บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหำชน)

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมวิสำมั
สำมัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2556
กำหนดประชุมเมื่อวันศุกร์ ท่ ี 9 สิงหำคม 2556 เวลำ 14.00 นำฬิกำ
ณ ห้ องแกรนด์ บอลรู ม ชัน้ ซี โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ เทอร์ มินอล 21
สุขุมวิท ซอย 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุ งเทพมหำนคร

นำยไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ นำงสำวบุษบำ ดำวเรือง รองประธาน
กรรมการบริษัท ทาหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุม (“ประธำน”) โดยประธานได้ มอบหมายให้ นำงสำวพัชรรัตน์ พัชรภุช
เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้ดาเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินกำรประชุม”)

แจ้ งองค์ ประชุม (ก่ อนเปิ ดกำรประชุม)
ผู้ดาเนินการประชุม ได้ สรุ ปจานวนผู้เข้ าร่ ว มการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/ 2556 (“ที่ประชุ ม”) ของ
บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) กล่าวคือ มีผ้ ถู ือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง จานวน 118 ราย นับ
จานวนหุ้นได้ 391,292,738 หุ้น มีผ้ ูถือหุ้นที่ มอบฉันทะให้ ผ้ ูอื่นเข้ าประชุมแทนจานวน 83 ราย นับจานวนหุ้นได้
96,667,247 หุ้น โดยแบ่งเป็ น การมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นจานวน 68 ราย นับจานวนหุ้นได้ 91,292,193 หุ้น และการมอบฉันทะ
ให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ จานวน 15 ราย นับจานวนหุ้นได้ 5,375,054 หุ้น ดังนันเมื
้ ่อนับรวมจานวนผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมด้ วยตนเองและมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุมแทน มีจำนวนรวม 201 รำย (คิดเป็ นจานวนคนที่เข้ าร่ วมประชุม
ทังสิ
้ ้น 161 คน) รวมเป็ นจำนวนหุ้นทัง้ สิน้ 487,959,985 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 92.022 ของจานวนหุ้นทังหมดที
้
่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนของบริ ษัทฯ จากจานวน 530,264,947 หุ้น จึงถือว่าครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท ฯ ซึ่ง
กาหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมดและต้
้
องมีห้ นุ นับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้

เปิ ดกำรประชุม
หลังจากผู้ดาเนินการประชุมแจ้ ง องค์ประชุมแล้ ว ประธานจึงได้ เปิ ดการประชุมเมื่อเวลา 14.15 น. และกล่าว
ต้ อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านเข้ าสูก่ ารประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556
ประธานกล่าวแนะนาคณะกรรมการบริ ษัท คณะผู้บริ หารของบริ ษัท และผู้สอบบัญชีที่เข้ าร่วมประชุม ดังมีรายชื่อ
ต่อไปนี ้
คณะกรรมกำรบริษัท ที่เข้ าร่วมประชุม จานวน 11 ท่าน ดังนี ้
1. นายไพบูลย์ ดารงชัยธรรม
ประธานกรรมการบริ ษัท / ประธานที่ปรึ กษาบริ ษัท /กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

รำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556
ประชุมเมื่อวันศุกร์ ท่ ี 9 สิงหำคม 2556 เวลำ 14.00 น.
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2. ดร.นริ ศ ชัยสูตร
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ
นายเดช บุลสุข
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการและจริ ยธรรมธุรกิจ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
นางสาวสุวภา เจริ ญยิ่ง
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริ ยธรรมธุรกิจ /
กรรมการอิสระ
นางสาวบุษบา ดาวเรื อง
รองประธานกรรมการบริ ษั ท / ประธานกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง /
ประธานกรรมการบริ หารกลุม่ / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่
นายกริ ช ทอมมัส
กรรมการบริ ษั ท / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง / กรรมการก ากับดูแลกิ จการและ
จริ ยธรรมธุรกิจ / กรรมการบริ หารกลุม่ / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารสายธุรกิจเพลง
นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ
กรรมการบริ ษัท / ที่ปรึกษาบริ ษัท
นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์
กรรมการบริ ษัท / กรรมการบริ หารความเสี่ยง /กรรมการกากับดูแลกิจการและ
จริ ยธรรมธุรกิจ
นายเกรี ยงกานต์ กาญจนะโภคิน กรรมการบริ ษัท
นายถกลเกียรติ วีรวรรณ
กรรมการบริ ษัท

กรรมกำรบริ ษัทที่ไม่ สำมำรถเข้ ำร่ วมประชุม จานวน 1 ท่าน คือ นางสายทิพย์ มนตรี กุล ณ อยุธยา เนื่องจากติด
ภารกิจเดินทางต่างประเทศ
ผู้บริหำรที่เข้ ำร่ วมประชุม จานวน 4 ท่าน ดังนี ้
1.
2.
3.
4.

นายครรชิต ควะชาติ
นายปรี ย์มน ปิ่ นสกุล
นางจิราภรณ์ รุ่งศรี ทอง
นางสาวจิตรลดา เฮงยศมาก

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารสายธุรกิจดิจิทลั ทีวี
ประธานเจ้ าหน้ าทีก่ ารเงิน
ประธานเจ้ าหน้ าทีก่ ารลงทุน และ รักษาการประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารงานกลาง
ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการอาวุโส สายงานกฎหมายและรัฐกิจสัมพันธ์

ตัวแทนจำกบริษัท สำนักงำน เอินส์ ท แอนด์ ยัง จำกัด ทีเ่ ข้ าร่วมประชุม จานวน 2 ท่าน ดังนี ้
1. นายกฤษดา เลิศวนา

ผู้สอบบัญชี

2. นายพลกฤติ รัตนพฤกษ์ พนั ธ์

ผู้ทาหน้ าที่เป็ น Inspector

โดยการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี ้ นำยพลกฤติ รั ตนพฤกษ์ ทาหน้ าที่เป็ น “Inspector” ในการเป็ นสักขี
พยานการตรวจนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ

รำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556
ประชุมเมื่อวันศุกร์ ท่ ี 9 สิงหำคม 2556 เวลำ 14.00 น.
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ก่อ นเริ่ มการประชุม ตามระเบี ย บวาระ ผู้ดาเนิน การประชุม กล่า วเชิ ญ ให้ ผ้ ูถือ หุ้นและผู้รับ มอบฉันทะรั บ ฟั ง
รายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงเป็ นมติที่ประชุม สาหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเทปวีดีทศั น์
บันทึกภาพและเสียง (VTR) (เทปวีดีทศั น์มีความยาว ประมาณ 4 นาที) ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด มาตรา 107 (1) และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 31 (1) กาหนดว่าใน
กรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้ นับหุ้นหนึ่งเป็ นเสียง
หนึง่ ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
2. กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง หรื อผู้ถือหุ้นให้ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแก่ผ้ รู ับมอบฉันทะแทน
ตนในที่ประชุม ผู้ดาเนินการประชุมจะเรี ยนถามในแต่ละวาระว่า มีผ้ ใู ดไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงลงคะแนนหรื อไม่ ซึง่ ถ้ า
มี จะขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงตนและมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทเพื่อการรวบรวมคะแนนเสียง
ส่วนกรณีที่ ไม่มีผ้ ไู ม่เห็นด้ วย หรื อไม่มีผ้ งู ดออกเสียงลงคะแนน ให้ ถือว่าที่ประชุมมีม ติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิ
ตามที่มีการเสนอต่อที่ประชุมทุกประการ
3. กรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ ูอื่นมาประชุมแทน ให้ ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวน
คะแนนเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มอบฉันทะมีอยู่ ทังนี
้ ้ ให้ ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ออกเสียงลงคะแนน
ไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ เป็ นคะแนนเสียงที่ใช้ นบั เป็ นมติที่ประชุม
4. การออกเสียงลงคะแนน ตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และแบบ ข จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระได้ ส่วนการออกเสียงลงคะแนน ตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค จะสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงได้ ซึ่ง
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะใช้ เฉพาะกรณีเป็ นผู้ถือหุ้นต่างประเทศ และแต่งตังให้
้ คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้นเท่านัน้
5. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
6. ทังนี
้ ้ การออกเสียงลงคะแนนในกรณีอื่นๆ นอกจากทีก่ าหนดไว้ ข้างต้ นถือเป็ นโมฆะ
7. ในทุกระเบียบวาระ ถ้ าผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องการแสดงความคิดเห็น หรื อมีข้อซักถาม ขอให้ ยกมือ
แสดงตน เพื่อที่เจ้ าหน้ าที่จะได้ อานวยความสะดวก และขอให้ แถลงต่อที่ประชุมด้ วยว่า เป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะชื่อ
ใด แล้ วจึงแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามต่อไป
8. ภายหลังการประชุมเสร็ จสิ ้นแล้ ว ขอให้ ผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมอบบัตรลงคะแนนแก่เจ้ าหน้ าที่ ของ
บริ ษัทเพื่อเก็บไว้ เป็ นหลักฐานต่อไป
หลังจากนัน้ ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี ้
วำระที่ 1

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้นประจำปี 2556

ผู้ดาเนินการประชุมเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ทีไ่ ด้ มีการบันทึกรายละเอียดไว้ อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วนตามความเป็ นจริ ง จึงเห็นสมควร
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว โดยบริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่ รายงานการประชุมฯ นี ้ผ่านทาง
รำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556
ประชุมเมื่อวันศุกร์ ท่ ี 9 สิงหำคม 2556 เวลำ 14.00 น.
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เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ซึ่งปรากฎว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดทักท้ วงหรื อขอแก้ ไขมายังบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งสาเนา
รายงานการประชุมฯ ดังกล่าวให้ กบั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน หลังจากเสร็ จสิ ้นการประชุม รวมทังได้
้
จัดส่งสาเนาให้ กบั กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกาหนดเรี ยบร้ อยแล้ ว
ในระหว่างวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้น / ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุมแทน เข้ าร่วมประชุมเพิ่มจานวน 24
ราย (รวมทังสิ
้ ้นเป็ น 225 ราย) คิดเป็ นจานวนหุ้น 999,740 หุ้น รวมเป็ นจำนวนหุ้นทัง้ สิน้ 488,959,725 หุ้น
ที่ประชุมได้ พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2556 ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียงลงคะแนน
รวมทังสิ
้ ้น
วำระที่ 2

จำนวนคะแนนเสียง
488,959,725
0
0
488,959,725

คิดเป็ นอัตรำร้ อยละ
100
0
0
100

พิจำรณำอนุ มัติกำรแก้ ไขวัตถุประสงค์ ของบริ ษัทฯ และแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหนั งสือบริ คณห์ สนธิ
ของบริ ษัทฯ ข้ อ 3. (วัตถุประสงค์ ) เพื่อให้ บริ ษัทฯ มีวัตถุประสงค์ สำหรั บกำรประกอบกิจกำรงำน
นิทรรศกำร งำนแสดงสินค้ ำ กำรรั บจ้ ำงทำโฆษณำและประชำสัมพันธ์ สำหรั บหน่ วยงำนของรั ฐ
เอกชน หรือหน่ วยงำนอื่น

ผู้ดาเนินการประชุมแถลงว่าเนื่องจากบริ ษัทฯ ประสงค์จะขยายการดาเนินงานเพิ่มเติมด้ านการประกอบ
กิจการงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้ า การรับจ้ างทาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาหรับหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรื อ
หน่วยงานอื่น แต่เนื่องจากตามหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ในข้ อ 3 (วัตถุประสงค์) ไม่มีวตั ถุประสงค์ในการประกอบ
ธุรกิจดังกล่าว ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทในการประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 จึงเห็นชอบให้ เพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ของบริ ษัทฯ อีกจานวน 2 ข้ อ จากเดิม 54 ข้ อ เป็ น 56 ข้ อ ตามรายละเอียดดังนี ้
ข้ อ(55) ประกอบกิจการ จัดการ ดาเนินการ ในงานนิทรรศการ การแสดงสินค้ า เผยแพร่ งานประเพณี
งานเทศกาล โดยจัดหาพื ้นที่การจัดงานหรื อขายพื ้นที่สาหรับการจัดงานหรื อการแสดงสินค้ า
เฉพาะอย่าง รวมทัง้ งานแสดงดนตรี ละคร และภาพยนตร์ ทกุ ชนิดเพื่อการแสดง การให้ ความ
บันเทิง การประชุมสัมมนา การแสดงสินค้ า การกีฬา สาหรับหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรื อ
หน่วยงานอื่น ตลอดจนเป็ นผู้จดั หาสิง่ ของอุปกรณ์ตา่ งๆ
ข้ อ (56) ประกอบกิจการรับจ้ างทาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ด้ วยคาพูด ภาพ หนังสือ หรื อวิธีการ
อื่นๆ ทัง้ ภายในและภายนอกสถานที่ โดยใช้ สื่อ ทัง้ วิท ยุ โทรทัศน์ ไปรษณี ย์ ภาพยนตร์
วีดีโอเทป อินเทอร์ เน็ต หนังสือ หนังสือพิมพ์ หรื อทางสื่อทุกชนิด สาหรั บหน่วยงานของรั ฐ
เอกชน หรื อหน่วยงานอื่น

รำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556
ประชุมเมื่อวันศุกร์ ท่ ี 9 สิงหำคม 2556 เวลำ 14.00 น.
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหำชน)

จากการเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้ างต้ นมีผลให้ ต้องมีการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 3.
(วัตถุประสงค์) จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2556 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงหนังสือ
บริ คณห์สนธิข้อ 3. ดังนี ้
จากเดิมที่ระบุวา่ :
“ข้ อ 3. วัตถุประสงค์ของบริ ษัทมีจานวน 54 ข้ อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”
แก้ ไขเป็ น :
“ข้ อ 3. วัตถุประสงค์ของบริ ษัทมีจานวน 56 ข้ อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”
ทังนี
้ ้ ให้ บคุ คลที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาหรื อดาเนินการใดๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนาย
ทะเบียน
ที่ประชุมได้ พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (เอกฉันท์) อนุมตั ิการแก้ ไขวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ และแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
หนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียงลงคะแนน
รวมทังสิ
้ ้น

จำนวนคะแนนเสียง
488,959,725
0
0
488,959,725

คิดเป็ นอัตรำร้ อยละ
100
0
0
100

ก่อนเข้ าสูว่ าระที่ 3 ผู้ดาเนินการประชุมได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าในการพิจารณาวาระที่เหลือได้ แก่วาระที่ 3 ถึง
วาระที่ 8 นัน้ เป็ นวาระที่เกี่ยวข้ องกันและถือเป็ นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนันก่
้ อนเข้ าสูก่ ารนาเสนอเพื่อพิจารณาในวาระ
ทังหมดดั
้
งกล่าวตามลาดับ ขอให้ นางจิราภรณ์ รุ่ งศรี ทอง เป็ นผู้ชี ้แจงต่อที่ประชุม โดยนางจิราภรณ์ ได้ นาเสนอข้ อมูลใน
ภาพรวมเกี่ยวกับความเป็ นมาและเหตุผลในการระดมทุนครัง้ นี ้ ผ่านเทปวีดีทศั น์ บนั ทึกภาพและเสียง (VTR) ความยาว
ประมาณ 5 นาที โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดงั นี ้
ตลอดระยะเวลาการทาธุรกิจ 30 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ มุง่ นาเสนอคอนเทนท์ ที่มีคณ
ุ ภาพให้ แก่ผ้ ชู ม
ตังแต่
้ วันแรกที่เริ่ มทาธุรกิจ ด้ วยการสร้ างสรรค์ ผลงานจากบุคลากรมืออาชี พทัง้ เบื ้องหน้ าและ
เบื ้องหลัง โดยปั จจุบนั บริ ษัทฯ เป็ นผู้นาในการสร้ างสรรค์และผลิตผลงานด้ านบันเทิงทุกรู ปแบบ
ควบคู่ไปกับ ทุกพัฒนาการของสื่อและเทคโนโลยี เพื่อมอบคุณค่าชี วิตที่ดีและความสุขแบบไร้
ขีดจากัด
ธุรกิจของบริ ษัท ประกอบด้ วย

รำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556
ประชุมเมื่อวันศุกร์ ท่ ี 9 สิงหำคม 2556 เวลำ 14.00 น.
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหำชน)

o ธุรกิจเดิม ได้ แก่ ธุรกิจเพลง ธุรกิจดิจิทลั ธุรกิจสื่อ ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจสร้ างสรรค์
และบริ หารกิจกรรมทางการตลาด และธุรกิจอนิเมชัน่ ซึ่งมีความมัน่ คงและเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง
o ธุรกิจใหม่ ได้ แก่ ธุรกิจโฮมช้ อปปิ ง้ ธุรกิจโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม ธุรกิจดิจิทลั ทีวี
GMM Z ผู้ครองตลาดอันดับ 1 ของโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม มีรายได้ เติบโตกว่าร้ อยละ 260 ในปี
2555 และสามารถทายอดขายกล่อง Set Top Box ได้ มากถึง 1.8 ล้ านกล่อง ในระยะเวลาไม่ถึง 2
ปี ถือเป็ นปรากฎการณ์การสร้ าง Platform ที่รวดเร็ วที่สดุ ในเมืองไทย
บริ ษัทฯ มีความพร้ อมสมบูรณ์แบบในการก้ าวเข้ าสูย่ คุ ดิจิทลั ทีวี และมีแผนในการเข้ าประมูลช่อง
ดิจิทลั ทีวี 3 ประเภท ได้ แก่
o ประเภทวาไรตี ้ทัว่ ไป ความคมชัดสูง
o ประเภทวาไรตี ้ทัว่ ไป ความคมชัดมาตรฐานทัว่ ไป
o ประเภทเด็ก
ผลงานที่ผ่านมาของบริ ษัทฯ ประสบความสาเร็ จอย่างสูงและได้ รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมใน
ระดับปรากฎการณ์ เช่น ภาพยนตร์ เรื่ อง “พี่มากพระโขนง” ที่เป็ นภาพยนตร์ ไทยเรื่ องแรกที่ทา
รายได้ ทะลุ 1,000 ล้ านบาท และ ซีรีย์เรื่ อง “HORMONES วัยว้ าวุ่น” ที่ถกู พูดถึงมากที่สดุ ด้ วย
ยอดวิวในยูทปู กว่า 70 ล้ านวิว
บริ ษัทฯ ยังคงตังมั
้ น่ ในการพัฒนาเพื่อเติบโตอย่างต่อเนื่อง มุ่งสร้ างผลตอบแทนที่ดีให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้น
และธารงค์ไว้ ซงึ่ ความเป็ นบริ ษัทบันเทิงอันดับหนึง่ ของประเทศ

จากนัน้ ผู้ดาเนินการประชุม จึงดาเนินการนาเสนอในวาระต่างๆ ต่อไปตามลาดับ ดังต่อไปนี ้
วำระที่ 3

พิจำรณำอนุมตั ิกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 291,153 บำท จำกเดิมทุนจดทะเบียน
530,556,100 บำท เป็ น 530,264,947 บำท โดยกำรตัดหุ้นสำมัญที่ยงั ไม่ ได้ ออกจำหน่ ำยของบริษัทฯ
จำนวน 291,153 หุ้น มูลค่ ำหุ้นที่ตรำไว้ ห้ ุนละ 1 บำท

ผู้ดาเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า จากการที่บริ ษัทฯ จะระดมทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ดัง VTR ที่
ได้ นาเสนอไปแล้ วนัน้ ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดว่าบริ ษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจานวนที่จด
ทะเบียนไว้ แล้ วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ ้น และจะกระทาได้ เมื่อหุ้นทังหมดได้
้
ออกจาหน่ายและได้ รับชาระเงินค่าหุ้น
ครบถ้ วนแล้ ว อย่างไรก็ตาม ในการนี ้ บริ ษัทฯ ยังคงมีห้ นุ ที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายจานวน 291,153 หุ้น ซึ่งเกิดขึ ้นจากมติที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 ได้ มีมติอนุมตั ิปรับโครงสร้ างการถือหุ้นและการจัดการ ใน
รำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556
ประชุมเมื่อวันศุกร์ ท่ ี 9 สิงหำคม 2556 เวลำ 14.00 น.
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บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จากัด (มหาชน) (“มีเดีย”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
จานวน 40,556,100 หุ้น เพื่อชาระค่าหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของมีเดียด้ วยหุ้นสามัญใหม่ของบริ ษัทฯ ตามที่ยื่นความประสงค์ ใน
อัตราส่วน 1 หุ้นใหม่ของบริ ษัทฯ ต่อ 1 หุ้นของมีเดีย ซึง่ เมื่อสิ ้นสุดช่วงเวลารับซื ้อหุ้น ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นของมีเดีย นาหุ้นมา
เสนอขายและบริ ษัทฯ รับแลกไว้ จานวน 40,264,947 หุ้น จึงมีห้ นุ คงเหลือที่ยงั ไม่ได้ เสนอขายจานวนทังสิ
้ ้น 291,153 หุ้น
ดังที่กล่าวไปแล้ ว ดังนันคณะกรรมการบริ
้
ษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิลดทุนในส่วนที่ยั งไม่มี
การจาหน่ายจานวนนี ้ออกไปก่อนที่จะมีการเพิ่มทุนตามแผนต่อไป
ที่ประชุมได้ พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (เอกฉันท์) อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนน
เสียงดังต่อไปนี ้
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จำนวนคะแนนเสียง

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียงลงคะแนน
รวมทังสิ
้ ้น
วำระที่ 4

488,959,725
0
0
488,959,725

คิดเป็ นอัตรำร้ อยละ
100
0
0
100

พิจำรณำอนุมัตกิ ำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. (ทุนจดทะเบียน)
เพื่อให้ สอดคล้ องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ

ผู้ดาเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนในวาระที่ 3 ข้ างต้ น เพื่อให้
สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว บริ ษัทฯ มีความจาเป็ นต้ องแก้ ไขเปลีย่ นแปลงหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ
ข้ อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียน เป็ นดังนี ้

ทุนจดทะเบียนจานวน : 530,264,947 บาท (ห้ าร้ อยสามสิบล้ านสองแสนหกหมื่นสี่พนั เก้ าร้ อยสี่
สิบเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็ น
: 530,264,947 หุ้น (ห้ าร้ อยสามสิบล้ านสองแสนหกหมื่นสี่พนั เก้ าร้ อยสี่
สิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
: 1.00 บาท (หนึง่ บาท)
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

: 530,264,947 หุ้น (ห้ าร้ อยสามสิบล้ านสองแสนหกหมื่นสี่พนั เก้ าร้ อยสี่
สิบเจ็ดหุ้น)
: - หุ้น ( - )

รำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556
ประชุมเมื่อวันศุกร์ ท่ ี 9 สิงหำคม 2556 เวลำ 14.00 น.
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหำชน)

ทังนี
้ ้ ให้ บคุ คลที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาหรื อดาเนินการใดๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนาย
ทะเบียน
ที่ประชุมได้ พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน (เอกฉันท์) อนุมตั ิการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4.
ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียงลงคะแนน
รวมทังสิ
้ ้น
วำระที่ 5

จำนวนคะแนนเสียง
488,959,725
0
0
488,959,725

คิดเป็ นอัตรำร้ อยละ
100
0
0
100

พิจำรณำอนุ มัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จำนวน 106,052,989 บำท จำกเดิมทุนจด
ทะเบียนจำนวน 530,264,947 บำท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 636,317,936 บำท โดยกำร
ออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 106,052,989 หุ้น มูลค่ ำหุ้นที่ตรำไว้ ห้ ุนละ 1 บำท

ผู้ดาเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามรายละเอียดที่ได้ นาเสนอไว้ ในหนังสือนัดประชุมและ
ข้ อมูลจาก VTR ที่ได้ นาเสนอไปก่อนหน้ านี ้นัน้ เพื่อเป็ นการรองรับการระดมทุนเพิ่มเติม จึงจาเป็ นต้ องขออนุมตั ิเพิ่มทุน จด
ทะเบียนของบริ ษัทฯ อีกจานวน 106,052,989 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ในจานวน 106,052,989 หุ้น มูลค่า
หุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ซึง่ การเพิ่มทุนครัง้ นี ้ จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องและเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของกลุม่ บริ ษัทฯ
สาหรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต รวมถึงการลงทุนที่เหมาะสมกับธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท ฯ ขณะเดียวกันก็จะ
เป็ นทุนสารองสาหรับการต่อยอดธุรกิจและขยายฐานลูกค้ าต่อไป ทังนี
้ ้ กรณีที่บริ ษัทฯ มีการจ่ายเงินปั นผล ผู้ถือหุ้นที่ได้ รับ
การจัดสรรหุ้นและจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนในครัง้ นี ้จะมีสิทธิได้ รับเงินปั นผลจากการดาเนินงาน เมื่อผู้จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว
ได้ รับการลงทะเบียนเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ แล้ ว จึงขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมได้ พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี ้
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียงลงคะแนน
รวมทังสิ
้ ้น

รำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556
ประชุมเมื่อวันศุกร์ ท่ ี 9 สิงหำคม 2556 เวลำ 14.00 น.

จำนวนคะแนนเสียง
463,038,725
25,918,000
3,000
488,959,725

คิดเป็ นอัตรำร้ อยละ
94.6987
5.3006
0.0006
100
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหำชน)

วำระที่ 6

พิจำรณำอนุมตั ิกำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4. (ทุนจดทะเบียน)
เพื่อให้ สอดคล้ องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ผู้ดาเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่าเมื่อที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอในวาระ
ที่ 5 แล้ ว จึงจาเป็ นต้ องขออนุมตั ิแก้ ไขเปลีย่ นแปลงหนังสือบริ คณห์สนธิเรื่ องทุนจดทะเบียนให้ สอดคล้ องกัน เป็ นดังนี ้คือ
ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

: 636,317,936 บาท (หกร้ อยสามสิบหกล้ านสามแสนหนึง่ หมื่นเจ็ดพันเก้ าร้ อย
สามสิบหกบาท)
: 636,317,936 หุ้น (หกร้ อยสามสิบหกล้ านสามแสนหนึง่ หมื่นเจ็ดพันเก้ าร้ อย
สามสิบหกหุ้น)
: 1.00 บาท (หนึง่ บาท)
: 636,317,936 หุ้น
: - หุ้น

(

(หกร้ อยสามสิบหกล้ านสามแสนหนึง่ หมื่นเจ็ดพันเก้ าร้ อย
สามสิบหกหุ้น)
- )

ทังนี
้ ้ ให้ บคุ คลที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาหรื อดาเนินการใดๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนาย
ทะเบียน
ที่ประชุมได้ พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหนัง สือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. ตามที่
เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียงลงคะแนน
รวมทังสิ
้ ้น
วำระที่ 7

จำนวนคะแนนเสียง
463,041,725
25,918,000
0
488,959,725

คิดเป็ นอัตรำร้ อยละ
94.6994
5.3006
0
100

พิจำรณำอนุมตั ิกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่ม
ทุนจำนวน 106,052,989 หุ้น ให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นเดิมของบริษัทฯ ตำมสัดส่ วนจำนวนหุ้นที่ผ้ ถู อื หุ้นแต่ ละ
รำยถืออยู่ (Right Offering) ในอัตรำส่ วน 5 หุ้นสำมัญเดิมต่ อ 1 หุ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่ ในรำคำ
เสนอขำยหุ้นละ 10 บำท

รำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556
ประชุมเมื่อวันศุกร์ ท่ ี 9 สิงหำคม 2556 เวลำ 14.00 น.
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหำชน)

ผู้ดาเนินการประชุมได้ เชิญนางจิราภรณ์ นาเสนอข้ อมูลต่อที่ประชุม โดยนางจิราภรณ์ ชี ้แจงว่าจากแผนการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังที่ได้ นาเสนอไปก่อนหน้ านี ้แล้ ว จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมอนุมตั ิ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ตามรายละเอียดที่สาคัญ สรุปดังนี ้
(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 106,052,989 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น
เดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้น
สามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 10 บาท ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ ปัด
เศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง
(2) การจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนส่วนเกินสิทธิ : ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้ รับการจัดสรรหุ้นตามสิทธิที่ครบถ้ วนก่อน ในกรณี
ที่มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือ จึงจะได้ รับการจัดสรรในส่วนเกินสิทธิตามสัดส่วนหุ้นสามัญเดิมที่ถืออยู่
(3) มอบหมายให้ นางสาวบุษบา ดาวเรื อง และ นายกริ ช ทอมมัส และ/หรื อ บุคคลอื่นที่ได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษัท มีอานาจพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว การนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าวจนเสร็ จสิ ้นสมบูรณ์
(4) ระยะเวลาในการจองซือ้ หุ้นและชาระเงินค่าหุ้น คือ วันจันทร์ ที่ 2 กันยายน 2556 ถึง วันศุกร์ ที่ 6
กันยายน 2556 (รวม 5 วันทาการ) ตังแต่
้ เวลา 09.00-15.30 น.
ที่ประชุมได้ พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน อนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียงลงคะแนน
รวมทังสิ
้ ้น
วำระที่ 8

จำนวนคะแนนเสียง
463,041,725
25,918,000
0
488,959,725

คิดเป็ นอัตรำร้ อยละ
94.6994
5.3006
0
100

พิจำรณำอนุ มัติวันกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในกำรได้ รับกำรจัดสรรและจองซือ้ หุ้นสำมัญ
เพิ่มทุน (Record Date) และกำหนดวันรวบรวมรำยชื่อผู้ถอื หุ้นตำมมำตรำ 225 แห่ ง
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตำมที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธิปิด
สมุดทะเบียนและพักกำรโอนหุ้น

ผู้ดาเนินการประชุมแถลงต่ อที่ประชุมว่า จากแผนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวาระที่ 7 ดังกล่าว จึง
จาเป็ นต้ องขออนุมตั ิกาหนดวัน Record Date เพื่อกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ในการได้ รับการจัดสรรและจองซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเป็ นวันที่ 20 สิงหาคม 2556 และกาหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นเป็ นวันที่ 21 สิงหาคม 2556 โดยจะ
ขึ ้นเครื่ องหมาย XR ในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน
รำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556
ประชุมเมื่อวันศุกร์ ท่ ี 9 สิงหำคม 2556 เวลำ 14.00 น.
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ที่ประชุมได้ พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน อนุมตั ิการกาหนดวัน Record Date และวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี ้
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียงลงคะแนน
รวมทังสิ
้ ้น
วำระที่ 9

จำนวนคะแนนเสียง
463,041,725
25,918,000
0
488,959,725

คิดเป็ นอัตรำร้ อยละ
94.6994
5.3006
0
100

เรื่องอื่นๆ

ผู้ดาเนินการประชุม ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถื อหุ้นและผู้รับมอบฉัน ทะที่ประสงค์ จะเสนอเรื่ องอื่น ให้ ที่ประชุม
พิจารณา เพื่อให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นตามมาตรา 105 ของ พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนฯ แต่ปรากฎว่าไม่มีผ้ ใู ดเสนอเรื่ องอื่นใดให้ ที่ประชุม
พิจารณานอกเหนือจากวาระที่กาหนดในหนังสือนัดประชุม
นายไพบูลย์ ดารงชัยธรรม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ มาร่ วมประชุมในวันนี ้และอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ สามารถ
ระดมทุนจากการเพิ่มทุนได้ ต ามแผนการ โดยนายไพบูลย์กล่าวว่าเงินที่ได้ จากการระดมทุนในครัง้ นี ้จะนาไปใช้ ลงทุนตาม
แผนธุร กิ จ อย่างเหมาะสม กลุ่ม บริ ษัท ฯ เปรี ย บเสมื อนห้ องสมุดขนาดใหญ่ ที่มี คอนเทนท์ ที่มี คุณ ภาพ จึง จาเป็ นต้ องมี
โครงสร้ างพื ้นฐานและแพลตฟอร์ มที่แข็งแรง เพื่อความมัน่ คงในระยะยาว นอกจากนี ้ ธุรกิจดิจิทลั ทีวีที่จะมีการประมูลใน
อนาคตอันใกล้ นี ้ ซึ่งดิจิทลั ทีวีถือเป็ นโอกาสที่สาคัญที่จะช่วยต่อยอดธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทฯ ที่มีความพร้ อมทังบุ
้ คลากรที่มี
คุณภาพในทุกแขนง ผลงานสร้ างสรรค์ที่ได้ รับการยอมรับในอันดับต้ นๆ รวมถึงคอนเทนต์ที่ได้ รับความนิยมมากมาย อันจะ
นามาซึง่ ความก้ าวหน้ าอย่างยัง่ ยืนและผลประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นในท้ ายที่สดุ
หลังจากนัน้ ผู้ดาเนินการประชุมจึงกล่าวเชิญประธานปิ ดการประชุม โดยประธานได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น
ทุกท่านที่ได้ สละเวลามาร่ วมประชุมในครัง้ นี ้ และมีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ ดาเนินการในเรื่ อ งต่างๆ ที่นาเสนอทังหมด
้
ซึ่ง
คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ จะได้ ดาเนินการตามแผนที่ตงไว้
ั ้ ตอ่ ไป เพื่อประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้นทุกคน และได้ แจ้ งขอให้
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมอบบัตรลงคะแนนเสียงทังหมด
้
ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่เพื่อเป็ นหลักฐานต่อไป จากนันจึ
้ งได้ กล่าวปิ ด
การประชุม
ปิ ดประชุมเวลำ : 15.48 นำฬิกำ

รำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556
ประชุมเมื่อวันศุกร์ ท่ ี 9 สิงหำคม 2556 เวลำ 14.00 น.
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สรุ ปประเด็นคำถำมและคำชีแ้ จง
กำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันศุกร์ ท่ ี 9 สิงหำคม 2556 เวลำ 14.00 นำฬิกำ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหำชน)

คำชีแ้ จงก่ อนเปิ ดประชุม
ผู้ดำเนินกำรประชุม (นางสาวพัชรรัตน์ พัชรภุช)
แจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบว่าเนื่องจากห้ องประชุมของบริ ษัทฯ ณ อาคาร
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส อยูร่ ะหว่างการปรับปรุงซ่อมแซม ดังนันการประชุ
้
มวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2556 ในวันนี ้ จึงต้ องจัด
ขึ ้นนอกสถานที่ ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ เทอร์ มินอล 21 แห่งนี ้ ซึง่ อยูใ่ กล้ เคียงกับสถานที่จดั ประชุมเดิมของ
บริ ษัทฯ และมีการเดินทางที่สะดวกต่อผู้ถือหุ้น
วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้นประจำปี 2556
1. นำยธำรำ ชลปรำณี ผู้ถือหุ้น ได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตและแสดงความเห็นดังนี ้
 ข้ อมูลจานวนผู้ถือหุ้นที่ระบุอยู่ในบทสรุ ปแจ้ งองค์ประชุมตามสาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2556 ที่ได้ มีการระบุจานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่ วมประชุมเป็ นจานวนคน ตามที่อยู่ในวงเล็บ
(นอกเหนือจากที่ได้ สรุ ปจานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เป็ นจานวนรายแล้ ว) คิดว่าไม่จาเป็ นต้ องระบุเป็ น
จานวนคนอีกเพราะคนหนึง่ อาจจะมอบฉันทะมาหลายฉบับ ดังนัน้ ควรนับเป็ นจานวนรายตามหนังสือมอบฉันทะ
อย่างเดียวก็เพียงพอแล้ ว
 ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที่ 31 ที่ระบุว่า “ในกรณีปกติให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน” นัน้ ไม่ตรงกับบทบัญญัติของกฎหมายตาม พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 มาตรา 107 (1) ที่กาหนดว่า “ในกรณีปกติให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน” ขอให้ บริ ษัทฯ พิจารณาว่าควรจะแก้ ไขข้ อบังคับให้ เป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว
หรื อไม่
 ในการลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการ
้
กรณีที่กรรมการที่ครบวาระและได้ รับการเสนอชื่อเข้ ารับการเลือกตังอี
้ ก
ครัง้ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ด้ วย ถือว่ากรรมการท่านนันมี
้ สิทธิ ที่จะออกเสียงลงคะแนนเลือกตังตนเองได้
้
โดย
น่าจะอ้ างสิทธิตามมาตรา 33 และ มาตรา 70 ของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 โดยอนุโลมได้
ดังนันั ้ กรรมการที่เป็ นผู้ถือหุ้นด้ วยควรจะมีสทิ ธิลงคะแนนเลือกตังตนเองได้
้
แต่หากไม่ประสงค์จะลงคะแนน ก็ให้
ตัดคะแนนส่วนนันออกไปอยู
้
ใ่ นส่วนของการงดออกเสียง
 ขอให้ บ ริ ษั ท ฯ ตรวจสอบประเด็ น ทางกฎหมายอี ก ครั ง้ ว่า ค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง เป็ น
คณะกรรมการชุดย่อยนันจะต้
้
องเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบหรื ออนุมตั ิ นอกจากนันมติ
้ ที่ใช้ ในการอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ จะต้ องใช้ คะแนนเสียงตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 ที่กาหนดว่า “ในกรณีที่ข้อบังคับของบริ ษัทมิได้ กาหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้ เป็ นไปตามมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมา
รำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556
ประชุมเมื่อวันศุกร์ ท่ ี 9 สิงหำคม 2556 เวลำ 14.00 น.
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ประชุม” แทนคะแนนเสียงข้ างมากที่บริ ษัทฯ ใช้ หรื อไม่ เพราะข้ อบังคับบริ ษัทข้ อ 26 มีการกาหนดให้ บริ ษัทฯ
สามารถจ่ายค่าตอบแทนกรรมการได้ แต่ขอให้ ตรวจสอบว่าครอบคลุมค่าเบี ้ยประชุมด้ วยหรื อไม่
นำงสำวพัชรรัตน์ พัชรภุช (เลขานุการบริษัท) ได้ ชี ้แจงแต่ละประเด็นดังนี ้
 การที่มีการระบุจานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเป็ นทังจ
้ านวนรายและจานวนคนนัน้ เนื่องจากตามบทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ที่กาหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน…...” นัน้ ได้ เคยสอบถามไปยังนิติกรของกระทรวงพาณิชย์
ว่ามีวิธีนบั อย่างไรกรณีที่บคุ คลหนึง่ รับมอบฉันทะเข้ าประชุมจากผู้ถือหุ้นมา 5 คน จะนับว่ามาประชุม 1 คน หรื อ 5
คน ซึ่งนิติกรจะให้ ความเห็นที่ต่างกัน คือ มีทงให้
ั ้ ความเห็นว่านับว่ามา 1 คน และ 5 คน ดังนัน้ เพื่อรองรับ
ความเห็นที่แตกต่างกันดังกล่าว บริ ษัทฯ จึงแสดงจานวนผู้ถือหุ้นที่เป็ นจานวนราย คือนับตามจานวนหนังสือมอบ
ฉันทะที่ถือมา และแสดงเป็ นจานวนคน คือนับตามตัวบุคคลจริ งๆ ที่มาเข้ าประชุม
 เรื่ องมติที่ใช้ สาหรับกรณีปกตินนั ้ บริ ษัทฯ มีการกาหนดแตกต่างไปจากบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งถือว่าบริ ษัทฯ
ดาเนินการเข้ มกว่ากฎหมาย อย่างไรก็ตามจะรับความเห็นของผู้ถือหุ้นไปพิจารณา
 กรณีที่กรรมการที่ถูกเสนอชื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นผู้ถือหุ้นด้ วย บริ ษัทฯ จะไม่ตดั สิทธิของกรรมการท่านนันใน
้
การจะลงคะแนนเลือกตังตนเอง
้
แต่หากกรรมการไม่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงให้ ตนเอง ก็จะหักคะแนนเสียงของ
กรรมการท่านนันไปเป็
้
นงดออกเสียง ตามที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ให้ คาแนะนา
 การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากนัน้ เนื่องจากข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 26 มีการ
กาหนดให้ บริ ษัทฯ สามารถจ่ายค่าตอบแทนกรรมการได้ ทัง้ นี ้ขอรับ ข้ อสังเกตของผู้ถือหุ้นไปตรวจสอบกับนัก
กฎหมายอีกครัง้ หนึง่
วำระที่ 2 พิจำรณำอนุมตั ิกำรแก้ ไขวัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ และแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์ สนธิของ
บริษัทฯ ข้ อ 3. (วัตถุประสงค์ ) เพื่อให้ บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ สำหรับกำรประกอบกิจกำรงำน
นิทรรศกำร งำนแสดงสินค้ ำ กำรรับจ้ ำงทำโฆษณำและประชำสัมพันธ์ สำหรับหน่ วยงำนรัฐ เอกชน
หรือหน่ วยงำนอื่น
1. นำยธำรำ ชลปรำณี ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามดังนี ้
 วัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ ที่เพิ่มเติม 2 ข้ อ นัน้ ถือว่าครอบคลุมส่วนที่เป็ นการแสดงศิลปวัฒนธรรมด้ วยหรื อไม่
และครอบคลุมไปถึงการดาเนินการให้ กบั หน่วยงานที่อยูใ่ นต่างประเทศด้ วยหรื อไม่
นำงสำวจิตรลดำ เฮงยศมำก (ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการอาวุโส สายงานกฎหมายและรัฐกิจสัมพันธ์ ) ชี ้แจงว่าข้ อความ
ในวัตถุประสงค์ทงั ้ 2 ข้ อ ที่ได้ เสนอเพิ่มเติมนันสามารถตี
้
ความครอบคลุมประเด็นทังเรื
้ ่ องขอบเขตของงานและผู้รับบริ การ
ตามที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ กล่าวถึง

รำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556
ประชุมเมื่อวันศุกร์ ท่ ี 9 สิงหำคม 2556 เวลำ 14.00 น.
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วำระที่ 5 พิจำรณำอนุ มัติกำรเพิ่มทุ นจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จำนวน 106,052,989 บำท จำกเดิมทุ นจด
ทะเบียนจำนวน 530,264,947 บำท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 636,317,936 บำท โดยกำรออก
หุ้นสำมัญใหม่ จำนวน 106,052,989 หุ้น มูลค่ ำหุ้นที่ตรำไว้ ห้ ุนละ 1 บำท
1. นำยธำรำ ชลปรำณี ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามดังนี ้
 หากบริ ษัทฯ ชนะประมูลช่องดิจิทลั ทีวีได้ ทงั ้ 3 ช่อง ตามแผนที่ตงไว้
ั ้ จะต้ องมีการลงทุนเพิ่มในเรื่ องช่องสัญญาณ
ด้ วย คาดว่าเงินที่ได้ จากการเพิ่มทุนครัง้ นี ้ ไม่น่าจะเพียงพอ น่าจะต้ องมีการกู้เพิ่มเติม ไม่ทราบว่าบริ ษัทฯ มีการ
กาหนดเพดานของอัตราส่วนของหนี ้สินต่อทุนไว้ หรื อไม่วา่ จะเป็ นเท่าใด
2. นำยวิชำ โชคพงษ์ พันธุ์ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามและแสดงความเห็นดังนี ้
 บริ ษัทฯ จาหน่ายกล่องรับสัญญาณดาวเทียม ได้ จานวน 1.8 ล้ านกล่องจริ งหรื อไม่ ขอให้ ชี ้แจง
 ในโอกาสต่อไป หากจะมีการเพิ่มทุนอีก บริ ษัทฯ น่าจะพิจารณาให้ ใบสาคัญแสดงสิทธิที่ จะซื ้อหุ้นสามัญ (อายุ 3
ปี ) พร้ อมกันด้ วย (Warrant) เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้ กบั ผู้ถือหุ้น
นำยปรีย์มน ปิ่ นสกุล ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน ชี ้แจงดังนี ้
 เงิ นที่ได้ จากการเพิ่มทุนครั ง้ นี ้ มิได้ ถูกนาไปใช้ ในการประมูลดิจิทัลทีวีทงั ้ หมด ในการลงทุนต่างๆ บริ ษัทฯ จะ
พิจารณาจาก Cash Flow ของบริ ษัทฯ ซึ่งบริ ษัทฯ ยังมีรายได้ จากส่วนอื่นเช่น รายได้ จากการขายหุ้นสามัญของ
บมจ.โพสต์ พับลิชชิง (POST) และ บมจ.มติชน (MATI) และ รายได้ จากธุรกิจเดิม โดยมีนโยบายที่จะรักษา
อัตราหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อทุน (Interest Bearing Debt –to- Equity Ratio) ไว้ ที่ 3:1 สาหรับค่าใช้ จ่ายเรืื่ อง
ช่องสัญญาณ (Multiplexer : MUX) นัน้ มีราคาสูงสุดอยูท่ ี่ประมาณ 180 ล้ านบาทต่อปี
 สาหรับยอดการจาหน่ายกล่องรับสัญญาณดาวเทียมที่บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยนันเป็
้ นไปตามข้ อมูลที่ปรากฏในงบ
ื
การเงินของบริ ษัทฯ ทังในเรื
้ ่ องจานวนที่จาหน่ายได้ และรายได้ ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากบริ ษัท สานักงาน เอินส์ท
แอนด์ ยัง จากัด ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ แล้ ว
3. นำยสมยศ ศักดิ์ศรี คุณำกร จากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ได้ สอบถามว่าบริ ษัทฯ มัน่ ใจขนาดไหนว่าจะชนะการ
ประมูลดิจิทลั ทีวี
นำยครรชิต ควะชำติ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร สายธุรกิจดิจิทลั ทีวี ชี ้แจงว่าการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจดิจิทลั ทีวี
ใช้ วิธีการประมูลคือผู้ให้ ราคาสูงสุดจะะเป็ นผู้ชนะ ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ มีการศึกษาความเป็ นไปได้ ในการลงทุนและผลตอบแทน
จากการลงทุน ซึ่งบริ ษัทฯ เป็ นผู้ดาเนินธุรกิจบันเทิงมากว่ า 30 ปี มีผลงานเป็ นที่ยอมรับและประสบความสาเร็ จมากมาย
จากการที่มีบคุ ลากรเป็ นมืออาชีพ และมีความเชี่ยวชาญในแต่ละแขนง บริ ษัทฯ จึงมีความมัน่ ใจและมีความพร้ อมเต็มที่
4. นำยสุพจน์ เอือ้ ชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น ได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตและแสดงความเห็นดังนี ้
 จากสาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 ไม่เห็นว่ามีข้อสอบถามจากผู้ถือหุ้นอยู่ในรายงาน
การประชุมดังกล่าวเลย ไม่แน่ใจว่าไม่มีทา่ นใดสอบถามหรื อบริ ษัทฯ มิได้ บนั ทึกข้ อมูลไว้ เพราะการบันทึกประเด็น
รำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556
ประชุมเมื่อวันศุกร์ ท่ ี 9 สิงหำคม 2556 เวลำ 14.00 น.

14 | P a g e

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหำชน)

คาถามหรื อความเห็นของผู้ถือหุ้นจะเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้นอื่นที่มิได้ เข้ าร่ วมประชุมที่จะได้ รับทราบข้ อมูล
เพิ่มเติมด้ วย
 บริ ษัทฯ สามารถเปิ ดเผยกาไรจากการจาหน่ายกล่องรับสัญญาณดาวเทียม 1.8 ล้ านกล่องได้ หรื อไม่ และธุรกิจ
ดิจิทลั ทีวีที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตอันใกล้ นี ้ จะส่งผลกระทบต่อยอดขายกล่องดังกล่าวหรื อไม่
 บริ ษัทฯ น่าจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถซื ้อกล่องรับสัญญาณดาวเทียมได้ ในราคาพิเศษ อย่างน้ อยปี ละ 1
ครัง้ เช่นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพราะถือว่าเป็ นช่องทางการตลาดอีกช่องทางหนึง่
 ขอคาชี ้แจงเกี่ยวกับยอดหนี ้สินรวมของบริ ษัทฯ ในปี 2555 ที่เพิ่มขึ ้นเป็ น 7,456 ล้ านบาท จากจานวน 4,891 ล้ าน
บาทในปี 2554 รวมถึงกระแสเงินสดและอัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนของบริ ษัทฯ ณ ปั จจุบนั เป็ นอย่างไร
5. นำยเดชำ สุนทรำรชุน ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามว่าการทาธุรกิจดิจิทลั ทีวีจะมีผลกระทบต่อธุรกิจเดิม โดยเฉพาะช่องทีวี
ดาวเทียมหรื อคอนเทนท์ที่ได้ จดั ซื ้อมาหรื อไม่
นำงสำวพัชรรัตน์ พัชรภุช ได้ ชี ้แจงในเรื่ องการบันทึกคาถามจากผู้ถือหุ้นว่าเนื่องจากการประชุมครัง้ ที่ผา่ นมาไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
สอบถามในระหว่างวาระการประชุม แต่มีการสอบถามภายหลัง ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ ปิดประชุมแล้ ว จึงมิได้ มีการบันทึกคาถาม
ของผู้ถือหุ้นไว้ ในรายงานประชุมฉบับดังกล่าว ซึ่งได้ มีการแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ณ ขณะนันรั
้ บทราบแล้ ว ซึ่งผู้ถือหุ้นมิได้
ขัดข้ องแต่ประการใด
นำยปรีย์มน ปิ่ นสกุล ได้ ชี ้แจงดังนี ้
 เรื่ องการจาหน่ายกล่องฯ หากพิจารณาเฉพาะตัวกล่องสามารถทากาไรได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ มีการจัดซื ้อ
คอนเทนท์เพื่อกระตุ้นยอดการจาหน่ายกล่องฯ ด้ วย ซึง่ ถือเป็ นต้ นทุนส่วนที่ใหญ่ที่สดุ จึงทาให้ ภาพรวมของธุรกิจ
ใหม่นี ้ยังไม่มีกาไรในช่วงต้ น
 เรื่ องหนี ้สินที่เพิ่มขึ ้น เนื่องจากมีการลงทุนในธุรกิจใหม่ของบริ ษัทฯ จะต้ องมีการลงทุนในการจัดซื ้อคอนเทนท์ ซึ่ง
เมื่ อ มี ก ารเข้ า ท าสัญ ญาแล้ ว จ านวนเงิ น ค่ า คอนเทนท์ จ ะถูก บัน ทึ ก บัญ ชี เ ป็ นหนี ส้ ิ น ทัง้ จ านวนตามสัญ ญา
นอกจากนันจะมี
้ หนี ้สินบางส่วนที่จะเพิ่มขึ ้นจากการซื ้อกล่องมาจาหน่าย
นำยครรชิต ควะชำติ ชี ้แจงเรื่ องผลกระทบของธุรกิจดิจิทลั ทีวีว่าจากกรณีศึกษาในต่างประเทศเช่น อเมริ กา ญี่ ปนหรื
ุ่ อ
เกาหลี ที่แม้ วา่ จะมีการดาเนินธุรกิจดิจิทลั ทีวี แต่ธุรกิจโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม และ ธุรกิจ PAY TV ก็ยงั สามารถดาเนินไปได้
ด้ วยดี เหตุเพราะคอนเทนท์แต่ละประเภทที่ถ่ายทอดอยู่ในแต่ละแพลตฟอร์ มมีความแตกต่างกัน ซึ่งจะตอบสนองต่อกลุ่ม
ลูกค้ าเป้าหมายที่แตกต่างกัน
6. นำยศักดิ์ชัย สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามว่าเงินที่บริ ษัทฯ ได้ จากการขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญนัน้ นาไปใช้
ประโยชน์อย่างไร และบริ ษัทฯ ได้ กาไรจากภาพยนตร์ เรื่ อง “พี่มากพระโขนง” มากน้ อยอย่างไร
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหำชน)

นำยปรีย์มน ปิ่ นสกุล ชี ้แจงว่ารายได้ จากการขายเงินลงทุนใน POST และ MATI นัน้ บริ ษัทฯ ได้ รับมาในรู ปของเงินสดแต่
มิได้ ปรากฏเป็ นกาไรในงบการเงิ นของบริ ษัท ฯ เพราะขายในราคาใกล้ กับ ทุนที่ ซือ้ มา ทัง้ นีใ้ นแผนธุ รกิ จ ของบริ ษัท ฯ
ประมาณการว่าในอีก 3 ปี บริ ษัทฯ จะใช้ เงินหมุนเวียนอีกประมาณ 5,000 ล้ านบาท ซึ่งแหล่งที่มาของเงิน จะมาจากรายได้
จากธุรกิจเดิม การเพิ่มทุน การขายเงินลงทุนดังที่กล่าว และการกู้จากสถาบันการเงิน สาหรับรายได้ จากภาพยนตร์ เรื่ อง
้ งในกรุ
“พี่มากพระโขนง” จานวนกว่า 1,000 ล้ านบาทนัน้ เป็ นรายได้ ขายตัว๋ ที่รวมทั
้
งเทพฯ และ ต่างจังหวัด ซึ่งในกรุ งเทพ
จะต้ องมีการหักส่วนแบ่งให้ กับโรงภาพยนตร์ และต่างจังหวัดจะเป็ นลั กษณะขายเหมาให้ สายหนังต่างจังหวัดซึ่งยังไม่
สามารถให้ ข้อมูลด้ านตัวเลขกาไรได้ เนื่องจากเป็ นข้ อมูลที่อยู่ในงบการเงินของบริ ษัทฯ ไตรมาสที่ 2 ซึ่งยังไม่ถึงกาหนด
เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
7. นำยกิติเชษฐ์ ชื่นชุ่ม ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงจานวนสมาชิก PAY TV ณ ปั จจบุนั และยอดสมาชิกที่ตงเป
ั ้ ้ าหมายไว้ ในปี นี ้
นำยปรีย์มน ปิ่ นสกุล ชี ้แจงว่าบริ การ PAY TV ของบริ ษัทฯเริ่ มให้ บริ การตังแต่
้ เดือนกุมภาพันธ์ 2556 โดยเริ่ มต้ นมีจานวน
8 ช่อง แบ่งเป็ นประเภทบันเทิง 4 ช่อง และ ประเภทกีฬา 4 ช่อง มียอดสมาชิกอยู่ที่ประมาณ 30,000 รายต่อเดือน และ
ปั จจุบนั ได้ เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกทดลองรับชมช่องของ FOX โดยไม่มีค่าใช้ จ่ายอยู่ ซึ่งหากเปิ ดให้ บริ การเต็มรู ปแบบและ
ออกอากาศช่องของ FOX ครบถ้ วนอีกประมาณ 26 ช่องแล้ ว คาดว่าจะมียอดสมาชิกอยู่ที่ประมาณ 140,000 ราย ณ สิ ้นปี
2556 นี ้
8. นำยชวลิต วิสรำญกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริ ษัทฯ มีแผนจะให้ บริ การกับผู้ที่พกั อาศัยในคอนโดมิเนียมหรื อไม่ เพราะ
ปั จจุบนั ไม่สามารถนากล่อง GMM ไปติดตังได้
้
นำยกริช ทอมมัส ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารสายธุรกิจเพลงและรักษาการประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารสายธุรกิจโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียม ชี ้แจงว่าการให้ บริ การกับผู้พกั อาศัยในคอนโดมิเนียม อยูใ่ นแผนธุรกิจของบริ ษัทฯ ซึ่งคาดว่าลูกค้ าจะสามารถใช้
บริ การกล่องรับสัญญาณดาวเทียมของบริ ษัทฯ ได้ ในอนาคตอันใกล้
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