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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 

ประชุมเม่ือวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน)บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน)  

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 22555588  
ประชุมเม่ือวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เร่ิมประชุมเวลา 14.05 นาฬิกา 

ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21 

สุขุมวิทซอย 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

นายไพบูลย์ ดาํรงชัยธรรม  ประธานกรรมการได้มอบหมายให้ นางสาวบุษบา ดาวเรือง  รองประธานกรรมการ

ทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุ (“ประธาน”) โดยประธานได้มอบหมายให้ นางสาวพชัรรัตน์ พัชรภุช เลขานกุารบริษัท เป็น

ผู้ดําเนินการประชมุ (“ผู้ดาํเนินการประชุม”) 

แจ้งองค์ประชุม 

พิธีกรได้สรุปจํานวนผู้ เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558  (“ที่ประชุม”)  ของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 

จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กลา่วคือ มีผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง จํานวน 112 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 417,321,798 หุ้น  

มีผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชมุแทน จํานวน 189 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 88,327,852 หุ้น  โดยในจํานวนนีม้ีผู้ ถือหุ้นท่ี

มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ จํานวน 5 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 2,894,928 หุ้น  ดงันัน้เมื่อนบัรวมจํานวนผู้ ถือหุ้น

ท่ีมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชุมแทน มีจํานวนรวม 301 ราย   รวมเป็นจํานวนหุ้นทัง้สิน้ 

505,649,650 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.6684 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ จํานวน 819,949,729 หุ้น จึง

ถือวา่ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

จากนัน้พิธีกรได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุถึงมาตรการรักษาความปลอดภยัของโรงแรมท่ีเป็นสถานท่ีประชมุ กลา่วคือในกรณี

ท่ีเกิดเหตเุพลงิไหม้และได้ยินสญัญาณเตือนภยั ขอให้ออกจากห้องเพ่ือไปยงัจดุรวมพลของโรงแรม โดยมีทางออกไปยงัประตู

หนีไฟ ดงัภาพท่ีปรากฏบนหน้าจอ 

เปิดการประชุม 

หลงัจากแจ้งองค์ประชุมและมาตรการรักษาความปลอดภยัแล้ว  พิธีกรได้เชิญประธานกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและ

ผู้ รับมอบฉนัทะทกุทา่นเข้าสูก่ารประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558  

ประธานกลา่วตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทฯ ยงัคงตระหนกัถึงความสาํคญัและสนบัสนนุแนวทางการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสและความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น   ผู้ลงทนุ  และผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย    ดงันัน้ ในการจดัประชุมสามญัผู้

ถือหุ้นประจําปีทกุครัง้  บริษัทฯ จะคํานงึถึงสทิธิของผู้ ถือหุ้นและปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาส

ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมในการดํารงตําแหนง่กรรมการของบริษัทฯ  รวมทัง้เสนอวาระการประชุม

ลว่งหน้า สําหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558   อย่างไรก็ตาม ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือบคุคล

เพ่ือรับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการหรือเสนอวาระการประชมุเข้ามายงับริษัทฯ 
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นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558  รายงานประจําปี 2557  รายงาน

ผู้สอบบญัชีและงบการเงิน  และเอกสารประกอบการประชุม ทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ

ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัประชมุ คือตัง้แต่วนัท่ี 27 มีนาคม 2558  ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกและให้ผู้

ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชมุและข้อมลูประกอบการประชมุ   

หลงัจากนัน้  ประธานจึงกลา่วแนะนําคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการชุดย่อย  คณะผู้บริหารของบริษัทฯ และ

ผู้สอบบญัชีท่ีเข้าร่วมประชมุ ดงัมีรายช่ือตอ่ไปนี ้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม     จํานวน 8 ทา่น ดงันี ้

1. นายไพบลูย์  ดํารงชยัธรรม ประธานกรรมการ / ประธานท่ีปรึกษาบริษัท 

2. ดร.นริศ ชยัสตูร ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกําหนด 

คา่ตอบแทน 

3. นายเดช บลุสขุ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ 

4. นางสาวบษุบา  ดาวเรือง รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธาน

กรรมการบริหารกลุม่ / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่ 

5. นายกริช  ทอมมสั ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ / กรรมการ /  

กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารกลุ่ม / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสคิ 

6. นางสาวสวุิมล จึงโชติกะพิศิฐ กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน / ท่ีปรึกษาบริษัท

7. นายเกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน กรรมการ

8. นายสถาพร  พานิชรักษาพงศ์ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรม

ธุรกิจ 

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม   จํานวน 3 ทา่น ได้แก่ 

1. นางสาวสวุภา  เจริญยิ่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและจริยธรรม 

   ธุรกิจ 

2. นางสายทิพย์ มนตรีกลุ ณ อยธุยา กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการบริหารกลุม่ / ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม แชนแนล ดิจิทลั ทีวี 

3. นายกดุัน่ สขุมุานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรม 

ธุรกิจ 

คณะผู้บริหาร  ท่ีเข้าร่วมประชมุ จํานวน 4 ทา่น ดงันี ้

1. นายปรีย์มน ป่ินสกลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน / กรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการบริหารกลุม่  

2. นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง ประธานเจ้าหน้าท่ีการลงทนุ / กรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการบริหารกลุม่

3. นายบดินทร์ อดุล รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บจก.จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี จํากดั 

4. นายสรุพล พีรพงศ์พิพฒัน์ กรรมการผู้จดัการสายงานการตลาดและการขาย  
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ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สาํนักงาน อวีาย จาํกดั ท่ีเข้าร่วมประชมุ จํานวน 2 ทา่น ดงันี ้

1. นายกฤษดา เลศิวนา  ผู้สอบบญัชี 

2. นายพลกฤติ รัตนพฤกษ์พนัธ์ ผู้ช่วยผู้สอบบญัชี    

 โดยการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในวนันี ้  นายพลกฤติ รัตนพฤกษ์พันธ์   ทําหน้าท่ีเป็น  “Inspector”  ในการเป็น

สกัขีพยานการตรวจนบัคะแนนเสยีงและดแูลการประชมุให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

จากนัน้ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดําเนินการประชมุดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ

ก่อนเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระ  ผู้ ดําเนินการประชุมกล่าวเชิญให้ผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะรับฟัง

รายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียงเป็นมติท่ีประชมุ สําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ผ่าน

เทปวีดีทศัน์บนัทกึภาพและเสยีง (VTR) (เทปวีดีทศัน์มีความยาว ประมาณ 5 นาที) ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ข้อที ่1 ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั มาตรา 107 (1) และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 31 (1) กําหนดว่า

ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยใหน้บัหุน้หน่ึงเป็นเสียงหน่ึง ถา้

มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด  

ข้อที ่2   การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็น

ดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านัน้  โดยผูดํ้าเนินการประชุมจะเรียนถามในแต่ละวาระว่า มีผูใ้ด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออก

เสียง” หรือไม่   ถา้มี ขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะแสดงตนและมอบบตัรลงคะแนนเสียงที่ได้ออกเสียงและลงนามกํากบั

เรียบร้อยแลว้ ใหก้บัเจ้าหนา้ทีข่องบริษัทฯ  

ทัง้นี ้หากการประชุมผูถื้อหุ้นในครั้งนัน้ มีวาระเลือกตัง้กรรมการ   เพือ่ให้สอดคล้องกบัโครงการประเมินคณุภาพ

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี หรือ AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียง

ลงคะแนนแต่งตัง้กรรมการเป็นรายคนและบริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนทกุกรณี  โดยผูดํ้าเนินการประชุมจะเรียกชื่อบคุคลที่

ถูกเสนอชื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการเป็นรายคน และจะเก็บบตัรจากผูถื้อหุน้เฉพาะกรณีที ่“ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ก่อน 

และหลงัเสร็จส้ินการประชมุแลว้ขอใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านทีไ่ดอ้อกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระเลือกตัง้กรรมการ ส่งมอบ

บตัรลงคะแนนเสียงใหเ้จ้าหนา้ทีเ่พือ่เก็บเป็นหลกัฐานต่อไป 

ข้อที่ 3 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได ้ 

ข้อที่ 4 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉนัทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวน

คะแนนเสียงที่ผูถื้อหุ้นไดม้อบฉนัทะไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ  ทัง้นี้ ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผูถื้อหุ้นได้

ออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ เป็นคะแนนเสียงทีใ่ช้นบัเป็นมติทีป่ระชมุ  

ข้อที ่5 การออกเสียงลงคะแนน ตามหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียง

ในแต่ละวาระได้  ส่วนการออกเสียงลงคะแนน ตามหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค จะสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงได้ ซ่ึง

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค จะใช้เฉพาะกรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก

และดูแลหุน้เท่านัน้  
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 

ประชุมเม่ือวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. 

ข้อที ่6 ในการนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระ ผูดํ้าเนินการประชมุจะประกาศใหที้ป่ระชมุทราบเมื่อปิดการลงคะแนนทกุ

ครัง้ก่อนทําการประมวลผล โดยบริษัทจะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยการหกัคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออก

เสียง”  ออกจากจํานวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีม่าลงทะเบียนเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้ง

ผลการนบัคะแนนใหที้ป่ระชมุทราบในแต่ละวาระ 

ข้อที ่7 เพือ่ให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสดุต่อผูเ้ข้าประชุมโดยรวม ดงันัน้ในทกุ

ระเบียบวาระ ถ้าผูถื้อหุ้นหรือผูร้ับมอบฉนัทะต้องการแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซกัถาม  ขอให้ยกมือแสดงตน และแจ้งชื่อ

และนามสกุลต่อที่ประชุม แล้วจึงแสดงความคิดเห็น หรือข้อซกัถามที่มีใจความกระชบั ตรงประเด็นและเกี่ยวข้องกบัวาระที่

นําเสนอ ณ ขณะนัน้ แต่หากผูถื้อหุ้นหรือผูร้ับมอบฉนัทะจะสอบถามหรือแสดงความเห็นในเร่ืองอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่

กําหนด ขอให้นําเสนอในวาระอื่นๆ เพราะเป็นวาระที่เปิดกว้างสําหรับคําถามหรือความเห็นทัว่ไป หรือสามารถถามกบั

ผูบ้ริหารได้หลงัเสร็จส้ินการประชุม 

ข้อที่ 8 ภายหลงัการประชุมเสร็จส้ินแล้ว  ขอให้ผู้ถือหุ้นและผูร้ับมอบฉนัทะมอบบตัรลงคะแนนใหเ้จ้าหนา้ที่ของ

บริษัทฯ เพือ่เก็บไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป 

ผู้ดําเนินการประชุมอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีการประมวลผลและนบัคะแนนเสียงคะแนนเป็นมติท่ีประชุม โดย

ระบบคอมพิวเตอร์ ดงันี ้

- ขัน้ท่ี 1 เจ้าหน้าท่ีจะบนัทกึคะแนนเสยีงตามการลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุทัง้หมดเป็น “เห็นด้วย”

- ขัน้ท่ี 2 เจ้าหน้าท่ีจะหกัคะแนนเสยีง “ไมเ่ห็นด้วย” และ “งดออกเสยีง” ออกตามการมอบฉนัทะทัง้หมด

- ขัน้ท่ี 3 เจ้าหน้าท่ีจะหกัคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” จากการยกมือและสง่บตัรในห้อง

ประชมุ จากนัน้ผู้ดําเนินการประชมุจะสรุปผลการลงคะแนนตอ่ท่ีประชมุในแตล่ะวาระ

ผู้ดําเนินการประชุมแนะนําเพ่ิมเติมเก่ียวกับแนวทางในการถามคําถามหรือแสดงความเห็นในท่ีประชุมกล่าวคือ

ผู้ เข้าร่วมประชมุท่ีมีคําถามหรือต้องการแสดงความเห็น ขอให้ยกมือแสดงตนและใช้ไมโครโฟนท่ีจดัไว้ให้ตามตําแหน่งต่างๆ 

และขอให้แจ้งตอ่ท่ีประชมุด้วยวา่เป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ  ช่ือ นามสกุลใด  เพ่ือบริษัทฯ ได้บนัทึกรายงานการประชุม

ได้ชดัเจนและถกูต้องคะ่ สาํหรับการแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามขอให้มีใจความกระชบั ตรงประเด็นและเก่ียวข้องกบัวาระ

ท่ีนําเสนอ ณ ขณะนัน้ๆ 

หลงัจากนัน้ ผู้ดําเนินการประชมุจึงขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาตามระเบียบวาระตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2558 

ผู้ดําเนินการประชุมเรียนเชิญประธานเป็นผู้ แถลงต่อท่ีประชุม โดยประธานกล่าวว่ารายงานการประชุม

วสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558  ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2558  ได้มีการบนัทึกรายละเอียด  ผลการลงคะแนนเสียง 

มติท่ีประชมุในแตล่ะวาระ   พร้อมทัง้คําถาม คําตอบต่างๆ ในท่ีประชุม ไว้ตามความเป็นจริง จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น

พิจารณารับรองรายงานการประชมุฯ ดงักลา่ว  โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมฯ นีผ้่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่ง

ปรากฎวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดทกัท้วงหรือขอแก้ไขมายงับริษัทฯ   
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 

ประชุมเม่ือวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามข้อสงสยัหรือแสดงความเห็นหากมีข้อแก้ไขใน

รายงานการประชมุฯ ดงักลา่ว ซึง่ปรากฏวา่ไมม่ีทา่นใดขอแก้ไขหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  จึงได้ขอให้ท่ีประชมุ

พิจารณาลงมติ  

ในระหว่างวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จํานวน 12 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 145,439 หุ้น รวมเป็น

จาํนวนหุ้นทัง้สิน้ 505,795,089 หุ้น คิดเป็นจํานวนผู้ เข้าประชมุทัง้สิน้ 313 ราย 

ท่ีประชมุได้พิจารณาออกเสยีงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก

เสยีงลงคะแนนรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 ด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้ (ปิดลงมติเวลา 14:21 

นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 505,791,686 99.9993 

ไมเ่ห็นด้วย 3,403 0.0007 

งดออกเสยีงลงคะแนน 0 - 

รวมทัง้สิน้ 505,795,089 100.0000 

วาระที่ 2    รับทราบการแถลงผลการดาํเนินงานในรอบปี 2557 และรับทราบรายงานประจาํปี 2557 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานเป็นผู้แถลงต่อท่ีประชุม   ประธานกลา่วว่าในช่วงปี 2557 ถือเป็นปี

แห่งการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัของบริษัทฯ โดยได้ปรับยุทธศาสตร์การทําธุรกิจเพ่ือขยายตวัเข้าสู่ธุรกิจดิจิทลัทีวี พร้อมกับ

วางรากฐานเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งยิ่งขึน้ให้กบัธุรกิจเพลงและธุรกิจสื่อ ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือกบัพนัธมิตรชัน้นํา 

เช่น CTH และ YouTube  การเปิดคอนเสิร์ตฮอลล์ขนาดกลางช่ือ “เมืองไทย จีเอ็มเอ็ม ไลฟ์ เฮ้าส์” ท่ีชัน้ 8 ศูนย์การค้า

เซ็นทรัลเวิลด์ ท่ีจผุู้ชมได้ 2,000 ท่ีนัง่ ซึง่ถือเป็นช่องทางท่ีจะให้ศิลปินระดบักลางมีเวทีในการแสดงผลงานอนัจะเป็นโอกาสใน

การพฒันาตนเองเพ่ือก้าวสูก่ารเป็นศิลปินชัน้แนวหน้าตอ่ไป 

  สาํหรับธุรกิจดิจิทลัทีวี ทัง้ช่อง ONE และ GMM 25 ตา่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากเรตติง้ท่ีดีขึน้อย่าง

ต่อเน่ือง ตามท่ีได้เคยรายงานให้ท่านผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชุมวิสามัญครัง้ท่ีแล้ว นอกจากนีย้งัมีธุรกิจโฮมช้อปปิง้ 

ภายใต้ช่ือ “O Shopping”  ท่ีประสบความสาํเร็จอยา่งโดดเดน่ โดยสามารถถึงจดุคุ้มทนุได้เร็วกวา่เปา้หมายท่ีตัง้ไว้กวา่สองปี 

 นอกเหนือจากความสาํเร็จทางธุรกิจแล้ว กลุม่บริษัทฯ ยงัคงยดึมัน่แนวคิดในการดําเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัการ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดีและการพฒันาสงัคมอย่างต่อเน่ืองซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากรางวลัต่างๆ ท่ีได้รับจากหลายองค์กร เช่น 

การเป็น 1 ใน 29 บริษัทจดทะเบียนจาก 550 บริษัท ท่ีได้รับคะแนนประเมินด้านการกํากบัดแูลกิจการในระดบั “ดีเลิศ” จาก

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ มากมาย ซึ่งได้เปิดเผยอยู่ในรายงาน

ประจําปีท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นแล้ว 

สิ�งที�สง่มาด้วย 2



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน) 

6 | P a g e
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 

ประชุมเม่ือวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. 

  ในส่วนของผลการดําเนินงานด้านธุรกิจ ประธานได้มอบหมายให้   นายปรีย์มน ป่ินสกุล (“นายปรีย์มน”) 

เป็นผู้รายงานผลการดําเนินงานให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ ทัง้นีส้าระสาํคญัสรุปได้ดงันี ้

สรุปภาพรวมผลการดาํเนินงานด้านธุรกิจในปี 2557 

1. ธุรกิจเพลง : มีรายได้ 2,885.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6.4 รายได้ในสว่นของการขายแผ่นเพ่ิมขึน้จาก

จํานวนอลับัม้ท่ีเพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะอลับัม้รวมฮิต  รายได้จาก YouTube ท่ีเร่ิมรับรู้ตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2557 เพ่ิม

จาก 8 ล้านบาทในเดือนแรกเป็น 11 ล้านบาทในปัจจบุนั  รายได้จากการบริหารศิลปินและการบริหารลขิสทิธ์ิเพ่ิมขึน้

ประมาณร้อยละ 11 และ ร้อยละ 8 ตามลําดบั  สว่นท่ีลดลงได้แก่รายได้จากช่องทางจดัจําหน่ายต่างๆ ลดลงทกุ

ช่องทาง (ยกเว้น 7 Eleven)   รายได้จากคอนเสร์ิตลดลงจาก 23 คอนเสร์ิตในปี 2556 เหลอื 14 คอนเสร์ิตในปี 2557

และรายได้ของ Digital Business ลดลงร้อยละ 18

ในปี 2558 คาดการณ์วา่จํานวนอลับัม้จะใกล้เคียงกบัปี 2557 โดยจะมีการเพ่ิมรายได้ในสว่นของ KK Box จากการ

ขยายฐานสมาชิกอยา่งตอ่เน่ือง  รายได้จาก YouTube ทัง้ในสว่น Music and Non-Music Contents รวมถึงรายได้

จากโชว์บิซและงานแสดงท่ีจะดีขึน้จากสภาพเศรษฐกิจท่ีฟืน้ตวัและการรับรู้รายได้จากมิวสคิฮอลล์ท่ีมีแผนในการจดั

กิจกรรมอยา่งตอ่เน่ืองตลอดปี

2. ธุรกิจดิจิทลัทีวี : ช่อง One และ GMM 25 มีรายได้ 126.4 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนร้อยละ 126.4 จากการเปิด

ตวัอยา่งเป็นทางการในเดือนตลุาคม 2557

ในปี 2558 มีแผนขบัเคลื่อนสูค่วามเป็นผู้ นํา 5 อนัดบัแรกของช่องดิจิทลัทีวี โดยการเพ่ิม Content ต่างๆ เน้นละคร

และซิทคอมในช่วงไพร์มไทม์ และขยายฐานผู้ ชมในโซนต่างจังหวัดและปริมณฑลพร้อมกับการสร้าง Brand

Awareness ให้แพร่หลาย

3. ธุรกิจสื่อ : มีรายได้ 3,919.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 23 โดยรายได้จากภาพยนตร์เพ่ิมขึน้ร้อยละ 20.9

จากภาพยนตร์ท่ีออกฉาย 3 เร่ืองคือ “คิดถึงวิทยา” จํานวน 100 ล้านบาท  “ฝากไว้ในกายเธอ” จํานวน 68 ล้านบาท

และ “ไอฟาย...แต๊งกิว้...เลิฟยู้” จํานวน 320 ล้านบาท  ขณะท่ีรายได้สว่นของโทรทศัน์ วิทยุและสื่อสิง่พิมพ์ลดลง

ตามภาวะเศรษฐกิจ การเมืองและการเปลี่ยนถ่ายไปสูร่ะบบดิจิทลั โดยโทรทศัน์ ลดลงร้อยละ 38.4  วิทยลุดลงร้อย

ละ 16 และสือ่สิง่พิมพ์ลดลงร้อยละ 27.6

4. ธุรกิจโฮมช้อปปิง้ : มีรายได้ 1,135.3 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนร้อยละ 103.1 โดยมีรายได้เฉลี่ยเพ่ิมจาก 3 ล้าน

บาทตอ่วนัเป็น 4.5 ล้านบาทตอ่วนั มีฐานลกูค้ามากกวา่ 500,000 ราย และมีอตัราการซือ้ซํา้มากกวา่ร้อยละ 40

ในปี 2558 หากสภาพเศรษฐกิจฟืน้ตวั คาดว่ามลูคา่ตลาดรวมจะเติบโตเกิน 10,000 ล้านบาท โดยจะเน้นกลยทุธ์

การขายท่ีแตกต่างและเพ่ิมสดัสว่นของ Local Sourcing สนิค้าจากผู้ผลิตในประเทศท่ีมีคณุภาพดี พร้อมกบัขยาย
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 

ประชุมเม่ือวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. 

ฐานลูกค้าและช่องทางการขายมุ่งเน้นการเข้าถึงกลุ่มผู้ มีกําลังซือ้สูงและกลุ่มลูกค้าออนไลน์ท่ีนิยมใช้งาน

อินเทอร์เน็ตและโมบายล์แพลทฟอร์ม 

5. ธุรกิจการขาย Set Top Box และโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม :

 แพลตฟอร์ม GMM Z : มีรายได้เพ่ิมขึน้ 51 ล้านบาท จากยอดขายกลอ่งประเภท HD Mini และ HD Lite

 โทรทศัน์ผ่านดาวเทียม : รายได้ลดลงจากการยกเลิกช่องดาวเทียมและชะลอค่าใช้จ่ายโฆษณาในช่วง

เปลีย่นระบบไปเป็นดิจิทลั

นอกจากนัน้     นายปรีย์มน ได้นําเสนอสรุปผลการวดัเรตติง้โดย AC Nielsen ณ เดือนมีนาคม 2557 (ไม่นบั

รวมทีวีอนาลอ็คช่อง 3 ช่อง 5 และช่อง 7)  สรุปสาระสาํคญัดงันี ้

เรตติง้ทัว่ประเทศ 

 ช่วงทัง้วนั : ช่องท่ีมีเรตติง้ความนิยมสงูสดุเรียงตามลําดบัดงันีค้ือ   ช่องเวิร์คพอยท์ทีวี   ช่อง 8   ช่อง

โมโน 29   ช่อง ONE  และช่องไทยรัฐทีวี

 ช่วงไพรม์ไทม์ (20.20-22.20 น.) : ช่องท่ีมีเรตติง้ความนิยมสงูสดุเรียงตามลําดบัคือ ช่องเวิร์คพอยท์

ทีวี  ช่อง ONE  ช่อง 8  ช่องไทยรัฐทีวี และช่องโมโน 29

เรตติง้ในเขตเมืองใหญ่ 

 ช่วงทัง้วนั : ช่องท่ีมีเรตติง้ความนิยมสงูสดุเรียงตามลาํดบัดงันีค้ือ   ช่องเวิร์คพอยท์ทีวี   ช่องโมโน 29

ช่อง ONE   ช่อง 8  และช่องไทยรัฐทีวี

 ช่วงไพรม์ไทม์ (20.20-22.20 น.) : ช่องท่ีมีเรตติง้ความนิยมสงูสดุเรียงตามลําดบัคือ ช่องเวิร์คพอยท์

ทีวี  ช่อง ONE  และช่องไทยรัฐทีวี

เรตติง้ในเขตกรุงเทพฯ 

 ช่วงทัง้วนั : ช่องท่ีมีเรตติง้ความนิยมสงูสดุเรียงตามลาํดบัดงันีค้ือ   ช่องเวิร์คพอยท์ทีวี   ช่องโมโน 29

ช่อง ONE  และช่อง 8

 ช่วงไพรม์ไทม์ (20.20-22.20 น.) : ช่องท่ีมีเรตติง้ความนิยมสงูสดุเรียงตามลําดบัคือ ช่องเวิร์คพอยท์

ทีวี  ช่อง ONE  ช่องโมโน 29 และช่องไทยรัฐทีวี

 จากนัน้นายปรีย์มนได้นําเสนอความคืบหน้าเก่ียวกบัการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ (กสทช) ในเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้

 การเปิดประมลูบริษัทวดัเรตติง้ทีวีดิจิทลัโดย Media Research Bureau

 การจดัเรียงช่อง 1-10 ในกลอ่งดาวเทียมและเคเบิล้

 การขยายโครงขา่ย MUX

 โครงการแจกคปูองดิจิทลัทีวี 

 การเลือ่นจ่ายเงินคา่ประมลูดิจิทลัทีวี 

 การรับชมช่อง HD ในระบบดาวเทียม
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 

ประชุมเม่ือวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. 

 เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน  ผู้ดําเนินการประชุมจึงได้สรุปว่าท่ี

ประชมุรับทราบผลการดําเนินงานในรอบปี 2557 และรับทราบรายงานประจําปี 2557   

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนสาํหรับรอบปีบญัช ีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เรียนเชิญ ดร.นริศ ชยัสตูร  (“ดร.นริศ”)  ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้

แถลงตอ่ท่ีประชมุ  

ดร.นริศ กลา่วว่างบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบกําไรขาดทนุของบริษัทฯ  สําหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้ความ

เห็นชอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานของผู้สอบบญัชี งบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบ

การเงินของบริษัทฯ มีข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วนตามข้อเท็จจริงและได้รับการจดัทําตามมาตรฐานบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป โดยได้

ผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ แล้ว คือ คณุกฤษดา เลิศวนา แห่งบริษัท สํานกังาน อีวาย 

จํากดั  โดยผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินโดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

จากนัน้ ดร.นริศ ได้มอบหมายให้ นายปรีย์มน เป็นผู้สรุปสาระสาํคญัของงบการเงินให้ท่ีประชมุพิจารณา สรุป

สาระสาํคญัได้ดงันี ้ 

งบกาํไรขาดทุน
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 

ประชุมเม่ือวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. 

สินทรัพย์รวม 

หนีส้นิรวม 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 

ประชุมเม่ือวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ในระหว่างวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จํานวน 36 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 133,161,509 หุ้น รวม

เป็นจาํนวนหุ้นทัง้สิน้ 638,956,598 หุ้น คิดเป็นจํานวนผู้ เข้าประชมุทัง้สิน้ 349 ราย 

ท่ีประชมุได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนอนมุตัิงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ สําหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียง

ดงัตอ่ไปนี ้  (ปิดลงมติเวลา 15:17 นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 638,956,495 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 103 0.0000 

งดออกเสยีงลงคะแนน 0 - 

รวมทัง้สิน้ 638,956,598 100.0000 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการงดจดัสรรเงนิกาํไรส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจากผลการดาํเนินงาน

ปี 2557 

 ผู้ดําเนินการประชุมได้เรียนเชิญนายปรีย์มน นําเสนอข้อมลูต่อท่ีประชุม โดยนายปรีย์มนแถลงต่อท่ีประชุมว่า 

ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ กําหนดวา่ “บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ่งไว้

เป็นทนุสาํรองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา  จนกวา่ทนุสาํรองนีจ้ะมีจํานวน
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 

ประชุมเม่ือวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. 

ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ 10 ของทุนจดทะเบียน  เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้ต้องมีทุนสํารอง

มากกวา่นัน้” 

สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2557 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานขาดทนุสทุธิจํานวน 3,963 ล้านบาท ทํา

ให้ไมส่ามารถจดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมายได้  จึงขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเพ่ืออนมุตัิการงดจดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมาย  

 ผู้ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสยั ปรากฏว่าไม่มีท่านใด

สอบถามรายละเอียดอ่ืนใด จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ  

ในระหว่างวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จํานวน 1 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 1,098 หุ้น รวมเป็น

จาํนวนหุ้นทัง้สิน้ 638,957,696 หุ้น คิดเป็นจํานวนผู้ เข้าประชมุทัง้สิน้ 350 ราย 

ท่ีประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนมุตัิการงดจดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้  (ปิดลงมติเวลา 15:24 นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 638,957,593 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 103 0.0000 

งดออกเสยีงลงคะแนน 0 - 

รวมทัง้สิน้ 638,957,696 100.0000 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัตกิารงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2557 

ผู้ดําเนินการประชมุได้เรียนเชิญ นายปรีย์มน เป็นผู้ นําเสนอรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ

 นายปรีย์มน ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่จากผลการดําเนินงานในปี 2557 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มี

ผลการดําเนินงานขาดทนุสทุธิจํานวน 3,963 ล้านบาท  ทําให้ไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลได้    จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา

อนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2557 

ข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปี 2554-2557 ปรากฎดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

งบเดี่ยว งบเดี่ยว งบเดี่ยว งบเดี่ยว 

กําไร/(ขาดทนุ) สทุธิ : ล้านบาท (3,963.3) 254.2 380.8 532.3 

กําไร/(ขาดทนุ) สะสม : ล้านบาท (3,015.2) 948.1 647.2 266.4 

กําไร/(ขาดทนุ) ตอ่หุ้น : บาท (6.02) 0.45 0.72 1.00 

อัตราการจ่ายเงนิปันผล 

- เงินปันผลระหวา่งกาล (บาทตอ่หุ้น) - - - 0.54 

- เงินปันผลประจําปี (บาทตอ่หุ้น) เสนองด - - -

รวมอัตราการจ่ายเงนิปันผลทัง้ปี - - - 0.54 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 2
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 

ประชุมเม่ือวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

งบเดี่ยว งบเดี่ยว งบเดี่ยว งบเดี่ยว 

จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น) - เดิม - - 530.3 530.3 

จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น) - ใหม ่ 819.9 636.3 - - 

รวมเงินปันผลจ่ายทัง้ปี (ล้านบาท) - - - 286.3 

สดัสว่นการจา่ยเงินปันผล (ร้อยละ) - - - 53.8 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสยั ปรากฏว่าไม่มีท่านใด

สอบถามรายละเอียดอ่ืนใด จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ   

ในระหวา่งวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จํานวน 1 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 10 หุ้น รวมเป็นจํานวน

หุ้นทัง้สิน้ 638,957,706 หุ้น คิดเป็นจํานวนผู้ เข้าประชมุทัง้สิน้ 351 ราย 

ท่ีประชมุได้พิจารณาออกเสยีงลงคะแนนและมีมติด้วยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีง 

ลงคะแนนอนุมตัิงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้ (ปิดลงมติเวลา 15:25 

นาฬิกา) 

วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 ผู้ดําเนินการประชมุได้แจ้งท่ีประชมุขอแก้ไขข้อมลูท่ีคลาดเคลือ่นเก่ียวกบัประวตัิของ นายสวุิทย์ มาไพศาลสิน

สว่นท่ีเก่ียวกบัคณุวุฒิการศึกษา จากปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

จากนัน้ได้เรียนเชิญประธานนําเสนอรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ 

 ประธานแถลงต่อท่ีประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่ง

กําหนดให้กรรมการบริษัทต้องหมนุเวียนออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททัง้หมด สาํหรับปี

2558 นี ้กรรมการบริษัทท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนง่ตามวาระจํานวน 4 ทา่น จากจํานวนกรรมการบริษัททัง้หมด 11 ท่าน 

ประกอบด้วยบคุคลดงัท่ีปรากฎในตาราง พร้อมกนันีไ้ด้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ นางสาวสวุภา เจริญยิ่ง กรรมการอิสระท่ีครบวาระ

การดํารงตําแหนง่ได้แสดงความประสงค์ท่ีจะไมรั่บการพิจารณาตอ่วาระการดํารงตําแหนง่เน่ืองจากมีภารกิจท่ีต้องรับผิดชอบ

เพ่ิมขึน้มาก ทําให้ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการของบริษัทฯ ได้อยา่งเต็มท่ี จากนัน้ประธานแจ้งว่าเพ่ือให้ท่ีประชุมได้ออก

เสียงลงคะแนนอย่างสะดวก ประธาน และนางสาวสวุิมล จึงโชติกะพิศิฐ จะขอออกจากห้องประชุมเป็นการชัว่คราวและจะ

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 638,913,827 99.9999 

ไมเ่ห็นด้วย 559 0.0001 

งดออกเสยีงลงคะแนน 0 - 

รวมทัง้สิน้ 638,957,706 100.0000 

สิ�งที�สง่มาด้วย 2
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 

ประชุมเม่ือวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. 

ชื่อ ตําแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
นางสาวบุษบา ดาวเรือง กรรมการ (รองประธานกรรรมการบริษัท ) กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารกลุ่ม

นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารกลุ่ม

นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

กลบัเข้ามาอีกครัง้เมื่อการลงคะแนนเสียงในวาระนีเ้สร็จสิน้แล้ว โดยขอให้ผู้ดําเนินการประชุมเป็นผู้ นําเสนอข้อมูลต่อท่ี

ประชมุ 

หลงัจากท่ีกรรมการทัง้ 2 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมแล้ว ผู้ดําเนินการประชุมแถลงว่าเพ่ือเป็นการสง่เสริม

และสนบัสนนุนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม

ในการดํารงตําแหนง่กรรมการเป็นการลว่งหน้า ผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แตว่นัท่ี 7 พฤศจิกายน 2557 ถึงวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 

2558 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้ นเสนอรายช่ือบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ  ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ซึ่งไม่นบัรวมกรรมการท่ีมีสว่นได้เสียท่ีครบวาระมีความเห็นว่ากรรมการท่ีครบ

กําหนดออกจากตําแหนง่ตามวาระ 3  ทา่นข้างต้น สมควรท่ีจะได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และ

เห็นชอบให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ นายสวุิทย์ มาไพศาลสนิ เป็นกรรมการอิสระ แทน นางสาวสวุภา เจริญยิ่ง  โดยประวตัิย่อ

ของกรรมการทัง้ 4 ทา่น และรายละเอียดท่ีจําเป็นตา่งๆ  ได้นําเสนออยูใ่นเอกสารประกอบการประชมุท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้น 

 จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชมุได้ชีแ้จงท่ีประชมุวา่การลงคะแนนเสยีงนี ้จะให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนแตง่ตัง้

กรรมการเป็นรายบคุคล และขอให้ผู้ ถือหุ้นแสดงตนและมอบบตัรลงคะแนนให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ เฉพาะ กรณีที่ไม่เห็น

ด้วยหรืองดออกเสียงเท่านัน้  และหลงัจากท่ีประชมุได้ลงคะแนนครบทัง้ 4 ท่านแล้ว ผู้ดําเนินการประชุมจึงจะประกาศผล

คะแนนของทัง้ 4 ทา่น พร้อมกนั  อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นไปตามแนวปฏิบตัิท่ีดีภายใต้ “โครงการการประเมินคณุภาพการจดั

ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีของบริษัทจดทะเบียน” โดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ดงันัน้บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนน

เสยีงจากผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทกุรายท่ีเข้าประชมุและลงคะแนนเสยีง “เห็นด้วย” ในวาระนีด้้วย 

 ผู้ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสยั ปรากฏว่าไม่มีท่านใด

สอบถามรายละเอียดอ่ืนใด จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ  

 ในระหว่างวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จํานวน 1 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 6 หุ้น รวมเป็นจํานวน

หุ้นทัง้สิน้ 638,957,712 หุ้น คิดเป็นจํานวนผู้ เข้าประชมุทัง้สิน้ 352 ราย 

ท่ีประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการทัง้ 4 ท่าน ดํารงตําแหน่งกรรมการ

ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้      

สิ�งที�ส่งมาด้วย 2



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน) 

14 | P a g e
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 

ประชุมเม่ือวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. 

ท่านที่ 1: นางสาวบุษบา ดาวเรือง 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 637,780,010 99.8164 

ไมเ่ห็นด้วย 1,173,102 0.1836 

งดออกเสยีงลงคะแนน 4,600 - 

รวมทัง้สิน้ 638,957,712 100.0000 

ท่านที่ 2: นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 637,773,581 99.8157 

ไมเ่ห็นด้วย 1,177,500 0.1843 

งดออกเสยีงลงคะแนน 6,631 - 

รวมทัง้สิน้ 638,957,712 100.0000 

 ท่านที่ 3: นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 637,764,158 99.8157 

ไมเ่ห็นด้วย 1,177,500 0.1843 

งดออกเสยีงลงคะแนน 16,054 - 

รวมทัง้สิน้ 638,957,712 100.0000 

ท่านที่ 4: นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 637,264,158 99.8156 

ไมเ่ห็นด้วย 1,177,523 0.1844 

งดออกเสยีงลงคะแนน 516,031 - 

รวมทัง้สิน้ 638,957,712 100.00000 

จากนัน้ผู้ดาํเนินการประชมุได้เชิญให้กรรมการทัง้ 2 ทา่นกลบัเข้าสูห้่องประชมุ

สิ�งที�สง่มาด้วย 2
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 

ประชุมเม่ือวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. 

วาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะะกรรมการชุดย่อยสาํหรับปี 

2558 

  ผู้ดําเนินการประชุมเรียนเชิญประธานนําเสนอข้อมลูต่อท่ีประชุม โดยประธานแถลงว่าคณะกรรมการบริษัท

โดยการนําเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาเร่ืองค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อย สําหรับปี 2558 โดยได้กลัน่กรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ี 

บทบาท  ความรับผิดชอบ  ความสมเหตสุมผลกบัประโยชน์ท่ีได้รับจากกรรมการ   รวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจของบริษัทฯ 

รวมทัง้ได้มีการนําผลสาํรวจคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจําปี 2557 

ท่ีจัดทําโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มาพิจารณาประกอบด้วย จึงมีความเห็นว่าค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเคยอนมุตัิไว้เดิมมีความเหมาะสมแล้วและมีจํานวนใกล้เคียงกบัค่าเฉลี่ย

โดยรวมของตลาด จึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการตรวจสอบสาํหรับปี 2558 เทา่กบัปีท่ีผา่นมา ตามรายละเอียดดงันี ้

7.1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2558   จํานวน 6,000,000 บาท ซึ่งจะจ่ายในรูปของเบีย้ประชุมและ

บําเหน็จประจําปี ดงันี ้

อตัราคา่เบีย้ประชมุ

 (หนว่ย : บาท/คน/ครัง้)   

ตาํแหน่ง ปี 2558 (ที่เสนอ) ปี 2557 ปี 2556 

ประธานกรรมการบริษัท 13,000 13,000 13,000 

กรรมการอิสระ (ทา่นละ) 13,000 13,000 13,000 

กรรมการบริษัท (ทา่นละ) 3,000 3,000 3,000 

คา่บําเหน็จประจําปี   จ่ายจากคา่ตอบแทนคณะกรรมการหลงัจากหกัคา่เบีย้ประชมุทัง้หมดท่ีจา่ยในปี 2558 แล้ว ซึง่จะ

ถูกจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่านตามสดัส่วนจํานวนครัง้ท่ีเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท  โดยจัดสรรให้ประธาน

กรรมการบริษัทคิดเป็น 2 เท่า ของจํานวนครัง้ท่ีเข้าประชมุคณะกรรมการบริษัท และให้ประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาจดัสรรบําเหน็จให้กรรมการแตล่ะทา่นตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว  

คา่ตอบแทนท่ีมิใช่ตวัเงิน/สทิธิประโยชน์อ่ืน  ไมม่ ี

7.2)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2558  ได้แก่คา่ตอบแทนรายปี จํานวน  650,000 บาท โดยมอีตัรา

การจา่ยคา่ตอบแทนดงันี ้

สิ�งที�สง่มาด้วย 2
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 

ประชุมเม่ือวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. 

  (หนว่ย : บาท)   

ตาํแหน่ง ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 200,000 200,000 200,000 

กรรมการตรวจสอบ (ทา่นละ) 150,000 150,000 150,000 

คา่ตอบแทนท่ีมิใช่ตวัเงิน/สทิธิประโยชน์อ่ืน  ไมม่ ี

7.3)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น  ได้แก่ คณะกรรมการบริหารกลุ่ม  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ไม่มีการจ่าย

คา่ตอบแทน 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามข้อสงสยั ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถาม

รายละเอียดอ่ืนใด จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ  

ท่ีประชมุได้พิจารณาออกเสยีงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้

ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนมุตัิการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบสําหรับปี 2558 ตามท่ี

เสนอข้างต้นทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้(ปิดลงมติเวลา 15:37 นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 638,902,579 99.9914 

ไมเ่ห็นด้วย 7,190 0.0011 

งดออกเสยีงลงคะแนน 47,943 0.0075 

รวมทัง้สิน้ 638,957,712 100.0000 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรับปี 2558 

ผู้ดําเนินการประชมุ ได้เรียนเชิญ ดร.นริศ เป็นผู้ นําเสนอรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ

ดร.นริศ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายซึง่กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้

ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปี  โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลัน่กรองการเลือกผู้สอบ

บญัชีแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย 

จาํกัด (“อีวาย”) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งอีวายเป็นผู้สอบบญัชี

ของบริษัทฯ มาตัง้แตปี่ 2538 และถือได้วา่มีมาตรฐานการทํางานท่ีดี  มีความเป็นอิสระในการทํางาน มีผลงานในการปฏิบตัิ

หน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีเป็นท่ีนา่พอใจ จึงเห็นควรกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ตอ่ไปนี ้เป็นผู้ ทําการสอบทาน  ตรวจสอบ 

และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ กลา่วคือ:  

สิ�งที�สง่มาด้วย 2
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 

ประชุมเม่ือวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. 

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ: 

(1) นายเติมพงษ์  โอปนพนัธุ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี   4501   หรือ 

(2) นายกฤษดา เลศิวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี   4958   หรือ 

(3) นางพนูนารถ เผา่เจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี   5238 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้อีวายจดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของอี

วาย ทําหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ ซึง่ผู้สอบบญัชีท่ีเสนอ

ข้างต้นมิได้มีความสมัพนัธ์ หรือมีสว่นได้เสียกบับริษัทฯ / บริษัทในเครือ / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ / หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบั

บคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ: 

พร้อมกันนี ้ขอเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2558 เป็น

จาํนวนเงนิไม่เกิน 2,920,000 บาท  เทา่กบัปีท่ีผ่านมา โดยไม่รวมค่าสอบบญัชีท่ีอาจเพ่ิมขึน้จากการควบควมกิจการหรือ

การขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต   

สําหรับค่าบริการอ่ืน (Non audit services fee) ในรอบปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอ่ืนจากอีวาย โดย

สามารถสรุปคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

 (หนว่ย:บาท) 

บริษัท ค่าสอบบัญช ี

ปี 2558 

(ที่เสนอ) 

เพิ่ม / (ลด) 

คิดเป็น 

ค่าสอบบัญช ี

ปี 2557 

เพิ่ม / (ลด) 

คิดเป็น 

ค่าสอบบัญช ี

ปี 2556 

- บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) 2,920,000 0% 2,920,000 0% 2,920,000 

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

ผู้ดําเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามข้อสงสยั ปรากฏวา่ไมม่ีทา่นใดสอบถามข้อ

สงสยั ผู้ดําเนินการประชมุจึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ  

ท่ีประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบญัชี ประจําปี 2558 ตามท่ีเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง

ดงัตอ่ไปนี ้(ปิดลงมตเิวลา 15:40 นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 638,907,202 99.9989 

ไมเ่ห็นด้วย 7,190 0.0011 

งดออกเสยีงลงคะแนน 43,320 - 

รวมทัง้สิน้ 638,957,712 100.0000 

สิ�งที�สง่มาด้วย 2
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 

ประชุมเม่ือวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. 

วาระที่ 9 เร่ืองอื่นๆ 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีประสงค์จะเสนอเร่ืองอ่ืนให้ท่ีประชุมพิจารณา 

เพ่ือให้สิทธิผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 105 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ  แต่ปรากฎว่าไม่มีผู้ ใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชุมพิจารณา

นอกเหนือจากวาระท่ีกําหนดในหนงัสือนดัประชุม (สําหรับคําถามและความเห็นต่างๆ ในแต่ละวาระ ได้มีการบนัทึกไว้ตาม

เอกสารแนบท้ายรายงานฉบบันี)้ 

จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชมุจึงกลา่วเชิญประธานปิดการประชมุ

ประธานกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีได้สละเวลามาร่วมประชมุในครัง้นี ้และกลา่วปิดการประชมุ

ปิดประชุมเวลา : 16.24 นาฬิกา 

 ลงช่ือ ………-นางสาวบุษบา ดาวเรือง-…..…ประธานท่ีประชมุ

  (นางสาวบษุบา ดาวเรือง) 

 ลงช่ือ ………-นางโสมสุดา ร่วมภูมิสุข-…..…ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ

  (นางโสมสดุา ร่วมภมูิสขุ) 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 2
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 

ประชุมเม่ือวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. 

สรุปประเดน็คาํถามและคาํชีแ้จง 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558 เม่ือวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 

บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากัด (มหาชน) 

วาระที่ 2  รับทราบการแถลงผลการดาํเนินงานในรอบปี 2557 และรับทราบรายงานประจาํปี 2557 

1. นายอาํนาจ จูฑะสุวรรณศิริ สอบถามดงันี ้

 Rating สามารถเช็คจากกลอ่งได้หรือไม่

 GMMZ ปัจจบุนัมีกําไรหรือไม ่

 จากขา่วท่ีออกตามสือ่วา่มีการประมาณการจดุคุ้มทนุของทีวีดิจิทลัไว้ท่ี 7 ปี จากอายใุบอนญุาต 15

ปี แล้วบริษัทฯ จะสามารถทํากําไรภายใน 8 ปีท่ีเหลอืได้คุ้มทนุหรือไม่

 บริษัทฯ จะสามารถควบคมุต้นทนุของทีวีดิจิทลัเพ่ือสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้ ถือหุ้นได้อยา่งไร

    นายสุรพล พีรพงศ์พิพัฒน์ ชีแ้จงดงันี ้

 ในการวดั Rating เกิดจากการทํา Research ของ AGB Nielsen ท่ีได้ไปติดตัง้กลอ่งตามกลุ่ม

ตวัอย่างของประชากรในทกุ Platform เช่น Cable TV , Satellite TV เป็นต้น สมมตุิว่ามีประชากร

ประมาณ 65 ล้านคนทัว่ประเทศ ก็จะมีการติดตัง้กลอ่งเพ่ือวดั Rating สาํหรับกลุม่ตวัอย่างประมาณ

2,000 ราย

นายปรีย์มน ป่ินสกุล ชีแ้จงดงันี ้

 ฐานผู้ชมของช่อง GMM 25 นอกจากกลุม่วยัรุ่นแล้ว ยงัมีกลุม่คนอาย ุ50 ปี ขึน้ไปด้วยซึง่เป็นคนกลุม่

ใหญ่ท่ีชอบดูทีวี  ซึ่งคนกลุ่มนีจ้ะนิยมดูละครช่วงไพรม์ไทม์จากทีวี ขณะท่ีกลุ่มวยัรุ่นจะนิยมดูจาก

คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน ซึง่ก็จะมีการหารายได้จาก Multi Screen อยูแ่ล้ว

 ผลการดําเนินงานของกลุม่ Z นัน้รายได้ของกลุม่ Z ท่ีผา่นมานัน้เป็นการขาดทนุจากการทําธุรกิจ Pay

TV แล้วแต่ในส่วนของธุรกิจขายกล่องเราได้กําไรมาโดยตลอดถึงแม้ว่ากําไรจะไม่มาก แต่

วตัถปุระสงค์หลกัของการขายกลอ่ง เพ่ือสร้าง Platform  สว่นท่ีขาดทนุมาโดยตลอดคือธุรกิจ Pay TV

ท่ีขาดทนุก่อนหน้านีจ้ะเกิดจากการคา่ License content ตา่งๆ ซึ่งในปัจจุบนัได้หยดุการขาดทนุแล้ว

เน่ืองจากได้ขาย Licenseธุรกิจนีใ้ห้กบั CTH แล้ว  แตผ่ลการขาดทนุในอดีตก็ยงัคงอยู่

 ในอนาคตธุรกิจท่ีบริษัทให้ความสาํคญัคือธุรกิจ Digital TV  ซึง่ผู้ประกอบการทกุช่องตา่งมีเป้าหมาย

ท่ีจะเป็นช่องท่ีได้รับความนิยมติด 1 ใน 5 หรือ 1 ใน 10 ดงันัน้ด้วยเงินลงทนุท่ีมากจากคา่ประมลูช่อง

ค่าผลิต Content ต่างๆ  ทําให้เช่ือได้ว่าจุดคุ้มทนุของช่องน่าจะอยู่ท่ีประมาณ 7 ปีทกุราย สว่นช่อง

ไหนจะกําไรเร็วหรือช้า ขึน้อยู่กบัฝีมือของแต่ละช่อง ซึ่งถ้า Rating ของเราเองยงัดีมากขึน้ไปเร่ือยๆ

แบบนี ้ทีมขายนา่ท่ีจะสามารถหารายได้ให้กบัช่องได้มาก
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 

ประชุมเม่ือวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. 

 การบริหารต้นทนุของกลุม่บริษัทฯ ดําเนินการตามแผนกลยทุธ์ท่ีวางไว้ ท่ีผ่านมามีการชะลอรายการ

ใหม่ๆ  เพ่ือให้มีการออกอากาศในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือก่อให้เกิดรายได้ ซึง่เราจะดําเนินงานอยา่ง

ระมดัระวงัและรอบคอบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนสาํหรับรอบปีบญัชี สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 

2. นางสาวจิราภรณ์ อมรภทัรศิลป์ สอบถามดงันี ้

 จากงบการเงินท่ีแสดงเงินกู้ ระยะยาวจํานวนประมาณ 3,000 ล้านบาท นัน้ ผู้บริหารมีความมัน่ใจ

เพียงใดวา่จะสามารชําระคืนเงินกู้ ได้ตามกําหนด

 บริษัทฯ ยงัไมไ่ด้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต ไมท่ราบ

วา่มีนโยบายจะเข้าร่วมหรือไม ่เมื่อใด

นายปรีย์มน ป่ินสกุล ชีแ้จงดงันี ้

 เร่ืองการชําระหนีเ้งินกู้วา่การท่ีธนาคารจะให้เงินกู้จะมีการพิจารณาความสามารถในการทํารายได้ของ

บริษัทฯ ซึง่แผนในการชําระหนีข้องธนาคารจะสอดคล้องกบัแผนธุรกิจของบริษัทฯ ดงันัน้จึงมัน่ใจวา่จะ

สามารถสร้างรายได้และชําระหนีต้ามแผนได้

นางสาวพัชรรัตน์ พัชรภุช ชีแ้จงดงันี ้

 เร่ืองการเข้าร่วมโครงการฯ ว่าบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ เก่ียวข้อง ศึกษาหลกัการของ

โครงการ ขัน้ตอน และสิง่ท่ีต้องดําเนินการหลงัจากเข้าร่วมโครงการเพ่ือดวู่าเง่ือนไขต่างๆ ท่ีกําหนดจะ

สอดคล้องกบักระบวนการทํางานและจํานวนบคุลากรของบริษัทฯ ท่ีจะดําเนินการหรือไม่ ซึ่งจะต้องมี

ขัน้ตอนในการพิจารณาตามกระบวนการภายในของบริษัทฯ ต่อไป  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการ

กําหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบตัิอยา่งชดัเจนไว้ในคูม่ือการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจ

รวมถึงมีการกําหนดแนวปฏิบัติเพ่ิมเติมในการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตคอรัปชั่น

กระบวนการในการประเมินความเสี่ยง การป้องกนัและติดตามความเสี่ยงในเร่ืองดงักล่าวด้วย  ซึ่ง

บริษัทฯ ได้มีการจดัอบรมพนกังานในเร่ืองนีเ้ป็นประจําทกุปี จึงถือได้วา่มีการดําเนินการในเร่ืองนีอ้ยา่ง

เหมาะสมและเพียงพออยู่แล้วในปัจจุบนั นอกเหนือจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้รับการประเมินจากสถาบนั

ไทยพฒัน์ว่ามีระดบัการพฒันาด้านการต่อต้านการทจุริตคอรัปชัน่อยู่ในระดบั 3 จาก 5 ระดบั ซึ่งมี

เพียง 6 บริษัท จากจํานวนบริษัททัง้สิน้ 593 บริษัทท่ีได้รับการประเมินอยูใ่นระดบั 3

 วาระที่ 9  เร่ืองอื่นๆ 

3. นายวัชระ สุขีธรรมรักษ์ สอบถามดงันี ้

 การเข้าลงทนุของกลุม่คณุบอย คือช่องใด

 บริษัทฯ มีแผนท่ีจะหา Strategic Partner สาํหรับช่อง GMM 25 หรือไม ่
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 

ประชุมเม่ือวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. 

 ช่อง GMM 25 จะแยง่ฐานผู้ชมกบัช่อง ONE หรือไม ่แกรมมี่ไมจํ่าเป็นต้องมีช่องดิจิทลัทีวีถึงสองช่อง

เพียงช่องเดียวเพียงพอหรือไม่

 ปัจจบุนัยงัมีการผลติคอนเท้นต์ไปขายช่องอ่ืนอีกหรือไม ่สง่ให้ช่องใดบ้าง

 บริษัทวางนโยบายเน้นทําช่องของตนเอง หรือยงัคงรับผลติรายการเมื่อมีช่องอ่ืนติดตอ่เข้ามา

 หลงัจากท่ีเดอะสตาร์กลบัมาท่ีช่องวนั ผลตอบรับเป็นเช่นไร

 เราสามารถทํารายการคล้ายเดอะสตาร์ แตเ่น้นแนวเพลงลกูทุง่ได้หรือไม่

 สดัสว่นรายได้ในปีนีเ้ป็นอยา่งไร ธุรกิจเพลงในสว่นของการขายแผ่น CD ยงัคงมีสดัสว่นเหลืออยู่อีก

ประมาณเทา่ไหร่  และในสว่นของรายได้จากการจดัคอนเสร์ิตเป็นอยา่งไร

 รายได้จากการเก็บคา่ลขิสทิธ์ิประมาณปีละเทา่ไหร่ 

 ในปีนีค้าดวา่จะมีรายได้จากการจดัคอนเสร์ิตประมาณเทา่ไหร่

 ธุรกิจ Home Shopping ในปี 2557 สามารถสร้างรายได้เทา่ไหร่และปี 2558 คาดวา่จะโตขึน้เทา่ไหร่

เมื่อเทียบกบัคูแ่ขง่ บริษัทฯ มีจดุแข็งอยา่งไร

   นายปรีย์มน ป่ินสกุล ชีแ้จงดงันี ้

 การเข้าลงทนุของคณุบอยเป็นการลงทนุในช่อง ONE

 ทัง้ 2 ช่องไม่แย่งรายได้กนัอย่างแน่นอน เน่ืองจาก Grammy เองมีผู้ผลิตรายการรายการเยอะมาก

สามารถผลิตรายการให้กบัทัง้ 2 ช่องได้และทัง้ 2 ช่องมี Segment ท่ีแตกต่างกนั  รวมทัง้เราก็ไมไ่ด้

ปิดตวัเองท่ีจะมี Strategic Partner  ท่ีไมใ่ช่เพียงแคล่งทนุในสว่นของเงินอยา่งเดียว เพราะข้อท็จจริง

แล้วเราไม่มีปัญหาเร่ืองเงิน  แต่เราต้องการ Strategic Partner จริงๆ เหมือนคุณบอย (คุณถกล

เกียรติ) ท่ีเข้ามาบริหารช่องและได้ทุม่เทให้กบัช่อง ONE อยา่งจริงจงั 

 ในปี 2557 ธุรกิจ Home Shopping มีรายได้เฉลีย่ตอ่วนัประมาณ 3 ล้านบาท โดยในปี 2558 คาดว่า

จะโตขึน้ถึง 5 ล้านบาทตอ่วนั  แต ่Margin ของธุรกิจนีอ้ยูท่ี่ประมาณ 20-25%  แตเ่น่ืองจาก ปีนีเ้ป็นปี

แรกท่ีเราเร่ิมได้กําไร ดงันัน้เมื่อเทียบรายได้กับกําไรสทุธิอาจจะยงัไม่มากนัก  โดยจุดแข็งคือการ

นําเสนอข้อมลูของสนิค้าให้กบัลกูค้ามากท่ีสดุเพ่ือให้ลกูค้าได้รับทราบอยา่งละเอียดและชดัเจน ไม่ใช่

เน้นจะขายอยา่งเดียว

 ขณะเดียวกนัในสว่นของธุรกิจ Home Shopping ของเรานัน้ไม่ต้องรับภาระเร่ืองสต๊อกสินค้า เป็น

หน้าท่ีของ Supplier ท่ีต้องนําสินค้ามาส่งเราตาม Order ท่ีลกูค้าสัง่  จึงไม่มีปัญหาเร่ืองสินค้า

ล้าสมยัแนน่อน (obsolete stock)

    นายสุรพล พีรพงศ์พิพัฒน์ ชีแ้จงดงันี ้

 บริษัทฯ ยงัมีการผลิต Content ให้กบัช่องอ่ืนด้วย ปัจจุบนัก็ยงัคงการผลิต Content ให้กบัช่อง 3 ,5

,9 หากดําเนินการผลิตให้กบัช่องแล้วสามารถสร้างรายได้และมีประโยชน์ให้ได้มากกว่า  บริษัทฯ ก็

จะเลอืกทางท่ีเกิดประโยชน์กบับริษัทมากท่ีสดุ
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 

ประชุมเม่ือวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. 

 นโยบายในเร่ืองการทําธุรกิจดิจิทลัทีวี เรามุ่งเน้นและกําหนดกลยุทธ์ในการทําช่องของเราอย่าง

แนน่อน

 ด้วยภาพรวมทัง้หมดการย้ายแพลทฟอร์มมาท่ีช่อง One ยอดผู้ชมมีการลดลงบ้าง แต่สําหรับ The

Star อาจจะม ีdilute บ้าง แตใ่นทางกลบักนัรายได้จากจํานวน SMS กลบัมากขึน้กวา่เดิม และมี

เรตติง้อยูท่ี่ระดบั 3  ซึง่ถือวา่สงู

 บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณากําหนดแนวทางท่ีจะดําเนินการผลิตรายการประกวดร้องเพลงใน

รูปแบบของลูกทุ่งอยู่แล้ว  ซึ่งอยู่ท่ีจังหวะและโอกาสท่ีเหมาะสม เมื่อถึงเวลาท่ีเหมาะสมเรา

ดําเนินการแนน่อน

นายกริช  ทอมมัส ชีแ้จงดงันี ้

 รายได้ในสว่นของ CD นา่จะเหลอือยูป่ระมาณ 800 กวา่ล้านบาทก็ถือวา่ยงัเยอะอยู่

 ในสว่นของรายได้จากการจดัคอนเสร์ิตในปีท่ีผา่นมาเน่ืองจากประสบปัญหาสถานการณ์บ้านเมืองไม่

เอือ้อํานวยสง่ผลให้รายได้จากการจดัคอนเสิร์ดไม่ดีเท่าท่ีควร  แต่ในสว่นของ Big Mountain Music

Festival เมื่อปลายปีท่ีผา่นมาก็มีรายได้มาก (SOLD OUT)  สว่นธุรกิจเพลงในปี 2558 นัน้ธุรกิจเพลง

ในสว่นของ Physical CD นัน้น่าจะยงัมีสดัสว่นรายได้ใกล้เคียงกบัปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากมีการผลิต

สนิค้าตลาดเฉพาะกลุม่ (niche market)เช่นแผน่เสยีง (vinyl) เพ่ือสร้างรายได้ทดแทนในสว่นรายได้ท่ี

ลดลงจาก CD ซึง่มีข้อดีคือไมม่ีแผน่เสยีงปลอม

 มีการดําเนินการขายผ่านธุรกิจ On-Line เพ่ิมมากขึน้  ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่าย  ในขณะนีก้าร

ดําเนินการในสว่นของ Physical CD เป็นการดําเนินธุรกิจแบบ Merchandising มากขึน้ ลกูค้ามกัจะ

ซือ้ไปสะสม

 รายได้จากการเก็บคา่ลขิสทิธ์ิประมาณปีละ 200 – 300 ล้านบาท

 ธุรกิจการจดัคอนเสร์ิตในปีนีน้า่จะประมาณ 100 ล้านบาท แตกํ่าไรอาจจะไมม่ากนกั เน่ืองจากต้นทนุ

คา่ใช้จ่ายในการจดัคอนเสร์ิตในแตล่ะครัง้คอ่นข้างสงูมาก

4. นายเทิดศักดิ์  หวังเสน  สอบถามดังนี ้

 ฟตุบอลยโูร 2016 ทางแกรมมี่มีแผนการถ่ายทอดสดอยา่งไร มีแผนการหารายได้อยา่งไรบ้าง

 แผนการหารายได้ของดิจิทลัทีวีทัง้ 2 ช่องเป็นอยา่งไร  และคาดวา่จะคุ้มทนุในปีไหน

นางสาวพัชรรัตน์ พัชรภุช ชีแ้จงดงันี ้

 ในสว่นของแผนการหารายได้ของดิจิทลัทีวีทัง้ 2 ช่องผู้บริหารได้เรียนชีแ้จงให้ทราบไปแล้วในวาระผล

การดําเนินงาน

นายปรีย์มน ป่ินสกุล ชีแ้จงดงันี ้

 ในสว่นลขิสทิธ์ิฟตุบอลยโูรนัน้อยูท่ี่ GMMB ซึง่บริษัทฯ ได้ขาย GMMB ให้กบั CTH แล้วดงันัน้แผนการ

ดําเนินการในเร่ืองนีจ้ะขึน้อยูก่บันโยบายของ CTH
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4. นายไกรฤกษ์ โพธิอภญิาณวิสุทธ์ิ สอบถามและแสดงความเห็นดงันี ้

 ฝากข้อเสนอแนะถึงผู้จดัรายการคลบัฟรายเดย์ว่า การออกอากาศรายการในวนัเสาร์เวลา 20.30 น.

คิดว่าไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเพราะวัยรุ่นและวัยทํางานไม่ได้อยู่บ้านช่วงนัน้ น่าจะย้ายมา

ออกอากาศในวนัธรรมดา สว่นช่วงวนัหยดุให้ใช้การรีรันแทน นอกจากนีก้ารท่ีแต่ละเร่ืองออกอากาศ

เพียง 4 ตอน คิดว่าสัน้เกินไปในการท่ีจะสร้างการรับรู้และสร้างรายได้  ตวัอย่างเช่น คลบัฟรายเดย์

ตอนท่ี ตอ่กบัรถเมล์ แสดงซึง่ดงัมาก แตก่วา่ผมจะรับรู้ก็ตอนท่ี 3 แล้ว 

 ฝากข้อเสนอแนะถึงผู้บริหารช่อง One วา่ละครสงครามนางงามช่วงหลงัมีการยืดเนือ้หาทําให้รู้สกึว่า

หนงัไมเ่ข้มข้น ไมส่นกุ 

 การโฆษณาของทัง้ช่อง One และช่อง GMM 25 นานเกินไป ทําให้ผู้ชมอาจมีการเปลี่ยนช่องไปช่อง

อ่ืนระหวา่งท่ีรอโฆษณา หากตดัโฆษณาให้สัน้ลงก็จะทําให้ผู้ชมไม่กล้าย้ายช่องไปช่องอ่ืนเพราะกลวั

กลบัมาดไูมท่นั

 ผู้ประกอบการบางรายมีการลงทุนเพ่ือให้ช่องของตนมีช่องทางการออกอากาศในอนัดบัต้นๆ ของ

กลอ่งรับสญัญาณ ทางบริษัทฯ น่าจะลงทนุในลกัษณะนีบ้้างเพราะน่าจะคุ้มค่าหากสญัญาไม่มีการ

ผกูมดัระยะยาว

 เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงและบริษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจในหลายด้านท่ีหลากหลาย  อยากทราบ

วา่คณะกรรมการได้กําหนดเป้าหมายไว้อย่างไรว่าสดัสว่นรายได้จากแต่ละธุรกิจในอีก 5 ปีข้างหน้า

จะมีสดัสว่นในแตล่ะธุรกิจเป็นอยา่งไร

 สนิค้าในคลงัของ Home Shopping เป็น Consignment หรือไม ่การคดัสรรสินค้าทางบริษัทฯ หรือผู้

ร่วมทนุเกาหลเีป็นผู้ดําเนินการ Sourcing

 นอกจากช่องทางการขายผา่นการออกอากาศทางทีวีสําหรับ Home Shopping นัน้บริษัทฯ ควรเพ่ิม

ช่องทางการขายอ่ืนด้วยเช่นทางออนไลน์หรือการฝากขายผ่านเว็บไซต์ เน่ืองจากมีอตัราการโตท่ีเร็ว

มาก

 งบลงทนุในปี 2558 จะมีสว่นใดเพ่ิมอยา่งมีนยัสาํคญัหรือไม่

นางสาวบุษบา  ดาวเรือง ชีแ้จงแทนคณุสายทิพย์ มนตรีกลุ ณ อยธุยา ดงันี ้

 ในกรณีของคลบัฟลายเดย์ตอนท่ีมีผู้ชมสนใจมากนัน้ GMM25ได้มีการดําเนินการขยายภาคต่อแล้ว

เช่น ตอน มินต์กบัมิว ก็มีภาคตอ่แล้วอีก 13 ตอน  สว่นกรณีตอนท่ี ตอ่กบัรถเมล์แสดงนัน้ อยู่ระหว่าง

การจัดสรรเวลาท่ีจะทําภาคต่อไป  ขอบคุณสําหรับคําชมและคําแนะนําซึ่งจะแจ้งให้คุณสายทิพย์

ทราบตอ่ไป

   นายปรีย์มน ป่ินสกุล ชีแ้จงดงันี ้

 สดัส่วนรายได้ก่อนท่ีจะมีดิจิทลัทีวีนัน้ มีสดัส่วนรายได้ของธุรกิจเพลงและธุรกิจสื่อประมาณ 70%

ตอ่ไปสดัสว่นรายได้ของธุรกิจสือ่ประมาณ 30% จะย้ายไปอยู่ท่ีธุรกิจดิจิทลัทีวี  ดงันัน้บริษัทฯคาดว่า
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ตอ่ไปในอนาคตรายได้ของธุรกิจเพลงและธุรกิจดิจิทลัทีวีจะมีสดัสว่นอยู่ท่ีประมาณไม่น้อยกว่า 70% 

ของรายได้ทัง้หมดของกลุม่บริษัท 

 ในการร่วมทนุธุรกิจ O-Shopping นัน้ ผู้ ร่วมทนุเกาหลเีป็นผู้บริหารงานเน่ืองจากมีประสบการณ์มาก

และใช้ความสามารถในการทําธุรกิจท่ีประสบความสาํเร็จนีใ้นแตล่ะประเทศ มาทําการคดัสรรสนิค้า

และนําเสนอให้กบัลกูค้าและต้องมคีวามหลากหลายของสนิค้าให้มากขึน้เพ่ือกระจายความเสีย่งใน

ทกุด้าน 

 ผู้ ร่วมทุนทางเกาหลีไม่มีนโยบายในการเปิดร้านจัดจําหน่ายเหมือนผู้ประกอบการรายอ่ืน   ซึ่งO-

Shopping มีแผนในเร่ืองช่องทางการจัดจําหน่ายซึ่งต้องสมัพนัธ์กับความหลายหลายของสินค้า

ตามลาํดบัอยูแ่ล้ว และในขณะนีก็้ได้ดํานินการตามแผนงานท่ีวางไว้  เช่นในช่วงแรกเปิดช่องทางการ

ขายผ่านการออกอากาศทางทีวีสําหรับ Home Shopping  ซึ่งในปัจจุบนั ได้ดําเนินการเพ่ิมช่อง

ทางการขายอ่ืน เช่น ทางออนไลน์ (Internet) เป็นต้น

 คา่ใช้จ่ายลงทนุหลกัในปี 2558 จะเป็นเงินลงทนุด้าน Production ของช่องทีวีดิจิทลั 2 ช่อง ซึ่งน่าจะ

อยูใ่นระดบัประมาณ 1,000 ล้านบาท

5. นายอาํนาจ จูฑะสุวรรณศิริ สอบถามดงันี ้

 บริษัทฯ มีแผนท่ีจะเพ่ิมทนุอีกหรือไม่

 ทาง CTH จะมีโอกาสเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่ เพราะน่าจะมีผลดี

ตอ่บริษัทฯ เน่ืองจากเป็นผู้ ถือหุ้น

    นายปรีย์มน ป่ินสกุล ชีแ้จงดงันี ้

 เร่ืองการเพ่ิมทนุนัน้ D/E Ratio ของบริษัทฯ ตอนนีด้ี และมีช่องว่างอีกมากสําหรับธนาคารท่ีให้เรามี

D/E Ratio ได้ถึง 3  สาํหรับธุรกิจทีวีดิจิทลั มีทางกลุม่นายถกลเกียรติ เป็นผู้ ร่วมทนุในช่อง One ด้วย 

หากบริษัทฯ มีความจําเป็นในการใช้เงินลงทนุเพ่ิม ก็จะมีเงินสว่นหนึง่มาจากผู้ ร่วมลงทนุ

 สว่นคา่ใช้จ่ายต่างๆท่ีเกิดจากการลงทนุของบริษัทฯ ท่ีผ่านมานัน้ เป็นการลงทนุเพ่ือสร้าง Platform

ของกลอ่ง Z ซึ่งปัจจุบนัเรามีฐานกลอ่ง Z อยู่ไม่น้อยกว่า 3-4 ล้านกลอ่ง และจะเพ่ิมขึน้ปีละ 1 ล้าน

กลอ่ง ซึ่งบริษัทฯ มีความเห็นว่าการสร้าง Platform มีความสําคญัมากในการทําธุรกิจดิจิทลัทีวี  ซึ่ง

ในปัจจบุนัมีผู้ประกอบการดิจิทลัทีวีไมก่ี่รายท่ีมี Platform เป็นของตนเองเหมือนแกรมมี่

 บริษัทไม่ทราบถึงแผนงานของ CTH ว่าจะเข้าตลาดฯ หรือไม่ ทัง้นี ้ณ ปัจจุบนับริษัทฯ มีสดัสว่นใน

การถือหุ้นใน CTH อยูท่ี่ร้อยละ 5 เน่ืองจากท่ีผา่นมาทาง CTH มีการเพ่ิมทนุ
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