รายงานการประชุมสามัญผูถ ือหุน ประจําป 2546
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2546 เวลา 16.00 น.
ณ หอง Auditorium ชั้นที่ 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ผูเขารวมประชุม

มีผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะมารวมประชุม รวม 45 ทาน นับจํานวนหุนได
357,128,195 หุน คิดเปนรอยละ 72.88 ของจํานวนหุนทั้งสิ้นของบริษัทฯ จํานวน 490
ลานหุน ครบเปนองคประชุม

เริ่มประชุมเวลา

16.00 น.

เปดประชุม

นางสาวบุษบา ดาวเรือง ประธานกรรมการบริหาร เปนประธานที่ประชุม (ประธานฯ)
ประธานฯ กลาวเปดการประชุม และมอบหมายใหนางจุไรรัตน อุณหกะ เปน
ผูดําเนินการประชุม (ผูดําเนินการประชุม) เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องตางๆ ตาม
ระเบียบวาระดังตอไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2545
ผูดําเนินการประชุม เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2545 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2545 รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุม ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนกอน
หนาการประชุมครั้งนี้แลว
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว และมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2545
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 พรอมทั้งรับรองผลการดําเนินงานประจําปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2545
ผูดําเนินการประชุม แถลงผลการดําเนินงานประจําป 2545 ใหที่ประชุมรับทราบโดยมีรายละเอียดตาม
รายงานประจําป 2545 ที่จัดสงใหแกผูถือหุนลวงหนากอนการประชุมครั้งนี้แลว
พรอมกันนี้ ผูดําเนินการประชุมไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และงบ
กําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบรอย
แลว ดังนี้

หนา 1

งบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 เปรียบเทียบกับงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544
(หนวย : ลานบาท)

สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุนสวนนอย
สวนของผูถือหุนของบริษัท

ณ 31 ธ.ค. 2545
5,864.2
1,835.4
367.7
3,661.1

ณ 31 ธ.ค. 2544
4,119.9
1,086.3
26.5
3,007.1

เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (ลด)
1,744.3
749.1
341.2
654.0

ผลการดําเนินงานสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544
(หนวย : ลานบาท)

รายไดรวม (รวมดอกเบี้ยรับ)
ตนทุนและคาใชจายรวม
ภาษีเงินได
กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย
กําไรสวนของผูถือหุนสวนนอย
กําไรสุทธิ

2545
5,721.1
4,692.0
359.9
669.2
(4.9)
664.3

2544
4,604.1
4,148.0
249.2
206.9
(6.6)
200.3

1.34

0.40

กําไรสุทธิตอหุน (บาท)

เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (ลด)
1,117.0
544.0
110.7
462.3
1.7
464.0
0.94

มติ ที่ประชุมไดรับทราบรายงานประจําปของบริษัทฯ และมีมติอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุนประจําป
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และรับรองผลการดําเนินงาน ตามที่ผูดําเนินการประชุมเสนอ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรสํารองตามกฎหมายและการจัดสรรกําไรเปนเงินปนผลประจําป 2545
ผูดําเนินการประชุม แถลงวาจากผลประกอบการในป 2545 แมบริษัทฯ มีกําไรก็ตามแตเนื่องจากบริษัทฯ
ไดมีการตั้งสํารองครบถวนตามที่กฎหมายกําหนดแลว คือตั้งสํารองไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
คณะกรรมการจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาไมจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย
สวนการจายเงินปนผลนั้น ผูดําเนินการประชุมแจงใหที่ประชุมทราบวา จากการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งที่ 4/2545 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2545 ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล ประจําป 2545 ใหแกผู
ถือหุนในอัตราหุนละ 0.50 บาท (ราคา Par เทียบเทา หุนละ 1 บาท) จํานวนหุน 493,000,000 หุน เปนเงินจํานวน
246,500,000 บาท (สองรอยสี่สิบหกลานหาแสนบาทถวน) ทั้งนี้ จํานวนหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล 493,000,000
หุน เทากับจํานวนหุนทุนจดทะเบียน 500,000,000 หุน หักดวยจํานวนหุนที่บริษัทซื้อคืน ซึ่งไมมีสิทธิรับเงินปน
ผลจํานวนเทียบเทา 7,000,000 หุน โดยไดจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไปแลวเมื่อวันที่ 6 กันยายน
2545
สวนการจายเงินปนผลประจําป 2545 นั้น คณะกรรมการเสนอใหพิจารณาจายเงินปนผลจากผล
ประกอบการของป 2545 และจากกําไรสะสมในอัตราหุนละ 1.50 บาท จํานวน 490,000,000 หุน ทั้งนี้ จํานวน
หนา 2

หุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล 490,000,000 หุน เทากับจํานวนหุนทุนจดทะเบียน 500,000,000 หุน หักดวยจํานวนหุน
ที่บริษัทซื้อคืน ซึ่งไมมีสิทธิรับเงินปนผลจํานวนเทียบเทา 10,000,000 หุน เปนเงินปนผลจํานวนเงินทั้งสิ้น
735,000,000 บาท (เจ็ดรอยสามสิบหาลานบาทถวน) โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2546
ทั้งนี้การจายเงินปนผลครั้งนี้ไมรวมถึงการจายเงินปนผลระหวางกาลที่ไดจายไปแลว
ผูดําเนินการประชุมจึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงาน
ของป 2545 และกําไรสะสมในอัตราหุนละ 1.50 บาท จํานวน 490,000,000 หุน เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 735,000,000
บาท(เจ็ดรอยสามสิบหาลานบาทถวน) โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2546
มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติไมจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย รับทราบเรื่องการจายเงินปนผลระหวางกาล
และอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําป 2545 และกําไรสะสมเปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 1.50 บาท จํานวน
490,000,000 หุน เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 735,000,000 บาท (เจ็ดรอยสามสิบหาลานบาทถวน) โดยกําหนดจายเงินปน
ผลในวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2546
วาระที่ 4 พิจารณาเลือกกรรมการใหมแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ผูดําเนินการประชุม แถลงตอที่ประชุมวา เนื่องจากตามกฎหมาย และขอบังคับบริษัทฯ ไดกําหนดให
กรรมการจะตองหมุนเวียนออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในป 2546 กรรมการที่ตองพน
จากตําแหนงตามวาระมีจํานวน 3 ทาน คือ
1. นายไพบูลย ดํารงชัยธรรม
2. นางสาวอัญชลี จิวะรังสินี
3. นายไชย
ณ ศีลวันต
ซึ่งตามกฎหมาย
ผูถือหุนมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการที่พนตําแหนงตามวาระกลับเขาเปนกรรมการใหมได
ดังนั้นคณะกรรมการจึงไดเสนอใหกรรมการดังมีรายชื่อดังตอไปนี้ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไป
1. นายไพบูลย ดํารงชัยธรรม
2. นางสาวอัญชลี จิวะรังสินี
3. นายไชย
ณ ศีลวันต
สวนคาตอบแทน ผูดําเนินการประชุม เสนอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการป 2546 ทั้งนี้
คณะกรรมการไดเสนอใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2546 รวมเปนเงินทั้งสิ้นไมเกิน 6,000,000 บาท
(หกลานบาทถวน) โดยใหประธานกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาจัดสรร
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเลือกกรรมการ 3 ทาน คือ นายไพบูลย ดํารงชัยธรรม, นางสาวอัญชลี
จิวะรังสินี และ นายไชย ณ ศีลวันต กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไป และกําหนดคาตอบแทนแกกรรมการ
ประจําป 2546 ไมเกินจํานวน 6,000,000 บาท (หกลานบาทถวน) โดยใหประธานกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณา
จัดสรร
หนา 3

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี
ผูดําเนินการประชุม แถลงวาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง จะตองแตงตั้งผูสอบบัญชี และ
กําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งในการแตงตั้งผูสอบบัญชีนั้นผูถือหุนมีสิทธิจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทไดเสนอใหแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิม คือ
1. นายณรงค พันตาวงษ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ
2. นายรุทร เชาวนะกวี
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247
แหงสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2546 โดยกําหนดคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงินไมเกิน 950,000 บาท (เกาแสนหาหมื่นบาทถวน)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติแตงตั้ง นายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ
นายรุทร เชาวนะกวี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247 แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ ในรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 โดยกําหนดคาสอบบัญชีเปนเงินไมเกิน
950,000 บาท (เกาแสนหาหมื่นบาทถวน)
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ไมมีผูถือหุนทานใด เสนอเรื่องอื่น ๆ เขาพิจารณา

ปดประชุม

ผูดําเนินการประชุม กลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ไดสละเวลามารวมประชุม และ
กลาวปดประชุมเวลา 17.00 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
(นางสาวบุษบา ดาวเรือง)
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