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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2548 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) 

 
 

 ประชุมเมื่อวันจันทร ที่ 25 เมษายน 2548 เวลา 16.00 น. ณ หอง Auditorium ชั้น 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส 
เลขท่ี 50 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  

 

 

เปดการประชุม  
 

โดยนางสาวบุษบา  ดาวเรือง ประธานกรรมการบริหาร ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ใหทําหนาที่เปน
ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กลาวเปดประชุม และกลาวตอนรับผูถือหุนทุกทานเขาสูการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2548 หลังจากนั้นประธานฯ ไดแนะนํากรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร และผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ที่เขารวมประชุม ดังมีรายชื่อตอไปนี้   
 

กรรมการบริษัท  กรรมการบริหาร  และกรรมการตรวจสอบ ท่ีเขารวมประชุม  จํานวน 7 ทาน ดังนี้ 
1. นายไพบูลย    ดํารงชัยธรรม  ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายบรรยง พงษพานิช กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายไชย  ณ ศีลวันต  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
4. นายเดช  บุลสุข กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นางสาวบุษบา ดาวเรือง กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร 
6. นางสายทิพย  มนตรีกุล ณ อยุธยา กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 
7. นายสุเมธ       ดํารงชัยธรรม  กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 

 

กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร  ท่ีลาประชุม  จํานวน 1 ทาน คือ 
   นายกิตติศักดิ์ ชวงอรุณ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 

 

เจาหนาท่ีบริหาร ท่ีเขารวมประชุม  จํานวน 2 ทาน ดังนี้ 
1. นางฐิติมา รุงขวัญศิริโรจน รองกรรมการผูอํานวยการ สายงานบัญชีการเงินและสารสนเทศ 
2. นางจุฑาทิพ อดุลพันธุ ผูอํานวยการประจําสํานักประธานกรรมการ 

 

ผูสอบบัญชีของบริษัท  ท่ีเขารวมประชุม  จํานวน 1 ทาน คือ 
    นายณรงค   พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3315 

ตัวแทนจากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
 

แจงองคประชุม  
 

ประธานกลาววาการประชุมสามัญผูถือหุนในวันนี้ มีผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 37 ราย รวมเปน
จํานวนหุน 285,916,729 หุน และมีผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุนมารวมประชุม จํานวน 24 ราย รวมเปนจํานวนหุน 59,195,873 
หุน (ซึ่งมีผูถือหุนที่มอบฉันทะใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะทั้งหมดจํานวน 6 ราย รวมเปนจํานวนหุน 6,196,900 หุน) 
ดังนั้น รวมจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุน ทั้งส้ิน 61 ราย รวมเปนจํานวนหุนทั้งส้ิน 
345,112,602 หุน คิดเปนรอยละ 70.43 ของจํานวนหุนทั้งส้ินของบริษัทฯ จํานวน 490 ลานหุน (เทากับจํานวนหุนจดทะเบียน
จํานวน 500 ลานหุน หักดวยหุนซื้อคืนซึ่งไมนับเปนองคประชุม จํานวน 10 ลานหุน) ครบเปนองคประชุม 
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 หลังจากนั้น  ประธานฯ ไดมอบหมายให นายสุเมธ ดํารงชัยธรรม กรรมการบริษัท และรองกรรมการผูอํานวยการ
อาวุโสสายงานสนับสนุนกลางและพัฒนาธุรกิจ  เปนผูดําเนนิการประชุม  (“ผูดําเนินการประชุม”) เพ่ือดําเนินการประชุมไปตาม
ระเบียบวาระตางๆ ตอไป  
 
 กอนเริ่มการประชุม ผูดําเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงในแตละวาระวา  ผูดําเนินการประชุมจะเรียน
ถามผูถือหุนที่มารวมประชุมดวยตนเองในแตละวาระวามีผูใดคัดคานหรืองดออกเสียงหรือไม ถาไมมีผูคัดคานหรืองดออกเสียง 
ถือวาที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติตามที่มีการเสนอตอที่ประชุม   สวนกรณีที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหผูอ่ืนมาประชุมแทน  ให
ถือการลงคะแนนเสียงในแตละวาระที่ผูถือหุนไดออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะ เพ่ือใชเปนคะแนนเสียงที่ใชนับเปน
มติที่ประชุม สําหรับวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระนั้น 
ขอใหทานผูถือหุนลงคะแนนแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ  
 
 เมื่อชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบรอยแลว ผูดําเนินการประชุมจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบ
วาระตางๆ ดังตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2547  ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี  26 เมษายน 2547  

ผูดําเนินการประชุม เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2547 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2547 รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุม ซึ่งไดจดัสงใหแกผูถือหุน
กอนหนาการประชุมครั้งนี้แลว 

 
จากการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จํานวนทั้งส้ิน  345,112,602 
คะแนนเสียง  ปรากฏผลเปนดังนี้ 
 

เห็นดวย  (คะแนนเสียง) ไมเห็นดวย  (คะแนนเสียง) งดออกเสียง  (คะแนนเสียง) 
344,076,905 0 1,035,697  

  
มติท่ีประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2547 ดวยคะแนนเสียง

ขางมาก 
  
วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 พรอมท้ังรับทราบผลการดําเนินงาน

สําหรับป 2547 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 
 
ผูดําเนินการประชุม แถลงผลการดําเนินงานประจําป 2547 ใหที่ประชุมรับทราบโดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
รายงานประจําป 2547 ที่จัดสงใหแกผูถือหุนไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมกอนหนานี้แลว  
 
พรอมกันนี้ ผูดําเนินการประชุมเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งงบการเงินรวม
ของบริษัทฯ และบริษัทยอย สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ซึ่งไดผานการ
ตรวจสอบและลงนามรับรองจากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯแลว 
และไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแลว  ดังมีรายละเอียดในสวนที่
เปนสาระสําคัญตอไปนี้ 
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 งบการเงินรวม 
(หนวย : ลานบาท) 2547 2546 เพิ่ม / (ลด) 
รายไดรวม 6,671 5,986 11% 
รายไดจากการขายและบริการ 6,641 5,956 12% 
ตนทุนรวม 3,772 3,325 13% 
กําไรขั้นตน 2,869 2,631 9% 
กําไรสวนของผูถือหุนสวนนอย 750 605 24% 
กําไรสุทธิสําหรับป 700 525 33% 
    
เงินปนผล 613 539 14% 
  
สินทรัพยรวม 5,907 5,026 18% 
หนี้สินรวม 2,296 1,654 39% 
สวนของผูถือหุนสวนนอย 408 280 46% 
สวนของผูถือหุนของบริษัท 3,204 3,091 4% 
  
จํานวนหุน (ลานหุน)  490 490 0% 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 1.43 1.07 34% 
เงินปนผลตอหุน (บาท) 1.25 1.10 14% 
มูลคาตามบัญชีตอหุน 6.54 6.31 4% 
อัตราสวนกําไรสุทธิตอรายไดรวม 10% 9% 11% 
อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 20% 14% 43% 
อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย 13% 10% 30% 

ทั้งนี้ ผูดําเนินการประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ ไดซักถามเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ซึ่งประเด็นคําถามและคําชี้แจงโดยกรรมการบริษัทและฝายบริหาร ปรากฏตามเอกสารแนบทาย 1 
ของรายงานการประชุมฉบับนี้  

  
 

 

ผูดําเนินการประชุมจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ
และบริษัทยอย สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 พรอมทั้งรับทราบผลการดําเนินงาน
สําหรับป 2547 ซึ่งจากการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จํานวนทั้งส้ิน
345,112,602 คะแนนเสียง  ปรากฏผลเปนดังนี้  

เห็นดวย (คะแนนเสียง) ไมเห็นดวย (คะแนนเสียง) งดออกเสียง (คะแนนเสียง) 
344,076,905 0 1,035,697 

  
มติท่ีประชุม ที่ประชุมไดรับทราบรายงานผลการดําเนินงานสําหรับป 2547 ของบริษัทฯ และมีมติอนุมัติงบการเงินของ

บริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2547 ดวยคะแนนเสียงขางมาก  ตามที่ผูดําเนินการประชุมเสนอขางตน 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรสํารองตามกฎหมายและการจัดสรรเงินปนผลประจําป 2547                 
 

1) ผูดําเนินการประชุมแถลงตอที่ประชุมวา เนื่องจากบริษัทฯไดมีการตั้งสํารองครบถวนตามกฎหมายและ
ขอบังคับของบริษัทฯแลว คือต้ังสํารองไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทจึง
เสนอใหที่ประชุมพิจารณาไมจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย 

 
2) ผูดําเนินการประชุม เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสะสมเปนสํารองสําหรับหุนซื้อคืน 

เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดมีประกาศเลขที่ กลต.ขส. (ว) 
2/2548 กําหนดใหบริษัทที่มีการซื้อหุนคืนตองจัดสรรกําไรสะสมดวยจํานวนเดียวกันเปนสํารองสําหรับหุน
ซื้อคืน ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บรษิัทฯ จึงไดดําเนินการจัดสรรกําไรสะสมเปนสํารองสําหรับหุน
ซื้อคืนเต็มจํานวนแลวทั้งส้ิน 156.6 ลานบาท จากจํานวนมูลคาหุนซื้อคืนทั้งส้ิน 156.6 ลานบาท  ซึ่งกําไร
สะสมกอนการจัดสรรสํารองสําหรับหุนซื้อคืนมีจํานวน 564.7 ลานบาท ดังนั้น จะทําใหกําไรสะสมหลังการ
จัดสรรสํารองสําหรับหุนซื้อคืนคงเหลือเปนจํานวน 408.1 ลานบาท  

 
3) ผูดําเนินการประชุมเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินปนผลแกผูถือหุน ดังตอไปนี้ 
 

1. ผูดําเนินการประชุมแจงใหที่ประชุมรับทราบเรื่องการจายเงินปนผลระหวางกาล จากมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2547 ประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2547 อนุมัติใหจายเงินปนผล
ระหวางกาลประจําป 2547  ในอัตราหุนละ 0.60 บาท จํานวนหุน 490 ลานหุน คิดเปนจาํนวนเงิน
ทั้งส้ิน 294 ลานบาท  โดยไดจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไปแลวเมื่อวันที่ 10 กันยายน 
2547 

2. ผูดําเนินการประชุมเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใหจายเงินปนผลจากการดําเนินงานของป 2547 
เพ่ิมอีกในอัตราหุนละ 0.65 บาท จํานวนหุน 490 ลานหุน คิดเปนจํานวนเงินรวม 318.5 ลานบาท โดย
กําหนดจายเงินปนผลในวันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2548 

 
ดังนั้นเมื่อรวมการจายเงินปนผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในป 2547 ทั้งป บริษัทฯ ไดจายเงินปนผล
ในอัตราหุนละ 1.25 บาท คิดเปนจํานวนเงินรวม 612.5 ลานบาท 
 

จากการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จํานวนทั้งส้ิน 345,112,602 
คะแนนเสียง  ปรากฏผลเปนดังนี้ 
 

เห็นดวย (คะแนนเสียง) ไมเห็นดวย (คะแนนเสียง) งดออกเสียง (คะแนนเสียง) 
344,076,905 0 1,035,697  

  
มติท่ีประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติไมจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย  อนุมัติการจัดสรรกําไรสะสมเปนสํารอง

สําหรับหุนซื้อคืนเต็มจํานวนทั้งส้ิน 156.6 ลานบาท  รับทราบเรื่องการจายเงินปนผลระหวางกาล ในอัตราหุนละ 
0.60 บาท และมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2547  เพ่ิมอีกในอัตราหุนละ 0.65 บาท โดยกําหนด
จายเงินปนผลในวันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2548 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ตามที่ผูดําเนินการประชุมเสนอขางตน 
 
 



บริษัท จีเอ็มเอม็ แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) 
 

 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2548  หนา 5 จาก 9 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระและกําหนด
คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท สําหรับป 2548 
 

1) ผูดําเนินการประชุม แถลงตอที่ประชุมวาเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
และขอบังคับของบริษัทฯ  ขอ 14  ซึ่งกําหนดใหกรรมการบริษัทตองหมุนเวียนออกจากตําแหนงเปนจํานวน  
1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททั้งหมด สําหรับปนี้กรรมการบริษัทที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตาม
วาระจํานวน 3 ทานคือ 1) นายไพบูลย  ดํารงชัยธรรม 2) นายไชย ณ ศีลวันต และ 3) นายเดช บุลสุข  
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนพิจารณาแลวเห็นวา กรรมการบริษัทที่ตองออกจากตําแหนง
ตามวาระทั้ง 3 ทานเปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ มีความรูความสามารถ มีประสบการณที่เปนประโยชนตอการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีวิสัยทัศนที่กวางไกล และปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผานมาไดเปนอยางดี ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอ จึงขอ
เสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการแตงตั้งคณะกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระทั้ง 3 ทานขางตน  
กลับเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ไดมีการลงมติแตงตั้งกรรมการเปน
รายบุคคลดวย ซึ่งจากการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จํานวน
ทั้งส้ิน 345,112,602  คะแนนเสียง ปรากฏผลคะแนนเสียงการแตงตั้งกรรมการบริษัทเปนรายบุคคล ดังนี้  
 

กรรมการ เห็นดวย  
(คะแนนเสียง) 

ไมเห็นดวย  
(คะแนนเสียง) 

งดออกเสียง  
(คะแนนเสียง) 

นายไพบูลย  ดํารงชัยธรรม 344,076,905 0 1,035,697 
นายไชย  ณ ศีลวันต 344,076,905 0 1,035,697 
นายเดช  บุลสุข    344,076,905 0 1,035,697 

 
2) ผูดําเนินการประชุม เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท สําหรับป 

2548 โดยชีแ้จงวา คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเห็นควรเสนอใหกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท สําหรับป 2548 เปนจํานวนเงินไมเกิน 6,000,000 บาท  (จํานวนนี้ไมรวมคาตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับป 2548 จํานวน 500,000 บาท) ทั้งนี้ ไดพิจารณาถึงความเหมาะสมกับ
ภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และประโยชนที่คาดวาจะไดรับมาเปนเกณฑในการพิจารณา และได
เปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คลายคลึงกัน โดยใหประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผู
พิจารณาจัดสรร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนเสนอ จึงขอเสนอใหที่ประชุมอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทดังกลาว 

 

จากการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จํานวนทั้งส้ิน 345,112,602  
คะแนนเสียง ปรากฏผลเปนดังนี้ 

 

เห็นดวย  (คะแนนเสียง) ไมเห็นดวย  (คะแนนเสียง) งดออกเสียง  (คะแนนเสียง) 
343,150,605 926,300 1,035,697  

  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงตั้ง นายไพบูลย  ดํารงชัยธรรม  นายไชย ณ ศีลวันต และนายเดช  บุลสุข 
กลับเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงแตงตั้งแตละรายเปนเสียงขาง
มาก และมีมตอินุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากในการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสําหรับป 2548 
เปนจํานวนเงินไมเกิน 6,000,000 บาท ตามที่ผูดําเนินการประชุมเสนอขางตน 
 



บริษัท จีเอ็มเอม็ แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) 
 

 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2548  หนา 6 จาก 9 

  
วาระที่ 5       พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2548 

 
ผูดําเนินการประชุม แถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันพิจารณาแลว เห็นควรแตงตั้งผูสอบ
บัญชีเดิม คือ ผูสอบบัญชีแหง บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบป
บัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งเปนผูสอบบัญชีใหบริษัทตั้งแตป 2538  ดังมีรายชื่อตอไปนี้ 
 
1. นายณรงค  พันตาวงษ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315  หรือ 
2. นายรุทร เชาวนะกวี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247   
 
ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีผูลงนามตรวจสอบมิไดมีความสัมพันธกับบริษัท เชน เปนผูถือหุน หรือเปนที่ปรึกษาบริษัท 
เปนตน และคุณภาพของการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีในชวงที่ผานมาอยูในระดับที่บริษัทพอใจ พรอมกันนี้ 
ผูดําเนินการประชุม เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 2548 ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 
จํากัด (มหาชน) เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,350,000 บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคาสอบบัญชีประจําป 2547 แลว 
เพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละ 18 เนื่องจากบริษัทมีการขยายตัวทางธุรกิจ รวมท้ังบริษัทฯมีการควบรวมธุรกิจของ
บริษัทยอยกลับเขามาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพทางดานการบริหารงาน โดยบริษัทไดเปรียบเทียบคาสอบบัญชีของ
บริษัทอื่นในธุรกิจประเภทเดียวกันแลวเห็นวามีความเหมาะสม ดังแสดงตารางเปรียบเทียบคาสอบบัญชี  
ป 2548 และป 2547  ไดดังนี้ 
 

บริษัท ป 2548 ป 2547 เพิ่มข้ึน (%) 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) * 1,350,000 1,140,000 18% 
บริษัทฯ และบริษัทยอย รวมทั้งส้ิน * 6,650,000 6,033,500 10%  

  

* ไมรวมถึงคาสอบบัญชีของ 1) บริษัทยอยในตางประเทศ ไดแก บริษัท GMM8866 จํากัด ในประเทศไตหวัน จํานวน 
NTD 480,000  2)  บริษัทยอยในฮองกง 2 บริษัท จํานวนรวม  HK$ 20,000  และ 3) คาสอบบัญชีของบริษัททีเ่กิดจาก
การควบรวมกิจการในอนาคต 
 
จากการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จํานวนทั้งส้ิน 345,112,602 
คะแนนเสียง ปรากฏผลเปนดังนี้ 
 

เห็นดวย  (คะแนนเสียง) ไมเห็นดวย  (คะแนนเสียง) งดออกเสียง  (คะแนนเสียง) 
344,076,905 0 1,035,697  

  
มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีเดิม คือ ผูสอบบัญชีแหง บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด 

ยัง จํากัด ทั้ง 2 ทานดังรายชื่อขางตน เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2548 และมีมติอนุมัติกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2548 ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) เปน
จํานวนเงินไมเกิน 1,350,000 บาท ดวยคะแนนเสียงขางมาก พรอมทั้งรับทราบคาสอบบัญชีของกลุมบริษัทฯ 
ตามที่ผูดําเนินการประชุมเสนอขางตน 

  
  



บริษัท จีเอ็มเอม็ แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) 
 

 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2548  หนา 7 จาก 9 

  
วาระที่ 6 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 

 
  ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กลาวขางตน ผูดําเนินการประชุมจึงกลาวขอบคุณผู

ถือหุนทุกทานที่ไดสละเวลามารวมประชุม และปดประชุมเมื่อเวลา 18.00 น. 
  
  

 
 

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม 

 (นางสาวบุษบา  ดาวเรือง)        
ประธานกรรมการบริหาร 

 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ  ผูดําเนินการประชุม 

 (นายสุเมธ ดํารงชัยธรรม)         
กรรมการบริษัท 

 



บริษัท จีเอ็มเอม็ แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) 
 

 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2548  หนา 8 จาก 9 

 
 

เอกสารแนบทายวาระที่ 2 สรุปประเด็นคําถามและคําชี้แจงเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
 
 

คําถาม 1 ในรายงานประจําป 2547 ตามที่ปรากฏในหนาที่ 5 กลาววา  “ในป 2547 ที่ผานมา เรียกไดวาเปนปที่กลุม
บริษัทฯ มีการปรับโครงสรางภายในครั้งใหญที่สุดเปนประวัติการณ” นั้น  หมายถึงปรับโครงสรางเรื่องอะไร    

  
ชี้แจง นายสุเมธ ดํารงชัยธรรม  กรรมการบริษัท  ชี้แจงวา  บริษัทฯ ไดแบงประเภทกลุมธุรกิจของบริษัทฯ ให

ชัดเจนยิ่งขึ้น เชน เพลง ภาพยนตร E-Business ธุรกิจส่ือ (ซึ่งดูแลโดย บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด 
(มหาชน)) และธุรกิจอ่ืนๆ   

  
คําถาม 2 รายได และกําไร ของธุรกิจ E-Business ในป 2547  ประมาณเทาไหร 
  
ชี้แจง นางฐิติมา รุงขวัญศิริโรจน รองกรรมการผูอํานวยการ สายงานบัญชีการเงินและสารสนเทศ ชี้แจงวา รายได

ของธุรกิจ E-Business สําหรับป 2547 มปีระมาณ 290 ลานบาท โดยมีอัตรากําไรขั้นตนอยูที่ 30% - 40% 
โดยประมาณ 

  
คําถาม 3 ในรายงานประจําป 2547 ตามที่ปรากฏในหนาที่ 109 ในงบดุล เรื่อง เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเงินกูระยะยาวจากธนาคารจํานวน 500 ลานบาท และวัตถุประสงคของการกูยืม 
  
ชี้แจง นางฐิติมา รุงขวัญศิริโรจน รองกรรมการผูอํานวยการ สายงานบัญชีการเงินและสารสนเทศ ชี้แจงวา ในป 

2547 บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาเงินกูยืมระยะยาวกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนวงเงินจํานวน 
1,000 ลานบาท เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอยในอนาคต โดยมีการเบิกเงินรอบแรก
ไปแลวเปน จํานวน 500 ลานบาท ทั้งนี้ เงินกูจํานวน 250 ลานบาท จะถึงกําหนดชําระคืนภายในไตรมาสที่ 3 
ของป 2548  

  
คําถาม 4 ขอทราบแผนการเกี่ยวกับหุนซื้อคืนจํานวน 156.6 ลานบาท   
  
ชี้แจง นายสุเมธ ดํารงชัยธรรม  กรรมการบริษัท  ชี้แจงวา บริษัทฯ ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 

13 พฤศจิกายน 2546 แลววา ใหบริษัทฯ จําหนายหุนที่ซื้อคืนใหกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได 
ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2548  

  
คําถาม 5 บริษัทฯ มีวิธีการกําจัดปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์อยางไร นอกเหนือจากการพึ่งเจาหนาที่รัฐบาล 

 

ชี้แจง นายสุเมธ ดํารงชัยธรรม  กรรมการบริษัท ชี้แจงวา ปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์เปนปญหาสําคัญของธุรกิจเพลง 
ซึ่งตองใชความพยายามอยางมากในการที่จะกําจัดปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ใหหมดไป ในขณะเดียวกัน 
ปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์มีการแพรขยายวงกวาง จากผลของการพัฒนาทางเทคโนโลยี ปจจุบันภาครัฐได
ออกมาตรการตางๆ ที่เปนมาตรการแบบเบ็ดเสร็จที่จะปราบปรามและปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์  โดย
บริษัทฯมีการพัฒนาแผนการรณรงคอยางตอเนื่องเพ่ือสนับสนุนภาครัฐในการดําเนินการดังกลาว  นอกจากนี้ 
บริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนาระบบ DRP (Digital Right Protection) จากตางประเทศเขามาชวยเสริมนโยบาย
ดังกลาวดวย   

เอกสารแนบทาย 1 



บริษัท จีเอ็มเอม็ แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) 
 

 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2548  หนา 9 จาก 9 

คําถาม 6 บริษัทฯ มีวิธีการใชประโยชนกับ Music Library ของบริษัทฯ อยางไร 
 

ชี้แจง นายสุเมธ ดํารงชัยธรรม  กรรมการบริษัท ชี้แจงวา Music Library ของบริษัทฯ มีเพลงอยูเปนหมื่นๆ เพลง  
ซึ่งถือวาเปน Music Library ที่มีขนาดใหญ  จากปริมาณ Content ขนาดใหญของบริษัทฯ ถือเปนโอกาสใน
การดําเนินธุรกิจไมวาจะนํามาทําในรูปแบบไหน หรือจัดจําหนายในชองทางตางๆ 
 

คําถาม 7 การที่แกรมมี่ไดมีการแยกคายเพลงออกมาเพิ่มมากขึ้นนั้น จะมีผลตอการแยงทรัพยากรกันระหวางคาย
หรือไม  
 

ชี้แจง  นางสาวบุษบา ดาวเรือง ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวา ตามที่นโยบายของบริษัทฯ ที่คํานึงถึงอยูเสมอวา
เราจะสรางสรรคผลงานที่เปนเลิศ ดังนั้น การแยกคายเพลงเพ่ิมขึ้นเพ่ือสงเสริมใหเกิดการสรางสรรคผลงาน 
โดยบริษัทฯมีบุคลากรที่เพียงพออยูแลว  ไมนาจะเปนปญหาดานการแยงทรัพยากร  
 

คําถาม 8 ในรายงานประจําป 2547  ดังปรากฏในหนาที่ 41  กลาววา คล่ืน FM 103.0 FMM ของจีเอ็มเอ็ม มีเดีย เริ่ม
ออกอากาศเมื่อ 1 มกราคม 2548  และไดคนืสัมปทานคลื่นดังกลาวไปแลว เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548  
อยากทราบเหตุผลของการคืนสัมปทานดังกลาว 
 

ชี้แจง นางสายทิพย มนตรีกุล ณ อยุธยา  กรรมการบริษัท  ชี้แจงวา บริษัทฯ ไดรับสัมปทานบริหารคลื่น FM 103.0 
FMM มาเมื่อเดือน มกราคม 2548 เพ่ือทดแทนคลื่นคล่ืน FM 94.5 โดยบริหารภายใตรูปแบบเดิมของ FMM 
(For Music Mania) เนื่องจาก FM 103.0 เปนคล่ืนของกรมทหารสื่อสารวิทยุ ดังนั้น นอกจากเวลาของการ
ออกอากาศขาวโดยทั่วไปแลว เจาของสถานีไดสงวนเวลาอีกประมาณ 4 ชั่วโมงตอวัน โดยมากในชวง prime 
time เพ่ือออกอากาศรายการของกองทับบก และดวยเวลาออกอากาศที่จํากัด ทําใหเปนการยากสําหรับ
บริษัทที่จะสามารถประสบความสําเร็จในการสรางฐานผูฟง และในที่สุดประสบความสําเร็จในเชิงธุรกิจ ดังนั้น 
บริษัทจึงไดตัดสินใจคืนสถานีวิทยุใหแกกรมทหารสื่อสารวิทยุ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548  
 

คําถาม 9 ในป 2547 ธุรกจิวิทยุไดมีการปรับราคาขายอัตราคาโฆษณาขึ้นประมาณ 20% นั้น  จะมผีลตอภาพรวมของ
บริษัทหรือไม 
 

ชี้แจง นางสายทิพย มนตรีกุล ณ อยุธยา กรรมการบริษัท ชี้แจงวา การปรับราคาคาโฆษณาดังกลาวไมนาจะมีผล
ตอผลการดําเนินงานโดยภาพรวมของบริษัทฯ เนื่องจากกลยุทธการปรับราคาของบริษัทฯ ไดปรับตามสภาพ
อุตสาหกรรมวิทยุโดยรวม  ซึ่งบริษัทฯ ไมไดปรับราคามาเปนเวลา 4 ปแลว  
 

คําถาม 10  ในรายงานประจําป 2547 ดังปรากฏในหนาที่ 121 ในงบกระแสเงินสด  เรื่อง เงินลงทุนซื้ออุปกรณ ในป 
2546 จํานวน 108 ลานบาท  ในป 2547 จํานวน 215 ลานบาท  อยากทราบวาเงินลงทุนจํานวน 215 ลาน
บาท มีรายการอะไรบาง 
 

ชี้แจง นายสุเมธ ดํารงชัยธรรม กรรมการบริษัท ชี้แจงวา เนื่องจากในป 2547 เปนปที่มีการปรับโครงสรางในองคกร 
เปนอยางมาก  สําหรบการลงทุนซื้อุปกรณที่ปรากฏในงบกระแสเงินสดนั้น ประกอบดวย 4 สวนหลัก คือ 

1. ประมาณ 60 ลานบาท ใชในการปรับปรุงสถานที่ เนื่องจากมีการขยายหนวยงานเดิม และมี
หนวยงานใหมเกิดขึ้น 

2. ประมาณ 64 ลานบาท ใชในการลงทุนซื้อเครื่องจักรเพื่อ Support ธุรกิจ 
3. ประมาณ 76 ลานบาท ใชในการลงทุนซื้อรถยนต และเครื่องใชสํานักงาน 
4. ประมาณ 10 กวาลานบาท  ใชในเรื่องอื่นๆ 

       


