
                                                    
สิ่งทีส่่งมาดว้ย 1 

 

 หนา้ 1/14 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) 

 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผลของความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

เพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น 

             

วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 เม่ือวันที ่3 กรกฎาคม 2563 

  เลขานุการบริษัทไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 3 กรกฎาคม 

2563 โดยคณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณารายงานการประชุมดังกล่าวแลว้ และเห็นว่ามีการบนัทึกรายละเอียดไวถู้กตอ้ง

ครบถว้นตามมติของท่ีประชุม พรอ้มไดส้รุปประเด็นซักถามและคาํชีแ้จงจากกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ แนบทา้ย

รายงานการประชุม ทั้งนี ้นอกจากไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชุมดังกล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน  

14 วันนับ แต่ วันป ระชุม แล้ว  บ ริษั ทฯได้มี การเผยแพ ร่รายงานการป ระชุมดั งก ล่าวทางเว็บ ไซต์ของบ ริษั ท ฯ  

ท่ี www.gmmgrammy.com เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งไดภ้ายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผูใ้ดแจง้ขอคดัคา้นหรือขอแกไ้ขมายงับรษิัทฯ (โปรดดรูายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) จึงเห็นสมควรเสนอ

รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 เมื่อวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2563 ใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ฯ พิจารณารบัรอง 

การลงมติ:         

  ตามขอ้บงัคับของบริษัทฯ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน    

…………………………………………. 

วาระที ่2  รับทราบการแถลงผลการดาํเนินงานในรอบปี 2563 และรับทราบรายงานประจาํปี 2563 

  บรษิัทฯ ไดจ้ดัทาํรายงานของคณะกรรมการบรษิัทและฝ่ายบรหิารเก่ียวกบัผลประกอบการของบรษิัทฯ ในรอบ

ปี 2563 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งแสดงผลการดาํเนินงานของบรษิัทฯ ในรอบปี 2563 และคณะกรรมการบริษัท

ไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าถกูตอ้งและเพียงพอ จงึเห็นสมควรรายงานใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ฯ รบัทราบผลการดาํเนินงานใน

รอบปี 2563 และรายงานประจาํปี 2563 ของบรษิัทฯ ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ลว้ 

การลงมติ:         

  วาระนีไ้ม่ตอ้งลงมติเน่ืองจากเป็นการรายงานใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ฯ รบัทราบ 

…………………………………………. 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด                

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

(“พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกดัฯ”) ซึ่งกาํหนดใหบ้รษิัทฯ ตอ้งจดัทาํงบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปี

บญัชีของบรษิัทฯ เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ จึงขอเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ฯ เพ่ือ

พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็สาํหรบัรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ของ

บริษัทฯ ท่ีไดผ่้านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ว่าถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอ

ตามหลักการบญัชีท่ีรบัรองทั่วไป พรอ้มทัง้ไดผ่้านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  

http://www.gmmgrammy.com/


                                                    
สิ่งทีส่่งมาดว้ย 1 

 

 หนา้ 2/14 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) 

 

ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ สาํหรบัรอบปีบญัชี สิน้สดุ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 2563 พรอ้มกันนี ้บริษัทฯ ไดส้รุปขอ้มูลสาํคัญทางการเงินจาก

รายงานประจาํปี 2563 แนบมาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันีด้ว้ยแลว้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3)  

การลงมติ:         

  ตามขอ้บงัคับของบริษัทฯ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน    

…………………………………………. 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงนิกาํไรส่วนหน่ึงไว้เป็นทนุสาํรองตามกฎหมายจากผลการดาํเนินงานปี 

2563 

  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเตมิ มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ

ขอ้ 38 กาํหนดว่า “บรษิัทตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทนุสาํรองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธิประจาํปี 

หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนีจ้ะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เวน้แต่

บรษิัทฯ จะมีขอ้บงัคบัหรือกฎหมายอ่ืนกาํหนดใหต้อ้งมีทนุสาํรองมากกว่านัน้” 

  โดยปัจจบุนั บรษิัทฯ มีทุนสาํรองตามกฎหมาย เป็นจาํนวนเงินทัง้สิน้ 13,719,594 บาท หรือคิดเป็นประมาณ

รอ้ยละ 1.67 ของทุนจดทะเบียนของบรษิัทจาํนวน 819,949,729 บาท อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ มีขาดทุนสทุธิ สาํหรบัปี 2563 

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจาํนวนเงิน 1,421 ลา้นบาท 

  ดงันัน้ เพ่ือเป็นการปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบับรษิัทฯ ขา้งตน้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ฯ พิจารณาอนุมตัิการงดจดัสรรเงินกาํไรส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจากผลการดาํเนินงาน 

ปี 2563 

การลงมติ:         

  ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและ 

ออกเสียงลงคะแนน  

…………………………………………. 

วาระที ่5  พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2563 

  บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิหลงัจากหัก

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลในแต่ละปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกดัฯ มาตรา 115 และ

ขอ้บังคบัของบริษัทฯ ขอ้ 37 กาํหนดว่า “หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมี

ยอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราวใน

เมื่อเห็นว่าบรษิทัมีผลกาํไรพอสมควรท่ีจะทาํเช่นนัน้ และรายงานใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวถดัไป”  

จากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจาํนวน 1,421 ลา้นบาท และมีขาดทุนสะสม

จาํนวน 1,418 ลา้นบาท ตามลาํดบัในงบการเงินเฉพาะกิจการ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  คณะกรรมการบริษัทจึง

เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ฯ พิจารณาอนมุตัิงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2563 



                                                    
สิ่งทีส่่งมาดว้ย 1 

 

 หนา้ 3/14 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) 

 

การลงมติ:         

  ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและ 

ออกเสียงลงคะแนน  

…………………………………………. 

 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติโอนทุนสาํรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม 

 ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ.  2535 ซึ่งไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชน

จาํกัด (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2544 มาตรา 119 บัญญัติว่า “เมื่อไดร้บัอนุมตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้ บรษิัทฯ อาจโอนทุนสาํรอง

ตามมาตรา 51 ทนุสาํรองตามมาตรา 116  หรือเงินสาํรองอ่ืน เพ่ือชดเชยขาดทนุสะสมของบรษิัทก็ได ้

 การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคหน่ึงใหห้ักชดเชยจากเงินสาํรองอ่ืนก่อนแลว้จึงหักจากทุนสาํรองตาม             

มาตรา 116  และทนุสาํรองตามมาตรา 51 ตามลาํดบั” 

 ดงันั้น การโอนทุนสาํรองตามมาตรา 51 (เงินสาํรองท่ีเกิดจากส่วนลํา้มูลค่าหุน้) ทุนสาํรองตามมาตรา 116               

(ทุนสาํรองตามกฎหมาย) หรือเงินสาํรองอ่ืนเพ่ือชดเชยขาดทุนสะสมของบริษัทสามารถกระทาํได ้เมื่อไดร้บัอนุมัติจากท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้เป็นไปตามมาตรา 119 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพ่ิมเติมฯ พ.ศ. 2544  

โดยการนาํเงินสาํรองท่ีสามารถนาํมาชดเชยขาดทนุสะสมของบรษิัทฯ มีลาํดบัขัน้ดงันี ้

1. เงินสาํรองอ่ืน 

2. ทนุสาํรองตามกฎหมาย มาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชน จาํกดั 

3. เงินสาํรองท่ีเกิดจากส่วนลํา้มลูค่าหุน้ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกดั 

ทั้งนี ้ในการนาํเงินสาํรองตามท่ีกาํหนดดังกล่าวขา้งตน้นั้น มาชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ จะตอ้ง

ไดร้บัอนุมตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ และในการชดเชยผลขาดทุนสะสมขา้งตน้จะตอ้งหกัชดเชยจากเงินสาํรองอ่ืนก่อน แลว้จึง

หกัจากทนุสาํรองตามกฎหมาย และเงินสาํรองท่ีเกิดจากส่วนลํา้มลูค่าหุน้ตามลาํดบั   

 ดังนั้น เพ่ือเตรียมการให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคต เมื่อมีกาํไรสุทธิและกระแสเงินสด

เพียงพอ คณะกรรมการบริษัทจึงไดร้่วมกันพิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมต่างๆ และคาํนึงถึงสิทธิประโยชนส์งูสดุแก ่

ผูถื้อหุน้ของบริษัทอย่างครบถว้นแลว้ จึงเห็นสมควรใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติโอนทุนสาํรองตามกฎหมาย 

จาํนวน 13,719,594 บาท และโอนส่วนเกินมูลค่าหุน้สามัญ จํานวน 1,403,981,102 บาท เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสม

ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 1,417,700,696  บาท ซึ่งภายหลังจากการชดเชย 

ผลขาดทุนสะสมแลว้ ทาํใหบ้รษิัทฯ มีส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญัคงเหลือจาํนวน 492,987,095 บาท และผลขาดทนุสะสมของ

บรษิัทฯ จะเท่ากบัศนูย ์ซึ่งจะทาํใหบ้รษิัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได ้หากบรษิัทฯ มีกาํไรในอนาคต 

 ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดการโอนทุนสาํรองตามกฎหมาย และส่วนลํา้มูลค่าหุ้นสามัญเพ่ือชดเชย 

ผลขาดทนุสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

-จงใจเวน้ว่าง- 
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(หน่วย : ลา้นบาท) 

งบเฉพาะกิจการ 

ผลขาดทนุสะสมตามงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2563 (1,417.70) 

ลาํดบัท่ี 1 : โอนเงินสาํรองตามกฎหมาย เพ่ือชดเชยขาดทนุสะสม 13.72 

ลาํดบัท่ี 2 : โอนส่วนลํา้มลูค่าหุน้สามญั เพ่ือชดเชยขาดทนุสะสม 1,403.98 

รวมจาํนวนเงินโอนเพ่ือชดเชยผลขาดทนุสะสม 1,417.70 

    

ผลขาดทนุสะสม หลงัปรบัเงินโอนชดเชยขาดทนุสะสม 0 

ส่วนลํา้มลูค่าหุน้สามญั หลงัปรบัเงินโอนชดเชยขาดทนุสะสม 492.99 

การลงมติ:         

 ตามขอ้บงัคับของบริษัทฯ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน    

……………………………………………………… 

 

วาระที ่7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี 2564 

  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัดฯ และขอ้บังคับของบรษิัทฯ ขอ้14 ซึ่งกาํหนดใหก้รรมการ

บรษิทัตอ้งหมนุเวียนออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการบรษิัททัง้หมด และสาํหรบัปี 2564 กรรมการบรษิัทท่ี

ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน  3 ท่าน (จากจาํนวนกรรมการบรษิัททัง้หมด 9 ท่าน) ประกอบดว้ยบคุคลดงันี ้

รายชื่อกรรมการทีค่รบวาระ ตาํแหน่งใน

คณะกรรมการบริษัท 

ตาํแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย 

1) นายสวุิทย ์มาไพศาลสิน กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

• กรรมการกาํกบัดแูลกิจการและจรยิธรรมธุรกิจ 

2) นายสญัญาลกัษณ ์ชยัขจรวฒัน ์* กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการกาํกบัดแูลกิจการและจรยิธรรมธุรกิจ 

3) นางสาวสวุิมล จงึโชตกิะพิศิฐ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 

(กรรมการผูม้ีอาํนาจ 

ลงนามผกูพนับรษิัท) 

• กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

• ท่ีปรกึษา 

หมายเหต ุ* โปรดพจิารณาขอ้มูลเรือ่งการมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือใหบ้ริการทางวิชาชีพของนายสญัญาลกัษณ์  ชยัขจรวฒัน ์กรรมการอิสระ 

เพิ่มเตมิ 
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นอกจากนี ้เพ่ือเป็นการส่งเสรมิและสนบัสนุนนโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี บรษิัทฯ จึงไดเ้ปิดโอกาสให ้

ผูถื้อหุน้เสนอรายชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหนา้ สาํหรบั

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี  www.gmmgrammy.com ตั้งแต่วันท่ี 30 ตุลาคม  2563 ถึง 

วนัท่ี 30 มกราคม 2564 แต่ปรากฏว่าไม่มผีูถื้อหุน้เสนอรายชื่อบคุคลเขา้มายงับรษิัทฯ  

ดงันั้น คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ในการประชุมครัง้ท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ ์

2564 จึงไดก้ลั่นกรองและพิจารณาดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั ถึงความเหมาะสม เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่าบุคคลท่ีไดร้บัการ

เสนอชื่อในครัง้นีม้ีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ขอบเขตของบทบาทและความรบัผิดชอบของ

กรรมการท่ีครบวาระแต่ละท่าน โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสาํคัญ ภายใตน้โยบาย หลักเกณฑ์ และ

กระบวนการสรรหากรรมการของบรษิัทฯ (ปรากฎรายละเอียดในรายงานประจาํปี 2563 ภายใตห้วัขอ้ “การกาํกบัดแูลกิจการ 

> การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการบริษัท” หนา้ 225-226) จึงไดม้ีความเห็นว่ากรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตาม

วาระจาํนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน  (2) นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์ และ (3) นางสาวสุวิมล  

จึงโชติกะพิศิฐ สมควรท่ีจะไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ  ต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามท่ีพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัดฯ และหน่วยงานกาํกับดูแลกาํหนด มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการ

ประกอบธุรกิจของบรษิัท ทัง้ยงัเป็นบคุคลผูท้รงคณุวฒุิ มีความรูค้วามสามารถ รวมทัง้ มีประสบการณท่ี์เป็นประโยชนต์่อการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีวิสยัทศันท่ี์กวา้งไกล สามารถปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการไดเ้ป็นอย่างดี มีส่วนเกือ้กลูและใหก้าร

สนบัสนนุงานของคณะกรรมการบรษิัทอนัก่อใหเ้กดิประโยชนก์บับรษิัทฯ ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาไดเ้ป็นอยา่งดี 

ข้อมูลเร่ืองการมีความสัมพันธท์างธุรกจิหรือใหบ้ริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระ 

ตามคุณสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัทและประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ.28/2551 ท่ีกาํหนด

ว่ากรรมการอิสระตอ้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ใหบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี

ปรกึษาทางการเงินซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติบุคคลท่ี

อาจมีความขัดแยง้  แต่ในกรณีท่ีกรรมการอิสระมีการใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีกาํหนดดังกล่าว สามารถไดร้บัการ 

ผ่อนผนัต่อเมื่อบรษิัทไดจ้ดัใหม้ีความเห็นคณะกรรมการบรษิัทในเร่ืองดงักล่าว จึงขอเปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบดงันี ้

(ก) กรรมการที่มีความสัมพันธท์างธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ : นายสญัญาลกัษณ์ ชยัขจรวัฒน ์

(“นายสญัญาลกัษณ”์) (ปัจจบุนัดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ

และจรยิธรรมธุรกิจ) 

(ข) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ  : บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และ 

พารท์เนอรส์ จาํกัด เป็นท่ีปรึกษากฎหมายใหก้ับบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยนายสัญญาลักษณ์ ดาํรง

ตาํแหน่งเป็น ทนายความและหุน้ส่วนในบรษิัท วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และพารท์เนอรส์ จาํกดั  

(ค) เหตุผลและความจําเป็นที่ยังคงเสนอแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ : นายสญัญาลักษณ ์ 

เป็นผู้มีประสบการณ์และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีความเป็นมืออาชีพในการเป็น 

ท่ีปรึกษากฎหมายท่ีได้รับการยอมรับโดยทั่วไป สามารถให้ความเห็นและข้อแนะนําทางกฎหมายท่ีเป็น

ประโยชนก์ับบริษัทฯ ตลอดมา ทาํใหธุ้รกิจของบริษัทฯ สามารถดาํเนินไปไดอ้ย่างราบร่ืน เหมาะสมและไม่ขดั

ต่อกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง   
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(ง) ความเห็นของคณะกรรมการในการเสนอแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ : คณะกรรมการ

บริษัท (โดยไม่นับรวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย คือ นายสญัญาลกัษณ)์ ไดพิ้จารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 

ของ พ.ร.บ.หลกัทรพัยฯ์ แลว้มีความเห็นเป็นเอกฉันทว์่า การใหบ้รกิารวิชาชีพดงักล่าว มิไดม้ีผลกระทบต่อการ

ปฏิบัติหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของ 

นายสัญญาลักษณ์ ซึ่งนายสญัญาลักษณ์ไดป้ฏิบัติหน้าท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมัดระวังและความ

ซื่อสัตย์สุจริต  รวมทั้งได้มีการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ  

มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งท่ีผ่านมา 

โดยคณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาเสนอให้กรรมการลาํดับท่ี (1) นายสุวิทย ์มาไพศาลสิน และลาํดับท่ี               

(2) นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์ เป็นกรรมการอิสระ เน่ืองจากมีคุณสมบัติสอดคลอ้งกับนิยามกรรมการอิสระของ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและของบรษิัทฯ และทัง้ 

2 ท่านจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ ในฐานะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตลอดระยะเวลาในการ

ดาํรงตาํแหน่งท่ีผ่านมา ไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงัและความซื่อสตัยส์จุรติ รวมทัง้ ไดม้ีการปฏิบตัิ

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  วตัถปุระสงค ์ ขอ้บงัคบัของบรษิัท  มติคณะกรรมการ  ตลอดจนมติท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้ เป็นอย่างดี  และเป็นไปตามรายละเอียดแนวทางท่ีเก่ียวขอ้งของนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามส่ิงท่ีส่งมา

ดว้ย 4.4 

ดงันั้น คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่นบัรวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียทัง้ 3  ท่านท่ีครบวาระ) จึงไดก้ลั่นกรอง

และพิจารณาดว้ยความรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงความเหมาะสม เพ่ือให้มั่นใจไดว้่าบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อในครัง้นีม้ี

คณุสมบตัิท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบรษิัท ขอบเขตของบทบาทและความรบัผิดชอบของกรรมการท่ีครบวาระแต่

ละท่าน โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสําคัญ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ ข้างต้น และ

เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ฯ พิจารณาแต่งตัง้บุคคลทัง้ 3 ท่านดงัท่ีกล่าวมา เป็นกรรมการของบรษิัทฯ ต่อไป

อีกวาระหน่ึง  โดยประวตัิและขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งของบุคคลดงักล่าว และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามส่ิงท่ีส่ง

มาดว้ย 4.1 - 4.4 

การลงมติ:  

  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตัง้กรรมการท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บังคับของบริษัทฯ  

ขอ้ 13 (รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7) 

…………………………………………. 
  

วาระที ่8  พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสําหรับ 

ปี 2564 

  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ครัง้นี ้ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท  

ไดพิ้จารณาเร่ืองค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย สาํหรบัปี 2564 ตามหลักเกณฑ์และ

ขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทน กล่าวคือ การกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหนา้ท่ี ขอบเขตของ

บทบาทและความรบัผิดชอบ ความสมเหตุสมผลกับประโยชนท่ี์ไดร้บัจากกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจ และ

การขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ  พรอ้มกับไดเ้ปรียบเทียบอา้งอิงกับบริษัทอ่ืนท่ีอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันและลักษณะ



                                                    
สิ่งทีส่่งมาดว้ย 1 

 

 หนา้ 7/14 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) 

 

ของธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกัน รวมทัง้รายงานการสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ประจาํปี 2563  ซึ่งจัดทาํโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงมีความเห็นพ้องตอ้งกันว่าเมื่อพิจารณาจาก

ปัจจัยต่างๆ ท่ีใชใ้นการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการดังท่ีกล่าวแลว้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบรษิัทฯ ใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียโดยรวมของตลาด จึงเห็นสมควรใหเ้สนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ฯ ดงันี ้

1)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

  เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ฯ พิจารณาอนมุตัิการกาํหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษิัท

และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสาํหรบัปี 2564 ดงันี ้

 1.1) คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

 เห็นสมควรกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเป็นวงเงินรวม

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

ประจาํเดือน ค่าเบีย้ประชมุ (ตามท่ีเขา้รว่มประชมุต่อครัง้) และค่าบาํเหน็จประจาํปี  

                      (หน่วย : บาท / ปี) 

คณะ ปี 2564 (ทีเ่สนอ) ปี 2563  ปี 2562 

คณะกรรมการบริษัท รวมคา่ตอบแทนท่ีขออนมุตัิจา่ย

ทัง้สิน้ไม่เกิน 6,650,000 บาท 

รวมคา่ตอบแทนท่ีจา่ยทัง้สิน้

ไม่เกิน 6,650,000 บาท 

รวมคา่ตอบแทนท่ีจา่ยทัง้สิน้

ไม่เกิน 6,650,000 บาท คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 1.2) คา่ตอบแทนทีมิ่ใช่ตวัเงนิ/สิทธิประโยชนอ์ืน่ 

 - ไม่ม ี- 

2)  เกณฑก์ารจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดงันี ้

• ค่าตอบแทนประจาํเดือน ท่ีจ่ายใหก้บัคณะกรรมการบรษิัท ใหจ้่ายทกุเดือน โดยมีอตัราการจ่ายดงันี ้

คณะ ตาํแหน่ง 
คา่ตอบแทนประจาํเดือน (บาท / คน / เดอืน) 

ปี 2564 (เสนอ) ปี 2563 ปี 2562 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบรษิัท 50,000 50,000 50,000 

กรรมการอิสระ 20,000 20,000 20,000 

กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 20,000 20,000 20,000 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร * - ไม่จ่าย - - ไม่จ่าย - - ไม่จ่าย - 

หมายเหต:ุ * เนือ่งจากเห็นว่ากรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหารไดร้บัผลตอบแทนจากการทาํงานในฐานะพนกังานของบริษัทฯ แลว้ 

 

 

-จงใจเวน้ว่าง- 

 

 

 



                                                    
สิ่งทีส่่งมาดว้ย 1 

 

 หนา้ 8/14 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) 

 

• เบีย้ประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการบรษิัท ท่ีเขา้รว่มประชมุ) โดยมีอตัราการจ่ายดงันี ้

คณะ ตาํแหน่ง 
ค่าเบีย้ประชุม (บาท / คน / คร้ัง) 

ปี 2564 (เสนอ) ปี 2563 ปี 2562 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบรษิัท 20,000 20,000 20,000 

กรรมการอิสระ  20,000 20,000 20,000 

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร 20,000 20,000 20,000 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร * - ไม่จ่าย - - ไม่จ่าย - - ไม่จ่าย - 

หมายเหต:ุ * เนือ่งจากเห็นว่ากรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหารไดร้บัผลตอบแทนจากการทาํงานในฐานะพนกังานของบริษทัฯ แลว้ 

• บาํเหน็จประจาํปี  

การจัดสรรค่าบาํเหน็จรายปี มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรคือ ค่าบาํเหน็จสาํหรบัปี 2564 จะจ่ายจากวงเงิน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบส่วนท่ีเหลือหลังจากหกัดว้ยจาํนวนเงินค่าตอบแทน

ประจาํเดือนและค่าเบีย้ประชุมทั้งหมดท่ีจ่ายใหก้ับกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ โดยค่าบาํเหน็จท่ีกรรมการจะ

ไดร้บัจะคาํนวณตามสดัส่วนจาํนวนครัง้ในการเขา้ประชมุคณะกรรมการบรษิัทของกรรมการแต่ละราย โดยจดัสรรใหป้ระธาน

กรรมการบรษิทัคิดเป็น 2 เท่า ของจาํนวนครัง้ท่ีเขา้ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ส่วนกรรมการอิสระ กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร

และกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร คิดเป็น 1 เท่าของจาํนวนครัง้ท่ีเข้าประชุม ทั้งนี ้ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาอนมุตัิการจดัสรรบาํเหน็จตามเกณฑด์งักล่าว 

 

 3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น 

 เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ฯ พิจารณาอนมุตัิการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการชดุย่อยท่ี

แต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิัท ดงันี ้

 คณะกรรมการตรวจสอบ  

เกณฑก์ารจดัสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เช่นเดียวกบัปีท่ีผ่านมา มีรายละเอียดดงันี ้

• ค่าตอบแทนประจาํเดือน ท่ีจ่ายใหก้บัคณะกรรมการตรวจสอบ ใหจ้่ายทกุเดอืน โดยมีอตัราการจ่ายดงันี ้

 คณะ ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทนประจาํเดือน 

(บาท / คน / เดือน) 

ปี 2564 (เสนอ) ปี 2563 ปี 2562 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 30,000 30,000 

กรรมการตรวจสอบ  10,000 10,000 10,000 

 

-จงใจเวน้ว่าง- 



                                                    
สิ่งทีส่่งมาดว้ย 1 

 

 หนา้ 9/14 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) 

 

• เบีย้ประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการตรวจสอบ ท่ีเขา้รว่มประชมุ) โดยมีอตัราการจ่ายดงันี ้

คณะ ตาํแหน่ง 
ค่าเบีย้ประชุม (บาท / คน / คร้ัง) 

ปี 2564 (เสนอ) ปี 2563 ปี 2562 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 20,000 

กรรมการตรวจสอบ  20,000 20,000 20,000 

• ค่าตอบแทนทีมิ่ใชต่วัเงนิ / สทิธิประโยชนอ์ืน่ 

  -ไม่ม-ี 

 คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ 

 คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ ไดแ้ก่ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการและจรยิธรรมธุรกิจ และคณะกรรมการบรหิารกลุม่ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน 

สรุปการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบสาํหรับปี 2563 (รายคน) 

   ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบท่ีจา่ยสาํหรบัปี 2563 คดิเป็นเงนิจาํนวนรวม

ทัง้สิน้ 6,650,000 บาท ซึ่งจาํนวนเงินท่ีจ่ายเท่ากบัวงเงินท่ีไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 โดยรายละเอียด

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบคุคล ท่ีจ่ายสาํหรบัปี 2563 ท่ีผ่านมาปรากฎดงันี ้    

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

(BOD) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ตรวจสอบ (AC)  

 

ค่าตอบ

แทนที่

ไม่ใช่ตัว

เงิน 

ค่าตอบแทน

รวม BOD + 

AC ปี 2563 
  เบีย้

ประชุม 
รายเดือน บาํเหน็จ เบีย้ประชุม รายเดือน 

  ทัง้ปี 2563 ทัง้ปี 2563 ทัง้ปี 2563 ทัง้ปี 2563 ทัง้ปี 2563 

1. นายไพบลูย ์ 

    ดาํรงชยัธรรม 

ประธานกรรมการ 160,000   600,000  353,885 - -  ไม่มี  1,113,885 

2. ดร.นริศ   

    ชยัสตูร 

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ+

กรรมการอิสระ 

160,000 240,000 176,942 100,000 360,000  ไม่มี  1,036,942 

3. นายชนิตร   

    ชาญชยัณรงค ์

กรรมการ

ตรวจสอบ+

กรรมการอิสระ 

160,000 240,000 176,942 100,000 120,000  ไม่มี  796,942 

4. นายสวุิทย ์  

    มาไพศาลสนิ 

กรรมการ

ตรวจสอบ+

กรรมการอิสระ 

160,000 240,000 176,942 100,000 120,000  ไม่มี  796,942 

5. นายสญัญาลกัษณ ์

    ชยัขจรวฒัน ์\2 

กรรมการตรวจสอบ 

+กรรมการอิสระ 

- 5,806 - - 2,903  ไม่มี  8,710 



                                                    
สิ่งทีส่่งมาดว้ย 1 

 

 หนา้ 10/14 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) 

 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

(BOD) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ตรวจสอบ (AC)  

 

ค่าตอบ

แทนที่

ไม่ใช่ตัว

เงิน 

ค่าตอบแทน

รวม BOD + 

AC ปี 2563 
  เบีย้

ประชุม 
รายเดือน บาํเหน็จ เบีย้ประชุม รายเดือน 

  ทัง้ปี 2563 ทัง้ปี 2563 ทัง้ปี 2563 ทัง้ปี 2563 ทัง้ปี 2563 

6. นางสาวสวุิมล  

    จึงโชตกิะพิศิฐ 

กรรมการทีไ่ม่เป็น

ผูบ้ริหาร 

160,000 240,000 176,942 - -  ไม่มี  576,942 

7. นางสาวบษุบา 

    ดาวเรือง 

กรรมการ / 

กรรมการบริหาร 

- - 176,942 - -  ไม่มี  176,942 

8. นายภาวิต 

    จิตรกร 

กรรมการ / 

กรรมการบริหาร 

- - 176,942 - -  ไม่มี  176,942 

9. นายฟ้าใหม่ 

    ดาํรงชยัธรรม 

กรรมการ / 

กรรมการบริหาร 

- - 154,825 - -  ไม่มี  154,825 

นายวราธร  

วงศส์ว่างศิริ \1 

กรรมการ

ตรวจสอบ+

กรรมการอิสระ 

140,000 230,968 154,825 100,000 115,484  ไม่มี  741,276 

ดร.ลกัขณา 

ลีละยทุธโยธิน \3 

กรรมการที่ไม่เป็น

ผูบ้ริหาร 

160,000 240,000 176,942 - -  ไม่มี  576,942 

นางสายทิพย ์ 

มนตรีกลุ ณ อยธุยา\4 

กรรมการที่ไม่เป็น

ผูบ้ริหาร 

120,000 240,000 132,707 - -  ไม่มี  492,707 

รวมทัง้สิน้ (บาท) 1,220,000 2,276,774 2,034,839 400,000 718,387 ไม่มี 6,650,000 

 

หมายเหต ุ: 

\1   นายวราธร วงศส์ว่างศริิ ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ มีผลตัง้แต่ 18 ธนัวาคม 2563 เป็นตน้ไป   

\2  นายสญัญาลกัษณ์ ชยัขจรวฒัน ์ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่ง กรรมการบริษัท (ประเภทกรรมการอิสระ) แทน นายวราธร วงศส์ว่างศิริ 

ทีล่าออก ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที ่8/2563 ในวนัที ่23 ธนัวาคม 2563 

\3 \4  ดร. ลกัขณา ลีละยทุธโยธิน และ นางสายทพิย์ มนตรีกุล ณ อยธุยา ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตัง้แต่ 4 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป 

การลงมติ:  

  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดัฯ มาตรา 90 วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า

สองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ  

…………………………………………. 

 

-จงใจเวน้ว่าง- 

 



                                                    
สิ่งทีส่่งมาดว้ย 1 

 

 หนา้ 11/14 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) 

 

วาระที ่9  พิจารณาอนุมัติการแตง่ตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบญัชสีาํหรับปี 2564 

  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกดัฯ ซึ่งกาํหนดใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ฯ แต่งตัง้ผูส้อบ

บญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีของบรษิัทฯ ทุกปีและตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ.75/2561 (ฉบบัท่ี 14) 

เร่ืองหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบรษิัทท่ีออก

หลกัทรพัย ์ท่ีกาํหนดเก่ียวกับเร่ืองการหมนุเวียนผูส้อบบัญชี สรุปประเด็นสาํคัญไดด้งันี ้“ใหบ้ริษัทท่ีออกหลกัทรพัยซ์ึ่งมีหุน้

เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์แห่งประเทศไทยจดัใหม้ีการหมนุเวียนผูส้อบบญัชี ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชรีายใด

ปฏิบัติหนา้ท่ีสอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแลว้เจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกัน

หรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทได ้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชี

ติดต่อกนั” 

  สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ครั้งนี ้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณากลั่นกรองการเลือกผู้สอบบัญชีแลว้ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ

พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (“อีวาย”) ซึ่งเป็นผูส้อบบัญชีท่ีไดร้บัความ

เห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ สาํหรบัรอบปีบญัชี

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เน่ืองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทเห็นว่าอีวายเป็นผูส้อบบญัชี

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาตัง้แต่ปี 2538 (รวม 26 ปี) มีมาตรฐานการทาํงานท่ีดี มีความเป็นอิสระในการทาํงาน และมี

ผลงานในการปฏิบตัิหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีไดเ้ป็นท่ีน่าพอใจเสมอมา ทัง้นี ้กาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงต่อไปนี ้เป็น

ผูท้าํการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทฯ : 

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ: 

(1)    นายเติมพงษ์  โอปนพนัธุ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4501 หรือ 

       (เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ ปี 2554-2555  ปี 2560 - 2564 รวม 7 ปี)  

(2) นายกฤษดา เลิศวนา   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4958 หรือ   

 (เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงนิของบรษิัทฯ ปี 2556-2559 รวม 4 ปี) 

(3) นางพนูนารถ เผ่าเจรญิ   ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขท่ี 5238 

 (ยงัไมเ่คยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ) 

  ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหอี้วายจดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอ่ืนของ

อีวายทําหน้าท่ีสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี ้ 

ผู้สอบบัญชีผู้ลงนามตรวจสอบหรือสอบทาน มิได้มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร  

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด 

  นอกจากนีแ้ลว้ผูส้อบบญัชีของ อีวาย ท่ีเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัทย่อยมีดงันี:้  

ผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือ: 

 (1)    นายเติมพงษ ์ โอปนพนัธุ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4501 หรือ 

 (2) นายกฤษดา เลิศวนา   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4958 หรือ 

 (3)  นางพนูนารถ เผ่าเจรญิ   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 5238 
 



                                                    
สิ่งทีส่่งมาดว้ย 1 

 

 หนา้ 12/14 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) 

 

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ: 

  คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาดว้ยความรอบคอบแลว้ 

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีสาํหรับปี 2564 ของบริษัทฯ เป็นจาํนวนเงิน 

3,053,600 บาท (สามลา้นหา้หมื่นสามพนัหกรอ้ยบาท) ซึ่งเท่ากับค่าสอบบญัชีในปี 2563 ท่ีผ่านมา (ไม่รวมค่าสอบบญัชีท่ี

อาจเพ่ิมขึน้จากการควบรวมกิจการหรือการขยาย/เปล่ียนธุรกิจของกลุ่มบรษิัทฯ ในอนาคต หรือผลกระทบจากการตรวจสอบ

พิเศษ (เปล่ียนนโยบาย/มาตรฐานการบญัชี)) โดยเห็นว่าค่าสอบบญัชีดงักล่าวเป็นราคาท่ีเหมาะสมแลว้เมื่อเปรียบเทียบกับ

ผูส้อบบญัชีรายอ่ืนท่ีเสนอมายงับรษิัทฯ   

   ทัง้นี ้ในรอบปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการรบับรกิารอ่ืน (Non-audit services fee) จาก อีวาย ค่าสอบบัญชี

ของบรษิัทฯ สรุปไดด้งัต่อไปนี ้  

                (หน่วย: บาท) 

บริษัท 

คา่สอบบัญช ี

ปี 2564  

(ทีเ่สนอ) 

เพิ่ม / (ลด) 

คิดเป็น 

ค่าสอบบัญช ี

ปี 2563 

-  บรษิัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จาํกดั (มหาชน) 3,053,600 0% 3,053,600 

-  ค่าบรกิารอ่ืน (Non-audit services fee) -ไม่ม-ี - -ไม่ม-ี 

การลงมติ:         

  ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและ 

ออกเสียงลงคะแนน   

……………………………………………………… 

วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติกรอบการนําบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส ์จํากัด (“ONE”) ซึ่งเป็น

กิจการร่วมค้าของบริษัทฯ แยกออกมาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปคร้ัง

แรก (IPO) และนําหุ้นสามัญของบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะวัน เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกัดเข้าจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) และมอบอํานาจดําเนินการในเร่ืองที่

เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการบรษิัทเห็นชอบใหเ้สนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 พิจารณาอนุมตัิกรอบการนาํ

บริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกัด (“ONE”) ซึ่งเป็นกิจการร่วมคา้ของบริษัทฯ แยกออกมาเสนอขายหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครัง้แรก (IPO) และนาํหุน้สามญัของ ONE เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) (รวมเรียกว่า “การเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ของ ONE”)  โดยสดัส่วนหุน้ท่ีจะ

เพ่ิมทุนเป็นจาํนวนรอ้ยละ 20.00 ของทุนชาํระแลว้ทัง้หมดของ ONE ภายหลังการเพ่ิมทุน และมอบอาํนาจดาํเนินการให้

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม (Group CEO) หรือประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน (CFO) ของบริษัทฯ ดาํเนินการในเร่ืองท่ี

เก่ียวขอ้งและจาํเป็นเพ่ือใหก้ารเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ของ ONE สามารถดาํเนินการไดส้าํเรจ็ลลุ่วง ซึ่งรวมถึง

แต่ไม่จาํกดัเพียง การดาํเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การใชสิ้ทธิออกเสียงของกรรมการตวัแทนของ GRAMMY ท่ีดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการใน ONE และการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ ONE ในฐานะผูถื้อหุน้ของ ONE เพ่ืออนุมตัิให ้ONE 

ดาํเนินการท่ีจาํเป็นต่างๆ เพ่ือใหม้ีคุณสมบตัิและความพรอ้มในการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ของ ONE รวมถึง



                                                    
สิ่งทีส่่งมาดว้ย 1 

 

 หนา้ 13/14 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) 

 

การกาํหนดนโยบาย การเขา้ทาํและลงนามในขอ้ตกลง สญัญา หรือเอกสารในนามของ GRAMMY ภายใตก้รอบการเขา้จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ของ ONE ขา้งตน้ 

 โดยสารสนเทศเก่ียวกบักรอบการนาํบริษัทในกลุ่มบรษิัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกัด ซึ่งเป็นกิจการรว่มคา้

ของบรษิัทฯ แยกออกมาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครัง้แรก (IPO) และนาํหุน้สามญัของบรษิัทใน

กลุ่มบริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกดัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมอบอาํนาจดาํเนินการใน

เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 

 ทัง้นี ้แผนการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุตอ่ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) และการนาํหุน้ของ ONE ซึ่งเป็นการ

ร่วมคา้ของบริษัทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ ไม่เขา้ข่ายเป็นรายการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทฯ ตาม

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษิทั จดทะเบียนใน

การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง

หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีมีนยัสาํคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์(“ประกาศรายการไดม้าหรือ

จาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย”์) อยา่งไรกด็ี คณะกรรมการบรษิัทฯ คาํนึงถึงแนวปฏิบตัิท่ีดี และเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัขอ้มลูท่ีครบถว้น 

และมีส่วนร่วมเพ่ือตัดสินใจในการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ของ ONE ครัง้นี ้บริษัทฯ จึงบรรจุเร่ืองดงักล่าวเป็น

วาระเพ่ือขออนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ฯ ในครัง้นี ้

 ดงันั้น ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ท่ี 3/2564 เมื่อวนัท่ี 10 มีนาคม 2564 ไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่า

การดาํเนินการตามแผนการเขา้จดทะเบียนของ ONE ขา้งตน้ เป็นรายการท่ีสมเหตุสมผลต่อบริษัทฯ โดยเมื่อพิจารณาถึง

ผลประโยชนต์่อบรษิทัฯ ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และ ONE จากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุของ ONE ต่อประชาชน

เป็นครัง้แรก (IPO) และนาํหุ้นสามัญของ ONE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตามแผนการเขา้จด

ทะเบียนของ ONE ข้างตน้ จะเป็นการช่วยเสริมสรา้งความแข็งแกร่งทางการเงินให้แก่บริษัทฯ และ ONE โดย ONE จะ

สามารถระดมทุนเพ่ือนาํไปใชใ้นการดาํเนินงาน การขยายธุรกิจ และ/หรือ ชาํระคืนหนีส้ถาบนัการเงิน ซึ่งคาดว่าจะเป็นการ

สรา้งโอกาสในการเพ่ิมรายไดแ้ละกาํไร เสรมิสรา้งสภาพคล่องของ ONE และ/หรือลดตน้ทนุทางการเงินของ ONE รวมถึงช่วย

ลดภาระการพ่ึงพิงแหล่งเงินทนุจากบรษิทัฯ ไดอี้กดว้ย ทัง้นี ้ในการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบการเขา้ทาํรายการดงักล่าว ไม่มี

กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย และ/หรือ เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัเขา้รว่มประชมุและออกเสียงในวาระนี ้

การลงมติ:         

 มติของที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่ออนมุตัิกรอบการนาํบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกัด (“ONE”)  

ซึ่งเป็นกิจการร่วมคา้ของบริษัทฯ แยกออกมาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครัง้แรก (IPO) และ 

นาํหุน้สามญัของบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะวนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกัด เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) และมอบอาํนาจดาํเนินการในเร่ืองท่ีเกี่ยวขอ้งตามรายละเอียดขา้งตน้ ซึ่งจะตอ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนีม้ีจาํนวนหุ้นรวมเท่ากับ 8,733,016              

หุน้ หรือคิดเป็น รอ้ยละ 1.065 ของทุนท่ีจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ (ณ วนัปิดสมดุทะเบียนล่าสดุเมื่อวนัท่ี 26 มีนาคม 

2564) ประกอบดว้ยรายชื่อดงันี ้ 

1. นายถกลเกียรติ วรีวรรณ  ถือหุน้จาํนวน   6,930,856  หุน้  

2. นางรศนาภรณ ์วีรวรรณ  ถือหุน้จาํนวน         51,920  หุน้  
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3. นางสาวบษุบา ดาวเรือง  ถือหุน้จาํนวน  1,150,120 หุน้ 

4. นายสนัติสขุ จงมั่นคง  ถือหุน้จาํนวน     600,120 หุน้  

 

……………………………………………………… 

วาระที ่11  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนี ้เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 105 ของพระราชบญัญัติบริษัท

มหาชนจาํกดัฯ ซึ่งกาํหนดว่าผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอให้

ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได ้และเพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีอาจมีขอ้ซกัถาม

หรือประสงคจ์ะแสดงความเห็นอ่ืนๆ เพ่ิมเติม (ถา้มี) เพ่ือใหค้ณะกรรมการบรษิัทไดช้ีแ้จงขอ้ซกัถามหรือขอ้สงสยัต่างๆ รวมถึง

กรณีท่ีมีผูถื้อหุน้ส่งคาํถามหรือความเห็นมายงับรษิัทฯ เป็นการล่วงหนา้   

อย่างไรก็ตาม ตามหลักการกาํกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บรษิทัไทย (IOD) และโครงการประเมนิคณุภาพการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสรมิ

ผูล้งทนุไทย ไม่แนะนาํใหม้ีการเพ่ิมวาระอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบไุวใ้นหนงัสือนดัประชมุใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิหรือลงมต ิ

    ……………………………………………………… 

ข้อเทจ็จริงเพิ่มเติมเร่ืองการกาํหนดวาระการประชุม  

   เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ

ระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้ สาํหรบัการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ฯ ผ่านเว็บไซตบ์ริษัท ท่ี www.gmmgrammy.com 

ตัง้แต่วันท่ี 30 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 มกราคม 2564 ผลปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระอ่ืนใดเข้ามายัง

บริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกาํหนดระเบียบวาระการประชุมสาํหรบัการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ฯ ดงัท่ีระบุไวใ้น

หนงัสือเชิญประชมุท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้นี ้  

 

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

http://www.gmmgrammmy.com/



