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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2559 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559  

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 22555599  
ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เร่ิมประชุมเวลา 14.32 นาฬิกา 

ณ ห้องบอลรูม 2 ชัน้ 4  โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท  

ตัง้อยู่ที่ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
 

 

 นายไพบูลย์ ดาํรงชัยธรรม  ประธานกรรมการได้มอบหมายให้ นางสาวบุษบา ดาวเรือง  รองประธานกรรมการ

ทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุ (“ประธาน”) โดยประธานได้มอบหมายให้ นางโสมสุดา  ร่วมภมิูสุข เลขานกุารบริษัท เป็น

ผู้ดําเนินการประชมุ (“ผู้ดาํเนินการประชุม”) 
 
แจ้งองค์ประชุม 

 พิธีกรได้สรุปจํานวนผู้ เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559  (“ที่ประชุม”)  ของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 

จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กลา่วคือ มีผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง จํานวน 105 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 397,378,186 หุ้น   

มีผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชมุแทน จํานวน 189 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 102,962,112 หุ้น  โดยในจํานวนนีม้ีผู้ ถือหุ้น

ท่ีมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ จํานวน 5 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 2,129,168 หุ้น  ดงันัน้เมื่อนบัรวมจํานวนผู้ ถือหุ้น

ท่ีมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชุมแทน มีจํานวนรวม 294 ราย   รวมเป็นจํานวนหุ้นทัง้สิน้ 

500,340,298 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.02 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ จํานวน 819,949,729 หุ้น จึงถือ

วา่ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

จากนัน้พิธีกรได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุถึงมาตรการรักษาความปลอดภยัของโรงแรมท่ีเป็นสถานท่ีประชมุ กลา่วคือในกรณี

ท่ีเกิดเหตเุพลงิไหม้และได้ยินสญัญาณเตือนภยั ขอให้ออกจากห้องเพ่ือไปยงัจดุรวมพลของโรงแรม โดยมีทางออกไปยงัประตู

หนีไฟ ดงัภาพท่ีปรากฏบนหน้าจอ 

เปิดการประชุม 

หลงัจากแจ้งองค์ประชุมและมาตรการรักษาความปลอดภยัแล้ว  พิธีกรได้เชิญประธานกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและ

ผู้ รับมอบฉนัทะทกุทา่นเข้าสูก่ารประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559  

ประธานกลา่วตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทฯ ยงัคงตระหนกัถึงความสําคญัและสนบัสนนุแนวทางการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสและความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น   ผู้ลงทนุ  และผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย    ดงันัน้ ในการจดัประชมุสามญัผู้

ถือหุ้นประจําปีทกุครัง้  บริษัทฯ จะคํานงึถึงสทิธิของผู้ ถือหุ้นและปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเทา่เทียมกนั ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาส

ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมในการดํารงตําแหนง่กรรมการของบริษัทฯ  รวมทัง้เสนอวาระการประชุม

ลว่งหน้า สําหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559   อย่างไรก็ตาม ปรากฎว่าไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือบคุคล

เพ่ือรับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการหรือเสนอวาระการประชมุเข้ามายงับริษัทฯ 
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นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559  รายงานประจําปี 2558  รายงาน

ผู้สอบบญัชีและงบการเงิน  และเอกสารประกอบการประชุม ทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ

ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 21 วนั ก่อนวนัประชมุ คือตัง้แตว่นัท่ี 4 เมษายน 2559  ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกและให้ผู้ ถือ

หุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชมุและข้อมลูประกอบการประชมุ   

หลงัจากนัน้  ประธานจึงกลา่วแนะนําคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการชุดย่อย  คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระ ท่ีปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบญัชี ท่ีเข้าร่วมประชมุ ดงัมีรายช่ือตอ่ไปนี ้
 

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม      จํานวน  10  ทา่น ดงันี ้

1. นายไพบลูย์  ดํารงชยัธรรม ประธานกรรมการ / ประธานท่ีปรึกษาบริษัท 

2. ดร.นริศ ชยัสตูร ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด 

  คา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ 

3. นางสาวบษุบา  ดาวเรือง รองป ระธาน กรรม การ / ป ระธาน กรรม การบ ริห ารความเสี่ ย ง  / ป ระธาน

กรรมการบริหารกลุม่ / กรรมการ (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) /  ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารกลุม่ 

4. นางสายทิพย์ มนตรีกลุ ณ อยธุยา กรรมการ (กรรมการผู้ มี อํานาจลงนาม)  / กรรมการบริหารความเสี่ยง / 

กรรมการบริหารกลุ่ม / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม แชนแนล 

ดิจิทลั ทีวี 

5. นายกริช  ทอมมสั ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ / กรรมการ (กรรมการผู้มีอํานาจ

ลงนาม)  / กรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการบริหารกลุม่ / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร    

สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสคิ 

6. นายสวุิทย์  มาไพศาลสนิ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน / 

  กรรมการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 

7. นายชนิตร  ชาญชยัณรงค์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

8. นางสาวสวุิมล จึงโชติกะพิศิฐ กรรมการ (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม)  / กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน / 

ท่ีปรึกษาบริษัท 

9. ดร.ลกัขณา  ลลีะยทุธโยธิน กรรมการ 

10. นายสถาพร  พานิชรักษาพงศ์ กรรมการ (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ

กํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ  
 
กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม   จํานวน 1 ทา่น ได้แก่ 

1.  นางวีระนชุ  ธรรมาวรานคุปุต์   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรม 

  ธุรกิจ 

คณะผู้บริหาร  ท่ีเข้าร่วมประชมุ จํานวน 4 ทา่น ดงันี ้

1. นายถกลเกียรต ิ วีรวรรณ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม วนั ดิจิทลั ทีวี / กรรมการบริหาร 

  ความเสีย่ง / กรรมการบริหารกลุม่ 
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2. นายภาวิต   จิตรกร ประธานเจ้าหน้าท่ีการตลาด / กรรมการบริหารกลุม่ 

3. นางกานต์สดุา  แสนสทุธ์ิ ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน / กรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการบริหารกลุม่  

4. นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง ประธานเจ้าหน้าท่ีการลงทนุ / กรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการบริหารกลุม่ 

ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จาํกดั  จํานวน 2 ทา่นดงันี ้

1. นางสาวจิรยง  อนมุานราชธน  

2. นางดวงใจ  หลอ่เลศิวิทย์ 

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์  ชนิวัฒน์ และเพียงพนอ จาํกัด จํานวน 2 ทา่นดงันี ้

1. นายภาธร  โตวงศ์ช่ืน 

2. นางสาวสวิตา  ปีตะวรรณ 

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สาํนักงาน อวีาย จาํกดั ท่ีเข้าร่วมประชมุ จํานวน 2 ทา่น ดงันี ้

1. นายกฤษดา เลศิวนา  ผู้สอบบญัชี 

2. นางสาวปราญชล ีคมแสนนฤชยั ผู้ช่วยผู้สอบบญัชี    
  

  โดยการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในวนันี ้  นางสาวปราญชลี คมแสนนฤชยั   ทําหน้าท่ีเป็น  “Inspector”  ในการเป็น

สกัขีพยานการตรวจนบัคะแนนเสยีงและดแูลการประชมุให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
 

 จากนัน้ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดําเนินการประชมุดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ 

 ก่อนเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระ  ผู้ ดําเนินการประชุมกล่าวเชิญให้ผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะรับฟัง

รายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียงเป็นมติท่ีประชุม สําหรับการประชุมสามญัผู้ 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  

ข้อที่ 2   การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็น

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

เสียง” หรือไม่   ถา้มี ขอให้ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะแสดงตนและมอบบตัรลงคะแนนเสียงทีไ่ด้ออกเสียงและลงนามกํากบั

เรียบร้อยแลว้ ใหก้บัเจ้าหนา้ทีข่องบริษัทฯ  

ทัง้นี ้หากการประชุมผู้ถือหุน้ในครัง้นัน้ มีวาระเลือกตัง้กรรมการ   เพื่อให้สอดคล้องกบัโครงการประเมินคณุภาพ

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี หรือ AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียง

ลงคะแนนแต่งตัง้กรรมการเป็นรายคนและบริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนทกุกรณี  โดยผูดํ้าเนินการประชุมจะเรียกชื่อบคุคลที่

ถูกเสนอชื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการเป็นรายคน และจะเก็บบตัรจากผูถื้อหุน้เฉพาะกรณีที ่“ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ก่อน 
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และหลงัเสร็จส้ินการประชุมแล้วขอใหผู้ถื้อหุ้นทกุท่านทีไ่ดอ้อกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระเลือกตัง้กรรมการ ส่งมอบ

บตัรลงคะแนนเสียงใหเ้จ้าหนา้ทีเ่พือ่เก็บเป็นหลกัฐานต่อไป 

ข้อที่ 3 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได ้ 

ข้อที่ 4 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวน

คะแนนเสียงที่ผูถื้อหุ้นได้มอบฉนัทะไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ  ทัง้นี ้ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้

ออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ เป็นคะแนนเสียงทีใ่ช้นบัเป็นมติทีป่ระชมุ  

ข้อที่ 5 การออกเสียงลงคะแนน ตามหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียง

ในแต่ละวาระได้  ส่วนการออกเสียงลงคะแนน ตามหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค จะสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงได้ ซ่ึง

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค จะใช้เฉพาะกรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก

และดูแลหุน้เท่านัน้  

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  ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉนัทะมอบบตัรลงคะแนนให้เจ้าหนา้ที่ของ

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 เข้าร่วมประชุมท่ีมีคําถามหรือต้องการแสดงความเห็น ขอให้ยกมือแสดงตนและใช้ไมโครโฟนท่ีจดัไว้ให้ตามตําแหน่งต่างๆ 
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และขอให้แจ้งช่ือ นามสกลุใดและแจ้งวา่เป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะใด  เพ่ือจะได้บนัทกึรายงานการประชมุได้ชดัเจนและ  

ถกูต้อง สําหรับการแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามขอให้มีใจความกระชับ ตรงประเด็นและเก่ียวข้องกับวาระท่ีนําเสนอ ณ 

ขณะนัน้ๆ 

หลงัจากนัน้ ผู้ดําเนินการประชมุจึงขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาตามระเบียบวาระตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2558 

 ผู้ดําเนินการประชมุเรียนเชิญประธานเป็นผู้แถลงตอ่ท่ีประชุม โดยประธานกลา่ววา่รายงานการประชมุสามญั

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558  ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี  29 เมษายน 2558  ได้มีการบนัทึกรายละเอียด  ผลการลงคะแนนเสียง   มติท่ี

ประชุมในแต่ละวาระ   พร้อมทัง้คําถาม คําตอบต่างๆ ในท่ีประชุม ไว้ตามความเป็นจริง จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น

พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ดงักลา่ว  โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชมุฯ นีผ้า่นทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่ง

ปรากฎวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดทกัท้วงหรือขอแก้ไขมายงับริษัทฯ   

 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามข้อสงสยัหรือแสดงความเห็นหากมีข้อแก้ไขใน

รายงานการประชมุฯ ดงักลา่ว ซึง่ปรากฏวา่ไมม่ีทา่นใดขอแก้ไขหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  จึงได้ขอให้ท่ีประชมุ

พิจารณาลงมติ  

  ท่ีประชมุได้พิจารณาออกเสยีงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออก

เสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้ (ปิดลงมติเวลา 14:33 

นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 500,340,298 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 500,340,298 100.0000 

งดออกเสยีงลงคะแนน 0 - 

วาระที่ 2    รับทราบการแถลงผลการดาํเนินงานในรอบปี 2558 และรับทราบรายงานประจาํปี 2558 

 ผู้ดําเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานเป็นผู้แถลงต่อท่ีประชุม   ประธานกล่าวว่าในช่วงปี 2558 ถือเป็น

ช่วงเวลาท่ีท้าทายอยา่งมากสาํหรับ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) ทัง้จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัและการเปลีย่น

ผ่านระบบโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปเป็นระบบดิจิทัลท่ียังไม่สมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ยงัสามารถสร้าง

ผลงานเป็นท่ีน่าพอใจ จากยุทธศาสตร์การบริหารการลงทุนของบริษัทฯ การจัดระเบียบและปรับโครงสร้างทางธุรกิจเพ่ือ

มุ่งเน้นกลุ่มธุรกิจหลกัอนัได้แก่ธุรกิจเพลงและดิจิทลัทีวี  โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการขายเงินลงทุนในธุรกิจท่ีไม่ใช่ธุรกิจหลกั 

(Non-core Business) ได้แก่ การขายเงินลงทนุใน  ซีเอ็ดยเูคชัน่  กลุม่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ และ. อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ เพ่ือให้

กลุ่มบริษัทฯ สามารถมุ่งเน้นพฒันา สร้างสรรค์คอนเทนต์ ในกลุ่มธุรกิจหลกัทัง้ด้านเพลง ละคร ซิทคอม ข่าว วาไรตี ้ให้มี
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ความหลากหลาย สนกุ และมีคณุภาพ  เป็นบริษัทชัน้นําท่ีมีคอนเทนต์ ครอบคลมุทกุสือ่    ภายใต้กลยทุธ์สือ่ครบวงจร (Total 

Media Solution) โดยการสื่อสารผ่านช่องทาง  ออนไลน์  เช่น  YouTube  Line TV  หรือ  iTune   ออนแอร์ ผ่านสื่อวิทยแุละ

โทรทศัน์  และ  ออนกราวด์ ในรูปแบบอีเว้นท์ หรือคอนเสร์ิต 

 นอกจากการดําเนินงานและการวางแผนธุรกิจอยา่งมืออาชีพแล้ว กลุม่บริษัทฯ  ตระหนกัถึงความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมและชุมชน เพ่ือสร้างการพฒันาทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยยึดมัน่ในหลกัจริยธรรมและบรรษัทภิ

บาลอยา่งจริงจงั ซึง่เป็นท่ีนา่ยินดวีา่บริษัทฯ ได้รับการประเมินด้านการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจําปี 2558

โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดบัสงูสดุคือ “ดีเลิศ” หรือ“ห้าดาว” ติดตอ่กนัเป็นระยะเวลา 5 ปี 

และยงัได้รับคะแนนประเมนิจดัอยูใ่นกลุม่ Top Quartile ท่ีมีมลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดมากกวา่ 10,000 ล้านบาทจาก

บริษัทจดทะเบียนท่ีได้รับการสาํรวจทัง้หมด 558 บริษัท อีกด้วย  ซึง่ได้เปิดเผยอยูใ่นรายงานประจําปีท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้น

แล้ว 

 ตอ่มาประธานได้มอบหมายให้  นางกานต์สดุา แสนสทุธ์ิ ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน   เป็นผู้แถลงรายละเอียด

ผลการดําเนินงานทางธุรกิจท่ีผา่นมาในปี 2558  และขอให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารในแตล่ะสายธุรกิจและประธานเจ้าหน้าท่ี

การตลาด นําเสนอทิศทางในการดําเนินธุรกิจตอ่ไป  ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ  

 นางกานต์สดุา ได้แถลงรายละเอียดผลการดําเนินงานทางธุรกิจท่ีผ่านมาในปี 2558  ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบโดย

สรุปสาระสาํคญัมีดงันี ้

 สรุปเหตุการณ์สาํคัญที่เกิดขึน้ในปี 2558  มีดังนี ้

 มกราคม 2558   บริษัทฯ ได้ขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ซีเอ็ด 

 มีนาคม 2558  บริษัทฯ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการลงทุนในบริษัทย่อย คือ บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์

ไพรส์ จํากัด (เดิมช่ือ “บริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง้ จํากัด”) เป็นบริษัทฯ ถือหุ้น

ร้อยละ 51  โดยมีกลุ่มถกลเกียรติเข้ามาถือหุ้นร้อยละ 49  ทําให้มีการเปลี่ยนแปลง

เป็นเงินลงทนุในกิจการร่วมค้า 

 มิถนุายน 2558  บริษัทฯ ขายเงินลงทนุในบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟวิลเลจ จํากดั (มหาชน) 

 สงิหาคม 2558 บริษัทฯ ขายเงินลงทนุในกลุม่สิง่พิมพ์ 

 สัดส่วนรายได้แยกตามธุรกิจ 

1. กลุม่ธุรกิจเพลง ในปี 2558 มีสดัสว่นรายได้ 37% เติบโตขึน้ 5% จากปี 2557 ท่ีมีสดัสว่นรายได้ 32%  

2. กลุ่มธุรกิจสื่อ (วิทยุ และ สื่อสิ่งพิมพ์) ในปี 2558 มีสัดส่วนรายได้ 17% ลดลง 8% จากปี 2557 ท่ีมี

สดัสว่นรายได้ 25% 

3. กลุม่ธุรกิจการให้บริการโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม ในปี 2558 มีสดัสว่นรายได้ 6% ลดลง 10% จากปี 2557 

ท่ีมีสดัสว่นรายได้  16% 

4. กลุ่มธุรกิจอ่ืน (ภาพยนต์  Home Shopping และอ่ืนๆ) ในปี 2558 มีสดัสว่นรายได้ 29% เติบโตขึน้ 3% 

จากปี 2557 ท่ีมีสดัสว่นรายได้ 26% 
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5. กลุม่ธุรกิจการให้บริการดิจิทลัทีว ี(ช่อง GMM25)  ในปี 2558 มีสดัสว่นรายได้ 11% เติบโตขึน้ 10% จาก

ปี 2557 ท่ีมีสดัสว่นรายได้ 1% เน่ืองจากปี 2557 เร่ืมมารายได้เข้ามาในช่วงไตรมาสท่ี 4   สว่นรายได้ของ

ช่อง ONE นัน้ ไมร่วมอยูใ่นงบรวมของบริษัทฯ เน่ืองจากเป็นกิจการร่วมค้า 

 ดงันัน้สรุปได้ว่าหากบริษัทนํารายได้ของช่อง ONE มารวมแสดง บริษัทฯ ทํารายได้ในปี 2558  8,598 ล้าน

บาท ลดลง 2.9% จากปี 2557 ท่ีมีรายได้ 8,857 ล้านบาท  แตห่ากบริษัทฯไมนํ่ารายได้ของช่อง ONE มารวมจะพบวา่บริษัทฯ 

มีรายได้ในปี 2558  7,911 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 5.8% จากปี 2557 ท่ีมีรายได้ 7,480 ล้านบาท  แสดงให้เห็นวา่ธุรกิจของบริษัทฯ

และบริษัทยอ่ยมีรายได้สงูขึน้ถึง 431 ล้านบาท  

 

สรุปภาพรวมผลการดาํเนินงานด้านธุรกิจในปี 2558  โดยแยกรายกลุ่มธุรกิจ สรุปได้ดังนี ้

1. กลุม่ธุรกิจจีเอ็มเอ็ม มิวสคิ : มีรายได้ 3,252 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 14.4  

 รายได้ในสว่นท่ีเพ่ิมขึน้มาจากการเติบโตของรายได้ในกลุ่มธุรกิจเพลงปีนี ้ถกูขบัเคลื่อนจากดิจิทลัมิวสิค 

จากการให้บริการ SMS Song2U และการทําการตลาดผ่านออนไลน์แพลทฟอร์มต่าง ๆ โดยเฉพาะ 

คอนเท้นต์เพลงของแกรมมี่ใน YouTube สร้างสถิติจํานวนผู้ชมระดบัร้อยล้านวิวมากมาย ทําให้สว่นแบ่ง

รายได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดรวมทัง้สิน้ 195 ล้านบาทในปี 2558 รวมทัง้มีรายได้จากโชว์บิซปรับตัว

สงูขึน้จากจํานวนคอนเสิร์ตท่ีเพ่ิมขึน้เป็น 22 คอนเสิร์ต (ปี 2557 จดั 14 คอนเสิร์ต) โดยมีเทศกาลดนตรีท่ี

ยิ่งใหญ่ถึง 3 งาน ได้แก่ จิม้ไหล่ มิวสิค เฟสติวลั 2 บ๊ิกเมาน์เทน มิวสิค เฟสติวลั 7 กาญจน์ ฟิล์ม แอนด์  

มิวสิค เฟสติวลั ครัง้ท่ี 6 นอกจากนัน้รายได้ยงัเพ่ิมจาก Muangthai GMM Live House และการบริหาร

จดัการศิลปินจากจดักิจกรรมท่ีมากขึน้ในปีนี ้  

 รายได้ส่วนท่ีลดลงได้แก่ รายได้ในส่วนของ Physical Sales ลดลง โดยในปีนีม้ีจํานวนอัลบัม้รวม 370 

อัลบัม้ และมีซิงเกิล้ใหม่กว่า 299 ซิงเกิล้ รายได้อ่ืน ๆ ในส่วนของทีวีดาวเทียมลดลง จากการปรับตัว

ยกเลกิช่องฟรีทแูอร์จีเอ็มเอ็มมิวสคิ   

 

2. กลุม่ธุรกิจจีเอ็มเอ็ม แชนแนล ดิจิทลัทีวี : มีรายได้ 1,680 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนร้อยละ 6.4   

 รายได้ในสว่นท่ีเพ่ิมขึน้มาจาก รายได้จากดิจิทลัทีวีช่อง  GMM25  มีแนวโน้มปรับสงูขึน้อยา่งต่อเน่ือง จาก

การเปิดผังรายการ ‘ละครสนุก ความสขุสองทุ่ม’ ร่วมกับกลยุทธ์การนําเสนอคอนเท้นต์เพ่ือตอบโจทย์

กลุม่เปา้หมายคนรุ่นใหม ่ด้วยโปรดกัชัน่ท่ีแตกตา่ง ต่อยอดจากสิง่ท่ีมีอยู ่ภายใต้โจทย์ท่ีชดัเจน รวมถึงการ

เข้าถึงแบบมัลติแพลทฟอร์ม เป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ ทําให้มีผลตอบรับอย่างก้าว

กระโดดจากฐานผู้ รับชมและเรตติง้ของช่องท่ีเพ่ิมสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง ในแง่ของเสียงตอบรับจากเอเยนซี

และลกูค้าก็ดีเช่นกนั เป็นท่ีรู้กนัว่าถ้าจะหากลุม่ผู้ชมท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ ต้องมาท่ีช่อง GMM25  รวมทัง้ด้าน

ธุรกิจโชว์บิซในสว่นเอไทม์มีแนวโน้มสดใส จากคอนเซ็ปต์เฉพาะตวัในการจดัรูปแบบคอนเสิร์ตแต่ละครัง้ 

เป็นจดุขายท่ีสร้างการเติบโตให้ธุรกิจเดินหน้าตอ่ไปได้ดี  

 รายได้ส่วนท่ีลดลงได้แก่ สื่อวิทยุรายได้ลดลงร้อยละ 7 จากปีท่ีแล้วตามภาวะตลาด ทัง้นีบ้ริษัทฯ มองว่า

ธุรกิจวิทยุยังสามารถดําเนินไปได้อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากบริษัทมีแบรนด์คลื่นวิทยุท่ีแข็งแรง พร้อม
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วางแผนเพ่ิมความแข็งแรงของเนือ้หารายการ ร่วมกบักิจกรรมเช่ือมโยงฐานผู้ ฟังแต่ละคลื่นและต่อยอดสู่

แพลตฟอร์มดิจิทลั ผา่นแอพพลเิคชัน่ เอไทม์ ออนไลน์ 

 

3. กลุ่มธุรกิจจีเอ็มเอ็ม วัน ดิจิทัลทีวี : มีรายได้ 687 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 50.1  เน่ืองจากในปี 2558  

ภายหลงัจากบริษัทเปลี่ยนสถานะการลงทนุเป็นกิจการร่วมค้าบริษัทจะไมไ่ด้บนัทึกรายได้ทัง้หมดในงบการเงินของ

กลุม่บริษัท แต่จะบนัทกึเฉพาะสว่นของกําไรขาดทนุเท่านัน้ ทําให้ดเูหมือนรายได้ลดลงมาก แต่หากบริษัทฯ จําลอง

รายได้ของช่อง ONE31 เข้ามาด้วยจะพบวา่กลุม่นีม้ีรายได้เติบโตสงูขึน้ถึง 8.3% ดงัแผนภาพด้านลา่ง 

 
 รายได้ในส่วนท่ีเพ่ิมขึน้มาจาก รายได้จากดิจิทัลทีวีช่องวนั 31 มีทิศทางท่ีดีขึน้อย่างต่อเน่ืองสอดคล้อง

กับเรตติง้ของช่องท่ีก้าวขึน้สู่กลุ่มผู้ นํา  ท็อปไฟว์ของดิจิทัลทีวีช่องใหม่ และในไตรมาสสดุท้ายยงัสร้าง

กระแสตอบรับอยา่งยอดเยี่ยมจาก “ฮอร์โมน 3 เดอะไฟนอล” อีกด้วย  สําหรับปีนี ้ช่องวนั 31 เปิดศกัราช 

คัดสรรสุดยอดคอนเท้นต์ลงจอต่อเน่ืองด้วยผังรายการท่ีเข้มข้นเพ่ือเดินหน้าขยายฐานผู้ ชมในกลุ่ม  

”โมเดิร์นแมส”   

 รายได้ส่วนท่ีลดลง เน่ืองจากภายหลงัการปรับโครงสร้างเงินลงทุน ส่งผลให้ งบการเงินรวมในปีนีไ้ม่ได้

แสดงข้อมูลทางการเงินของส่วนงานดิจิทัลทีวีช่องวัน 31 อีกต่อไป ขณะเดียวกันเอ็กแซ็กท์ก็ได้รับ

ผลกระทบของการยตุิการผลติรายการเข้าช่องแอนะลอ็กฟรีทีว ีเพ่ือนําคอนเท้นต์มาออกอากาศทางชอ่งวนั 

31 ด้วย 

 

4. ธุรกิจโฮมช้อปปิง้ : มีรายได้ 1,738 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนร้อยละ 53.1  เติบโตอย่างโดดเด่นจากการเพ่ิม

จํานวนสินค้าและการจดัโปรโมชัน่ท่ีคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างตอ่เน่ืองตลอดทัง้ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเทศกาลเฉลิม

ฉลองส่งท้ายปีเก่า ตามแผนงานขยายฐานลูกค้า ผ่านช่องทางโอช้อปปิง้ทีวี ช่องทางออนไลน์ และโมบาย

แอพพลเิคชัน่ ซึง่มีกระแสตอบรับท่ีดีมาก    

ในปี 2559 บริษัทฯ วางแผนเดินหน้าตามกลยทุธ์มุ่งเน้นการคดัสรรและนําเสนอผลิตภณัฑ์ โดยมีการจดัโปรโมชั่น

กระตุ้นยอดขายอยา่งตอ่เน่ือง ควบคูก่บัการขยายช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภค ผา่นหลากหลาย  แพลทฟอร์ม รวมทัง้

การจบัมือกบัพนัธมิตรดิจิทลัทีวี เพ่ือร่วมโปรโมทโอช้อปปิง้อีกด้วย 
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5. ธุรกิจการขาย Set Top Box และโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม : มีรายได้ 391 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 63.3   

ยอดจําหน่ายกลอ่งทัง้ปีประมาณ 0.65 ล้านกลอ่ง ลงลงกวา่เท่าตวัจากปีก่อน เน่ืองจากผู้บริโภคชะลอการตดัสินใจ

ซือ้ และสบัสนการแจกคปูองแลกกลอ่งดิจิทลัทีวี สง่ผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถผลกัดนัยอดขายให้เป็นไปตาม

เปา้ ท่ีผา่นมาตา่งมีการปรับตวั ปรับกลยทุธ์ เน้นการทําโปรโมชัน่ให้กบัลกูค้าอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือกระตุ้นกําลงัซือ้ของ

ผู้บริโภคและระบายสนิค้าเก่าร่วมกบัวางแผนพฒันากลอ่งรับสญัญาณรุ่นใหม ่ๆ เข้ามาทําตลาดเพ่ิมเติม 

 

6. ธุรกิจภาพยนต์ : มีรายได้ 850 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนร้อยละ 5.4    จากภาพรวมอตุสาหกรรมหนงัไทยคอ่นข้าง

ชะลอตวั บริษัทฯ มีภาพยนตร์เข้าฉายในปีนี ้2 เร่ือง คือ  “ฟรีแลนซ์ ห้ามป่วย ห้ามพกั ห้ามรักหมอ” ซึ่งทํารายได้ 

Box Office อยู่ท่ี 88 ล้านบาท และ “เมย์ไหน ไฟแรงเฟร่อ” เข้าฉายไตรมาสสุดท้าย ทํารายได้ Box Office ท่ี  

75 ล้านบาท   สาํหรับการประกาศยตุิการดําเนินงานของ จีทีเอชจะไม่สง่ผลอย่างมีนยั  โดยลา่สดุกลุม่บริษัทฯ จบั

มือกบักลุม่หบัโห้หิน้ ก่อตัง้บริษัท จีดีเอช 559 จํากดั  พร้อมเดินหน้าผลติภาพยนตร์ต่อเน่ือง และวางแผนลงทนุผลิต

ผลงานทัง้ซีรีส์หลากหลาย สาํหรับออกอากาศทางช่องดิจิทลัทีวีและไลน์ทีว ี

 

 นอกจากนัน้   นางกานต์สดุา ได้นําเสนอสรุปผลการวดัเรตติง้โดย Advertising Association of Thailand และ 

AC Nielsen (ไมน่บัรวมทีวีแอนาลอ็กช่อง 3 ช่อง 5 และช่อง 7)  สรุปสาระสาํคญัดงันี ้

 Advertising Expenditure ปี ค.ศ. 2011-2015 (พ.ศ. 2554-2558)  ในการเติบโตของการใช้สื่อโฆษณาทัง้

ประเทศตลอดระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมาจะพบว่ามีอตัราเติบโตขึน้ร้อยละ  3.95  แต่หากพิจารณาเฉพาะในสว่นของการใช้สื่อ

โฆษณาของทีวีจะพบวา่มีอตัราการเติบโตสงูขึน้ถึงร้อยละ 7.95 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2559 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559  

 ภาพรวมของการใช้สื่อโฆษณาทางทีวี จะพบว่าในปี 2558 มีอตัราการเติบโตของการใช้สือ่โฆษณาทางดิจิทลั

ทีวีสงูขึน้จากปี 2557 จากร้อยละ 11 เป็นร้อยละ 25 ขณะท่ีสื่อโฆษณาทางแอนาล็อกทีวี ลดลงเหลือ 68% เคเบิลทีวีและทีวี

ดาวเทียมลดลงเหลอื 7% รายละเอียดตามแผนภาพด้านลา่ง  

Development on TV Advertisement 

 
 เรตติง้ทัว่ประเทศ ในเดือน มีนาคม 2559 

 ช่วงทัง้วนั ของทกุช่วงอาย ุ: ช่องท่ีมีเรตติง้ความนิยมสงูสดุเรียงตามลาํดบัดงันีค้ือ  ช่องเวิร์คพอยท์ทีวี   

ช่องโมโน 29   ช่อง ONE (อนัดบั 3 เลือ่นขึน้มาจากเดือนท่ีผา่นมา)  ช่อง 8  ช่อง 3SD ช่องไทยรัฐทีวี 

ช่อง True4U ช่อง 3 Family และ ช่อง GMM25 (อนัดบัท่ี 9 เลื่อนขึน้มาจากอนัดบัท่ี 11 ของเดือนท่ี 

ผา่นมา) 

 ช่วงทัง้วนั ของช่วงอาย ุ15-24 ปี  : ช่องท่ีมีเรตติง้ความนิยมสงูสดุเรียงตามลําดบัดงันีค้ือ  ช่องเวิร์ค

พอยท์ทีวี   ช่องโมโน 29   ช่อง ONE (อนัดบั 3 ติดตอ่กนัมา 3 เดือนแล้ว)  ช่อง 8 และ ช่อง GMM25 

(อนัดบั 5 เลือ่นขึน้มาจากอนัดบั 6 ของ 3 เดือนท่ีผา่นมา) ช่อง GMM25  
 

ประธาน ได้เรียนเชิญ นายกริช ทอมมสั ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสคิ ชีแ้จงรายละเอียด

ทิศทางการดําเนินธุรกิจของสายธุรกิจ สรุปสาระสาํคญัได้ดงันี ้

 จากการนําเสนอ VTR  ผลงานของสายธุรกิจเพลงท่ีผา่นมา จะเห็นได้วา่ธุรกิจเพลงไมม่ีวนัตายและจะ

มีอนาคตท่ีรุ่งโรจน์ต่อไป  เน่ืองจากบริษัทฯ มีสว่นแบง่การตลาดมากท่ีสดุในประเทศไทยจากภาพรวม

ประชากรทัง้ประเทศประมาณ 65 ล้านคน (ชาย 32 ล้านคน หญิง 33 ล้านคน) จากผลการสํารวจมี

คนฟังเพลงของบริษัทฯ ถึง 80% ของประชากรทัง้ประเทศ (52 ล้านคน) โดยแบ่งตามประเภทของ

เพลงได้ดังนี ้COUNTRY 41% (21 ล้านคน)  POP 31% (16 ล้านคน) ROCK 26% (14 ล้านคน) 

URBAN 2% (1 ล้านคน) 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2559 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559  

 บริษัทมีรายได้จากลิขสิทธ์ิเพลงซึ่งบริษัทมีคลงัเพลงมากกว่า 30,000 เพลง รวมทัง้บริษัทยงัมี ดิจิทลั 

พาร์ทเนอร์ อีกมากมาย เช่น KKBOX  AIS Music Store JOOX DTAC  Truemove  APPLE Music 

iTunes Store Line Music เป็นต้น 

 บริษัทฯ มีการนําเพลงไปสร้างรายได้ทางรายการโทรทัศน์ต่างๆ  เช่น เพลงประกอบละครต่างๆ  

Life Record  ซีร่ีย์ Love Sone Love Story เป็นต้น  ตวัอยา่งดงันี ้ 

 บริษัทมีรายได้จากศิลปินของบริษัท จากการจัดคอนเสิร์ต  กิจกรรมโรดโชว์  Social Network ต่างๆ  

ดงันี ้

o คอนเสร์ิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ในปี 2559 มีดงันี ้

 
o   มีกิจกรรมโรดโชว์ของ ศิลปินกว่า 6,000 งานทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคกลาง 2,934 งาน ภาค

ตะวันออกฉียงเหนือ 1,084 งาน ภาคตะวนัออก 777 งาน ภาคใต้ 659 งาน ภาคเหนือ  405 

งาน และ ภาคตะวนัตก 273 งาน 

o  บริษัทมีรายได้จาก Sociai Network  ต่างๆ ท่ีเกิดจากศิลปินในการเป็น Brand Sharer (แชร์ได้

ทุกคอนเท้นต์  ข่าว / งาน / สินค้า)  Brand Advocate (โชว์ จับสินค้า ผูกสินค้าในไลฟ์สไตล์ 

Influencer)  เปลีย่นยอดวิวใน Youtube ให้เป็นยอดเงินรายได้  

o  ตวัอย่างเพลงของบริษัทบน Youtube ท่ียงัคงมีการเติบโตของยอดการวิวท่ีสงูมากในแต่ละวนั

อย่างต่อเน่ือง เช่น เพลงเชือกวิเศษ ของ ลาบานนู มียอดวิว 700,000 วิว/วนั  เพลงไกลแคไ่หน

คือใกล้ ของ  Getsunova  มียอดวิว 120,000 วิว/วัน  เพลงขอใจแลกเบอร์โทร ของ หญิงล ี 

มียอดวิว 70,000 วิว/วนั  เพลงทัง้ท่ีผิดก็ยงัรัก ของ AB Normal มียอดวิว 60,000 วิว/วนั เพลง

ฝุ่ น ของ Big Ass มียอดวิว 40,000 วิว/วนั เป็นต้น 

o  ในปี 2558 และไตรมาสแรกของปี 2559 บริษัทมียอดวิวผา่น Youtube มากกวา่ 12,000 ล้านวิว

และคาดว่าในปี 2559 จะมียอดการเติบโตอีกไม่น้อยกว่า 50% ดงันัน้ภายในสิน้ 2559 คาดว่า
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ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559  

จะมียอดวิวผ่าน Youtube ประมาณ 18,000 ล้านวิว ซึ่งจะทําให้บริษัทมีส่วนแบ่งรายได้จาก

การโฆษณาผา่น Youtube เพ่ิมมากขึน้อีกด้วย   

 

ประธาน ได้เรียนเชิญ นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม 

แชนแนล ดิจิทลั ทีว ีชีแ้จงรายละเอียดทิศทางการดําเนินธุรกิจของสายธุรกิจ สรุปสาระสาํคญัได้ดงันี ้

 จากผลงานในปีท่ีผ่านมา บริษัทมีกําหนดกลยทุธ์ในการจดัผงัรายการตา่งๆ และกําหนดสโลแกนของ

ช่อง GMM25 วา่ “สนกุทกุวนั อยูด้่วยกนัทกุเวลา”   

 ปัจจุบันดิจิทัลทีวีมีจํานวนมากมายหลากหลายช่อง  ปัญหาคือคนดูยังจําไม่ได้ว่ามีช่องไหนบ้าง   

แต่ความโชคดีของ GMM 25 คือ ในทุก Platform GMM25 อยู่บนเลขช่อง 25  พอดีซึ่งง่ายแก่การ

จดจํา    

 ดิจิทลัทีวีทกุช่องมุง่สูค่วามเป็น MASS Target  เพ่ือช่วงชิงเรตติง้ และจากเรตติง้จะนํามาสูร่ายได้จาก

ค่าโฆษณา ซึ่งธุรกิจสื่อเรียกว่า CPRP (Cost per Rating Point) อธิบายได้ง่ายๆ คือ  ถ้ามีผู้ ชมเยอะ

มากอตัราคา่ใช้จ่ายในการโฆษณาหารเฉลี่ยต่อจํานวนคนดก็ูจะยิ่งราคาถกู จะมีคนซือ้โฆษณาเยอะ

ขึน้  ซึง่ช่อง GMM25 มองเห็นวา่หากเรามุง่ไปสูค่วามเป็น  MASS จะต้องใช้เงินลงทนุจํานวนมากมาย

มหาศาลเพ่ือลงทนุในการผลติรายการให้ครอบคลมุทกุกลุม่เปา้หมาย   

 แต่ช่อง GMM25 มีกลุ่ม เป้าหมายหลัก  (Segmentation) อยู่ ท่ีกลุ่มผู้ ชมอายุระหว่าง 15-34 ปี  

เน่ืองจากจากผลการสํารวจพบว่าจํานวนประชากรปัจจุบันท่ีมีอายุระหว่าง 15 – 34 ปี มีจํานวน

ประมาณ 20.75 ล้านคน ซึ่งเหตุผลท่ีเลือกคนกลุ่มนีเ้น่ืองจากคนในช่วงอายุนีอ้ยู่ในวัยเรียน   

วยัทํางาน  เป็นกลุ่มคนท่ีกําลงัเร่ิมต้นสร้างครอบครัว มีความต้องการในการจบัจ่ายใช้สอยสงูมาก  

คนกลุ่มนีม้ีลกัษณะทัว่ไปคือ มัน่ใจในตวัเองสงู  ชอบความท้าทายแปลกใหม่  ไลต่ามความฝันของ

ตวัเอง  ต้องการการยอมรับจากคนอ่ืน  ปรับตวัเข้ากบัเทคโนโลยีได้ดี  การบริโภคสื่อของกลุม่นี ้ร้อย

ละ 99 ยังบริโภคสื่อ TV เป็นหลัก โดยมีค่าเฉลี่ยของการดู TV วันธรรมดา 3.44 ชั่วโมงต่อวัน   

วนัธรรมดา 3.44 ชัว่โมงตอ่วนั   ในขณะเดียวกนัก็บริโภคสือ่ออนไลน์ ควบคูไ่ปด้วยโดยใช้อปุกรณ์ คือ 

คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 79  สมาร์ทโฟน ร้อยละ 67 รวมทัง้ยงัชอบดโูฆษณาทางทีวีเพ่ือศกึษาสนิค้าใหม่

ท่ีเพ่ิงวางจําหนา่ยในท้องตลาดอีกร้อยละ 81 

 ดงันัน้ในการผลติรายการของช่อง GMM25 อาจจะผลติรายการไมม่ากนกัแตร่ายการท่ีผลติจะต้องมุ่ง

ตรงสูก่ลุม่เปา้หมายท่ีช่องกําหนดไว้ เพ่ือให้ตรงกบัการตอบรับของผู้ชมในกลุม่เปา้หมาย ซึง่ท่ีผา่นมา

รายการตา่งๆท่ีช่องผลติออกมาได้รับการตอบรับจากผู้ชมในกลุม่นีอ้ยา่งล้นหลามจากตวัอยา่งผลงาน

ท่ีผ่านมาของช่อง GMM25 เช่น คลบัฟรายเดย์ เดอะ ซี่ร่ีย์  I wanna be Sup’Tar  รักนะเป็ดโง่  เพ่ือน

เฮีย้นโรงเรียนหลอน  มิน้ต์กบัมิว  GPA สถาบนัพนัธุ์แสบ เกมวดัดวง  คลบัฟรายเดย์โชว์ เป็นต้น 

 ในการผลติรายการในปี 2559 ช่อง GMM25 ก็ยงัคงผลติรายการท่ีแปลกและแตกตา่งจากทกุชอ่งและ

ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของช่อง โดยมีพนัธมิตรท่ีมากฝีมือท่ีมาช่วยในการผลิตรายการทีวีท่ีน่าสนใจ

ให้กบัทางช่อง เช่น GDH 559  GMMTV  มีมิติ  Bravo  เป็นต้น  ทัง้นีต้วัอย่างรายการ Top Content 

ในปี 2559  มีดงันี ้
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 เรตติง้ของช่อง GMM25 ในกลุ่มเป้าหมายอายุ 15 – 34 ปี (วัยรุ่น หรือ คนรุ่นใหม่) จะพบว่าช่อง 

GMM25 อยู่ในลาํดบัท่ี 7 ซึ่งจะดีชึน้เร่ือยจากเดือนท่ีผา่นมา  และหากไมน่บัแอนาล็อกทีวีรายเดิมคือ

ช่อง 7 และ ช่อง 3 ในกลุม่ดิจิทลัทีวีในกลุม่นี ้ช่อง GMM25 ก็จะเป็นลาํดบัท่ี 5  หากพิจารณาในกลุม่

อาย ุ4ปีขึน้ไป ช่อง GMM25 อยูใ่นลาํดบัท่ี 12   

 จากรายงานผลการสํารวจข้อมูลสภาพตลาดกิจการโทรทัศน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิทัล เดือน 

เมษายน 2559 จากสาํนกังาน กสทช. พบวา่ 

o สดัสว่นผู้ รับชมช่องรายการโทรทศัน์ ช่องเดิม 6 ช่องคิดเป็นร้อยละ 57 และช่องรายการดิจิทลัทีวี

ใหม ่20 ช่องคิดเป็นร้อยละ 43  เน่ืองจาก การแขง่ขนัของผู้ประกอบการช่องรายการ  ผู้ผลติสร้าง

เนือ้หารายการท่ีน่าสนใจ เพ่ือตอบโจทย์ผู้ รับชม ทัง้แบบวงกว้างและแบบเฉพาะกลุม่ตามความ

ถนดัของแตล่ะช่อง  การขยายโครงขา่ยทําให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงดิจิทลัทีวีมากขึน้ 

o การเลอืกรับชมช่องรายการโทรทศัน์  ผู้ รับชมต่างจงัหวดัในเขคเทศบาลและในตวัเมือง  มีรายได้

ต่อครัวเรือนตัง้แต่ 4 หมื่นบาทขึน้ไป  รับชมช่องรายการข่าวสารและสาระ และช่องบริการ

สาธารณะ  มีเพียงช่อง GMM25 ซ่ึงอยู่ในหมวดช่องรายการทั่วไป แบบความคมชัดปกติ 

ที่มีสัดส่วนผู้ชมในกลุ่มนีอ้ยู่ในอันดับต้นๆ 

 จากผลการสํารวจพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์และการรับรู้ตราสินค้าสถานีโทรทศัน์ดิจิทลั

ของกลุ่มผู้ ชมวัย รุ่น  อายุระหว่าง 15-22 ปี  ในเดือนธันวาคม 2558 โดยคณ ะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ในเร่ืองการรับชมในรอบ 3 เดือน   การจดจํา Logo   การจดจําเลขสถานี 

และความช่ืนชอบ จะพบวา่มีช่อง GMM25 ติดอยูใ่น 6 อนัดบัแรก ดงันี ้
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 ตัวอย่าง เรตติง้ ของละคร Club Friday To be Continued ตอน เพ่ือนรักเพ่ือนร้าย มี อัตราการ

เติบโตของเรตติง้สงูขึน้เร่ือยๆ  จากตอนท่ี 1 – 13 ในช่วงอาย ุ4 ปีขึน้ไปมี เรตติง้เพ่ิมสงูขึน้จาก 1.176 

– 2.962 ในช่วงอาย ุ15-34 ปี มีเรตติง้เพ่ิมสงูขึน้จาก 1.683 – 4.345 ตามลําดบั   สว่นการจดัอนัดบั 

Ranking ของรายการทีวีในช่วงเดือนเมษายน 2559 นัน้ ละครเร่ืองนีไ้ด้รับความนิยมในช่วงอาย ุ4 ปี

ขึน้ไป เป็นอนัดบั 4 รองจากละครเร่ืองไฟรักเกมร้อนของชอ่ง 7  ละครเร่ืองชาติพยคัฆ์ ของช่อง 3  และ

รายการจําอวดหน้าจอ(ออกอากาศวนัจนัทร์) และ รายการซุปเปอร์หมํ่า(ออกอากาศวนัองัคาร) ของ

ช่อง WorkPoint  เท่านัน้   ส่วนในช่วงอายุ 15-34 ปี ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของบริษัทนัน้ได้รับความ

นิยมเป็นอนัดบั 3 รองจากละครของช่อง 7 (ไฟรักเกมร้อน) และ ช่อง 3 (ชาติพยคัฆ์) เทา่นัน้ 

 สิ่งสําคัญนัน้กลุ่มคนท่ีเป็นเป้าหมายของช่อง GMM 25 มีความ Active ในการบริโภคข้อมูลทาง 

Social Network ด้วย สังเกตุได้จากภายหลังท่ีมีการเปิดตัวรายการ ละคร Club Friday To be 

Continued ตอน เพ่ือนรักเพ่ือนร้าย หลงัจากโพสขึน้ Facebook ภายใน 1 ชัว่โมงมียอดวิว 1.3 ล้าน

วิว  มีการส่งต่อ 72,468 แชร์ ช่ืนชอบจํานวน 93,000 ไลค์  แสดงความคิดเห็นจํานวน 7,960 

ความเห็น  และ ภายใน 15 ชั่วโมงมียอดวิวเพ่ิมขึน้เป็น 3.6 ล้านวิว  มีการส่งต่อ 121,129 แชร์  

ช่ืนชอบจํานวน 166,000 ไลค์  แสดงความคิดเห็นจํานวน 15,033 ความเห็น    และมียอดวิวรวมใน 

Line TV ตัง้แต่ตอนท่ี 1-13 จํานวน 118,217,422 วิว  แสดงให้เห็นว่าเมื่อคอนเท้นต์โดนใจผู้ชมตรง

กลุม่เปา้หมายก็จะได้รับความนิยมสงูมากๆ ทัง้ทางทีวีและทาง Social Network 

 ในกลุ่มช่องดิจิทัลทีวีท่ีมีอตัราการเติบโตผ่านทาง Facebook  ในเดือนเมษายน 2559 นัน้ มีคนกด 

Like เพ่ิมสูงขึน้มากท่ีสุด  มีคนพูดถึงมากท่ีสุด  มีรายการท่ีช่ืนชอบท่ีสุด และมีคนติดตามทาง  

อินสตาแกรมมากท่ีสดุ คือช่อง GMM25 จากภาพดงันี ้

 
 

 สรุปขณะนีช้่อง GMM25 มียอดวิวรวมในโลกออนไลน์สูงถึง 911,071,738 วิว  มีอัตราการเติบโต

อย่างรวดเร็วในการเข้าดูรายการต่างๆ ผ่านทาง Youtube เพ่ิมมากขึน้ถึงร้อยละ 128  ดงันัน้ในการ
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ขายโฆษณาของทางช่อง GMM25 ไม่ได้ใช้แคเ่รตติง้อย่างเดียว แต่มีการนํายอดวิวต่างๆ ท่ีสงูมากใน

โลกออนไลน์นัน้มาประกอบการขายโฆษณา ทําให้การขายนาทีโฆษณาของละครช่อง GMM25  

มีรายได้สงูถึงนาทีละ 170,000 บาท – 220,000 บาท เป็นการสร้างมลูค่าการขายให้เพ่ิมสงูมากขึน้  

ทําให้รายได้ของช่อง GMM25 เติบโตสงูขึน้อย่างรวดเร็ว และจะเจริญเติบโตต่อไปอย่างต่อเน่ือง

แนน่อน 

 หลงัจากนัน้ได้นําเสนอตวัอย่างละครของช่อง GMM25 ท่ีออกอากาศและกําลงัจะออกอากาศต่อไป

ในปี 2559 

ประธาน ได้เรียนเชิญ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม วนั ดิจิทลั ทีวี 

ชีแ้จงรายละเอียดทิศทางการดําเนินธุรกิจของสายธุรกิจ สรุปสาระสาํคญัได้ดงันี ้

 ในเชิงอุตสาหกรรมดิจิทลัทีวี มีการพูดถึงกันในวงกว้างว่าจะมีช่องดิจิทัลทีวีช่องใดรอดบ้าง ซึ่งขอ

ยืนยนัว่า ช่อง ONE31 เป็นหนึ่งในช่องดิจิทลัทีวีท่ีรอดแน่นอน  สงัเกตุได้จากอตัราการเติบโตของ     

เรตติง้ของช่องในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2559 มีอตัราเติบโตสงูขึน้ถึงร้อยละ 34  จากไตรมาสท่ี 4 ของปี 

2558  และเมื่อเปรียบเทียบเรตติง้ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2559 กบัไตรมาสท่ี 1 ของปี 2558 นัน้มีอตัรา

การเติบโตของเรตติง้สงูขึน้ถึงร้อยละ 239  

 เมื่อเปรียบเทียบรายได้ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2559 กบัไตรมาสท่ี 1 ของปี 2558 นัน้มีอตัราการเติบโต

ของรายได้สงูขึน้ถึงร้อยละ 100 

 ช่อง ONE31 มี Rating Rank ในช่วงอายุ 15 ปีขึน้ไปทัว่ประเทศ ขยบัสูงขึน้จากลําดบัท่ี 4 ในเดือน

กุมภาพันธ์ 2559 เป็น  ลําดับท่ี 3 ในเดือนมีนาคม 2559  และได้นําเสนอตัวอย่างรายการท่ี 

ประสบความสาํเร็จและเป็นท่ีช่ืนชอบของผู้ขมในรอบปี 2558 ท่ีผา่นมา 

 ช่อง ONE31 เป็นอนัดบั 1 ท่ีมีสว่นแบ่งผู้ชมละครหลกัท่ีช่ืนชอบการดลูะครของช่อง ONE31 ในกลุม่

ผู้ชมละครหลกัท่ีอายมุากกวา่ 15 ปีขึน้ไปดงันี ้
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 นําเสนอตัวอย่างรายการ และ ละครใหม่ของช่อง ONE31 ท่ีจะเกิดขึน้ในปี 2559 เช่น สงคราม

นางงาม 2   รายการศกึวนัดวลเพลง...สงครามแชมป์  ชิงความเป็นหนึง่กบัศกึแห่งศกัดิ์ศรีการแขง่ขนั

ร้องเพลงลกูทุ่งโดยการจบัแชมป์มาชนแชมป์เพ่ือหาแชมป์เหนือแชมป์ของศึกวนัดวลเพลง และจะมี

รายการน่าสนใจซึ่งหนึ่งในนัน้เป็นเกมส์โชว์ยอดฮิตท่ีได้รับความนิยมไปทัว่โลกและจะมีรายการท่ี

เกิดขึน้ครัง้แรกในเอเชียท่ีช่อง ONE31 ได้ทําการซือ้ฟอร์แมทมาจากต่างประเทศซึง่ขอปิดไว้ก่อนและ

จะแจ้งให้ทกุทา่นทราบในโอกาสตอ่ไป เป็นต้น 

 

ประธานสรุปว่าหวงัว่าผู้ ถือหุ้นทุกท่านจะมีความเช่ือมัน่จากคําแถลงถึงทิศทางการดําเนินธุรกิจของประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) ทัง้ 3 สายธุรกิจของบริษัท  ทางด้านมิวสิคคณุกริชก็ยืนยนัว่าใครจะว่ามิวสิคเป็นเช่นไรก็ตามแต่ใน

สว่นของบริษัทมิวสิคไม่มีวนัตายเรามีกลยุทธ์ต่างๆในการทําเพลงของเราท่ีสามารถแปลงร่างให้สามารถสร้างรายได้ให้กับ

บริษัทได้ในท่ีสดุ   สว่นของช่อง GMM25 นัน้คณุสายทิพย์ก็ได้นําเสนอกลยทุธ์ของการทํา Segmentation ท่ีก็ได้รับผลตอบรับ

เป็นอย่างดีตามท่ีได้นําเสนอไปแล้ว  สว่นของช่อง ONE31 ก็ได้นําเสนอ Super Content High Rating และยงัมีหมดัเด็ดอีก

หลายอย่างท่ีบริษัทยงัเก็บไว้และยงัไม่ได้ปลอ่ยออกไปให้ทกุท่านได้รับชม  และขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นทกุท่านเช่ือมัน่ได้ว่าตลอด 

30 ปีท่ีผ่านมาบริษัทเป็นหนึ่งและเป็นผู้ นําในอุตสาหกรรมการให้ความบนัเทิงมาโดยตลอด  เน่ืองจากบริษัทมีผู้ นําคือท่าน

ประธานกรรมการท่ีมีวิสยัทศัน์อนักว้างไกลราวกบัมีตาทิพย์  นอกจาก CEO ทัง้ 3 สายธุรกิจแล้วบริษัทจะมีเจ้าหน้าท่ีทางด้าน

การตลาดอีกหนึง่ทา่นท่ีท่านประธานได้วาดฝันไว้มานําเสนอทิศทางการดําเนินการทางด้านการตลาดตอ่ไปของบริษัท ขอรียน

เชิญ นายภาวิต  จิตรกร  ประธานเจ้าหน้าท่ีการตลาด ชีแ้จงรายละเอียด สรุปสาระสาํคญัได้ดงันี ้

 ท่ีผา่นมาบริษัทเป็นผู้สร้างสรรค์คอนเท้นต์มากมายคอนเท้นต์ท่ีเกิดขึน้ ทัง้ด้านมิวสคิ หรือรายการทาง

ทีวีทัง้หลายนัน้  ผู้ชมทกุทา่นสามารถรับชมได้ทนัทีทางสถานีโทรทศัน์  แตด้่วยกระแสในยคุปัจจบุนัซึง่

มีการเปลีย่นแปลงอยา่งรุนแรงทําก็มีผู้ชมบางสว่นท่ีสามารถใช้ระบบ 4G ได้อย่างเต็มรูปแบบทําให้มี

ผู้ รับชมสามารถดซูํา้ได้หลาย ๆ ครัง้ทางโลกออนไลน์ ในทกุแพลตฟอร์ม 

 จากสถิติท่ีเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความแข็งแรงมากๆ ในทุก Social Network และทุก 

Media Platform ท่ีเป็นยอดฮิตของประเทศไทยและนอกจากนีใ้นปัจจบุนัคอนเท้นต์ของกลุม่บริษัท จี

เอ็มเอ็ม แกรมมี่ นบัเป็นอนัดบัท่ี 1 .ในโลกออนไลน์ ในทกุแพลตฟอร์ม  ซึง่พิสจูน์ได้วา่บริษัทเป็นผู้ นํา

อันดับท่ี 1 ในทัง้ 3 แพลตฟอร์มของโลกออนไลน์ได้แก่ Video Content Sharing Platform  คือ 

Youtube และ Line TV มีผู้ ชมเข้าไปดูคอนเท้นต์มากท่ีสุดในประเทศไทย    Community Hub 

Platform คือ Facebook และ Instagram มี Fan Base มากท่ีสุดในประเทศไทย   และ Search 

Platform  คือ Google มีคนเข้าไปค้นหาคอนเท้นต์ของบริษัทมากท่ีสดุในประเทศไทย ซึ่งจากคอน

เท้นต์ทัง้หมดท่ี CEO ทัง้ 3 ท่านได้กลา่วไปแล้วนัน้ 75% ของคอนเท้นต์ทัง้หมดท่ีมีอยูใ่นประเทศไทย

ท่ีมีผู้ รับชมมาท่ีสดุผา่นทาง Youtube คือคอนเท้นต์ของกลุม่บริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมมี ่มียอดวิวรวมติด

อนัดบัโลกและมียอดวิวสงูมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 ในประเทศไทย  ถึง 17,349,252,817 วิว ผ่านทาง

ช่องท างต่ าง  Top 20 ใน ป ระ เท ศ ไท ย มี ก ลุ่ม บ ริษั ท  8 ช่อง  ข้อมูลส ถิติ  ณ  มี น าค ม  2559  

(ท่ีมา : Socialblade.com) ดงันี ้



 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน) 

17 | ห น้ า  

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2559 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559  

 
 จากสถิติเมื่อเปรียบเทียบยอดวิวกบัผู้ประกอบการอ่ืนในอตุสาหกรรมเดียวกนัจะพบว่าบริษัทก็มี

ยอดวิวเป็นอันดับ 1 และสูงมากเมื่อเทียบกับรายอ่ืน (ท่ีมา: Stat as of Mar 2016 Source: 

Combined Thailand Top 100 channel viewed from Socialblade.com) ดงันี ้

 
 

ดงันัน้ ทีวีนบัเป็นการสือ่สารทางเดียว(One way communication) แตใ่นปัจจบุนัมีการสือ่สารแบบไป

กลบั (Two way communication) ด้วยซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าคอนเท้นต์ท่ีมีคุณภาพของบริษัทจะมี

ผู้ชมสามารถตอบสนองได้ในทกุมมุมองและทกุชอ่งทาง 

 จากสถิติ Youtube  ประเทศไทยให้ความสําคญักับยอดการเข้ารับชมและระยะเวลาในการเข้าชม   

ซึ่งจากสถิติอัตราการเติบโตของการเข้ารับชมและระยะเวลาของการชมคอนเท้นต์ของบริษัท

เปรียบเทียบปี 2557 กบั 2558 (ท่ีมา : Youtube Thailand) นัน้สรุปได้ดงันี ้  
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2559 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559  

o ทุกช่องทางของกลุ่มบ ริษัท จี เอ็ม เอ็ม  แกรมมี่  มี ระยะเวลาการชม  ปี  2558 มี จํานวน 

41,230,808,012 นาที เพ่ิมขึน้ 153% จากปี 2557 มีจํานวน 16,264,397,820 นาที   ยอดการ

เข้า รับ ชม  ปี  2558 มี จํ าน วน  7,507,871,440 วิว  เ พ่ิ ม ขึ น้  114% จากปี  2557 มี จํ าน วน 

3,512,481,183 วิว 

o ช่องONE31  มีระยะเวลาการชม ปี 2558 มีจํานวน 8,920,038,887 นาที เพ่ิมขึน้ 347% จาก 

ปี 2557 มีจํานวน 1,993,470,856 นาที   ยอดการเข้ารับชม ปี 2558 มีจํานวน 748,259,141 วิว 

เพ่ิมขึน้ 427% จากปี 2557 มีจํานวน 148,791,031 วิว 

o ช่องGMM25  มีระยะเวลาการชม ปี 2558 มีจํานวน 2,504,401,177 นาที เพ่ิมขึน้ 409% จาก 

ปี 2557 มีจํานวน 491,728,459 นาที   ยอดการเข้ารับชม ปี 2558 มีจํานวน 255,534,931 วิว 

เพ่ิมขึน้ 508% จากปี 2557 มีจํานวน 37,088,018 วิว 
 

 จากการคาดการณ์อตัราการเติบโตแบบก้าวกระโดดทกุปีของบริษัทผ่านการรับชมทาง Youtube นัน้ 

สามารถสรุปผลการคาดการณ์ได้ดงันี ้

o ช่อง GMM Grammy Official จาก 6,258,259,892 วิว ในปี 2560 คาดว่าจะมีอตัราการเติบโต

สงูขึน้ถึง 48% ประมาณ 9,000,000,000 วิว และ ในปี 2561 คาดว่าจะมีอตัราการเติบโตสงูขึน้

ถึง 105% ประมาณ 12,500,000,000 วิว 

o ช่อง GENIE ROCK จาก 3,351,838,810 วิว ในปี 2560 คาดว่าจะมีอตัราการเติบโตสูงขึน้ถึง 

71% ประมาณ 5,500,000,000 วิว และ ในปี 2561 คาดวา่จะมีอตัราการเติบโตสงูขึน้ถึง 133% 

ประมาณ 7,500,000,000 วิว 
 

 จากสถิติของผู้ รับชม GMM Youtube Channel นัน้มีสถิติช่วงอายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 18-34 ปี   

ซึง่ตรงกบักลุม่เปา้หมายของบริษัทท่ีจะมีการใช้จ่าย  (ท่ีมา : Youtube Thailand) สรุปได้ดงันี ้

o ผู้บริโภคเพลงของบริษัท สว่นใหญ่จะมีอายชุ่วง 18-24 ปีถึงร้อยละ 74 และช่วงอายุอ่ืนร้อยละ 

26  เป็นเพศชาย ร้อยละ 57 และเพศหญิงร้อยละ 43  

o ผู้บริโภครายการบนัเทิงอ่ืนๆของบริษัท  ส่วนใหญ่จะมีอายชุ่วง 18-24 ปีถึงร้อยละ 73 และช่วง

อายอ่ืุนร้อยละ 27  เป็นเพศชาย ร้อยละ 46 และเพศหญิงร้อยละ 54  
 

 ซึง่สถิติดงักลา่วก็สอดคล้องกบั Line TV เช่นกนั ปัจจุบนัประชากรไทยมีการ Download Application 

Line TV แล้วถึง 8 ล้านราย และมีผู้ ชมรายการทีวีผ่านทางโทรศัพท์มือถิอถึงร้อยละ 80 ผ่าน

คอมพิวเตอร์ร้อยละ 20  มีกลุม่ผู้ชมท่ีเป็นเพศหญิงถึงร้อยละ 64 เพศชายร้อยละ 36  และคอนเท้นต์ท่ี

มีผู้ รับชมสงูสดุเป็นอนัดบั 1 และ 2  ใน Line TV ก็เป็นของกลุม่บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เช่นกัน คือ

เร่ือง “รักนะเป็ดโง่” มีผู้ เข้ารับชมจํานวน 178 ล้านวิว และ Hormones3 มีผู้ เข้ารับชมจํานวน  

173 ล้านวิว (ท่ีมา : Line TV) ดงันี ้
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2559 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559  

 
 จากคอนเท้นต์ท่ีมีคณุภาพของกลุม่บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ท่ีเข้าใจ เข้าถึงและตอบโจทย์พฤติกรรม

คนรุ่นใหม ่ทําให้มียอดวิวรวมใน Line TV สงูเป็นอนัดบั 1 ถึง 1,390,334,458 วิว   

 ในส่วนของ Facebook ซึ่งเป็น Community Base และถือว่าเป็น Influencer Hub ท่ีเติบโตท่ีสุดใน

ประเทศไทยนัน้  ปัจจุบนั Facebook ได้มีการประกาศว่าปัจจุบนัมีผู้ ใช้งาน Facebook ในประเทศ

ไทยประมาณ 35,000,000 ราย และกลุ่มบริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมมี่มี  Fan Page จํานวนมากใน 

Facebook Page (ศิลปิน , ดิจิทัลทีวี , ซีร่ีย์ , ทีวีโชว์) ซึ่งจากสถิติมีผู้ ท่ีกด Like page ของบริษัทถึง 

38,396,940 ครัง้ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าเฉลี่ยแล้วผู้ ใช้งาน Facebook ในไทยจํานวน 35 ล้านรายนัน้

ต้องเข้ามากด Like Facebook Page ของกลุม่บริษัทอยา่งน้อยคนละ 1 Page   

 ในสว่นของ Instagram มีผู้ ท่ีเข้ามากดติดตาม (Follow) ศิลปินท่ีอยู่ในกลุม่บริษัทสงูถึง 67,140,986 

Followers  

 สถิติการค้นหาเพลง  ภาพยนตร์  ทีวีโชว์ และรายการบนัเทิงต่างๆ บน Google นัน้สว่นใหญ่เป็นของ

กลุม่บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ คือ อนัดบั 1 เพลง “เชือกวิเศษ”  อนัดบั 2 ละคร “รักนะเป็ดโง”่  อนัดบั 

3 ละคร “เพ่ือนเฮีย้นโรงเรียนหลอน”  อันดับ 4 เพลง “ทิง้ไว้กลางทาง”  อันดับ 6 ละคร “สงคราม

นางงาม” 

 สถิติการค้นหาภาพยนตร์ใน Google ภาพยนตร์ไทยท่ีถกูค้นหามากท่ีสดุก็คือภาพยนต์ในกลุม่บริษัท

อนัดับ 1 คือ เมย์ไหนไฟแรงเฟร่อ  ตามด้วย ไอฟายแต้งกิว้เลิฟยู และ ฟรีแลนซ์ ห้ามป่วย ห้ามพัก 

ห้ามรักหมอ 

 สถิติการค้นหาเพลงใน Google ท่ีถูกค้นหามากท่ีสุดก็คือเพลงในกลุ่มบริษัท อันดับ 1 คือ เพลง 

“เชือกวิเศษ” ของวงลาบานนู  อนัดบั 2 คือ เพลง “ทิง้ไว้กลางทาง” ของวงโปเตโต้  อนัดบั 8 คือเพลง 

“ไมเ่คย“ ของวง 25Hour และ อนัดบั 10 คือ เพลง “คูชี่วิต” ของวง Cocktail 

 สรุปได้ว่ากลุ่มบริษัทมีความพร้อมอย่างมากในการเป็นผู้ นําในการผลิตคอนเท้นต์ในดิจิทัลและ 

Social Space ท่ีได้รับความนิยมสงูสดุของคนไทยทัง้หมด จึงอยากจะให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านมัน่ใจได้ว่า

คอนเท้นต์ของบริษัทเป็นคอนเท้นต์ท่ีมีคุณภาพและสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มบริษัทได้อย่าง

ตอ่เน่ืองแนน่อน 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2559 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559  

 ผู้ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย และขอให้ท่ีประชุม

พิจารณาลงมติในวาระนี ้  โดยคําถามและความเห็นตา่งๆ ในวาระนี ้ได้มีการบนัทกึไว้ตามเอกสารแนบท้ายรายงานฉบบันี ้

  เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน  ผู้ดําเนินการประชุมจึงได้สรุปว่าท่ี

ประชมุรับทราบผลการดําเนินงานในรอบปี 2558 และรับทราบรายงานประจําปี 2558   

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับรอบปีบัญช ี สิน้สุด  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เรียนเชิญ ดร.นริศ ชัยสตูร  (“ดร.นริศ”)  ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ เป็น 

ผู้แถลงตอ่ท่ีประชมุ  

ดร.นริศ กลา่ววา่งบดลุ (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ  สําหรับรอบปีบญัชี 

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้

ความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานของผู้ สอบบัญชี งบการเงินและหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินของบริษัทฯ มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อเท็จจริงและได้รับการจัดทําตามมาตรฐานบญัชีท่ีรับรอง

โดยทัว่ไป โดยได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ แล้ว คือ คณุกฤษดา เลศิวนา แห่งบริษัท 

สาํนกังาน อีวาย จํากดั  โดยผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นวา่งบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินโดยถกูต้องตามท่ีควร

ในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

จากนัน้ ดร.นริศ ได้มอบหมายให้ นางกานต์สดุา เป็นผู้สรุปสาระสําคญัของงบการเงินให้ท่ีประชุมพิจารณา 

สรุปสาระสาํคญัได้ดงันี ้ 

งบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี 2558  สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558  มีรายละเอียดดังนี ้

เพิ่ม/(ลด)

เพิ่ม/(ลด) (ร้อยละ)

รายได้รวม 8,598,322 8,857,384 (259,062) -3%

ต้นทุนขายและบริการ 5,742,911 6,223,409 (480,497) -8%

กําไรขั้นต้น 2,855,411 2,633,976 221,435 8%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 4,558,390 3,794,268 764,122 20%

กําไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้อื่น ส่วนแบ่งกําไร ค่าใช้จ่าย

ทางการเงิน และภาษี
(1,702,979) (1,160,293) (542,687) 47%

รายได้อื่น 1,105,255 406,559 698,695 172%

กําไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งกําไร ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

และภาษี
(597,725) (753,734) 156,009 -21%

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 4,513 14,351 (9,838) -69%

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า (337,734) 10,152 (347,886) -3427%

(หน่วย : พันบาท)

สะสม 

31/12/2558

สะสม 

31/12/2557
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2559 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559  

เพิ่ม/(ลด)

เพิ่ม/(ลด) (ร้อยละ)

กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้

นิติบุคคล
(930,946) (729,230) (201,716) 28%

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 271,593 458,532 (186,939) -41%

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล (1,202,538) (1,187,762) (14,777) 1%

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (67,307) (71,387) 4,081 -6%

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวดจากการดําเนินงานต่อเนื่อง (1,135,232) (1,116,374) (18,857) 2%

ขาดทุนสําหรับงวดจากการดําเนินงานที่ยกเลิก                          - (1,228,996)          1,228,996 -100%

กําไร(ขาดทุน) สําหรับปี (1,135,232) (2,345,370) 1,210,138 -52%

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของ

บริษัทย่อย
10,252 67,147 (56,895) -85%

กําไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (1,145,484) (2,412,517) 1,267,033 -53%

(หน่วย : พันบาท)

สะสม 

31/12/2558

สะสม 

31/12/2557

 

สรุปสาระสาํคัญของงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี 2558  เทียบกับปี 2557 ดังนี ้

 นางกานต์สดุาได้ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมวา่งบกําไรขาดทนุสาํหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558   

บริษัทมีรายได้รวมทัง้สิน้ 8,598 ล้านบาท  ลดลงจากปี 2557  3% หรือประมาณ  259  ล้านบาท  ต้นทุนขายและบริการ 

5,743 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 8% หรือประมาณ 480 ล้านบาท  ส่งผลให้กําไรขัน้ต้นเหลือ 2,855 ล้านบาท สงูกว่าปี 

2557 8% หรือประมาณ 221 ล้านบาท   คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารประมาณ 4,558 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2557 20% 

ประมาณ 764  ล้านบาท   รายได้อ่ืน 1,105 ล้านบาท มาจากการขายเงินลงทุน Index  กลุ่มสื่อสิ่งพิมพ์   ส่งผลให้ขาดทุน

ก่อนสว่นแบง่กําไรคา่ใช้จ่ายทางการเงินและภาษี 597 ล้านบาท เมื่อหกัสว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 4 ล้านบาท 

และหกัสว่นแบ่งขาดทนุจากบริษัทร่วมค้า  337 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงิน271 ล้านบาท และภาษีเงินได้นิติบคุคล  67  

ล้านบาทแล้ว  สง่ผลให้บริษัทมีขาดทนุสําหรับงวดจากการดําเนินงานต่อเน่ือง  1,135 ล้านบาท  สว่นท่ีเป็นของผู้ ท่ีมีสว่นได้

เสยีท่ีไม่มีอํานาจควบคมุของบริษัทย่อย 10 ล้านบาท  ขาดทนุสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทปี 2558   เท่ากบั 1,145 ล้าน

บาท ซึ่งเกิดจากการบันทึกการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนใน CTH ประมาณ   1,000 ล้านบาท และการ

เปลี่ยนแปลงการบันทึกต้นทุนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลใหม่ตามท่ี 

สภาวิชาชีพบญัชีแจ้ง  ซึง่ขาดทนุน้อยกวา่ปี 2557(ขาดทนุ 2,413 ล้านบาท) 53% ประมาณ 1,267 ล้านบาท  

 ดงันัน้บริษัทขาดทนุสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทในปี 2558   เป็นเงิน 1,145 ล้านบาท 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2559 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559  

งบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี ้

สินทรัพย์รวม 

เพิ่ม/(ลด)

(ร้อยละ)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด           1,058,808               864,526 194,282 22%

ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น 1,414,957 2,239,273 (824,316) -37%

สินค้าคงเหลือ 300,990 629,252 (328,262) -52%

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 571,753 1,559,518 (987,765) -63%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,346,508 5,292,569 (1,946,061) -37%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุน 895,588 1,890,173 (994,584) -53%

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 524,046 1,428,854 (904,808) -63%

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 348,602 402,516 (53,914) -13%

ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 1,739,140 4,685,378 (2,946,238) -63%

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 416,019 437,989 (21,969) -5%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 319,712 323,857 (4,146) -1%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,243,107 9,168,767 (4,925,659) -54%

รวมสินทรัพย์ 7,589,615 14,461,336 (6,871,720) -48%

เพิ่ม/(ลด)
(หน่วย : พันบาท)

ณ 31/12/2558 ณ 31/12/2557

 

หนีส้นิรวม 

เพิ่ม/(ลด)

(ร้อยละ)

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร                  3,000               964,057 (961,057) -100%

เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น           1,489,010            1,801,362 (312,352) -17%

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปี                        -                   30,000 (30,000) -100%

ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่      

 ค้างจ่ายที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
             409,814               916,383 (506,568) -55%

หนี้สินหมุนเวียนอื่น              664,845               756,403 (91,558) -12%

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,566,669 4,468,204 (1,901,535) -43%

เพิ่ม/(ลด)
(หน่วย : พันบาท)

ณ 31/12/2558 ณ 31/12/2557
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2559 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559  

 

เพิ่ม/(ลด)

(ร้อยละ)

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ่งปี
1,625,545 3,325,266 (1,699,721) -51%

ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่      

ค้างจ่าย-สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปี
1,024,311            2,830,404 (1,806,093) -64%

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน              310,151               313,441 (3,290) -1%

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี                     122                   4,558 (4,436) -97%

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 29,145 35,159 (6,014) -17%

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,989,274 6,508,828 (3,519,554) -54%

รวมหนี้สิน 5,555,944 10,977,033 (5,421,089) -49%

เพิ่ม/(ลด)
(หน่วย : พันบาท)

ณ 31/12/2558 ณ 31/12/2557

 

 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

เพิ่ม/(ลด)

(ร้อยละ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

  > หุ้นสามัญ 819,949,729 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 

บาท
819,950 819,950 0 0%

ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว

 > หุ้นสามัญ 819,949,729 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 819,950 819,950 0 0%

ส่วนเกินทุน           5,978,130            5,979,797 (1,667) 0%

ขาดทุนสะสม (4,508,815) (3,310,917) (1,197,898) 36%

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (467,048) (445,525) (21,523) 5%

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,822,216 3,043,305 (1,221,089) -40%

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของ

บริษัทย่อย
211,455 440,998 (229,543) -52%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,033,672 3,484,303 (1,450,631) -42%

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,589,615 14,461,336 (6,871,720) -48%

(หน่วย : พันบาท)
ณ 31/12/2558 ณ 31/12/2557 เพิ่ม/(ลด)
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สรุปสาระสาํคัญของงบแสดงฐานะการเงนิ สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

สินทรัพย์ 

• สินทรัพย์รวมสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  เหลือ 7,589  ล้านบาทซึ่งลดลงจากปี 2557 (เดิม 14,461 ล้าน

บาท)  48% หรือประมาณ 6,872 ล้านบาท เน่ืองจากการนําสว่นของงบการเงินของช่อง ONE ออกจากงบการเงิน

รวมของบริษัท และเกิดจากการทะยอยขายเงินลงทนุในธุรกิจอ่ืนท่ีไมใ่ช่ธุรกิจหลกัของบริษัท   ประกอบด้วย 

a. สินทรัพย์หมุนเวียน  3,346 ล้านซึ่งลดลงจากปี 2557 (เดิม 5,293 ล้านบาท)  37% หรือประมาณ 1,946 

ล้านบาท  มีเงินสดอยู ่1,058 ล้านบาท 

b. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  4,243 ล้านซึ่งลดลงจากปี 2557 (เดิม 9,169 ล้านบาท)  54% หรือประมาณ 

4,926 ล้านบาท   

หนีส้ิน  

• หนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  เหลือ 5,556  ล้านบาทซึ่งลดลงจากปี 2557 (เดิม 10,977 ล้านบาท) ลดลง 

49% หรือประมาณ 5,421 ล้านบาท    มาจากการชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว และเปลี่ยนแปลงวิธีการบนัทึกบญัชี

จากการนําสว่นของงบการเงินของช่อง ONE ออกจากงบการเงินรวมของบริษัท   

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ ถือหุ้น สิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  7,589 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2557 (เดิม 

14,461 ล้านบาท)  48% หรือประมาณ 6,872 ล้านบาท ขาดทนุสะสมเพ่ิมขึน้เป็น  4,508 ล้านบาท  มีสว่นเกินทุน

อยู่ 5,978 ล้านบาท  เกิดจากผลประกอบการท่ีขาดทนุ  ซึ่งผลประกอบการท่ีขาดทนุเกิดขึน้จากการตัง้สํารองด้อย

คา่เงินลงทนุ CTH   ขาดทนุจากกิจการท่ีอยูร่ะหวา่งการลงทนุของดิจิทลัทีวี  

 ในระหวา่งวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จํานวน 36 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 281,604 หุ้น รวมเป็น

จาํนวนหุ้นทัง้สิน้ 500,621,902 หุ้น คิดเป็นจํานวนผู้ เข้าประชมุทัง้สิน้ 330 ราย 

 ท่ีประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนอนุมตัิงบดลุและบญัชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง

ดงัตอ่ไปนี ้  (ปิดลงมติเวลา 16:10 นาฬิกา) 

 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 500,621,902 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 500,621,902 100.0000 

งดออกเสยีงลงคะแนน 0 - 
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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการงดจดัสรรเงนิกาํไรส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจากผลการดาํเนินงาน

ปี 2558 

  ผู้ดําเนินการประชมุได้เรียนเชิญนางกานต์สดุา นําเสนอข้อมลูตอ่ท่ีประชมุ โดยนางกานต์สดุาแถลงตอ่ท่ีประชุม

วา่ ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ กําหนดวา่ “บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึง่

ไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา  จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมี

จํานวนไม่น้อยกวา่ร้อยละสบิ 10 ของทนุจดทะเบียน  เว้นแตบ่ริษัทฯ จะมีข้อบงัคบัหรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้ต้องมีทนุสํารอง

มากกวา่นัน้” 

  ทนุจดทะเบียนปัจจุบนั เท่ากับ 819,949,729 บาท ต้องมีทุนสํารอง เท่ากบั 81,994,972.90 บาท  ทนุสํารอง

ของบริษัทฯ ณ ปัจจบุนัเทา่กบั  63,631,793.60 บาท ต้องจดัสรรทนุสาํรองเพ่ิม อีกจํานวน 18,363,179.30 บาท 

 แตส่าํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2558 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานขาดทนุสทุธิจํานวน 930 ล้านบาท ทํา

ให้ไมส่ามารถจดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมายได้  จึงขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเพ่ืออนมุตัิการงดจดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมาย  

  ผู้ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสยั ปรากฏว่าไม่มีท่านใด

สอบถามรายละเอียดอ่ืนใด จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ  

 ท่ีประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนมุตัิการงดจดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้  (ปิดลงมติเวลา 16:15 นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 500,621,902 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 500,621,902 100.0000 

งดออกเสยีงลงคะแนน 0 - 

   

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัตกิารงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2558 

ผู้ดําเนินการประชมุได้เรียนเชิญ นางกานต์สดุา เป็นผู้ นําเสนอรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ  

  นางกานต์สดุา ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุว่าจากผลการดําเนินงานในปี 2558 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ 

มีผลการดําเนินงานขาดทนุสทุธิจํานวน 930 ล้านบาท  ทําให้ไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลได้    จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา

อนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2558 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2559 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559  

  ข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปี 2555-2558 ปรากฎดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

 งบเดี่ยว งบเดี่ยว งบเดี่ยว งบเดี่ยว 

กําไร/(ขาดทนุ) สทุธิ : ล้านบาท (930.00) (3,963.28) 254.20 380.78 

กําไร/(ขาดทนุ) สะสม : ล้านบาท (3,970.49) (3,015.20) 948.08 647.22 

กําไร/(ขาดทนุ) ตอ่หุ้น : บาท (1.13) (6.02)* 0.45* 0.72 

อัตราการจ่ายเงนิปันผล     

- เงินปันผลระหวา่งกาล (บาทตอ่หุ้น) - - - - 

- เงินปันผลประจําปี (บาทตอ่หุ้น) เสนองด - - - 

รวมอัตราการจ่ายเงนิปันผลทัง้ปี - - - - 

จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น)  819.9 819.9 636.3 530.3 

รวมเงินปันผลจา่ยทัง้ปี (ล้านบาท) - - - - 

สดัสว่นการจา่ยเงินปันผล (ร้อยละ) - - - - 

 *ถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกั 

 ผู้ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสยั ปรากฏว่าไม่มีท่านใด

สอบถามรายละเอียดอ่ืนใด จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ   

 ท่ีประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้(ปิดลงมติเวลา 16:17 

นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 500,621,902 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 500,621,902 100.0000 

งดออกเสยีงลงคะแนน 0 - 

   

วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ  

  ผู้ดําเนินการประชมุได้แจ้งท่ีประชมุขอแก้ไขข้อมลูท่ีคลาดเคลื่อนเก่ียวกบัประวตัิของ คณุชนิตร ชาญชยัณรงค์ 

ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 4.3  หน้าท่ี 2  ขอแก้ไขบรรทัดสุดท้ายในตารางช่วงระยะเวลาการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท  
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2559 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559  

ซี.เอ.อินโฟมีเดีย จํากดั จาก เมษายน 2554 – ปัจจุบนั เป็น เมษายน 2558 – ปัจจุบนั จากนัน้ได้เรียนเชิญดร.นริศ ในฐานะ

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนนําเสนอรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ 

  ดร.นริศ แถลงต่อท่ีประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่ง

กําหนดให้กรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททัง้หมด สําหรับ

ปี2559 นี ้กรรมการบริษัทท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 ท่าน จากจํานวนกรรมการบริษัททัง้หมด 11 

ทา่น ประกอบด้วยบคุคลดงัตอ่ไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

  จากนัน้ ดร.นริศได้แจ้งว่าเพ่ือให้ท่ีประชุมได้ออกเสียงลงคะแนนอย่างสะดวก  ดร.นริศ  ชยัสตูร   นายชนิตร 

ชาญชยัณรงค์ และ นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์  จะขอออกจากห้องประชุมเป็นการชัว่คราวและจะกลบัเข้ามาอีกครัง้เมื่อ

การลงคะแนนเสยีงในวาระนีเ้สร็จสิน้แล้ว โดยขอให้ผู้ดําเนินการประชมุเป็นผู้ นําเสนอข้อมลูตอ่ท่ีประชมุ 

           หลงัจากท่ีกรรมการทัง้ 3 ทา่น ได้ออกจากห้องประชมุแล้ว ผู้ดําเนินการประชมุแถลงวา่เพ่ือเป็นการสง่เสริม

และสนบัสนนุนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม

ในการดํารงตําแหนง่กรรมการเป็นการลว่งหน้า ผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แตว่นัท่ี 30 กนัยายน 2558 ถงึวนัท่ี 15 มกราคม 

2559  แตป่รากฏวา่ไมม่ผีู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลเข้ามายงับริษัทฯ  ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ซึง่ไมน่บัรวมกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีท่ีครบวาระมีความเห็นวา่กรรมการท่ีครบ

กําหนดออกจากตาํแหนง่ตามวาระ  4  ทา่นข้างต้น สมควรท่ีจะได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ โดย

ประวตัิยอ่ของกรรมการทัง้ 4 ทา่น และรายละเอียดท่ีจําเป็นตา่งๆ  ได้นําเสนออยูใ่นเอกสารประกอบการประชมุท่ีได้จดัสง่

ให้กบัผู้ ถือหุ้น 

  จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชมุได้ชีแ้จงท่ีประชมุวา่การลงคะแนนเสยีงนี ้จะให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนแตง่ตัง้

กรรมการเป็นรายบคุคล และขอให้ผู้ ถือหุ้นแสดงตนและมอบบตัรลงคะแนนให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ เฉพาะ กรณีที่ไม่เห็น

ด้วยหรืองดออกเสียงเท่านัน้  และหลงัจากท่ีประชมุได้ลงคะแนนครบทัง้ 4 ทา่นแล้ว ผู้ดําเนินการประชุมจึงจะประกาศผล

คะแนนของทัง้ 4 ท่าน พร้อมกนั  อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นไปตามแนวปฏิบตัิท่ีดีภายใต้ “โครงการการประเมินคณุภาพการจดั

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีของบริษัทจดทะเบียน” โดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ดงันัน้บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนน

เสียงจากผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะทกุรายท่ีเข้าประชุมและลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ในวาระนีด้้วย โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ี

ลงคะแนนเสยีง”เห็นด้วย”ในวาระนี ้ สง่มอบบตัรลงคะแนนให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ หลงัจากเสร็จสิน้การประชมุด้วย 

ชื่อ ตําแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

ดร.นริศ  ชัยสูตร กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธาน/กรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทน

นางวีระนุช  ธรรมาวรานุคุปต์ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกํากับดูแลกิจการและ

จริยธรรมธุรกิจ

นายชนิตร  ชาญชัยณรงค์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์ กรรมการ
กรรมการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ/

กรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2559 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559  

  ผู้ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสยั ปรากฏว่าไม่มีท่านใด

สอบถามรายละเอียดอ่ืนใด จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ  

 ในระหว่างวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จํานวน 1 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 6,930,856 หุ้น รวมเป็น

จาํนวนหุ้นทัง้สิน้ 507,552,758 หุ้น คิดเป็นจํานวนผู้ เข้าประชมุทัง้สิน้ 331 ราย 

 

 ท่ีประชมุได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการทัง้ 4 ท่าน ดํารงตําแหน่งกรรมการ

ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ (ปิดลงมติเวลา 16:23 นาฬิกา) 
 

   ท่านที่ 1: ดร.นริศ ชัยสูตร 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 507,552,758 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้  507,552,758 100.0000 

งดออกเสยีงลงคะแนน 0 - 

 

ท่านที่ 2: นางวีระนุช  ธรรมาวรานุคุปต์  

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 507,552,758 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้  507,552,758 100.0000 

งดออกเสยีงลงคะแนน 0 - 
 
 

 ท่านที่ 3: นายชนิตร  ชาญชัยณรงค์ 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 507,552,758 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้  507,552,758 100.0000 

งดออกเสยีงลงคะแนน 0 - 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2559 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559  

ท่านที่ 4: นายสถาพร  พานิชรักษาพงศ์ 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 507,552,758 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้  507,552,758 100.0000 

งดออกเสยีงลงคะแนน 0 - 

 

 จากนัน้ผู้ดาํเนินการประชมุได้เชิญให้กรรมการทัง้ 3 ทา่นกลบัเข้าสูห้่องประชมุ 
 

วาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะะกรรมการชุดย่อยสาํหรับปี 

2559 

  ผู้ดําเนินการประชุมเรียนเชิญดร.นริศ ชยัสตูร ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็น 

ผู้ ชีแ้จงรายละเอียดต่อท่ีประชุม โดยดร.นริศแถลงว่าคณะกรรมการบริษัทโดยการนําเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ 

ได้พิจารณาเร่ืองค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย สาํหรับปี 2559 โดยได้กลัน่กรอง

และพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ี บทบาท  ความรับผิดชอบ  ความสมเหตสุมผลกบัประโยชน์ 

ท่ีได้รับจากกรรมการ   รวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจของบริษัทฯ  รวมทัง้ได้มีการนําผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ประจําปี 2557 ท่ีจดัทําโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

มาพิจารณาประกอบด้วย จึงมีความเห็นว่าคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเคยอนมุตัิไว้เดิม

มีความเหมาะสมแล้วและมีจํานวนใกล้เคียงกบัค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด จึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา

อนุมัติ กําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบสําหรับปี 2559 เท่ากับปีท่ีผ่านมา  

ตามรายละเอียดดงันี ้

7.1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2559   จํานวน 6,000,000 บาท ซึ่งจะจ่ายในรูปของเบีย้ประชุมและ

บําเหน็จประจําปี ดงันี ้

  

 อตัราคา่เบีย้ประชมุ 

                    (หนว่ย : บาท/คน/ครัง้)    

ตาํแหน่ง ปี 2559 (ที่เสนอ) ปี 2558 ปี 2557 

ประธานกรรมการบริษัท 13,000 13,000 13,000 

กรรมการอิสระ  13,000 13,000 13,000 

กรรมการบริษัท  3,000 3,000 3,000 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2559 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559  

 คา่บําเหน็จประจําปี   จ่ายจากคา่ตอบแทนคณะกรรมการหลงัจากหกัคา่เบีย้ประชมุทัง้หมดท่ีจา่ยในปี 2559 แล้ว ซึง่จะ

ถกูจดัสรรให้กรรมการแต่ละท่านตามสดัสว่นจํานวนครัง้ท่ีเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท  โดยจดัสรรให้ประธานกรรมการ

บริษัทคิดเป็น 2 เท่า ของจํานวนครัง้ท่ีเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาจดัสรรบําเหน็จให้กรรมการแตล่ะทา่นตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว  

 

คา่ตอบแทนท่ีมิใช่ตวัเงิน/สทิธิประโยชน์อ่ืน  ไมม่ ี
 

7.2)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2559  ได้แก่คา่ตอบแทนรายปี เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน  650,000 

บาท โดยมีหลกัเกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทน (โดยคํานวณตามจํานวนวนัท่ีเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ) โดย 

มีอตัราการจ่ายคา่ตอบแทนดงันี ้  

            (หนว่ย : บาท/คน/ปี)    

     ตาํแหน่ง ปี 2559 (ที่เสนอ) ปี 2558 ปี 2557 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 200,000 200,000 200,000 

กรรมการตรวจสอบ (3 ทา่น) 150,000  150,000 150,000 

 

คา่ตอบแทนท่ีมิใช่ตวัเงิน/สทิธิประโยชน์อ่ืน  ไมม่ ี

 

7.3)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น  ได้แก่ คณะกรรมการบริหารกลุ่ม  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ไม่มีการจ่าย

คา่ตอบแทน 

 ผู้ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสยั ปรากฏว่าไม่มีท่านใด

สอบถามรายละเอียดอ่ืนใด จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ  

 ท่ีประชุมได้พิจารณาออกเสยีงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมตัิการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบสําหรับปี 2559 

ตามท่ีเสนอข้างต้นทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้(ปิดลงมติเวลา 16:30 นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 507,552,758 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสยีงลงคะแนน 0 0.0000 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้  507,552,758 100.0000 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2559 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559  

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรับปี 2559  

 ผู้ดําเนินการประชมุ ได้เรียนเชิญ ดร.นริศ เป็นผู้ นําเสนอรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ  

 ดร.นริศ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายซึ่งกําหนดให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปี  โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลัน่กรองการเลอืก

ผู้สอบบญัชีแล้ว เห็นสมควรเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท สาํนักงาน อีวาย 

จาํกัด (“อีวาย”) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งอีวายเป็นผู้สอบบญัชี

ของบริษัทฯ มาตัง้แต่ปี 2538 และถือได้วา่มีมาตรฐานการทํางานท่ีดี  มีความเป็นอิสระในการทํางาน มีผลงานในการปฏิบตัิ

หน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีเป็นท่ีนา่พอใจ จึงเห็นควรกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ตอ่ไปนี ้เป็นผู้ ทําการสอบทาน  ตรวจสอบ 

และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ กลา่วคือ:  

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ: 

  (1)     นายเติมพงษ์  โอปนพนัธุ์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี   4501   หรือ 

  (2) นายกฤษดา เลศิวนา   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี   4958   หรือ 

  (3) นางพนูนารถ เผา่เจริญ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี   5238 

 ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้อีวายจดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืน

ของอีวาย ทําหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ ซึ่งผู้สอบบญัชี 

ท่ีเสนอข้างต้นมิได้มีความสมัพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทในเครือ / ผู้ บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ / หรือผู้ ท่ี

เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ: 

 พร้อมกนันี ้ขอเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2559 เป็น

จาํนวนเงนิไม่เกิน 2,920,000 บาท  เท่ากบัปีท่ีผ่านมา โดยไม่รวมค่าสอบบญัชีท่ีอาจเพ่ิมขึน้จากการควบควมกิจการหรือ

การขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต    

 สําหรับค่าบริการอ่ืน (Non audit services fee) ในรอบปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอ่ืนจากอีวาย 

โดยสามารถสรุปคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

                  (หนว่ย:บาท) 

บริษัท ค่าสอบบัญช ี

ปี 2559  

(ที่เสนอ) 

เพิ่ม / (ลด) 

คิดเป็น  

ค่าสอบบัญช ี

ปี 2558 

เพิ่ม / (ลด) 

คิดเป็น 

  

ค่าสอบบัญช ี

ปี 2557 

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

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

 ผู้ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสยั ปรากฏว่าไม่มีท่านใด

สอบถามข้อสงสยั ผู้ดําเนินการประชมุจึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ  
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2559 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559  

 ในระหว่างวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จํานวน 1 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 38,100 หุ้น รวมเป็น

จาํนวนหุ้นทัง้สิน้ 507,590,858 หุ้น คิดเป็นจํานวนผู้ เข้าประชมุทัง้สิน้ 332 ราย 

 ท่ีประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2559 ตามท่ีเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง

ดงัตอ่ไปนี ้(ปิดลงมตเิวลา 16:33 นาฬิกา) 

 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 507,590,758 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้  507,590,758 100.0000 

งดออกเสยีงลงคะแนน 100 - 

 

 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเข้าทาํรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงนิ 

 แก่กลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ดังนี ้

วาระที่  9.1   รายการที่ เกี่ยวโยงกันเร่ืองการคํา้ประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจํานวน 1,100 ล้านบาทของ

บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จาํกัด โดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน) 

วาระที่ 9.2   รายการที่เกี่ยวโยงกันเร่ืองการคํา้ประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินจาํนวน 4,400 ล้านบาท

ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จาํกัด โดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน) 

ผู้ดําเนินการประชมุได้เรียนเชิญ นางกานต์สดุา เป็นผู้ นําเสนอรายละเอียดของวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

นางกานต์สดุา ได้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุว่าเน่ืองจากท่ีมาและการขออนมุตัิเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัเร่ืองการคํา้

ประกนัเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินตามวาระท่ี 9.1 และ 9.2 มีความเก่ียวเน่ืองกนั ดงันัน้จะขอนําเสนอข้อมลูในเร่ืองนีใ้ห้ผู้ ถือ

หุ้นรับทราบแลพิจารณาพร้อมกนัเลย และหลงัจากท่ีนําเสนอสาระสําคญัครบถ้วนแล้วจะขอมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีละวาระ

ตอ่ไป 

จดุเร่ิมต้นในเร่ืองนีเ้กิดขึน้จากเมื่อเดือนธันวาคม 2556 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ได้สง่บริษัทย่อยจํานวน 2 บริษัทเข้าร่วมประมลูเป็นผู้ประกอบการดิจิทลัทีวี และผลปรากฎว่าบริษัทย่อยทัง้ 2 แห่งชนะการ

ประมูลเพ่ือเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลทีวี  2 ช่อง  ประเภทความคมชัดสงู (HD) คือ บริษัท จีเอ็มเอ็มวนั ทีวี จํากัด (“GMM 

ONE TV”)  ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั (“เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์”) และ ประเภทความ

คมชดัปกต ิ(SD) คือ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากดั  ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัทฯ   

ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2557  GMM ONE TV ได้ขอรับวงเงินสินเช่ือจาก ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

ปัจจุบนัมียอดคงค้างจํานวน 4,400 ล้านบาท ประกอบด้วยวงเงินกู้ยืมระยะยาว จํานวน 2,500 ล้านบาท และวงเงินหนงัสือ
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2559 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559  

คํา้ประกนั ปัจจบุนัมียอดคงค้างประมาณ 1,900 ล้านบาทโดยมีบริษัทฯ เป็นผู้คํา้ประกนัเต็มจํานวนร้อยละ 100 เน่ืองจากใน

ขณะนัน้บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ในสดัสว่นร้อยละ 100 

เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี 1/2558 อนุมัติให้ บริษัทฯ สละสิทธ์ิซือ้หุ้ นเพ่ิมทุน

บางส่วน และให้กลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ   (“กลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ” หมายถึง นายถกลเกียรติ วีรวรรณ  

(“นายถกลเกียรติ”) รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องของนายถกลเกียรติ)  เข้าถือหุ้ น 49% ดังนัน้สรุปได้ว่า บริษัทฯ และ กลุ่มนาย 

ถกลเกียรติ วีรวรรณ  ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั (“เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์”) ร้อยละ 51 และร้อย

ละ 49 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ตามลําดบั เน่ืองจาก เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ เป็นผู้ ถือ

หุ้นจํานวนร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ GMM ONE TVส่งผลให้ GMM ONE TV กลายเป็นบริษัทท่ี

ควบคมุร่วมกนั 

เดือน มีนาคม 2558 หลงัจากท่ีกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ได้เข้ามาถือหุ้ นใน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ 

บริษัทฯ และกลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ได้มีข้อตกลงตามสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้นท่ีระบวุ่ากลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ 

จะต้องเข้าร่วมคํา้ประกนัภาระหนีท่ี้บริษัทฯ ได้คํา้ประกนัภาระหนีข้อง GMM ONE TV ท่ีมีตอ่สถาบนัการเงินท่ีเก่ียวข้อง โดย

ให้เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ใน เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ คือ ร้อยละ 51 

และร้อยละ 49 ตามลาํดบั 

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษัทฯ และกลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ  ได้พยายามเจรจากบัสถาบนัการเงินท่ี

เก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการเปลี่ยนแปลงสดัส่วนการคํา้ประกันวงเงินสินเช่ือของ GMM ONE TV เพ่ือให้กลุ่มนายถกลเกียรติ 

วีรวรรณ เข้าร่วมคํา้ประกนัในสดัส่วนร้อยละ 49 และลดภาระการคํา้ประกันของบริษัทฯ ลงเหลือร้อยละ 51 ซึ่งเป็นไปตาม

สดัสว่นการถือหุ้นของกลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ และบริษัทฯ ในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ แตก่ารดําเนินการดงักลา่วยงัไม่

ประสบผลสาํเร็จ 

อยา่งไรก็ดี ทางกลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ได้ดําเนินการตา่ง ๆ ท่ีจะปฏิบตัิตามสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้น โดย

ได้มีหนงัสอืแจ้งมายงับริษัทฯ เพ่ือยืนยนัการปฏิบตัิตามสญัญาเก่ียวกบัการเข้าคํา้ประกนัตามสดัสว่นของกลุม่นายถกลเกียรติ 

วีรวรรณ ในการคํา้ประกนัภาระหนีท่ี้บริษัทฯ ได้คํา้ประกนั GMM ONE TV เป็นสดัสว่นร้อยละ 49 ของภาระหนีท้ัง้หมดท่ีมีต่อ

สถาบันการเงิน นอกจากนี ้กลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ตกลงจะดําเนินการให้สถาบันการเงินลดสดัส่วนการคํา้ประกัน 

GMM ONE TV ของบริษัทฯ ให้เหลอืเพียงตามสดัสว่นการถือหุ้นใน เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ (ร้อยละ 51) ให้แล้วเสร็จภายใน

วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 

นอกจากนี ้กลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ได้ตกลงท่ีจะเข้าทําสญัญาคํา้ประกนัให้แก่ภาระคํา้ประกนัท่ีบริษัทฯ 

เข้าคํา้ประกนั GMM ONE TV ตอ่สถาบนัการเงินดงักลา่วเป็นจํานวนร้อยละ 49 ของภาระหนีต้ามจํานวนเงินต้นและดอกเบีย้

คงค้าง ณ วนัท่ีทําสญัญาคํา้ประกัน (วนัท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2559) และตกลงชําระหนีใ้ห้แก่บริษัทฯ ทนัทีท่ีถูกเรียกร้องจาก

สถาบนัการเงินดงักลา่ว และในทางเดียวกนับริษัทฯ จะเข้าทําสญัญาคํา้ประกนัให้แก่ภาระคํา้ประกนัท่ีกลุม่นายถกลเกียรติ 

วีรวรรณ เข้าคํา้ประกัน  GMM ONE TV ต่อสถาบันการเงิน เป็นจํานวนร้อยละ  51 ของภาระหนีต้ามจํานวนเงินต้นและ

ดอกเบีย้คงค้าง ณ วนัท่ีทําสญัญาคํา้ประกนั (วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2559) เช่นกนั 

เน่ืองด้วย GMM ONE TV ซึ่งอยู่ในช่วงของการลงทุนทางธุรกิจ มีความจําเป็นท่ีจะต้องใช้เงินลงทุนเพ่ิมเติม  

จึงได้ดําเนินการขอวงเงินกู้จากสถาบนัการเงิน จํานวน 1,100 ล้านบาทเพ่ิมเติม โดยเสนอให้บริษัทฯ และกลุม่นายถกลเกียรติ 
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วีรวรรณ  เข้าคํา้ประกันตามสดัสว่นการถือหุ้นของตนในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด เน่ืองจาก เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ 

เป็นผู้ ถือหุ้นจํานวนร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ GMM ONE TV 

เมื่อเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 สถาบนัการเงินท่ีเก่ียวข้องได้พิจารณาวงเงินกู้ ใหม่ 1,100 ล้านบาท และกําหนด

เง่ือนไขการคํา้ประกนัเพ่ิมเติม โดยให้บริษัทฯ และกลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ เข้าคํา้ประกนัวงเงินสนิเช่ือในสดัสว่นร้อยละ 

100 เทา่กนัทัง้สองฝ่าย โดยในการนี ้เพ่ือความเป็นธรรมในกรณีท่ีบริษัทฯ หรือ กลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ฝ่ายหนึง่ฝ่ายใด

อาจถกูสถาบนัการเงินดงักลา่วเรียกร้องให้ชําระหนีเ้กินกวา่สดัสว่นการถือหุ้นของตน ทัง้สองฝ่ายจึงได้เข้าทําสญัญาระหวา่ง

กนั เพ่ือกําหนดให้แตล่ะฝ่ายชําระหนีใ้ห้แก่อีกฝ่ายหนึง่ตามสดัสว่นท่ีแตล่ะฝ่ายถือครองหุ้นอยู ่

นอกจากนีใ้นสว่นของวงเงินกู้ เพ่ิมเติมจํานวน 1,100 ล้านบาทหากได้รับอนุมตัิจากสถาบนัการเงินและได้รับ

อนมุตัิจากท่ีปรชุมผู้ ถือหุ้นให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยเข้าคํา้ประกนัวงเงินกู้ เพ่ิมเติมนีแ้กก่ลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ   

กลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณได้ตกลงท่ีจะเข้าทําสญัญาคํา้ประกนัให้แก่ภาระคํา้ประกนัท่ีบริษัทฯ เข้าคํา้ประกนั GMM ONE 

TV ตอ่สถาบนัการเงินเป็นจํานวนร้อยละ  49  ของภาระหนีต้ามจํานวนเงินต้นและดอกเบีย้คงค้าง และตกลงชําระหนีใ้ห้แก่

บริษัทฯ ทนัทีท่ีถกูเรียกร้องจากสถาบนัการเงิน และในทางเดียวกนับริษัทฯ จะเข้าทําสญัญาคํา้ประกนัให้แก่ภาระคํา้ประกนัท่ี

กลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ เข้าคํา้ประกัน GMM ONE TV ต่อสถาบนัการเงิน เป็นจํานวนร้อยละ 51 ของภาระหนีต้าม

จํานวนเงินต้นและดอกเบีย้คงค้าง เช่นกนั 

ทัง้นี ้ในการให้หลกัประกันสําหรับการเข้าทํารายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดงักลา่วข้างต้น  บริษัทฯ 

และบริษัทยอ่ย ได้ให้หลกัประกนักบัสถาบนัการเงิน ดงันี ้

1. เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ได้จํานําหุ้นของ GMM ONE TV และบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ 

จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จํานําหุ้ นของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด (“GMM 

Channel”)  ทัง้หมดให้แก่ธนาคาร เป็นประกัน ยกเว้นหุ้นท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกรรมการบริษัทและ

หรือบคุคลธรรมดา 

2. บริษัทฯ คํา้ประกนัภาระหนีท้ัง้จํานวน  

3. GMM Channel คํา้ประกนัภาระหนีท้ัง้จํานวน 

4. เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ คํา้ประกนัภาระหนีท้ัง้จํานวน 

5. บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ จํากดั คํา้ประกนัภาระหนีท้ัง้จํานวน 

ขณะนี ้สถาบนัการเงินอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาอนมุตัิวงเงินกู้ เพ่ิมเติมจํานวน 1,100 ล้านบาท ให้แก่ 

GMM ONE TV อย่างเป็นทางการ ทัง้นี ้สถาบนัการเงินได้แจ้งผลการพิจารณาในเบือ้งต้นโดยกําหนดเง่ือนไขการคํา้ประกนั 

ให้บริษัทฯ และกลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ เข้าคํา้ประกนัเงินกู้ ในสดัสว่นร้อยละ 100 เทา่กนัทัง้สองฝ่าย นอกจากนี ้  บริษัท

ฯ อาจต้องให้หลกัประกันของบริษัทฯ จํานวนร้อยละ 51 ท่ีถืออยู่ใน เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับเง่ือนไขและ

ข้อตกลงระหวา่งบริษัทฯ กบัสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้เพ่ือความเป็นธรรมในกรณีท่ีบริษัทฯ หรือ กลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจถกูสถาบนั

การเงินเรียกร้องให้ชําระหนีเ้กินกวา่สดัสว่นการถือหุ้นของตน ทัง้สองฝ่ายจึงได้เข้าทําสญัญาระหวา่งกนั เพ่ือกําหนดให้แตล่ะ
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ฝ่ายเข้าชําระหนีใ้ห้แก่อีกฝ่ายหนึ่งตามสดัสว่นท่ีแต่ละฝ่ายถือครองหุ้นอยู่ ซึ่งการเข้าทํารายการดงักลา่ว เป็นการดําเนินการ

ตามนโยบายของบริษัทฯ และตามสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้น ท่ีระบวุ่ากลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ จะต้องเข้าร่วมคํา้ประกัน

ภาระหนีท่ี้บริษัทฯ ได้คํา้ประกนักลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ รวมถึง GMM ONE TV ต่อสถาบนัการเงิน ตามสดัสว่นการถือ

หุ้นของบริษัทฯ และกลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ คือ ร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ตามลาํดบั 

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น นายถกลเกียรติ ถือเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ตามนิยามตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ.21/2551  เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี  31 สิงหาคม 

2551  และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ี บจ/ป  22-01 เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการ

ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ.2546  ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน  2546  (“ประกาศรายการ 

ท่ีเก่ียวโยงกนั”) เน่ืองจากนายถกลเกียรติ เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามท่ีประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนักําหนด คือ เป็น

ผู้ ท่ีดํารงตําแหน่งระดบับริหารสี่รายแรกต่อจากผู้บริหารสงูสดุลงมา และการทํารายการเข้าคํา้ประกันเป็นการทํารายการ

ระหวา่งบริษัทฯ กบั GMM ONE TV ซึง่มีกลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ถือหุ้นผา่นทางเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ ในสดัสว่นร้อย

ละ 49 ของหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของเดอะวนั เอ็นเตอร์ไพรส์ และเมื่อคํานวณมลูคา่ขนาดของรายการตามหลกัเกณฑ์

แล้ว ขนาดของรายการมีมลูคา่มากกว่า 100 ล้านบาท และมากกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่าสนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ 

(แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า) บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีท่ีจะต้องเปิดเผยสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าทํารายการดงักลา่วต่อ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”)   (รายละเอียดตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 5 ของหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้

ถือหุ้นประจําปี 2559)  และจะต้องดําเนินการขออนุมตัิต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงแต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงิน

อิสระเพ่ือให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระตอ่การเข้าทํารายการด้วย  ซึง่บริษัทฯได้แตง่ตัง้ บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จํากดั เป็นท่ีปรึกษา

ทางการเงินอิสระ เพ่ือให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระเก่ียวกบัการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัเร่ืองการให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน

แก่กลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ  (รายละเอียดตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 11 ของหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559) 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าทํารายการดงักล่าวเป็น

ประโยชน์ต่อธุรกิจดิจิทลัทีวีของกลุม่เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ และ GMM ONE TV ในการได้รับวงเงินกู้ เพ่ิมเติมจํานวน 1,100 

ล้านบาท การให้ความช่วยเหลือทางการเงินในการเข้าคํา้ประกันในส่วนของวงเงินกู้ เพ่ิมเติมจํานวน 1,100 ล้านบาท และ

วงเงินสนิเช่ือเดิมท่ีได้รับอนมุตัิแล้วจากสถาบนัการเงินจํานวน 4,400 ล้านบาท ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี จํากดั โดยบริษัท 

จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย   และสําหรับเง่ือนไขการคํา้ประกันวงเงินสินเช่ือท่ีสถาบันการเงิน 

ท่ีเก่ียวข้องเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ มีความเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทัง้สองฝ่าย กลา่วคอื

บริษัทฯ คํา้ประกนัในสดัส่วนร้อยละ 100 และกลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ คํา้ประกันในสดัสว่นร้อยละ 100 เช่นเดียวกัน  

จึงถือวา่มีความสมเหตสุมผลในการดําเนินการ และพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทํารายการ และการทําสญัญาเรียกให้

ชําระหนีร้ะหวา่งบริษัทฯ กบักลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ 

ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทในการประชมุครัง้ท่ี 2/2559 เมื่อวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 จึงได้มีมติเห็นชอบการเข้า

ทํารายการดงักลา่ว และให้นําเสนอเร่ืองดงักล่าวเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ เพ่ือพิจารณาอนุมตัิต่อไป ทัง้นี ้ในการ

พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทํารายการดงักลา่ว ไมม่ีกรรมการท่ีมีสว่นได้เสีย และ/หรือ เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัเข้าร่วม

ประชมุและออกเสยีงในวาระนี ้
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นางกานต์สดุากลา่วต่อไปว่าสาํหรับรายละเอียดต่างๆ ในการเข้าทํารายการนัน้ บริษัทฯ ได้ชีแ้จงไว้ในหนงัสือ

เชิญประชมุท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่นเป็นการลว่งหน้าแล้ว โดยบริษัทฯ ได้แตง่ตัง้ บจก.เจดี พาร์ทเนอร์ ให้เป็นท่ีปรึกษา

ทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระตอ่ผู้ ถือหุ้นประกอบการพิจารณาอนมุตัิรายการดงักลา่ว ดงันัน้ นางกานต์สดุา

จึงได้เชิญตวัแทนของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระนําเสนอความเห็นตอ่ท่ีประชมุ 

จากนัน้ นางสาวจิรยง อนุมานราชธน (“นางสาวจิรยง”) ได้นําเสนอความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

(“ท่ีปรึกษาทางการเงินฯ”) สําหรับการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่มนาย 

ถกลเกียรติ วีรวรรณ  โดยกลา่ววา่การเข้าทํารายการ (ทัง้รายการในวาระนีแ้ละรายการในวาระถดัไป) ในครัง้นีเ้ป็นการสรุป

สาระสาํคญัได้ดงันี ้

 สรุปการเข้าทาํรายการ 

o การเข้าทํารายการ : บริษัทฯ ประสงค์ให้ความชว่ยเหลอืทางการเงินแก่กลุม่นายถกลเกียรติ ดงันี ้

(1) การคํา้ประกนัเงินกู้ยมืเพ่ิมเตมิของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี จํานวน 1,100.00 ล้านบาท ทัง้จํานวน 

ซึง่เร่ืองนีบ้ริษัทได้รับทราบผลการพิจารณาเบือ้งต้นจากสถาบนัการเงิน และบริษัทอยู่

ระหวา่งการรอผลการพิจารณาอนมุตัิอยา่งเป็นทางการจากสถาบนัการเงิน 

(2)  การคํา้ประกนัวงเงินสนิเช่ือท่ีมีอยูเ่ดิมของจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ซึง่เป็นวงเงินกู้  2,500 ล้านบาท 

และวงเงินหนงัสอืคํา้ประกนั 1,900 ล้านบาท  

การเข้าทํารายการดงักลา่วเป็นการปฏิบตัิตามเง่ือนไขของธนาคาร และสบืเน่ืองจากการลด

สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จากร้อยละ 100. เหลอืร้อยละ 51 

ขณะท่ียงัไมส่ามารถเจรจาลดสดัสว่นการคํา้ประกนักบัธนาคารได้สาํเร็จ และเป็นการให้ความ

ช่วยเหลอืทางการเงินเกินสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ 

 ข้อมูลจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี และช่อง ONE 

จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เป็นผู้ ถือใบอนุญาตทีวีดิจิตอล Varity HD อายุใบอนุญาต 15 ปี (25 เม.ย. 

2557 -  24 เม.ย. 2572) และเป็นผู้ดําเนินการช่อง ONE ออกอากาศภายใต้ช่องหมายเลข 31 

โดยช่อง ONE มีนายถกลเกียรติเป็นผู้บริหารช่อง 

 ประเภทและขนาดรายการ : เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
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o เน่ืองจากมีขนาดรายการสงูกวา่ร้อยละ 3.00 ของมลูคา่สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ ดงันัน้ ต้องได้รับ

อนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสยีงไมต่ํ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นท่ีมาประชมุ โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

 

 โครงสร้างการคํา้ประกนัหนี ้จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ของ บริษัทฯ และกลุม่นายถกลเกียรต ิมีดงันี ้

 
 ความสามารถในการชําระคืนเงินกู้ยืม 

o สรุปเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 

 
หมายเหต ุ * รวมวงเงินกู้  1,100 ล้านบาท ท่ีจะขออนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้

ความต้องการในการกู้ เงินเพ่ิมคือประมาณ 1,637.22 ล้านบาท แตใ่นเบือ้งต้นวงเงินท่ีสถาบนัการเงิน

พิจารณาอนมุติัในเบือ้งต้นคือ 1,100 ล้านบาท โดยเป็นการให้กู้ ยืมในระยะสัน้ โดยแบ่งเป็น 200 ล้านบาทเพ่ือใช้ใน

การผลิต Content  400 ล้านบาทเป็น เงินทนุหมนุเวียนในการประกอบกิจการเท่านัน้ (Working Capital) และ  

500 ล้านบาทเป็นคา่ใบอนญุาต เท่านัน้ ยงัขาดเงินอีก 537.22 ล้านบาท ซึง่ในสว่นท่ียงัขาดอยู่นัน้สามารถหาได้

เน่ืองจากมีวงเงินกู้ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินอ่ืนอยู่ด้วย  ซึง่มีความเสี่ยงวา่อาจจะต้องเพ่ิมทนุหากมีเงินไมเ่พียงพอ 

 ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินฯ ด้านความสมเหตสุมผลของรายการ 

o ข้อดีในการเข้าทาํรายการ 

 สนบัสนนุให้จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เข้าถึงแหลง่เงินทนุสาํหรับ 
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 การผลติ/จดัหารายการโทรทศัน์ท่ีมีคณุภาพ เพ่ือเพ่ิมความรู้จกั สร้างฐานผู้ชมประจํา

รายการและระดบัความนิยมของผู้ชม (Rating) ของช่อง ONE 

 ชําระคา่ใช้จา่ยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ยงัคงได้รับสทิธิการเป็นผู้ ถือใบอนญุาตทีวดีิจิตอล 

และสามารถดําเนินธุรกิจช่อง ONE ได้อยา่งตอ่เน่ืองตลอดอายใุบอนญุาตทีวดีิจิตอล 

 เพ่ิมโอกาสให้บริษัทฯ รับรู้รายได้ และ สว่นแบง่กําไรจากผลการดําเนินงานของกลุม่เดอะ  

วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ในงบการเงินของบริษัทฯ  

o ข้อด้อยและความเสี่ยงในการเข้าทาํรายการ 

 บริษัทฯ มีภาระคํา้ประกนัหนีจี้เอ็มเอ็ม วนั ทีวี เพ่ิมขึน้อีก 1,100 ล้านบาท  จากวงเงินกู้ เดมิ 

4,400 ล้านบาท (แบง่เป็นเงินกู้ ระยะยาว 2,500 ล้านบาท วงเงินหนงัสอืคํา้ประกนั 1,900 

ล้านบาท) ซึง่เป็นการคํา้ประกนัท่ีเกินสดัสว่นการถือหุ้นของ บริษัทฯ ในเดอะ วนั เอ็นเตอร์

ไพรส์   

 บริษัทฯ มีความเสีย่งท่ีจะถกูธนาคารเรียกร้องให้ชําระหนีบ้างสว่นหรือทัง้หมดของจีเอ็มเอ็ม 

วนั ทีวี ซึง่จะสง่ผลกระทบให้ฐานะการเงินของบริษัทฯ ด้อยลง 

o อยา่งไรก็ดี กลุม่นายถกลเกียรติได้ทําสญัญาคํา้ประกนั เพ่ือตกลงชําระหนีแ้ก่บริษัทฯ ทนัที

ท่ีบริษัทฯ ถกูธนาคารเรียกร้องให้ชําระหนีข้องจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ตามสดัสว่นการถือหุ้นร้อย

ละ 49 ใน เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ 

 ความเสีย่งท่ีเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ อาจจะต้องเพ่ิมทนุ  

 สรุปความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวา่ การคํา้ประกนัเงินกู้ยืมเพ่ิมเติมจํานวน 1,100 ล้านบาท และ

เงินกู้ ยืมท่ีมีอยู่เดิมของจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทัง้จํานวน มีความ

เหมาะสม เน่ืองจาก 

 ช่วยสนบัสนุนให้จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี มีแหล่งเงินทุนสําหรับดําเนินการช่อง ONE ตาม

แผนงานได้ต่อเน่ืองและกรณีช่อง ONE มีผลประกอบการเติบโตตามท่ีคาดการณ์ 

บริษัทฯ จะมีโอกาสรับรู้ผลตอบแทนจากการถือหุ้นในเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ 

 กระแสเงินสดในแต่ละปีของกลุ่มเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จากประมาณการ ทัง้จาก

กิจกรรมการดําเนินงาน การลงทนุ และการจดัหาเงิน สามารถชําระคืนเงินกู้ทัง้วงเงิน

กู้ เดิม 2,500 ล้านบาท การจ่ายค่าใบอนญุาตทีวีดิจิตอล และคา่เช่าโครงข่าย ซึ่งเป็น

หนีต้ามสญัญาคํา้ประกนัสว่นคงเหลือ 1,900 ล้านบาท และเงินกู้ยืมเพ่ิมเติมจํานวน 

1,100 ล้านบาท ได้ตามระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนดในสญัญาเงินกู้   

 เง่ือนไขการเข้าทํารายการมีความเหมาะสม เน่ืองจาก 

o ณ ปัจจุบนั บริษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติต้องคํา้ประกันเงินกู้ ยืมของจีเอ็ม

เอ็ม วนั ทีวี ทัง้จํานวนเช่นเดียวกนั 
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o กลุ่มนายถกลเกียรติตกลงท่ีจะชําระหนีต้ามสดัส่วนการถือหุ้นของตนในเดอะ 

วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ แก่  บริษัทฯ ทนัทีท่ี บริษัทฯ ถกูธนาคารเรียกร้องให้ชําระหนี ้

ซึง่ช่วยลดความเสีย่งมิให้บริษัทฯ ต้องเป็นผู้ รับภาระหนีข้องจีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ทัง้

จํานวนเพียงฝ่ายเดียว 

 

 อยา่งไรก็ดี การเข้าทํารายการดงักลา่วมีข้อด้อยและความเสีย่ง ท่ีควรพิจารณาเพ่ิมเติม ดงันี ้

   บริษัทฯ มีภาระคํา้ประกนัหนีจี้เอ็มเอ็ม วนั ทีวี ซึง่เป็นการคํา้ประกนัเกินสดัสว่นการถือ

หุ้นเพ่ิมขึน้ 

   บริษัทฯ มีความเสีย่งท่ีจะถกูธนาคารเรียกร้องให้ชําระหนีบ้างสว่นหรือทัง้หมดของ 

จีเอ็มเอ็ม วนั ทีว ี

   ความเสี่ยงท่ีบริษัทฯอาจต้องจดัหาเงินทุน กรณีเดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ อาจจะต้อง

เพ่ิมทนุ 

ดงันัน้สรุปได้ว่าความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นควรอนุมตัิการเข้าทํา

รายการดงักลา่วในวาระท่ี 9.1 และ 9.2  

 
ผู้ดําเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามข้อสงสยั และขอให้ท่ีประชมุพิจารณา

ลงมติในวาระท่ี 9.1 และ 9.2 ทีละวาระ โดยคําถามและความเห็นต่างๆ ในวาระนี ้ได้มีการบันทึกไว้ตามเอกสารแนบท้าย

รายงานฉบบันี ้

 

วาระที่ 9.1 รายการที่เกี่ยวโยงกันเร่ืองการคํา้ประกันเงนิกู้ยมืจากสถาบันการเงนิจาํนวน 1,100 ล้านบาทของบริษัท 

จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จาํกัด โดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน) 

 

 ท่ีประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับรวมส่วนของผู้ ถือหุ้ นท่ีมีส่วนได้เสียท่ีมาประชุมคือ  

นายถกลเกียรติ  วีรวรรณ  มีมตอินมุตัิการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัเร่ืองการคํา้ประกนัเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินจํานวน 

1,100 ล้านบาทของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี จํากดั โดย บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  ซึง่เป็นการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินแก่

กลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ และการทําสญัญาเรียกให้ชําระหนีร้ะหว่างบริษัทฯ กบักลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ  ซึ่งเป็น

บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเข้าทํารายการตอ่เมื่อได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และสถาบนัการเงินได้

อนมุตัิวงเงินกู้ เพ่ิมเติมจํานวน 1,100 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี จํากดัแล้ว โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิ

ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้(ปิดลงมตเิวลา 17:05 นาฬิกา) 
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การลงคะแนนเสียง จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย  499,635,533 99.7954 

ไมเ่ห็นด้วย  933,155 0.1864 

งดออกเสยีง  91,314 0.0182 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้  500,660,002 100.0000 

ไมม่ีสทิธิออกเสยีง (1 ราย) 6,930,856 (ผู้มีสว่นได้เสยี) 

หมายเหต ุ   วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัรวมสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียคือ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ และ 

นางรศนาภรณ์ วีรวรรณ   ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีมาประชมุ 1 รายคือ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ 

 

วาระที่ 9.2  รายการที่เกี่ยวโยงกันเร่ืองการคํา้ประกันวงเงนิสินเชื่อจากสถาบันการเงนิจํานวน 4,400 ล้านบาทของ

บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จาํกัด โดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน) 

 

 ท่ีประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับรวมส่วนของผู้ ถือหุ้ นท่ีมีส่วนได้เสียท่ีมาประชุมคือ  

นายถกลเกียรติ  วีรวรรณ  มีมติอนุมตัิการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัเร่ืองการคํา้ประกนัวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน

จํานวน 4,400 ล้านบาทของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี จํากดั โดย บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือทาง

การเงินแก่กลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ และการทําสญัญาเรียกให้ชําระหนีร้ะหวา่งบริษัทฯ กบักลุม่นายถกลเกียรติ วีรวรรณ 

วีรวรรณ ซึ่งเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเข้าทํารายการต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น  

โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้ (ปิดลงมติเวลา 17:07 นาฬิกา) 

 
การลงคะแนนเสียง จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย  499,635,533 99.7954 

ไมเ่ห็นด้วย  933,155 0.1864 

งดออกเสยีง  91,314 0.0182 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้  500,660,002 100.0000 

ไมม่ีสทิธิออกเสยีง (1 ราย) 6,930,856 (ผู้มีสว่นได้เสยี) 

หมายเหต ุ   วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัรวมสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียคือ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ และ 

นางรศนาภรณ์ วีรวรรณ   ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีมาประชมุ 1 รายคือ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ 
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วาระที่ 10  เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบการดาํเนินการของบริษัทฯ เกี่ยวกับบริษัท จีเอ็มเอ็มบี  

 จาํกัด ("GMM B") ในเร่ืองต่างๆ ดังต่อไปนี ้

ก) การดาํเนินการขายหุ้น GMM B ให้แก่ บริษัท ซีทีเอช จาํกัด (มหาชน) (“CTH”) 

ข) ภาระที่บริษัทฯ ยงัคงมีอยู่กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ GMM B 

ค) ความคืบหน้าและการกาํหนดบุคคลเพื่อมอบหมายให้ดาํเนินการในเร่ืองนีต่้อไป 

ผู้ดําเนินการประชมุได้เรียนเชิญ นางกานต์สดุา เป็นผู้ นําเสนอรายละเอียดของวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

นางกานต์สดุา ได้ เรียนชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุโดย  

สรุปสาระสาํคัญและที่มาของเร่ืองนีไ้ด้ดังนี ้

 เดือน มีนาคม 2555 บริษัทฯ ได้ก่อตัง้บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จํากดั โดยบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ100 

 เดื อ น เม ษ า ย น  2556 GMM B เ ข้ า ซื อ้  Content จ า ก  SATELLITE TELEVISION ASIAN REGION 

LIMITED  (“FIC”) โดยวาง หนงัสือคํา้ประกันของธนาคารพาณิชย์ (LG) จํานวนเงินคํา้ประกัน 50 ล้าน

เหรียญสหรัฐ   

 เดือน กรกฎาคม และ กันยายน 2556 บริษัทฯ เข้าซือ้ Content จาก UNION DES ASSOCIATIONS 

EUROPEENNES DE  FOOTBALL (“UEFA”) เพ่ือนํามาให้ GMMB ออกอากาศทางทีวีดาวเทียม และ

บริษัทฯ  วาง หนงัสอืคํา้ประกนัของธนาคารพาณิชย์ (Parent Guarantee) จํานวนเงินคํา้ประกนั  15 ล้าน

เหรียญสหรัฐ   

 เดือน กรกฎาคม 2557  

 บริษัท แซท เทรดดิง้ จํากดั (“ZT”) ซึง่เป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ได้ขายหุ้นของ GMM B ให้แก่

บริษัท ซีทีเอช แอลซีโอ (“CTH LCO”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของ CTH มลูคา่ 1,030 ล้านบาท 

 Z Trading ซือ้หุ้นเพ่ิมทนุใน CTH มลูคา่ 1,030 ล้านบาท 

 CTH ตกลงท่ีจะเปลี่ยนหนงัสือคํา้ประกันดงักล่าวหรือปลดภาระคํา้ประกันของบริษัทฯ ภายใน 18 

เดือน   

 เดือน กมุภาพนัธ์ 2559  

 GMM B ได้ยตุิการให้บริการธุรกิจโทรทศัน์แบบบอกรับสมาชิกผา่นกลอ่งรับสญัญาณดาวเทียม GMM 

Z และได้ยกเลกิสญัญากบั FIC แล้ว แตท่าง FIC ยงัโต้แย้งการบอกเลกิสญัญาดงักลา่ว  

 ครบกําหนด 18 เดือน CTH ยงัไม่สามารถเจรจาเปลีย่น หนงัสือคํา้ประกนัดงักลา่วหรือปลดภาระคํา้

ประกนัของบริษัทฯ  

 เดือน มีนาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท GMM Grammy เห็นชอบให้นําเสนอท่ีประชุมสามญั 

ผู้ ถือหุ้นรับทราบและให้ความเห็นชอบความคืบหน้าของแผนดําเนินการเก่ียวกับภาระคํา้ประกัน/ความ 

รับผิดของบริษัทในหนีส้นิของ  GMM B และกําหนดตวับคุคลเพ่ือมอบหมายให้ดําเนินการในเร่ืองดงักลา่ว 

 เดือน เมษายน 2559   นําเสนอเร่ืองเข้าท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น เพ่ือรับทราบและให้ความเห็นชอบความ

คืบหน้าของแผนดําเนินการเก่ียวกบัภาระคํา้ประกนั/ความรับผิดของบริษัทในหนีส้นิของ  GMM B กําหนด

ตวับคุคลเพ่ือมอบหมายให้ดําเนินการในเร่ืองดงักลา่ว 
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 สาํหรับรายละเอียดต่างๆ บริษัทได้ชีแ้จงไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่นลว่งหน้าแล้ว

และบริษัทขอให้ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัท สาํนกังาน วีระวงค์ ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จํากดัเป็นผู้ นําเสนอรายละเอียดต่อ

ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือประกอบการพิจารณารับทราบและให้ความเห็นชอบการดําเนินการของบริษัทฯ เก่ียวกับ GMM B

ดงักลา่ว  ตอ่ไป 

 

 นายภาธร  โตวงศ์ช่ืน ทนายความอาวโุส จาก บริษัท สาํนกังาน วีระวงค์ ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จํากดั ซึง่เป็น

ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทได้นําเสนอข้อมลูตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นดงันี ้

 

ก) การดาํเนินการขายหุ้น GMM B ให้แก่ บริษัท ซีทีเอช จาํกัด (มหาชน) (“CTH”) 

 

 ตามท่ี GMM B ประกอบธุรกิจโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ซึ่งได้มีการทําสัญญากับเจ้าของลิขสิทธ์ิ

จํานวนหลายราย เพ่ือนําเอาลขิสทิธ์ิเนือ้หารายการ (Content) มาประกอบธุรกิจ 

 เน่ืองจากธุรกิจโทรทศัน์แบบบอกรับสมาชิกได้มกีารแขง่ขนักนัสงู และการประกอบธุรกิจดงักลา่วทําให้เกิด

ภาวะขาดทนุจํานวนมาก  

 บริษัทฯ จึงตดัสินใจขายหุ้น GMM B ให้แก่ CTH และเข้าร่วมลงทนุใน CTH จะช่วยลดต้นทนุและลดการ

แขง่ขนัของทัง้สองบริษัท  

 ดงันัน้ ในปี 2557 บริษัท แซท เทรดดิง้ จํากดั (“ZT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ได้ขายหุ้นของ 

GMM B ให้แก่บริษัท ซีทีเอช แอลซีโอ (“CTH LCO”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CTH มูลค่า 1.03 พันล้าน

บาท 

 ในขณะเดียวกนั ZT ได้ซือ้หุ้นเพ่ิมทนุของ CTH  จํานวน 30 ล้านหุ้น มลูคา่ 1.03 พนัล้านบาท 

 ภายหลงัการขายหุ้นดงักลา่ว GMM B ได้สิน้สภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ CTH เป็นผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ของ GMM B  

 โดยการขายหุ้น GMM B ดงักลา่ว ทําให้ลดภาระรายจ่ายค่าลิขสทิธ์ิจํานวนมาก และเป็นการลดต้นทนุใน

การดําเนินการ  
 

ข) ภาระที่บริษัทฯ ยงัคงมีอยู่กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ GMM B  

 

 1. ในการประกอบกิจการของ GMM B ในระยะเร่ิมแรกนัน้ ก่อนท่ี ZT จะขายหุ้น GMMB ให้กบั CTH LCO นัน้ 

บริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ GMM B ได้นําหนังสือคํา้ประกันของธนาคารพาณิชย์มามอบให้แก่คู่สญัญาลิขสิทธ์ิเนือ้หา

รายการ (Content) ของ GMM B เพ่ือเป็นหลกัประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาในบางเร่ืองของ GMM B ให้แก่คู่สญัญาลขิสิทธ์ิ

เนือ้หารายการ (Content) ตา่ง ๆ ซึง่ได้แก่   

1.1 หนงัสือคํา้ประกนัของธนาคารพาณิชย์ท่ีให้ไว้แก่ UNION DES ASSOCIATIONS EUROPEENNES 

DE  FOOTBALL (“UEFA”) จํานวนเงินคํา้ประกนั  15 ล้านเหรียญสหรัฐ   
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1.2 หนังสือคํ า้ประกันของธนาคารพาณิชย์ท่ีให้ไว้แก่  SATELLITE TELEVISION ASIAN REGION 

LIMITED  (“FIC”) จํานวนเงินคํา้ประกนั 50 ล้านเหรียญสหรัฐ   

2. ตามบนัทึกข้อตกลงระหวา่งบริษัทฯและ CTH ท่ีทําขึน้ขณะขายหุ้น GMM B ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัหนงัสือ

คํา้ประกนัท่ีบริษัทฯ ได้มอบให้แก่คูส่ญัญาลขิสทิธ์ิเนือ้หารายการ (Content) มีสาระสาํคญัดงันี ้

2.1 ร่วมเจรจากบั UEFA เพ่ือเปลีย่นหนงัสือคํา้ประกนัของธนาคารพาณิชย์ท่ีให้ไว้ เป็นหนงัสือคํา้ประกนั

ของธนาคารพาณิชย์ฉบบัใหม่ท่ี CTH เป็นผู้จดัหามาให้แทน หรือปลดภาระคํา้ประกนัท่ี GMM มีอยู่

กบั UEFA โดยให้ CTH เข้าคํา้ประกนั GMM B ตอ่ UEFA แทน 

2.2 ร่วมเจรจากับ FIC เพ่ือเปลี่ยนหนงัสือคํา้ประกนัของธนาคารพาณิชย์ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ไว้แก่ FIC เป็น

หนงัสอืคํา้ประกนัของธนาคารพาณิชย์ฉบบัใหมท่ี่ CTH จะเป็นผู้จดัหามาให้แทน 

2.3 CTH จะเป็นผู้ รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึน้แก่บริษัทฯ จากการท่ีคูส่ญัญาลิขสทิธ์ิเนือ้หา

รายการ (Content) ไม่วา่รายใด ทําการเรียกร้องตามหนงัสือคํา้ประกนัของธนาคารพาณิชย์ท่ีบริษัทฯ

ได้ให้ไว้หรือเรียกร้องให้บริษัท ต้องรับผิดตามภาระคํา้ประกนั ภายหลงัจากท่ีได้มีการซือ้ขายหุ้นแล้ว

เสร็จ ทัง้นีเ้มื่อครบกําหนด 18 (สิบแปด) เดือน นบัแต่วนัท่ีทําบนัทึกข้อตกลงฉบบันีแ้ล้ว หากปรากฏ

ว่าไม่สามารถเปลี่ยนหนงัสือคํา้ประกันหรือปลดภาระคํา้ประกนัของบริษัทฯได้ไม่ว่ากรณีใดๆ CTH  

จะนําหนังสือคํา้ประกันมาวางเป็นประกันต่อบริษัท เพ่ือประกันความรับผิด (Back to Back 

Guarantee) ในกรณีท่ีคู่สญัญาลิขสิทธ์ิเนือ้หารายการ (Content) ไม่ว่ารายใดๆ ทําการเรียกร้องตาม

หนงัสอืคํา้ประกนัของธนาคารพาณิชย์ท่ีบริษัทฯ ได้ให้ไว้หรือเรียกร้องให้บริษัทฯต้องรับผิดตามภาระ

คํา้ประกนั 

 

สรุปสถานการณ์ปัจจุบัน 

 เมื่อครบกําหนด 18 เดือนดังกล่าว (ประมาณช่วงต้นปีท่ีผ่านมา) CTH ยังไม่สามารถเจรจากับ

คูส่ญัญาเพ่ือเปลีย่นหนงัสอืคํา้ประกนัดงักลา่วหรือปลดภาระคํา้ประกนัของบริษัทฯได้ 

 ในเดือนมกราคม 2559 GMM B ได้ประกาศตอ่สาธารณชนว่าจะยตุิการให้บริการธุรกิจโทรทศัน์แบบ

บอกรับสมาชิกผา่นกลอ่งรับสญัญาณดาวเทียม GMM Z  

 ในช่วงต้นเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 GMM B ได้ยตุิการให้บริการธุรกิจโทรทศัน์แบบบอกรับสมาชิกผ่าน

กลอ่งรับสญัญาณดาวเทียม GMM Z และได้ยกเลิกสญัญากับ FIC แล้ว แต่ทาง FIC ยงัโต้แย้งการ

บอกเลกิสญัญาดงักลา่ว 

 GMM B ได้ค้างชําระค่าสิทธิตามสญัญากับ FIC ตัง้แต่สิน้เดือนกันยายน 2558 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 

2559 เป็นเงิน 5,739,999.99 เหรียญสหรัฐ 

 GMM B ได้ยื่นคําร้องขอฟืน้ฟกิูจการตอ่ศาลล้มละลายกลาง เมื่อวนัท่ี 18 มีนาคม 2559 

 FIC จึงได้ยื่นฟ้องบริษัทฯ และธนาคารพาณิชย์ท่ีออกหนงัสือคํา้ประกนั เป็นจําเลย เพ่ือเรียกร้องค่า

สทิธิค้างชําระดงักลา่ว โดยขอศาลเรียกร้องให้ธนาคารพาณิชย์ท่ีออกหนงัสือคํา้ประกนัชําระค่าสิทธิ

ค้างชําระตัง้แต่ เดือนกันยายน 2558 จนถึง สิ น้ เดือนกุมภาพัน ธ์ 2559 เป็นเงินต้นจํานวน 

5,739,999.99 เหรียญสหรัฐ และดอกเบีย้ผิดนัดในอัตราร้อยละ 3 ต่อเดือนของต้นเงินดังกล่าว  
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รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 6,147,999.99 เหรียญสหรัฐ โดยทุนทรัพย์ตามฟ้อง เป็นเงินจํานวนประมาณ 

220,053,519.24 บาท 

 โดยสถานะคดีขณะนี ้อยู่ระหว่างการจัดทําคําให้การ ซึ่งศาลกําหนดยื่นคําให้การภายในวันท่ี  

9 พฤษภาคม 2559 และนดัไกลเ่กลีย่และชีส้องสถานในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 

 

ค)  ความคืบหน้าและการกาํหนดบุคคลเพื่อมอบหมายให้ดาํเนินการในเร่ืองนีต่้อไป 

 

 แนวทางการดําเนินการบริษัทฯ จะต้องเข้าไปต่อสู้คดี และดําเนินการเจรจากับ GMM B และ CTH 

เพ่ือเข้ารับผิดชอบตามบันทึกข้อตกลงกับบริษัทฯ ท่ีจะต้องชําระหนีค้้างชําระดังกล่าว ซึ่งขณะนี ้ 

ผลของคดแีละผลการเจรจายงัไมเ่สร็จสิน้  

 หากบริษัทฯไม่สามารถดําเนินการเจรจาได้ ก็จะต้องดําเนินการทางกฎหมายกบั CTH และ GMM B 

ตอ่ไป 

 บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ท่ีปรึกษากฎหมายเพ่ือให้คําแนะนําบริษัทฯแนวทางการดําเนินการต่อไปในเร่ืองนี ้

และบริษัทฯ จะกําหนดตวับคุคลเพ่ือมอบหมายให้ดําเนินการเร่ืองนีต้อ่ไป 

 ดงันัน้ จึงได้นําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และเพ่ือให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นชอบต่อแผนการ

ดําเนินการตอ่ไปของบริษัทฯ รวมทัง้การกําหนดตวับคุคลเพ่ือมอบหมายให้ดําเนินการในเร่ืองดงักลา่ว

ตอ่ไป 

 ผู้ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย และขอให้ท่ีประชุม

พิจารณาลงมติในวาระนี ้ 

 ท่ีประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนมีมติรับทราบความคืบหน้าของแผนการดําเนินการของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวกบัภาระคํา้ประกนั / ภาระความรับผิดของ

บริษัทฯ ในหนีส้ินของ GMM B ท่ีบริษัทฯ ยังคงผูกพันอยู่ ภายหลังจากท่ีบริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนทัง้หมดของบริษัทฯ  

ใน GMM B  ให้แก่  CTH ไปแล้วเมื่อปี 2557 เน่ืองจากการเจรจากบั UEFA และ FIC และ CTH ยงัไม่ได้ผลเป็นท่ียตุิ  ทําให้

บริษัทฯ ต้องบันทึกภาระการคํา้ประกัน / ภาระความรับผิดของบริษัทฯ ในหนีส้ินของ GMM B เป็นหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ 

(Contingent Liabilities) ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สุด ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2558 รวมทัง้ได้มีมติเห็นชอบและอนมุตัิต่อแผนการดําเนินการต่อไปของบริษัทฯ รวมทัง้การกําหนดตวับุคคล

เพ่ือมอบหมายให้ดําเนินการในเร่ืองดงักล่าวตามท่ีได้นําเสนอ โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงดงันี ้ 

(ปิดลงมตเิวลา 17:20 นาฬิกา) 

การลงคะแนนเสียง จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย  507,499,544 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย  0 0.0000 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้  507,499,544 100.0000 

งดออกเสยีง  91,314 - 
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วาระที่ 11 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ผู้ดําเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีประสงค์จะเสนอเร่ืองอ่ืนให้ท่ีประชมุพิจารณา 

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

นอกเหนือจากวาระท่ีกําหนดในหนงัสือนดัประชุม (สําหรับคําถามและความเห็นต่างๆ ในแต่ละวาระ ได้มีการบนัทึกไว้ตาม

เอกสารแนบท้ายรายงานฉบบันี)้ 

จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชมุจึงกลา่วเชิญประธานปิดการประชมุ 

ประธานกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีได้สละเวลามาร่วมประชมุในครัง้นี ้และกลา่วปิดการประชมุ 

 

ปิดประชุมเวลา : 17.30 นาฬิกา 
 
 

 

 

ลงช่ือ ………-นางสาวบษุบา ดาวเรือง-…..…ประธานท่ีประชมุ 

(นางสาวบษุบา ดาวเรือง) 

 

 

ลงช่ือ ………-นางโสมสดุา ร่วมภูมิสขุ-…..…ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 

(นางโสมสดุา ร่วมภมูิสขุ)  
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สรุปประเดน็คาํถามและคาํชีแ้จง 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2559 เม่ือวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559  

บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากัด (มหาชน) 

 

        

วาระที่ 2  รับทราบการแถลงผลการดาํเนินงานในรอบปี 2558 และรับทราบรายงานประจาํปี 2558 

1. นายกิตติภฎั อมะลัษเฐียร สอบถามดงันี ้

 สาเหตท่ีุรวมช่อง Fan, Bang เป็น Fan Music เก่ียวกบั Digital platform อยา่งไรหรือไม ่

 ช่อง Money Channel บอกวา่ออกอากาศเดือนตลุาคม ปี 2552 ในความเป็นจริง มีการออกอากาศ

นานกวา่นัน้หรือไม ่

 การเปลีย่นรายการจากรายการ Teen Talk เป็นรายการโตแล้ว เนือ้หาของรายการจะเปลีย่นหรือไม ่

 รายการ Club Friday ท่ีมีการออกอากาศวนัเสาร์ จะเปลีย่นช่ือรายการเป็น Club Saturday หรือไม ่

     นายกริช ทอมมัส ชีแ้จงดงันี ้

 ถึงแม้วา่ในปัจจบุนั ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัเพลง ช่องทางออนไลน์อยา่ง Youtube จะมีความเติบโตอยา่ง

มาก แต่ทางบริษัทฯก็ยงัเล็งเห็นความสําคญัของ Satellite TV โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายพืน้ท่ีใน

ประเทศยงัคงใช้ระบบ Satellite TV อยู ่บริษัทฯจึงคิดวา่ช่องทางนีย้งัสามารถทําประโยชน์ได้อยู ่

 นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ชีแ้จงดงันี ้

 การสร้างรายการโตแล้ว เป็นเพียงการยกตัวอย่างว่าในยุคสมัยหนึ่งๆ บริษัทฯเคยสร้างรายการท่ี 

โด่งดงั เช่น รายการ Teen Talk ตอนนีจ้ึงมีเป้าหมายท่ีจะสร้างรายการโตแล้วเพ่ือกลุม่คนเหล่านัน้ 

ท่ีเคยเป็นเปา้หมายของรายการ Teen Talk ดงันัน้ เนือ้หาของรายการยอ่มแตกตา่งกนั 

 สาํหรับช่ือรายการ Club Friday ก็คงจะไมเ่ปลีย่น เน่ืองด้วยช่ือของรายการนัน้เป็น Branding ไปแล้ว 

  นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง ชีแ้จงดงันี ้

 ในสว่นของ Money Channel นัน้บริษัทได้เข้าร่วมถือหุ้นกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยใน

สดัสว่นร้อยละ 50 ผา่นบริษัท แฟมิลี ่ โนฮาว จํากดั เมื่อเดือน ตลุาคม 2552  ไมใ่ช่การออกอากาศ

ครัง้แรกของช่อง Money Channel  แตถื่อวา่เป็นการออกอากาศครัง้แรกนบัจากวนัท่ีบริษัทเข้าร่วม

ถือหุ้น  

2. นายติณณภพ  วันประสพสุข สอบถามดงันี ้

 การขาดทนุด้อยคา่จากการลงทนุระยะยาวในปี 2558  

 นางกานต์สุดา แสนสุทธ์ิ ชีแ้จงดงันี ้
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 การขาดทุนด้อยค่าจากการลงทุนพนัล้านมาจากการตัง้สํารองด้อยค่าของเงินลงทนุในบริษัท CTH  

ท่ีบริษัทได้เคยลงทนุไปและมีสดัสว่นการลงทนุอยูท่ี่ 10% 

3. นายอาํนาจ จูฑะสุวรรณศิริ สอบถามดงันี ้

 รายการช่อง ONE เมื่อรายการหรือละครจบแล้วมีช่วงว่างท่ีทําให้คนดูดูได้ไม่ต่อเน่ือง ทําให้คนดู

เปลีย่นไปดชู่องอ่ืน ควรมีการวางผงัรายการให้คนดไูด้ดรูายการอยา่งตอ่เน่ือง 

 ทําไมไม่สร้างรายการท่ีมีคนติดตามนาน ๆ เช่น  ตลาดสดสนามเป้า ตามไปดู น่าจะช่วย 

ผลประกอบการได้ดีขึน้ 

 นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ชีแ้จงดงันี ้

 ขอบคณุสําหรับความคิดเห็นหรือข้อแนะนําต่างๆ ทัง้นีท้างบริษัทมี Format ของรายการท่ีจะดึงดูด

คนดูให้ดูรายการอย่างต่อเน่ืองได้ ทัง้นีก้ารจะผลิตรายการเหล่านัน้ต้องดูต้นทุน รายได้ งบกําไร

ขาดทุน และงบกระแสเงินสดประกอบกันด้วย และกลางปีนีก็้จะได้เห็นรายการใหม่ๆ ท่ีทําให้ผู้ชม

ได้รับชมอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไปแนน่อน 

4. นายวรภทัร ชินพงศ์ไพบูลย์ สอบถามดงันี ้

 CTH จะมีการด้อยคา่เพ่ิมเติมในปีนีอี้กหรือไม ่

 ในปี 2559 บริษัทฯจะมกีารเพ่ิมทนุหรือไม ่และจะหาเงินลงทนุจากแหลง่ใด 

นางกานต์สุดา แสนสุทธ์ิ ชีแ้จงดงันี ้

 สาํหรับ CTH นัน้ บริษัทเข้าไปลงทนุในสดัสว่น 10% และมีการตัง้สาํรองด้อยคา่ทัง้หมดแล้ว 

 ในแง่การเพ่ิมทนุนัน้  ในปัจจุบนับริษัทยงัมีผลประกอบการเพียงพอท่ีจะดําเนินธุรกิจให้เติบโตต่อไป

ได้ เพราะผา่นช่วงของการลงทนุในธุรกิจดิจิทลัทีวีไปแล้ว และช่วงนีเ้ป็นช่วงของการพฒันา และจาก

ผลประกอบการท่ีเข้ามา ในปี 2558 ท่ีผ่านมายังไม่มีการหารือกันในเร่ืองการเพ่ิมทุน เพราะ 

ผลประกอบการท่ีผ่านมาเพียงพอในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ ดงันัน้ ณ ขณะนีจ้ึงคาดว่าจะยงัไม่มี

การเพ่ิมทนุ 

5. นางสาวนภาพร ชูชัยศรี สอบถามดงันี ้

 รายได้จาก Youtube ปีท่ีแล้วมจํีานวนเทา่ใดและคาดหวงัอยา่งไรสาํหรับปีนี ้

นายภาวติ จิตรกร ชีแ้จงดงันี ้

 รายได้ท่ีเกิดจาก Youtube ในปี 2558 ประมาณ 200 ล้านบาท และคาดหวงัการเติบโตท่ีตอ่เน่ืองจาก

ช่องทางดงักลา่ว บริษัทฯเลง็เห็นวา่ช่องทางนีเ้ป็นชอ่งทางท่ีมปีระโยชน์อยา่งมาก ได้มีการทํา

ประมาณการและแผนการตลาดเพ่ือท่ีจะตอ่ยอดการหารายได้จากช่องทางนีต้อ่ไป 

6. นายธีรภทัร จารุธีรชน สอบถามดงันี ้

 รายได้จาก Line TV ปีท่ีแล้วมจํีานวนเทา่ใด 

 รายได้เพ่ิมตามยอดววิหรืออยา่งไร 
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นายภาวติ จิตรกร ชีแ้จงดงันี ้ 

 ในสว่นของ Line TV มีรายได้อยูท่ี่ประมาณ 66 ล้านบาทในปี 2558  รูปแบบของการสร้างรายได้ 

สาํหรับ Line TV และ Youtube เป็นรูปแบบท่ีแตกตา่งกนั มวีิธีแตกตา่งกนั คือ Youtube เป็น 

Quantity Base ดงันัน้ Content ท่ีมีคณุภาพท่ีได้รับความนิยมก็จะสามารถสร้างรายได้ คือสร้าง

ช่องทางโฆษณาได้ ในขณะท่ี Line TV เป็นผู้ เลอืกซือ้ Content และนําเข้าช่องสถานีของทาง Line 

TV เอง ดงันัน้รายได้จาก Line TV จะเป็นรายได้ท่ีเกิดจากการซือ้ขาย Content  ไมไ่ด้ขึน้กบัปริมาณ

เหมือน Youtube แตห่ากมีผู้ เข้ารับชมมากก็อาจจะสร้างรายได้เพ่ิมเติมตอ่ไปได้ 

7. นายวัชระ พูลเกษ สอบถามดงันี ้

 ต้นทนุท่ีใช้กบัช่องทาง Social เชน่ Youtube และ Line TV แยกออกมาได้เทา่ไหร่ 

 ช่องดจิิทลัทีวีมีอตัราคา่โฆษณาและ Utilization เทา่ใด 

นายภาวติ จิตรกร ชีแ้จงดงันี ้

 ต้นทนุท่ีใช้กบัช่องทาง Social เป็นต้นทนุท่ีคิดเป็นศนูย์ เพราะ Content เหลา่นีม้ต้ีนทนุท่ีอยูใ่น

รูปแบบของต้นทนุการผลติรูปแบบ TV อยูแ่ล้ว ช่องทาง Social ดงักลา่วเป็นช่องทางการตอ่ยอดท่ี

นําเอา Content เดิมท่ีมีอยูแ่ล้วไปสร้างรายได้จากช่องทางอ่ืนซึง่กําลงัเป็นช่องทางท่ีได้รับความนิยม 

นางกานต์สุดา แสนสุทธ์ิ ชีแ้จงดงันี ้

 ในแง่ของการขาย มีการขายโฆษณาเกิดขึน้ตลอดเวลาตามข้อกําหนดท่ีอนญุาตให้มีการขายโฆษณา

เกิดขึน้ได้ หากเป็นช่วงเวลาท่ีเป็น Prime Time อตัราคา่โฆษณามีมลูคา่สงูถึงหลกัแสน โดยอาจแบง่

ได้ดงันี ้ 

 ช่อง ONE เฉลีย่รายได้จากการขายโฆษณาตลอดทัง้วนัอยูท่ี่ชัว่โมงละ 40,000 ขึน้ไป 

 ช่อง GMM25 เฉลีย่รายได้จากการขายโฆษณาตลอดทัง้วนัอยูท่ี่ชัว่โมงละ 20,000 ขึน้ไป 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจดัสรรเงนิกาํไรส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจากผลการดาํเนินงานปี 

2558 

8. นายกิตติภฎั อมะลัษเฐียร สอบถามดงันี ้

 มีความเป็นไปได้หรือไมท่ี่จะนําสว่นเกินมลูคา่หุ้นกวา่ 4 พนัล้านบาทมาชดเชยผลขาดทนุสะสมเพ่ือ

นํามาจ่ายเงินปันผลให้เร็วขึน้ 

นางกานต์สุดา แสนสุทธ์ิ ชีแ้จงดงันี ้

 ในแง่ของกําไรสะสมท่ีมีอยู ่ในอนาคตข้างหน้าบริษัทมคีวามเช่ือวา่ธุรกิจของบริษัทกําลงัเจริญเติบโต 

และผลประกอบการกําลงัจะดขีึน้ในไมช้่า หากการดาํเนินงานเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ ในท่ีสดุบริษัท

ก็จะบรรลเุปา้หมายและกลบัมามีผลประกอบการท่ีมกํีาไรสทุธิอยา่งแนน่อน 

 

 วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการเข้าทาํรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซ่ึงเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงนิแก่กลุ่มนาย

ถกลเกียรติ วีรวรรณ ดังนี ้
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9.   นายกิตติภฎั อมะลัษเฐียร สอบถามดงันี ้

 ถ้าการเจรจากบัทางธนาคารเป็นผลสาํเร็จให้บริษัทฯและกลุม่ของนายถกลเกียรติตา่งเข้าคํา้ประกนั

ตามสดัสว่นการลงทนุ จะต้องนําเร่ืองดงักลา่วเข้าท่ีประชมุเพ่ือขออนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอีกครัง้

หรือไม ่

 ทําไมไมเ่รียกระดมทนุด้วยวิธีการออกหุ้นกู้ 

 

 นางกานต์สุดา แสนสุทธ์ิ ชีแ้จงดงันี ้

 ในแง่ของการเจรจากบัธนาคารนัน้  บริษัทฯ นําวาระนีเ้ข้าขออนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นในสถานการณ์ท่ีเป็น

ปัจจุบนั การท่ีนําวาระดงักล่าวเข้าขออนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นโดยท่ียังมิได้รับคําตอบจากทาง

ธนาคารนัน้ก็เพ่ือให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และความถูกต้อง หากในอนาคตธนาคารเห็นชอบให้ลด

สดัส่วนการเข้าคํา้ประกนัตามสดัสว่นการถือหุ้น ก็ไม่ต้องนํากลบัเข้ามาเพ่ือขออนมุตัิจากท่ีประชุม 

ผู้ ถือหุ้นอีกครัง้ 

 บริษัทฯสามารถออกหุ้นกู้ ได้ แต่เน่ืองจากบริษัทฯมีการดําเนินการผ่านบริษัทย่อยมากมายและ 

มีความเช่ือมั่นในศักยภาพของบริษัทย่อยเหล่านัน้ว่าจะสามารถบริหารดําเนินกิจการจนบรรล ุ

ผลสําเร็จตามท่ีตัง้ไว้ได้  ดงันัน้นโยบายของบริษัทฯ ในการลงทนุในบริษัทยอ่ยนัน้ บริษัทฯ เช่ือมัน่ว่า

บริษัทย่อยจะสามารถเติบโตได้ด้วยตนเอง ซึ่งบริษัทฯเองก็จะให้ความสนับสนุนแน่นอนอยู่แล้ว  

แต่จะเป็นการสนับสนุนภายใต้สัดส่วนของการถือหุ้ นโดยบริษัทฯ เท่านัน้ ดังนัน้การออกหุ้ นกู้  

ก็สามารถช่วยเหลอืได้เพียงแคต่ามสดัสว่นของการลงทนุเทา่นัน้คือ 51% ไมไ่ด้เป็นการช่วยเหลอืเต็ม

จํานวน ทางบริษัทฯจึงมีความคิดท่ีจะให้บริษัทย่อยหาแหล่งเงินทุน (Funding)ด้วยตัวเอง และ 

บริษัทฯ จะสนบัสนนุในฐานะผู้ ถือหุ้น ทัง้นีเ้น่ืองจากมองในแง่ของการเติบโตในระยะยาวแล้วบริษัทฯ 

มองวา่ให้บริษัทยอ่ยเติบโตด้วยตนเองจะยัง่ยืนมากกวา่ 

 

10. นายไกรฤกษ์ โพธิอภญิาณวิสุทธ์ิ ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามดงันี ้

 สนบัสนุนการ Funding ด้วยวิธีการออกหุ้นกู้  มีความคิดเห็นว่า ไม่ว่าอย่างไรก็ตามก็ควรให้ความ

สนบัสนนุและช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุม่คณุถกลเกียรติอยู่แล้ว  ทางสถาบนัทางการเงินก็ต้องให้

รับผิดคํา้ประกันในสัดส่วน 100% อยู่แล้ว การออกหุ้ นกู้ น่าจะมีความเหมาะสมมากกว่าใน

สถานการณ์เช่นนี ้หากพิจารณาผลประกอบการของบริษัทย่อย มีหนีท่ี้ยังอยู่ในระดับท่ีสามารถ

บริหารจดัการได้ ซึ่งหากไปกู้ยืมจากธนาคาร อตัราดอกเบีย้ในตลาด ณ ขณะนีเ้ป็นลกัษณะในทางท่ี

มีแตจ่ะสงูขึน้ หากกู้ยืมไปต้องจ่ายดอกเบีย้ในอตัรามากกวา่ 6% และอตัราดอกเบีย้ก็จะสงูมากขึน้ใน

ปีถัดไป แต่ถ้าหากเราจํากัดโดยใช้วิธีออกหุ้นกู้  เท่ากบัเราควบคุมอตัราดอกเบีย้เงินกู้ ได้ ณ ขณะนี ้

และมีต้นทุนท่ีตํ่ากว่า ดังนัน้ ณ วันนี ้ในเวลาท่ียังสามารถทําได้อยู่ วิธีการออกหุ้ นกู้ ในมูลค่า 
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ท่ีเหมาะสมก็เป็นวิธีท่ีเหมาะสมกว่า เพราะอย่างไรก็ตามบริษัทฯย่อมต้องเข้ารับภาระคํา้ประกัน 

ท่ีสดัสว่น 100% อยูด่ี 

 นางกานต์สุดา แสนสุทธ์ิ ชีแ้จงดงันี ้

 ในนามของฝ่ายบริหารจดัการขอรับข้อเสนอของคณุไกรฤกษ์ไว้และขอขอบคุณผู้ ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่ง 

ท่ีเข้าใจและเช่ือมัน่ในการดําเนินงานของกลุม่คณุถกลเกียรติและจะนําข้อเสนอแนะไปพิจารณาและ

เป็นกําลงัใจในการดําเนินการตอ่ไป 

 

วาระที่ 11  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

11. นายอาํนาจ จูฑะสุวรรณศิริ สอบถามดงันี ้

 ในเร่ืองของการจดัการประชมุ หากมวีาระการนําเสนอท่ีเยอะ และบริษัทก็มีพืน้ท่ีอยูแ่ล้ว ควรจดั

ประชมุท่ีบริษัท เพราะจะได้ไมม่ข้ีอจํากดัทางด้านเวลา สามารถประชมุโดยใช้เวลานานเทา่ใดก็ได้  

 เพ่ือประโยชน์กบับริษัทฯ เองมีข้อเสนอแนะให้บริษัทฯ ซือ้ท่ีดินเพ่ือตัง้สาํนกังานของบริษัทฯ เองดกีวา่

เช่าอาคารในยา่นท่ีมีราคาสงู  หากไมม่ีรายการท่ีเก่ียวโยงกนัมาเก่ียวข้อง ดงันัน้ถ้าบริษัทซือ้ท่ีดินเป็น

ของตนเองตอ่ไปราคาท่ีดินสงูขึน้ต้นทนุท่ีเคยซือ้ไว้เทา่เดิมก็จะเป็นประโยชน์กบับริษัทฯ เองในอนาคต 

ขอสอบถามวา่บริษัทฯ เชา่อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส มาตัง้แตปี่ไหน 

 ในเร่ืองของชําร่วย ไมค่วรแจก เพ่ือให้เป็นไปตามการรณรงค์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ผลประกอบการท่ีบอกวา่อีก 5 ปีจะ Turnaround ใช้หลกัการคิดอยา่งไร 

 นางบุษบา ดาวเรือง ชีแ้จงดงันี ้

 ขอบพระคณุสําหรับข้อเสนอแนะ และการประชุมครัง้ต่อไปเราจะกลบัไปประชมุท่ีบริษัทฯ ซึ่งจะเปิด

ให้ท่ีประชมุมีเวลาในการประชมุนานมากกวา่นี ้ 

 บริษัทฯ เช่าอาคารตกึ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส มาตัง้แตปี่ 2544 

 นางกานต์สุดา แสนสุทธ์ิ ชีแ้จงดงันี ้

 ในเร่ืองของผลประกอบการบริษัทฯ ท่ีจะต้องทํา คือทางบริษัทฯมีนโยบายดแูลกิจการท่ีดําเนินการอยู่

ให้ดีท่ีสดุ โดยมีแผนทัง้ระยะสัน้ ระยะกลางและระยะยาว โดยจะต้องบรรลผุลในทกุๆเป้าหมายท่ีตัง้

เอาไว้ในทกุขัน้ตอน   

12. นายสัญญา มติธรรม สอบถามดงันี ้

 อยากให้พดูถึงเร่ืองบอล EURO 

 นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง ชีแ้จงดงันี ้

 ทางบริษัทไมม่ีลขิสทิธ์ิรายการฟตุบอล EURO 2016  


