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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เริ่มประชุมเวลา 14.05 นาฬิกา
ณ ห้ องแกรนด์ บอลรู ม โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยท์ เทอร์ มินอล 21
สุขุมวิทซอย 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร

นายไพบูลย์ ดํารงชัยธรรม ประธานกรรมการได้ มอบหมายให้ นางสาวบุษบา ดาวเรือง รองประธานกรรมการ
ทําหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) โดยประธานได้ มอบหมายให้ นางสาวพัชรรัตน์ พัชรภุช เลขานุการบริ ษัท เป็ น
ผู้ดําเนินการประชุม (“ผู้ดาํ เนินการประชุม”)

แจ้ งองค์ ประชุม

พิธีกรได้ สรุปจํานวนผู้เข้ าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 (“ที่ประชุม”) ของ บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กล่าวคือ มีผ้ ถู ือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง จํานวน 112 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 417,321,798 หุ้น
มีผ้ ถู ือหุ้นที่มอบฉันทะให้ ผ้ อู นื่ เข้ าประชุมแทน จํานวน 189 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 88,327,852 หุ้น โดยในจํานวนนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นที่
มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ จํานวน 5 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 2,894,928 หุ้น ดังนันเมื
้ ่อนับรวมจํานวนผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมด้ วยตนเองและมอบฉันทะให้ ผ้ ูอื่นเข้ าประชุมแทน มีจํานวนรวม 301 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้ นทัง้ สิน้
505,649,650 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 61.6684 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ จํานวน 819,949,729 หุ้น จึง
ถือว่าครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
จากนันพิ
้ ธีกรได้ แจ้ งต่อที่ประชุมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงแรมที่เป็ นสถานที่ประชุม กล่าวคือในกรณี
ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ และได้ ยินสัญญาณเตือนภัย ขอให้ ออกจากห้ องเพื่อไปยังจุดรวมพลของโรงแรม โดยมีทางออกไปยังประตู
หนีไฟ ดังภาพที่ปรากฏบนหน้ าจอ

เปิ ดการประชุม
หลังจากแจ้ งองค์ประชุมและมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้ ว พิธีกรได้ เชิญประธานกล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะทุกท่านเข้ าสูก่ ารประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ ยังคงตระหนักถึงความสําคัญและสนับสนุนแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความเชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย ดังนัน้ ในการจัดประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจําปี ทกุ ครัง้ บริ ษัทฯ จะคํานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทฯ รวมทังเสนอวาระการประชุ
้
ม
ล่วงหน้ า สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 อย่างไรก็ตาม ปรากฎว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคล
เพื่อรับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการหรื อเสนอวาระการประชุมเข้ ามายังบริ ษัทฯ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.
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นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 รายงานประจําปี 2557 รายงาน
ผู้สอบบัญชีและงบการเงิน และเอกสารประกอบการประชุม ทังฉบั
้ บภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์บริ ษัทฯ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุม คือตังแต่
้ วนั ที่ 27 มีนาคม 2558 ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกและให้ ผ้ ู
ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมและข้ อมูลประกอบการประชุม
หลังจากนัน้ ประธานจึงกล่าวแนะนําคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะผู้บริ หารของบริ ษัทฯ และ
ผู้สอบบัญชีที่เข้ าร่วมประชุม ดังมีรายชื่อต่อไปนี ้
จํานวน 8 ท่าน ดังนี ้
ประธานกรรมการ / ประธานที่ปรึกษาบริ ษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
นายเดช บุลสุข
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ
นางสาวบุษบา ดาวเรื อง
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง / ประธาน
กรรมการบริ หารกลุม่ / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่
นายกริ ช ทอมมัส
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการและจริ ยธรรมธุรกิจ / กรรมการ /
กรรมการบริ หารความเสี่ยง / กรรมการบริ หารกลุ่ม / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค
นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน / ที่ปรึกษาบริ ษัท
นายเกรี ยงกานต์ กาญจนะโภคิน กรรมการ
กรรมการ / กรรมการบริ หารความเสี่ยง / กรรมการกํากับดูแลกิจการและจริ ยธรรม
นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์
ธุรกิจ

กรรมการบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายไพบูลย์ ดํารงชัยธรรม
2. ดร.นริ ศ ชัยสูตร
3.
4.
5.

6.
7.
8.

กรรมการที่ไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุม จํานวน 3 ท่าน ได้ แก่
1. นางสาวสุวภา เจริ ญยิ่ง
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริ ยธรรม
ธุรกิจ
2. นางสายทิพย์ มนตรี กลุ ณ อยุธยา กรรมการ / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง / กรรมการบริ หารกลุม่ / ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม แชนแนล ดิจิทลั ทีวี
3. นายกุดนั่ สุขมุ านนท์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกํากับดูแลกิจการและจริ ยธรรม
ธุรกิจ
คณะผู้บริหาร ที่เข้ าร่วมประชุม จํานวน 4 ท่าน ดังนี ้
1.
2.
3.
4.

นายปรี ย์มน ปิ่ นสกุล
นางจิราภรณ์ รุ่งศรี ทอง
นายบดินทร์ อุดล
นายสุรพล พีรพงศ์พิพฒ
ั น์

ประธานเจ้ าหน้ าทีก่ ารเงิน / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง / กรรมการบริ หารกลุม่
ประธานเจ้ าหน้ าทีก่ ารลงทุน / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง / กรรมการบริ หารกลุม่
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บจก.จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํากัด
กรรมการผู้จดั การสายงานการตลาดและการขาย

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.
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ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ที่เข้ าร่วมประชุม จํานวน 2 ท่าน ดังนี ้
1. นายกฤษดา เลิศวนา

ผู้สอบบัญชี

2. นายพลกฤติ รัตนพฤกษ์ พนั ธ์

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี ้ นายพลกฤติ รั ตนพฤกษ์ พันธ์ ทําหน้ าที่เป็ น “Inspector” ในการเป็ น
สักขีพยานการตรวจนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
จากนันประธานได้
้
มอบหมายให้ ผ้ ดู ําเนินการประชุมดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ก่ อ นเริ่ ม การประชุม ตามระเบี ย บวาระ ผู้ดํ า เนิ น การประชุม กล่า วเชิ ญ ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น และผู้รั บ มอบฉัน ทะรั บ ฟั ง
รายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงเป็ นมติที่ประชุม สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ผ่าน
เทปวีดีทศั น์บนั ทึกภาพและเสียง (VTR) (เทปวีดีทศั น์มีความยาว ประมาณ 5 นาที) ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ข้อที ่ 1 ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํ ากัด มาตรา 107 (1) และข้อบังคับของบริ ษัทฯ ข้อ 31 (1) กํ าหนดว่า
ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นบั หุน้ หนึ่งเป็ นเสียงหนึ่ง ถ้า
มี คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิ่ มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี ้ขาด
ข้อที ่ 2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ บริ ษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะผูถ้ ื อหุ้นที ่ออกเสียง “ไม่เห็น
ด้วย” หรื อ “งดออกเสียง” เท่านัน้ โดยผูด้ ํ าเนิ นการประชุมจะเรี ยนถามในแต่ละวาระว่า มี ผูใ้ ด “ไม่เห็นด้วย” หรื อ “งดออก
เสียง” หรื อไม่ ถ้ามี ขอให้ผถู้ ือหุน้ หรื อผูร้ บั มอบฉันทะแสดงตนและมอบบัตรลงคะแนนเสียงที ่ได้ออกเสียงและลงนามกํ ากับ
เรี ยบร้อยแล้ว ให้กบั เจ้าหน้าทีข่ องบริ ษัทฯ
ทัง้ นี ้ หากการประชุมผูถ้ ื อหุ้นในครั้งนัน้ มี วาระเลื อกตัง้ กรรมการ เพือ่ ให้สอดคล้องกับโครงการประเมิ นคุณภาพ
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี หรื อ AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสี ยง
ลงคะแนนแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายคนและบริ ษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกกรณี โดยผูด้ ํ าเนิ นการประชุมจะเรี ยกชื ่อบุคคลที ่
ถูกเสนอชื ่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมการเป็ นรายคน และจะเก็บบัตรจากผูถ้ ือหุน้ เฉพาะกรณีที่ “ไม่เห็นด้วย” หรื อ “งดออกเสียง” ก่อน
และหลังเสร็ จสิ้ นการประชุมแล้วขอให้ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านทีไ่ ด้ออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระเลื อกตัง้ กรรมการ ส่งมอบ
บัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าทีเ่ พือ่ เก็บเป็ นหลักฐานต่อไป
ข้อที ่ 3 ผู้ถือหุ้นที ่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพี ยงรายเดี ยวเป็ นผู้เข้าประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํ านวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
ข้อที ่ 4 กรณี ที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่ าผู้รับมอบฉันทะมี คะแนนเสี ยงเท่ ากับจํ านวน
คะแนนเสียงที ่ผูถ้ ื อหุ้นได้มอบฉันทะไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ทัง้ นี ้ ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที ่ผูถ้ ื อหุ้นได้
ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เป็ นคะแนนเสียงทีใ่ ช้นบั เป็ นมติ ทีป่ ระชุม
ข้อที ่ 5 การออกเสียงลงคะแนน ตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และแบบ ข จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระได้ ส่วนการออกเสี ยงลงคะแนน ตามหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค จะสามารถแบ่งแยกคะแนนเสี ยงได้ ซึ่ ง
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะใช้เฉพาะกรณี เป็ นผู้ถือหุ้นต่างประเทศ และแต่งตัง้ ให้คสั โตเดี ยนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝาก
และดูแลหุน้ เท่านัน้
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.
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ข้อที ่ 6 ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ผูด้ ําเนิ นการประชุมจะประกาศให้ทีป่ ระชุมทราบเมื ่อปิ ดการลงคะแนนทุก
ครัง้ ก่อนทํ าการประมวลผล โดยบริ ษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยการหักคะแนนเสียงที ่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออก
เสียง” ออกจากจํ านวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ าลงทะเบียนเข้าประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง และจะแจ้ง
ผลการนับคะแนนให้ทีป่ ระชุมทราบในแต่ละวาระ
ข้อที ่ 7 เพือ่ ให้การประชุมเป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้ ข้าประชุมโดยรวม ดังนัน้ ในทุก
ระเบี ยบวาระ ถ้าผูถ้ ื อหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะต้องการแสดงความคิ ดเห็นหรื อมี ข้อซักถาม ขอให้ยกมื อแสดงตน และแจ้งชื ่อ
และนามสกุลต่อที ่ประชุม แล้วจึ งแสดงความคิ ดเห็น หรื อข้อซักถามที ่มีใจความกระชับ ตรงประเด็นและเกี ่ยวข้องกับวาระที ่
นําเสนอ ณ ขณะนัน้ แต่หากผูถ้ ื อหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะจะสอบถามหรื อแสดงความเห็นในเรื ่องอื ่นๆ นอกเหนือจากวาระที ่
กํ าหนด ขอให้นําเสนอในวาระอื ่นๆ เพราะเป็ นวาระที ่เปิ ดกว้างสําหรับคํ าถามหรื อความเห็นทัว่ ไป หรื อสามารถถามกับ
ผูบ้ ริ หารได้หลังเสร็ จสิ้ นการประชุม
ข้อที ่ 8 ภายหลังการประชุมเสร็ จสิ้ นแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะมอบบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที ข่ อง
บริ ษัทฯ เพือ่ เก็บไว้เป็ นหลักฐานต่อไป
ผู้ดําเนินการประชุมอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการประมวลผลและนับคะแนนเสียงคะแนนเป็ นมติที่ประชุม โดย
ระบบคอมพิวเตอร์ ดังนี ้
- ขันที
้ ่ 1 เจ้ าหน้ าที่จะบันทึกคะแนนเสียงตามการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทังหมดเป็
้
น “เห็นด้ วย”
้ ่ 2 เจ้ าหน้ าที่จะหักคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้ วย” และ “งดออกเสียง” ออกตามการมอบฉันทะทังหมด
้
- ขันที
้ ่ 3 เจ้ าหน้ าที่จะหักคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้ วย” และ “งดออกเสียง” จากการยกมือและส่งบัตรในห้ อง
- ขันที
ประชุม จากนันผู
้ ้ ดําเนินการประชุมจะสรุปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมในแต่ละวาระ
ผู้ดําเนินการประชุมแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางในการถามคําถามหรื อแสดงความเห็นในที่ประชุมกล่าวคือ
ผู้เข้ าร่วมประชุมที่มีคําถามหรื อต้ องการแสดงความเห็น ขอให้ ยกมือแสดงตนและใช้ ไมโครโฟนที่จดั ไว้ ให้ ตามตําแหน่งต่างๆ
และขอให้ แจ้ งต่อที่ประชุมด้ วยว่าเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ ชื่อ นามสกุลใด เพื่อบริ ษัทฯ ได้ บนั ทึกรายงานการประชุม
ได้ ชดั เจนและถูกต้ องค่ะ สําหรับการแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามขอให้ มีใจความกระชับ ตรงประเด็นและเกี่ยวข้ องกับวาระ
ที่นําเสนอ ณ ขณะนันๆ
้
หลังจากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 1/2558

ผู้ดําเนิน การประชุมเรี ยนเชิ ญ ประธานเป็ นผู้แถลงต่อที่ประชุม โดยประธานกล่าวว่ารายงานการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ มีการบันทึกรายละเอียด ผลการลงคะแนนเสียง
มติที่ประชุมในแต่ละวาระ พร้ อมทังคํ
้ าถาม คําตอบต่างๆ ในที่ประชุม ไว้ ตามความเป็ นจริ ง จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว โดยบริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่ รายงานการประชุมฯ นี ้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท ซึ่ง
ปรากฎว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดทักท้ วงหรื อขอแก้ ไขมายังบริ ษัทฯ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.
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ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้ อสงสัยหรื อแสดงความเห็นหากมีข้อแก้ ไขใน
รายงานการประชุมฯ ดังกล่าว ซึง่ ปรากฏว่าไม่มีทา่ นใดขอแก้ ไขหรื อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม จึงได้ ขอให้ ที่ประชุม
พิจารณาลงมติ
ในระหว่างวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นจํานวน 12 ราย คิดเป็ นจํานวนหุ้น 145,439 หุ้น รวมเป็ น
จํานวนหุ้นทัง้ สิน้ 505,795,089 หุ้น คิดเป็ นจํานวนผู้เข้ าประชุมทังสิ
้ ้น 313 ราย
ที่ประชุมได้ พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้ (ปิ ดลงมติเวลา 14:21
นาฬิกา)
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียงลงคะแนน
รวมทังสิ
้ ้น
วาระที่ 2

จํานวนคะแนนเสียง (หุ้น)
505,791,686
3,403
0
505,795,089

คิดเป็ นอัตราร้ อยละ
99.9993
0.0007
100.0000

รับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบปี 2557 และรับทราบรายงานประจําปี 2557

ผู้ดําเนินการประชุมได้ เรี ยนเชิญประธานเป็ นผู้แถลงต่อที่ประชุม ประธานกล่าวว่าในช่วงปี 2557 ถือเป็ นปี
แห่งการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของบริ ษัทฯ โดยได้ ปรับยุทธศาสตร์ การทําธุรกิจเพื่อขยายตัวเข้ าสู่ธุรกิจดิจิทลั ทีวี พร้ อมกับ
วางรากฐานเพื่อเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งยิ่งขึ ้นให้ กบั ธุรกิจเพลงและธุรกิจสื่อ ไม่ว่าจะเป็ นความร่ วมมือกับพันธมิตรชันนํ
้ า
เช่น CTH และ YouTube การเปิ ดคอนเสิร์ตฮอลล์ขนาดกลางชื่อ “เมืองไทย จีเอ็มเอ็ม ไลฟ์ เฮ้ าส์” ที่ชนั ้ 8 ศูนย์การค้ า
เซ็นทรัลเวิลด์ ที่จผุ ้ ชู มได้ 2,000 ที่นงั่ ซึง่ ถือเป็ นช่องทางที่จะให้ ศิลปิ นระดับกลางมีเวทีในการแสดงผลงานอันจะเป็ นโอกาสใน
การพัฒนาตนเองเพื่อก้ าวสูก่ ารเป็ นศิลปิ นชันแนวหน้
้
าต่อไป
สําหรับธุรกิจดิจิทลั ทีวี ทังช่
้ อง ONE และ GMM 25 ต่างก็ได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดี จากเรตติ ้งที่ดีขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ตามที่ได้ เคยรายงานให้ ท่านผู้ถือหุ้นรั บทราบในการประชุมวิสามัญครัง้ ที่แล้ ว นอกจากนีย้ งั มีธุรกิ จโฮมช้ อปปิ ง้
ภายใต้ ชื่อ “O Shopping” ที่ประสบความสําเร็ จอย่างโดดเด่น โดยสามารถถึงจุดคุ้มทุนได้ เร็ วกว่าเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ กว่าสองปี
นอกเหนือจากความสําเร็ จทางธุรกิจแล้ ว กลุม่ บริ ษัทฯ ยังคงยึดมัน่ แนวคิดในการดําเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องซึ่งสะท้ อนให้ เห็นได้ จากรางวัลต่างๆ ที่ได้ รับจากหลายองค์กร เช่น
การเป็ น 1 ใน 29 บริ ษัทจดทะเบียนจาก 550 บริ ษัท ที่ได้ รับคะแนนประเมินด้ านการกํากับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” จาก
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย รวมถึงการสร้ างสรรค์ กิจกรรมต่างๆ มากมาย ซึ่งได้ เปิ ดเผยอยู่ในรายงาน
ประจําปี ที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นแล้ ว

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.
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ในส่วนของผลการดําเนินงานด้ านธุรกิจ ประธานได้ มอบหมายให้ นายปรี ย์มน ปิ่ นสกุล (“นายปรี ย์มน”)
เป็ นผู้รายงานผลการดําเนินงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบ ทังนี
้ ้สาระสําคัญสรุปได้ ดงั นี ้
สรุ ปภาพรวมผลการดําเนินงานด้ านธุรกิจในปี 2557
1. ธุรกิจเพลง : มีรายได้ 2,885.7 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อนร้ อยละ 6.4 รายได้ ในส่วนของการขายแผ่นเพิ่มขึ ้นจาก
จํานวนอัลบัมที
้ ่เพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะอัลบัมรวมฮิ
้
ต รายได้ จาก YouTube ที่เริ่ มรับรู้ ตงแต่
ั ้ เดือนพฤษภาคม 2557 เพิ่ม
จาก 8 ล้ านบาทในเดือนแรกเป็ น 11 ล้ านบาทในปั จจุบนั รายได้ จากการบริ หารศิลปิ นและการบริ หารลิขสิทธิ์เพิ่มขึ ้น
ประมาณร้ อยละ 11 และ ร้ อยละ 8 ตามลําดับ ส่วนที่ลดลงได้ แก่รายได้ จากช่องทางจัดจําหน่ายต่างๆ ลดลงทุก
ช่องทาง (ยกเว้ น 7 Eleven) รายได้ จากคอนเสิร์ตลดลงจาก 23 คอนเสิร์ตในปี 2556 เหลือ 14 คอนเสิร์ตในปี 2557
และรายได้ ของ Digital Business ลดลงร้ อยละ 18
้
เคียงกับปี 2557 โดยจะมีการเพิ่มรายได้ ในส่วนของ KK Box จากการ
ในปี 2558 คาดการณ์วา่ จํานวนอัลบัมจะใกล้
ขยายฐานสมาชิกอย่างต่อเนื่อง รายได้ จาก YouTube ทังในส่
้ วน Music and Non-Music Contents รวมถึงรายได้
จากโชว์บิซและงานแสดงที่จะดีขึ ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่ฟืน้ ตัวและการรับรู้รายได้ จากมิวสิคฮอลล์ที่มีแผนในการจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดปี
2. ธุรกิจดิจิทลั ทีวี : ช่อง One และ GMM 25 มีรายได้ 126.4 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนร้ อยละ 126.4 จากการเปิ ด
ตัวอย่างเป็ นทางการในเดือนตุลาคม 2557
ในปี 2558 มีแผนขับเคลื่อนสูค่ วามเป็ นผู้นํา 5 อันดับแรกของช่องดิจิทลั ทีวี โดยการเพิ่ม Content ต่างๆ เน้ นละคร
และซิ ท คอมในช่ วงไพร์ ม ไทม์ และขยายฐานผู้ช มในโซนต่างจัง หวัดและปริ มณฑลพร้ อมกับ การสร้ าง Brand
Awareness ให้ แพร่หลาย
3. ธุรกิจสื่อ : มีรายได้ 3,919.1 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อนร้ อยละ 23 โดยรายได้ จากภาพยนตร์ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 20.9
จากภาพยนตร์ ที่ออกฉาย 3 เรื่ องคือ “คิดถึงวิทยา” จํานวน 100 ล้ านบาท “ฝากไว้ ในกายเธอ” จํานวน 68 ล้ านบาท
และ “ไอฟาย...แต๊ งกิ ้ว...เลิฟยู้” จํานวน 320 ล้ านบาท ขณะที่รายได้ สว่ นของโทรทัศน์ วิทยุและสื่อสิง่ พิมพ์ลดลง
ตามภาวะเศรษฐกิจ การเมืองและการเปลี่ยนถ่ายไปสูร่ ะบบดิจิทลั โดยโทรทัศน์ ลดลงร้ อยละ 38.4 วิทยุลดลงร้ อย
ละ 16 และสือ่ สิง่ พิมพ์ลดลงร้ อยละ 27.6
4. ธุรกิจโฮมช้ อปปิ ง้ : มีรายได้ 1,135.3 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนร้ อยละ 103.1 โดยมีรายได้ เฉลี่ยเพิ่มจาก 3 ล้ าน
บาทต่อวันเป็ น 4.5 ล้ านบาทต่อวัน มีฐานลูกค้ ามากกว่า 500,000 ราย และมีอตั ราการซื ้อซํ ้ามากกว่าร้ อยละ 40
ในปี 2558 หากสภาพเศรษฐกิจฟื น้ ตัว คาดว่ามูลค่าตลาดรวมจะเติบโตเกิน 10,000 ล้ านบาท โดยจะเน้ นกลยุทธ์
การขายที่แตกต่างและเพิ่มสัดส่วนของ Local Sourcing สินค้ าจากผู้ผลิตในประเทศที่มีคณ
ุ ภาพดี พร้ อมกับขยาย
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.
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ฐานลูก ค้ า และช่ อ งทางการขายมุ่ง เน้ น การเข้ า ถึ ง กลุ่ม ผู้มี กํ า ลัง ซื อ้ สูง และกลุ่ม ลูก ค้ า ออนไลน์ ที่ นิ ย มใช้ งาน
อินเทอร์ เน็ตและโมบายล์แพลทฟอร์ ม
5. ธุรกิจการขาย Set Top Box และโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม :
 แพลตฟอร์ ม GMM Z : มีรายได้ เพิ่มขึ ้น 51 ล้ านบาท จากยอดขายกล่องประเภท HD Mini และ HD Lite
 โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม : รายได้ ลดลงจากการยกเลิกช่องดาวเทียมและชะลอค่าใช้ จ่ายโฆษณาในช่วง
เปลีย่ นระบบไปเป็ นดิจิทลั
นอกจากนัน้ นายปรี ย์มน ได้ นําเสนอสรุ ปผลการวัดเรตติ ้งโดย AC Nielsen ณ เดือนมีนาคม 2557 (ไม่นบั
รวมทีวีอนาล็อคช่อง 3 ช่อง 5 และช่อง 7) สรุปสาระสําคัญดังนี ้
เรตติ ้งทัว่ ประเทศ
 ช่วงทังวั
้ น : ช่องที่มีเรตติ ้งความนิยมสูงสุดเรี ยงตามลําดับดังนี ้คือ ช่องเวิร์คพอยท์ทีวี ช่อง 8 ช่อง
โมโน 29 ช่ อง ONE และช่องไทยรัฐทีวี
 ช่วงไพรม์ไทม์ (20.20-22.20 น.) : ช่องที่มีเรตติ ้งความนิยมสูงสุดเรี ยงตามลําดับคือ ช่องเวิร์คพอยท์
ทีวี ช่ อง ONE ช่อง 8 ช่องไทยรัฐทีวี และช่องโมโน 29
เรตติ ้งในเขตเมืองใหญ่
 ช่วงทังวั
้ น : ช่องที่มีเรตติ ้งความนิยมสูงสุดเรี ยงตามลําดับดังนี ้คือ ช่องเวิร์คพอยท์ทีวี ช่องโมโน 29
ช่ อง ONE ช่อง 8 และช่องไทยรัฐทีวี
 ช่วงไพรม์ไทม์ (20.20-22.20 น.) : ช่องที่มีเรตติ ้งความนิยมสูงสุดเรี ยงตามลําดับคือ ช่องเวิร์คพอยท์
ทีวี ช่ อง ONE และช่องไทยรัฐทีวี
เรตติ ้งในเขตกรุงเทพฯ
 ช่วงทังวั
้ น : ช่องที่มีเรตติ ้งความนิยมสูงสุดเรี ยงตามลําดับดังนี ้คือ ช่องเวิร์คพอยท์ทีวี ช่องโมโน 29
ช่ อง ONE และช่อง 8
 ช่วงไพรม์ไทม์ (20.20-22.20 น.) : ช่องที่มีเรตติ ้งความนิยมสูงสุดเรี ยงตามลําดับคือ ช่องเวิร์คพอยท์
ทีวี ช่ อง ONE ช่องโมโน 29 และช่องไทยรัฐทีวี
จากนันนายปรี
้
ย์มนได้ นําเสนอความคืบหน้ าเกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) ในเรื่ องต่างๆ ดังนี ้
 การเปิ ดประมูลบริ ษัทวัดเรตติ ้งทีวีดิจิทลั โดย Media Research Bureau
 การจัดเรี ยงช่อง 1-10 ในกล่องดาวเทียมและเคเบิ ้ล
 การขยายโครงข่าย MUX
 โครงการแจกคูปองดิจิทลั ทีวี
 การเลือ่ นจ่ายเงินค่าประมูลดิจิทลั ทีวี
 การรับชมช่อง HD ในระบบดาวเทียม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.
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เนื่องจากวาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน ผู้ดําเนินการประชุมจึงได้ สรุ ปว่าที่
ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานในรอบปี 2557 และรับทราบรายงานประจําปี 2557
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนสําหรับรอบปี บัญชี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ผู้ดําเนินการประชุมได้ เรี ยนเชิญ ดร.นริ ศ ชัยสูตร (“ดร.นริ ศ”) ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้
แถลงต่อที่ประชุม
ดร.นริ ศ กล่าวว่างบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบกําไรขาดทุนของบริ ษัทฯ สําหรับรอบปี บญ
ั ชี สิ ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้ ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อให้ ความ
เห็นชอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่ารายงานของผู้สอบบัญชี งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบ
การเงินของบริ ษัทฯ มีข้อมูลถูกต้ อง ครบถ้ วนตามข้ อเท็จจริ งและได้ รับการจัดทําตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป โดยได้
ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ แล้ ว คือ คุณกฤษดา เลิศวนา แห่งบริ ษัท สํานักงาน อีวาย
จํากัด โดยผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริ ษัทฯ แสดงฐานะการเงินโดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
จากนัน้ ดร.นริ ศ ได้ มอบหมายให้ นายปรี ย์มน เป็ นผู้สรุปสาระสําคัญของงบการเงินให้ ที่ประชุมพิจารณา สรุ ป
สาระสําคัญได้ ดงั นี ้
งบกําไรขาดทุน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.
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สินทรัพย์ รวม

หนีส้ นิ รวม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.
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ส่ วนของผู้ถอื หุ้น

ในระหว่างวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นจํานวน 36 ราย คิดเป็ นจํานวนหุ้น 133,161,509 หุ้น รวม
เป็ นจํานวนหุ้นทัง้ สิน้ 638,956,598 หุ้น คิดเป็ นจํานวนผู้เข้ าประชุมทังสิ
้ ้น 349 ราย
ที่ประชุมได้ พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบปี บญ
ั ชี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้ วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี ้ (ปิ ดลงมติเวลา 15:17 นาฬิกา)
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียงลงคะแนน
รวมทังสิ
้ ้น
วาระที่ 4

จํานวนคะแนนเสียง (หุ้น)
638,956,495
103
0
638,956,598

คิดเป็ นอัตราร้ อยละ
100.0000
0.0000
100.0000

พิจารณาอนุมตั ิการงดจัดสรรเงินกําไรส่ วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจากผลการดําเนินงาน
ปี 2557

ผู้ดําเนินการประชุมได้ เรี ยนเชิญนายปรี ย์มน นําเสนอข้ อมูลต่อที่ประชุม โดยนายปรี ย์มนแถลงต่อที่ประชุมว่า
ตาม พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนฯ มาตรา 116 และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กําหนดว่า “บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี สว่ นหนึ่งไว้
เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวน
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.
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ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้ นแต่บริ ษั ทฯ จะมีข้ อบังคับหรื อกฎหมายอื่นกํ าหนดให้ ต้องมี ทุนสํารอง
มากกว่านัน”
้
สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2557 บริ ษัทฯ มีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิจํานวน 3,963 ล้ านบาท ทํา
ให้ ไม่สามารถจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายได้ จึงขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเพื่ออนุมตั ิการงดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย
ผู้ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้ อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใด
สอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ในระหว่างวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นจํานวน 1 ราย คิดเป็ นจํานวนหุ้น 1,098 หุ้น รวมเป็ น
จํานวนหุ้นทัง้ สิน้ 638,957,696 หุ้น คิดเป็ นจํานวนผู้เข้ าประชุมทังสิ
้ ้น 350 ราย
ที่ประชุมได้ พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมตั ิการงดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้ (ปิ ดลงมติเวลา 15:24 นาฬิกา)
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียงลงคะแนน
รวมทังสิ
้ ้น
วาระที่ 5

จํานวนคะแนนเสียง (หุ้น)

คิดเป็ นอัตราร้ อยละ

638,957,593
103
0
638,957,696

100.0000
0.0000
100.0000

พิจารณาอนุมัตกิ ารงดจ่ ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานปี 2557
ผู้ดําเนินการประชุมได้ เรี ยนเชิญ นายปรี ย์มน เป็ นผู้นําเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายปรี ย์มน ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าจากผลการดําเนินงานในปี 2557 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริ ษัทฯ มี
ผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิจํานวน 3,963 ล้ านบาท ทําให้ ไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานปี 2557
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลปี 2554-2557 ปรากฎดังรายละเอียดต่อไปนี ้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
กําไร/(ขาดทุน) สุทธิ : ล้ านบาท
กําไร/(ขาดทุน) สะสม : ล้ านบาท
กําไร/(ขาดทุน) ต่อหุ้น : บาท
อัตราการจ่ ายเงินปั นผล
-

เงินปั นผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)

- เงินปั นผลประจําปี (บาทต่อหุ้น)
รวมอัตราการจ่ ายเงินปั นผลทัง้ ปี
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.

ปี 2557
งบเดี่ยว
(3,963.3)
(3,015.2)
(6.02)

ปี 2556
งบเดี่ยว
254.2
948.1
0.45

ปี 2555
งบเดี่ยว
380.8
647.2
0.72

ปี 2554
งบเดี่ยว
532.3
266.4
1.00

เสนองด

-

-

0.54

-

-

-

0.54
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สิ�งที�สง่ มาด้ วย 2
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
จํานวนหุ้น (ล้ านหุ้น) - เดิม
จํานวนหุ้น (ล้ านหุ้น) - ใหม่
รวมเงินปั นผลจ่ายทังปี
้ (ล้ านบาท)
สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล (ร้ อยละ)

ปี 2557
งบเดี่ยว
819.9
-

ปี 2556
งบเดี่ยว
636.3
-

ปี 2555
งบเดี่ยว
530.3
-

ปี 2554
งบเดี่ยว
530.3
286.3
53.8

ผู้ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้ อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใด
สอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ในระหว่างวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นจํานวน 1 ราย คิดเป็ นจํานวนหุ้น 10 หุ้น รวมเป็ นจํานวน
หุ้นทัง้ สิน้ 638,957,706 หุ้น คิดเป็ นจํานวนผู้เข้ าประชุมทังสิ
้ ้น 351 ราย
ที่ประชุมได้ พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมตั ิงดการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานปี 2557 ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้ (ปิ ดลงมติเวลา 15:25
นาฬิกา)
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียงลงคะแนน
รวมทังสิ
้ ้น
วาระที่ 6

จํานวนคะแนนเสียง (หุ้น)
638,913,827
559
0
638,957,706

คิดเป็ นอัตราร้ อยละ
99.9999
0.0001
100.0000

พิจารณาอนุมตั ิการแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ

ผู้ดําเนินการประชุมได้ แจ้ งที่ประชุมขอแก้ ไขข้ อมูลที่คลาดเคลือ่ นเกี่ยวกับประวัติของ นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน
ส่วนที่เกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษา จากปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จากนันได้
้ เรี ยนเชิญประธานนําเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
ประธานแถลงต่อที่ ประชุม ว่า เพื่ อให้ เ ป็ น ไปตาม พ.ร.บ. บริ ษั ทมหาชนฯ และข้ อบัง คับ ของบริ ษั ทฯ ซึ่ง
กําหนดให้ กรรมการบริ ษัทต้ องหมุนเวียนออกจากตําแหน่งเป็ นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริ ษัททังหมด
้
สําหรับปี
2558 นี ้ กรรมการบริ ษัทที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 ท่าน จากจํานวนกรรมการบริ ษัททังหมด
้
11 ท่าน
ประกอบด้ วยบุคคลดังที่ปรากฎในตาราง พร้ อมกันนี ้ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า นางสาวสุวภา เจริ ญยิ่ง กรรมการอิสระที่ครบวาระ
การดํารงตําแหน่งได้ แสดงความประสงค์ที่จะไม่รับการพิจารณาต่อวาระการดํารงตําแหน่งเนื่องจากมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ
เพิ่มขึ ้นมาก ทําให้ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการของบริ ษัทฯ ได้ อย่างเต็มที่ จากนันประธานแจ้
้
งว่าเพื่อให้ ที่ประชุมได้ ออก
เสียงลงคะแนนอย่างสะดวก ประธาน และนางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ จะขอออกจากห้ องประชุมเป็ นการชัว่ คราวและจะ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.
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สิ�งที� ส่งมาด้ วย 2
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

กลับเข้ ามาอีกครัง้ เมื่อการลงคะแนนเสียงในวาระนีเ้ สร็ จสิ ้นแล้ ว โดยขอให้ ผ้ ดู ําเนินการประชุมเป็ นผู้นําเสนอข้ อมูลต่อที่
ประชุม

ชื่อ

นางสาวบุษบา ดาวเรือง
นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา
นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ
นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง

ตําแหน่งในคณะกรรมการบริษัท

กรรมการ (รองประธานกรรรมการบริษัท )
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ

ตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารกลุ่ม
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารกลุ่ม
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

หลังจากที่กรรมการทัง้ 2 ท่าน ได้ ออกจากห้ องประชุมแล้ ว ผู้ดําเนินการประชุมแถลงว่าเพื่อเป็ นการส่งเสริ ม
และสนับสนุนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
ในการดํารงตําแหน่งกรรมการเป็ นการล่วงหน้ า ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์
2558 แต่ปรากฏว่า ไม่มี ผ้ ูถื อหุ้นเสนอรายชื่ อ บุค คลเข้ า มายัง บริ ษั ทฯ ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัท โดยการเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่นบั รวมกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียที่ครบวาระมีความเห็นว่ากรรมการที่ครบ
้ นกรรมการของบริ ษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และ
กําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 3 ท่านข้ างต้ น สมควรที่จะได้ รับแต่งตังเป็
เห็นชอบให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน เป็ นกรรมการอิสระ แทน นางสาวสุวภา เจริ ญยิ่ง โดยประวัติย่อ
ของกรรมการทัง้ 4 ท่าน และรายละเอียดที่จําเป็ นต่างๆ ได้ นําเสนออยูใ่ นเอกสารประกอบการประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้น
จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้ ชี ้แจงที่ประชุมว่าการลงคะแนนเสียงนี ้ จะให้ ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้
กรรมการเป็ นรายบุคคล และขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงตนและมอบบัตรลงคะแนนให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ เฉพาะ กรณีท่ ีไม่ เห็น
ด้ วยหรืองดออกเสียงเท่ านัน้ และหลังจากที่ประชุมได้ ลงคะแนนครบทัง้ 4 ท่านแล้ ว ผู้ดําเนินการประชุมจึงจะประกาศผล
คะแนนของทัง้ 4 ท่าน พร้ อมกัน อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิที่ดีภายใต้ “โครงการการประเมินคุณภาพการจัด
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ของบริ ษัทจดทะเบียน” โดยสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ดังนันบริ
้ ษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนน
เสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกรายที่เข้ าประชุมและลงคะแนนเสียง “เห็นด้ วย” ในวาระนี ้ด้ วย
ผู้ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้ อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใด
สอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ในระหว่างวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นจํานวน 1 ราย คิดเป็ นจํานวนหุ้น 6 หุ้น รวมเป็ นจํานวน
หุ้นทัง้ สิน้ 638,957,712 หุ้น คิดเป็ นจํานวนผู้เข้ าประชุมทังสิ
้ ้น 352 ราย
้
ง้ 4 ท่าน ดํารงตําแหน่งกรรมการ
ที่ประชุมได้ พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมตั ิแต่งตังกรรมการทั
ของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.
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สิง� ที�สง่ มาด้ วย 2
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

ท่ านที่ 1: นางสาวบุษบา ดาวเรือง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียงลงคะแนน
รวมทังสิ
้ ้น

จํานวนคะแนนเสียง (หุ้น)

คิดเป็ นอัตราร้ อยละ

637,780,010
1,173,102
4,600
638,957,712

99.8164
0.1836
100.0000

ท่ านที่ 2: นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียงลงคะแนน
รวมทังสิ
้ ้น

จํานวนคะแนนเสียง (หุ้น)

คิดเป็ นอัตราร้ อยละ

637,773,581
1,177,500
6,631
638,957,712

99.8157
0.1843
100.0000

ท่ านที่ 3: นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียงลงคะแนน
รวมทังสิ
้ ้น

จํานวนคะแนนเสียง (หุ้น)

คิดเป็ นอัตราร้ อยละ

637,764,158
1,177,500
16,054
638,957,712

99.8157
0.1843
100.0000

ท่ านที่ 4: นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียงลงคะแนน
รวมทังสิ
้ ้น

จํานวนคะแนนเสียง (หุ้น)

คิดเป็ นอัตราร้ อยละ

637,264,158
1,177,523
516,031
638,957,712

99.8156
0.1844
100.00000

จากนันผู
้ ้ ดาํ เนินการประชุมได้ เชิญให้ กรรมการทัง้ 2 ท่านกลับเข้ าสูห่ ้ องประชุม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.
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สิง� ทีส� ง่ มาด้วย 2
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะะกรรมการชุดย่ อยสําหรับปี
2558

ผู้ดําเนินการประชุมเรี ยนเชิญประธานนําเสนอข้ อมูลต่อที่ประชุม โดยประธานแถลงว่าคณะกรรมการบริ ษัท
โดยการนํ า เสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ พิ จ ารณาเรื่ อ งค่ า ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษั ท และค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อย สําหรับปี 2558 โดยได้ กลัน่ กรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้ าที่
บทบาท ความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้ รับจากกรรมการ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจของบริ ษัทฯ
รวมทังได้
้ มีการนําผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจําปี 2557
ที่ จั ด ทํ า โดยสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบัน กรรมการบริ ษั ท ไทย มาพิ จ ารณาประกอบด้ วย จึ ง มี ค วามเห็ น ว่ า ค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบที่เคยอนุมตั ิไว้ เดิมมีความเหมาะสมแล้ วและมีจํานวนใกล้ เคียงกับค่าเฉลี่ย
โดยรวมของตลาด จึ งเห็ นควรเสนอต่อที่ป ระชุมผู้ถือ หุ้น พิจารณาอนุมัติ กําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท และ
คณะกรรมการตรวจสอบสําหรับปี 2558 เท่ากับปี ท่ีผา่ นมา ตามรายละเอียดดังนี ้
7.1) ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทประจําปี 2558 จํานวน 6,000,000 บาท ซึ่งจะจ่ายในรู ปของเบี ้ยประชุมและ
บําเหน็จประจําปี ดังนี ้
อัตราค่าเบี ้ยประชุม
ตําแหน่ ง

ปี 2558 (ที่เสนอ)

ปี 2557

13,000
13,000
3,000

13,000
13,000
3,000

ประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการอิสระ (ท่านละ)
กรรมการบริ ษัท (ท่านละ)

(หน่วย : บาท/คน/ครัง้ )
ปี 2556
13,000
13,000
3,000

ค่าบําเหน็จประจําปี จ่ายจากค่าตอบแทนคณะกรรมการหลังจากหักค่าเบี ้ยประชุมทังหมดที
้
่จา่ ยในปี 2558 แล้ ว ซึง่ จะ
ถูกจัดสรรให้ กรรมการแต่ละท่านตามสัดส่วนจํานวนครัง้ ที่เข้ าประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โดยจัดสรรให้ ประธาน
กรรมการบริ ษัทคิดเป็ น 2 เท่า ของจํานวนครัง้ ที่เข้ าประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และให้ ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรบําเหน็จให้ กรรมการแต่ละท่านตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
ค่าตอบแทนที่มิใช่ตวั เงิน/สิทธิประโยชน์อื่น

ไม่มี

7.2) ค่ าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2558 ได้ แก่คา่ ตอบแทนรายปี จํานวน 650,000 บาท โดยมีอตั รา
การจ่ายค่าตอบแทนดังนี ้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.
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สิ�งที�สง่ มาด้ วย 2
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ (ท่านละ)
ค่าตอบแทนที่มิใช่ตวั เงิน/สิทธิประโยชน์อื่น

ปี 2558

ปี 2557

(หน่วย : บาท)
ปี 2556

200,000
150,000

200,000
150,000

200,000
150,000

ไม่มี

7.3) ค่ าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่ อยอื่น ได้ แก่ คณะกรรมการบริ หารกลุ่ม คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและจริ ยธรรมธุรกิจ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ไม่มีการจ่าย
ค่าตอบแทน
ผู้ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้ อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถาม
รายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้ พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบสําหรับปี 2558 ตามที่
เสนอข้ างต้ นทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้ (ปิ ดลงมติเวลา 15:37 นาฬิกา)
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียงลงคะแนน
รวมทังสิ
้ ้น
วาระที่ 8

จํานวนคะแนนเสียง (หุ้น)
638,902,579
7,190
47,943
638,957,712

คิดเป็ นอัตราร้ อยละ
99.9914
0.0011
0.0075
100.0000

พิจารณาอนุมตั ิการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2558
ผู้ดําเนินการประชุม ได้ เรี ยนเชิญ ดร.นริ ศ เป็ นผู้นําเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ดร.นริ ศ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของกฎหมายซึง่ กําหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณากลัน่ กรองการเลือกผู้สอบ
บัญชี แล้ ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี จาก บริ ษัท สํานั กงาน อีวาย
จํากัด (“อีวาย”) เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ สําหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งอีวายเป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัทฯ มาตังแต่
้ ปี 2538 และถือได้ วา่ มีมาตรฐานการทํางานที่ดี มีความเป็ นอิสระในการทํางาน มีผลงานในการปฏิบตั ิ
หน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีเป็ นที่นา่ พอใจ จึงเห็นควรกําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ต่อไปนี ้ เป็ นผู้ทําการสอบทาน ตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ กล่าวคือ:
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.
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สิง� ทีส� ง่ มาด้วย 2
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ:
(1) นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
(2) นายกฤษดา เลิศวนา
(3) นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238

ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีดงั กล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ อีวายจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของอี
วาย ทําหน้ าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้ ซึง่ ผู้สอบบัญชีที่เสนอ
ข้ างต้ นมิได้ มีความสัมพันธ์ หรื อมีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัทฯ / บริ ษัทในเครื อ / ผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับ
บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ค่ าสอบบัญชีของบริษัทฯ:
พร้ อมกันนี ้ ขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี ของบริ ษัทฯ ประจําปี 2558 เป็ น
จํานวนเงินไม่ เกิน 2,920,000 บาท เท่ากับปี ที่ผ่านมา โดยไม่รวมค่าสอบบัญชีที่อาจเพิ่มขึ ้นจากการควบควมกิจการหรื อ
การขยายธุรกิจของบริ ษัทฯ ในอนาคต
สําหรับค่าบริ การอื่น (Non audit services fee) ในรอบปี ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ไม่มีการรับบริ การอื่นจากอีวาย โดย
สามารถสรุปค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ได้ ดงั รายละเอียดต่อไปนี ้
(หน่วย:บาท)
บริษัท
ค่ าสอบบัญชี เพิ่ม / (ลด) ค่ าสอบบัญชี เพิ่ม / (ลด) ค่ าสอบบัญชี
ปี 2558
คิดเป็ น
ปี 2557
คิดเป็ น
ปี 2556
(ที่เสนอ)
- บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

2,920,000

0%

2,920,000

0%

2,920,000

- ค่าบริ การอื่น (Non-audit services fee)

-ไม่ม-ี

-

-ไม่ม-ี

-

-ไม่ม-ี

ผู้ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้ อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีทา่ นใดสอบถามข้ อ
สงสัย ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ป ระชุม ได้ พิ จ ารณาออกเสีย งลงคะแนนและมี ม ติ ด้ ว ยเสีย งข้ า งมากของผู้ถื อ หุ้น ซึ่ง มาประชุม และออกเสีย ง
ลงคะแนนอนุมัติการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกํ าหนดค่าสอบบัญชี ประจํ าปี 2558 ตามที่เสนอข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี ้ (ปิ ดลงมติเวลา 15:40 นาฬิกา)
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียงลงคะแนน
รวมทังสิ
้ ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.

จํานวนคะแนนเสียง (หุ้น)
638,907,202
7,190
43,320
638,957,712

คิดเป็ นอัตราร้ อยละ
99.9989
0.0011
100.0000
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สิ�งที�ส่งมาด้ วย 2
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

วาระที่ 9

เรื่องอื่นๆ

ผู้ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์ จะเสนอเรื่ องอื่นให้ ที่ประชุมพิจารณา
เพื่อให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นตามมาตรา 105 ของ พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนฯ แต่ปรากฎว่าไม่มีผ้ ใู ดเสนอเรื่ องอื่นใดให้ ที่ประชุมพิจารณา
นอกเหนือจากวาระที่กําหนดในหนังสือนัดประชุม (สําหรับคําถามและความเห็นต่างๆ ในแต่ละวาระ ได้ มีการบันทึกไว้ ตาม
เอกสารแนบท้ ายรายงานฉบับนี ้)
จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมจึงกล่าวเชิญประธานปิ ดการประชุม
ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ สละเวลามาร่วมประชุมในครัง้ นี ้ และกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา : 16.24 นาฬิกา

ลงชื่อ ………-นางสาวบุษบา ดาวเรื อง-…..…ประธานที่ประชุม
(นางสาวบุษบา ดาวเรื อง)

ลงชื่อ ………-นางโสมสุดา ร่ วมภูมิสุข-…..…ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
(นางโสมสุดา ร่วมภูมิสขุ )
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สรุ ปประเด็นคําถามและคําชีแ้ จง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
วาระที่ 2 รับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบปี 2557 และรับทราบรายงานประจําปี 2557
1. นายอํานาจ จูฑะสุวรรณศิริ สอบถามดังนี ้
 Rating สามารถเช็คจากกล่องได้ หรื อไม่
 GMMZ ปั จจุบนั มีกําไรหรื อไม่
 จากข่าวทีอ่ อกตามสือ่ ว่ามีการประมาณการจุดคุ้มทุนของทีวีดิจิทลั ไว้ ที่ 7 ปี จากอายุใบอนุญาต 15
ปี แล้ วบริ ษัทฯ จะสามารถทํากําไรภายใน 8 ปี ที่เหลือได้ ค้ มุ ทุนหรื อไม่
 บริ ษัทฯ จะสามารถควบคุมต้ นทุนของทีวีดิจิทลั เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้ อย่างไร
นายสุรพล พีรพงศ์ พิพัฒน์ ชี ้แจงดังนี ้
 ในการวัด Rating เกิดจากการทํา Research ของ AGB Nielsen ที่ได้ ไปติดตังกล่
้ องตามกลุ่ม
ตัวอย่างของประชากรในทุก Platform เช่น Cable TV , Satellite TV เป็ นต้ น สมมุติว่ามีประชากร
ประมาณ 65 ล้ านคนทัว่ ประเทศ ก็จะมีการติดตังกล่
้ องเพื่อวัด Rating สําหรับกลุม่ ตัวอย่างประมาณ
2,000 ราย
นายปรีย์มน ปิ่ นสกุล ชี ้แจงดังนี ้
 ฐานผู้ชมของช่อง GMM 25 นอกจากกลุม่ วัยรุ่นแล้ ว ยังมีกลุม่ คนอายุ 50 ปี ขึ ้นไปด้ วยซึง่ เป็ นคนกลุม่
ใหญ่ที่ชอบดูทีวี ซึ่งคนกลุ่มนี ้จะนิยมดูละครช่วงไพรม์ไทม์จากทีวี ขณะที่กลุ่มวัยรุ่ นจะนิยมดูจาก
คอมพิวเตอร์ หรื อสมาร์ ทโฟน ซึง่ ก็จะมีการหารายได้ จาก Multi Screen อยูแ่ ล้ ว
 ผลการดําเนินงานของกลุม่ Z นันรายได้
้
ของกลุม่ Z ที่ผา่ นมานันเป็
้ นการขาดทุนจากการทําธุรกิจ Pay
TV แล้ ว แต่ใ นส่ว นของธุ ร กิ จ ขายกล่อ งเราได้ กํ า ไรมาโดยตลอดถึ ง แม้ ว่า กํ า ไรจะไม่ม าก แต่
วัตถุประสงค์หลักของการขายกล่อง เพื่อสร้ าง Platform ส่วนที่ขาดทุนมาโดยตลอดคือธุรกิจ Pay TV
ที่ขาดทุนก่อนหน้ านี ้จะเกิดจากการค่า License content ต่างๆ ซึ่งในปั จจุบนั ได้ หยุดการขาดทุนแล้ ว
เนื่องจากได้ ขาย Licenseธุรกิจนี ้ให้ กบั CTH แล้ ว แต่ผลการขาดทุนในอดีตก็ยงั คงอยู่
 ในอนาคตธุรกิจที่บริ ษัทให้ ความสําคัญคือธุรกิจ Digital TV ซึง่ ผู้ประกอบการทุกช่องต่างมีเป้าหมาย
ที่จะเป็ นช่องที่ได้ รับความนิยมติด 1 ใน 5 หรื อ 1 ใน 10 ดังนันด้
้ วยเงินลงทุนที่มากจากค่าประมูลช่อง
ค่าผลิต Content ต่างๆ ทําให้ เชื่อได้ ว่าจุดคุ้มทุนของช่องน่าจะอยู่ที่ประมาณ 7 ปี ทกุ ราย ส่วนช่อง
ไหนจะกําไรเร็ วหรื อช้ า ขึ ้นอยู่กบั ฝี มือของแต่ละช่อง ซึ่งถ้ า Rating ของเราเองยังดีมากขึ ้นไปเรื่ อยๆ
แบบนี ้ ทีมขายน่าที่จะสามารถหารายได้ ให้ กบั ช่องได้ มาก
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 การบริ หารต้ นทุนของกลุม่ บริ ษัทฯ ดําเนินการตามแผนกลยุทธ์ ที่วางไว้ ที่ผ่านมามีการชะลอรายการ
ใหม่ๆ เพื่อให้ มีการออกอากาศในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อก่อให้ เกิดรายได้ ซึง่ เราจะดําเนินงานอย่าง
ระมัดระวังและรอบคอบ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนสําหรับรอบปี บัญชี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
2. นางสาวจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ สอบถามดังนี ้
 จากงบการเงินที่แสดงเงินกู้ระยะยาวจํานวนประมาณ 3,000 ล้ านบาท นัน้ ผู้บริ หารมีความมัน่ ใจ
เพียงใดว่าจะสามารชําระคืนเงินกู้ได้ ตามกําหนด
 บริ ษัทฯ ยังไม่ได้ เข้ าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต ไม่ทราบ
ว่ามีนโยบายจะเข้ าร่วมหรื อไม่ เมื่อใด
นายปรีย์มน ปิ่ นสกุล ชี ้แจงดังนี ้
 เรื่ องการชําระหนี ้เงินกู้วา่ การที่ธนาคารจะให้ เงินกู้จะมีการพิจารณาความสามารถในการทํารายได้ ของ
บริ ษัทฯ ซึง่ แผนในการชําระหนี ้ของธนาคารจะสอดคล้ องกับแผนธุรกิจของบริ ษัทฯ ดังนันจึ
้ งมัน่ ใจว่าจะ
สามารถสร้ างรายได้ และชําระหนี ้ตามแผนได้
นางสาวพัชรรัตน์ พัชรภุช ชี ้แจงดังนี ้
 เรื่ องการเข้ าร่ วมโครงการฯ ว่าบริ ษัทฯ ได้ มอบหมายให้ เจ้ าหน้ าที่และผู้เกี่ยวข้ อง ศึกษาหลักการของ
โครงการ ขันตอน
้
และสิง่ ที่ต้องดําเนินการหลังจากเข้ าร่วมโครงการเพื่อดูว่าเงื่อนไขต่างๆ ที่กําหนดจะ
สอดคล้ องกับกระบวนการทํางานและจํานวนบุคลากรของบริ ษัทฯ ที่จะดําเนินการหรื อไม่ ซึ่งจะต้ องมี
ขันตอนในการพิ
้
จารณาตามกระบวนการภายในของบริ ษัทฯ ต่อไป อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ มีการ
กําหนดเป็ นนโยบายและแนวปฏิบตั ิอย่างชัดเจนไว้ ในคูม่ ือการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริ ยธรรมธุรกิจ
รวมถึ งมีก ารกํ า หนดแนวปฏิบัติ เพิ่ม เติมในการป้องกันการมีส่วนเกี่ ยวข้ องกับการทุจริ ตคอรั ปชั่น
กระบวนการในการประเมินความเสี่ยง การป้องกันและติดตามความเสี่ยงในเรื่ องดังกล่าวด้ วย ซึ่ง
บริ ษัทฯ ได้ มีการจัดอบรมพนักงานในเรื่ องนี ้เป็ นประจําทุกปี จึงถือได้ วา่ มีการดําเนินการในเรื่ องนี ้อย่าง
เหมาะสมและเพียงพออยู่แล้ วในปั จจุบนั นอกเหนือจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ รับการประเมินจากสถาบัน
ไทยพัฒน์ว่ามีระดับการพัฒนาด้ านการต่อต้ านการทุจริ ตคอรัปชัน่ อยู่ในระดับ 3 จาก 5 ระดับ ซึ่งมี
เพียง 6 บริ ษัท จากจํานวนบริ ษัททังสิ
้ ้น 593 บริ ษัทที่ได้ รับการประเมินอยูใ่ นระดับ 3
วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ
3. นายวัชระ สุขีธรรมรักษ์ สอบถามดังนี ้
 การเข้ าลงทุนของกลุม่ คุณบอย คือช่องใด
 บริ ษัทฯ มีแผนที่จะหา Strategic Partner สําหรับช่อง GMM 25 หรื อไม่
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 ช่อง GMM 25 จะแย่งฐานผู้ชมกับช่อง ONE หรื อไม่ แกรมมี่ไม่จําเป็ นต้ องมีช่องดิจิทลั ทีวีถึงสองช่อง
เพียงช่องเดียวเพียงพอหรื อไม่
 ปั จจุบนั ยังมีการผลิตคอนเท้ นต์ไปขายช่องอื่นอีกหรื อไม่ ส่งให้ ช่องใดบ้ าง
 บริ ษัทวางนโยบายเน้ นทําช่องของตนเอง หรื อยังคงรับผลิตรายการเมื่อมีช่องอื่นติดต่อเข้ ามา
 หลังจากที่เดอะสตาร์ กลับมาที่ช่องวัน ผลตอบรับเป็ นเช่นไร
 เราสามารถทํารายการคล้ ายเดอะสตาร์ แต่เน้ นแนวเพลงลูกทุง่ ได้ หรื อไม่
 สัดส่วนรายได้ ในปี นี ้เป็ นอย่างไร ธุรกิจเพลงในส่วนของการขายแผ่น CD ยังคงมีสดั ส่วนเหลืออยู่อีก
ประมาณเท่าไหร่ และในส่วนของรายได้ จากการจัดคอนเสิร์ตเป็ นอย่างไร
 รายได้ จากการเก็บค่าลิขสิทธิ์ประมาณปี ละเท่าไหร่
 ในปี นี ้คาดว่าจะมีรายได้ จากการจัดคอนเสิร์ตประมาณเท่าไหร่
 ธุรกิจ Home Shopping ในปี 2557 สามารถสร้ างรายได้ เท่าไหร่และปี 2558 คาดว่าจะโตขึ ้นเท่าไหร่
เมื่อเทียบกับคูแ่ ข่ง บริ ษัทฯ มีจดุ แข็งอย่างไร
นายปรีย์มน ปิ่ นสกุล ชี ้แจงดังนี ้
 การเข้ าลงทุนของคุณบอยเป็ นการลงทุนในช่อง ONE
 ทัง้ 2 ช่องไม่แย่งรายได้ กนั อย่างแน่นอน เนื่องจาก Grammy เองมีผ้ ผู ลิตรายการรายการเยอะมาก
สามารถผลิตรายการให้ กบั ทัง้ 2 ช่องได้ และทัง้ 2 ช่องมี Segment ที่แตกต่างกัน รวมทังเราก็
้
ไม่ได้
ปิ ดตัวเองที่จะมี Strategic Partner ที่ไม่ใช่เพียงแค่ลงทุนในส่วนของเงินอย่างเดียว เพราะข้ อท็จจริ ง
แล้ วเราไม่มีปัญหาเรื่ องเงิน แต่เราต้ องการ Strategic Partner จริ งๆ เหมือนคุณบอย (คุณถกล
เกียรติ) ที่เข้ ามาบริ หารช่องและได้ ทมุ่ เทให้ กบั ช่อง ONE อย่างจริ งจัง
 ในปี 2557 ธุรกิจ Home Shopping มีรายได้ เฉลีย่ ต่อวันประมาณ 3 ล้ านบาท โดยในปี 2558 คาดว่า
จะโตขึ ้นถึง 5 ล้ านบาทต่อวัน แต่ Margin ของธุรกิจนี ้อยูท่ ี่ประมาณ 20-25% แต่เนื่องจาก ปี นี ้เป็ นปี
แรกที่เราเริ่ มได้ กําไร ดังนันเมื
้ ่อเทียบรายได้ กับกําไรสุทธิ อาจจะยังไม่มากนัก โดยจุดแข็งคือการ
นําเสนอข้ อมูลของสินค้ าให้ กบั ลูกค้ ามากที่สดุ เพื่อให้ ลกู ค้ าได้ รับทราบอย่างละเอียดและชัดเจน ไม่ใช่
เน้ นจะขายอย่างเดียว
 ขณะเดียวกันในส่วนของธุรกิจ Home Shopping ของเรานันไม่
้ ต้องรับภาระเรื่ องสต๊ อกสินค้ า เป็ น
หน้ าที่ของ Supplier ที่ต้องนําสินค้ ามาส่งเราตาม Order ที่ลกู ค้ าสัง่ จึงไม่มีปัญหาเรื่ องสินค้ า
ล้ าสมัยแน่นอน (obsolete stock)
นายสุรพล พีรพงศ์ พิพัฒน์ ชี ้แจงดังนี ้
 บริ ษัทฯ ยังมีการผลิต Content ให้ กบั ช่องอื่นด้ วย ปั จจุบนั ก็ยงั คงการผลิต Content ให้ กบั ช่อง 3 ,5
,9 หากดําเนินการผลิตให้ กบั ช่องแล้ วสามารถสร้ างรายได้ และมีประโยชน์ให้ ได้ มากกว่า บริ ษัทฯ ก็
จะเลือกทางที่เกิดประโยชน์กบั บริ ษัทมากที่สดุ
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ประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.
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 นโยบายในเรื่ องการทําธุรกิ จดิจิทลั ทีวี เรามุ่งเน้ นและกํ าหนดกลยุทธ์ ในการทําช่องของเราอย่าง
แน่นอน
 ด้ วยภาพรวมทังหมดการย้
้
ายแพลทฟอร์ มมาที่ช่อง One ยอดผู้ชมมีการลดลงบ้ าง แต่สําหรับ The
Star อาจจะมี dilute บ้ าง แต่ในทางกลับกันรายได้ จากจํานวน SMS กลับมากขึ ้นกว่าเดิม และมี
เรตติ ้งอยูท่ ี่ระดับ 3 ซึง่ ถือว่าสูง
 บริ ษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณากําหนดแนวทางที่จะดําเนินการผลิตรายการประกวดร้ องเพลงใน
รู ป แบบของลูก ทุ่ง อยู่แ ล้ ว ซึ่ ง อยู่ที่ จัง หวะและโอกาสที่ เ หมาะสม เมื่ อ ถึ ง เวลาที่ เ หมาะสมเรา
ดําเนินการแน่นอน
นายกริช ทอมมัส ชี ้แจงดังนี ้
 รายได้ ในส่วนของ CD น่าจะเหลืออยูป่ ระมาณ 800 กว่าล้ านบาทก็ถือว่ายังเยอะอยู่
 ในส่วนของรายได้ จากการจัดคอนเสิร์ตในปี ที่ผา่ นมาเนื่องจากประสบปั ญหาสถานการณ์บ้านเมืองไม่
เอื ้ออํานวยส่งผลให้ รายได้ จากการจัดคอนเสิร์ดไม่ดีเท่าที่ควร แต่ในส่วนของ Big Mountain Music
Festival เมื่อปลายปี ที่ผา่ นมาก็มีรายได้ มาก (SOLD OUT) ส่วนธุรกิจเพลงในปี 2558 นันธุ
้ รกิจเพลง
ในส่วนของ Physical CD นันน่
้ าจะยังมีสดั ส่วนรายได้ ใกล้ เคียงกับปี ที่ผ่านมา เนื่องจากมีการผลิต
สินค้ าตลาดเฉพาะกลุม่ (niche market)เช่นแผ่นเสียง (vinyl) เพื่อสร้ างรายได้ ทดแทนในส่วนรายได้ ที่
ลดลงจาก CD ซึง่ มีข้อดีคือไม่มีแผ่นเสียงปลอม
 มีการดําเนินการขายผ่านธุรกิจ On-Line เพิ่มมากขึ ้น ผู้บริ โภคสามารถเข้ าถึงได้ ง่าย ในขณะนี ้การ
ดําเนินการในส่วนของ Physical CD เป็ นการดําเนินธุรกิจแบบ Merchandising มากขึ ้น ลูกค้ ามักจะ
ซื ้อไปสะสม
 รายได้ จากการเก็บค่าลิขสิทธิ์ประมาณปี ละ 200 – 300 ล้ านบาท
 ธุรกิจการจัดคอนเสิร์ตในปี นี ้น่าจะประมาณ 100 ล้ านบาท แต่กําไรอาจจะไม่มากนัก เนื่องจากต้ นทุน
ค่าใช้ จ่ายในการจัดคอนเสิร์ตในแต่ละครัง้ ค่อนข้ างสูงมาก
4. นายเทิดศักดิ์ หวังเสน สอบถามดังนี ้
 ฟุตบอลยูโร 2016 ทางแกรมมี่มีแผนการถ่ายทอดสดอย่างไร มีแผนการหารายได้ อย่างไรบ้ าง
 แผนการหารายได้ ของดิจิทลั ทีวีทงั ้ 2 ช่องเป็ นอย่างไร และคาดว่าจะคุ้มทุนในปี ไหน
นางสาวพัชรรัตน์ พัชรภุช ชี ้แจงดังนี ้
 ในส่วนของแผนการหารายได้ ของดิจิทลั ทีวีทงั ้ 2 ช่องผู้บริ หารได้ เรี ยนชี ้แจงให้ ทราบไปแล้ วในวาระผล
การดําเนินงาน
นายปรีย์มน ปิ่ นสกุล ชี ้แจงดังนี ้
 ในส่วนลิขสิทธิ์ฟตุ บอลยูโรนันอยู
้ ท่ ี่ GMMB ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ ขาย GMMB ให้ กบั CTH แล้ วดังนันแผนการ
้
ดําเนินการในเรื่ องนี ้จะขึ ้นอยูก่ บั นโยบายของ CTH
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.
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4. นายไกรฤกษ์ โพธิอภิญาณวิสุทธิ์ สอบถามและแสดงความเห็นดังนี ้
 ฝากข้ อเสนอแนะถึงผู้จดั รายการคลับฟรายเดย์ว่า การออกอากาศรายการในวันเสาร์ เวลา 20.30 น.
คิ ด ว่ า ไม่ ต รงกับ กลุ่ม เป้ า หมายเพราะวัย รุ่ น และวัย ทํ า งานไม่ ไ ด้ อ ยู่บ้ า นช่ ว งนัน้ น่ า จะย้ า ยมา
ออกอากาศในวันธรรมดา ส่วนช่วงวันหยุดให้ ใช้ การรี รันแทน นอกจากนี ้การที่แต่ละเรื่ องออกอากาศ
เพียง 4 ตอน คิดว่าสันเกิ
้ นไปในการที่จะสร้ างการรับรู้ และสร้ างรายได้ ตัวอย่างเช่น คลับฟรายเดย์
ตอนที่ ต่อกับรถเมล์ แสดงซึง่ ดังมาก แต่กว่าผมจะรับรู้ก็ตอนที่ 3 แล้ ว
 ฝากข้ อเสนอแนะถึงผู้บริ หารช่อง One ว่าละครสงครามนางงามช่วงหลังมีการยืดเนื ้อหาทําให้ ร้ ู สกึ ว่า
หนังไม่เข้ มข้ น ไม่สนุก
 การโฆษณาของทังช่
้ อง One และช่อง GMM 25 นานเกินไป ทําให้ ผ้ ชู มอาจมีการเปลี่ยนช่องไปช่อง
อื่นระหว่างที่รอโฆษณา หากตัดโฆษณาให้ สนลงก็
ั ้ จะทําให้ ผ้ ชู มไม่กล้ าย้ ายช่องไปช่องอื่นเพราะกลัว
กลับมาดูไม่ทนั
 ผู้ประกอบการบางรายมีการลงทุนเพื่อให้ ช่องของตนมีช่องทางการออกอากาศในอันดับต้ นๆ ของ
กล่องรับสัญญาณ ทางบริ ษัทฯ น่าจะลงทุนในลักษณะนี ้บ้ างเพราะน่าจะคุ้มค่าหากสัญญาไม่มีการ
ผูกมัดระยะยาว
 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงและบริ ษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจในหลายด้ านที่หลากหลาย อยากทราบ
ว่าคณะกรรมการได้ กําหนดเป้าหมายไว้ อย่างไรว่าสัดส่วนรายได้ จากแต่ละธุรกิจในอีก 5 ปี ข้างหน้ า
จะมีสดั ส่วนในแต่ละธุรกิจเป็ นอย่างไร
 สินค้ าในคลังของ Home Shopping เป็ น Consignment หรื อไม่ การคัดสรรสินค้ าทางบริ ษัทฯ หรื อผู้
ร่วมทุนเกาหลีเป็ นผู้ดําเนินการ Sourcing
 นอกจากช่องทางการขายผ่านการออกอากาศทางทีวีสําหรับ Home Shopping นันบริ
้ ษัทฯ ควรเพิ่ม
ช่องทางการขายอื่นด้ วยเช่นทางออนไลน์หรื อการฝากขายผ่านเว็บไซต์ เนื่องจากมีอตั ราการโตที่เร็ ว
มาก
 งบลงทุนในปี 2558 จะมีสว่ นใดเพิ่มอย่างมีนยั สําคัญหรื อไม่
นางสาวบุษบา ดาวเรือง ชี ้แจงแทนคุณสายทิพย์ มนตรี กลุ ณ อยุธยา ดังนี ้
 ในกรณีของคลับฟลายเดย์ตอนที่มีผ้ ชู มสนใจมากนัน้ GMM25ได้ มีการดําเนินการขยายภาคต่อแล้ ว
เช่น ตอน มินต์กบั มิว ก็มีภาคต่อแล้ วอีก 13 ตอน ส่วนกรณีตอนที่ ต่อกับรถเมล์แสดงนัน้ อยู่ระหว่าง
การจัดสรรเวลาที่จะทําภาคต่อไป ขอบคุณสําหรับคําชมและคําแนะนําซึ่งจะแจ้ งให้ คุณสายทิพย์
ทราบต่อไป
นายปรีย์มน ปิ่ นสกุล ชี ้แจงดังนี ้
 สัดส่วนรายได้ ก่อนที่จะมีดิจิทลั ทีวีนนั ้ มีสดั ส่วนรายได้ ของธุรกิจเพลงและธุรกิจสื่อประมาณ 70%
ต่อไปสัดส่วนรายได้ ของธุรกิจสือ่ ประมาณ 30% จะย้ ายไปอยู่ที่ธุรกิจดิจิทลั ทีวี ดังนันบริ
้ ษัทฯคาดว่า
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.
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ต่อไปในอนาคตรายได้ ของธุรกิจเพลงและธุรกิจดิจิทลั ทีวีจะมีสดั ส่วนอยู่ที่ประมาณไม่น้อยกว่า 70%
ของรายได้ ทงหมดของกลุ
ั้
ม่ บริ ษัท
 ในการร่วมทุนธุรกิจ O-Shopping นัน้ ผู้ร่วมทุนเกาหลีเป็ นผู้บริ หารงานเนื่องจากมีประสบการณ์มาก
และใช้ ความสามารถในการทําธุรกิจที่ประสบความสําเร็ จนี ้ในแต่ละประเทศ มาทําการคัดสรรสินค้ า
และนําเสนอให้ กบั ลูกค้ าและต้ องมีความหลากหลายของสินค้ าให้ มากขึ ้นเพื่อกระจายความเสีย่ งใน
ทุกด้ าน
 ผู้ร่วมทุนทางเกาหลีไม่มีนโยบายในการเปิ ดร้ านจัดจําหน่ายเหมือนผู้ประกอบการรายอื่น ซึ่งOShopping มีแผนในเรื่ องช่องทางการจัดจําหน่ายซึ่งต้ องสัมพันธ์ กับความหลายหลายของสินค้ า
ตามลําดับอยูแ่ ล้ ว และในขณะนี ้ก็ได้ ดํานินการตามแผนงานที่วางไว้ เช่นในช่วงแรกเปิ ดช่องทางการ
ขายผ่านการออกอากาศทางทีวีสําหรับ Home Shopping ซึ่งในปั จจุบนั ได้ ดําเนินการเพิ่มช่อง
ทางการขายอื่น เช่น ทางออนไลน์ (Internet) เป็ นต้ น
 ค่าใช้ จ่ายลงทุนหลักในปี 2558 จะเป็ นเงินลงทุนด้ าน Production ของช่องทีวีดิจิทลั 2 ช่อง ซึ่งน่าจะ
อยูใ่ นระดับประมาณ 1,000 ล้ านบาท
5. นายอํานาจ จูฑะสุวรรณศิริ สอบถามดังนี ้
 บริ ษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มทุนอีกหรื อไม่
 ทาง CTH จะมีโอกาสเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อไม่ เพราะน่าจะมีผลดี
ต่อบริ ษัทฯ เนื่องจากเป็ นผู้ถือหุ้น
นายปรีย์มน ปิ่ นสกุล ชี ้แจงดังนี ้
 เรื่ องการเพิ่มทุนนัน้ D/E Ratio ของบริ ษัทฯ ตอนนี ้ดี และมีช่องว่างอีกมากสําหรับธนาคารที่ให้ เรามี
D/E Ratio ได้ ถึง 3 สําหรับธุรกิจทีวีดิจิทลั มีทางกลุม่ นายถกลเกียรติ เป็ นผู้ร่วมทุนในช่อง One ด้ วย
หากบริ ษัทฯ มีความจําเป็ นในการใช้ เงินลงทุนเพิ่ม ก็จะมีเงินส่วนหนึง่ มาจากผู้ร่วมลงทุน
 ส่วนค่าใช้ จ่ายต่างๆที่เกิดจากการลงทุนของบริ ษัทฯ ที่ผ่านมานัน้ เป็ นการลงทุนเพื่อสร้ าง Platform
ของกล่อง Z ซึ่งปั จจุบนั เรามีฐานกล่อง Z อยู่ไม่น้อยกว่า 3-4 ล้ านกล่อง และจะเพิ่มขึ ้นปี ละ 1 ล้ าน
กล่อง ซึ่งบริ ษัทฯ มีความเห็นว่าการสร้ าง Platform มีความสําคัญมากในการทําธุรกิจดิจิทลั ทีวี ซึ่ง
ในปั จจุบนั มีผ้ ปู ระกอบการดิจิทลั ทีวีไม่กี่รายที่มี Platform เป็ นของตนเองเหมือนแกรมมี่
 บริ ษัทไม่ทราบถึงแผนงานของ CTH ว่าจะเข้ าตลาดฯ หรื อไม่ ทังนี
้ ้ ณ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีสดั ส่วนใน
การถือหุ้นใน CTH อยูท่ ี่ร้อยละ 5 เนื่องจากที่ผา่ นมาทาง CTH มีการเพิ่มทุน
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