


























































































 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ำกัด (มหำชน) 

1 | ห น้ า  

 
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2559 
ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษำยน 2559 เวลำ 14.32 น. 

สรุปประเดน็ค ำถำมและค ำชีแ้จง 

กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 เม่ือวันศุกร์ที่ 29 เมษำยน 2559  
บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จ ำกัด (มหำชน) 

 
        
วำระที่ 2  รับทรำบกำรแถลงผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2558 และรับทรำบรำยงำนประจ ำปี 2558 

1. นำยกิตติภฎั อมะลัษเฐียร สอบถามดงันี ้

 สาเหตทุี่รวมช่อง Fan, Bang เป็น Fan Music เก่ียวกบั Digital platform อยา่งไรหรือไม ่
 ช่อง Money Channel บอกวา่ออกอากาศเดือนตลุาคม ปี 2552 ในความเป็นจริง มีการออกอากาศ

นานกวา่นัน้หรือไม ่
 การเปลีย่นรายการจากรายการ Teen Talk เป็นรายการโตแล้ว เนือ้หาของรายการจะเปลีย่นหรือไม่ 
 รายการ Club Friday ที่มีการออกอากาศวนัเสาร์ จะเปลีย่นช่ือรายการเป็น Club Saturday หรือไม ่

     นำยกริช ทอมมัส ชีแ้จงดงันี ้

 ถึงแม้วา่ในปัจจบุนั ธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัเพลง ช่องทางออนไลน์อยา่ง Youtube จะมีความเติบโตอยา่ง
มาก แต่ทางบริษัทฯก็ยงัเล็งเห็นความส าคญัของ Satellite TV โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายพืน้ที่ใน
ประเทศยงัคงใช้ระบบ Satellite TV อยู ่บริษัทฯจึงคิดวา่ช่องทางนีย้งัสามารถท าประโยชน์ได้อยู่ 

 นำงสำยทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยำ ชีแ้จงดงันี ้

 การสร้างรายการโตแล้ว เป็นเพียงการยกตวัอย่างว่าในยุคสมยัหนึ่งๆ บริษัทฯเคยสร้างรายการที่โด่ง
ดงั เช่น รายการ Teen Talk ตอนนีจ้ึงมีเป้าหมายที่จะสร้างรายการโตแล้วเพื่อกลุม่คนเหลา่นัน้ที่เคย
เป็นเป้าหมายของรายการ Teen Talk ดงันัน้ เนือ้หาของรายการยอ่มแตกตา่งกนั 

 ส าหรับช่ือรายการ Club Friday ก็คงจะไมเ่ปลีย่น เนื่องด้วยช่ือของรายการนัน้เป็น Branding ไปแล้ว 

  นำงจิรำภรณ์ รุ่งศรีทอง ชีแ้จงดงันี ้

 ในสว่นของ Money Channel นัน้บริษัทได้เข้าร่วมถือหุ้นกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยใน
สดัสว่นร้อยละ 50 ผา่นบริษัท แฟมิลี ่โนฮาว จ ากดั เมื่อเดือน ตลุาคม 2552  ไมใ่ช่การออกอากาศ
ครัง้แรกของช่อง Money Channel  แตถื่อวา่เป็นการออกอากาศครัง้แรกนบัจากวนัท่ีบริษัทเข้าร่วม
ถือหุ้น  

2. นำยตณิณภพ  วันประสพสุข สอบถามดงันี ้

 การขาดทนุด้อยคา่จากการลงทนุระยะยาวในปี 2558  

 นำงกำนต์สุดำ แสนสุทธ์ิ ชีแ้จงดงันี ้
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 การขาดทนุด้อยคา่จากการลงทนุพนัล้านมาจากการตัง้ส ารองด้อยคา่ของเงินลงทนุในบริษัท CTH ที่
บริษัทได้เคยลงทนุไปและมีสดัสว่นการลงทนุอยูท่ี่ 10% 

3. นำยอ ำนำจ จูฑะสุวรรณศิริ สอบถามดงันี ้

 รายการช่อง ONE เมื่อรายการหรือละครจบแล้วมีช่วงว่างที่ท าให้คนดูดูได้ไม่ต่อเนื่อง ท าให้คนดู
เปลีย่นไปดชู่องอื่น ควรมีการวางผงัรายการให้คนดไูด้ดรูายการอยา่งตอ่เนื่อง 

 ท าไมไม่สร้างรายการที่มีคนติดตามนาน ๆ เช่น ตลาดสดสนามเป้า ตามไปดู น่าจะช่วยผล
ประกอบการได้ดีขึน้ 

 นำยถกลเกียรติ วีรวรรณ ชีแ้จงดงันี ้

 ขอบคณุส าหรับความคิดเห็นหรือข้อแนะน าต่างๆ ทัง้นีท้างบริษัทมี Format ของรายการที่จะดึงดูด
คนดูให้ดูรายการอย่างต่อเนื่องได้ ทัง้นีก้ารจะผลิตรายการเหล่านัน้ต้องดูต้นทุน รายได้ งบก าไร
ขาดทุน และงบกระแสเงินสดประกอบกันด้วย และกลางปีนีก็้จะได้เห็นรายการใหม่ๆ ที่ท าให้ผู้ชม
ได้รับชมอยา่งตอ่เนื่องตอ่ไปแนน่อน 

4. นำยวรภทัร ชินพงศ์ไพบูลย์ สอบถามดงันี ้

 CTH จะมีการด้อยคา่เพิม่เติมในปีนีอ้ีกหรือไม่ 
 ในปี 2559 บริษัทฯจะมกีารเพิม่ทนุหรือไม ่และจะหาเงินลงทนุจากแหลง่ใด 

นำงกำนต์สุดำ แสนสุทธ์ิ ชีแ้จงดงันี ้

 ส าหรับ CTH นัน้ บริษัทเข้าไปลงทนุในสดัสว่น 10% และมีการตัง้ส ารองด้อยคา่ทัง้หมดแล้ว 

 ในแง่การเพิ่มทนุนัน้  ในปัจจุบนับริษัทยงัมีผลประกอบการเพียงพอที่จะด าเนินธุรกิจให้เติบโตต่อไป
ได้ เพราะผา่นช่วงของการลงทนุในธุรกิจดิจิทลัทีวีไปแล้ว และช่วงนีเ้ป็นช่วงของการพฒันา และจาก
ผลประกอบการที่เข้ามา ในปี 2558 ที่ผ่านมายงัไม่มีการหารือกันในเร่ืองการเพิ่มทุน เพราะผล
ประกอบการท่ีผ่านมาเพียงพอในการด าเนินธุรกิจต่อไปได้ ดงันัน้ ณ ขณะนีจ้ึงคาดว่าจะยงัไม่มีการ
เพิ่มทนุ 

5. นำงสำวนภำพร ชูชัยศรี สอบถามดงันี ้

 รายได้จาก Youtube ปีที่แล้วมีจ านวนเทา่ใดและคาดหวงัอยา่งไรส าหรับปีนี ้
นำยภำวติ จิตรกร ชีแ้จงดงันี ้

 รายได้ที่เกิดจาก Youtube ในปี 2558 ประมาณ 200 ล้านบาท และคาดหวงัการเติบโตที่ตอ่เนื่องจาก
ช่องทางดงักลา่ว บริษัทฯเลง็เห็นวา่ช่องทางนีเ้ป็นช่องทางที่มีประโยชน์อยา่งมาก ได้มกีารท า
ประมาณการและแผนการตลาดเพื่อท่ีจะตอ่ยอดการหารายได้จากช่องทางนีต้อ่ไป 

6. นำยธีรภทัร จำรุธีรชน สอบถามดงันี ้
 รายได้จาก Line TV ปีที่แล้วมีจ านวนเทา่ใด 
 รายได้เพิม่ตามยอดววิหรืออยา่งไร 
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นำยภำวติ จิตรกร ชีแ้จงดงันี ้ 
 ในสว่นของ Line TV มีรายได้อยูท่ี่ประมาณ 66 ล้านบาทในปี 2558  รูปแบบของการสร้างรายได้ 

ส าหรับ Line TV และ Youtube เป็นรูปแบบท่ีแตกตา่งกนั มวีิธีแตกตา่งกนั คือ Youtube เป็น 
Quantity Base ดงันัน้ Content ที่มีคณุภาพท่ีได้รับความนยิมก็จะสามารถสร้างรายได้ คือสร้าง
ช่องทางโฆษณาได้ ในขณะท่ี Line TV เป็นผู้ เลอืกซือ้ Content และน าเข้าช่องสถานีของทาง Line 
TV เอง ดงันัน้รายได้จาก Line TV จะเป็นรายได้ที่เกิดจากการซือ้ขาย Content  ไมไ่ด้ขึน้กบัปริมาณ
เหมือน Youtube แตห่ากมีผู้ เข้ารับชมมากก็อาจจะสร้างรายได้เพิม่เติมตอ่ไปได้ 

7. นำยวัชระ พูลเกษ สอบถามดงันี ้
 ต้นทนุท่ีใช้กบัช่องทาง Social เช่น Youtube และ Line TV แยกออกมาได้เทา่ไหร่ 
 ช่องดจิิทลัทีวีมีอตัราคา่โฆษณาและ Utilization เทา่ใด 

นำยภำวติ จิตรกร ชีแ้จงดงันี ้
 ต้นทุนที่ใช้กับช่องทาง Social เป็นต้นทุนที่คิดเป็นศูนย์ เพราะ Content เหล่านีม้ีต้นทุนที่อยู่ใน

รูปแบบของต้นทนุการผลิตรูปแบบ TV อยู่แล้ว ช่องทาง Social ดงักลา่วเป็นช่องทางการต่อยอดที่
น าเอา Content เดิมที่มีอยูแ่ล้วไปสร้างรายได้จากช่องทางอื่นซึง่ก าลงัเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยม 

นำงกำนต์สุดำ แสนสุทธ์ิ ชีแ้จงดงันี ้
 ในแง่ของการขาย มีการขายโฆษณาเกิดขึน้ตลอดเวลาตามข้อก าหนดที่อนญุาตให้มีการขายโฆษณา

เกิดขึน้ได้ หากเป็นช่วงเวลาที่เป็น Prime Time อตัราคา่โฆษณามีมลูคา่สงูถึงหลกัแสน โดยอาจแบง่
ได้ดงันี ้ 

 ช่อง ONE เฉลีย่รายได้จากการขายโฆษณาตลอดทัง้วนัอยูท่ี่ชัว่โมงละ 40,000 ขึน้ไป 
 ช่อง GMM25 เฉลีย่รายได้จากการขายโฆษณาตลอดทัง้วนัอยูท่ี่ชัว่โมงละ 20,000 ขึน้ไป 

 
วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมตัิกำรงดจดัสรรเงนิก ำไรส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 

2558 

8. นำยกิตติภฎั อมะลัษเฐียร สอบถามดงันี ้

 มีความเป็นไปได้หรือไมท่ี่จะน าสว่นเกินมลูคา่หุ้นกวา่ 4 พนัล้านบาทมาชดเชยผลขาดทนุสะสมเพือ่
น ามาจ่ายเงินปันผลให้เร็วขึน้ 

นำงกำนต์สุดำ แสนสุทธ์ิ ชีแ้จงดงันี ้
 ในแง่ของก าไรสะสมที่มีอยู ่ในอนาคตข้างหน้าบริษัทมคีวามเช่ือวา่ธุรกิจของบริษัทก าลงัเจริญเติบโต 

และผลประกอบการก าลงัจะดขีึน้ในไมช้่า หากการด าเนินงานเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ ในท่ีสดุบริษัท
ก็จะบรรลเุป้าหมายและกลบัมามีผลประกอบการท่ีมกี าไรสทุธิอยา่งแนน่อน 

 
 วำระที่ 9  พิจำรณำอนุมัติกำรเข้ำท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็นกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่กลุ่มนำย

ถกลเกียรติ วีรวรรณ ดังนี ้

9.   นำยกิตติภฎั อมะลัษเฐียร สอบถามดงันี ้
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 ถ้าการเจรจากบัทางธนาคารเป็นผลส าเร็จให้บริษัทฯและกลุม่ของนายถกลเกียรติตา่งเข้าค า้ประกนั
ตามสดัสว่นการลงทนุ จะต้องน าเร่ืองดงักลา่วเข้าที่ประชมุเพื่อขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอีกครัง้
หรือไม ่

 ท าไมไมเ่รียกระดมทนุด้วยวิธีการออกหุ้นกู้  
 

 นำงกำนต์สุดำ แสนสุทธ์ิ ชีแ้จงดงันี ้

 ในแง่ของการเจรจากบัธนาคารนัน้  บริษัทฯ น าวาระนีเ้ข้าขออนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นในสถานการณ์ที่เป็น
ปัจจุบนั การที่น าวาระดงักล่าวเข้าขออนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นโดยที่ยงัมิได้รับค าตอบจากทาง
ธนาคารนัน้ก็เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และความถกูต้อง หากในอนาคตธนาคารเห็นชอบให้ลด
สดัสว่นการเข้าค า้ประกนัตามสดัสว่นการถือหุ้น ก็ไม่ต้องน ากลบัเข้ามาเพื่อขออนมุตัิจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นอีกครัง้ 

 บริษัทฯสามารถออกหุ้นกู้ ได้ แต่เนื่องจากบริษัทฯมีการด าเนินการผ่านบริษัทย่อยมากมายและมี
ความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของบริษัทย่อยเหล่านัน้ว่าจะสามารถบริหารด าเนินกิจการจนบรรลุผล
ส าเร็จตามที่ตัง้ไว้ได้  ดงันัน้นโยบายของบริษัทฯ ในการลงทุนในบริษัทย่อยนัน้ บริษัทฯ เช่ือมัน่ว่า
บริษัทยอ่ยจะสามารถเตบิโตได้ด้วยตนเอง ซึง่บริษัทฯเองก็จะให้ความสนบัสนนุแนน่อนอยูแ่ล้ว แตจ่ะ
เป็นการสนบัสนุนภายใต้สดัส่วนของการถือหุ้นโดยบริษัทฯ เท่านัน้ ดงันัน้การออกหุ้นกู้ ก็สามารถ
ช่วยเหลือได้เพียงแค่ตามสดัสว่นของการลงทนุเท่านัน้คือ 51% ไม่ได้เป็นการช่วยเหลือเต็มจ านวน 
ทางบริษัทฯจึงมีความคิดที่จะให้บริษัทย่อยหาแหล่งเงินทนุ (Funding) ด้วยตวัเอง และบริษัทฯจะ
สนบัสนนุในฐานะผู้ ถือหุ้น ทัง้นีเ้นื่องจากมองในแง่ของการเติบโตในระยะยาวแล้วบริษัทฯ มองว่าให้
บริษัทยอ่ยเติบโตด้วยตนเองจะยัง่ยืนมากกวา่ 

 

10. นำยไกรฤกษ์ โพธิอภญิำณวิสุทธ์ิ ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามดงันี ้

 สนบัสนนุการ Funding ด้วยวิธีการออกหุ้นกู้  มีความคิดเห็นว่า ไม่ว่าอย่างไรก็ตามก็ควรให้ความ
สนบัสนนุและช่วยเหลอืทางการเงินแก่กลุม่คณุถกลเกียรติอยู่แล้ว  ทางสถาบนัทางการเงินก็ต้องให้
รับผิดค า้ประกันในสัดส่วน 100% อยู่แล้ว การออกหุ้ นกู้ น่าจะมีความเหมาะสมมากกว่าใน
สถานการณ์เช่นนี ้หากพิจารณาผลประกอบการของบริษัทย่อย มีหนีท้ี่ยงัอยู่ในระดบัที่สามารถ
บริหารจดัการได้ ซึง่หากไปกู้ยืมจากธนาคาร อตัราดอกเบีย้ในตลาด ณ ขณะนีเ้ป็นลกัษณะในทางที่
มีแตจ่ะสงูขึน้ หากกู้ยืมไปต้องจ่ายดอกเบีย้ในอตัรามากกวา่ 6% และอตัราดอกเบีย้ก็จะสงูมากขึน้ใน
ปีถัดไป แต่ถ้าหากเราจ ากดัโดยใช้วิธีออกหุ้นกู้  เท่ากับเราควบคุมอตัราดอกเบีย้เงินกู้ ได้ ณ ขณะนี ้
และมีต้นทุนที่ต ่ากว่า ดังนัน้ ณ วันนี ้ในเวลาที่ยังสามารถท าได้อยู่ วิธีการออกหุ้นกู้ ในมูลค่าที่
เหมาะสมก็เป็นวิธีที่เหมาะสมกว่า เพราะอย่างไรก็ตามบริษัทฯย่อมต้องเข้ารับภาระค า้ประกันที่
สดัสว่น 100% อยูด่ี 



 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ำกัด (มหำชน) 

5 | ห น้ า  

 
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2559 
ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษำยน 2559 เวลำ 14.32 น. 

 นำงกำนต์สุดำ แสนสุทธ์ิ ชีแ้จงดงันี ้

 ในนามของฝ่ายบริหารจดัการขอรับข้อเสนอของคณุไกรฤกษ์ไว้และขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่งที่
เข้าใจและเช่ือมัน่ในการด าเนินงานของกลุม่คณุถกลเกียรติและจะน าข้อเสนอแนะไปพิจารณาและ
เป็นก าลงัใจในการด าเนินการตอ่ไป 

วำระที่ 11  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 

11. นำยอ ำนำจ จูฑะสุวรรณศิริ สอบถามดงันี ้

 ในเร่ืองของการจัดการประชุม หากมีวาระการน าเสนอที่เยอะ และบริษัทก็มีพืน้ที่อยู่แล้ว ควรจัด
ประชมุที่บริษัท เพราะจะได้ไมม่ีข้อจ ากดัทางด้านเวลา สามารถประชมุโดยใช้เวลานานเทา่ใดก็ได้  

 เพื่อประโยชน์กบับริษัทฯ เองมีข้อเสนอแนะให้บริษัทฯ ซือ้ที่ดินเพื่อตัง้ส านกังานของบริษัทฯ เองดีกว่า
เช่าอาคารในยา่นท่ีมีราคาสงู  หากไมม่ีรายการท่ีเก่ียวโยงกนัมาเก่ียวข้อง ดงันัน้ถ้าบริษัทซือ้ที่ดินเป็น
ของตนเองตอ่ไปราคาที่ดินสงูขึน้ต้นทนุท่ีเคยซือ้ไว้เทา่เดิมก็จะเป็นประโยชน์กบับริษัทฯ เองในอนาคต 
ขอสอบถามวา่บริษัทฯ เช่าอาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส มาตัง้แตปี่ไหน 

 ในเร่ืองของช าร่วย ไมค่วรแจก เพื่อให้เป็นไปตามการรณรงค์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ผลประกอบการท่ีบอกวา่อีก 5 ปีจะ Turnaround ใช้หลกัการคิดอยา่งไร 

 นำงบุษบำ ดำวเรือง ชีแ้จงดงันี ้

 ขอบพระคณุส าหรับข้อเสนอแนะ และการประชุมครัง้ต่อไปเราจะกลบัไปประชุมที่บริษัทฯ ซึ่งจะเปิด
ให้ที่ประชมุมีเวลาในการประชมุนานมากกวา่นี ้ 

 บริษัทฯ เช่าอาคารตกึ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส มาตัง้แตปี่ 2544 

 นำงกำนต์สุดำ แสนสุทธ์ิ ชีแ้จงดงันี ้

 ในเร่ืองของผลประกอบการบริษัทฯ ที่จะต้องท า คือทางบริษัทฯมีนโยบายดแูลกิจการที่ด าเนินการอยู่
ให้ดีที่สดุ โดยมีแผนทัง้ระยะสัน้ ระยะกลางและระยะยาว โดยจะต้องบรรลผุลในทกุๆเป้าหมายที่ตัง้
เอาไว้ในทกุขัน้ตอน   

12. นำยสัญญำ มติธรรม สอบถามดงันี ้

 อยากให้พดูถึงเร่ืองบอล EURO 

 นำงจิรำภรณ์ รุ่งศรีทอง ชีแ้จงดงันี ้

 ทางบริษัทไมม่ีลขิสทิธ์ิรายการฟตุบอล EURO 2016  

 


