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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เร่ิมประชุมเวลา 14.01 นาฬิกา 

ณ ห้อง Auditorium ชัน้ 21 อาคารจีเอม็เอม็ แกรมม่ี เพลส 

เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
 

นายไพบูลย์ ดํารงชัยธรรม ประธานกรรมการได้มอบหมายให้ นางสาวบุษบา ดาวเรือง รองประธานกรรมการ ทํา

หน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม (“ประธาน”) โดยประธานได้มอบหมายให้ นางโสมสุดา ร่วมภูมิสุข เลขานุการบริษัทเป็น

ผู้ดําเนินการประชมุ (“ผู้ดาํเนินการประชุม”) 

แจ้งองค์ประชุม 

พิธีกรได้สรุปจํานวนผู้ เข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 (“ที่ประชุม”) ของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 

จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กลา่วคือ มีผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง จํานวน 44 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 435,511,390 หุ้น มีผู้

ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชุมแทน จํานวน 85 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 53,489,699 หุ้น โดยในจํานวนนีม้ีผู้ ถือหุ้นท่ีมอบ

ฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ จํานวน 59 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 52,835,688 หุ้น ดงันัน้เมื่อนบัรวมจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีมา

ประชุมด้วยตนเองและมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชุมแทน มีจํานวนรวม 129 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้นทัง้สิน้ 489,001,089 

หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.6379 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ จํานวน 819,949,729 หุ้น จึงถือว่าครบเป็นองค์

ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

พิธีกรได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุถึงมาตรการรักษาความปลอดภยัของอาคารซึ่งเป็นสถานท่ีประชมุ กลา่วคือในกรณีท่ีเกิดเหตุ

เพลิงไหม้และได้ยินสญัญาณเตือนภัย ขอให้ใช้ทางออกฉุกเฉินซึ่งมีทัง้หมด 3 ทาง ดงัท่ีปรากฎบนหน้าจอ โดยจะมีเจ้าหน้าท่ี

รักษาความปลอดภยัคอยดแูลและให้คําชีแ้นะอยูบ่ริเวณทางออกฉกุเฉินดงักลา่ว 

เปิดการประชุม 

หลงัจากแจ้งองค์ประชุมและมาตรการรักษาความปลอดภยัแล้ว พิธีกรได้เชิญประธานกล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ

มอบฉนัทะทกุทา่นเข้าสูก่ารประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

ประธานกลา่วตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทฯ ยงัคงตระหนกัถึงความสาํคญัและสนบัสนนุแนวทางการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีเพ่ือ

เพ่ิมความโปร่งใสและความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนัน้ ในการจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น

ประจําปีทกุครัง้ บริษัทฯ จะคํานงึถึงสทิธิของผู้ ถือหุ้นและปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น

เสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ รวมทัง้เสนอวาระการประชุมล่วงหน้า

สาํหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.gmmgrammy.com ตัง้แต่วนัท่ี 10 ตลุาคม 

2560 ถึง วันท่ี 12 มกราคม 2561 อย่างไรก็ตาม ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือรับการเลือกตัง้เป็น

กรรมการหรือเสนอวาระการประชมุเข้ามายงับริษัทฯ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 รายงานประจําปี 2560 รายงานผู้สอบ

บญัชีและงบการเงิน และเอกสารประกอบการประชมุ ทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯลว่งหน้าไม่

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 
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น้อยกว่า  21 วัน  ก่ อนวันป ระชุม  คือตั ง้แต่วัน ท่ี  27 มีนาคม 2561 ทั ง้ นี  ้เพ่ื อ เป็นการอํานวยความสะดวกและให้ 

ผู้ ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชมุและข้อมลูประกอบการประชมุ 

หลงัจากนัน้ ประธานจึงกลา่วแนะนําคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ท่ีปรึกษา

ทางการเงินอิสระ ท่ีปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบญัชี ท่ีเข้าร่วมประชมุ ดงัมีรายช่ือตอ่ไปนี ้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม   จํานวน 11 ทา่น (คิดเป็นสดัสว่น 100% ของกรรมการทัง้หมด) ดงันี ้

1. นายไพบลูย์ ดํารงชยัธรรม  ประธานกรรมการ / ประธานท่ีปรึกษาบริษัท 

2. ดร.นริศ ชยัสตูร    ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด 

      คา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ 

3. นางสาวบษุบา ดาวเรือง   รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง /  

     ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ / ประธาน 

กรรมการบริหารกลุม่ / กรรมการ (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) /  

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่ 

4. นางวีระนชุ ธรรมาวรานคุปุต์   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกํากับดูแลกิจการ 

      และจริยธรรมธุรกิจ 

5. นายสวุิทย์ มาไพศาลสนิ   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนด 

      คา่ตอบแทน /กรรมการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 

6. นายชนิตร ชาญชยัณรงค์   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

7. นางสายทิพย์ มนตรีกลุ ณ อยธุยา  กรรมการ(กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) / กรรมการบริหารความเสีย่ง  

8. นางสาวสวุิมล จึงโชติกะพิศิฐ  กรรมการ (กรรมการผู้ มี อํานาจลงนาม) / กรรมการสรรหาและ 

      กําหนดคา่ตอบแทน / ท่ีปรึกษาบริษัท 

9. ดร.ลกัขณา ลลีะยทุธโยธิน  กรรมการ 

10. นายภาวิต จิตรกร   กรรมการ (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) / กรรมการบริหารความเสีย่ง/  

กรรมการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ/ กรรมการบริหารกลุม่ / 

ประธานจ้าหน้าท่ีบริหารสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสคิ  

11. นายฟา้ใหม ่ดํารงชยัธรรม  กรรมการ (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) / กรรมการบริหารความเสีย่ง/ 

กรรมการบริหารกลุ่ม / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการขาย สายธุรกิจ  

จีเอ็มเอ็ม มิวสคิ 

คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม   จํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

1. นายสมภพ บษุปวนิช   ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตักิาร สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มวิสคิ /  

      กรรมการบริหารกลุม่ 

2. นางสาวจิตรลดา เฮงยศมาก  ประธานเจ้าหน้าท่ีกฎหมาย / กรรมการบริหารความเสีย่ง/ 

กรรมการบริหารกลุม่ 

3. นางกานต์สดุา แสนสทุธ์ิ   ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน / กรรมการบริหารความเสีย่ง/   

กรรมการบริหารกลุม่  
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ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จาํกัด   จํานวน 1 ทา่น ดงันี ้

1. นายภาธร โตวงศ์ช่ืน   ทนายความหุ้นสว่น 

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด   จํานวน 2 ทา่น ดงันี ้

1. นายพลกฤติ รัตนพฤกษ์พนัธ์   ผู้ช่วยผู้สอบบญัชี (รับมอบฉนัทะจากนายเติมพงษ์ โอปนพนัธ์ ซึง่เป็น 

ผู้สอบบญัชีของ บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เข้าร่วมประชมุแทน) 

2. นางสาวปราญชล ีคมแสนนฤชยั  ผู้ช่วยผู้สอบบญัชี  

โดยการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นในวันนี  ้นางสาวปราญชลี คมแสนนฤชัย ทําหน้าท่ีเป็น  “Inspector” ในการเป็น 

สกัขีพยานการตรวจนบัคะแนนเสยีงและดแูลการประชมุให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

นอกจากนีป้ระธานได้กลา่วต้อนรับ นายศิรทรงวิทย์  จิรธนาโศภิน อาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น ซึง่เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจาก

สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยท่ีเข้าร่วมการประชมุในครัง้นี ้

จากนัน้ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดําเนินการประชมุดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ 

ก่อนเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระ ผู้ดําเนินการประชุมกลา่วเชิญให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะรับฟังรายละเอียด

วิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงเป็นมติท่ีประชุม สําหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี ผ่านเทปวีดีทัศน์

บนัทกึภาพและเสยีง (VTR) (เทปวีดีทศัน์มีความยาว ประมาณ 5 นาที) ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

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

กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นบัหุ้นหน่ึงเป็นเสียงหน่ึง ถ้ามี

คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด  

ข้อที ่2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็น

ดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านัน้ โดยผูดํ้าเนินการประชมุจะเรียนถามในแต่ละวาระว่า มีผูใ้ด “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” 

หรือไม่ ถ้ามี ขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผู้รับมอบฉนัทะแสดงตนและมอบบตัรลงคะแนนเสียงที่ได้ออกเสียงและลงนามกํากบัเรียบร้อย

แลว้ใหก้บัเจ้าหนา้ทีข่องบริษัทฯ  

ทัง้นี ้หากการประชุมผูถื้อหุน้ในครัง้นัน้ มีวาระเลือกตัง้กรรมการ เพือ่ใหส้อดคล้องกบัโครงการประเมินคณุภาพการจดั

ประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจําปี หรือ AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย ขอให้ผูถื้อหุ้นออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้

กรรมการเป็นรายคนและบริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนทกุกรณี โดยผูดํ้าเนินการประชมุจะเรียกชื่อบคุคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตัง้เป็น

กรรมการเป็นรายคน และจะเก็บบตัรจากผูถื้อหุ้นเฉพาะกรณีที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ก่อน และหลงัเสร็จส้ินการ

ประชุมแล้วขอให้ผู้ถือหุ้นทกุท่านที่ได้ออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระเลือกตัง้กรรมการ ส่งมอบบตัรลงคะแนนเสียงให้

เจ้าหนา้ทีเ่พือ่เก็บเป็นหลกัฐานต่อไป 

ข้อที ่3 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได ้ 

ข้อที ่4 กรณีทีผู่ถื้อหุน้มอบฉนัทะให้ผูอื้น่มาประชุมแทน ใหถื้อว่าผูร้บัมอบฉนัทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนคะแนน

เสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉนัทะไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ ทัง้นี้ ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียง

ลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ เป็นคะแนนเสียงทีใ่ช้นบัเป็นมติทีป่ระชมุ  
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ข้อที ่5 การออกเสียงลงคะแนน ตามหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงใน

แต่ละวาระได ้ส่วนการออกเสียงลงคะแนน ตามหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค จะสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงได้ ซ่ึงหนงัสือมอบ

ฉนัทะแบบ ค จะใช้เฉพาะกรณีเป็นผูถื้อหุน้ต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้เท่านัน้  

ข้อที ่6 ในการนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระ ผูดํ้าเนินการประชุมจะประกาศให้ทีป่ระชมุทราบเมื่อปิดการลงคะแนนทกุ

ครั้งก่อนทําการประมวลผล โดยบริษัทฯ จะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยการหกัคะแนนเสียงที ่“ไม่เห็นด้วย” และ “งดออก

เสียง” ออกจากจํานวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีม่าลงทะเบียนเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผล

การนบัคะแนนใหที้ป่ระชมุทราบในแต่ละวาระ 

ข้อที ่7 เพือ่ให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสดุต่อผูเ้ข้าประชมุโดยรวม ดงันัน้ในทกุ

ระเบียบวาระ ถ้าผูถื้อหุ้นหรือผูร้ับมอบฉนัทะต้องการแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซกัถาม ขอให้ยกมือแสดงตน และแจ้งชื่อและ

นามสกุลต่อที่ประชุม แล้วจึงแสดงความคิดเห็น หรือข้อซกัถามที่มีใจความกระชบั ตรงประเด็นและเกี่ยวข้องกบัวาระที่

นําเสนอ ณ ขณะนัน้ แต่หากผูถื้อหุ้นหรือผูร้ับมอบฉนัทะจะสอบถามหรือแสดงความเห็นในเร่ืองอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่

กําหนด ขอให้นําเสนอในวาระอื่นๆ เพราะเป็นวาระที่เปิดกว้างสําหรับคําถามหรือความเห็นทัว่ไป หรือสามารถถามกบั

ผูบ้ริหารได้หลงัเสร็จส้ินการประชุม 

ข้อที ่8 ภายหลงัการประชุมเสร็จส้ินแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉนัทะมอบบตัรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของ 

บริษัทฯ เพือ่เก็บไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป 

ผู้ ดําเนินการประชุมอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีการประมวลผลและนับคะแนนเสียงเป็นมติท่ีประชุม โดยระบบ

คอมพิวเตอร์ ดงันี ้

- ขัน้ท่ี 1 เจ้าหน้าท่ีจะบนัทกึคะแนนเสยีงตามการลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุทัง้หมดเป็น “เห็นด้วย” 

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

- ขัน้ท่ี 3 เจ้าหน้าท่ีจะหกัคะแนนเสยีง “ไมเ่ห็นด้วย” และ “งดออกเสยีง” จากการยกมือและสง่บตัรในห้องประชมุ  

จากนัน้ผู้ดําเนินการประชมุจะสรุปผลการลงคะแนนตอ่ท่ีประชมุในแตล่ะวาระ 

ผู้ดําเนินการประชุมแนะนําเพ่ิมเติมเก่ียวกับแนวทางในการถามคําถามหรือแสดงความเห็นในท่ีประชุมกล่าวคือ

ผู้ เข้าร่วมประชมุท่ีมีคําถามหรือต้องการแสดงความเห็น ขอให้ยกมอืแสดงตนและใช้ไมโครโฟนท่ีจดัไว้ให้ตามตําแหนง่ตา่งๆและ

ขอให้แจ้งช่ือ นามสกลุใดและแจ้งว่าเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะใด เพ่ือจะได้บนัทกึรายงานการประชุมได้ชดัเจนและถกูต้อง 

สําห รับการแสดงความคิดเห็นหรือซักถามขอให้มี ใจความกระชับ  ตรงประเด็นและเก่ียวข้องกับวาระท่ี นําเสนอ 

ณ ขณะนัน้ๆ แตห่ากท่านประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความเห็นเร่ืองอ่ืนๆ นอกเหนือจากวาระท่ีกําหนด ขอให้นําเสนอในวาระ

ท่ี 10 เร่ืองอ่ืนๆ เพราะเป็นวาระท่ีเปิดกว้างสาํหรับคําถามหรือการแสดงความเห็นทัว่ไปอยูแ่ล้ว 

หลงัจากนัน้ ผู้ดําเนินการประชมุจึงขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาตามระเบียบวาระตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 

ผู้ดําเนินการประชมุเรียนเชิญประธานเป็นผู้แถลงตอ่ท่ีประชมุ โดยประธานกลา่ววา่รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น

ครัง้ท่ี 1/2560  ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 ได้มีการบนัทกึรายละเอียด ผลการลงคะแนนเสียง มติท่ีประชุมในแตล่ะ

วาระ พร้อมทัง้คําถาม คําตอบตา่งๆ ในท่ีประชมุ ไว้ตามความเป็นจริง จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุฯ 

ดงักลา่ว โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชมุฯ นีผ้า่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึง่ปรากฎวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดทกัท้วงหรือขอ

แก้ไขมายงับริษัทฯ 
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ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามข้อสงสยัหรือแสดงความเห็นหากมีข้อแก้ไขในรายงาน

การประชมุฯ ดงักลา่ว ซึง่ปรากฏวา่ไมม่ีทา่นใดขอแก้ไขหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม จึงได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

ในระหว่างวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จํานวน 22 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 146,678,242 หุ้น รวมเป็น

จาํนวนหุ้นทัง้สิน้ 635,679,331 หุ้น คิดเป็นจํานวนผู้ เข้าประชมุทัง้สิน้ 151 ราย 

ท่ีประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนรับรองรายงานการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 ด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้(ปิดลงมตเิวลา 14.20 นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 635,669,331 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 635,669,331 100.0000 

งดออกเสยีงลงคะแนน 10,000 - 

วาระที่ 2 รับทราบการแถลงผลการดาํเนินงานในรอบปี 2560 และรับทราบรายงานประจาํปี 2560 

ผู้ดําเนินการประชมุได้เรียนเชิญประธานเป็นผู้แถลงตอ่ท่ีประชมุ  

ประธานกลา่วสรุปภาพรวมเหตกุารณ์สาํคญัในช่วงปี 2560 ท่ีผา่นมาดงันี ้

• บริษัทฯได้วางกลยทุธ์สร้างและขยายธุรกิจผลติคอนเทนต์ ซึ่งกลยทุธ์นีเ้กิดจากวิสยัทศัน์ของทา่นประธานกรรมการ 

ท่ีกําหนดให้บริษัทฯมุ่งมั่น สร้างสรรค์ผลงานให้มีความเป็นเลิศในการผลิตคอนเทนต์ท่ีดี ท่ีสุดเพ่ือรองรับ

แพลตฟอร์มตา่งๆ ท่ีมีมากมายในปัจจบุนั ไปพร้อมกบัการพฒันาธุรกิจเพลงซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของกลุม่แกรมมี่ และ

มุง่เน้นการเพ่ิมโอกาสในการสร้างรายได้จากการตอ่ยอดธุรกิจทกุช่องทาง    

• ธุรกิจเพลงแกรมมี่สร้างปรากฏการณ์สาํคญัให้กบัวงการเพลงไทยได้ดอียา่งตอ่เน่ือง โดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดียได้

สร้างสถิติทํายอดวิวทะล ุ100 ล้านวิวในทกุแนวเพลงทัง้ป๊อบ ร็อก ลกูทุ่ง อีกทัง้ GMM Grammy Official ทาง You 

tube ก็มียอดผู้ติดตามมากกวา่ 10 ล้านคน ถือเป็นความสาํเร็จอีกก้าวหนึง่ท่ีสาํคญั  

• ด้านผลการดําเนินงานของช่อง One31  และGMM 25  ปีท่ีผา่นมายงัเติบโตได้ตอ่เน่ือง มีความร่วมมือกบัพนัธมิตร

ทางธุรกิจท่ีชดัเจนขึน้ และยงัคงเป็นช่องท่ีมีจดุเดน่ในคอนเทนต์คณุภาพท่ีแข็งแกร่งในทกุแพลตฟอร์ม  

• ธุรกิจ Home Shopping สามารถรักษาระดบัการเติบโตได้ดอียา่งตอ่เน่ือง 

• ธุรกิจภาพยนตร์จาก GDH ได้สร้างปรากฏการณ์จากเร่ือง “ฉลาดเกมส์โกง” ท่ีได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งทัง้ใน

ประเทศและตา่งประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งประเทศในแถบภมูิภาคเอเชีย เช่น จีน ไต้หวนั มาเลเซีย เป็นต้น 

• ภาพรวมผลประกอบการในปี 2560 บริษัทฯมีรายได้เติบโตกวา่ปีก่อน และมีประสทิธิภาพในการทํากําไรดีขึน้ จาก

การบริหารต้นทนุและคา่ใช้จ่ายอยา่งรัดกมุ 

•  แนวโน้มปีหน้าคาดว่าธุรกิจยงัคงเติบโตอยา่งต่อเน่ือง จากการเติบโตของอตุสาหกรรมโฆษณาสบืเน่ืองจากภาวะ

เศรษฐกิจในประเทศท่ีคาดวา่จะปรับตวัดีขึน้ 
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สรุปเหตุการณ์สาํคัญที่เกิดขึน้ในปี 2560 มีดังนี ้

• ในเดอืนพฤษภาคม  บริษัทฯ ประสบความสาํเร็จในการร่วมทนุกบับริษัท ประนนัท์ภรณ์ โดยได้ลงทนุมลูคา่  

1,905 ล้านบาท ใน บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั ทําให้บริษัทฯ มีสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท เดอะ วนั  

เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั เทา่กบั 25.50% ของทนุจดทะเบียน และได้มีการขายเงินลงทนุใน บริษัท ทรี-อาร์ดี จํากดั 

ให้แก่ บมจ.ทีวีไดเร็ค มลูคา่ 10 ล้านบาท 

• ในเดือนสิงหาคม บริษัทฯ เข้าลงนามในสญัญาจองซือ้หุ้ นเพ่ิมทุนในกลุม่บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ 

จํากดั กบับริษัทในกลุม่สริิวฒันภกัดี 

• ในเดือนกันยายน บริษัทฯ เข้าระงบัข้อพิพาทกบับริษัท ฟ็อกซ์ เน็ตเวิร์ค กรุ๊ป เอเชีย แปซิฟิค จํากดั โดยได้ชําระ

เงินให้ FOX 10 ล้านเหรียญสหรัฐ ปัจจบุนั FOX ได้ถอนฟอ้งคดีพิพาทและคืนหนงัสอืคํา้ประกนัให้เรียบร้อยแล้ว  

• ในเดือนธันวาคม บริษัทฯประสบความสําเร็จในการร่วมทนุกบับริษัทในกลุม่สริิวฒันภกัดี  โดยได้เข้ามาเพ่ิมทนุ

ใน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ จํากดั มลูคา่ 1,000 ล้านบาท หลงัจากท่ีบริษัทฯได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้น

ในกลุ่ม จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ เพ่ือรองรับรายการดังกล่าวแล้ว ทําให้สัดส่วนการถือหุ้ นใน กลุ่มบริษัท  

จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ จํากัด ประกอบด้วย บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วน 50%, บริษัท สิริดํารงธรรม จํากัด  

(ถือหุ้นใหญ่โดย นายฐาปน สิริวฒันภกัดี) ถือหุ้นในสดัส่วน 24.99% และ บริษัท ภกัดีวฒันา จํากดั (ถือหุ้นใหญ่

โดย นายปณต  สริิวฒันภกัดี) ถือหุ้นในสดัสว่น 24.99%         

จากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในปีผ่านมา ภายใต้ภาวะตลาดท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้ปีนี ้บริษัทฯได้มีการปรับ

โครงสร้างการจดัการเพ่ือเสริมความเข้มแข็งของกลุม่แกรมมี่ โดยวางธุรกิจเพลงเป็นธุรกิจหลักท่ีครอบคลมุการบริหารแบบ

ครบวงจรเพ่ือครองความเป็นผู้ นําอยา่งตอ่เน่ือง  ดงันี ้ 
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เพ่ือให้สอดคล้องกบักลยทุธ์การลงทนุของกลุม่แกรมมี ่คณะกรรมการบริษัท จึงเล็งเห็นความสําคญัในการจัดตัง้สาย

งานการลงทุนเพิ่มขึน้ เพ่ือบริหารเงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้าต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยภาพรวมสายงาน

การลงทนุนีป้ระกอบด้วยกิจการสองประเภท  

(1) ธุรกิจร่วมค้า  ได้แก่ กลุ่มบริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 31.25 % และกลุ่มบริษัท  

จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ จํากดั  ซึง่บริษัทฯถือหุ้น 50 % และบริษัทแฟมมิลี ่โนฮาว จํากดั ซึง่เป็นความร่วมมือ

ในการดําเนินธุรกิจทีวดีาวเทียมร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่บริษัทฯถือหุ้น 50% ทัง้นีธุ้รกิจร่วมค้า

ท่ีกลา่วมานี ้บริษัทฯ มีสว่นร่วมในการบริหารเชิงกลยทุธ์ผ่านอํานาจของคณะกรรมการบริษัทตามสดัสว่นการถือ

หุ้นภายใต้ข้อตกลงร่วมกนั และรับรู้ผลกําไรขาดทนุด้วยวิธีสว่นได้เสยีในงบกําไรขาดทนุรวม  

(2) สว่นกิจการประเภทท่ีสองภายใต้สายงานการลงทุน คือธุรกิจที่ มีสถานะเป็นบริษัทย่อย ซึ่งแกรมมี่ถือหุ้นใน

สัดส่วน ร้อยละ 51 ได้แก่  ธุ รกิจภาพยนต ร์โดย GDH ธุรกิจ  Home Shopping โดย GMM CJO  ซึ่ งผล

ประกอบการของธุรกิจเหลา่นีไ้ด้ถกูรวมอยูใ่นงบการเงินรวมของบริษัทฯ แล้ว  

นอกเหนือไปจากนี ้คือ สายธุรกิจอื่น ๆ อาทิ แพลทฟอร์ม Z เป็นต้น 

ทัง้นี  ้บริษัทฯ เช่ือว่า สายงานการลงทุนจะเป็นกลุ่มท่ีมีศักยภาพสูงในการขยายตัวและเกือ้หนุนกลุ่มแกรมมี่  

ซึง่โครงสร้างการจดัการดงักลา่ว สอดคล้องกบักลยทุธ์การลงทนุเพ่ือบริหารสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนถึงการพฒันา

องค์กรท่ีคลอ่งตวั เน้นการสร้างผลสมัฤทธ์ิท่ีแข็งแกร่งในฐานะผู้ผลตินวตักรรมความบนัเทิงแหง่อนาคต  

 นอกจากการดําเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างมัน่คงและยัง่ยืนแล้ว บริษัทฯ ยงัให้ความสําคญักบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นท่ีน่ายินดีว่าในปี 2560 บริษัทฯ ได้ รับการประเมินด้านการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 

จดทะเบียนประจําปี 2560 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดบัสงูสดุคือ “ดีเลศิ” ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 7 อีกทัง้ 

บริษัทฯ ก็มีเจตนารมณ์ และความมุง่มัน่ในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ถงึแม้วา่บริษัทฯจะยงัไมไ่ด้เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบตัิของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” แต่บริษัทฯ ได้ดําเนินการจัดทํา “นโยบายและแนวทางการปฏิบตัิเก่ียวกับการต่อต้านการ

คอร์รัปชัน่” เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบตัิท่ีชดัเจนในการดําเนินธุรกิจและพฒันาองค์กรแหง่ความยัง่ยืน 

 ตอ่มาประธานได้มอบหมายผู้แทนจากธุรกิจตา่งๆ นําเสนอผลงานท่ีผา่นมาในปี 2560 ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ  

สายธุรกจิ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค โดยคณุภาวิต จิตรกร  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงข้อมลูดงันี ้

• ในปี 2560 มีการเติบโตสงูในหลากหลายทกุด้านธุรกิจ 3G Streaming เติบโต 28% งาน Sponsorship และงานจ้าง เติบโต 

50% ธุรกิจคอนเสร์ิตและเฟสติวลั เติบโต 70%  บตัรบ๊ิกเมาน์เทน่ ขายหมด ใน 10 ชัว่โมง บตัรคอนเสิร์ตนัง่เลน่ 3 ขายหมด

ภายใน  10 ชัว่โมง  บตัร G19 ทัง้หมด 60,000 ใบ ขายหมด ภายในเวลา 15 นาที และบตัรคอนเสร์ิต Peck First date ขาย

หมดภายในเวลา 3 นาที 

• มีคนฟังเพลง GMM Music ทกุ Platform มากกว่า 13,000 ล้านครัง้ มียอดวิวใน Youtube สงูสดุในประเทศ กวา่ 42,000ล้านวิว 

ยอด watch time ในการดู content ทัง้หมด กว่า 181,000 ล้านนาที มี MV ท่ียอดวิวมากกว่า 200 ล้านวิวมากท่ีสดุในประเทศ 

เป็นคา่ยเพลงท่ีมี MV เพลงลกูทุง่ ท่ียอดวิวเกินกวา่ 100 ล้านวิว มากท่ีสดุในประเทศ ทําให้ช่อง Grammy Gold เป็นช่องท่ีมียอด

วิว รวมกว่า 4,000 ล้านวิวสงูสดุในประเทศ เติบโตขึน้ 80% ส่งผลให้บริษัทฯ มี Subscribers ของ GMM MUSIC รวมกันกว่า  

33 ล้าน Subscribers ซึง่เป็นช่องแรกของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ท่ีได้รับรางวลั DIAMOND PLAY BUTTON    

• ได้รับรางวลัมากมายจากหลายสถาบนั เช่น Line Sticker Award 2017, 7 รางวลัใหญ่จาก The Guitar Mag, 3 รางวลัใหญ่

จาก JOOX Award, 2 รางวลัใหญ่จาก MThai, รางวลัใหญ่ Thai Social Award, รางวลัใหญ่ Mnet Asian Music Awards  
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• ในปี 2561 สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค มุง่เน้นนําข้อมลูจาก Music Big Data ท่ีใช้เวลา 1 ปีท่ีผา่นมาดําเนินการจนแล้วเสร็จ 

นํามาเช่ือมโยง วิเคราะห์ เพ่ือสร้างสิ่งใหม่ ในปี 2561 ให้ตรงกบัพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไป เพ่ือพฒันาให้บริษัทฯ ยืน

หยดัอยูอ่ยา่งแข็งแรง ทา่มกลางโลกท่ีเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว  

คณุกานต์สดุา แสนสทุธ์ิ นําเสนอข้อมลูของผลการดาํเนินงานของธุรกิจกลุม่อ่ืนๆ ดงันี ้   

ธุรกิจกลุ่ม จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้  

• คอนเท้นต์ท่ีประสบความสาํเร็จอยา่งสงูในปี 2560 ได้แก่  

o ซีร่ีย์ O-Negative มีผู้ชมผา่น Line TV มากท่ีสดุถึง 210 ล้านวิว ได้รับการสนบัสนนุจาก Sponsors อยา่งมากมาย  

o Hit New Gen Audience  ได้แก่ ละครเร่ือง “หลงไฟ” หรือ “รักลองใจ” ท่ีจบตามใจ ซึ่งเป็นคอนเท้นต์ท่ีมีผู้ ชมรับชม

พร้อมๆ กนัถึง 200,000 คน 

o Club Friday Show มีผู้ชมเข้ามาชมผา่น Youtube จํานวนมาก บางคอนเท้นต์มีผู้ชมสงูถึง 1 ล้านวิวภายใน 17 ชัว่โมง หรือ 3 ล้าน

วิว ภายใน 3 วนั 

o รายการวาไรตี ้ท่ีได้รับความนิยมสงู เช่น  แฉ  สามแยกปากหวาน Hotwave Music Award เป็นต้น 

• มียอดผู้ติดตามผา่นช่องทาง Online มีจํานวนมากถึง 11 ล้าน Followers  Engagement อนัดบั 1 ใน Facebook ยอด 

Followers เติ บ โตสูงขึ น้  200% (ปี  2560-2561) ใน ช่วง  Peak online มี ผู้ เข้ าชม สูงถึ ง  200,000, Ranking อันดับ  4  

ใน Youtube ยอด Followers เติบโตสงูขึน้ 100% (ปี 2560-2561)  ยอดววิทัง้หมด 2,643 ล้านวิว และ Ranking อนัดบั 2 ใน 

Line TV ยอดวิวทัง้หมด 1,126 ล้านวิว  

• ได้รับรางวัลต่างๆ จํานวนมาก เช่น รางวัลนาฏราชครัง้ท่ี 8 จากรายการคลับฟรายเดย์เดอะซีร่ีส์ละครชุดยอดเยี่ยม (3 ปีต่อเน่ือง), 

Daradaily The Great Awards ครัง้ท่ี  6 จาก เพ่ือนร้ายเพ่ือนรัก, รางวัลละครซี ร่ีส์ดี ท่ีสุดแห่งปี  2559  Fever  Awards ครัง้ท่ี  3  

จาก เพ่ือนร้ายเพ่ือนรัก, รางวลัละครซีร่ีส์ฟีเวอร์ปี 2559  Youtube Summit 2017-Gold Button Line TV Award จากเร่ือง O-Negative-Top 

Most viewed และคณุสายทิพย์ มนตรีกลุ ณ อยธุยาได้รับรางวลัสตรีทํางานดีเดน่  เป็นต้น  

• กิจกรรม CSR   “25กิจกรรมทําความดีตามรอยพ่อ” เช่น ยาต่อชีวิต  Oxygen Running Blood Volunteer บริจาคนํา้ดื่ม ท่ี

สนามหลวง ร้อยบาท ล้านนํา้ใจสู้ภยัใต้ ตู้ยาเพ่ือน้อง 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ เป็นต้น  

• Highlight Content ปี 2561 เช่น ละครเร่ือง รูปทอง คลบัฟรายเดย์เดอะซีร่ีส์ 10 ไร้เสนห่า คลบัฟรายเดย์โชว์ แฉ เป็นต้น 

 

ธุรกิจดิจิทัลทีวี จากกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกัด  

• Thai Drama ละครและซรีีส์ สร้างกระแสอนัดบั 3 ในอตุสาหกรรม อาทิ ละครเรือนเบญจพิษ มีผู้ชมสงูสดุ 3.2 ล้านคน/นาที, 

ละครล่า มีผู้ ชมสงูสดุ 2.72 ล้านคน/นาที, ละครชายไม่จริงหญิงแท้ ท่ีมีผู้ ชมสงูสดุ 2.5 ล้านคน/นาที, ละครราชินีหมอลํา  

มีผู้ชมสงูสดุ 2 ล้านคน/นาที, ละครเสน่หาไดอาร่ี มีผู้ ชมสงูสดุ 1.3 ล้านคน/นาที และละครเธอคือพรหมลิขิต มีผู้ ชมสงูสดุ  

1 ล้านคน/นาที  

• ละคร Sitcom เรียกเสียงฮา อนัดบั 1 ในอตุสาหกรรม ได้แก่ บางรักซอย 9/1 มีผู้ชมสงูสดุ 1.38 ล้านคน/นาที และเสือ ชะนี 

เก้ง มีผู้ชมสงูสดุ 1.34 ล้านคน/นาที 

• Talent Competition การประกวดแขง่ขนัร้องเพลง สร้างความสนกุขึน้เป็นอนัดบั 2 ในดิจิทลัทีวี  คือศกึวนัดวลเพลง มีผู้ชม

สงูสดุ 2.64 ล้านคน/นาที 

• Thai Boxing การแข่งขันชกมวย ปลุกความมันส์เป็น อันดับ 3 ในอุตสาหกรรม ได้แก่  MX มวยไทย มีผู้ ชมสูงสุด  

1.73 ล้านคน/นาที 
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• รายการข่าว (NEWS)  ตอบโจทย์แม่บ้านคอข่าว ขึน้แท่นรายการข่าวท่ีมีผู้หญิงดูเป็นอนัดบั 1 ของดิจิทลัทีวี มีผู้ชมสงูสดุ  

1.7 ล้านคน/นาที 

• ทิศทางกลยุทธ์ในปี 2561 มุ่งเน้นละคร ซี ร่ีส์  Sitcom Telent Competition และข่าว  ผ่าน 3 ช่องทาง on air, online,  

on ground โดยมีคอนเท้นต์หลกั อาทิ ดาวจรัสฟา้ กาหลมหรทกึ เมืองมายาไลฟ์ โสดสตอร่ี และเสอื ชะนี เก้ง  

ธุรกิจ Home Shopping TV  

• มีฐานสมาชิกเพ่ิมขึน้ต่อเน่ืองมากกว่า  1.5 ล้านคน มุ่งเน้นอีคอมเมิร์ซ ซึ่งได้รับการตอบสนองจากตลาดเพ่ิมมากขึน้,  

เน้นบริการท่ีสร้างความเช่ือมัน่ ทัง้การรับของก่อนจ่าย สง่ฟรีทัว่ไทย และเปลีย่นคืนได้ไมยุ่ง่ยาก 

• ในปี 2561 บริษัทฯ วางแผนผลกัดนั Oshoppingtv.com ให้เติบโตขึน้ พร้อมเพ่ิมรายการสินค้า เพ่ิมสีสนัการขายผ่านโชว์

โฮสในการรีวิวสนิค้าให้กบันกัช็อปออนไลน์ และขยายช่องทางสือ่สาร รวมถึงพฒันาระบบการขนสง่และการชําระสนิค้าท่ีดี

ยิ่งขึน้ 

ธุรกิจ Sattellite TV Platform   

• มีผลกระทบจากภาวะชะลอตวัของการใช้งบโฆษณาในสือ่โทรทศัน์ผา่นดาวเทียมและเคเบิล้ทีวี  

• ปรับกลยทุธ์การขาย มุ่งเน้นเฉพาะผลิตภณัฑ์ท่ีลกูค้าต้องการ ให้บริการท่ีดี และให้ความสําคญักบัการบริหารสินค้าคงคลงั 

รวมทัง้การควบคมุต้นทนุและคา่ใช้จ่าย ทําให้บริษัทฯ บรรเทาผลกระทบจากการชะลอตวัของแพลตฟอร์มเคเบิล้ทีวีได้อยา่ง

มีประสทิธิภาพ 

ธุรกิจภาพยนตร์และรายได้อื่นๆ  

• ปี นี ม้ีภาพยนตร์ท่ีออกฉายจํานวน 2 เร่ือง คือ  “ฉลาดเกมส์โกง” ทํารายได้  Box Office กว่า 112 ล้านบาทและ  

“เพ่ือน..ท่ีระลกึ” ทํารายได้ Box Office 35 ล้านบาท  

• “ฉลาดเกมส์โกง” ได้สร้างปรากฏการณ์ความสาํเร็จเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล ได้รับรางวลัในเทศกาลหนงัตา่ง ๆ และสถิติ

รายได้จากการฉายในตลาดตา่งประเทศอยา่งมากมาย 

ภาพรวมผลการดําเนินงานในปี 2560 กลุม่บริษัทฯ มีรายได้ 7,595 ล้านบาท เติบโต 4.1% จากปี 2559 และมีรายได้รวมทัง้หมด 

ซึง่รวมถึงผลกําไรจากการปรับโครงสร้าง รวมแล้ว 8,861 ล้านบาท เติบโต 19.3% จากปี 2559 รายละเอียดเปรียบเทียบสดัสว่น

รายได้ของแตล่ะธุรกิจเปรียบเทียบกบัปี 2559 มีดงันี ้

1. กลุม่ธุรกิจ Music  มีรายได้ 2,964 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ จากปี 2559 ประมาณ 88 ล้านบาท  

2. กลุ่มธุรกิจ  Channel มีรายได้ 1,551 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ประมาณ 221 ล้านบาท  เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการลงทุน ทําให้รายได้ในเดือนธันวาคม 2560 ของกลุ่ม GMM Channel ซึ่งประกอบไป

ด้วยธุรกิจวิทย ุและ ทีวีดิจิทลั ช่อง GMM25 จะไม่ปรากฎในภาพรวมของงบการเงินแตจ่ะแสดงในรายการสว่นได้

เสยีจากการร่วมค้าแทน  

3. กลุม่ธุรกิจ Home Shopping  มีรายได้ 1,941 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2559 ประมาณ 231 ล้านบาท  

4. กลุม่ธุรกิจภาพยนตร์ มีรายได้ 406 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2559 ประมาณ 86 ล้านบาท  

5. กลุม่ธุรกิจทีวีดาวเทียม มีรายได้ 237 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ประมาณ 6 ล้านบาท  

6. รายได้จากการออกอากาศเผยแพร่การแข่งขนัฟุตบอล มีรายได้ 260 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ จากปี 2559 ประมาณ  

149 ล้านบาท ปัจจบุนัลขิสทิธ์ิหมดอายแุล้ว  

7. กลุม่ธุรกิจอ่ืน  มีรายได้ 237 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ประมาณ 26 ล้านบาท  
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 ผู้ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสยั ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถาม

รายละเอียดอ่ืนใด  

เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน  ผู้ ดําเนินการประชุมจึงได้สรุปว่าท่ีประชุม

รับทราบผลการดําเนินงานในรอบปี 2560 และรับทราบรายงานประจําปี 2560  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด  

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เรียนเชิญ ดร.นริศ ชัยสูตร (“ดร.นริศ”) ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ แถลง 

ตอ่ท่ีประชมุ  

ดร.นริศ กล่าวว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบปีบัญชีของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2560 ได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้ความเห็นชอบ โดย

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นวา่รายงานของผู้สอบบญัชี งบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงินของบริษัทฯ 

มีข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วนตามข้อเท็จจริงและได้รับการจดัทําตามมาตรฐานบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป โดยได้ผา่นการตรวจสอบและ

ลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ แล้ว คือ นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ แห่งบริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั โดยผู้สอบบญัชี

ได้แสดงความเห็นวา่งบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินโดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน 

จากนัน้ ดร.นริศ ได้มอบหมายให้ นางกานต์สุดา เป็นผู้ สรุปสาระสําคัญของงบการเงินให้ท่ีประชุมพิจารณา  

สรุปสาระสาํคญัได้ดงันี ้ 

งบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี 2560 สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560  มีรายละเอียดดังนี ้
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สรุปสาระสาํคัญของงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี 2560 เทียบกับปี 2559 ดังนี ้

นางกานต์สุดาได้ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า งบกําไรขาดทุนสําหรับปีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560  

บริษัทฯ มีรายได้หลกัรวม 7,595 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2559 4% หรือประมาณ 301 ล้านบาท  ซึง่รวมผลประกอบการของกลุม่ 

จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ 11 เดือนด้วย 

ต้นทุนขายและบริการ 4,917 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2559 7% หรือประมาณ 331 ล้านบาท ส่งผลให้กําไรขัน้ต้น

เทา่กบั 2,678 ล้านบาท ตํ่ากวา่ปี 2559 1% หรือประมาณ 30 ล้านบาท  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการประมาณ 3,037 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2559 6% หรือประมาณ 175 ล้านบาท               

สง่ผลให้ขาดทนุก่อนรายได้อ่ืน สว่นแบ่งกําไร ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเท่ากบั 359 ล้านบาท ซึ่งขาดทนุมากกว่าปี 2559 

จํานวน 205 ล้านบาท  

เมื่อรวมกับกําไรจากการขายบริษัทย่อย 5 ล้านบาท กําไรจากการเปลี่ยนสดัส่วนใน One Enterprise 139 ล้านบาท 

กําไรท่ีเกิดจากการสญูเสยีการควบคมุในบริษัทยอ่ย 1,004 ล้านบาท และรายได้อ่ืนๆ 118 ล้านบาท แล้วกลุม่บริษัทฯ มกํีาไรก่อน

สว่นแบง่กําไร คา่ใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเทา่กบั 907 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2559 จํานวน 925 ล้านบาท  

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายจากการระงบัข้อพิพาททางกฎหมายกบั FOX จํานวน 418 ล้านบาท และมีสว่นแบ่งกําไรจากเงิน

ลงทุนในบริษัทร่วม 8 ล้านบาท ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า 323 ล้านบาท ทําให้มีกําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน  

174 ล้านบาท เมื่อหกัคา่ใช้จ่ายทางการเงิน 167 ล้านบาท และภาษีเงินได้นิติบคุคล 357 ล้านบาท ซึง่สว่นใหญ่เป็นภาษีของกําไร

จากการขายเงินลงทนุในกลุม่ จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ ทําให้กลุม่บริษัทฯ มีผลขาดทนุสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 

2560 เทา่กบั 384 ล้านบาท ซึง่ตํ่ากวา่ปี 2559 จํานวน 136 ล้านบาท 

งบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี ้

สินทรัพย์รวม 
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หนีส้นิรวม 

 
 

 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

. 
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สรุปสาระสาํคัญของงบแสดงฐานะการเงนิ สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 เทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

สินทรัพย์ 

สนิทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2560 เท่ากบั 3,766 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปี 2559 จํานวน 3,482 ล้านบาท หรือลดลง 48% 

การเปลีย่นสถานะของกลุม่บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ จํากดั จากบริษัทยอ่ย เป็นการร่วมค้า  

หนีส้ิน  

บริษัทฯ มีหนีส้ิน ณ สิน้ปี 2560 เท่ากับ 2,659 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 เท่ากับ 3,121 ล้านบาท หรือ 54%  ส่วนใหญ่

ลดลงจากต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีค้างจ่าย และเงินกู้ยืมของกลุม่บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ จํากดั  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

สว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 1,107 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จํานวน 361 ล้านบาท หรือ 25%  

ผู้ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสยั ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถาม

รายละเอียดอ่ืนใด จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

ในระหว่างวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมขึน้จํานวน 29 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 80,193 หุ้น รวมเป็นจาํนวนหุ้น

ทัง้สิน้ 635,759,524 หุ้น คิดเป็นจํานวนผู้ เข้าประชมุทัง้สิน้ 180 ราย 

ท่ีประชุมได้พิจารณาออกเสยีงลงคะแนนและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สาํหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสยีง

ดงัตอ่ไปนี ้(ปิดลงมติเวลา 15.09 นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 634,635,124 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 634,635,124 100.0000 

งดออกเสยีงลงคะแนน 1,124,400 - 

   

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมายจากผลการดําเนินงาน 

  ปี 2560 

ผู้ดําเนินการประชมุได้เรียนเชิญนางกานต์สดุา นําเสนอข้อมลูตอ่ท่ีประชมุ โดยนางกานต์สดุาแถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ ตาม 

พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ”) มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 38 กําหนด

ว่า “บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วย

ขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ จะมี

ข้อบงัคบัหรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้ต้องมีทนุสาํรองมากกวา่นัน้” 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561  

ปัจจุบนั ทนุจดทะเบียนของบริษัทมีจํานวน 819,949,729 บาท โดยบริษัทฯ ได้ทําการจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 

เป็นจํานวน 81,994,972.90 บาท โดยบริษัทฯ ได้ตัง้สํารองตามกฎหมายไว้ครบจํานวนร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนแล้วในปี 

2560 ซึง่ครบตามอตัราท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเพ่ืออนมุตัิงดการจดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมาย  

ผู้ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสยั ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถาม

รายละเอียดอ่ืนใด จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ  

ในระหว่างวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จํานวน 4 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 400 หุ้น รวมเป็นจํานวนหุ้น

ทัง้สิน้ 635,759,924 หุ้น คิดเป็นจํานวนผู้ เข้าประชมุทัง้สิน้ 184 ราย 

ท่ีประชุมได้พิจารณาออกเสยีงลงคะแนนและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนมุตัิงดการจดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมายจากผลการดําเนินงานในปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้(ปิดลงมติเวลา 15.13 

นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 634,635,524 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 634,635,524 100.0000 

งดออกเสยีงลงคะแนน 1,124,400 - 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2560 

ผู้ดําเนินการประชมุได้เรียนเชิญ นางกานต์สดุา เป็นผู้ นําเสนอรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ  

นางกานต์สดุา ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลในแตล่ะปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ 

มาตรา 115 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 37 กําหนดว่า “ห้ามมิให้แบง่เงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ี

บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ห้ามมใิห้จ่ายเงินปันผล” 

จากผลการดําเนินงานประจําปี 2560 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) กําไรสทุธิจํานวน 

515.78 ล้านบาท แต่ยังมีผลขาดทุนสะสม (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) เท่ากับ 3,054.06 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงิน 

ปันผลได้ ดงันัน้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตัิงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงาน  

ปี 2560 

 

-จงใจเวน้ว่าง- 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561  

 สาํหรับข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา ปรากฏดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

กําไร/(ขาดทนุ) สทุธิ : ล้านบาท 515.78 408.25 (930.00) (3,963.3) 254.2 

กําไร/(ขาดทนุ) สะสม : ล้านบาท (3,054.06) (3,580.60) (3,970.49) (3,015.2) 948.1 

กําไร/(ขาดทนุ) ตอ่หุ้น : บาท 0.63 0.50 (1.13) (6.02)* 0.45* 

อัตราการจ่ายเงนิปันผล      

- เงินปันผลระหวา่งกาล (บาทตอ่หุ้น) - - - - - 

- เงินปันผลประจําปี (บาทตอ่หุ้น) เสนองด - - - - 

รวมอัตราการจ่ายเงนิปันผลทัง้ปี   - - - 

จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น) – ใหม ่ 819.9 819.9 819.9 819.9 636.3 

รวมเงินปันผลจา่ยทัง้ปี (ล้านบาท) - - - - - 

สดัสว่นการจา่ยเงินปันผล (ร้อยละ) - - - - - 

 * ถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกั 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสยั ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถาม

รายละเอียดอ่ืนใด จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ   

ในระหว่างวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จํานวน 1 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 100 หุ้น รวมเป็นจํานวนหุ้น

ทัง้สิน้ 635,760,024 หุ้น คิดเป็นจํานวนผู้ เข้าประชมุทัง้สิน้ 185 ราย 

ท่ีประชุมได้พิจารณาออกเสยีงลงคะแนนและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนมุตัิงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2560 ด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้(ปิดลงมติเวลา 15.15 นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 634,635,624 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 634,635,624 100.0000 

งดออกเสยีงลงคะแนน 1,124,400 - 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ  

ผู้ ดําเนินการประชุมได้เรียนเชิญ  ดร.นริศ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนนําเสนอ

รายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ 

ดร.นริศ แถลงต่อท่ีประชมุว่าเพ่ือให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 14 ซึง่กําหนดให้

กรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททัง้หมด สําหรับปี 2561 นี ้
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561  

กรรมการบริษัทท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 ท่าน จากจํานวนกรรมการบริษัททัง้หมด 11 ท่าน 

ประกอบด้วยบคุคลท่ีปรากฎในตาราง ดงันี ้

รายช่ือกรรมการท่ีครบวาระ ตาํแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ตาํแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย 

นางสาวบุษบา ดาวเรือง รองประธานกรรมการ 
 

 ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธรุกิจ 

 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

 ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม 

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม 

นางสาวสวุิมล จงึโชติกะพิศฐิ กรรมการ  กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

 ท่ีปรึกษา 

นายสุวทิย์ มาไพศาลสิน กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

 กรรมการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 

นางวีระนชุ ธรรมาวรานคุปุต์ กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 

นอกจากนี ้เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ 

ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการลว่งหน้า สําหรับการ

ป ระ ชุม สา มัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ฯ  ผ่ า น เว็บ ไซ ต์ ข อ งบ ริษั ท ฯ  ท่ี  www.gmmgrammy.com ตั ง้แ ต่ วัน ท่ี  10 ตุล าค ม  2560 ถึ ง 

วนัท่ี 12 มกราคม 2561 แตป่รากฏวา่ไมม่ผีู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลเข้ามายงับริษัทฯ  

ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ในการประชมุครัง้ท่ี 1/2561 เมื่อวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2561 

จึงได้กลัน่กรองและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสม  ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการท่ี

ครบวาระแต่ละท่าน โดยคํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ เป็นสําคญั ภายใต้นโยบาย หลกัเกณฑ์ และกระบวนการสรรหา

กรรมการของบริษัทฯ  จึงได้มีความเห็นวา่กรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนง่ตามวาระจํานวน 4 ทา่น ได้แก่ นางสาวบษุบา 

ดาวเรือง   นางสาวสวุิมล จึงโชติกะพิศิฐ  นายสวุิทย์ มาไพศาลสิน  และนางวีระนุช  ธรรมาวรานุคุปต์  สมควรท่ีจะได้รับการ

แต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ  ต่อไปอีกวาระหนึง่ เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามท่ีพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน

จํากดัฯ และหนว่ยงานกํากบัดแูลกําหนด   ทัง้ยงัเป็นบคุคลผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์

ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีวิสยัทศัน์ท่ีกว้างไกล สามารถปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการได้เป็นอยา่งดี  มีสว่นเกือ้กูลและให้

การสนบัสนนุงานของคณะกรรมการบริษัทอนัก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมาได้เป็นอยา่งดี 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองคณุสมบตัิกรรมการ 

 นางสาวสวุิมล จึงโชติกะพิศิฐ ดํารงตําแหนง่กรรมการในบริษัท จดุตัง้ต้น จํากดั ซึง่มีวตัถปุระสงค์ในการประกอบ

กิจการสง่เสริมธุรกิจเพ่ือสงัคม (Social Enterprise) โดยบริษัท จดุตัง้ต้น จํากดั ถือหุ้นใน บริษัท เสอืติดปีกครับ จํากดั ในสดัสว่น 

50% โดยบริษัท เสือติดปีกครับ จํากดั มีการผลิตรายการโทรทศัน์ ซึ่งเป็นการประกอบกิจการอนัมีลกัษณะคล้ายคลงึกบักิจการ

ของบริษัท ทัง้นี ้ในปี 2559 บริษัท เสอืติดปีกครับ จํากดั ได้นําเสนอรายการโทรทศัน์เพ่ือช่วยสนบัสนนุธุรกิจ Startup ของคนรุ่น
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ใหมใ่นสงัคม โดยนางสาวสวุิมล จงึโชติกะพิศิฐ ได้ดํารงตําแหนง่กรรมการและถือหุ้นจํานวน 1 หุ้นในบริษัท เสอืติดปีกครับ จํากดั 

ดงักลา่วด้วย จึงขอแจ้งให้ท่ีประชมุรับทราบ 
ข้อมลูเร่ืองการมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระ 

ตามคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัทและประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนท่ี ทจ.28/2551 ท่ีกําหนดว่า

กรรมการอิสระต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง  แตใ่นกรณีท่ีกรรมการอิสระมีการให้บริการทางวชิาชีพเกินมลูคา่ท่ีกําหนดดงักลา่ว สามารถได้รับการผอ่นผนัตอ่เมื่อบริษัท

ได้จดัให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองดงักลา่ว จึงขอเปิดเผยข้อมลูให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบดงันี ้

(ก) กรรมการที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ : นางวีระนชุ ธรรมาวรานคุปุต์ (ปัจจุบนั

ดํารงตําแหนง่ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ) 

(ข) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ : บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส 

จํากัด เป็นท่ีปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทและบริษัทในเครือ โดยนางวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์ ดํารงตําแหน่ง

กรรมการผู้มีอํานาจในบริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จํากัด ซึ่งท่ีผ่านมาบริษัทฯได้ทําการจ่ายค่าท่ี

ปรึกษากฎหมายให้กับ  บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จํากัด ตัง้แต่ปี 2559 – 2560 เป็นเงินทัง้สิน้

ประมาณ 18.56 ล้านบาท 

(ค) เหตุผลและความจําเป็นที่ ยังคงเสนอแต่งตั ้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ : นางวีระนุช                        

ธรรมาวรานคุปุต์ เป็นผู้มีประสบการณ์และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีความเป็นมืออาชีพใน

การเป็นท่ีปรึกษากฎหมายท่ีได้รับการยอมรับโดยทัว่ไป สามารถให้ความเห็นและข้อแนะนําทางกฎหมายท่ีเป็น

ประโยชน์กบับริษัทฯ ตลอดมาทําให้ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถดําเนินไปได้อย่างราบร่ืน เหมาะสมและไม่ขดัต่อ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง   

(ง) ความเห็นของคณะกรรมการในการเสนอแต่งตัง้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ : คณะกรรมการบริษัท 

(โดยไมน่บัรวมกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยี คอื นางวีระนชุ ธรรมาวรานคุปุต์) ได้พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 ของ 

พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ แล้วมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า การให้บริการทางวิชาชีพดังกล่าว มิได้มีผลกระทบต่อการ

ปฏิบัติหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของนางวีระนุช                

ธรรมาวรานคุปุต์ ซึ่งนางวีระนชุ ธรรมาวรานคุปุต์ ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงัและความ

ซื่อสตัย์สจุริต รวมทัง้ได้มีการปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย   วตัถปุระสงค์  ข้อบงัคบัของบริษัท  มติคณะกรรมการ  

ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นอยา่งดีตลอดระยะเวลาในการดํารงตําแหนง่ท่ีผา่นมา 

ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่นับรวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียทัง้  4  ท่านท่ีครบวาระ) จึงได้พิจารณาตาม

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ และเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาแต่งตัง้บคุคลทัง้ 4 ท่านดงัท่ี

กลา่วมาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง  โดยประวตัิและข้อมลูท่ีเก่ียวข้องของบคุคลดงักลา่วและนิยามกรรมการ

อิสระ ได้นําเสนออยูใ่นเอกสารประกอบการประชมุท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นแล้ว 

จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งว่าเพ่ือให้ท่ีประชุมได้ออกเสียงลงคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส นางสาวบุษบา 

ดาวเรือง   นางสาวสวุิมล จึงโชติกะพิศิฐ  นายสวุิทย์ มาไพศาลสิน  และนางวีระนชุ  ธรรมาวรานคุุปต์ ขอออกจากห้องประชุม

เป็นการชัว่คราวและจะกลบัเข้ามาอีกครัง้เมื่อการลงคะแนนเสยีงในวาระนีเ้สร็จสิน้แล้ว  
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ผู้ดําเนินการประชมุได้ชีแ้จงท่ีประชุมวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ การลงคะแนน

เสียงนี ้จะให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล และขอให้ผู้ ถือหุ้นแสดงตนและมอบบตัรลงคะแนนให้

เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ เฉพาะ กรณีที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านัน้ และหลงัจากท่ีประชุมได้ลงคะแนนครบทัง้ 4 ท่าน

แล้ว ผู้ดําเนินการประชุมจึงจะประกาศผลคะแนนของทัง้ 4 ท่าน พร้อมกนั อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นไปตามแนวปฏิบตัิท่ีดีภายใต้ 

“โครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีของบริษัทจดทะเบียน” โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

ดงันัน้บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทกุรายท่ีเข้าประชุมและลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ใน

วาระนีด้้วย โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนเสียงโดยกาในช่อง ”เห็นด้วย” พร้อมลงนามกํากบัและส่งมอบบตัรลงคะแนนให้กับ

เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ หลงัจากเสร็จสิน้การประชมุด้วย 

เมื่อการลงคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ผู้ดําเนินการประชมุได้เชิญให้กรรมการทัง้ 4 ทา่นกลบัเข้าสูห้่องประชมุ และเปิดโอกาสให้

ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามข้อสงสยั ปรากฏวา่ไมม่ีทา่นใดสอบถามรายละเอียดอ่ืนใด จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ   

ในระหว่างวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จํานวน 3 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 2,930 หุ้น รวมเป็นจํานวนหุ้น

ทัง้สิน้ 635,762,954 หุ้น คิดเป็นจํานวนผู้ เข้าประชมุทัง้สิน้ 188 ราย 

ท่ีประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตัง้

กรรมการทัง้ 4 ท่าน ได้แก่ (1)นางสาวบุษบา ดาวเรือง   (2)นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ  (3)นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน  และ 

(4)นางวีระนชุ  ธรรมาวรานคุปุต์ ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้(ปิดลงมติ

เวลา 15.24 นาฬิกา) 

ท่านที่ 1: นางสาวบุษบา  ดาวเรือง รองประธานกรรมการบริษัท 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 634,638,554 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 634,638,554 100.0000 

งดออกเสยีงลงคะแนน 1,124,400 - 

ท่านที่ 2: นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ กรรมการบริษัท  

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 634,050,186 99.9073 

ไมเ่ห็นด้วย 588,368 0.0927 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 634,638,554 100.0000 

งดออกเสยีงลงคะแนน 1,124,400 - 

  

-จงใจเวน้ว่าง- 
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ท่านที่ 3: นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน  กรรมการอิสระ 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 634,638,554 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 634,638,554 100.0000 

งดออกเสยีงลงคะแนน 1,124,400 - 

ท่านที่ 4: นางวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์  กรรมการอิสระ 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 585,047,986 92.1860 

ไมเ่ห็นด้วย 49,590,568 7.8140 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 634,638,554 100.0000 

งดออกเสยีงลงคะแนน 1,124,400 - 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะะกรรมการชุดย่อย 

  สาํหรับปี 2561 

ผู้ดําเนินการประชุมเรียนเชิญ ดร.นริศ ชัยสตูร ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน เป็นผู้ ชีแ้จง

รายละเอียดต่อท่ีประชุม โดยดร.นริศแถลงว่าคณะกรรมการบริษัทโดยการนําเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาเร่ือง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย สําหรับปี 2561 โดยได้กลัน่กรองและพิจารณาอย่าง

ละเอียดถึงความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ี บทบาท ความรับผิดชอบ ความสมเหตสุมผลกบัประโยชน์ท่ีได้รับจากกรรมการรวมถึง

การขยายตวัทางธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมกบัได้เปรียบเทียบอ้างอิงกบับริษัทอ่ืนท่ีอยูใ่นหมวดอตุสาหกรรมเดียวกนัและลกัษณะ

ของธุรกิจท่ีใกล้เคียงกนั รวมทัง้ได้มีการนําผลสาํรวจคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ประจําปี 2559 ท่ีจดัทําโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) มาพิจารณาประกอบด้วย จึงมีความเห็นพ้อง

ต้องกนัวา่เมื่อพิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ ท่ีใช้ในการกําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการดงัท่ีกลา่วแล้ว  คา่ตอบแทนคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ใกล้เคียงกบัคา่เฉลีย่โดยรวมของตลาด จึงเห็นสมควรให้เสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้

ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบสําหรับปี 2561 รวมเป็น

จํานวนเงิน 6,650,000 บาท (หกล้านหกแสนห้าหมื่นบาท) ซึ่งเทา่กบัวงเงินคา่ตอบแทนในปีท่ีผา่นมา โดยคณะกรรมการชดุยอ่ย

อ่ืนไมม่ีการจ่ายคา่ตอบแทน สรุปได้ดงันี ้

1)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและ

คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบสาํหรับปี 2561 ดงันี ้
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1.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

 เห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเป็นวงเงินรวม

ทัง้สิน้ 6,650,000 บาท (หกล้านหกแสนห้าหมื่นบาท) ซึง่เป็นวงเงินรวมเทา่กบัปีท่ีผา่นมา ประกอบด้วย คา่ตอบแทนประจําเดือน 

คา่เบีย้ประชมุ (ตามท่ีเข้าร่วมประชมุตอ่ครัง้) และคา่บําเหน็จประจําปี  

                      (หนว่ย : บาท / ปี) 

คณะ 2561 (ที่เสนอ) ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

คณะกรรมการบริษัท รวมคา่ตอบแทนท่ีขออนมุตัิ

จ่ายทัง้สิน้ไมเ่กิน 

6,650,000 บาท 

รวมคา่ตอบแทนท่ีจา่ย

ทัง้สิน้ไมเ่กิน 

6,650,000 บาท 

6,000,000 6,000,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 650,000 650,000 

 

1.2) ค่าตอบแทนที่มิใช่ตวัเงนิ/สิทธิประโยชน์อื่น 

 - ไมม่ ี- 

2)  เกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดงันี ้

• ค่าตอบแทนประจาํเดือน ท่ีจ่ายให้กบัคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายทกุเดือน โดยมีอตัราการจ่ายดงันี ้

คณะ ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนประจาํเดือน (บาท / คน / เดอืน) 

2561 (เสนอ) 2560 2559 2558 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริษัท 50,000 50,000 - - 

กรรมการอิสระ  20,000 20,000 - - 

กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 20,000 20,000 - - 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร * - ไมจ่่าย - - ไมจ่่าย - - - 

หมายเหต:ุ * เนือ่งจากเห็นว่ากรรมการทีเ่ป็นผู้บริหารได้รบัผลตอบแทนจากการทํางานในฐานะพนกังานของบริษัทฯ แล้ว 

• เบีย้ประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัท ท่ีเข้าร่วมประชมุ) โดยมีอตัราการจ่ายดงันี ้

คณะ ตาํแหน่ง 
ค่าเบีย้ประชุม (บาท / คน / ครัง้) 

2561 (เสนอ) 2560 2559 2558 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริษัท 20,000 20,000 13,000 13,000 

กรรมการอิสระ  20,000 20,000 3,000 3,000 

กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 20,000 20,000 3,000 3,000 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร * - ไมจ่่าย - - ไมจ่่าย - 3,000 3,000 

หมายเหต:ุ * เนือ่งจากเห็นว่ากรรมการทีเ่ป็นผู้บริหารไดร้บัผลตอบแทนจากการทํางานในฐานะพนกังานของบริษทัฯ แล้ว 
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• บาํเหน็จประจาํปี  

การจัดสรรค่าบําเหน็จรายปี มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรคือ ค่าบําเหน็จสําหรับปี 2561 จะจ่ายจากวงเงิน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบส่วนท่ีเหลือหลงัจากหักด้วยจํานวนเงินค่าตอบแทน

ประจําเดือนและคา่เบีย้ประชมุทัง้หมดท่ีจา่ยให้กบักรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ โดยคา่บําเหน็จท่ีกรรมการจะได้รับจะ

คํานวณตามสดัสว่นจํานวนครัง้ในการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละราย โดยจดัสรรให้ประธานกรรมการ

บริษัทคิดเป็น 2 เทา่ ของจํานวนครัง้ท่ีเข้าประชมุคณะกรรมการบริษัท สว่นกรรมการอิสระ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการ

ท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร คิดเป็น 1 เทา่ของจํานวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ ทัง้นีป้ระธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้ พิจารณา

อนมุตัิการจดัสรรบําเหน็จตามเกณฑ์ดงักลา่ว 
  

3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น 

 เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตัิการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยท่ี

แตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท ดงันี ้

 คณะกรรมการตรวจสอบ  

เกณฑ์การจดัสรรคา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดดงันี ้

• ค่าตอบแทนประจาํเดือน ท่ีจ่ายให้กบัคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายทกุเดือน โดยมีอตัราการจ่ายดงันี ้

  คณะ ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทนประจาํเดือน 

(บาท / คน / เดือน) 

 

ค่าตอบแทนรายปี * 

(บาท / คน / ปี) 

2561 (เสนอ) 2560 2559 2558 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 30,000 200,000 200,000 

กรรมการตรวจสอบ  10,000 10,000 150,000 150,000 

หมายเหตุ : * เปลีย่นการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบเป็นรายปี เป็นการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ตัง้แต่ ปี 2560 เป็นต้นมา  

• เบีย้ประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการตรวจสอบ ท่ีเข้าร่วมประชมุ) โดยมีอตัราการจ่ายดงันี ้

คณะ ตาํแหน่ง 
ค่าเบีย้ประชุม (บาท / คน / ครัง้) 

2561 (เสนอ) 2560 2559 2558 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 - - 

กรรมการตรวจสอบ  20,000 20,000 - - 

• ค่าตอบแทนที่มิใช่ตวัเงนิ / สทิธิประโยชน์อื่น 

  -ไมม่-ี 

 คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ 

 คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ และคณะกรรมการบริหารกลุม่ ไมม่ีการจ่ายคา่ตอบแทน 
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ผู้ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสยั ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถาม

รายละเอียดอ่ืนใด จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ  

ในระหว่างวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จํานวน 4 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น  669  หุ้น รวมเป็นจํานวนหุ้น

ทัง้สิน้ 635,763,623 หุ้น คิดเป็นจํานวนผู้ เข้าประชมุทัง้สิน้ 192 ราย 

 ท่ีประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นซึ่งมาประชมุ อนมุตัิกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับปี 2561 รวม

เป็นเงินจํานวน 6,650,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนในปีท่ีผ่านมา โดยคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนไม่มีการจ่าย

คา่ตอบแทน ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีดงัตอ่ไปนี ้(ปิดลงมติเวลา 15.35 นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 634,638,760 99.8231 

ไมเ่ห็นด้วย 463 0.0001 

งดออกเสยีงลงคะแนน 1,124,400 0.1769 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 635,763,623 100.0000 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีสาํหรับปี 2561 

ผู้ดําเนินการประชมุ ได้เรียนเชิญ ดร.นริศ เป็นผู้ นําเสนอรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ  

ดร.นริศ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายซึ่งกําหนดให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้

ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปี  และตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี 

กจ.39/2548 (ฉบับท่ี 20) เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการ

ดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ ท่ีกําหนดเก่ียวกบัเร่ืองการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี สรุปประเด็นสําคญัได้ดงันี ้“บริษัทจด

ทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและ

แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว (5) ห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทสามารถแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี

รายใหม่ที่สังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้และบริษัทจะแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจาก

การปฏิบัติหน้าที่ เน่ืองจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เม่ือพ้นระยะเวลาอย่างน้อย (2) 

สองรอบปีบัญชี นับแต่วันที่ ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่” นัน้ 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลัน่กรองการเลอืกผู้สอบบญัชีแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมพิจารณา

อนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จาํกัด (“อีวาย”) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สาํหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งอีวายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาตัง้แต่ปี 2538 (รวม 23 ปี) และถือได้ว่ามีมาตรฐานการ

ทํางานท่ีดี มีความเป็นอิสระในการทํางาน มีผลงานในการปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีเป็นท่ีน่าพอใจ จึงเห็นควรกําหนดให้

ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ตอ่ไปนี ้เป็นผู้ ทําการสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯกลา่วคือ:  

-จงใจเวน้ว่าง- 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561  

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ: 

(1) นายเติมพงษ์  โอปนพนัธ์ุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4501 หรือ 

  (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2554-2555 และ ปี 2560)  

(2) นายกฤษดา เลศิวนา   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4958 หรือ   

 (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2556-2559) 

(3) นางพนูนารถ เผา่เจริญ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5238 

 (ยงัไมเ่คยลงลายมอืช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ)   

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ สอบบัญชีดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้อีวายจัดหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของ 

อีวาย ทําหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ ซึง่ผู้สอบบญัชีผู้ลงนาม

ตรวจสอบหรือสอบทานท่ีเสนอข้างต้นมิได้มีความสมัพนัธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ  บริษัทในเครือ  ผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่  หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

นอกจากนีแ้ล้วผู้สอบบญัชีของ อีวาย ท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในเครือ มีดงันี:้  

ผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือ: 

(1) นายเติมพงษ์  โอปนพนัธ์ุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4501 หรือ 

(2) นายกฤษดา เลศิวนา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4958 หรือ 

(3)  นางพนูนารถ เผา่เจริญ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5238 

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ: 

 คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว เห็นสมควร

เสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตัิค่าสอบบัญชีสําหรับปี 2561 ของบริษัทฯ เป็นจํานวนเงิน 3,053,600 บาท 

(สามล้านห้าหมื่นสามพนัหกร้อยบาท) ซึ่งเท่ากบัค่าสอบบญัชีในปี 2560 ท่ีผ่านมา (ไม่รวมค่าสอบบญัชีท่ีอาจเพ่ิมขึน้จากการ

ควบรวมกิจการหรือการขยายธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ในอนาคต) โดยเห็นว่าค่าสอบบญัชีดงักลา่วเป็นราคาท่ีเหมาะสมแล้วเมื่อ

เปรียบเทียบกบัผู้สอบบญัชีรายอ่ืนท่ีเสนอมายงับริษัทฯ   

ทัง้นี ้ในรอบปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ และบริษัทในเครือไม่มีการรับบริการอ่ืน(Non-audit services fee) จากอีวาย ค่าสอบ

บญัชีของบริษัทฯ สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้             

                (หนว่ย: บาท) 

บริษัท 

ค่าสอบบัญช ี

ปี 2561  

(ที่เสนอ) 

เพิ่ม / (ลด) 

คิดเป็น  

ค่าสอบบัญช ี

ปี 2560 

เพิ่ม / (ลด) 

คิดเป็น 

  

ค่าสอบบัญช ี

ปี 2559 

-  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) 3,053,600 0% 3,053,600 4.58% 2,920,000 

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

ผู้ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามข้อสงสยั ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามข้อ

สงสยั ผู้ดําเนินการประชมุจึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ  
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561  

ท่ีประชุมได้พิจารณาออกเสยีงลงคะแนนและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชี ประจําปี 2561 ตามท่ีเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี ้(ปิดลงมติ

เวลา 15.39 นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 634,638,760 99.9999 

ไมเ่ห็นด้วย 463 0.0001 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 634,639,223 100.0000 

งดออกเสยีงลงคะแนน 1,124,400 - 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นางกานต์สดุา เป็นผู้ นําเสนอรายละเอียดของวาระนีต้่อท่ีประชุม นางกานต์สดุา ได้

ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติม

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อท่ี 21  ข้อท่ี 22 และข้อท่ี 28 เพ่ือให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 

100 ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยคําสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เพ่ือให้สอดคล้องกบัประกาศคณะรักษาความ

สงบแหง่ชาติ เร่ืองการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และฉบบัท่ี 74/2557 เร่ืองการประชมุ

ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ โดยมีสาระสาํคญัของการเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบับริษัทฯ ดงันี ้

ข้อบังคับบริษัทฯ ฉบบัปัจจุบนั ข้อบังคับบริษัทฯ ที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อที่  21. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมา

ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดจึงจะ

เป็นองค์ประชุม ในกรณี ท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ี

ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธาน

กรรมการให้รองประธานเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน

กรรมการหรือมีแต่ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึ่ง

มาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุให้ถือเสยีงข้างมาก 

กรรมการคนหนึง่มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน แต่

กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานใน

ท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

 

ข้อ 21. ในการประชมุคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุม

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดจึงจะเป็นองค์

ประชุมในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่

สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รอง

ประธานเป็นประธาน  ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่

ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ให้กรรมการซี่งมาประชุมเลือก

กรรมการคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ในการประชุมคณะกรรมการแตล่ะครัง้ ประธานในท่ี

ประชุมจะกําหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและ

ดําเนินการใดๆ ในการประชมุดงักลา่วผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ก็ได้  โดยท่ีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3)  ขององค์

ประชุมต้องอยู่ในท่ีประชุมแห่งเดียวกัน  และกรรมการ

ทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยขณะท่ีมีการ

ประชมุ 

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองต้อง
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561  

ข้อบังคับบริษัทฯ ฉบบัปัจจุบนั ข้อบังคับบริษัทฯ ที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม 

มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  

โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทัง้เสียงและภาพแล้วแต่กรณี 

ของกรรมการทุกรายในท่ีประชุมตลอดระยะเวลาท่ีมีการ

ประชุม  รวมทัง้ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดจาก

บนัทึกดงักลา่ว และมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ

อิเลก็ทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกลา่วมาข้างต้น  

ถือวา่เป็นการเข้าร่วมประชมุอนัสามารถนบัเป็นองค์ประชมุได้  และ

ถือวา่การประชมุคณะกรรมการผ่านสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่วมีผล

เช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายและ

ข้อบงัคบัฉบบันี ้

การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุคณะกรรมการให้ถือ

เสยีงข้างมาก  โดยกรรมการคนหนึง่มีเสยีงหนึง่เสยีงในการ

ลงคะแนน  เว้นแตก่รรมการซึง่มสีว่นได้เสยีในเร่ืองใด  ไมม่ี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้  ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนั

ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็น

เสยีงชีข้าด 

 

ข้อที่  22. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน

กรรมการหรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมายสง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงั

กรรมการไม่น้อยกว่า  7 วนัก่อนหน้าวนัประชุม เว้นแต่ใน

กรณีจําเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท

จะแจ้งการนดัประชุมโดยวิธีอ่ืน และกําหนดวนัประชมุให้เร็ว

กวา่นัน้ก็ได้ 

ข้อ 22.ในการเรียกประชมุคณะกรรมการ  ให้ประธาน

กรรมการหรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมายสง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงั

กรรมการไมน้่อยกวา่ 7 (เจ็ด) วนัก่อนหน้าวนัประชมุ  เว้นแต่

ในกรณีจําเป็นรีบดว่นเพ่ือรักษาสทิธิหรือประโยชน์ของ

บริษัทจะแจ้งการนดัประชมุโดยวธีิอ่ืน  และกําหนดวนั

ประชมุเร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

ในการจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุคณะกรรมการ  

รวมทัง้เอกสารประกอบการประชมุคณะกรรมการ  บริษัท

อาจจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุและเอกสารประกอบการ

ประชมุดงักลา่วทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์แทนก็ได้  ในการ

นีผู้้มีหน้าท่ีจดัการประชมุต้องจดัเก็บสาํเนาหนงัสอืเชิญ

ประชมุและเอกสารประกอบการประชมุไว้เป็นหลกัฐาน  โดย

จะจดัเก็บในรูปข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561  

ข้อบังคับบริษัทฯ ฉบบัปัจจุบนั ข้อบังคับบริษัทฯ ที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อที่ 28. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็น

การประชมุสามญัประจําปี ภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุ

ของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วมาแล้ว 

ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั ซึง่คณะกรรมการจะเรียก

ประชมุเมื่อใดก็ได้ สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 5 

ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 

25 คนซึง่นบัรวมกนัไมน้่อยกวา่ 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นท่ี

จําหนา่ยได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัทําหนงัสอืขอให้

คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญั

เมื่อใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้

ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้

คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 

เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อที่ 28. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น

การประชุมสามญัประจําปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุ

ของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วมาแล้ว 

ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียก

ประชมุเมื่อใดก็ได้ สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนบัรวมกันได้

ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้

ทัง้หมดจะเข้าช่ือกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก

ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง

ระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือ

ดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ

ประชุมผู้ ถือหุ้ นภายในสี่สิบห้า (45) วัน  นับแต่วันท่ีได้รับ

หนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชุมภายใน

ระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนัหรือผู้

ถือหุ้ นคนอ่ืนๆ รวมกันได้จํานวนหุ้ นตามท่ีบังคับไว้นัน้จะ

เรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วนันับแต่วนัครบ

กําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือวา่เป็น

การประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัท

ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจําเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการ

ประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นการ

เรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ใดจํานวนผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาร่วมประชมุไมค่รบองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ข้อ 30 ผู้

ถือหุ้นตามวรรคสีต้่องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายท่ีเกิด

จากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 
 

 นอกจากนี ้ขออนมุตัิให้บคุคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ท่ี

กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคําหรือดําเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของ

นายทะเบียน 

 ทัง้นี ้ในการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ดงักล่าว ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  

มาตรา 31 วรรคแรก บญัญัติวา่  “ภายใต้บงัคบัมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบั
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561  

ของบริษัทได้เมื่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม

และมีสทิธิออกเสยีง” จึงเห็นสมควรเสนอวาระนีใ้ห้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 พิจารณาอนมุตัิ 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามข้อสงสยั ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถาม

รายละเอียดอ่ืนใด จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ  

ท่ีประชมุได้พิจารณาออกเสยีงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อท่ี 21 ข้อท่ี 22 และ 

ข้อท่ี 28  ตามท่ีเสนอข้างต้นทกุประการ และอนมุตัิให้บคุคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบั

ของบริษัทฯ  ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคําหรือดําเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไป

ตามคําสัง่ของนายทะเบียน  โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปงนี ้(ปิดลงมติเวลา 15.44 นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 634,639,223 99.8231 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสยีงลงคะแนน 1,124,400 0.1769 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 635,763,623 100.0000 

วาระที่ 10 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ผู้ดําเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีประสงค์จะเสนอเร่ืองอ่ืนให้ท่ีประชมุพิจารณา เพ่ือให้

สิทธิผู้ ถือหุ้ นตามมาตรา 105 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ  แต่ปรากฎว่าไม่มีผู้ ใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชุมพิจารณา

นอกเหนือจากวาระท่ีกําหนดในหนงัสอืนดัประชมุ  

จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชมุจึงกลา่วเชิญประธานปิดการประชมุ  

ประธานท่ีประชมุกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีได้สละเวลามาร่วมประชมุในครัง้นี ้และกลา่วปิดการประชมุ 

 

ปิดประชุมเวลา : 15.48 นาฬิกา 

 

 

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

(นางสาวบษุบา ดาวเรือง) 

 

 

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

(นางโสมสดุา ร่วมภมูสิขุ)  

 




