทึกรายละเอียดไว้ถกูต้อง

ครบถ้วนตามมติของท่ีประชุม พร้อมได้สรุปประเด็นซกัถามและคําชีแ้จงจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ แนบท้าย

รายงานการประชุม ทัง้นี ้นอกจากได้จดัสง่สําเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน  

14 วันนับแต่วันประชุมแล้ว  บริษัทฯได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษั ทฯ  ท่ี 

www.gmmgrammy.com เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถกูต้องได้ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ซึ่ง

ไม่ปรากฏว่ามีผู้ ใดแจ้งขอคดัค้านหรือขอแก้ไขมายงับริษัทฯ (โปรดดรูายละเอียดตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 2) จึงเห็นสมควรเสนอ

รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณารับรอง 

การลงมติ:         

  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน    

…………………………………………. 

วาระที่ 2  รับทราบการแถลงผลการดาํเนินงานในรอบปี 2561 และรับทราบรายงานประจาํปี 2561 

  บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเก่ียวกบัผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบ

ปี 2561 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งแสดงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และคณะกรรมการบริษัท

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถกูต้องและเพียงพอ จึงเห็นสมควรรายงานให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ รับทราบผลการดําเนินงานใน

รอบปี 2561 และรายงานประจําปี 2561 ของบริษัทฯ ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว 

การลงมติ:         

  วาระนีไ้มต้่องลงมติเน่ืองจากเป็นการรายงานให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ รับทราบ 

…………………………………………. 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด                

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

(“พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดัฯ”) ซึง่กําหนดให้บริษัทฯ ต้องจดัทํางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปี

บญัชีของบริษัทฯ เสนอตอ่ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ จึงขอเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ เพ่ือ

พิจารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสาํหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ของ

บริษัทฯ ท่ีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ

ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป พร้อมทัง้ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จาํกัด ซึ่ง

http://www.gmmgrammy.com/


                                                    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 2/12 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2561 พร้อมกันนี ้บริษัทฯ ได้สรุปข้อมูลสําคญัทางการเงินจาก

รายงานประจําปี 2561 แนบมาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันีด้้วยแล้ว (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3)  

การลงมติ:         

  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน    

…………………………………………. 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจดัสรรเงนิกาํไรส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจากผลการดาํเนินงาน  

ปี 2561 

  ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ

ข้อ 38 กําหนดว่า “บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุสาํรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี 

หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน เว้นแต่

บริษัทฯ จะมีข้อบงัคบัหรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้ต้องมีทนุสาํรองมากกวา่นัน้” 

  ดงันัน้ เพ่ือเป็นการปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบับริษัทฯ ข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ี

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุตักิารงดจดัสรรเงินกําไรสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสาํรองตามกฎหมายจากผลการดําเนินงานปี 

2561 เน่ืองจากปัจจบุนับริษัทฯ ได้จดัสรรเงินกําไรสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุสาํรองตามกฎหมายครบตามจํานวนแล้ว เป็นจํานวน

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

การลงมติ:         

  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ 

ออกเสยีงลงคะแนน  

…………………………………………. 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2561 

  บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกั

ภาษีเงินได้นิติบคุคลในแต่ละปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดัฯ มาตรา 115 และ

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 37 กําหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมี

ยอดขาดทนุสะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล”  

  จากผลการดําเนินงานประจําปี 2561 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) กําไรสทุธิ

จํานวน 15.11 ล้านบาท แต่ยงัมีผลขาดทนุสะสม (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) เท่ากบั 3,032.66 ล้านบาท จึงไม่สามารถ

จ่ายเงินปันผลได้ ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นฯ พิจารณาอนุมัติงดการ

จ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2561  

 

  สาํหรับข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา ปรากฏดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้



                                                    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 3/12 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

กําไร/(ขาดทนุ) สทุธิ : ล้านบาท 15.11 515.78 408.25 (930.00) (3,963.3) 

กําไร/(ขาดทนุ) สะสม : ล้านบาท (3,032.66) (3,054.06) (3,580.60) (3,970.49) (3,015.2) 

กําไร/(ขาดทนุ) ตอ่หุ้น : บาท 0.02 0.63 0.50 (1.13) (6.02)* 

อัตราการจ่ายเงนิปันผล      

- เงินปันผลระหวา่งกาล (บาทตอ่หุ้น) - - - - - 

- เงินปันผลประจําปี (บาทตอ่หุ้น) เสนองด - - - - 

รวมอัตราการจ่ายเงนิปันผลทัง้ปี    - - 

จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น) – ใหม ่ 819.9 819.9 819.9 819.9 819.9 

รวมเงินปันผลจา่ยทัง้ปี (ล้านบาท) - - - - - 

สดัสว่นการจา่ยเงินปันผล (ร้อยละ) - - - - - 

 * ถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกั 

การลงมติ:         

  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ 

ออกเสยีงลงคะแนน  

…………………………………………. 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี 2562 

  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ14 ซึ่งกําหนดให้

กรรมการบริษัทต้องหมนุเวียนออกจากตําแหนง่เป็นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททัง้หมด และสําหรับปี 2562 

กรรมการบริษัทท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน  4 ท่าน (จากจํานวนกรรมการบริษัททัง้หมด 11 ท่าน)

ประกอบด้วยบคุคลดงันี ้

รายช่ือกรรมการท่ีครบวาระ ตาํแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ตาํแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย 

1.ดร. นริศ ชยัสตูร กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

2.นายชนิตร ชาญชยัณรงค์ กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ 

3.นางสายทิพย์ มนตรีกลุ ณ อยธุยา กรรมการ 

(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท) 

 - 

4.นายฟ้าใหม่ ดํารงชยัธรรม กรรมการ 

(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท) 

 กรรมการบริหารกลุม่ 

 กรรมการบริหารความเส่ียง 
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 หน้า 4/12 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

นอกจากนี ้เพ่ือเป็นการสง่เสริมและสนบัสนนุนโยบายการกํากับดแูลกิจการท่ีดี บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ 

ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการลว่งหน้า สําหรับ

การประชุมสามัญ ผู้ ถือหุ้ นฯ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี  www.gmmgrammy.com ตัง้แต่วัน ท่ี  1 ตุลาคม  2561 ถึง 

วนัท่ี 2 มกราคม 2562 แตป่รากฏวา่ไมม่ผีู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลเข้ามายงับริษัทฯ  

ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ในการประชุมครัง้ท่ี 1/2562 เมื่อวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 

2562 โดยกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย จึงได้กลัน่กรองและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงความ

เหมาะสม  ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการท่ีครบวาระแต่ละท่าน โดยคํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของ

บริษัทฯ เป็นสาํคญั ภายใต้นโยบาย หลกัเกณฑ์ และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ  จึงได้มีความเห็นวา่กรรมการท่ี

ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 ท่าน  ได้แก่ (1) ดร. นริศ ชัยสูตร  (2) นายชนิตร ชาญชัยณรงค์                          

(3) นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยธุยา และ (4) นายฟ้าใหม่ ดํารงชัยธรรม  สมควรท่ีจะได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการของ

บริษัทฯ  ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามท่ีพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดัฯ และหนว่ยงาน

กํากับดูแลกําหนด  มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทัง้ยังเป็นบุคคลผู้ ทรงคุณวุฒิ มีความรู้

ความสามารถ รวมทัง้มีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีวิสยัทัศน์ท่ีกว้างไกล สามารถ

ปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี  มีส่วนเกือ้กูลและให้การสนบัสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทอนัก่อให้เกิด

ประโยชน์กบับริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมาได้เป็นอยา่งดี  

 โดยพิจารณาเสนอให้กรรมการลําดบัท่ี (1) ดร.นริศ ชยัสตูร และ ลําดบัท่ี (2) นายชนิตร ชาญชยัณรงค์ เป็น

กรรมการอิสระ เน่ืองจากมีคณุสมบตัิสอดคล้องกบันิยามกรรมการอิสระของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัทฯ และทัง้ 2 ท่านจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็น

อิสระ ในฐานะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตลอดระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งท่ีผ่านมา ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วย

ความรับผิดชอบ ความระมัดระวงัและความซื่อสตัย์สจุริต รวมทัง้ได้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  หลกัเกณฑ์ท่ี

เก่ียวข้อง   วตัถปุระสงค์  ข้อบงัคบัของบริษัท  มติคณะกรรมการ  ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นอยา่งด ี และเป็นไปตาม

รายละเอียดแนวทางท่ีเก่ียวข้องของนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 4.5 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองคณุสมบตัิกรรมการ 

 นายฟ้าใหม่ ดํารงชัยธรรม ดํารงตําแหน่งกรรมการ และถือหุ้ น 25% ในบริษัท จุดตัง้ต้น จํากัด ซึ่งมี

วตัถปุระสงค์ในการประกอบกิจการสง่เสริมธุรกิจเพ่ือสงัคม (Social Enterprise) โดยบริษัท จดุตัง้ต้น จํากดั ถือหุ้นใน บริษัท 

เสือติดปีกครับ จํากัด ในสดัส่วน 50% โดยบริษัท เสือติดปีกครับ จํากัด มีการผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นการประกอบ

กิจการอนัมีลกัษณะคล้ายคลงึกบักิจการของบริษัท ทัง้นี ้ในปี 2559 บริษัท เสอืติดปีกครับ จํากดั ได้นําเสนอรายการโทรทศัน์

เพ่ือช่วยสนบัสนนุธุรกิจ Startup ของคนรุ่นใหม่ในสงัคม โดยนายฟ้าใหม่ ดํารงชยัธรรม ได้ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัท 

เสอืติดปีกครับ จํากดั ดงักลา่วด้วย จึงขอแจ้งให้ท่ีประชมุรับทราบ 

ดงันัน้คณะกรรมการบริษัท (โดยไมน่บัรวมกรรมการท่ีมีสว่นได้เสียทัง้  4  ท่านท่ีครบวาระ) จึงได้กลัน่กรอง

และพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสมของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในครัง้นีว้า่ มีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมกบั

การประกอบธุรกิจของบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ ข้างต้น และเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญ                    

ผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาแตง่ตัง้บคุคลทัง้ 4 ท่านดงัท่ีกลา่วมา เป็นกรรมการของบริษัทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง  โดยประวตัิและข้อมลู

ท่ีเก่ียวข้องของบคุคลดงักลา่วและนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 4.1 - 4.5  



                                                    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 5/12 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

 

การลงมติ:  

  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกตัง้กรรมการท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ  

ข้อ 13 (รายละเอียดตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 6) 

…………………………………………. 

  

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสําหรับ 

ปี 2562 

  ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ ครัง้นี ้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท 

ได้พิจารณาเร่ืองค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย สําหรับปี 2562 ตามหลกัเกณฑ์

และขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทน กล่าวคือ การกลัน่กรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ี 

ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ความสมเหตสุมผลกบัประโยชน์ท่ีได้รับจากกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับ

ประเภทธุรกิจ และการขยายตวัทางธุรกิจของบริษัทฯ  พร้อมกบัได้เปรียบเทียบอ้างอิงกบับริษัทอ่ืนท่ีอยูใ่นหมวดอตุสาหกรรม

เดียวกนัและลกัษณะของธุรกิจท่ีใกล้เคียงกนั รวมทัง้รายงานการสาํรวจคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจําปี 2561  ซึ่งจัดทําโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงมีความเห็น

พ้องต้องกันว่าเมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ท่ีใช้ในการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการดังท่ีกล่าวแล้ว ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ใกล้เคียงกบัคา่เฉลีย่โดยรวมของตลาด จึงเห็นสมควรให้เสนอ

ตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ ดงันี ้

1)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

และคา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบสาํหรับปี 2562 ดงันี ้

1.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

 เห็นสมควรกําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเป็นวงเงินรวม

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

ประจําเดือน คา่เบีย้ประชมุ (ตามท่ีเข้าร่วมประชมุตอ่ครัง้) และคา่บําเหน็จประจําปี  

 

                      (หนว่ย : บาท / ปี) 

คณะ ปี 2562 (ที่เสนอ) ปี 2561  ปี 2560 ปี 2559 

คณะกรรมการบริษัท รวมคา่ตอบแทนท่ีขอ

อนมุตัิจา่ยทัง้สิน้ไมเ่กิน 

6,650,000 บาท 

รวมคา่ตอบแทนท่ี

จ่ายทัง้สิน้ไมเ่กิน 

6,650,000 บาท 

รวมคา่ตอบแทนท่ี

จ่ายทัง้สิน้ไมเ่กิน 

6,650,000 บาท 

6,000,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 650,000 
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 หน้า 6/12 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

1.2) ค่าตอบแทนที่มิใช่ตวัเงนิ/สิทธิประโยชน์อื่น 

 - ไมม่ ี- 

2)  เกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดงันี ้

• ค่าตอบแทนประจาํเดือน ท่ีจ่ายให้กบัคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายทกุเดือน โดยมีอตัราการจ่ายดงันี ้

คณะ ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนประจาํเดือน (บาท / คน / เดอืน) 

ปี 2562 (เสนอ) ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริษัท 50,000 50,000 50,000 - 

กรรมการอิสระ  20,000 20,000 20,000 - 

กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 20,000 20,000 20,000 - 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร * - ไมจ่่าย - - ไมจ่า่ย - - ไมจ่่าย - - 

หมายเหต:ุ * เนือ่งจากเห็นว่ากรรมการทีเ่ป็นผู้บริหารได้รบัผลตอบแทนจากการทํางานในฐานะพนกังานของบริษัทแล้ว 

 

• เบีย้ประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัท ท่ีเข้าร่วมประชมุ) โดยมีอตัราการจ่ายดงันี ้

คณะ ตาํแหน่ง 
ค่าเบีย้ประชุม (บาท / คน / ครัง้) 

ปี 2562 (เสนอ) ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

คณะกรรมการบริษัท 

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

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

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

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

หมายเหต:ุ * เนือ่งจากเห็นว่ากรรมการทีเ่ป็นผู้บริหารได้รบัผลตอบแทนจากการทํางานในฐานะพนกังานของบริษทัแล้ว 
 

• บาํเหน็จประจาํปี  

การจัดสรรค่าบําเหน็จรายปี มีหลกัเกณฑ์ในการจัดสรรคือ ค่าบําเหน็จสําหรับปี 2562 จะจ่ายจากวงเงิน

คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสว่นท่ีเหลือหลงัจากหกัด้วยจํานวนเงินค่าตอบแทน

ประจําเดือนและค่าเบีย้ประชุมทัง้หมดท่ีจ่ายให้กับกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ โดยค่าบําเหน็จท่ีกรรมการจะ

ได้รับจะคํานวณตามสดัสว่นจํานวนครัง้ในการเข้าประชมุคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแตล่ะราย โดยจดัสรรให้ประธาน

กรรมการบริษัทคิดเป็น 2 เทา่ ของจํานวนครัง้ท่ีเข้าประชมุคณะกรรมการบริษัท สว่นกรรมการอิสระ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร

และกรรมการท่ีไม่เป็นผู้ บริหาร คิดเป็น 1 เท่าของจํานวนครัง้ท่ีเข้าประชุม ทัง้นีป้ระธานกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรบําเหน็จตามเกณฑ์ดงักลา่ว 
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 หน้า 7/12 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น 

 เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ยท่ี

แตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท ดงันี ้

 คณะกรรมการตรวจสอบ  

เกณฑ์การจดัสรรคา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดดงันี ้

• ค่าตอบแทนประจาํเดือน ท่ีจ่ายให้กบัคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายทกุเดอืน โดยมีอตัราการจ่ายดงันี ้

 คณะ ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทนประจาํเดือน 

(บาท / คน / เดือน) 

 

ค่าตอบแทนรายปี * 

(บาท / คน / ปี) 

ปี 2562 (เสนอ) ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
30,000 30,000 30,000 200,000 

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

หมายเหตุ : * เปลีย่นการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบเป็นรายปี เป็นการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ตัง้แต่ ปี 2560 เป็นตน้มา  

 

• เบีย้ประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการตรวจสอบ ท่ีเข้าร่วมประชมุ) โดยมีอตัราการจ่ายดงันี ้

คณะ ตาํแหน่ง 
ค่าเบีย้ประชุม (บาท / คน / ครัง้) 

ปี 2562 (เสนอ) ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

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

กรรมการตรวจสอบ  20,000 20,000 20,000 - 

• ค่าตอบแทนที่มิใช่ตวัเงนิ / สทิธิประโยชน์อื่น 

  -ไมม่-ี 

 คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ 

 คณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ และคณะกรรมการบริหารกลุม่ ไมม่ีการจ่ายคา่ตอบแทน 

 

สรุปการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบสําหรับปี 2561 (รายคน) 

   คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบท่ีจ่ายสาํหรับปี 2561 คดิเป็นเงินจํานวนรวม

ทัง้สิน้ 6,650,000 บาท ซึง่จํานวนเงินท่ีจ่ายเทา่กบัวงเงินท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 โดยรายละเอียด

คา่ตอบแทนกรรมการเป็นรายบคุคล ท่ีจ่ายสาํหรับปี 2561 ท่ีผา่นมาปรากฎดงันี ้    



                                                    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 8/12 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

(BOD) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ตรวจสอบ (AC)  

 

ค่าตอบ

แทนที่

ไม่ใช่ตัว

เงนิ 

ค่าตอบแทน

รวม BOD + 

AC ปี 2561 
  เบีย้

ประชุม 
รายเดือน บาํเหน็จ เบีย้ประชุม รายเดือน 

  ทัง้ปี 2561 ทัง้ปี 2561 ทัง้ปี 2561 ทัง้ปี 2561 ทัง้ปี 2561 

1. นายไพบลูย์  

    ดํารงชยัธรรม 

   (คิด 2 เทา่) 

ประธานกรรมการ  80,000   600,000   420,000   -     -     ไมมี่   1,100,000  

2. ดร.นริศ   

    ชยัสตูร 

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ+

กรรมการอิสระ 

 100,000   240,000   262,500   80,000   360,000   ไมมี่   1,042,500  

3. นายชนิตร   

    ชาญชยัณรงค์ 

กรรมการ

ตรวจสอบ+

กรรมการอิสระ 

 100,000   240,000   262,500   80,000   120,000   ไมมี่   802,500  

4. นายสวุิทย์   

    มาไพศาลสนิ 

กรรมการ

ตรวจสอบ+

กรรมการอิสระ 

 100,000   240,000   262,500   80,000   120,000   ไมมี่   802,500  

5. นางวีระนชุ   

    ธรรมาวรานคุปุต์ 

กรรมการ

ตรวจสอบ+

กรรมการอิสระ 

 60,000   240,000   157,500   20,000   120,000   ไมมี่   597,500  

6. นางสาวสวุิมล  

    จงึโชติกะพิศิฐ 

กรรมการที่ไมเ่ป็น

ผู้บริหาร 

 100,000   240,000   262,500   -     -     ไมมี่   602,500  

7. ดร.ลกัขณา   

    ลีละยทุธโยธิน 

กรรมการที่ไมเ่ป็น

ผู้บริหาร 

 100,000   240,000   262,500   -     -     ไมมี่   602,500  

8. นางสายทิพย์   

มนตรีกลุ ณ อยธุยา\1 

กรรมการที่ไมเ่ป็น

ผู้บริหาร 

 60,000   200,000   210,000   -     -     ไมมี่   470,000  

9. นางสาวบษุบา 

    ดาวเรือง 

กรรมการ / 

กรรมการบริหาร 

 -     -     262,500   -     -     ไมมี่   262,500  

10. นายภาวิต 

      จิตรกร 

กรรมการ / 

กรรมการบริหาร 

 -     -     210,000   -     -     ไมมี่   210,000  

11. นายฟา้ใหม ่

      ดํารงชยัธรรม 

กรรมการ / 

กรรมการบริหาร 

 -     -     157,500   -     -     ไมมี่   157,500  

รวมทัง้สิน้ (บาท) 700,000 2,240,000 2,730,000 260,000 720,000  6,650,000 

หมายเหตุ :  
\1  นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา  เป็นกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้ บริหารใหม่ตัง้แต่วันท่ี 1 มีนาคม 2561 เน่ืองจากมติ

คณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี  2/2561 เมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2561 อนมุตัิให้มีการปรับโครงสร้างการจดัการใหม ่  

 

การลงมติ:  

  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดัฯ มาตรา 90 วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สองในสาม (2/3) ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ  



                                                    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 9/12 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบญัชสีาํหรับปี 2562 

  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดัฯ ซึง่กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ แตง่ตัง้ผู้สอบ

บญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปีและตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ.75/2561 (ฉบบัท่ี 14) 

เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัทท่ีออก

หลกัทรัพย์ ท่ีกําหนดเก่ียวกบัเร่ืองการหมนุเวยีนผู้สอบบญัชี สรุปประเด็นสาํคญัได้ดงันี ้“ให้บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ซึง่มีหุ้น

เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ แหง่ประเทศไทยจดัให้มกีารหมนุเวยีนผู้สอบบญัชี ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรายใด

ปฏิบตัิหน้าท่ีสอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบญัชีไมว่า่จะตดิตอ่กนั

หรือไม ่โดยบริษัทจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายนัน้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอยา่งน้อยห้ารอบปีบญัชี

ติดตอ่กนั” 

  สําหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2562 ครัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลัน่กรองการเลือกผู้ สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นฯ

พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (“อีวาย”) ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความ

เห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบญัชี

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เน่ืองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าอีวายเป็นผู้สอบบญัชี

ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือมาตัง้แตปี่ 2538 (รวม 24 ปี) มีมาตรฐานการทํางานท่ีดี มีความเป็นอิสระในการทํางาน และมี

ผลงานในการปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีได้เป็นท่ีน่าพอใจเสมอมา ทัง้นี ้กําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี ้เป็น

ผู้ ทําการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ : 

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ: 

(1)    นายเติมพงษ์  โอปนพนัธุ์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4501 หรือ 

       (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2554-2555  ปี 2560 และ ปี 2561)  

(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 
 



                                                    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 10/12 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ: 

  คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว 

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นฯ พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีสําหรับปี 2562 ของบริษัทฯ เป็นจํานวนเงิน 

3,053,600 บาท (สามล้านห้าหมื่นสามพนัหกร้อยบาท) ซึ่งเท่ากบัค่าสอบบญัชีในปี 2561 ท่ีผ่านมา (ไม่รวมค่าสอบบญัชีท่ี

อาจเพ่ิมขึน้จากการควบรวมกิจการหรือการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต) โดยเห็นว่าค่าสอบบญัชีดงักล่าวเป็น

ราคาท่ีเหมาะสมแล้วเมื่อเปรียบเทียบกบัผู้สอบบญัชีรายอ่ืนท่ีเสนอมายงับริษัทฯ   

   ทัง้นี ้ในรอบปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ และบริษัทในเครือไม่มีการรับบริการอ่ืน (Non-audit services fee) จาก               

อีวาย คา่สอบบญัชีของบริษัทฯ สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้   

                (หนว่ย: บาท) 

บริษัท 

ค่าสอบบัญช ี

ปี 2562  

(ที่เสนอ) 

เพิ่ม / 

(ลด) 

คิดเป็น 

ค่าสอบบัญช ี

ปี 2561 

เพิ่ม / 

(ลด) 

คิดเป็น 

  

ค่าสอบบัญช ี

ปี 2560 

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

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

การลงมติ:         

  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ 

ออกเสยีงลงคะแนน   

……………………………………………………… 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการนําเงนิสาํรองตามกฎหมายและส่วนลํา้มูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม 

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.  2535 ซึง่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ.2544 มาตรา 119 บญัญัติว่า “เมื่อได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ อาจโอนทนุสํารองตามมาตรา 51 ทนุ

สาํรองตามมาตรา 116  หรือเงินสาํรองอ่ืน เพ่ือชดเชยขาดทนุสะสมของบริษัทก็ได้ 

 การชดเชยผลขาดทนุสะสมตามวรรคหนึ่งให้หกัชดเชยจากเงินสํารองอ่ืนก่อนแล้วจึงหกัจากทุนสํารองตาม             

มาตรา 116  และทนุสาํรองตามมาตรา 51 ตามลาํดบั” 

 ดงันัน้ การโอนทุนสํารองตามมาตรา 51 (เงินสํารองท่ีเกิดจากส่วนลํา้มูลค่าหุ้น) ทุนสํารองตามมาตรา 116               

(ทุนสํารองตามกฎหมาย) หรือเงินสํารองอ่ืนเพ่ือชดเชยขาดทุนสะสมของบริษัทสามารถกระทําได้ เมื่อได้รับอนุมตัิจากท่ี

ประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้เป็นไปตามมาตรา 119 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมฯ พ.ศ. 2544  

โดยการนําเงินสาํรองท่ีสามารถนํามาชดเชยขาดทนุสะสมของบริษัทฯ มีลาํดบัขัน้ดงันี ้

1. เงินสาํรองอ่ืน 

2. ทนุสาํรองตามกฎหมาย มาตรา 116 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จํากดั 

3. เงินสาํรองท่ีเกิดจากสว่นลํา้มลูคา่หุ้นตามมาตรา 51 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั 



                                                    
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

 หน้า 11/12 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

ทัง้นี ้ในการนําเงินสํารองตามท่ีกําหนดดังกล่าวข้างต้นนัน้ มาชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ จะต้อง

ได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และในการชดเชยผลขาดทนุสะสมข้างต้นจะต้องหกัชดเชยจากเงินสํารองอ่ืนก่อน แล้วจึง

หกัจากทนุสาํรองตามกฎหมาย และเงินสาํรองท่ีเกิดจากสว่นลํา้มลูคา่หุ้นตามลาํดบั   

 ปัจจุบนั บริษัทฯมียอดขาดทุนสะสมตามงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

ทัง้สิน้จํานวน 3,032,655,571 บาท ดงันัน้ เพ่ือเตรียมการให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคต เมื่อมีกําไรสทุธิและ

กระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทฯ จึงมีความจําเป็นต้องโอนเงินสาํรองตามกฎหมาย จํานวน 81,994,973 บาท และ โอนสว่นลํา้

มูลค่าหุ้นสามญั (หรือส่วนเกินมลูค่าหุ้น ตามท่ีปรากฎในงบการเงิน) จํานวน 2,950,660,598 บาท เพ่ือชดเชยผลขาดทุน

สะสมทัง้หมดของบริษัทตามงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 3,032,655,571 บาท ซึ่งภายหลงัจากการชดเชยผล

ขาดทนุสะสมแล้ว ทําให้บริษัทฯ มีสว่นลํา้มลูค่าหุ้นสามญัคงเหลือ จํานวน 1,896,968,197 บาท และผลขาดทนุสะสมของ

บริษัทฯ จะเทา่กบัศนูย์ ซึง่จะทําให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทฯ มีกําไรในอนาคต 

 ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดการโอนทนุสํารองตามกฎหมาย และส่วนลํา้มลูค่าหุ้นสามญัเพ่ือชดเชยผล

ขาดทนุสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

    (หนว่ย: ล้านบาท)   

    งบเฉพาะกิจการ   

ผลขาดทนุสะสมตามงบการเงิน ณ 31 ธนัวาคม 2561   (3,032.66)   

ลาํดบัท่ี 1 : โอนเงินสาํรองตามกฎหมาย เพ่ือชดเชยขาดทนุสะสม   81.99   

ลาํดบัท่ี 2 : โอนสว่นลํา้มลูคา่หุ้นสามญั เพ่ือชดเชยขาดทนุสะสม   2,950.66   

รวมจํานวนเงินโอนเพ่ือชดเชยผลขาดทนุสะสม   3,032.66   

        

ผลขาดทนุสะสม หลงัปรับเงินโอนชดเชยขาดทนุสะสม   0   

สว่นลํา้มลูคา่หุ้นสามญั หลงัปรับเงินโอนชดเชยขาดทนุสะสม   1,896.97   

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณากลัน่กรองถึงความเหมาะสมต่างๆ และคํานึงถึงสิทธิ

ประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทอย่างครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการนําเงินสํารองตาม

กฎหมาย จํานวน 81,994,973 บาท และ โอนสว่นลํา้มูลค่าหุ้นสามญั จํานวน 2,950,660,598 บาท เพ่ือชดเชยผลขาดทุน

สะสมทัง้หมดของบริษัทฯ ตามงบการเงิน ณ 31 ธนัวาคม 2561 จํานวน 3,032,655,571 บาท ซึง่ภายหลงัจากการชดเชยผล

ขาดทุนสะสมแล้ว ทําให้บริษัทฯ มีส่วนลํา้มูลค่าหุ้นสามญัคงเหลือจํานวน 1,896,968,197 บาท และผลขาดทุนสะสมของ

บริษัทฯ จะเทา่กบัศนูย์ ซึง่จะทําให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทฯ มีกําไรในอนาคต 

 การลงมติ:         

 ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน   

    ……………………………………………………… 
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 หน้า 12/12 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

วาระที่ 10  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนี ้เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 105 ของพระราชบญัญัติบริษัท

มหาชนจํากดัฯ ซึง่กําหนดวา่ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด จะขอให้

ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้ และเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีอาจมีข้อซกัถาม

หรือประสงค์จะแสดงความเห็นอ่ืนๆ เพ่ิมเติม (ถ้ามี) เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้ชีแ้จงข้อซกัถามหรือข้อสงสยัตา่งๆ รวมถึง

กรณีท่ีมีผู้ ถือหุ้นสง่คําถามหรือความเห็นมายงับริษัทฯ เป็นการลว่งหน้า   

อย่างไรก็ตาม ตามหลกัการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) และโครงการประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี (AGM Checklist) ของสมาคมสง่เสริม

ผู้ลงทนุไทย ไมแ่นะนําให้มีการเพ่ิมวาระอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในหนงัสอืนดัประชมุให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิหรือลงมต ิ

    ……………………………………………………… 

ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเร่ืองการกาํหนดวาระการประชุม  

   เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอ

ระเบียบวาระการประชุมเป็นการลว่งหน้า สําหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ ผ่านเว็บไซต์บริษัท ท่ี www.gmmgrammy.com 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2561 ถึงวนัท่ี 2 มกราคม 2562 ผลปรากฎวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอระเบียบวาระอ่ืนใดเข้ามายงับริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกําหนดระเบียบวาระการประชมุสาํหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ ดงัท่ีระบไุว้ในหนงัสอืเชิญ

ประชมุท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นนี ้  

 

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

http://www.gmmgrammmy.com/



