บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหำชน)

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2558
ประชุมเมื่อวันอังคำรที่ 10 กุมภำพันธ์ 2558 เริ่มประชุมเวลำ 14.24 นำฬิกำ
ณ ห้ องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยท์ เทอร์ มินอล 21
สุขุมวิทซอย 19 (วัฒนำ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุ งเทพมหำนคร

นำยไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธำนกรรมกำรบริ ษัทได้ มอบหมำยให้ นำงสำวบุษบำ ดำวเรื อง รองประธำน
กรรมกำรบริ ษัท ทำหน้ ำที่เป็ นประธำนที่ประชุม (“ประธำน”) โดยประธำนได้ มอบหมำยให้ นำงสำวพัชรรั ตน์ พัชรภุช
เลขำนุกำรบริ ษัท เป็ นผู้ดำเนินกำรประชุม (“ผู้ดำเนินกำรประชุม”)
แจ้ งองค์ ประชุม
พิธีกรได้ สรุปจำนวนผู้เข้ ำร่วมกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 (“ที่ประชุม”) ของบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด
(มหำชน) (“บริ ษัทฯ”) กล่ำวคือ มีผ้ ถู ือหุ้นที่มำประชุมด้ วยตนเอง จำนวน 132 รำย นับจำนวนหุ้นได้ 405,457,489 หุ้น
มีผ้ ถู ือหุ้นที่มอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ ำประชุมแทน จำนวน 215 รำย นับจำนวนหุ้นได้ 107,252,991 หุ้น (โดยในจำนวนนี ้มีผ้ ถู ือ
หุ้นที่มอบฉันทะให้ กรรมกำรอิสระของบริ ษัทเข้ ำประชุมแทน จำนวน 5 รำย นับจำนวนหุ้นได้ 3,859,828 หุ้น) ดังนันเมื
้ ่อนับ
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มำประชุมด้ วยตนเองและมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ ำประชุมแทน มีจำนวนรวม 347 รำย รวมเป็ น
จำนวนหุ้นทัง้ สิน้ 512,710,480 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 62.53 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ จำนวน
819,949,729 หุ้น จึงถือว่ำครบเป็ นองค์ประชุมตำมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
จำกนันพิ
้ ธีกรได้ แจ้ งต่อที่ประชุมถึงมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยของโรงแรมที่เป็ นสถำนที่ประชุม กล่ำวคือใน
กรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ และได้ ยินสัญญำณเตือนภัย ขอให้ ออกจำกห้ องเพื่อไปยังจุดรวมพลของโรงแรม โดยมีทำงออกไป
ยังประตูหนีไฟ ดังภำพทีป่ รำกฏบนหน้ ำจอ
เปิ ดกำรประชุม
หลังจำกแจ้ งองค์ประชุมและมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยแล้ ว พิธีกรได้ เชิญประธำนกล่ำวต้ อนรับผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะทุกท่ำนเข้ ำสูก่ ำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558
ประธำนได้ กล่ำวแนะนำคณะกรรมกำรบริ ษัท คณะผู้บริ หำร ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน
อิสระ ที่เข้ ำร่วมประชุม ดังมีรำยชื่อต่อไปนี ้
คณะกรรมกำรบริษัท ที่เข้ ำร่วมประชุม จำนวน 9 ท่ำน ดังนี ้
1.
2.

นำยไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม
ดร.นริ ศ ชัยสูตร

3.

นำยเดช บุลสุข

รำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558
ประชุมเมื่อวันอังคำรที่ 10 กุมภำพันธ์ 2558

ประธำนกรรมกำรบริ ษัท / ประธำนที่ปรึกษำบริ ษัท
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน
ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน / กรรมกำรอิสระ /
กรรมกำรตรวจสอบ
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4.

นำงสำวสุวภำ เจริ ญยิ่ง

5.

นำยกุดนั่ สุขมุ ำนนท์

6.

นำงสำวบุษบำ ดำวเรื อง

7.

นำยกริ ช ทอมมัส

8.
9.

นำงสำวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ
นำยสถำพร พำนิชรักษำพงศ์

กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรและ
จริ ยธรรมธุรกิจ
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรและ
จริ ยธรรมธุรกิจ
รองประธำนกรรมกำรบริ ษั ท / ประธำนกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง /
ประธำนกรรมกำรบริ หำรกลุม่ / ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรกลุม่
ประธำนกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรและจริ ยธรรมธุรกิจ / กรรมกำร /
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง / กรรมกำรบริ หำรกลุ่ม / ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่
บริ หำร สำยธุรกิจจีเอ็มเอ็ม มิวสิค
กรรมกำร / กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน / ทีป่ รึกษำบริ ษัท
กรรมกำร / กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง / กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรและ
จริ ยธรรมธุรกิจ

กรรมกำรบริษัทที่ไม่ สำมำรถเข้ ำร่ วมประชุม จำนวน 2 ท่ำน ดังนี ้
1.

นำงสำยทิพย์ มนตรี กลุ ณ อยุธยำ

2.

นำยเกรี ยงกำนต์ กำญจนโภคิน

กรรมกำร / กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ย ง / กรรมกำรบริ หำรกลุ่ ม /
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร สำยธุรกิจจีเอ็มเอ็ม แชนแนล ดิจิทลั ทีวี
(เดินทำงต่ำงประเทศ)
กรรมกำร (มีภำรกิจเร่งด่วน)

ผู้บริหำรของบริษัทฯ ที่เข้ ำร่วมประชุม จำนวน 3 ท่ำน ดังนี ้
1.
2.
3.

นำยถกลเกียรติ วีรวรรณ
นำยปรี ย์มน ปิ่ นสกุล
นำงจิรำภรณ์ รุ่งศรี ทอง

ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร สำยธุรกิจจีเอ็มเอ็ม วัน ดิจิทลั ทีวี
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่กำรเงิน
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่กำรลงทุน

ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระจำก บริษัท เจดี พำร์ ทเนอร์ จำกัด
1.
2.

นำงสำวจิรยง อนุมำนรำชธน
นำงสำวกนกกร พรสวัสดิ์

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจำกบริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
1.

นำยพลกฤติ รัตนพฤกษ์ พนั ธ์

โดยกำรประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี ้ นำยพลกฤติ รั ตนพฤกษ์ พันธ์ ทำหน้ ำที่เป็ น “Inspector” ในกำรประชุมและ
เป็ นสักขีพยำนในกำรตรวจนับคะแนนเสียงและกำรดำเนินกำรประชุมให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยและข้ อบังคับของบริ ษัท ฯ
ก่อนเริ่ มกำรประชุมตำมระเบียบวำระ ผู้ดำเนินกำรประชุมเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรับฟั งรำยละเอียด
วิธีกำรลงคะแนนเสียงและกำรนับคะแนนเสียงเป็ นมติที่ประชุม สำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนวีดีทศั น์บนั ทึกภำพและ
เสียง (ควำมยำวประมำณ 5 นำที) ดังรำยละเอียดต่อไปนี ้
รำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558
ประชุมเมื่อวันอังคำรที่ 10 กุมภำพันธ์ 2558
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ข้อที ่ 1 ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 107 (1) และข้อบังคับของบริ ษัทฯ ข้อ 31
(1) กาหนดว่าในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นบั หุน้ หนึ่ง
เป็ นเสียงหนึ่ง ถ้ามี คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิ่ มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี ้ขาด
ข้อที ่ 2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ บริ ษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะผูถ้ ื อหุ้นที ่ออกเสียง “ไม่
เห็นด้วย” หรื อ “งดออกเสียง” เท่านัน้ โดยผูด้ าเนิ นการประชุมจะเรี ยนถามในแต่ละวาระว่า มี ผใู้ ดไม่เห็นด้วย หรื องดออก
เสียงลงคะแนนหรื อไม่ ซึ่ งถ้ามี ขอให้ผถู้ ือหุน้ หรื อผูร้ บั มอบฉันทะแสดงตนและมอบบัตรลงคะแนนเสียงทีไ่ ด้ลงคะแนนและ
ลงนามกากับเรี ยบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าทีข่ องบริ ษัทฯ
ทัง้ นี ้ หากการประชุมผูถ้ ื อหุ้นในครั้งนัน้ มี วาระเลื อกตัง้ กรรมการ เพือ่ ให้สอดคล้องกับโครงการประเมิ นคุณภาพ
การจัดประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ้นประจาปี หรื อ AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย บริ ษัทฯ จะขอให้ผูถ้ ื อหุ้น
ออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายคนและเก็บบัตรลงคะแนนทุกกรณี โดยผูด้ าเนิ นการประชุมจะเรี ยกชื ่อบุคคล
ทีถ่ ูกเสนอชื ่อเป็ นรายคนและจะเก็บบัตรจากผูถ้ ือหุน้ เฉพาะกรณีที่ “ไม่เห็นด้วย” หรื อ “งดออกเสียง” ก่อน และหลังเสร็ จสิ้ น
การประชุมแล้ว ขอให้ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านทีไ่ ด้ออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระเลือกตัง้ กรรมการส่งมอบบัตรลงคะแนน
เสียงให้เจ้าหน้าทีเ่ พือ่ เก็บเป็ นหลักฐานต่อไป
ข้อที ่ 3 ผูถ้ ื อหุ้นที ่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพี ยงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
ข้อที ่ 4 กรณี ที่ผูถ้ ื อหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมี คะแนนเสียงเท่ากับจานวน
คะแนนเสียงทีผ่ ถู้ ือหุน้ ได้มอบฉันทะไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ทัง้ นี ้ ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที ่ผูถ้ ื อหุ้นได้
ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เป็ นคะแนนเสี ยงทีใ่ ช้นบั เป็ นมติ ทีป่ ระชุม
ข้อที ่ 5 การออกเสียงลงคะแนน ตามหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก และแบบ ข จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนน
เสียงในแต่ละวาระได้ ส่วนการออกเสียงลงคะแนน ตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค จะสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงได้
ซึ่ งหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะใช้เฉพาะกรณี เป็ นผูถ้ ื อหุ้นต่างประเทศ และแต่งตัง้ ให้คสั โตเดี ยนในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับ
ฝากและดูแลหุน้ เท่านัน้
ข้อที ่ 6 ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ผูด้ าเนิ นการประชุมจะประกาศให้ทีป่ ระชุมทราบเมื ่อปิ ดการลงคะแนน
ทุกครั้งก่ อนทาการประมวลผล โดยบริ ษัทจะนับคะแนนเสี ยงแต่ละวาระด้วยการหักคะแนนเสี ยงที ่ “ไม่ เห็นด้วย” และ
“งดออกเสียง” ออกจากจานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะที ่มาลงทะเบี ยนเข้าประชุมและมี สิทธิ ออกเสียง
และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ทีป่ ระชุมทราบในแต่ละวาระ
ส่วนกรณีที่ ไม่มีผไู้ ม่เห็นด้วย หรื อ ไม่มีผงู้ ดออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าทีป่ ระชุมมี มติ เป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิ ตามที ่
มี การเสนอต่อทีป่ ระชุมทุกประการ
ข้อที ่ 7 เพือ่ ให้การประชุมเป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้ ข้าประชุมโดยรวม ดังนัน้ ใน
ทุกระเบี ยบวาระ ถ้าผูถ้ ื อหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะต้องการแสดงความคิ ดเห็นหรื อมี ข้อซักถาม ขอให้ยกมื อแสดงตน และ
แจ้งชื ่อและนามสกุลต่อที ่ประชุม แล้วจึ งแสดงความคิ ดเห็น หรื อ ข้อซักถามทีม่ ี ใจความกระชับ ตรงประเด็นและเกี ่ยวข้อง
กับ วาระที ่นาเสนอ ณ ขณะนัน้ แต่ห ากผู ถ้ ื อ หุ้น หรื อ ผู ร้ ับ มอบฉัน ทะจะสอบถามหรื อ แสดงความเห็น ในเรื ่อ งอื ่น ๆ
นอกเหนือจากวาระที ่กาหนด ขอให้นาเสนอในวาระอื ่นๆ เพราะเป็ นวาระที ่เปิ ดกว้างสาหรับคาถามหรื อความเห็นทัว่ ไป
หรื อสามารถถามกับผูบ้ ริ หารได้หลังเสร็ จสิ้ นการประชุม
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ข้อที ่ 8 ภายหลังการประชุมเสร็ จสิ้ นแล้ว ขอให้ผูถ้ ื อหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะมอบบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที ่ของ
บริ ษัทฯ เพือ่ เก็บไว้เป็ นหลักฐานต่อไป
จำกนัน้ ผู้ดำเนินกำรประชุมได้ อธิบำยเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี กำรประมวลผลและนับคะแนนเสียงเป็ นมติที่ประชุม
โดยระบบคอมพิวเตอร์ ดังนี ้
-

ขันที
้ ่ 1 เจ้ ำหน้ ำที่จะบันทึกคะแนนเสียงตำมกำรลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมทังหมดเป็
้
น “เห็นด้ วย”
ขันที
้ ่ 2 เจ้ ำหน้ ำที่จะหักคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้ วย” และ “งดออกเสียง” ออกตำมกำรมอบฉันทะทังหมด
้
ขันที
้ ่ 3 เจ้ ำหน้ ำที่จะหักคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้ วย” และ “งดออกเสียง” จำกกำรยกมือและส่งบัตรใน
ห้ องประชุม จำกนันผู
้ ้ ดำเนินกำรประชุมจะสรุปผลกำรลงคะแนนต่อที่ประชุมในแต่ละวำระ

หลังจำกนัน้ ผู้ดำเนินกำรประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำเรื่ องต่ำงๆ ตำมระเบียบวำระต่ำงๆ ดังต่อไปนี ้
วำระที่ 1

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 2/2557

ผู้ดำเนินกำรประชุมเสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2557 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2557 ที่ได้ มีกำรบันทึกรำยละเอียดไว้ ตำมควำมเป็ นจริ ง โดยได้ ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกฝ่ ำย
จัดกำรและที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระสำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ดังกล่ำวเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงเห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจำรณำรับรอง ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ เผยแพร่ รำยงำนกำรประชุมฯ นี ้ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ซึ่งไม่ปรำกฏว่ำมีผ้ ถู ือหุ้น
รำยใดทักท้ วงหรื อขอแก้ ไขรำยงำนกำรประชุมฯ ดังกล่ำว
ผู้ดำเนินกำรประชุม ได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถำมข้ อสงสัยหรื อแสดงควำมเห็น
หำกมีข้อแก้ ไขในรำยงำนกำรประชุมฯ ดังกล่ำว จำกนันจึ
้ งขอให้ ที่ประชุมพิจำรณำลงมติ
ในระหว่ำงวำระนี ้ มีผ้ ถู ือ หุ้นเข้ ำร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นจำนวน 3 รำย คิดเป็ นจำนวนหุ้น 342 หุ้น รวมเป็ น
จำนวนหุ้นทัง้ สิน้ 512,710,822 หุ้น คิดเป็ นจำนวนผู้เข้ ำประชุมทังสิ
้ ้น 350 รำย
ที่ประชุมได้ พิจำรณำออกเสียงลงคะแนนและมีมติ เป็ นเอกฉันท์จำกจำนวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2557 (โดยไม่นบั ผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐำน
ในกำรนับคะแนน) ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้ (ปิ ดลงมติเวลำ 14:38 นำฬิกำ)
กำรลงคะแนนเสียง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียงลงคะแนน
รวมทังสิ
้ ้น
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จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)
512,697,622
0
13,200
512,710,822

คิดเป็ นอัตรำร้ อยละ
100.0000
0.0000
-
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วำระที่ 2 พิจำรณำอนุ มัติกำรเข้ ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และรำยกำรจำหน่ ำยไปซึ่งสินทรั พย์ โดยกำรสละ
สิท ธิ ก ำรซื อ้ หุ้ น สำมั ญ เพิ่ ม ทุ น บำงส่ ว นในบริ ษั ท จี เ อ็ ม เอ็ ม วั น ที วี เทรดดิ ง้ จ ำกั ด ให้ กั บ นำยถกลเกี ย รติ
วีรวรรณ และ/หรื อ นิ ติบุคคลที่นำยถกลเกียรติ วีรวรรณ ถือหุ้นไม่ น้อยกว่ ำร้ อยละ 51 ของหุ้นที่จำหน่ ำยแล้ ว
ทัง้ หมด และ/หรือ กลุ่มบุคคลอื่น (รวมเรียกว่ ำ “กลุ่มนำยถกลเกียรติ”) ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ
ผู้ดำเนินกำรประชุมได้ เรี ยนเชิญ นำงสำวบุษบำ ดำวเรื อง (“นำงสำวบุษบำ”) เป็ นผู้นำเสนอรำยละเอียดของ
วำระนี ้ต่อที่ประชุม
นำงสำวบุษบำ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่ำ กำรสละสิทธิ ซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนบำงส่วนใน บจก.จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี
เทรดดิ ้ง ให้ กบั กลุ่มนำยถกลเกียรติ วีรวรรณ ในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริ มสร้ ำงควำมแข็งแกร่ งด้ ำนควำมร่ วมมือทำง
ธุรกิจกับพันธมิตรที่มีศกั ยภำพและควำมชำนำญเฉพำะทำง ซึง่ เป็ นที่ทรำบกันอยูแ่ ล้ วว่ำกำรแข่งขันของดิจิทลั ทีวีในปั จจุบนั
ไม่เพียงแต่ใช้ เงินลงทุนสูงซึง่ บริ ษัทฯ มีควำมพร้ อมด้ ำนเงินลงทุนแล้ ว แต่ยทุ ธศำสตร์ ที่สำคัญในกำรแข่งขันคือ Content ซึง่
กว่ำ 20 ปี ที่ผำ่ นมำ นำยถกลเกียรติ วีรวรรณ (“นำยถกลเกียรติ”) และกลุม่ บริ ษัทฯ มีควำมผูกพันและสัมพันธภำพที่ ดีต่อ
กันเสมอมำ และถือได้ ว่ำเป็ นผู้สร้ ำงสรรค์ Content ที่ประสบควำมสำเร็ จมำโดยตลอด เรี ยกได้ ว่ำนำยถกลเกียรติ เป็ น
Killer Content ของกลุม่ บริ ษัทฯ โดยแท้ จริ ง ทังนี
้ ้จำกข้ อมูลกำรวัดเรตติ ้งอย่ำงเป็ นทำงกำรล่ำสุดหลังจำกที่ช่อง ONE ซึ่ง
บริ หำรโดยนำยถกลเกียรติได้ เริ่ มส่ง Content ลงช่องตำมแผนงำน ทำให้ สำมำรถไต่อนั ดับควำมนิยมขึ ้นมำเป็ นอันดับ 3
ในช่วง Primetime ได้ โดยใช้ ระยะเวลำเพียง 1 เดือน ดังนันกำรได้
้
นำยถกลเกียรติมำเป็ นพันธมิตรในครัง้ นี ้จะเป็ นกำรผนึก
กำลังที่จะสร้ ำงควำมมัน่ คงและเติบโตให้ กบั กลุม่ บริ ษัทฯ ขณะเดียวกันก็จะช่วยเพิ่ม ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและ
ควำมเชื่อมัน่ จำกลูกค้ ำ ในกำรนี ้บริ ษัทฯ จะขออนุมตั ิสละสิทธิกำรซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนบำงส่วนของ บจก.จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี
เทรดดิ ้ง จำนวน 4,408,000 หุ้น จำกจำนวนหุ้นเพิ่มทุนทังหมด
้
5,000,000 หุ้น ดังนันจะท
้ ำให้ สดั ส่วนกำรถือหุ้นใน บจก.จี
เอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิ ้ง ประกอบด้ วย บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ในสัดส่วนร้ อยละ 51 และ กลุม่ นำยถกลเกียรติ ในสัดส่วน
ร้ อยละ 49 จำกจำนวนหุ้นของ บจก.จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิ ้ง ทังหมด
้
9,000,000 หุ้น
นำงสำวบุษบำกล่ำวต่อไปว่ำสำหรับรำยละเอียดต่ำงๆ ในกำรเข้ ำทำรำยกำรนัน้ บริ ษัทฯ ได้ ชี ้แจงไว้ ใน
หนังสือเชิญประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกท่ำนเป็ นกำรล่วงหน้ ำแล้ ว โดยบริ ษัทฯ ได้ แต่งตัง้ บจก.เจดี พำร์ ทเนอร์ ให้
เป็ นที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเพื่อให้ ควำมเห็นที่เป็ นอิสระต่อผู้ถือหุ้นประกอบกำรพิจำรณำอนุมตั ิรำยกำรดังกล่ำว ดังนัน้
นำงสำวบุษบำจึงได้ เชิญตัวแทนของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระนำเสนอควำมเห็นต่อที่ประชุม
จำกนัน้ นำงสำวจิรยง อนุมำนรำชธน (“นำงสำวจิรยง”) ได้ นำเสนอควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
อิสระ (“ที่ปรึกษำทำงกำรเงินฯ”) สำหรับกำรเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวโดยกล่ำวว่ำกำรเข้ ำทำรำยกำร (ทังรำยกำรในวำระนี
้
้
และรำยกำรในวำระถัดไป) ในครัง้ นี ้เป็ นกำรจัดโครงสร้ ำงภำยในกลุม่ ของ บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพื่อให้ เกิดประสิทธิภำพ
สูงสุดและลดควำมเสีย่ งต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ ้น สรุปสำระสำคัญได้ ดงั นี ้
 โครงสร้ ำงก่อนกำรเข้ ำทำรำยกำร
o บริ ษัทฯ ถือหุ้นใน บจก.จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิ ้ง ในสัดส่วนร้ อยละ 100 ซึ่ง บจก.จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิ ้ง มีบริ ษัทย่อยคือ บจก.จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ที่เป็ นผู้ได้ รับใบอนุญำตให้ ใช้
คลื่นควำมถี่เพื่อให้ บริ กำรโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล หมวดหมู่ทวั่ ไปแบบควำมคมชัดสูง
(HD) และเป็ นผู้บริ หำรช่องทีวีดิจิตอล “ONE”
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 โครงสร้ ำงภำยหลังจำกกำรเข้ ำทำรำยกำร
o บจก.จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิ ้ง จะเพิ่มทุนจำก 400 ล้ ำนบำท เป็ น 900 ล้ ำนบำท เพื่อ
ดำเนินธุรกิจลงทุน/ผลิตละครและรำยกำรโทรทัศน์
o หลังจำกที่ บจก.จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิ ้ง เพิ่มทุนแล้ ว บริ ษัทฯ และ กลุม่ นำยถกลเกียรติ
จะเข้ ำถือหุ้นใน บจก.จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิ ้ง ในสัดส่วนร้ อยละ 51 และร้ อยละ 49
ตำมลำดับ ลักษณะของรำยกำรถื อเป็ นรำยกำรจ ำหน่ำยไปซึ่งสิน ทรั พย์ ที่มีขนำด
รำยกำรเท่ำกับร้ อยละ 33.99 และถือเป็ นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ที่มีขนำดรำยกำรเท่ำกับ
ร้ อยละ 77.04
 นำยถกลเกียรติ เป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 52.50% ใน บจก.ซีเนริ โอ ขณะที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นใน
บจก.ซีเนริ โอ (ผ่ำน บมจ.จีเอ็มเอ็ม มีเดีย) ในสัดส่วนร้ อยละ 25
 ตำมร่ำงสัญญำระหว่ำงผู้ถือหุ้นคือบริ ษัทฯ และกลุม่ นำยถกลเกียรติ ได้ กำหนดไว้ ว่ำภำยหลังจำก
กำรเข้ ำทำรำยกำรครัง้ นี ้ บจก.ซีเนริ โอ ซึ่งดำเนินธุรกิจรับจัดละครเวที คอนเสิร์ต และบริ หำรงำน
อันมีลิขสิทธิ์ และ บจก.เอ็กแซ็ กท์ (บริ ษัทที่บริ หำรงำนอันมีลิขสิทธิ์ และเป็ นบริ ษัทย่อยที่ บมจ.
จีเอ็มเอ็ม มีเดีย ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100) ต้ องโอนบุคลำกร สินทรัพย์ และอุปกรณ์ในกำรทำ
ธุรกิจโทรทัศน์ทงหมดไปยั
ั้
ง บจก.จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิ ้ง โดย บจก.ซีเนริ โอ จะยังคงทำธุรกิจ
ละครเวทีตอ่ ไป
 ควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินฯ ด้ ำนควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร
ข้ อดีในกำรเข้ ำทำรำยกำร
 เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรดำเนินธุรกิจดิจิตอลทีวีของกลุม่ บริ ษัทฯ จำกกำรเข้ ำถือหุ้น
ของพันธมิตรกลุม่ นำยถกลเกียรติ
 เพิ่มศักยภำพในกำรสร้ ำงสรรค์รำยกำรโทรทัศน์ที่มีคณ
ุ ภำพของช่อง ONE จำกกำรโอน
บุคลำกรและสินทรัพย์จำก บจก.ซีเนริ โอ และ บจก.เอ็กแซ็กท์
 รักษำบุคลำกรที่มีศกั ยภำพในระยะยำว
 ลดภำระในกำรจัดหำเงินลงทุนสำหรับธุรกิจทีวีดิจิตอล
 ลดควำมเสีย่ งจำกกำรประกอบธุรกิจและลงทุนในธุรกิจทีวีดิจิตอล
ข้ อด้ อยและควำมเสีย่ งในกำรเข้ ำทำรำยกำร
 ส่วนแบ่งกำไรจำกกำรดำเนินธุรกิจทีวีดิจิตอลของ บจก.จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิ ้ง ลดลง
ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (กรณีช่อง ONE มีผลประกอบกำรเป็ นไปตำมที่คำดกำรณ์)
 ควำมเสี่ยงกรณี เงื่ อนไขบังคับก่อนกำรเข้ ำทำรำยกำรไม่เป็ นผลสำเร็ จ นั่นคือ กำรที่
บริ ษัทฯ มีภำระค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ ที่เกิดขึ ้นไปแล้ วบำงส่วน หำกสุดท้ ำยแล้ วที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นไม่อนุมตั ิกำรเข้ ำทำรำยกำร
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 ควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินฯ ด้ ำนควำมสมเหตุสมผลของรำคำ
ผลกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของหุ้นสำมัญของ บจก.จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิ ้ง โดยอ้ ำงอิงจำก
กำรประเมินมูลค่ำของ บจก.จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจทีวีดิจิตอลช่อง
ONE ด้ วยวิธีกำรต่ำงๆ สรุปดังนี ้

ที่ปรึกษำทำงกำรเงินฯ เห็นว่ำวิธีที่เหมำะสมที่สดุ ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของหุ้นสำมัญของ
บจก.จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี คือ วิธีมลู ค่ำปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด โดยช่วงรำคำที่เหมำะสมเท่ำกับ 103.26-131.74 บำท
ต่อหุ้น ซึง่ สูงกว่ำรำคำในกำรเข้ ำทำรำยกำรหุ้นละ 100.00 บำท คิดเป็ นร้ อยละ 3.26-31.74
 สรุปควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินฯ ต่อกำรเข้ ำทำรำยกำร
ที่ปรึ กษำทำงกำรเงินฯ มีควำมเห็นว่ำกำรเข้ ำทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผล รำคำกำรเข้ ำทำ
รำยกำรสอดคล้ องกับแนวปฏิบัติ ทั่ว ไปในกำรขำยหุ้น กิ จ กำรที่ เพิ่ ง เริ่ มด ำเนิ น ธุร กิ จและมี ผล
ประกอบกำรขำดทุน ประกอบกับมูลค่ำยุติธรรมหุ้น บจก.จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ที่จะได้ รับภำยหลังกำร
เข้ ำทำรำยกำรเท่ำกับ 103.26-131.74 บำทต่อหุ้น เงื่อนไขหรื อข้ อกำหนดในกำรเพิ่มทุนเป็ น
เงื่อนไขทัว่ ไปและผู้ถือหุ้นทุกฝ่ ำยต้ องปฏิบตั ิตำมเช่นกัน รวมทังข้
้ อกำหนดในสัญญำระหว่ำงผู้ถือ
หุ้นช่วยรั กษำผลประโยชน์ ของบริ ษัทฯ ดังนัน้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติกำรเข้ ำทำรำยกำร
ดังกล่ำวเนื่องจำกจะก่อให้ เกิดกำรประสำนควำมร่ วมมือทำงธุรกิจระหว่ำงบริ ษัทฯ และกลุม่ นำย
ถกลเกียรติซึ่งถือเป็ นผู้มีประสบกำรณ์ ในกำรประกอบธุรกิจโทรทัศน์เป็ นอย่ำงดี เป็ นกำรรักษำ
บุคลำกรที่มีคณ
ุ ภำพและมีฝีมือไว้ กับบริ ษัทฯ และยังเป็ นกำรลดควำมเสี่ยงของบริ ษัทฯ ในกำร
ดำเนินกำรช่องทีวีดิจิตอล
ผู้ดำเนินกำรประชุมได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถำมข้ อสงสัย และขอให้ ที่ประชุม
พิจำรณำลงมติ โดยคำถำมและควำมเห็นต่ำงๆ ในวำระนี ้ ได้ มีกำรบันทึกไว้ ตำมเอกสำรแนบท้ ำยรำยงำนฉบับนี ้
ในระหว่ำงวำระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ ำร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นจำนวน 5 รำย คิดเป็ นจำนวนหุ้น 133,161 หุ้น รวม
เป็ นจำนวนหุ้นทัง้ สิน้ 512,843,983 หุ้น คิดเป็ นจำนวนผู้เข้ ำประชุมทังสิ
้ ้น 355 รำย
ที่ประชุมได้ พิจำรณำออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงมำกกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิ กำรสละสิทธิ์ซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนบำงส่วนใน บจก.
จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิ ้ง ตำมที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้ (ปิ ดลงมติเวลำ 15:29 นำฬิกำ)
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กำรลงคะแนนเสียง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียงลงคะแนน
รวมทังสิ
้ ้น
ไม่มีสทิ ธิออกเสียง (3 รำย)

จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)
504,640,245
1,020,778
200,200
505,861,223
6,982,760

คิดเป็ นอัตรำร้ อยละ
99.7586
0.2018
0.0396
100.0000
-

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุ มัติกำรเข้ ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและรำยกำรจำหน่ ำยไปซึ่งสินทรั พย์ โดยกำรขำย
เงินลงทุนในบริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด ที่บริษัทฯ ถือครองทัง้ ทำงตรงและทำงอ้ อมให้ กับบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม วัน
ทีวี เทรดดิง้ จำกัด ซึ่งมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ เป็ นผู้ถอื หุ้นรำยใหญ่
ผู้ดำเนินกำรประชุมได้ เรี ยนเชิญ นำงสำวบุษบำ เป็ นผู้นำเสนอรำยละเอียดของวำระนี ้ต่อที่ประชุม โดย
นำงสำวบุษบำ ชี แ้ จงต่อที่ประชุมว่ำ วำระนี ้เป็ นกำรเสนอขออนุมตั ิ ขำยหุ้นทังหมดที
้
่บริ ษัท ฯ ถือครองอยู่ใน บจก.แอ็กซ์
สตูดิโอ (“ACTS STUDIO”) ทัง้ ทำงตรงและทำงอ้ อม รวม 62.50% ให้ กับ บจก.จี เอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและควำมคล่องตัวในกำรประกอบธุรกิจ เนื่องจำก ACTS STUDIO ประกอบธุรกิจ
ให้ บริ กำรสถำนที่ถ่ำยทำละคร ภำพยนตร์ และงำนบันเทิง ซึ่งปั จจุบนั ลูกค้ ำส่วนใหญ่กว่ำ 80% เป็ นกลุม่ ของบริ ษัท ดังนัน้
กำรที่ ACTS STUDIO จะมำเป็ นบริ ษัทย่อยของ บจก.จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิ ้ง จะส่งผลให้ เกิดควำมคล่องตัวและเสริ ม
ประสิทธิภำพในกำรบริ หำรจัดกำรมำกขึ ้น นอกจำกนี ้ ยังเป็ นกำรเพิ่มศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เพรำะ
ธุรกิจของ ACTS STUDIO และ บจก.จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิ ้ง มีควำมเกี่ยวเนื่องกัน สำมำรถสนับสนุนซึง่ กันและกันได้ จะ
ส่งผลให้ บจก.จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิ ้ง มีขีดควำมสำมำรถในกำรผลิตละครและรำยกำรโทรทัศน์ให้ มีคณ
ุ ภำพมำกยิ่งขึน้
สำหรับจำนวนหุ้นที่จะขำยมีมลู ค่ำรวมประมำณ 253 ล้ ำนบำท ซึ่งหลังจำกกำรขำยหุ้นแล้ ว จะทำให้ โครงสร้ ำงกำรถือหุ้น
ใน ACTS STUDIO ประกอบด้ วย บริ ษัท ซีเนริ โอ จำกัด ถือในสัดส่วน 37.50% และ บจก.จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิ ้ง ถือใน
สัดส่วน 62.50%
นำงสำวบุษบำ กล่ำวต่อไปว่ำรำยละเอียดต่ำงๆ ได้ นำเสนอไว้ ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้ ำแล้ ว และเช่นเดียวกับวำระก่อนหน้ ำ เนื่องจำกวำระนี ้เป็ นกำรเข้ ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและกำรจำหน่ำยไปซึ่ง
สินทรัพย์ จึงต้ องมีควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินฯ เพื่อให้ ข้อมูลแก่ผ้ ถู ือหุ้นประกอบกำรพิจำรณำ นำงสำวบุษบำจึงเชิญ
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินฯ นำเสนอข้ อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุม
จำกนัน้ นำงสำวจิรยง ได้ นำเสนอควำมเห็นของที่ปรึ กษำทำงกำรเงินฯ สำหรับกำรเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำว
โดยกล่ำวว่ำกำรเข้ ำทำรำยกำรในวำระเป็ นวำระต่อเนื่องจำกวำระก่อนหน้ ำซึ่งถือเป็ นกำรจัดโครงสร้ ำงในกลุม่ บริ ษัทฯ ให้
เหมำะสมต่อกำรบริ หำรจัดกำร สรุปสำระสำคัญได้ ดงั นี ้
 โครงสร้ ำงก่อนกำรเข้ ำทำรำยกำร
o ACTS STUDIO เป็ นผู้ให้ บริ กำรสถำนที่ถ่ำยละครหรื อภำพยนตร์ โดยมีโครงสร้ ำงกำรถือ
หุ้นประกอบด้ วย บริ ษัทฯ ในสัดส่วนร้ อยละ 50 และ บจก.ซีเนริ โอ ในสัดส่วนร้ อยละ 50
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 โครงสร้ ำงภำยหลังจำกกำรเข้ ำทำรำยกำร
o บจก. จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิ ้ง จะเป็ นผู้ถือหุ้นใน ACTS STUDIO ในสัดส่วนร้ อยละ 100
ลักษณะของรำยกำรถือเป็ นรำยกำรจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ ที่มีขนำดรำยกำรเท่ำกับร้ อย
ละ 41.99 และถือเป็ นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ที่มีขนำดรำยกำรเท่ำกับร้ อยละ 44.24
 ควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินฯ ด้ ำนควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร
ข้ อดีในกำรเข้ ำทำรำยกำร
 เพิ่มประสิทธิภำพและควำมคล่องตัวในกำรประกอบธุรกิจทีวีดิจิตอลและกำรผลิต
ละครและรำยกำรโทรทัศน์ของกลุม่ จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิ ้ง
 กลุม่ จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิ ้ง ได้ มำซึ่งสินทรัพย์หรื อธุรกิจที่ช่วยเพิ่มศักยภำพและ
ขีดควำมสำมำรถในกำรผลิตละครและรำยกำรโทรทัศน์ของช่อง ONE
 ควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินฯ ด้ ำนควำมสมเหตุสมผลของรำคำ
ผลกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของหุ้นสำมัญของ ACTS STUDIO ด้ วยวิธีกำรต่ำงๆ สรุปดังนี ้

ที่ปรึกษำทำงกำรเงินฯ เห็นว่ำวิธีที่เหมำะสมที่สดุ ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของหุ้นสำมัญของ
ACTS STUDIO คือวิธีมลู ค่ำปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด โดยช่วงรำคำที่เหมำะสมเท่ำกับ 94.67-105.62 บำทต่อหุ้น ซึ่ง
ต่ำกว่ำรำคำทำรำยกำรที่ห้ นุ ละ 100.00 บำท คิดเป็ นร้ อยละ 5.33 และสูงกว่ำร้ อยละ 5.62
 สรุปควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินฯ ต่อกำรเข้ ำทำรำยกำร
ที่ปรึ กษำทำงกำรเงินฯ มีควำมเห็นว่ำกำรเข้ ำทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผล รำคำกำรเข้ ำทำ
รำยกำรอยูใ่ นช่วงมูลค่ำยุติธรรมของที่ปรึ กษำทำงกำรเงินฯ ซึ่งเท่ำกับ 94.67-105.62 บำทต่อหุ้น
และเงื่อนไขที่กำหนดเป็ นเงื่อนไขทัว่ ไปของกำรซื ้อขำยหุ้น ดังนันที
้ ่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมตั ิกำร
เข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำว
ผู้ดำเนินกำรประชุมได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถำมข้ อสงสัย และขอให้ ที่ประชุม
พิจำรณำลงมติ โดยคำถำมและควำมเห็นต่ำงๆ ในวำระนี ้ ได้ มีกำรบันทึกไว้ ตำมเอกสำรแนบท้ ำยรำยงำนฉบับนี ้
ที่ประชุมได้ พิจำรณำออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงมำกกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิกำรขำยเงินลงทุนใน บจก.แอ็กซ์ สตูดิโอ ที่บริ ษัทฯ
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ถือครองทังทำงตรงและทำงอ้
้
อมให้ กบั บจก.จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิ ้ง ตำมที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้ (ปิ ดลงมติ
เวลำ 15:44 นำฬิกำ)
กำรลงคะแนนเสียง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียงลงคะแนน
รวมทังสิ
้ ้น
ไม่มีสทิ ธิออกเสียง (3 รำย)
วำระที่ 4

จำนวนคะแนนเสียง (หุ้น)
504,480,910
1,180,113
200,200
505,861,223
6,982,760

คิดเป็ นอัตรำร้ อยละ
99.7271
0.2333
0.0396
100.0000
-

เรื่องอื่นๆ

ผู้ดำเนินกำรประชุมได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเสนอเรื่ องอื่นให้ ที่ประชุม
พิจำรณำ เพื่อให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นตำมมำตรำ 105 ของพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทังที
้ ่มีกำรแก้ ไข
เพิ่มเติม) แต่ปรำกฏว่ำไม่มีผ้ ใู ดเสนอเรื่ องอื่นใดให้ ที่ประชุมพิจำรณำนอกเหนือจำกวำระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม
สำหรับคำถำมเพิ่มเติมในวำระนี ้ ได้ มีกำรบันทึกไว้ ตำมเอกสำรแนบท้ ำยรำยงำนฉบับนี ้
จำกนัน้ ผู้ดำเนินกำรประชุมจึงกล่ำวเชิญประธำนปิ ดกำรประชุม
ประธำนกล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่ำนที่ได้ สละเวลำมำร่วมประชุมในครัง้ นี ้และให้ กำรสนับสนุนบริ ษัทฯ เป็ น
อย่ำงดีทำให้ วำระต่ำงๆ ที่นำเสนอในวันนี ้ผ่ำนไปได้ ด้วยดี จำกนันจึ
้ ง กล่ำวปิ ดกำรประชุม
ปิ ดประชุมเวลำ : 15.46 นำฬิกำ

ลงชื่อ ………-นางสาวบุษบา ดาวเรื อง-…..…ประธำนที่ประชุม
(นำงสำวบุษบำ ดำวเรื อง)

ลงชื่อ ……..…-นางสาวพัชรรัตน์ พัชรภุช-.……...ผู้บนั ทึกรำยงำนกำรประชุม
(นำงสำวพัชรรัตน์ พัชรภุช)
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บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหำชน)

สรุ ปประเด็นคำถำมและคำชีแ้ จง
กำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันอังคำรที่ 10 กุมภำพันธ์ 2558
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหำชน)

วำระที่ 2

พิจำรณำอนุ มัติกำรเข้ ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และรำยกำรจำหน่ ำยไปซึ่งสินทรั พย์ โดยกำรสละ
สิทธิ กำรซือ้ หุ้ นสำมัญเพิ่มทุ นบำงส่ วนใน บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง้ จำกัด ให้ กับนำย
ถกลเกียรติ วีรวรรณ และ/หรือ นิติบุคคลที่นำยถกลเกียรติ วีรวรรณ ถือหุ้นไม่ น้อยกว่ ำร้ อยละ 51
ของหุ้นที่จำหน่ ำยแล้ วทัง้ หมด และ/หรื อ กลุ่มบุคคลอื่น (รวมเรี ยกว่ ำ “กลุ่มนำยถกลเกียรติ”) ซึ่ง
เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ

1. นำยศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถำมว่ำ ที่ผำ่ นมำบริ ษัทฯ มีกำรทยอยขำยสินทรัพย์ออกไป ไม่ทรำบว่ำผู้
ถือหุ้นจะได้ รับประโยชน์อย่ำงไรบ้ ำง และกำรที่บริ ษัทฯ สละสิทธิ กำรซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ บจก.จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี
เทรดดิ ้ง ให้ กบั นำยถกลเกียรติ วีรวรรณ นัน้ ถือว่ำสิทธินนเป็
ั ้ นของผู้ถือหุ้นรำยย่อยด้ วยและบริ ษัทฯ ได้ สอบถำมผู้ถือ
หุ้นรำยย่อยแล้ วหรื อไม่ และเหตุใดจึงไม่เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรำยย่อยได้ เข้ ำไปถือหุ้นนันบ้
้ ำง
นำยปรี ย์มน ปิ่ นสกุ ล ชี แ้ จงว่ำ กำรที่บริ ษัทฯ สละสิทธิ ซื อ้ หุ้นสำมัญ เพิ่มทุนบำงส่วนใน บจก.จี เอ็มเอ็ม วัน ที วี
เทรดดิ ้ง ให้ กบั กลุม่ นำยถกลเกียรติ วีรวรรณ นันมี
้ วตั ถุประสงค์หลักคือกำรหำ Strategic Partner หรื อพันธมิตรทำง
ธุรกิจที่บริ ษัทฯ ได้ พิจำรณำแล้ วว่ำเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติและมีประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ อย่ำงแท้ จริ ง ซึ่งท้ ำยที่สดุ แล้ วเมื่อ
บริ ษัทฯ สำมำรถแข่งขันได้ และมีผลประกอบกำรที่ดี ผู้ที่ได้ รับผลประโยชน์ก็คือผู้ถือหุ้นนัน่ เอง ดังนันบริ
้ ษัทฯ จึงได้ นำ
วำระนี ้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำในวันนี ้ ซึง่ ผู้ถือหุ้นสำมำรถออกเสียงได้ ตำมที่เห็นสมควร
2. นำยสุริยะ สะตะ (ผู้ถือหุ้น) สอบถำมว่ำ จำกรำยงำนควำมเห็นของที่ปรึ กษำทำงกำรเงินอิสระ หน้ ำ 36 เรื่ องรำยได้
ของช่อง ONE ว่ำที่ปรึกษำทำงกำรเงินฯ คิดค่ำโฆษณำไว้ นำทีละเท่ำไหร่ และ สำมำรถทำได้ ตำมที่ที่ปรึ กษำทำงกำร
เงินฯ ได้ ประเมินแล้ วหรื อยัง
นำงสำวจิรยง อนุมำนรำชธน (ที่ปรึกษำทำงกำรเงินฯ) ตอบว่ำรำยได้ ที่นำมำใช้ อยูท่ ี่หลักหมื่นซึง่ ได้ เทียบเคียบกับ
ข้ อมูลของผู้ประกอบกำรรำยอื่นและข้ อมูลในอดีตที่ผ่ำนมำด้ วย แต่ไม่สำมำรถเปิ ดเผยตัวเลขที่ชดั เจนได้ เนื่องจำก
อำจส่งผลกระทบต่อธุรกิจได้ โดยอัตรำค่ำโฆษณำที่ใช้ เป็ นกำรประมำณกำรซึ่งที่ปรึ กษำทำงกำรเงินฯ เชื่อว่ำช่อง
ONE จะสำมำรถทำได้ และตัวเลขก็มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง
3. นำยพงศธร วณิชเสถียร (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถำมดังต่อไปนี ้
 บริ ษัทฯ มีกำรคำดกำรณ์หรื อไม่ว่ำหลังจำกที่มีพนั ธมิตรที่มีฝีมือมำร่ วมลงทุนและบริ หำรแล้ ว ผลตอบแทน
กำรลงทุนของทีวีดิจิตอลจะเปลีย่ นแปลงไปหรื อไม่อย่ำงไร
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 กำรที่จะมีประชำคมอำเซียน หรื อ AEC ในอนำคตอันใกล้ นี ้ จะเป็ นประโยชน์กับบริ ษัทฯ หรื อไม่ และใน
อนำคตหำกจะมีกำรร่วมลงทุนในกลุม่ AEC จะดำเนินกำรอย่ำงไร เช่น ลงทุนโดย บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
หรื อ บจก.จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิ ้ง
 หำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิรำยกำรในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ มีแผนงำนคร่ ำวๆ ที่จะดำเนินกำรอย่ำงไรเพื่อให้ ช่อง
ONE อยูใ่ นสถำนะตำมที่ตงเป
ั ้ ้ ำหมำยไว้
 ในกำรบริ หำรจัดกำรด้ ำนบุคลำกร ช่อง ONE มีวิธีกำรดูแลรักษำบุคลำกรอย่ำงไร
นำยปรี ย์มน ปิ่ นสกุล ชี ้แจงว่ำบริ ษัทฯ ได้ ทำกำรประเมินผลตอบแทนกำรลงทุนไว้ แล้ วเมื่อครัง้ ที่มีกำรเข้ ำร่ วมกำร
ประมูลใบอนุญำตซึง่ อยู่ในระดับที่มำกกว่ำร้ อยละ 20 โดยมีสมมติฐำนอยู่บนตลำดของค่ำโฆษณำในแต่ละปี โดยมี
กำรตังเป
้ ้ ำหมำยว่ำบริ ษัทฯ จะต้ องมีเรตติ ้งควำมนิยมอยูใ่ น 5 อันดับแรกของทีวีดิจิตอล (ไม่นบั ช่อง 3 และ ช่อง 7) ซึง่
กำรที่เรำมีพนั ธมิตรทำงธุรกิจเข้ ำมำร่ วมลงทุนด้ วยถือเป็ นแนวทำงหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯ มีรำยได้ เป็ นไป
ตำมที่เคยประมำณกำรไว้ ส่วนเรื่ องประโยชน์ของกำรเปิ ด AEC หำกสำมำรถขำยรำยกำรโทรทัศน์ที่ผลิตโดยช่อง
ONE ได้ รำยได้ ที่เกิดขึ ้นก็จะเข้ ำมำที่ช่อง ONE
นำยไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่ำขึน้ อยู่กับว่ำกำรลงทุนนันเป็
้ นกำรลงทุนอะไร หำกเป็ นกำรลงทุนที่
เกี่ยวกับคอนเท้ นต์ของช่อง ONE ก็จะลงทุนโดยช่อง ONE แต่หำกเป็ นเรื่ องของกำรหำพันธมิตร (Partner) ก็จะ
ดำเนินกำรโดย บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ทังนี
้ ้กำรแข่งขันในธุรกิจทีวีดิจตอล มีปัจจัยหลัก 2 ปั จจัยที่จะทำให้ บริ ษัทฯ
สำมำรถแข่งขันและอยูร่ อดได้ อย่ำงมัน่ คงคือ กำรมีคนเก่ง มีฝีมือ และกำรมีเงินลงทุนที่เพียงพอ
นำยถกลเกียรติ วีรวรรณ ตอบว่ำจำกกำรที่บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มดำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์ อย่ำงจริ งจังตัง้ แต่เดือน
พฤศจิกำยน 2557 เป็ นต้ นมำ พบว่ำเรตติ ้งควำมนิยมของช่อง ONE ได้ ไต่ขึ ้นจำกอันดับ 10 มำเป็ นอันดับ 3-4 ใน
ปั จจุบนั ส่วนรำยได้ คำ่ โฆษณำมีอตั รำกำรเติบโตในแต่ละเดือนตังแต่
้ เดือนพฤศจิกำยน 2557 จนถึงเดือนกุมภำพันธ์
2558 อยูท่ ี่ร้อยละ 80 โดยตังเป
้ ้ ำหมำยไว้ วำ่ ภำยในปี 2558 นี ้ ช่อง ONE จะมีเรตติ ้งควำมนิยมติดอยู่ใน 5 อันดับแรก
ของทีวีดิจิตอล สำหรับเรื่ องกำรบริ หำรจัดกำรบุคลำกรเนื่องจำกธุรกิจนี ้ไม่ใช่ธุรกิจเครื่ องจักร เป็ นธุรกิจของคนและคน
อยูไ่ ด้ ด้วย “ใจ” และ “ควำมพอใจ” ซึง่ ไม่สำมำรถซื ้อได้ ด้วยเงิน แต่เป็ นเรื่ องของกำรรวมตัวกัน กำรทำงำนเป็ นทีมและ
ต้ องมีควำมเชื่อมัน่ ซึ่งกันและกัน ทีมงำนของช่อง ONE มีกำรรวมตัวกันมำนำนกว่ำ 20 ปี ซึ่งจำกผลงำนที่ผ่ำนมำ
สำมำรถพิสจู น์ได้ วำ่ เรำเป็ นทีมงำนที่ดีและเชื่อมัน่ ว่ำจะยิ่งดีมำกขึ ้นต่อๆ ไป
4. นำยชวลิต วิสรำญกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถำมรำยละเอียดเกี่ยวกับเรตติ ้งควำมนิยมว่ำเป็ นเรตติ ้งแบบใด เช่นเป็ นเรตติ ้ง
รวมหรื อเป็ นเรตติ ้งช่วงละครหลังข่ำวภำคค่ำ
นำยปรี ย์มน ปิ่ นสกุล ชี ้แจงว่ำจำกข้ อมูลกำรวัดเรตติ ้งควำมนิยมของ AC Nielsen (ไม่รวมช่อง 3 และช่อง 7) ณ
เดือนมกรำคม 2558 สรุปดังนี ้
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บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหำชน)

เรตติ ้งทัว่ ประเทศ
 ช่วงทังวั
้ น : ช่องที่มีเรตติ ้งควำมนิยมสูงสุดเรี ยงตำมลำดับดังนี ้คือ ช่องเวิร์คพอยท์ทีวี ช่อง 8
ช่องโมโน 29 ช่ อง ONE และช่องไทยรัฐทีวี
 ช่วงไพรม์ไทม์ (20.30-22.30 น.) : ช่องที่มีเรตติ ้งควำมนิยมสูงสุดเรี ยงตำมลำดับคือ ช่องเวิร์ค
พอยท์ทีวี ช่อง 8 ช่ อง ONE ช่องโมโน 29 และช่องไทยรัฐทีวี
เรตติ ้งในเขตกรุงเทพฯ ปริ มณฑลและเขตเมืองใหญ่
 ช่วงทังวั
้ น : ช่องที่มีเรตติ ้งควำมนิยมสูงสุดเรี ยงตำมลำดับดังนี ้คือ ช่องเวิร์คพอยท์ทีวี ช่องโมโน
29 ช่ อง ONE ช่อง 8 และช่องไทยรัฐทีวี
 ช่วงไพรม์ไทม์ (20.30-22.30 น.) : ช่องที่มีเรตติ ้งควำมนิยมสูงสุดเรี ยงตำมลำดับคือ ช่องเวิร์ค
พอยท์ทีวี ช่ อง ONE ช่องโมโน 29 ช่อง 8 และช่องไทยรัฐทีวี
วำระที่ 3

พิจำรณำอนุ มัติกำรเข้ ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและรำยกำรจำหน่ ำยไปซึ่งสินทรั พย์ โดยกำรขำย
เงินลงทุนในบริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด ที่บริ ษัทฯ ถือครองทัง้ ทำงตรงและทำงอ้ อมให้ กับบริ ษัท
จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง้ จำกัด ซึ่งมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ เป็ นผู้ถอื หุ้นรำยใหญ่

1. นำยศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถำมว่ำเมื่อบริ ษัทฯ มีกำรจำหน่ำยหุ้นของบริ ษัทที่ขำดทุนออกไปจะมีผล
ต่องบกำรเงินของบริ ษัทฯ อย่ำงไร
นำยปรี ย์มน ปิ่ นสกุล ตอบว่ำในช่วงที่ช่อง ONE ยังขำดทุน บริ ษัทฯ จะรับรู้ ผลขำดทุนของช่อง ONE ตำมสัดส่วน
กำรถือหุ้นคือร้ อยละ 51
วำระที่ 4

เรื่องอื่นๆ

1. นำยศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถำมว่ำธุรกิจ Home Shopping ของบริ ษัทฯ เป็ นอย่ำงไร
นำงสำวบุษบำ ดำวเรือง ตอบว่ำจำกผลกำรดำเนินงำนล่ำสุด ธุรกิจ Home Shopping ที่บริ ษัทฯ ได้ ร่วมทุนกับทำง
เกำหลีนนั ้ ประเทศไทยถือได้ ว่ำเป็ นประเทศแรกที่ ถึงจุดคุ้มทุน (Break Even) เร็ วที่สดุ และเร็ วกว่ำที่บริ ษัทฯ ได้
ประมำณกำรไว้
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