บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
ประชุมเมื่อวันศุกร์ ท่ ี 27 เมษายน 2561 เริ่มประชุมเวลา 14.01 นาฬิกา
ณ ห้ อง Auditorium ชัน้ 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
นายไพบูลย์ ดํารงชัยธรรม ประธานกรรมการได้ มอบหมายให้ นางสาวบุษบา ดาวเรื อง รองประธานกรรมการ ทํา
หน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) โดยประธานได้ มอบหมายให้ นางโสมสุ ด า ร่ วมภูมิ สุ ข เลขานุการบริ ษัทเป็ น
ผู้ดําเนินการประชุม (“ผู้ดาํ เนินการประชุม”)
แจ้ งองค์ ประชุม
พิธีกรได้ สรุ ปจํานวนผู้เข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 (“ที่ประชุม”) ของ บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) กล่าวคือ มีผ้ ถู ือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง จํานวน 44 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 435,511,390 หุ้น มีผ้ ู
ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุมแทน จํานวน 85 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 53,489,699 หุ้น โดยในจํานวนนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นที่มอบ
ฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ จํานวน 59 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 52,835,688 หุ้น ดังนันเมื
้ ่อนับรวมจํานวนผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมด้ วยตนเองและมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุมแทน มีจํานวนรวม 129 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้นทัง้ สิน้ 489,001,089
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 59.6379 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ จํานวน 819,949,729 หุ้น จึงถือว่าครบเป็ นองค์
ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
พิธีกรได้ แจ้ งต่อที่ประชุมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของอาคารซึง่ เป็ นสถานที่ประชุม กล่าวคือในกรณีที่เกิดเหตุ
เพลิงไหม้ และได้ ยินสัญญาณเตือนภัย ขอให้ ใช้ ทางออกฉุกเฉินซึ่งมีทงหมด
ั้
3 ทาง ดังที่ปรากฎบนหน้ าจอ โดยจะมีเจ้ าหน้ าที่
รักษาความปลอดภัยคอยดูแลและให้ คําชี ้แนะอยูบ่ ริ เวณทางออกฉุกเฉินดังกล่าว
เปิ ดการประชุม
หลังจากแจ้ งองค์ประชุมและมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้ ว พิธีกรได้ เชิญประธานกล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะทุกท่านเข้ าสูก่ ารประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ ยังคงตระหนักถึงความสําคัญและสนับสนุนแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพือ่
เพิ่มความโปร่ งใสและความเชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย ดังนัน้ ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี ทกุ ครัง้ บริ ษัทฯ จะคํานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น
เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทฯ รวมทังเสนอวาระการประชุ
้
มล่วงหน้ า
สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ที่ www.gmmgrammy.com ตังแต่
้ วนั ที่ 10 ตุลาคม
2560 ถึง วันที่ 12 มกราคม 2561 อย่างไรก็ตาม ปรากฎว่าไม่มผี ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
หรื อเสนอวาระการประชุมเข้ ามายังบริ ษัทฯ
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 รายงานประจําปี 2560 รายงานผู้สอบ
บัญชีและงบการเงิน และเอกสารประกอบการประชุม ทังฉบั
้ บภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์บริ ษัทฯล่วงหน้ าไม่
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
ประชุมเมื่อวันศุกร์ ท่ ี 27 เมษายน 2561
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น้ อยกว่ า 21 วั น ก่ อ นวั น ประชุ ม คื อ ตั ง้ แต่ วั น ที่ 27 มี น าคม 2561 ทั ง้ นี ้ เพื่ อ เป็ นการอํ า นวยความสะดวกและให้
ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมและข้ อมูลประกอบการประชุม
หลังจากนัน้ ประธานจึงกล่าวแนะนําคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ที่ปรึ กษา
ทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชี ที่เข้ าร่วมประชุม ดังมีรายชื่อต่อไปนี ้
กรรมการบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุม จํานวน 11 ท่าน (คิดเป็ นสัดส่วน 100% ของกรรมการทังหมด)
้
ดังนี ้
1. นายไพบูลย์ ดํารงชัยธรรม
2. ดร.นริ ศ ชัยสูตร
3. นางสาวบุษบา ดาวเรื อง

4. นางวีระนุช ธรรมาวรานุคปุ ต์
5. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน
6. นายชนิตร ชาญชัยณรงค์
7. นางสายทิพย์ มนตรี กลุ ณ อยุธยา
8. นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ
9. ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน

ประธานกรรมการ / ประธานที่ปรึกษาบริ ษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง /
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการและจริ ยธรรมธุรกิจ / ประธาน
กรรมการบริ หารกลุม่ / กรรมการ (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) /
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่
กรรมการอิ ส ระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกํ ากับดูแลกิ จการ
และจริ ยธรรมธุรกิจ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน /กรรมการกํากับดูแลกิจการและจริ ยธรรมธุรกิจ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ(กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการ (กรรมการผู้ มี อํ า นาจลงนาม) / กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน / ที่ปรึกษาบริ ษัท
กรรมการ

10. นายภาวิต จิตรกร

กรรมการ (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง/
กรรมการกํากับดูแลกิจการและจริ ยธรรมธุรกิจ/ กรรมการบริ หารกลุม่ /
ประธานจ้ าหน้ าที่บริ หารสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค

11. นายฟ้าใหม่ ดํารงชัยธรรม

กรรมการ (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง/
กรรมการบริ หารกลุ่ม / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารการขาย สายธุรกิจ
จีเอ็มเอ็ม มิวสิค

คณะผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม จํานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1. นายสมภพ บุษปวนิช
2. นางสาวจิตรลดา เฮงยศมาก
3. นางกานต์สดุ า แสนสุทธิ์
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
ประชุมเมื่อวันศุกร์ ท่ ี 27 เมษายน 2561

ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั กิ าร สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค /
กรรมการบริ หารกลุม่
ประธานเจ้ าหน้ าทีก่ ฎหมาย / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง/
กรรมการบริ หารกลุม่
ประธานเจ้ าหน้ าทีก่ ารเงิน / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง/
กรรมการบริ หารกลุม่
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ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์ , ชินวัฒน์ และพาร์ ทเนอร์ ส จํากัด จํานวน 1 ท่าน ดังนี ้
1. นายภาธร โตวงศ์ชื่น
ทนายความหุ้นส่วน
ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จํานวน 2 ท่าน ดังนี ้
1. นายพลกฤติ รัตนพฤกษ์ พนั ธ์
2. นางสาวปราญชลี คมแสนนฤชัย

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี (รับมอบฉันทะจากนายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ซึง่ เป็ น
ผู้สอบบัญชีของ บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เข้ าร่วมประชุมแทน)
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

โดยการประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ในวัน นี ้ นางสาวปราญชลี คมแสนนฤชัย ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น “Inspector” ในการเป็ น
สักขีพยานการตรวจนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
นอกจากนี ้ประธานได้ กล่าวต้ อนรับ นายศิรทรงวิทย์ จิรธนาโศภิน อาสาพิทกั ษ์ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้น ซึง่ เป็ นผู้รับมอบฉันทะจาก
สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทยที่เข้ าร่วมการประชุมในครัง้ นี ้
จากนันประธานได้
้
มอบหมายให้ ผ้ ดู ําเนินการประชุมดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ก่อนเริ่ มการประชุมตามระเบียบวาระ ผู้ดําเนินการประชุมกล่าวเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรับฟั งรายละเอียด
วิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงเป็ นมติที่ประชุม สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ผ่านเทปวีดีทัศน์
บันทึกภาพและเสียง (VTR) (เทปวีดีทศั น์มีความยาว ประมาณ 5 นาที) ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ข้อที ่ 1 ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํ ากัด มาตรา 107 (1) และข้อบังคับของบริ ษัทฯ ข้อ 31 (1) กํ าหนดว่าใน
กรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน โดยให้นบั หุ้นหนึ่งเป็ นเสี ยงหนึ่ง ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิ่ มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี ้ขาด
ข้อที ่ 2 การออกเสี ยงลงคะแนนแต่ละวาระ บริ ษัทฯ จะเก็ บบัตรลงคะแนนเสี ยงเฉพาะผู้ถือหุ้นที ่ออกเสี ยง “ไม่ เห็น
ด้วย” หรื อ “งดออกเสียง” เท่านัน้ โดยผูด้ ําเนิ นการประชุมจะเรี ยนถามในแต่ละวาระว่า มี ผใู้ ด “ไม่เห็นด้วย” หรื อ “งดออกเสียง”
หรื อไม่ ถ้ามี ขอให้ผูถ้ ื อหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะแสดงตนและมอบบัตรลงคะแนนเสียงที ่ได้ออกเสียงและลงนามกํ ากับเรี ยบร้ อย
แล้วให้กบั เจ้าหน้าทีข่ องบริ ษัทฯ
ทัง้ นี ้ หากการประชุมผูถ้ ือหุ้นในครัง้ นัน้ มี วาระเลือกตัง้ กรรมการ เพือ่ ให้สอดคล้องกับโครงการประเมิ นคุณภาพการจัด
ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ้นประจํ าปี หรื อ AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย ขอให้ผูถ้ ื อหุ้นออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้
กรรมการเป็ นรายคนและบริ ษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกกรณี โดยผูด้ ํ าเนิ นการประชุมจะเรี ยกชื ่อบุคคลที ่ถูกเสนอชื ่อแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการเป็ นรายคน และจะเก็ บบัตรจากผู้ถือหุ้นเฉพาะกรณี ที่ “ไม่ เห็นด้วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” ก่ อน และหลังเสร็ จสิ้ นการ
ประชุมแล้วขอให้ผูถ้ ื อหุ้นทุกท่านที ่ได้ออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระเลื อกตัง้ กรรมการ ส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้
เจ้าหน้าทีเ่ พือ่ เก็บเป็ นหลักฐานต่อไป
ข้อที ่ 3 ผู้ถือหุ้นที ่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพี ยงรายเดี ยวเป็ นผู้เข้าประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํ านวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
ข้อที ่ 4 กรณีทีผ่ ถู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผอู้ ื ่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผูร้ บั มอบฉันทะมี คะแนนเสียงเท่ากับจํ านวนคะแนน
เสี ยงที ่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ ทัง้ นี ้ ให้ถือการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระที ่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสี ยง
ลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เป็ นคะแนนเสียงทีใ่ ช้นบั เป็ นมติ ทีป่ ระชุม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
ประชุมเมื่อวันศุกร์ ท่ ี 27 เมษายน 2561
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ข้อที ่ 5 การออกเสียงลงคะแนน ตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และแบบ ข จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงใน
แต่ละวาระได้ ส่วนการออกเสียงลงคะแนน ตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค จะสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงได้ ซึ่ งหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค จะใช้เฉพาะกรณีเป็ นผูถ้ ือหุน้ ต่างประเทศ และแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ เท่านัน้
ข้อที ่ 6 ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ผูด้ ํ าเนิ นการประชุมจะประกาศให้ที่ประชุมทราบเมื ่อปิ ดการลงคะแนนทุก
ครั้งก่ อนทํ าการประมวลผล โดยบริ ษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยการหักคะแนนเสี ยงที ่ “ไม่ เห็นด้วย” และ “งดออก
เสียง” ออกจากจํ านวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะที ่มาลงทะเบียนเข้าประชุมและมี สิทธิ ออกเสียง และจะแจ้งผล
การนับคะแนนให้ทีป่ ระชุมทราบในแต่ละวาระ
ข้อที ่ 7 เพื อ่ ให้การประชุมเป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้ ข้าประชุมโดยรวม ดังนัน้ ในทุก
ระเบี ยบวาระ ถ้าผูถ้ ื อหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะต้องการแสดงความคิ ดเห็นหรื อมี ข้อซักถาม ขอให้ยกมื อแสดงตน และแจ้งชื ่อและ
นามสกุล ต่อ ที ป่ ระชุม แล้ว จึ ง แสดงความคิ ดเห็น หรื อ ข้อ ซัก ถามที ม่ ี ใจความกระชับ ตรงประเด็น และเกี ่ย วข้อ งกับ วาระที่
นํ าเสนอ ณ ขณะนัน้ แต่หากผูถ้ ื อหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะจะสอบถามหรื อแสดงความเห็นในเรื ่องอื ่นๆ นอกเหนือจากวาระที่
กํ าหนด ขอให้นําเสนอในวาระอื ่นๆ เพราะเป็ นวาระทีเ่ ปิ ดกว้างสําหรับคําถามหรื อความเห็นทัว่ ไป หรื อสามารถถามกับผูบ้ ริ หาร
ได้หลังเสร็ จสิ้ นการประชุม
ข้อที ่ 8 ภายหลังการประชุมเสร็ จสิ้ นแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมอบบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที ่ของ
บริ ษัทฯ เพือ่ เก็บไว้เป็ นหลักฐานต่อไป
ผู้ดํ า เนิ น การประชุม อธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม เกี่ ยวกับ วิ ธี การประมวลผลและนับ คะแนนเสีย งเป็ น มติที่ ป ระชุม โดยระบบ
คอมพิวเตอร์ ดังนี ้
-

ขันที
้ ่ 1 เจ้ าหน้ าที่จะบันทึกคะแนนเสียงตามการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทังหมดเป็
้
น “เห็นด้ วย”
ขันที
้ ่ 2 เจ้ าหน้ าที่จะหักคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้ วย” และ “งดออกเสียง” ออกตามการมอบฉันทะทังหมด
้
ขันที
้ ่ 3 เจ้ าหน้ าที่จะหักคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้ วย” และ “งดออกเสียง” จากการยกมือและส่งบัตรในห้ องประชุม
จากนันผู
้ ้ ดําเนินการประชุมจะสรุปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมในแต่ละวาระ
ผู้ดําเนินการประชุมแนะนําเพิ่มเติมเกี่ ยวกับแนวทางในการถามคําถามหรื อแสดงความเห็นในที่ประชุมกล่าวคือ
ผู้เข้ าร่ วมประชุมที่มีคําถามหรื อต้ องการแสดงความเห็น ขอให้ ยกมือแสดงตนและใช้ ไมโครโฟนที่จดั ไว้ ให้ ตามตําแหน่งต่างๆและ
ขอให้ แจ้ งชื่อ นามสกุลใดและแจ้ งว่าเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะใด เพื่อจะได้ บนั ทึกรายงานการประชุมได้ ชดั เจนและถูกต้ อง
สํ า หรั บ การแสดงความคิ ด เห็ น หรื อซั ก ถามขอให้ มี ใ จความกระชั บ ตรงประเด็ น และเกี่ ย วข้ องกั บ วาระที่ นํ า เสนอ
ณ ขณะนันๆ
้ แต่หากท่านประสงค์จะสอบถามหรื อแสดงความเห็นเรื่ องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กําหนด ขอให้ นําเสนอในวาระที่
10 เรื่ องอื่นๆ เพราะเป็ นวาระที่เปิ ดกว้ างสําหรับคําถามหรื อการแสดงความเห็นทัว่ ไปอยูแ่ ล้ ว
หลังจากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

ผู้ดําเนินการประชุมเรี ยนเชิญประธานเป็ นผู้แถลงต่อที่ประชุม โดยประธานกล่าวว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ได้ มีการบันทึกรายละเอียด ผลการลงคะแนนเสียง มติที่ประชุมในแต่ละ
วาระ พร้ อมทังคํ
้ าถาม คําตอบต่างๆ ในที่ประชุม ไว้ ตามความเป็ นจริ ง จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ
ดังกล่าว โดยบริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่รายงานการประชุมฯ นี ้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ซึง่ ปรากฎว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดทักท้ วงหรื อขอ
แก้ ไขมายังบริ ษัทฯ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
ประชุมเมื่อวันศุกร์ ท่ ี 27 เมษายน 2561
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ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้ อสงสัยหรื อแสดงความเห็นหากมีข้อแก้ ไขในรายงาน
การประชุมฯ ดังกล่าว ซึง่ ปรากฏว่าไม่มีทา่ นใดขอแก้ ไขหรื อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม จึงได้ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ในระหว่างวาระนี ้ มีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึน้ จํ านวน 22 ราย คิดเป็ นจํ านวนหุ้น 146,678,242 หุ้น รวมเป็ น
จํานวนหุ้นทัง้ สิน้ 635,679,331 หุ้น คิดเป็ นจํานวนผู้เข้ าประชุมทังสิ
้ ้น 151 ราย
ที่ประชุมได้ พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560 ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้ (ปิ ดลงมติเวลา 14.20 นาฬิกา)
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จํานวนคะแนนเสียง (หุ้น)

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
บัตรเสีย
รวมทังสิ
้ ้น
งดออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2

635,669,331
0
0
635,669,331
10,000

คิดเป็ นอัตราร้ อยละ
100.0000
0.0000
0.0000
100.0000
-

รับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบปี 2560 และรับทราบรายงานประจําปี 2560
ผู้ดําเนินการประชุมได้ เรี ยนเชิญประธานเป็ นผู้แถลงต่อที่ประชุม
ประธานกล่าวสรุปภาพรวมเหตุการณ์สาํ คัญในช่วงปี 2560 ที่ผา่ นมาดังนี ้

• บริ ษัทฯได้ วางกลยุทธ์สร้ างและขยายธุรกิจผลิตคอนเทนต์ ซึง่ กลยุทธ์นี ้เกิดจากวิสยั ทัศน์ของท่านประธานกรรมการ
ที่ กํ า หนดให้ บ ริ ษั ท ฯมุ่ง มั่น สร้ างสรรค์ ผ ลงานให้ มี ค วามเป็ น เลิ ศ ในการผลิ ต คอนเทนต์ ที่ ดี ที่ สุด เพื่ อ รองรั บ
แพลตฟอร์ มต่างๆ ที่มีมากมายในปั จจุบนั ไปพร้ อมกับการพัฒนาธุรกิจเพลงซึง่ เป็ นธุรกิจหลักของกลุม่ แกรมมี่ และ
มุง่ เน้ นการเพิ่มโอกาสในการสร้ างรายได้ จากการต่อยอดธุรกิจทุกช่องทาง
• ธุรกิจเพลงแกรมมี่สร้ างปรากฏการณ์สาํ คัญให้ กบั วงการเพลงไทยได้ ดีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดียได้
สร้ างสถิติทํายอดวิวทะลุ 100 ล้ านวิวในทุกแนวเพลงทังป๊
้ อบ ร็ อก ลูกทุ่ง อีกทัง้ GMM Grammy Official ทาง You
tube ก็มียอดผู้ติดตามมากกว่า 10 ล้ านคน ถือเป็ นความสําเร็ จอีกก้ าวหนึง่ ที่สาํ คัญ
• ด้ านผลการดําเนินงานของช่อง One31 และGMM 25 ปี ที่ผา่ นมายังเติบโตได้ ตอ่ เนื่อง มีความร่วมมือกับพันธมิตร
ทางธุรกิจที่ชดั เจนขึ ้น และยังคงเป็ นช่องที่มีจดุ เด่นในคอนเทนต์คณ
ุ ภาพที่แข็งแกร่งในทุกแพลตฟอร์ ม
• ธุรกิจ Home Shopping สามารถรักษาระดับการเติบโตได้ ดอี ย่างต่อเนื่อง
้
• ธุรกิจภาพยนตร์ จาก GDH ได้ สร้ างปรากฏการณ์ จากเรื่ อง “ฉลาดเกมส์ โกง” ที่ได้ รับการตอบรับอย่างดียิ่งทังใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในแถบภูมิภาคเอชีย เช่น จีน ไต้ หวัน มาเลเซีย เป็ นต้ น
• ภาพรวมผลประกอบการในปี 2560 บริ ษัทฯมีรายได้ เติบโตกว่าปี ก่อน และมีประสิทธิภาพในการทํากําไรดีขึ ้น จาก
การบริ หารต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายอย่างรัดกุม
• แนวโน้ มปี หน้ าคาดว่าธุรกิจยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการเติบโตของอุตสาหกรรมโฆษณาสืบเนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจในประเทศที่คาดว่าจะปรับตัวดีขึ ้น
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สรุ ปเหตุการณ์ สาํ คัญที่เกิดขึน้ ในปี 2560 มีดังนี ้
• ในเดือนพฤษภาคม บริ ษัทฯ ประสบความสําเร็จในการร่วมทุนกับบริ ษัท ประนันท์ภรณ์ โดยได้ ลงทุนมูลค่า
1,905 ล้ านบาท ใน บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด ทําให้ บริ ษัทฯ มีสดั ส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท เดอะ วัน
เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด เท่ากับ 25.50% ของทุนจดทะเบียน และได้ มีการขายเงินลงทุนใน บริ ษัท ทรี -อาร์ ดี จํากัด ให้ แก่
บมจ.ทีวีไดเร็ค มูลค่า 10 ล้ านบาท
• ในเดือนสิงหาคม บริ ษัทฯ เข้ าลงนามในสัญญาจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนในกลุม่ บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ ้ง
จํากัด กับบริ ษัทในกลุม่ สิริวฒ
ั นภักดี
• ในเดือนกันยายน บริ ษัทฯ เข้ าระงับข้ อพิพาทกับบริ ษัท ฟ็ อกซ์ เน็ตเวิร์ค กรุ๊ ป เอเชีย แปซิฟิค จํากัด โดยได้ ชําระ
เงินให้ FOX 10 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ปั จจุบนั FOX ได้ ถอนฟ้องคดีพิพาทและคืนหนังสือคํ ้าประกันให้ เรี ยบร้ อยแล้ ว
• ในเดือนธันวาคม บริ ษัทฯประสบความสําเร็ จในการร่วมทุนกับบริ ษัทในกลุม่ สิริวฒ
ั นภักดี โดยได้ เข้ ามาเพิ่มทุนใน
บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ ้ง จํากัด มูลค่า 1,000 ล้ านบาท หลังจากที่บริ ษัทฯได้ ปรับโครงสร้ างการถือหุ้นใน
กลุม่ จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ ้ง เพื่อรองรับรายการดังกล่าวแล้ ว ทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้นใน กลุม่ บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม
แชนแนล เทรดดิ ้ง จํากัด ประกอบด้ วย บริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 50%, บริ ษัท สิริดํารงธรรม จํากัด (ถือหุ้นใหญ่โดย
นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี) ถือหุ้นในสัดส่วน 24.99% และ บริ ษัท ภักดีวฒ
ั นา จํากัด (ถือหุ้นใหญ่โดย นายปณต
สิริวฒ
ั นภักดี) ถือหุ้นในสัดส่วน 24.99%
จากเหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้นในปี ผ่านมา ภายใต้ ภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทําให้ ปีนี ้ บริ ษัทฯได้ มีการปรั บ
โครงสร้ างการจัดการเพื่อเสริ มความเข้ มแข็งของกลุม่ แกรมมี่ โดยวางธุรกิจเพลงเป็ นธุรกิจหลักที่ครอบคลุมการบริ หารแบบ
ครบวงจรเพื่อครองความเป็ นผู้นําอย่างต่อเนื่อง ดังนี ้
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เพื่อให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์การลงทุนของกลุม่ แกรมมี่ คณะกรรมการบริ ษัท จึงเล็งเห็นความสําคัญในการจัดตัง้ สาย
งานการลงทุนเพิ่มขึน้ เพื่อบริ หารเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมค้ าต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยภาพรวมสายงาน
การลงทุนนี ้ประกอบด้ วยกิจการสองประเภท
(1) ธุ รกิจร่ วมค้ า ได้ แก่ กลุ่มบริ ษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด ซึ่งบริ ษัทฯ ถือหุ้น 31.25 % และกลุ่มบริ ษัท
จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ ้ง จํากัด ซึง่ บริ ษัทฯถือหุ้น 50 % และบริ ษัทแฟมมิลี่ โนฮาว จํากัด ซึง่ เป็ นความร่วมมือ
ในการดําเนินธุรกิจทีวีดาวเทียมร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ บริ ษัทฯถือหุ้น 50% ทังนี
้ ้ธุรกิจร่วมค้ า
ที่กล่าวมานี ้ บริ ษัทฯ มีสว่ นร่ วมในการบริ หารเชิงกลยุทธ์ ผา่ นอํานาจของคณะกรรมการบริ ษัทตามสัดส่วนการถือ
หุ้นภายใต้ ข้อตกลงร่วมกัน และรับรู้ผลกําไรขาดทุนด้ วยวิธีสว่ นได้ เสียในงบกําไรขาดทุนรวม
(2) ส่วนกิจการประเภทที่สองภายใต้ สายงานการลงทุน คือธุ รกิจที่มีสถานะเป็ นบริ ษัทย่ อย ซึ่งแกรมมี่ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้ อยละ 51 ได้ แก่ ธุรกิจภาพยนตร์ โดย GDH ธุรกิจ Home Shopping โดย GMM CJO ซึง่ ผลประกอบการ
ของธุรกิจเหล่านี ้ได้ ถกู รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ แล้ ว
นอกเหนือไปจากนี ้ คือ สายธุรกิจอื่น ๆ อาทิ แพลทฟอร์ ม Z เป็ นต้ น
ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ฯ เชื่ อ ว่า สายงานการลงทุน จะเป็ น กลุ่มที่ มีศักยภาพสูงในการขยายตัวและเกื อ้ หนุน กลุ่มแกรมมี่ ซึ่ง
โครงสร้ างการจัดการดังกล่าว สอดคล้ องกับกลยุทธ์ การลงทุนเพื่อบริ หารสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้ อนถึงการพัฒนา
องค์กรที่คล่องตัว เน้ นการสร้ างผลสัมฤทธิ์ที่แข็งแกร่งในฐานะผู้ผลิตนวัตกรรมความบันเทิงแห่งอนาคต
นอกจากการดําเนินธุรกิจให้ เจริ ญเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนแล้ ว บริ ษัทฯ ยังให้ ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และการพัฒนาอย่ างยั่งยื น ซึ่ งเป็ นที่ น่ ายิ นดี ว่ าในปี 2560 บริ ษั ทฯ ได้ รั บการประเมิ นด้ านการกํ ากั บดูแลกิ จการของบริ ษั ท
จดทะเบียนประจําปี 2560 โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ในระดับสูงสุดคือ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็ นปี ที่ 7 อีกทัง้
บริ ษัทฯ ก็มีเจตนารมณ์ และความมุง่ มัน่ ในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ถึงแม้ วา่ บริ ษัทฯจะยังไม่ได้ เข้ าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต” แต่บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการจัดทํา “นโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการต่อต้ านการ
คอร์ รัปชัน่ ” เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิที่ชดั เจนในการดําเนินธุรกิจและพัฒนาองค์กรแห่งความยัง่ ยืน
ต่อมาประธานได้ มอบหมายผู้แทนจากธุรกิจต่างๆ นําเสนอผลงานที่ผา่ นมาในปี 2560 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ
สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค โดยคุณภาวิต จิตรกร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชี ้แจงข้ อมูลดังนี ้
• ในปี 2560 มีการเติบโตสูงในหลากหลายทุกด้ านธุรกิจ 3G Streaming เติบโต 28% งาน Sponsorship และงานจ้ าง เติบโต
50% ธุรกิจคอนเสิร์ตและเฟสติวลั เติบโต 70% บัตรบิ๊กเมาน์เท่น ขายหมด ใน 10 ชัว่ โมง บัตรคอนเสิร์ตนัง่ เล่น 3 ขายหมด
ภายใน 10 ชัว่ โมง บัตร G19 ทังหมด
้
60,000 ใบ ขายหมด ภายในเวลา 15 นาที และบัตรคอนเสิร์ต Peck First date ขาย
หมดภายในเวลา 3 นาที
• มีคนฟั งเพลง GMM Music ทุก Platform มากกว่า 13,000 ล้ านครัง้ มียอดวิวใน Youtube สูงสุดในประเทศ กว่า 42,000ล้ านวิว
ยอด watch time ในการดู content ทังหมด
้
กว่า 181,000 ล้ านนาที มี MV ที่ยอดวิวมากกว่า 200 ล้ านวิวมากที่สดุ ในประเทศ
เป็ นค่ายเพลงที่มี MV เพลงลูกทุง่ ที่ยอดวิวเกินกว่า 100 ล้ านวิว มากที่สดุ ในประเทศ ทําให้ ช่อง Grammy Gold เป็ นช่องที่มียอด
วิว รวมกว่า 4,000 ล้ านวิวสูงสุดในประเทศ เติบโตขึ ้น 80% ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มี Subscribers ของ GMM MUSIC รวมกันกว่า 33
ล้ าน Subscribers ซึง่ เป็ นช่องแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่ไี ด้ รับรางวัล DIAMOND PLAY BUTTON
• ได้ รับรางวัลมากมายจากหลายสถาบัน เช่น Line Sticker Award 2017, 7 รางวัลใหญ่จาก The Guitar Mag, 3 รางวัลใหญ่
จาก JOOX Award, 2 รางวัลใหญ่จาก MThai, รางวัลใหญ่ Thai Social Award, รางวัลใหญ่ Mnet Asian Music Awards
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• ในปี 2561 สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค มุง่ เน้ นนําข้ อมูลจาก Music Big Data ที่ใช้ เวลา 1 ปี ที่ผา่ นมาดําเนินการจนแล้ วเสร็ จ
นํามาเชื่อมโยง วิเคราะห์ เพื่อสร้ างสิ่งใหม่ ในปี 2561 ให้ ตรงกับพฤติกรรมผู้บริ โภคที่เปลี่ยนไป เพื่อพัฒนาให้ บริ ษัทฯ ยืน
หยัดอยูอ่ ย่างแข็งแรง ท่ามกลางโลกที่เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ ว
คุณกานต์สดุ า แสนสุทธิ์ นําเสนอข้ อมูลของผลการดําเนินงานของธุรกิจกลุม่ อื่นๆ ดังนี ้
ธุรกิจกลุ่ม จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้
• คอนเท้ นต์ที่ประสบความสําเร็ จอย่างสูงในปี 2560 ได้ แก่
o ซีรี่ย์ O-Negative มีผ้ ชู มผ่าน Line TV มากที่สดุ ถึง 210 ล้ านวิว ได้ รับการสนับสนุนจาก Sponsors อย่างมากมาย
o Hit New Gen Audience ได้ แก่ ละครเรื่ อง “หลงไฟ” หรื อ “รักลองใจ” ที่จบตามใจ ซึ่งเป็ นคอนเท้ นต์ที่มีผ้ ชู มรับชม
พร้ อมๆ กันถึง 200,000 คน
o Club Friday Show มีผ้ ชู มเข้ ามาชมผ่าน Youtube จํานวนมาก บางคอนเท้ นต์มีผ้ ชู มสูงถึง 1 ล้ านวิวภายใน 17 ชัว่ โมง หรื อ 3 ล้ าน
วิว ภายใน 3 วัน
o รายการวาไรตี ้ที่ได้ รับความนิยมสูง เช่น แฉ สามแยกปากหวาน Hotwave Music Award เป็ นต้ น
• มี ย อดผู้ติ ด ตามผ่ า นช่ อ งทาง Online มี จํ า นวนมากถึ ง 11 ล้ า น Followers Engagement อัน ดับ 1 ใน Facebook ยอด
Followers เติ บ โตสู ง ขึ น้ 200% (ปี 2560-2561) ในช่ ว ง Peak online มี ผ้ ู เข้ าชมสู ง ถึ ง 200,000, Ranking อั น ดั บ 4 ใน
Youtube ยอด Followers เติบโตสูงขึน้ 100% (ปี 2560-2561) ยอดวิวทัง้ หมด 2,643 ล้ านวิว และ Ranking อันดับ 2 ใน
Line TV ยอดวิวทังหมด
้
1,126 ล้ านวิว
• ได้ รับรางวัลต่างๆ จํ านวนมาก เช่น รางวัลนาฏราชครั ง้ ที่ 8 จากรายการคลับฟรายเดย์ เดอะซีรี่ส์ละครชุดยอดเยี่ยม (3 ปี ต่อเนื่อง),
Daradaily The Great Awards ครั ง้ ที่ 6 จาก เพื่อนร้ ายเพื่อนรั ก, รางวัลละครซีรี่ส์ดีที่สุดแห่งปี 2559 Fever Awards ครั ง้ ที่ 3 จาก
เพื่อนร้ ายเพื่อนรัก, รางวัลละครซีรี่ส์ฟีเวอร์ ปี 2559 Youtube Summit 2017-Gold Button Line TV Award จากเรื่ อง O-Negative-Top Most
viewed และคุณสายทิพย์ มนตรี กลุ ณ อยุธยาได้ รับรางวัลสตรี ทํางานดีเด่น เป็ นต้ น
• กิ จกรรม CSR “25กิ จกรรมทํ าความดี ตามรอยพ่ อ” เช่ น ยาต่ อ ชี วิ ต Oxygen Running Blood Volunteer บริ จ าคนํ า้ ดื่ ม ที่
สนามหลวง ร้ อยบาท ล้ านนํ ้าใจสู้ภยั ใต้ ตู้ยาเพื่อน้ อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นต้ น
• Highlight Content ปี 2561 เช่น ละครเรื่ อง รูปทอง คลับฟรายเดย์เดอะซีร่ี ส์ 10 ไร้ เสน่หา คลับฟรายเดย์โชว์ แฉ เป็ นต้ น
ธุรกิจดิจิทัลทีวี จากกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด
• Thai Drama ละครและซีรีส์ สร้ างกระแสอันดับ 3 ในอุตสาหกรรม อาทิ ละครเรื อนเบญจพิษ มีผ้ ชู มสูงสุด 3.2 ล้ านคน/นาที,
ละครล่า มีผ้ ูชมสูงสุด 2.72 ล้ านคน/นาที, ละครชายไม่จริ งหญิงแท้ ที่มีผ้ ชู มสูงสุด 2.5 ล้ านคน/นาที, ละครราชินีหมอลํา
มีผ้ ชู มสูงสุด 2 ล้ านคน/นาที, ละครเสน่หาไดอารี่ มีผ้ ชู มสูงสุด 1.3 ล้ านคน/นาที และละครเธอคือพรหมลิขิต มีผ้ ูชมสูงสุด
1 ล้ านคน/นาที
• ละคร Sitcom เรี ยกเสียงฮา อันดับ 1 ในอุตสาหกรรม ได้ แก่ บางรักซอย 9/1 มีผ้ ชู มสูงสุด 1.38 ล้ านคน/นาที และเสือ ชะนี
เก้ ง มีผ้ ชู มสูงสุด 1.34 ล้ านคน/นาที
• Talent Competition การประกวดแข่งขันร้ องเพลง สร้ างความสนุกขึ ้นเป็ นอันดับ 2 ในดิจิทลั ทีวี คือศึกวันดวลเพลง มีผ้ ชู ม
สูงสุด 2.64 ล้ านคน/นาที
• Thai Boxing การแข่ ง ขัน ชกมวย ปลุก ความมัน ส์ เ ป็ น อัน ดับ 3 ในอุ ต สาหกรรม ได้ แก่ MX มวยไทย มี ผ้ ู ชมสูง สุ ด
1.73 ล้ านคน/นาที
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• รายการข่าว (NEWS) ตอบโจทย์แม่บ้านคอข่าว ขึ ้นแท่นรายการข่าวที่มีผ้ ูหญิ งดูเป็ นอันดับ 1 ของดิจิทลั ทีวี มีผ้ ชู มสูงสุด
1.7 ล้ านคน/นาที
• ทิ ศ ทางกลยุ ท ธ์ ใ นปี 2561 มุ่ ง เน้ นละคร ซี รี่ ส์ Sitcom Telent Competition และข่ า ว ผ่ า น 3 ช่ อ งทาง on air, online,
on ground โดยมีคอนเท้ นต์หลัก อาทิ ดาวจรัสฟ้า กาหลมหรทึก เมืองมายาไลฟ์ โสดสตอรี่ และเสือ ชะนี เก้ ง
ธุรกิจ Home Shopping TV
• มีฐานสมาชิกเพิ่มขึ ้นต่อเนื่องมากกว่า 1.5 ล้ านคน มุ่งเน้ นอีคอมเมิร์ซ ซึ่งได้ รับการตอบสนองจากตลาดเพิ่มมากขึ ้น, เน้ น
บริ การที่สร้ างความเชื่อมัน่ ทังการรั
้
บของก่อนจ่าย ส่งฟรี ทวั่ ไทย และเปลีย่ นคืนได้ ไม่ยงุ่ ยาก
• ในปี 2561 บริ ษัทฯ วางแผนผลักดัน Oshoppingtv.com ให้ เติบโตขึ ้น พร้ อมเพิ่มรายการสินค้ า เพิ่มสีสนั การขายผ่านโชว์
โฮสในการรี วิวสินค้ าให้ กบั นักช็อปออนไลน์ และขยายช่องทางสื่อสาร รวมถึงพัฒนาระบบการขนส่งและการชําระสินค้ าที่ดี
ยิ่งขึ ้น
ธุรกิจ Sattellite TV Platform
• มีผลกระทบจากภาวะชะลอตัวของการใช้ งบโฆษณาในสือ่ โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมและเคเบิ ้ลทีวี
• ปรับกลยุทธ์ การขาย มุ่งเน้ นเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ลกู ค้ าต้ องการ ให้ บริ การที่ดี และให้ ความสําคัญกับการบริ หารสินค้ าคงคลัง
รวมทังการควบคุ
้
มต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย ทําให้ บริ ษัทฯ บรรเทาผลกระทบจากการชะลอตัวของแพลตฟอร์ มเคเบิ ้ลทีวีได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ธุรกิจภาพยนตร์ และรายได้ อ่ นื ๆ
• ปี นี ้มีภาพยนตร์ ท่ีออกฉายจํานวน 2 เรื่ อง คือ “ฉลาดเกมส์โกง” ทํารายได้ Box Office กว่า 112 ล้ านบาทและ “เพื่อน..ที่
ระลึก” ทํารายได้ Box Office 35 ล้ านบาท
• “ฉลาดเกมส์โกง” ได้ สร้ างปรากฏการณ์ความสําเร็ จเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล ได้ รับรางวัลในเทศกาลหนังต่าง ๆ และสถิติ
รายได้ จากการฉายในตลาดต่างประเทศอย่างมากมาย
ภาพรวมผลการดําเนินงานในปี 2560 กลุม่ บริ ษัทฯ มีรายได้ 7,595 ล้ านบาท เติบโต 4.1% จากปี 2559 และมีรายได้ รวมทังหมด
้
ซึ่งรวมถึงผลกําไรจากการปรับโครงสร้ าง รวมแล้ ว 8,861 ล้ านบาท เติบโต 19.3% จากปี 2559 รายละเอียดเปรี ยบเทียบสัดส่วน
รายได้ ของแต่ละธุรกิจเปรี ยบเทียบกับปี 2559 มีดงั นี ้
1. กลุม่ ธุรกิจ Music มีรายได้ 2,964 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น จากปี 2559 ประมาณ 88 ล้ านบาท
2. กลุ่ม ธุ ร กิ จ Channel มี ร ายได้ 1,551 ล้ า นบาท ลดลงจากปี 2559 ประมาณ 221 ล้ า นบาท เกิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการลงทุน ทําให้ รายได้ ในเดือนธันวาคม 2560 ของกลุ่ม GMM Channel ซึ่งประกอบไป
ด้ วยธุรกิจวิทยุ และ ทีวีดิจิทลั ช่อง GMM25 จะไม่ปรากฎในภาพรวมของงบการเงินแต่จะแสดงในรายการส่วนได้
เสียจากการร่วมค้ าแทน
3. กลุม่ ธุรกิจ Home Shopping มีรายได้ 1,941 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ประมาณ 231 ล้ านบาท
4. กลุม่ ธุรกิจภาพยนตร์ มีรายได้ 406 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ประมาณ 86 ล้ านบาท
5. กลุม่ ธุรกิจทีวีดาวเทียม มีรายได้ 237 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2559 ประมาณ 6 ล้ านบาท
6. รายได้ จากการออกอากาศเผยแพร่การแข่งขันฟุตบอล มีรายได้ 260 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น จากปี 2559 ประมาณ 149
ล้ านบาท ปั จจุบนั ลิขสิทธิ์หมดอายุแล้ ว
7. กลุม่ ธุรกิจอื่น มีรายได้ 237 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2559 ประมาณ 26 ล้ านบาท
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ผู้ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้ อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถาม
รายละเอียดอื่นใด
เนื่องจากวาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน ผู้ดําเนินการประชุมจึงได้ สรุ ปว่าที่ประชุม
รับทราบผลการดําเนินงานในรอบปี 2560 และรับทราบรายงานประจําปี 2560
วาระที่ 3

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บแสดงฐานะการเงิ น และงบกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ สํ า หรั บ รอบปี บั ญ ชี สิ น้ สุ ด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผู้ดํ า เนิ นการประชุมได้ เรี ยนเชิ ญ ดร.นริ ศ ชัย สูต ร (“ดร.นริ ศ”) ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ น ผู้แถลง
ต่อที่ประชุม
ดร.นริ ศ กล่าวว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัทฯ สิ ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อให้ ความเห็นชอบ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่ารายงานของผู้สอบบัญชี งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริ ษัทฯ
มีข้อมูลถูกต้ อง ครบถ้ วนตามข้ อเท็จจริ งและได้ รับการจัดทําตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป โดยได้ ผา่ นการตรวจสอบและ
ลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ แล้ ว คือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ แห่งบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด โดยผู้สอบบัญชี
ได้ แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริ ษัทฯ แสดงฐานะการเงินโดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
จากนัน้ ดร.นริ ศ ได้ ม อบหมายให้ นางกานต์ สุด า เป็ น ผู้ส รุ ป สาระสํ า คัญ ของงบการเงิ น ให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา
สรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้
งบกําไรขาดทุนสําหรับปี 2560 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี ้
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สรุ ปสาระสําคัญของงบกําไรขาดทุนสําหรับปี 2560 เทียบกับปี 2559 ดังนี ้
นางกานต์ สุด าได้ ชี แ้ จงให้ ที่ ป ระชุม ทราบเพิ่ ม เติ ม ว่า งบกํ า ไรขาดทุน สํา หรั บ ปี สิน้ สุด ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560
บริ ษัทฯ มีรายได้ หลักรวม 7,595 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 4% หรื อประมาณ 301 ล้ านบาท ซึง่ รวมผลประกอบการของกลุม่
จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ ้ง 11 เดือนด้ วย
ต้ นทุนขายและบริ การ 4,917 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2559 7% หรื อประมาณ 331 ล้ านบาท ส่งผลให้ กําไรขัน้ ต้ น
เท่ากับ 2,678 ล้ านบาท ตํ่ากว่าปี 2559 1% หรื อประมาณ 30 ล้ านบาท
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ การประมาณ 3,037 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2559 6% หรื อประมาณ 175 ล้ านบาท
ส่งผลให้ ขาดทุนก่อนรายได้ อื่น ส่วนแบ่งกําไร ค่าใช้ จ่ายทางการเงินและภาษี เท่ากับ 359 ล้ านบาท ซึ่งขาดทุนมากกว่าปี 2559
จํานวน 205 ล้ านบาท
เมื่อรวมกับกําไรจากการขายบริ ษัทย่อย 5 ล้ านบาท กําไรจากการเปลี่ยนสัดส่วนใน One Enterprise 139 ล้ านบาท
กําไรที่เกิดจากการสูญเสียการควบคุมในบริ ษัทย่อย 1,004 ล้ านบาท และรายได้ อื่นๆ 118 ล้ านบาท แล้ วกลุม่ บริ ษัทฯ มีกําไรก่อน
ส่วนแบ่งกําไร ค่าใช้ จ่ายทางการเงินและภาษี เท่ากับ 907 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จํานวน 925 ล้ านบาท
บริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จ่ายจากการระงับข้ อพิพาททางกฎหมายกับ FOX จํานวน 418 ล้ านบาท และมีสว่ นแบ่งกําไรจากเงิน
ลงทุนในบริ ษัทร่ วม 8 ล้ านบาท ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่ วมค้ า 323 ล้ านบาท ทําให้ มีกําไรก่อนค่าใช้ จ่ายทางการเงิน 174 ล้ าน
บาท เมื่อหักค่าใช้ จ่ายทางการเงิน 167 ล้ านบาท และภาษี เงินได้ นติ ิบคุ คล 357 ล้ านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นภาษี ของกําไรจากการ
ขายเงินลงทุนในกลุม่ จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ ้ง ทําให้ กลุม่ บริ ษัทฯ มีผลขาดทุนส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในปี 2560
เท่ากับ 384 ล้ านบาท ซึง่ ตํ่ากว่าปี 2559 จํานวน 136 ล้ านบาท
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี ้
สินทรัพย์ รวม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
ประชุมเมื่อวันศุกร์ ท่ ี 27 เมษายน 2561
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

หนีส้ นิ รวม

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น

.

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

สรุ ปสาระสําคัญของงบแสดงฐานะการเงิน สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์
สินทรัพย์รวม ณ สิ ้นปี 2560 เท่ากับ 3,766 ล้ านบาท ลดลงจากสิ ้นปี 2559 จํานวน 3,482 ล้ านบาท หรื อลดลง 48%
การเปลีย่ นสถานะของกลุม่ บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ ้ง จํากัด จากบริ ษัทย่อย เป็ นการร่วมค้ า
หนีส้ ิน
บริ ษัทฯ มีหนี ้สิน ณ สิ ้นปี 2560 เท่ากับ 2,659 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2559 เท่ากับ 3,121 ล้ านบาท หรื อ 54% ส่วนใหญ่
ลดลงจากต้ นทุนการได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่ค้างจ่าย และเงินกู้ยืมของกลุม่ บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ ้ง จํากัด
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,107 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2559 จํานวน 361 ล้ านบาท หรื อ 25%
ผู้ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้ อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถาม
รายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ในระหว่างวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นจํานวน 29 ราย คิดเป็ นจํานวนหุ้น 80,193 หุ้น รวมเป็ นจํานวนหุ้น
ทัง้ สิน้ 635,759,524 หุ้น คิดเป็ นจํานวนผู้เข้ าประชุมทังสิ
้ ้น 180 ราย
ที่ประชุมได้ พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับรอบปี บญ
ั ชี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้ วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี ้ (ปิ ดลงมติเวลา 15.09 นาฬิกา)
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
บัตรเสีย
รวมทังสิ
้ ้น
งดออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

จํานวนคะแนนเสียง (หุ้น)
634,635,124
0
0
634,635,124
1,124,400

คิดเป็ นอัตราร้ อยละ
100.0000
0.0000
0.0000
100.0000
-

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรเงินกําไรส่ วนหนึ่ งไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจากผลการดําเนิ นงาน
ปี 2560

ผู้ดําเนินการประชุมได้ เรี ยนเชิญนางกานต์สดุ า นําเสนอข้ อมูลต่อที่ประชุม โดยนางกานต์สดุ าแถลงต่อที่ประชุมว่า ตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนฯ”) มาตรา 116 และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 38 กําหนด
ว่า “บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ า (5) ของกํ าไรสุทธิ ประจํ าปี หักด้ วย
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน เว้ นแต่บริ ษัทฯ จะมี
ข้ อบังคับหรื อกฎหมายอืน่ กําหนดให้ ต้องมีทนุ สํารองมากกว่านัน”
้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

ปั จจุบนั ทุนจดทะเบียนของบริ ษัทมีจํานวน 819,949,729 บาท โดยบริ ษัทฯ ได้ ทําการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย
เป็ นจํานวน 81,994,972.90 บาท โดยบริ ษัทฯ ได้ ตงสํ
ั ้ ารองตามกฎหมายไว้ ครบจํานวนร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ วในปี
2560 ซึง่ ครบตามอัตราที่กฎหมายกําหนดแล้ ว จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเพื่ออนุมตั ิงดการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย
ผู้ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้ อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถาม
รายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ในระหว่างวาระนี ้ มีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึน้ จํานวน 4 ราย คิดเป็ นจํานวนหุ้น 400 หุ้น รวมเป็ นจํานวนหุ้น
ทัง้ สิน้ 635,759,924 หุ้น คิดเป็ นจํานวนผู้เข้ าประชุมทังสิ
้ ้น 184 ราย
ที่ประชุมได้ พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมตั ิงดการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายจากผลการดําเนินงานในปี 2560 ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้ (ปิ ดลงมติเวลา 15.13
นาฬิกา)
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จํานวนคะแนนเสียง (หุ้น)

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
บัตรเสีย
รวมทังสิ
้ ้น
งดออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

คิดเป็ นอัตราร้ อยละ

634,635,524
0
0
634,635,524
1,124,400

100.0000
0.0000
0.0000
100.0000
-

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานปี 2560
ผู้ดําเนินการประชุมได้ เรี ยนเชิญ นางกานต์สดุ า เป็ นผู้นําเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางกานต์สดุ า ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในแต่ละปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และตาม พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนฯ
มาตรา 115 และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 37 กําหนดว่า “ห้ ามมิให้ แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่
บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล”
จากผลการดําเนินงานประจําปี 2560 บริ ษัทฯ มีผลการดําเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) กําไรสุทธิจํานวน
515.78 ล้ านบาท แต่ยงั มีผลขาดทุนสะสม (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) เท่ากับ 3,054.06 ล้ านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงิน
ปั นผลได้ ดังนัน้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตั ิงดการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงาน
ปี 2560
-จงใจเว้นว่าง-

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

สําหรับข้ อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา ปรากฏดังรายละเอียดต่อไปนี ้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
งบเดี่ยว
งบเดี่ยว
งบเดี่ยว
งบเดี่ยว
กําไร/(ขาดทุน) สุทธิ : ล้ านบาท
515.78
408.25
(930.00)
(3,963.3)
กําไร/(ขาดทุน) สะสม : ล้ านบาท
(3,054.06) (3,580.60) (3,970.49) (3,015.2)
กําไร/(ขาดทุน) ต่อหุ้น : บาท
0.63
0.50
(1.13)
(6.02)*
อัตราการจ่ ายเงินปั นผล
-

เงินปั นผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)

- เงินปั นผลประจําปี (บาทต่อหุ้น)
รวมอัตราการจ่ ายเงินปั นผลทัง้ ปี
จํานวนหุ้น (ล้ านหุ้น) – ใหม่
รวมเงินปั นผลจ่ายทังปี
้ (ล้ านบาท)
สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล (ร้ อยละ)

เสนองด
819.9
-

-

-

819.9
-

ปี 2556
งบเดี่ยว
254.2
948.1
0.45*

-

-

-

819.9
-

819.9
-

636.3
-

* ถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ ้าหนัก
ผู้ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้ อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถาม
รายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ในระหว่างวาระนี ้ มีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึน้ จํานวน 1 ราย คิดเป็ นจํานวนหุ้น 100 หุ้น รวมเป็ นจํานวนหุ้น
ทัง้ สิน้ 635,760,024 หุ้น คิดเป็ นจํานวนผู้เข้ าประชุมทังสิ
้ ้น 185 ราย
ที่ประชุมได้ พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมตั ิงดการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานปี 2560 ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้ (ปิ ดลงมติเวลา 15.15 นาฬิกา)
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
บัตรเสีย
รวมทังสิ
้ ้น
งดออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

จํานวนคะแนนเสียง (หุ้น)
634,635,624
0
0
634,635,624
1,124,400

คิดเป็ นอัตราร้ อยละ
100.0000
0.0000
0.0000
100.0000
-

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ

ผู้ดํ า เนิ น การประชุม ได้ เ รี ย นเชิ ญ ดร.นริ ศ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่า ตอบแทนนํ า เสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม
ดร.นริ ศ แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้ เป็ นไปตาม พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนฯ และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 14 ซึ่งกําหนดให้
กรรมการบริ ษัทต้ องหมุนเวียนออกจากตําแหน่งเป็ นจํ านวน 1 ใน 3 ของจํ านวนกรรมการบริ ษัททัง้ หมด สําหรั บปี 2561 นี ้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

กรรมการบริ ษั ท ที่ ค รบกํ า หนดออกจากตํ า แหน่ ง ตามวาระจํ า นวน 4 ท่ า น จากจํ า นวนกรรมการบริ ษั ท ทัง้ หมด 11 ท่ า น
ประกอบด้ วยบุคคลที่ปรากฎในตาราง ดังนี ้
รายชื่อกรรมการที่ครบวาระ

ตําแหน่ งในคณะกรรมการบริษัท

ตําแหน่ งในคณะกรรมการชุดย่ อย

นางสาวบุษบา ดาวเรื อง

รองประธานกรรมการ






ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการและจริ ยธรรมธุรกิจ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบริ หารกลุม่
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่ม

นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศฐิ

กรรมการ

 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
 ที่ปรึกษา

นายสุวทิ ย์ มาไพศาลสิน

กรรมการอิสระ

 กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
 กรรมการกํากับดูแลกิจการและจริ ยธรรมธุรกิจ

นางวีระนุช ธรรมาวรานุคปุ ต์

กรรมการอิสระ

 กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการกํากับดูแลกิจการและจริ ยธรรมธุรกิจ

นอกจากนี ้ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มและสนับสนุนนโยบายการกํ ากับดูแลกิ จการที่ดี บริ ษัทฯ จึงได้ เปิ ดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ เป็ นการล่วงหน้ า สําหรับการ
ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อหุ้ นฯ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ ที่ www.gmmgrammy.com ตั ง้ แต่ วั น ที่ 10 ตุ ล าคม 2560 ถึ ง
วันที่ 12 มกราคม 2561 แต่ปรากฏว่าไม่มผี ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ามายังบริ ษัทฯ
ดังนัน้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
จึงได้ กลัน่ กรองและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสม ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการที่
ครบวาระแต่ละท่าน โดยคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ เป็ นสําคัญ ภายใต้ นโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหา
กรรมการของบริ ษัทฯ จึงได้ มีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 ท่าน ได้ แก่ นางสาวบุษบา
ดาวเรื อง นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน และนางวีระนุช ธรรมาวรานุคปุ ต์ สมควรที่จะได้ รับการ
แต่งตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามที่พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จํากัดฯ และหน่วยงานกํากับดูแลกําหนด ทังยั
้ งเป็ นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์
ต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ มีวิสยั ทัศน์ท่ีกว้ างไกล สามารถปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการได้ เป็ นอย่างดี มีสว่ นเกื ้อกูลและให้
การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริ ษัทอันก่อให้ เกิดประโยชน์กบั บริ ษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผา่ นมาได้ เป็ นอย่างดี
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องคุณสมบัติกรรมการ
นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัท จุดตังต้
้ น จํากัด ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ในการประกอบ
กิจการส่งเสริ มธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) โดยบริ ษัท จุดตังต้
้ น จํากัด ถือหุ้นใน บริ ษัท เสือติดปี กครับ จํากัด ในสัดส่วน
50% โดยบริ ษัท เสือติดปี กครับ จํากัด มีการผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งเป็ นการประกอบกิจการอันมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับกิจการ
ของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ในปี 2559 บริ ษัท เสือติดปี กครับ จํากัด ได้ นําเสนอรายการโทรทัศน์เพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจ Startup ของคนรุ่น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
ประชุมเมื่อวันศุกร์ ท่ ี 27 เมษายน 2561
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ใหม่ในสังคม โดยนางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ ได้ ดํารงตําแหน่งกรรมการและถือหุ้นจํานวน 1 หุ้นในบริ ษัท เสือติดปี กครับ จํากัด
ดังกล่าวด้ วย จึงขอแจ้ งให้ ท่ปี ระชุมรับทราบ
ข้ อมูลเรื่ องการมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อให้ บริ การทางวิชาชีพของกรรมการอิสระ
ตามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริ ษัทและประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 ที่กําหนดว่า
กรรมการอิสระต้ องไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงินซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง แต่ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการให้ บริ การทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กําหนดดังกล่าว สามารถได้ รับการผ่อนผันต่อเมื่อบริ ษัท
ได้ จดั ให้ มีความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทในเรื่ องดังกล่าว จึงขอเปิ ดเผยข้ อมูลให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบดังนี ้
(ก) กรรมการที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพ : นางวีระนุช ธรรมาวรานุคปุ ต์ (ปั จจุบนั
ดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกํากับดูแลกิจการและจริ ยธรรมธุรกิจ)
(ข) ลักษณะความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพ : บริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ ทเนอร์ ส
จํ ากัด เป็ นที่ปรึ กษากฎหมายให้ กับบริ ษัทและบริ ษัทในเครื อ โดยนางวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์ ดํารงตําแหน่ง
กรรมการผู้มีอํานาจในบริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ ทเนอร์ ส จํากัด ซึ่งที่ผ่านมาบริ ษัทฯได้ ทําการจ่ายค่าที่
ปรึ กษากฎหมายให้ กับ บริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ ทเนอร์ ส จํากัด ตังแต่
้ ปี 2559 – 2560 เป็ นเงินทังสิ
้ ้น
ประมาณ 18.56 ล้ านบาท
(ค) เหตุ ผ ลและความจํ า เป็ นที่ ยั ง คงเสนอแต่ งตั ้ง บุ ค คลดั ง กล่ าวเป็ นกรรมการอิ ส ระ : นางวี ร ะนุ ช
ธรรมาวรานุคปุ ต์ เป็ นผู้มีประสบการณ์และมีความเข้ าใจในธุรกิจของบริ ษัทฯ เป็ นอย่างดี มีความเป็ นมืออาชีพใน
การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายที่ได้ รับการยอมรับโดยทัว่ ไป สามารถให้ ความเห็นและข้ อแนะนําทางกฎหมายที่เป็ น
ประโยชน์กบั บริ ษัทฯ ตลอดมาทําให้ ธุรกิจของบริ ษัทฯ สามารถดําเนินไปได้ อย่างราบรื่ น เหมาะสมและไม่ขดั ต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
(ง) ความเห็นของคณะกรรมการในการเสนอแต่ งตัง้ บุคคลดังกล่ าวเป็ นกรรมการอิสระ : คณะกรรมการบริ ษัท
(โดยไม่นบั รวมกรรมการที่มีสว่ นได้ เสีย คือ นางวีระนุช ธรรมาวรานุคปุ ต์) ได้ พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 ของ
พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ แล้ วมีความเห็นเป็ นเอกฉันท์ว่า การให้ บริ การทางวิชาชีพดังกล่าว มิได้ มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติหน้ าที่และการให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระในฐานะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของนางวีระนุช
ธรรมาวรานุคปุ ต์ ซึง่ นางวีระนุช ธรรมาวรานุคปุ ต์ ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความ
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต รวมทังได้
้ มีการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท มติคณะกรรมการ
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นอย่างดีตลอดระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งที่ผา่ นมา
ดัง นัน้ คณะกรรมการบริ ษัท (โดยไม่นับรวมกรรมการที่ มีส่วนได้ เสียทัง้ 4 ท่า นที่ ค รบวาระ) จึ ง ได้ พิจารณาตาม
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาแต่งตังบุ
้ คคลทัง้ 4 ท่านดังที่
กล่าวมาเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องของบุคคลดังกล่าวและนิยามกรรมการ
อิสระ ได้ นําเสนออยูใ่ นเอกสารประกอบการประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นแล้ ว
จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้ แจ้ งว่าเพื่อให้ ที่ประชุมได้ ออกเสียงลงคะแนนเป็ นไปอย่างโปร่ งใส นางสาวบุษบา
ดาวเรื อง นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน และนางวีระนุช ธรรมาวรานุคปุ ต์ ขอออกจากห้ องประชุม
เป็ นการชัว่ คราวและจะกลับเข้ ามาอีกครัง้ เมื่อการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้เสร็ จสิ ้นแล้ ว
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
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ผู้ดําเนินการประชุมได้ ชี ้แจงที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ การลงคะแนน
เสียงนี ้ จะให้ ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล และขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงตนและมอบบัตรลงคะแนนให้
เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ เฉพาะ กรณีท่ ีไม่ เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงเท่ านัน้ และหลังจากที่ประชุมได้ ลงคะแนนครบทัง้ 4 ท่าน
แล้ ว ผู้ดําเนินการประชุมจึงจะประกาศผลคะแนนของทัง้ 4 ท่าน พร้ อมกัน อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิที่ดีภายใต้
“โครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ของบริ ษัทจดทะเบียน” โดยสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย
ดังนันบริ
้ ษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกรายที่เข้ าประชุมและลงคะแนนเสียง “เห็นด้ วย” ใน
วาระนี ้ด้ วย โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงโดยกาในช่อง ”เห็นด้ วย” พร้ อมลงนามกํากับและส่งมอบบัตรลงคะแนนให้ กบั
เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ หลังจากเสร็ จสิ ้นการประชุมด้ วย
เมื่อการลงคะแนนเสร็ จสิ ้นแล้ ว ผู้ดําเนินการประชุมได้ เชิญให้ กรรมการทัง้ 4 ท่านกลับเข้ าสูห่ ้ องประชุม และเปิ ดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้ อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีทา่ นใดสอบถามรายละเอียดอืน่ ใด จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ในระหว่างวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นจํานวน 3 ราย คิดเป็ นจํานวนหุ้น 2,930 หุ้น รวมเป็ นจํานวนหุ้น
ทัง้ สิน้ 635,762,954 หุ้น คิดเป็ นจํานวนผู้เข้ าประชุมทังสิ
้ ้น 188 ราย
ที่ประชุมได้ พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิแต่งตัง้
กรรมการทัง้ 4 ท่าน ได้ แก่ (1)นางสาวบุษบา ดาวเรื อง (2)นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ (3)นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน และ
(4)นางวีระนุช ธรรมาวรานุคปุ ต์ ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้ (ปิ ดลงมติ
เวลา 15.24 นาฬิกา)
ท่ านที่ 1: นางสาวบุษบา ดาวเรือง รองประธานกรรมการบริษัท
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จํานวนคะแนนเสียง (หุ้น)

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
บัตรเสีย
รวมทังสิ
้ ้น
งดออกเสียงลงคะแนน
ท่ านที่ 2: นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

634,638,554
0
0
634,638,554
1,124,400

คิดเป็ นอัตราร้ อยละ
100.0000
0.0000
0.0000
100.0000
-

กรรมการบริษัท
จํานวนคะแนนเสียง (หุ้น)

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
บัตรเสีย
รวมทังสิ
้ ้น
งดออกเสียงลงคะแนน

634,050,186
588,368
0
634,638,554
1,124,400

คิดเป็ นอัตราร้ อยละ
99.9073
0.0927
0.0000
100.0000
-

-จงใจเว้นว่างรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
ประชุมเมื่อวันศุกร์ ท่ ี 27 เมษายน 2561
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ท่ านที่ 3: นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน กรรมการอิสระ
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จํานวนคะแนนเสียง (หุ้น)

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
บัตรเสีย
รวมทังสิ
้ ้น
งดออกเสียงลงคะแนน

634,638,554
0
0
634,638,554
1,124,400

คิดเป็ นอัตราร้ อยละ
100.0000
0.0000
0.0000
100.0000
-

ท่ านที่ 4: นางวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์ กรรมการอิสระ
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
บัตรเสีย
รวมทังสิ
้ ้น
งดออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

จํานวนคะแนนเสียง (หุ้น)
585,047,986
49,590,568
0
634,638,554
1,124,400

คิดเป็ นอัตราร้ อยละ
92.1860
7.8140
0.0000
100.0000
-

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารกํ า หนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะะกรรมการชุ ด ย่ อย
สําหรับปี 2561

ผู้ดําเนินการประชุมเรี ยนเชิญ ดร.นริ ศ ชัยสูตร ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้ชี ้แจง
รายละเอียดต่อที่ประชุม โดยดร.นริ ศแถลงว่าคณะกรรมการบริ ษัทโดยการนําเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ พิจารณาเรื่ อง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย สําหรับปี 2561 โดยได้ กลัน่ กรองและพิจารณาอย่าง
ละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้ าที่ บทบาท ความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้ รับจากกรรมการรวมถึง
การขยายตัวทางธุรกิจของบริ ษัทฯ พร้ อมกับได้ เปรี ยบเทียบอ้ างอิงกับบริ ษัทอื่นที่อยูใ่ นหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันและลักษณะ
ของธุรกิจที่ใกล้ เคียงกัน รวมทังได้
้ มีการนําผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ประจําปี 2559 ที่จดั ทําโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) มาพิจารณาประกอบด้ วย จึงมีความเห็นพ้ อง
ต้ องกันว่าเมื่อพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ ที่ใช้ ในการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการดังที่กล่าวแล้ ว ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ใกล้ เคียงกับค่าเฉลีย่ โดยรวมของตลาด จึงเห็นสมควรให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้
ถื อหุ้นฯ พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบสําหรั บปี 2561 รวมเป็ น
จํานวนเงิน 6,650,000 บาท (หกล้ านหกแสนห้ าหมื่นบาท) ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนในปี ที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการชุดย่อย
อื่นไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน สรุปได้ ดงั นี ้
1) ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่ าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควรเสนอให้ ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและ
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสําหรับปี 2561 ดังนี ้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
ประชุมเมื่อวันศุกร์ ท่ ี 27 เมษายน 2561
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1.1) ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
เห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นวงเงินรวม
ทังสิ
้ ้น 6,650,000 บาท (หกล้ านหกแสนห้ าหมื่นบาท) ซึง่ เป็ นวงเงินรวมเท่ากับปี ที่ผา่ นมา ประกอบด้ วย ค่าตอบแทนประจําเดือน
ค่าเบี ้ยประชุม (ตามที่เข้ าร่วมประชุมต่อครัง้ ) และค่าบําเหน็จประจําปี
(หน่วย : บาท / ปี )
คณะ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

2561 (ที่เสนอ)

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

รวมค่าตอบแทนที่ขออนุมตั ิ

รวมค่าตอบแทนที่จา่ ย

6,000,000

6,000,000

จ่ายทังสิ
้ ้นไม่เกิน

ทังสิ
้ ้นไม่เกิน

6,650,000 บาท

6,650,000 บาท

650,000

650,000

1.2) ค่ าตอบแทนที่มิใช่ ตวั เงิน/สิทธิประโยชน์ อ่ นื
- ไม่มี 2) เกณฑ์ การจัดสรรค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังนี ้
• ค่ าตอบแทนประจําเดือน ที่จ่ายให้ กบั คณะกรรมการบริ ษัท ให้ จ่ายทุกเดือน โดยมีอตั ราการจ่ายดังนี ้
คณะ

คณะกรรมการบริษัท

ตําแหน่ ง

ค่ าตอบแทนประจําเดือน (บาท / คน / เดือน)
2561 (เสนอ)

2560

2559

2558

ประธานกรรมการบริ ษัท

50,000

50,000

-

-

กรรมการอิสระ

20,000

20,000

-

-

กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร

20,000

20,000

-

-

กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร *

- ไม่จ่าย -

- ไม่จ่าย -

-

-

หมายเหตุ: * เนือ่ งจากเห็นว่ากรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริ หารได้รบั ผลตอบแทนจากการทํ างานในฐานะพนักงานของบริ ษัทฯ แล้ว

• เบีย้ ประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการบริ ษัท ที่เข้ าร่วมประชุม) โดยมีอตั ราการจ่ายดังนี ้
คณะ

คณะกรรมการบริษัท

ตําแหน่ ง

ค่ าเบีย้ ประชุม (บาท / คน / ครัง้ )
2561 (เสนอ)

2560

2559

2558

ประธานกรรมการบริ ษัท

20,000

20,000

13,000

13,000

กรรมการอิสระ

20,000

20,000

3,000

3,000

กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร

20,000

20,000

3,000

3,000

กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร *

- ไม่จ่าย -

- ไม่จ่าย -

3,000

3,000

หมายเหตุ: * เนือ่ งจากเห็นว่ากรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริ หารได้รบั ผลตอบแทนจากการทํ างานในฐานะพนักงานของบริ ษทั ฯ แล้ว
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
ประชุมเมื่อวันศุกร์ ท่ ี 27 เมษายน 2561
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• บําเหน็จประจําปี
การจัด สรรค่า บํ า เหน็ จ รายปี มี ห ลัก เกณฑ์ ใ นการจัด สรรคื อ ค่า บํ า เหน็ จ สํา หรั บ ปี 2561 จะจ่ า ยจากวงเงิ น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบส่วนที่เหลือหลังจากหักด้ วยจํ านวนเงินค่าตอบแทน
ประจําเดือนและค่าเบี ้ยประชุมทังหมดที
้
่จา่ ยให้ กบั กรรมการบริ ษัทและกรรมการตรวจสอบ โดยค่าบําเหน็จที่กรรมการจะได้ รับจะ
คํานวณตามสัดส่วนจํานวนครัง้ ในการเข้ าประชุมคณะกรรมการบริ ษัทของกรรมการแต่ละราย โดยจัดสรรให้ ประธานกรรมการ
บริ ษัทคิดเป็ น 2 เท่า ของจํานวนครัง้ ที่เข้ าประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ส่วนกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารและกรรมการ
ที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร คิดเป็ น 1 เท่าของจํานวนครัง้ ที่เข้ าประชุม ทังนี
้ ้ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณา
อนุมตั ิการจัดสรรบําเหน็จตามเกณฑ์ดงั กล่าว
3) ค่ าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่ อยอื่น
เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่
แต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
้
ษัท ดังนี ้
 คณะกรรมการตรวจสอบ
เกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี ้
• ค่ าตอบแทนประจําเดือน ที่จ่ายให้ กบั คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ จ่ายทุกเดือน โดยมีอตั ราการจ่ายดังนี ้
คณะ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ค่ าตอบแทนประจําเดือน
(บาท / คน / เดือน)
2561 (เสนอ)
2560
30,000
30,000
10,000

10,000

ค่ าตอบแทนรายปี *
(บาท / คน / ปี )
2559
2558
200,000
200,000
150,000

150,000

หมายเหตุ : * เปลีย่ นการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบเป็ นรายปี เป็ นการจ่ายค่าตอบแทนเป็ นรายเดือน ตัง้ แต่ ปี 2560 เป็ นต้นมา

• เบีย้ ประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการตรวจสอบ ที่เข้ าร่วมประชุม) โดยมีอตั ราการจ่ายดังนี ้
คณะ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ค่ าเบีย้ ประชุม (บาท / คน / ครัง้ )
2561 (เสนอ)
2560
2559
20,000
20,000
20,000

20,000

-

2558
-

• ค่ าตอบแทนที่มิใช่ ตวั เงิน / สิทธิประโยชน์ อ่ นื
-ไม่ม-ี

 คณะกรรมการชุดย่ อยอื่นๆ
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้ แก่ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและจริ ยธรรมธุรกิจ และคณะกรรมการบริ หารกลุม่ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
ประชุมเมื่อวันศุกร์ ท่ ี 27 เมษายน 2561
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ผู้ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้ อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถาม
รายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ในระหว่างวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นจํานวน 4 ราย คิดเป็ นจํานวนหุ้น 669 หุ้น รวมเป็ นจํานวนหุ้น
ทัง้ สิน้ 635,763,623 หุ้น คิดเป็ นจํานวนผู้เข้ าประชุมทังสิ
้ ้น 192 ราย
ที่ประชุมได้ พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุม อนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับปี 2561 รวม
เป็ น เงิ น จํ า นวน 6,650,000 บาท ซึ่ ง เท่ า กับ วงเงิ น ค่า ตอบแทนในปี ที่ ผ่ า นมา โดยคณะกรรมการชุด ย่อ ยอื่ น ไม่มี ก ารจ่ า ย
ค่าตอบแทน ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียดังต่อไปนี ้ (ปิ ดลงมติเวลา 15.35 นาฬิกา)
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จํานวนคะแนนเสียง (หุ้น)

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย
รวมทังสิ
้ ้น
วาระที่ 8

คิดเป็ นอัตราร้ อยละ

634,638,760
463
1,124,400
0
635,763,623

99.8231
0.0001
0.1769
0.0000
100.0000

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2561
ผู้ดําเนินการประชุม ได้ เรี ยนเชิญ ดร.นริ ศ เป็ นผู้นําเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ดร.นริ ศ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของกฎหมายซึ่งกําหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ทุกปี และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
กจ.39/2548 (ฉบับที่ 20) เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับฐานะการเงิ นและผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ ที่กําหนดเกี่ยวกับเรื่ องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี สรุ ปประเด็นสําคัญได้ ดงั นี ้ “บริ ษัทจด
ทะเบียนต้ องจัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้ าที่สอบทานหรื อตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่ องบการเงินของบริษัทมาแล้ ว (5) ห้ ารอบปี บัญชีติดต่ อกัน โดยบริษัทสามารถแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีราย
ใหม่ ท่ ีสังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ และบริ ษัทจะแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการ
ปฏิบัติหน้ าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทได้ เมื่อพ้ นระยะเวลาอย่ างน้ อย (2) สอง
รอบปี บัญชี นับแต่ วันที่ผ้ ูสอบบัญชีรายดังกล่ าวพ้ นจากการปฏิบัติหน้ าที่” นัน้
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณากลัน่ กรองการเลือกผู้สอบบัญชีแล้ ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (“อีวาย”) เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ สําหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ อีวายเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ มาตังแต่
้ ปี 2538 (รวม 23 ปี ) และถือได้ วา่ มีมาตรฐานการทํางาน
ที่ดี มีความเป็ นอิสระในการทํางาน มีผลงานในการปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีเป็ นที่นา่ พอใจ จึงเห็นควรกําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชี
คนใดคนหนึง่ ต่อไปนี ้ เป็ นผู้ทําการสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯกล่าวคือ:
-จงใจเว้นว่าง-

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
ประชุมเมื่อวันศุกร์ ท่ ี 27 เมษายน 2561
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ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ:
(1) นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรื อ
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ ปี 2554-2555 และ ปี 2560)
(2) นายกฤษดา เลิศวนา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรื อ
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ ปี 2556-2559)
(3) นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ)
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีดงั กล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ อีวายจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ
อีวาย ทําหน้ าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้ ซึง่ ผู้สอบบัญชีผ้ ลู งนาม
ตรวจสอบหรื อสอบทานที่เสนอข้ างต้ นมิได้ มีความสัมพันธ์ หรื อมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ บริ ษัทในเครื อ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
นอกจากนี ้แล้ วผู้สอบบัญชีของ อีวาย ที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทในเครื อ มีดงั นี ้:
ผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือ:
(1)
(2)
(3)

นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
นายกฤษดา เลิศวนา
นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238

ค่ าสอบบัญชีของบริษัทฯ:
คณะกรรมการบริ ษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาด้ วยความรอบคอบแล้ ว เห็นสมควร
เสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตั ิคา่ สอบบัญชีสาํ หรับปี 2561 ของบริ ษัทฯ เป็ นจํานวนเงิน 3,053,600 บาท (สาม
ล้ านห้ าหมื่นสามพันหกร้ อยบาท) ซึง่ เท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2560 ที่ผา่ นมา (ไม่รวมค่าสอบบัญชีที่อาจเพิ่มขึ ้นจากการควบรวม
กิ จ การหรื อ การขยายธุ ร กิ จ ของกลุ่ม บริ ษั ท ฯ ในอนาคต) โดยเห็ น ว่า ค่า สอบบัญ ชี ดัง กล่า วเป็ น ราคาที่ เ หมาะสมแล้ ว เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เสนอมายังบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ ในรอบปี ที่ผ่านมาบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อไม่มีการรับบริ การอื่น(Non-audit services fee) จากอีวาย ค่าสอบ
บัญชีของบริ ษัทฯ สรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
(หน่วย: บาท)
ค่ าสอบบัญชี เพิ่ม / (ลด) ค่ าสอบบัญชี เพิ่ม / (ลด) ค่ าสอบบัญชี
บริษัท
ปี 2561
คิดเป็ น
ปี 2560
คิดเป็ น
ปี 2559
(ที่เสนอ)
- บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

3,053,600

0%

3,053,600

4.58%

2,920,000

- ค่าบริ การอื่น (Non-audit services fee)

-ไม่มี-

-

-ไม่มี-

-

-ไม่มี-

ผู้ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้ อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามข้ อ
สงสัย ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
ประชุมเมื่อวันศุกร์ ท่ ี 27 เมษายน 2561
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ที่ประชุมได้ พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2561 ตามที่เสนอข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้ (ปิ ดลงมติ
เวลา 15.39 นาฬิกา)
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จํานวนคะแนนเสียง (หุ้น)

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
บัตรเสีย
รวมทังสิ
้ ้น
งดออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9

634,638,760
463
0
634,639,223
1,124,400

คิดเป็ นอัตราร้ อยละ
99.9999
0.0001
0.0000
100.0000
-

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทฯ

ผู้ดําเนินการประชุมได้ เรี ยนเชิญ นางกานต์สดุ า เป็ นผู้นําเสนอรายละเอียดของวาระนี ้ต่อที่ประชุม นางกานต์สดุ า ได้
ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติม
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที่ 21 ข้ อที่ 22 และข้ อที่ 28 เพื่อให้ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา
100 ที่แก้ ไขเพิ่มเติมโดยคําสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เพื่อให้ สอดคล้ องกับประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ เรื่ องการแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และฉบับที่ 74/2557 เรื่ องการประชุม
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีสาระสําคัญของการเสนอแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับบริ ษัทฯ ดังนี ้
ข้ อบังคับบริษัทฯ ฉบับปั จจุบนั
ข้ อที่ 21. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้ องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนกรรมการทังหมดจึ
้
งจะ
เป็ นองค์ ป ระชุ ม ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการไม่ อ ยู่ในที่
ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิ บัติ หน้ าที่ ได้ ถ้ ามี รองประธาน
กรรมการให้ รองประธานเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธาน
กรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึง่
มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน แต่
กรรมการซึ่ ง มี ส่ว นได้ เ สี ย ในเรื่ อ งใดไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสีย ง
ลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานใน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
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ข้ อบังคับบริษัทฯ ที่ขอเสนอแก้ ไขเพิ่มเติม
ข้ อ 21. ในการประชุมคณะกรรมการต้ องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทังหมดจึ
้
งจะเป็ นองค์
ประชุมในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่
สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้ รอง
ประธานเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่
ไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซี่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานในที่
ประชุมจะกําหนดให้ กรรมการของบริ ษัทเข้ าร่ วมประชุมและ
ดําเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้ อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์
ประชุ ม ต้ องอยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม แห่ ง เดี ย วกั น และกรรมการ
ทังหมดที
้
่เข้ าร่ วมประชุมต้ องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการ
ประชุม
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ข้ อบังคับบริษัทฯ ฉบับปั จจุบนั

ข้ อบังคับบริษัทฯ ที่ขอเสนอแก้ ไขเพิ่มเติม
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองต้ อง
มีกระบวนการรั กษาความมัน่ คงปลอดภัยด้ านสารสนเทศ
โดยให้ มีการบันทึกเสียงหรื อทัง้ เสียงและภาพแล้ วแต่กรณี
ของกรรมการทุกรายในที่ ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการ
ประชุม รวมทัง้ ข้ อ มูล จราจรทางคอมพิ ว เตอร์ ที่ เ กิ ด จาก
บันทึกดังกล่าว และมีระบบควบคุมการประชุมเป็ นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
กรรมการบริ ษัทซึ่งเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้ างต้ น
ถือว่าเป็ นการเข้ าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็ นองค์ประชุมได้ และ
ถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวมีผล
เช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ ในกฎหมายและ
ข้ อบังคับฉบับนี ้
การวินจิ ฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ ถือ
เสียงข้ างมาก โดยกรรมการคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ เสียงในการ
ลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการซึง่ มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใด ไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ น
เสียงชี ้ขาด

ข้ อ ที่ 22. ในการเรี ย กประชุม คณะกรรมการ ให้ ป ระธาน
กรรมการหรื อผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนหน้ าวันประชุม เว้ นแต่ใน
กรณีจําเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรื อประโยชน์ของบริ ษัท
จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกําหนดวันประชุมให้ เร็ ว
กว่านันก็
้ ได้

ข้ อ 22.ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธาน
กรรมการหรื อผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนหน้ าวันประชุม เว้ นแต่
ในกรณีจําเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรื อประโยชน์ของ
บริ ษัทจะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกําหนดวัน
ประชุมเร็วกว่านันก็
้ ได้
ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
รวมทังเอกสารประกอบการประชุ
้
มคณะกรรมการ บริ ษัท
อาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการ
นี ้ผู้มีหน้ าที่จดั การประชุมต้ องจัดเก็บสําเนาหนังสือเชิญ
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้ เป็ นหลักฐาน โดย
จะจัดเก็บในรูปข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
ประชุมเมื่อวันศุกร์ ท่ ี 27 เมษายน 2561
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ข้ อบังคับบริษัทฯ ฉบับปั จจุบนั

ข้ อบังคับบริษัทฯ ที่ขอเสนอแก้ ไขเพิ่มเติม

ข้ อที่ 28. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ น ข้ อที่ 28. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ น
การประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุด การประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุด
ของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
ของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากทีก่ ล่าวมาแล้ ว
ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ ซึง่ คณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ ว
ให้ เ รี ย กว่า การประชุม วิส ามัญ ซึ่ง คณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5
ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า
25 คนซึง่ นับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั้
าชื่อกันทําหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้
ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้
คณะกรรมการต้ องจัดให้ มกี ารประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1
เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้
ไม่ น้ อ ยกว่า ร้ อยละสิบ (10) ของจํ า นวนหุ้น ที่ จํ า หน่า ยได้
ทัง้ หมดจะเข้ า ชื่ อ กัน ทํ าหนัง สือขอให้ ค ณะกรรมการเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการ
ประชุม ผู้ถือ หุ้น ภายในสี่สิบ ห้ า (45) วัน นับ แต่วัน ที่ได้ รับ
หนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายใน
ระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
ง่ เข้ าชื่อกันหรื อผู้
ถื อ หุ้น คนอื่ น ๆ รวมกัน ได้ จํ า นวนหุ้น ตามที่ บังคับ ไว้ นนั ้ จะ
เรี ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้ า (45) วันนับแต่วนั ครบ
กําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ ให้ ถือว่าเป็ น
การประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัท
ต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจําเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการ
ประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ ป รากฏว่า การประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ที่ เ ป็ น การ
เรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ ใดจํานวนผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ ข้อ 30 ผู้
ถือหุ้นตามวรรคสีต่ ้ องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ คา่ ใช้ จ่ายทีเ่ กิด
จากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท

นอกจากนี ้ ขออนุมตั ิให้ บคุ คลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคําหรื อดําเนินการใดๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามคําสัง่ ของ
นายทะเบียน
ทังนี
้ ้ ในการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 31 วรรคแรก บัญญัติว่า “ภายใต้ บงั คับมาตรา 19 วรรคสอง บริ ษัทจะแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
ประชุมเมื่อวันศุกร์ ท่ ี 27 เมษายน 2561
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ของบริ ษัทได้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง” จึงเห็นสมควรเสนอวาระนี ้ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิ
ผู้ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้ อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถาม
รายละเอียดอื่นใด จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้ พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิให้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที่ 21 ข้ อที่ 22 และ
ข้ อที่ 28 ตามที่เสนอข้ างต้ นทุกประการ และอนุมตั ิให้ บคุ คลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ
ของบริ ษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคําหรื อดําเนินการใดๆ เพื่อให้ เป็ นไป
ตามคําสัง่ ของนายทะเบียน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปงนี ้ (ปิ ดลงมติเวลา 15.44 นาฬิกา)
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จํานวนคะแนนเสียง (หุ้น)

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย
รวมทังสิ
้ ้น
วาระที่ 10

634,639,223
0
1,124,400
0
635,763,623

คิดเป็ นอัตราร้ อยละ
99.8231
0.0000
0.1769
0.0000
100.0000

เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ผู้ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเสนอเรื่ องอื่นให้ ที่ประชุมพิจารณา เพื่อให้
สิ ท ธิ ผ้ ูถื อ หุ้น ตามมาตรา 105 ของ พ.ร.บ.บริ ษั ท มหาชนฯ แต่ ป รากฎว่ า ไม่ มี ผ้ ูใ ดเสนอเรื่ อ งอื่ น ใดให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา
นอกเหนือจากวาระที่กําหนดในหนังสือนัดประชุม
จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมจึงกล่าวเชิญประธานปิ ดการประชุม
ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ สละเวลามาร่วมประชุมในครัง้ นี ้ และกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา : 15.48 นาฬิกา

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
ประชุมเมื่อวันศุกร์ ท่ ี 27 เมษายน 2561
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