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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมือ่ วันจันทร ที่ 23 เมษายน 2550 เริ่มประชุมเวลา 16.15 น. ณ หอง Auditorium ชั้น 21 อาคาร
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เปดการประชุม
นายไพบูลย ดํารงชัยธรรม ประธานกรรมการบริษัท เปนประธานที่ประชุม ไดกลาวเปดการประชุม
สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํ า ป 2550 และได ม อบหมายให นางสาวบุ ษ บา ดาวเรื อ ง กรรมการบริ ษั ท ประธาน
กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ใหดําเนินการแทน (“นางสาวบุษบา”) นางสาวบุษบา
จึงกลาวตอนรับผูถือหุนทุกทานและดําเนินการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 หลังจากนั้นนางสาวบุษบา
ไดแนะนํากรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ และผูบริหารของบริษัทที่เขารวมประชุม ดังมี
รายชื่อตอไปนี้
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการตรวจสอบ ที่เขารวมประชุม จํานวน 7 ทาน ดังนี้
1. นายไพบูลย
ดํารงชัยธรรม
ประธานกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
2. นายเดช
บุลสุข
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
3. นายไชย
ณ ศีลวันต
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายวีระวงค
จิตตมิตรภาพ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นางสาวบุษบา ดาวเรือง
กรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริหาร และประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางสายทิพย
มนตรีกุล ณ อยุธยา กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร
7. นายสุเมธ
ดํารงชัยธรรม
กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และ เลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท ที่ไมเขารวมประชุม จํานวน 1 ทาน คือ
นายกิตติศักดิ์
ชวงอรุณ
กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
ผูบริหารทางดานสายงานบัญชีการเงิน ที่เขารวมประชุม คือ
นายสิริชัย
ตันติพงศอนันต
รองกรรมการผูอํานวยการสายงานบัญชีการเงิน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
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ผูสอบบัญชีแหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ที่เขารวมประชุม คือ
นายกฤษดา
เลิศวนา
ผูสอบบัญชี
แจงองคประชุม
นางสาวบุษบา กลาววาการประชุมสามัญผูถือหุนในวันนี้ มีผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเองจํานวน
39 ราย รวมเปนจํานวนหุน 267,868,033 หุน มีผูรับมอบฉันทะประชุมแทนผูถือหุนจํานวน 46 ราย รวมเปน
จํานวนหุน 87,697,218 หุน และมีผูถือหุนที่มอบฉันทะใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะจํานวน 13 ราย รวม
เปนจํานวนหุน 10,768,576 หุน ดังนั้น เมื่อนับรวมจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะ
ประชุมแทนผูถือหุน มีจํานวนรวม 98 ราย รวมเปนจํานวนหุนทั้งสิ้น 366,333,827 หุน คิดเปนอัตรารอยละ 74.76
ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท จึงครบเปนองคประชุม
ทั้งนี้ การนับจํานวนผูรับมอบฉันทะรายเดียวที่ไดรับมอบฉันทะจากผูถือหุนหลายรายใหเขาประชุมผูถอื
หุนนั้น ตามพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดวาใหนับเทากับจํานวนผูรับมอบฉันทะที่เขา
ประชุมผูถอื หุนจํานวน 1 ราย
ในการดําเนินการประชุม นางสาวบุษบา ไดมอบหมายให นายสุเมธ ดํารงชัยธรรม กรรมการบริษัท
กรรมการบริ ห าร กรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทน กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง และเลขานุ ก าร
คณะกรรมการบริษัท เปนผูดําเนินการประชุม (“ผูดําเนินการประชุม”) เพื่อดําเนินการประชุมไปตามระเบียบ
วาระตางๆ ตอไป
กอนเริ่มการประชุม ผูดําเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงในแตละระเบียบวาระ และการ
นับคะแนนเสียงเปนมติที่ประชุมผูถือหุน ดังนี้
1. ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 107(1) และขอบังคับ ขอ 31 (1) กําหนดวา ในกรณี
ปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหนับหุน
หนึ่งเปนเสียงหนึ่ง ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียง
ชี้ขาด
2. กรณีที่ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง หรือผูถือหุนใหสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแกผูรับมอบฉันทะ
แทนตนในที่ประชุม ผูดําเนินการประชุมจะเรียนถามในแตละวาระวา มีผูใดไมเห็นดวย หรืองดออก
เสียงลงคะแนนหรือไม ซึ่งถามี จะขอใหผูถือหุนแสดงตนและมอบบัตรลงคะแนนเสียงใหเจาหนาที่ เพื่อ
การรวบรวมคะแนนเสียง สวนกรณีที่ไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงลงคะแนน ใหถือวาที่ประชุมมี
มติเปนเอกฉันทอนุมัติตามที่มีการเสนอตอที่ประชุมทุกประการ
3. กรณีที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมแทน ใหถือวาผูรับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวน
คะแนนเสียงที่ผูถือหุนซึ่งมอบฉันทะมีรวมกัน ทั้งนี้ใหถือการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระที่ผูถือหุน
ไดออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะ เปนคะแนนเสียงที่ใชนับเปนมติที่ประชุม
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550
วันจันทร ที่ 23 เมษายน 2550 เวลา 16.15 น.

หนา 2 จาก 21

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

4. ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนในกรณีอื่นๆ นอกจากที่กําหนดไวขางตนถือเปนโมฆะ
5. ในทุกระเบียบวาระ ถาผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองการแสดงความคิดเห็น หรือมีขอซักถาม ขอใหยก
มือแสดงตน เพื่อที่เจาหนาที่จะไดอํานวยความสะดวก และขอใหแถลงตอที่ประชุมดวยวา เปนผูถือหุน
หรือผูรับมอบฉันทะชื่อใด แลวจึงแสดงความคิดเห็น หรือซักถามตอไป
6. ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นแลว ขอใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมอบบัตรลงคะแนนแกเจาหนาที่ไว
เพื่อเปนหลักฐานตอไป
ผู ดํ า เนิ น การประชุ ม ชี้ แ จงเพิ่ ม เติ ม ว า กรณี ที่ ผู ถื อ หุ น มี ก ารแบ ง แยกคะแนนเสี ย งในการออกเสี ย ง
ลงคะแนนวาระใด บริษัทจะไมนับรวมคะแนนเสียงในวาระที่มีการแบงแยกคะแนนเสียงนั้น
เมื่อชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบรอยแลว
พิจารณาตามระเบียบวาระตางๆ ดังตอไปนี้

ผูดําเนินการประชุมจึงขอเสนอใหที่ประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถอื หุนประจําป 2549 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549
ผูดําเนินการประชุม เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1 ในหนังสือเชิญ
ประชุม ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนกอนหนาการประชุมครั้งนี้แลว รวมทั้งไดทําการเผยแพรรายงานการประชุม
ดังกลาวทางเว็บไซตของบริษทั ที่ www.gmmgrammmy.com ภายใน 14 วันหลังเสร็จสิ้นการประชุมแลว
ผูดําเนินการประชุม ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสอบถามขอสงสัย หรือหากมีขอแกไขใน
รายงานการประชุมดังกลาว ปรากฏวาไมมีทานใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมไดพจิ ารณาอยางละเอียดรอบคอบ และมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถอื
หุนประจําป 2549 ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

รับรองดวยคะแนนเสียง
ไมรับรองดวยคะแนนเสียง
งดออกเสียงลงคะแนน

366,333,827 คะแนนเสียง
- คะแนนเสียง
- คะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบป 2549 และรับรองรายงานประจําป
ของบริษัท
ผูดําเนินการประชุมรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2549 ซึ่งมีขอ มูลผลการดําเนินงานโดยละเอียด
ปรากฏอยูใ นรายงานประจําป 2549 ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมกอนหนานี้แลว (สิ่งที่สง
มาดวยลําดับที่ 2) โดยสรุปภาพรวมผลการดําเนินงานในป 2549 ไดดังนี้
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550
วันจันทร ที่ 23 เมษายน 2550 เวลา 16.15 น.
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ภาพรวมผลการดําเนินงานในป 2549
ผลการดําเนินงาน ในป 2549 ที่ผานมาของกลุมบริษัท มีรายไดรวมทั้งสิ้น 6,427 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากรายไดของงวดเดียวกันของปกอน 114 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับรายไดรวมของป 2548 จํานวน 6,313
ลานบาท โดยรวมเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายไดในธุรกิจเพลง และคาลิขสิทธิ์ การจัดคอนเสิรต และรับจัดและ
บริหารกิจกรรมทางการตลาด
บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและบริหารเปนจํานวน 2,282 ลานบาท ในป 2549 เพิ่มขึ้น
จาก 2,225 ลานบาท ในป 2548 คิดเปนอัตรารอยละ 2.6 ทั้งนี้ จะเห็นไดวาอัตราสวนของคาใชจายในการขาย
และบริหารตอรายไดรวมของบริษัทคิดเปนรอยละ 36 ของรายไดรวม ในสวนของอัตรากําไรขั้นตนของกลุมบริษัท
คงที่อยูที่ระดับรอยละ 40 ซึ่งเปนผลมาจากการควบคุมตนทุนคาใชจายและมีมาตรการบริหารความเสี่ยงอยางมี
ประสิทธิภาพ ในป 2549 บริษัทมีเงินกู เพื่อใชลงทุนขยายกิจการของบริษัท จึงมีภาระดอกเบี้ยจายจํานวน 84
ลานบาท โดยมีเงินปนผลรับจํานวน 69 ลานบาท และมีดอกเบี้ยรับจํานวน 47 ลานบาท
กลุมบริษัท มีกําไรสุทธิรวม 209 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2548 เปนจํานวน 5 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบ
กับงวดเดียวกันกับป 2548 ที่มีกําไรสุทธิ 204 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนอัตรารอยละ 2.6
สินทรัพย : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 กลุมบริษัทมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 6,666 ลานบาท ลดลงอัตรา
รอยละ 7 จากวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งมีจํานวน 7,172 ลานบาท การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสวนใหญเกิดจาก
กลุมบริษัทชําระคืนเงินกูระยะยาวบางสวนที่ถึงกําหนดชําระ ประกอบกับราคาตลาดของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ลดลงดวย
หนี้สิน : ในป 2549 กลุมบริษัทมีหนี้สินรวม 3,052 ลานบาท ในขณะที่ป 2548 มีหนี้สินจํานวน 3,577
ลานบาท ลดลงจํานวน 525 ลานบาท โดยหนี้สินสวนใหญลดลงเนื่องจากการชําระหนี้เงินกูยืมระยะยาวที่ถึง
กําหนดชําระจํานวนสุทธิประมาณ 371 ลานบาท
สวนของผูถือหุน : ป 2549 กลุมบริษัทมีสวนของผูถือหุนทั้งสิ้น 3,614 ลานบาท เพิ่มขึ้นเล็กนอยเมื่อ
เทียบกับป 2548 จํานวน 3,596 ลานบาท เนื่องจากผลการดําเนินงานของป 2549 ที่เพิ่มขึ้นจากป 2548 และ
กําไรในสวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอยเพิ่มขึ้น
กระแสเงินสด : ในป 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงจํานวน
505 ลานบาท โดยมีสาเหตุมาจากที่บริษัทสามารถสรางกระแสเงินสดจากการดําเนินงานไดทั้งสิ้น 325 ลานบาท
แตมีการใชเงินสดไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 360 ลานบาท โดยสวนใหญเปนการจายซื้ออุปกรณในการผลิต
รายการประเภทตางๆ ตามแผนธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้บริษัทไดใชเงินสดสวนใหญเพื่อการชําระเงินกูยืมระยะ
ยาวสุทธิ 317 ลานบาท และจายเงินปนผลจํานวน 247 ลานบาท ในขณะที่มีเงินสดรับจากผูถือหุนสวนนอยจาก
การเพิ่มทุนในบริษัทยอย 100 ลานบาท ทั้งนี้ แมเงินสดของบริษัทจะลดลง แตก็ยังอยูในระดับที่สูงมาก โดย ณ

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550
วันจันทร ที่ 23 เมษายน 2550 เวลา 16.15 น.
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

สิ้นป 2549 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดอยูจํานวน 1,196 ลานบาท แสดงใหเห็นถึงสภาพคลองที่ดี
และฐานะทางการเงินที่เขมแข็งของบริษัท
หลังจากรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2549 เปนที่เรียบรอยแลว ผูดําเนินการประชุมไดเปดโอกาส
ใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสอบถามขอสงสัย ปรากฏวามีผูสอบถามขอสงสัย โดยไดรวบรวมประเด็นคําถาม
และคําชี้แจงจากกรรมการและผูบริหารของบริษัทไวแนบทายรายงานการประชุม หลังจากนั้นผูดําเนินการ
ประชุมจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมไดพจิ ารณาอยางละเอียดรอบคอบ และมีมติเปนเอกฉันทรับทราบการแถลงผลการดําเนินงาน
ในรอบป 2549 และรับรองรายงานประจําปของบริษัท ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

รับทราบและรับรองดวยคะแนนเสียง
366,333,827 คะแนนเสียง
ไมรับทราบและไมรับรองดวยคะแนนเสียง
- คะแนนเสียง
งดออกเสียงลงคะแนน
- คะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549
ผู ดํ า เนิ น การประชุ ม แถลงต อ ที่ ป ระชุ ม ว า บริ ษั ท ได จั ด ทํ า งบดุ ล และงบกํ า ไรขาดทุ น สํ า หรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผูสอบบัญชีแหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง
จํากัด ไดตรวจสอบแลว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลว เห็นวาถูกตอง
ครบถวน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยปรากฏในหมวด “รายงานของผูสอบบัญชีและงบ
การเงิน” ในรายงานประจําป 2549 โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ (หนวย : ลานบาท)
รายการ
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุนสวนนอย
สวนของผูถือหุนของบริษัท
รายไดรวม
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)

2549
6,665.9
3,052.1
707.2
2,906.6
6,427.3
208.8
0.43 บาทตอหุน

2548
7,172.5
3,576.5
658.9
2,937.1
6,313.3
203.5
0.42 บาทตอหุน

ผูดําเนินการประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสอบถามขอสงสัย ปรากฏวาไมมีทานใด
สอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550
วันจันทร ที่ 23 เมษายน 2550 เวลา 16.15 น.
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

ที่ประชุมไดพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ และมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

อนุมัติดวยคะแนนเสียง
ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง
งดออกเสียงลงคะแนน

366,333,827 คะแนนเสียง
- คะแนนเสียง
- คะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรเงินปนผลประจําป 2549
ผูดําเนินการประชุมไดชี้แจงตอที่ประชุมวา เนื่องจากบริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน
ในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินไดนิติบุคคล และตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับบริษัท ขอ 37 วรรคสาม กําหนดวา “คณะกรรมการอาจจายเงินปนผล
ระหวางกาลใหแกผูถือหุนไปเปนครั้งคราวในเมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้น และรายงานใหที่
ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป” และจากผลการดําเนินงานประจําป 2549 บริษัทมีกําไรสุทธิ
หลังจากหักภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวน 208.8 ลานบาท
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา ควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาใหจายเงินปนผล
สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2549 ในอัตรารวมหุนละ 0.40 บาท จํานวนหุน 490 ลานหุน รวมเปนจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 196 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 93.87 ของกําไรสุทธิ ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลที่
บริษัทกําหนดไว อยางไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท ไดอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาล สําหรับงวด 6 เดือน
แรกของป 2549 ในอัตราหุนละ 0.20 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 98 ลานบาท โดยไดจายเงินปนผลระหวางกาลใหแก
ผูถือหุนไปแลวเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2549 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือ
หุนพิจารณาอนุมัติใหจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิ สําหรับงวด 6 เดือนหลังของป 2549 เพิ่มอีกในอัตราหุนละ 0.20
บาท รวมเปนจํานวนเงิน 98 ลานบาท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2550 และกําหนด
วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล ตั้งแตเวลา 12.00 น. ของวันที่ 2 เมษายน 2550
โดยเปรียบเทียบการจายเงินปนผลกับปที่ผานมา ดังรายละเอียดตอไปนี้
รายละเอียดการจายเงินปนผล
กําไรสุทธิ (ลานบาท)
อัตราการจายเงินปนผล
 เงินปนผลระหวางกาล (บาทตอหุน)
 เงินปนผลประจําป (บาทตอหุน )
รวมอัตราการจายเงินปนผลทั้งป
จํานวนหุน (ลานหุน)
รวมเงินปนผลจายทั้งป (ลานบาท)
สัดสวนการจายเงินปนผล (รอยละ)
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550
วันจันทร ที่ 23 เมษายน 2550 เวลา 16.15 น.

ป 2549
208.8

ป 2548
203.5

0.20
0.20
0.40
490
196.0
93.87

0.20
0.15
0.35
490
171.5
84.30
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ผูดําเนินการประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสอบถามขอสงสัย ปรากฏวาไมมีทานใด
สอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมไดพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ และมีมติเปนเอกฉันทรับทราบการจายเงินปนผลระหวาง
กาลประจํ า ป 2549 และมี ม ติ เ ป น เอกฉั น ท อ นุ มั ติ ก ารจั ด สรรเงิ น ป น ผลประจํ า ป 2549 ตามความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริษัท ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

อนุมัติดวยคะแนนเสียง
ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง
งดออกเสียงลงคะแนน

366,333,827 คะแนนเสียง
- คะแนนเสียง
- คะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตแิ ตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ
ผูดําเนินการประชุมแถลงวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ
ขอบังคับของบริษัท ขอ 14 ซึ่งกําหนดใหกรรมการบริษัทตองหมุนเวียนออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการบริษัททั้งหมด สําหรับปนี้กรรมการบริษัทที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 3
ทาน ประกอบดวย 1) นายไพบูลย ดํารงชัยธรรม 2) นางสาวบุษบา ดาวเรือง และ 3) นายกิตติศักดิ์ ชวงอรุณ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวน
ไดเสียในวาระนี้ พิจารณาแลวเห็นวากรรมการบริษัทที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระทั้ง 3 ทาน มี
คุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนด และเปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ มี
ความรูความสามารถ มีประสบการณที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีวิสัยทัศนที่กวางไกล
ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผานมาไดเปนอยางดี มีประวัติการเขารวมประชุมที่ดี รวมถึงการมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมตางๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษทั พิจารณาแลวเห็นชอบตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาฯ
เสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติการแตงตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตาม
วาระทั้ง 3 ทานขางตน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษทั ตอไปอีกวาระหนึ่ง
เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ผูดําเนินการประชุมจึงขอใหผูถือหุนออก
เสียงลงคะแนนแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล โดยไดแนบประวัติอยางละเอียดของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อให
เขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม
ผูถือหุนแลว ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3 และกอนเสนอที่ประชุมลงมติ ผูดําเนินการประชุมไดแสดงประวัติ
โดยสังเขปของแตละทานตอที่ประชุมเปนรายบุคคล ดังตอไปนี้

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550
วันจันทร ที่ 23 เมษายน 2550 เวลา 16.15 น.

หนา 7 จาก 21

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

1. นายไพบูลย ดํารงชัยธรรม (อายุ 57 ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา
ตําแหนงปจจุบนั ในบริษัท
ตําแหนงปจจุบนั ในบริษัทอื่น

•
•
•
•
•

ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
2548 – ปจจุบนั ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
2541 – ปจจุบนั ประธานกรรมการบริษัท ,ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
2548 – ปจจุบนั ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย
จํากัด (มหาชน)
• 2545 – ปจจุบนั ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)

ทั้งนี้ นายไพบูลย ดํารงชัยธรรม ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัท และบริษัทยอย ตั้งแตป 2537 โดย
มีสัดสวนการถือหุนในบริษัทในอัตรารอยละ 54.42 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว ไมมีประวัติขอพิพาททาง
กฎหมาย มีประวัติการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในป 2549 จํานวน 4 ครั้งใน 5 ครั้ง และประชุม
คณะกรรมการบริหาร จํานวน 8 ครั้งใน 8 ครัง้ ผูดําเนินการประชุมจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมไดพจิ ารณาอยางรอบคอบแลว และมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงตั้งนายไพบูลย ดํารงชัยธรรม
เขาดํารงตําแหนงประธานกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

อนุมัติดวยคะแนนเสียง
ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง
งดออกเสียงลงคะแนน

362,151,827 คะแนนเสียง
- คะแนนเสียง
- คะแนนเสียง

2. นางสาวบุษบา ดาวเรือง (อายุ 55 ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา
ตําแหนงปจจุบนั ในบริษัท

ตําแหนงปจจุบนั ในบริษัทอื่น

•



•
•

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2548 – ปจจุบนั ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2545 – ปจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร
2544 – ปจจุบนั รองกรรมการผูอํานวยการอาวุโส (สายงานสรางสรรค)
2537 – ปจจุบนั กรรมการบริษัท
2546 – ปจจุบนั ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550
วันจันทร ที่ 23 เมษายน 2550 เวลา 16.15 น.

หนา 8 จาก 21

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

ทั้งนี้ นางสาวบุษบา ดาวเรือง ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัท และบริษัทยอย ตั้งแตป 2537 โดยมี
สัดสวนการถือหุนในบริษัทในอัตรารอยละ 0.20 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว ไมมีประวัติขอพิพาททาง
กฎหมาย มีประวัติการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในป 2549 จํานวน 5 ครั้งใน 5 ครั้ง และประชุม
คณะกรรมการบริหาร จํานวน 8 ครั้งใน 8 ครัง้ ผูดําเนินการประชุมจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมไดพจิ ารณาอยางรอบคอบแลว และมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงตั้ง นางสาวบุษบา ดาวเรือง
เขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

อนุมัติดวยคะแนนเสียง
ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง
งดออกเสียงลงคะแนน

362,151,827 คะแนนเสียง
- คะแนนเสียง
- คะแนนเสียง

3. นายกิตติศักดิ์ ชวงอรุณ (อายุ 52 ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา
ตําแหนงปจจุบนั ในบริษัท

ตําแหนงปจจุบนั ในบริษัทอื่น

• ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 2548 – ปจจุบนั กรรมการบริหารความเสี่ยง
 2544 – ปจจุบนั กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูอํานวยการอาวุโส
(สายงานธุรกิจเพลง)
 2537 – ปจจุบนั กรรมการบริษัท
• ไมมี

ทั้งนี้ นายกิตติศักดิ์ ชวงอรุณ ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัท และบริษัทยอย ตั้งแตป 2537 โดยมี
สัดสวนการถือหุนในบริษัทในอัตรารอยละ 0.40 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว ไมมีประวัติขอพิพาททาง
กฎหมาย มีประวัติการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในป 2549 จํานวน 4 ครั้งใน 5 ครั้ง และประชุม
คณะกรรมการบริหาร จํานวน 7 ครั้งใน 8 ครัง้ ผูดําเนินการประชุมจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมไดพจิ ารณาอยางรอบคอบแลว และมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงตั้ง นายกิตติศักดิ์ ชวงอรุณ
เขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

อนุมัติดวยคะแนนเสียง
ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง
งดออกเสียงลงคะแนน

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550
วันจันทร ที่ 23 เมษายน 2550 เวลา 16.15 น.

362,151,827 คะแนนเสียง
- คะแนนเสียง
- คะแนนเสียง

หนา 9 จาก 21

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2550 และพิจารณา
รับทราบการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําป 2550
ผูดําเนินการประชุมแถลงวา คณะกรรมการสรรหาฯ ไดพิจารณาเรื่องคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
และคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2550 โดยไดกลั่นกรองและพิจารณาอยางละเอียดถึงความ
เหมาะสมกับภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผลกับประโยชนที่
ได รับ จากกรรมการ และไดเ ปรีย บเทีย บกั บค า ตอบแทนของบริ ษัท อื่น ที่อ ยูใ นอุตสาหกรรมเดี ย วกันแล ว ดั ง
รายละเอียดตอไปนี้
6.1) เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ
บริ ษั ท ประจํ า ป 2550 เป น จํ า นวนเงิ น ไม เ กิ น 6,000,000 บาท ซึ่ ง เท า กั บ วงเงิ น ค า ตอบแทนในป 2549
ประกอบดว ยค าเบี้ย ประชุม และค าบํ าเหน็ จ ประจํ าป โดยกํา หนดให ป ระธานคณะกรรมการสรรหาฯ เป น ผู
พิจารณาจัดสรร ซึ่งมีหลักเกณฑในการจัดสรรดังตอไปนี้
• คาเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการบริษัทที่เขารวมประชุม โดยจายครั้งละ 13,000 บาท สําหรับ
ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ และจายครั้งละ 3,000 บาท สําหรับกรรมการบริษัท
ทานอื่น ซึ่งเปนอัตราที่จายเทากับปที่ผานมา
• คาบําเหน็จประจําปสําหรับกรรมการบริษัททั้งชุด จายดวยวงเงินไมเกิน 6,000,000 บาท หักดวย
จํานวนคาเบี้ยประชุมทีจ่ ายในป 2550 ทัง้ ป คงเหลือจํานวนเงินสําหรับจายคาบําแหน็จประจําป
ทั้งนี้ วงเงินดังกลาวใหขึ้นอยูก ับผลประกอบการของบริษัทในป 2550 ดวย ซึ่งในการจัดสรรให
พิจารณาถึงจํานวนครั้งที่กรรมการบริษัทเขารวมประชุม โดยจัดสรรใหประธานกรรมการบริษัทคิด
เปน 2 เทาของคาตอบแทนกรรมการบริษัท
6.2) เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณารับทราบการกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2550 เปนจํานวนเงินไมเกิน 500,000 บาท ซึ่งเทากับวงเงินคาตอบแทนในป
2549 โดยจัดสรรใหประธานกรรมการตรวจสอบ 200,000 บาท และจัดสรรใหกรรมการตรวจสอบอีกทานละ
150,000 บาท
อนึ่ ง ในป 2548 และป 2549 บริ ษั ท ได จ า ยค า ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวมเปนจํานวนทั้งสิ้น 2,533,000 บาท และ 2,579,000 บาท ตามลําดับ โดยรายละเอียดคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเปนรายบุคคล รวมทั้งขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏตามรายงานประจํ า ป 2549 ของบริ ษั ท ในเรื่ อ ง
“โครงสรางการถือหุนและการจัดการ” (ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2) สําหรับคณะกรรมการชุดยอยอื่น ไดแก
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัทยังไมมีการกําหนดคาตอบแทน
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550
วันจันทร ที่ 23 เมษายน 2550 เวลา 16.15 น.

หนา 10 จาก 21

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

ผูดําเนินการประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสอบถามขอสงสัย ปรากฏวาไมมีทานใด
สอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมไดพจิ ารณาอยางรอบคอบแลว และมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัทประจําป 2550 และรับทราบการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2550 ตาม
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาฯ ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

อนุมัติและรับทราบดวยคะแนนเสียง
ไมอนุมัติและไมรับทราบดวยคะแนนเสียง
งดออกเสียงลงคะแนน

362,825,827 คะแนนเสียง
- คะแนนเสียง
- คะแนนเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2550
ผูดําเนินการประชุมชี้แจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัททุกป และโดย
การเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดการแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบใน
“รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ของรายงานประจําป 2549 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นสมควร
เสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหแตงตั้งผูสอบบัญชี จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง
จํากัด (“สํานักงานฯ”) ซึ่งปฏิบัติหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทเปนอยางดีตลอดมา ตั้งแตป 2538 เปนผูสอบ
บัญ ชีข องบริ ษัท และบริ ษัท ในเครือ ในรอบป บั ญชี สิ้น สุด ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2550 โดยมี รายชื่ อ ผูล งนาม
ตรวจสอบ ดังตอไปนี้
1) นายศุภชัย ปญญาวัฒโน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ
2) นางสาวศิราภรณ เอือ้ อนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ
3) นายกฤษดา เลิศวนา
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 (เฉพาะบริษัทในเครือ)
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหสํานักงานฯ จัดหาผูสอบบัญชี
รับอนุญาตอื่นของสํานักงานฯ ทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทและบริษัทใน
เครือแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได ซึ่งผูสอบบัญชีผูลงนามตรวจสอบมิไดมีความสัมพันธ หรือมีสวนไดเสียกับบริษัท
บริษัทในเครือ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด
คาสอบบัญชี
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว เห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถอื หุน
พิจารณาอนุมตั ิคาสอบบัญชีประจําป 2550 ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) เปนจํานวนเงินไมเกิน
1,850,000 บาท โดยไมรวมคาสอบบัญชีที่อาจเพิ่มขึ้นจากการปรับโครงสรางของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้คาสอบ

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550
วันจันทร ที่ 23 เมษายน 2550 เวลา 16.15 น.

หนา 11 จาก 21

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

บัญชีดังกลาวเพิ่มขึ้นจากป 2549 คิดเปนอัตรารอยละ 12 เนื่องจากกลุมบริษัทมีธุรกิจหลากหลายครบวงจร มีการ
ทําการคาระหวางกันหลายรายการ มีการปรับโครงสรางการลงทุนภายในองคกร รวมทัง้ บริษัทมีการควบรวมธุรกิจ
ของบริษัทในเครือกลับเขามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางดานการบริหารงาน โดยไดเปรียบเทียบกับคาสอบบัญชี
ของบริษัทอื่นในธุรกิจประเภทเดียวกันแลวเห็นวามีความเหมาะสม นอกจากนี้ผูดําเนินการประชุมไดแจงใหผูถือหุน
รับทราบการกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือรวม เปนจํานวนเงินไมเกิน 8,758,000 บาท ทั้งนี้
จํานวนดังกลาวยังไมรวมคาสอบบัญชีของกลุมบริษัท อินเด็กซ อีเวนท เอเจนซี่ จํากัด (มหาชน) และคาสอบบัญชี
ของบริษัทที่อาจเกิดเพิ่มจากการควบรวมกิจการ หรือการขยายธุรกิจของกลุมบริษัทในอนาคต และแจงใหทราบ
เพิ่มเติมวา คาสอบบัญชีของกลุมบริษัทในเครือเพิ่มขึ้นในระหวางป 2549 อันเนื่องมาจากมีบริษัทใหมเพิ่มขึ้น
จํานวน 2 บริษทั สําหรับคาบริการอื่น (Non Audit Services Fee) ในรอบปที่ผานมาบริษทั และบริษัทในเครือไมมี
การรับบริการอืน่ จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
สรุปคาสอบบัญชี
บริษัท

ป 2550 ที่เสนอ

เพิ่มขึ้น (%)

ป 2549 ที่ปรับปรุง

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

1,850,000

12%

1,653,000

บริษัท และบริษัทในเครือรวม (บาท)

8,758,000*

8%

8,109,200

* ไมรวมถึงคาสอบบัญชีของบริษัทในเครือในตางประเทศ ไดแก 1) บริษัท GMM8866 จํากัด ในประเทศไตหวัน จํานวน
NTD 350,000 2) บริษัทในเครือในฮองกง 2 บริษัท จํานวนรวม HKD 35,000 และ 3) บริษัท GMM~C จํากัด ในประเทศ
จีน จํานวน RMB 20,000

ผูดําเนินการประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสอบถามขอสงสัย ปรากฏวาไมมีทานใด
สอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมไดพจิ ารณาอยางละเอียดรอบคอบแลว และมีมติอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคา
สอบบัญชี ประจําป 2550 รับทราบการกําหนดคาสอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทในเครือ และรับทราบเรื่อง
อัตราคาสอบบัญชีที่ปรับเพิ่มขึน้ ระหวางป 2549 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

อนุมัติและรับทราบดวยคะแนนเสียง
ไมอนุมัติและไมรับทราบดวยคะแนนเสียง
งดออกเสียงลงคะแนน

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550
วันจันทร ที่ 23 เมษายน 2550 เวลา 16.15 น.

362,491,027 คะแนนเสียง
- คะแนนเสียง
334,800 คะแนนเสียง

หนา 12 จาก 21

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัตแิ กไขวัตถุประสงคของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
ผูดําเนินการประชุมชี้แจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอให
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติแกไขวัตถุประสงคของบริษัท อันเนื่องจากปจจุบันบริษัทไดขยายการประกอบธุรกิจ
ที่หลากหลาย ประกอบกับเทคโนโลยีไดมีการพัฒนาไปอยางมาก ดังนั้น จึงไดมีการพิจารณาทบทวนวัตถุประสงค
ของบริษัท เพื่อใหมีความสมบูรณและครอบคลุมการดําเนินธุรกิจของบริษัทมากยิ่งขึ้น โดยขออนุมัติแกไขในเรื่อง
ดังตอไปนี้
• การประกันตัวจําเลยในคดีอาญา
• การประกอบธุรกิจซื้อขาย ใหเชา เทป วัสดุโทรทัศน
• การประกอบธุรกิจดานโทรคมนาคม เคเบิ้ลทีวี และอี-คอมเมิรช
รายละเอียดวัตถุประสงคของบริษัทที่ขออนุมัติแกไข
ขอ 28
(เดิม)

ประกอบธุรกิจบริการรับค้ําประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้ง
รับบริการค้ําประกันบุคคลซึ่งเดินทางเขามาในประเทศหรือเดินทางออกไปตางประเทศตามกฎหมายวา
ดวยคนเขาเมือง กฎหมายวาดวยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

ขอ 35
(แกไข)

รับค้ําประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้ําประกัน
บุคคลซึ่งเดินทางเขามาในประเทศ หรือเดินทางออกไปตางประเทศตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
กฎหมายวาดวยภาษีอากร และกฎหมายอื่น ตลอดจนใชเงินสด เช็ค ตั๋วแลกเงิน สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารหรือ สถาบันการเงินอยางอื่น สลากออมสิน พันธบัตรรัฐบาล โฉนดที่ดิน และหรือหลักทรัพย
อื่นๆ ของบริษัท เพื่อค้ําประกันบุคคลหรือนิติบุคคลในการทํานิติกรรมหรือวางประกันตัวผูตองหา จําเลย
หรือบุคคลอื่นซึ่งถูกจับกุม หรือถูกควบคุมตัวในชั้นพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการ และศาลจนกวา
คดีจะถึงที่สุด

ขอ 42
(เดิม)
ขอ 42
(แกไข)

ประกอบกิจการ ใหเชา ซึ่งเทปคาสเซ็ท แผนเสียง แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ และวัสดุอื่นๆ
ประกอบกิจการ ผลิต รับจางผลิต จางทําของ รับจางทําของ นําเขา สงออก เชา ใหเชา เชาซื้อ ใหเชาซื้อ
ซื้อ ขาย โอน แลกเปลี่ยน หรือจําหนายดวยประการอื่นใดซึ่งเทปคาสเซ็ท แผนเสียง แถบบันทึกเสียง
แถบบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง วีดีโอเทป วัสดุวีดิทัศน ผลิตภัณฑซีดี เทปหรือวัสดุโทรทัศน และวัสดุ
อื่นๆ เครื่องดนตรี เครื่องมือในการสื่อสารโทรคมนาคมตางๆ เครื่องใชไฟฟา เครื่องอิเล็คทรอนิคส เครื่อง
คอมพิวเตอร ทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนจัดฉาย หรือใหบริการโดยแสดงภาพและ/หรือเสียงดวย
เทป วัสดุโทรทัศน หรือวัสดุวีดิทัศนในสถานที่และโดยการจัดสงทางสาย หรือไรสาย หรือดวยวิธีอื่นใด

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550
วันจันทร ที่ 23 เมษายน 2550 เวลา 16.15 น.

หนา 13 จาก 21

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดวัตถุประสงคของบริษัทที่ขออนุมัติแกไข
ขอ 43
(เดิม)

ประกอบกิจการผลิต รับจางผลิต รายการทางวิทยุ โทรทัศน เชน รายการบันเทิงตางๆ ขาวสารคดี หรือ
อื่นๆ เพื่อจําหนายและใหเชาทั้งใน และตางประเทศ

ขอ 43
(แกไข)

ประกอบกิจการผลิต รับจางผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จางทําของ รับจางทําของ เชา ใหเชา เชาซื้อ หรือ
กระทําโดยประการอื่นซึ่งรายการโทรทัศน วิทยุ เคเบิลทีวี ภาพยนตร วีดีโอ วัสดุวีดิทัศน โทรทัศนวงจร
ป ด การแสดงต า งๆ ทั้ ง ที่ เ ป น ภาพ และเสี ย งทุ ก ชนิ ด รวมทั้ ง การประกอบกิ จ การค า สื่ อ โฆษณา
ประชาสัมพันธทางโทรทัศน วิทยุ เคเบิลทีวี ภาพยนตร วีดีโอ หนังสือพิมพ นิตยสาร สิ่งพิมพ สารคดี
และสื่อที่เปนภาพและเสียงทุกชนิด ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ

ขอ 48 ประกอบกิ จ การ โอน รั บ โอน รั บ ซื้ อ หรื อ จั ด หามาโดยวิ ธี อื่ น ใด ผลิ ต รั บจ า งผลิ ต บั นทึ ก จํ า หน า ย
(เพิ่มเติม) เผยแพรตอสาธารณชน ซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ และสิทธิในทางทรัพยสินทางปญญาเพื่อทําการแสวงหา
ผลประโยชนโดยการทําซ้ํา ดัดแปลง เผยแพรตอสาธารณชน ใหเชาและใหประโยชนอันเกิดจากลิขสิทธิ์
แกบุคคลอื่น รวมทั้งอนุญาตใหบุคคลอื่นใชสิทธิเกี่ยวกับงานอันมีลิขสิทธิ์ และสิทธิในทางทรัพยสินทาง
ปญญาไมวาดวยวิธีใดๆ ทั้งภายใน และตางประเทศ รวมถึงการดําเนินการตามกฎหมายเพื่อปองกัน
ปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญา และเรียกรองคาเสียหายอันเนื่องมาจากการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ดังกลาว
ขอ 49 ประกอบกิจการโทรคมนาคม การสง การแพรหรือการรับเครื่องหมาย สัญญาณ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ
(เพิ่มเติม) เสียง รหัส หรือการอื่นใดซึ่งสามารถใหเขาใจความหมายไดโดยระบบสาย ระบบไรสาย ระบบคลื่น
ความถี่ ระบบแสง ระบบแมเหล็กไฟฟาอื่น หรือระบบอื่น ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน
รวมถึง บริการรับสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน วิทยุกระจายเสียง เสียงทางสาย วิทยุโทรทัศนทาง
สาย เคเบิลทีวี ระบบการสื่อสารผานดาวเทียม รวมทั้งระบบการสื่อสารอื่น และการทํา ธุรกรรมบน
อินเตอรเน็ต (Internet) การประกอบการคาบนอินเตอรเน็ต หรือ อี-คอมเมิรช (E-commerce) และ
ธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ทุกประเภท ทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ
อนึ่ง เนื่องจากการแกไขวัตถุประสงคของบริษัทดังกลาวนั้น เปนการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ซึ่ง
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 กําหนดวา “บริษัทจะแกไขวัตถุประสงคของ
บริษัทได เมื่อที่ประชุมผูถือหุนลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3 ใน 4) ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”
ผูดําเนินการประชุมได เปดโอกาสใหผูถื อหุนและผูรั บ มอบฉันทะสอบถามขอ สงสัย โดยไดรวบรวม
ประเด็นคําถามและคําชี้แจงจากกรรมการและผูบริหารของบริษัทไวแนบทายรายงานการประชุม หลังจากนั้น
ผูดําเนินการประชุมจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550
วันจันทร ที่ 23 เมษายน 2550 เวลา 16.15 น.

หนา 14 จาก 21

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

ที่ประชุมไดพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ และลงมติดวยคะแนนเสียง 365,999,027 คะแนนเสียง
จึงถือวาผูถือหุนไดลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3 ใน 4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนั้น จึงถือวาที่ประชุมมีมติอนุมัติการแกไขวัตถุประสงคของบริษัท จีเอ็มเอ็ม
แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9

อนุมัติดวยคะแนนเสียง
ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง
งดออกเสียงลงคะแนน

365,999,027 คะแนนเสียง
- คะแนนเสียง
344,800 คะแนนเสียง

พิจาณาอนุมัติการนําเงินสํารองตามกฎหมายและสวนล้ํามูลคาหุนสามัญ เพื่อชดเชยผล
ขาดทุนสะสม

ผูดําเนินการประชุมชี้แจงตอที่ประชุมวา จากการที่สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ฉบับที่ 26/2549 เรื่อง การปฏิบัติวิธีการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชี
สําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย กําหนดใหบริษัทเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัท
รวมในงบการเงินเฉพาะของบริษัท จากวิธีสวนไดเสีย (Equity Method) เปนวิธีราคาทุน (Cost Method) โดย
การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกลาวสามารถกระทําไดสําหรับงบการเงินป 2549 เปนตนไป สําหรับกิจการที่ไม
ประสงคจะใชวิธีราคาทุนในป 2549 ก็ใหใชวิธีสวนไดเสียไปตามเดิมจนถึงสิ้นป 2549 และใหใชวิธีราคาทุนโดยเริ่ม
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 เปนตนไป
ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับประกาศสภาวิชาชีพบัญชีขางตน บริษัทจึงไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงวิธีบันทึก
เงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสีย เปนวิธีราคาทุน โดยปรับปรุง
งบการเงินยอนหลัง คือเริ่มใชตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 มกราคม 2550 เปนตนไป ซึ่งจากการปฏิบัติตาม
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีดังกลาวจะสงผลใหบริษัทเกิดผลขาดทุนสะสม
คณะกรรมการบริ ษั ท ได ร ว มกั น พิ จ ารณากลั่ น กรองถึ ง ความเหมาะสมต า งๆ และได คํ า นึ ง ถึ ง สิ ท ธิ
ประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนของบริษัทอยางครบถวนแลว เห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติการนําเงิน
สํา รองตามกฎหมายและสว นล้ํ า มู ล ค า หุน สามั ญ เพื่ อ ชดเชยผลขาดทุ น สะสมอั นเกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลง
นโยบายการบัญชีดังกลาว โดยไดแนบรายงานผูสอบบัญชีในการสอบทานงบการเงิน ซึ่งบันทึกบัญชีเงินลงทุน
โดยวิธีราคาทุน และสรุปความเห็นทางกฎหมายในเรื่องดังกลาว ไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ แสดง
แนวทางการคํานวณการนําเงินสํารองตามกฎหมายและสวนล้ํามูลคาหุนสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม ดัง
ตารางตอไปนี้

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550
วันจันทร ที่ 23 เมษายน 2550 เวลา 16.15 น.

หนา 15 จาก 21

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

ผลกระทบตอกําไรสะสม อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีและการดอยคา

(459.7)

ลานบาท

กําไรสะสมกอนการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี

133.6

ลานบาท

ขาดทุนสะสม หลังจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี

(326.1)

ลานบาท

บริษัทยอยจายเงินปนผลใหกับบริษัทฯ ภายในไตรมาสที่ 1/2550

102.0

ลานบาท

จายเงินปนผลประจําป 2549 ใหแกผูถือหุน (วันที่ 15 พฤษภาคม 2550)
ขาดทุนสะสมคงเหลือ ภายหลังจากรับเงินปนผลจากบริษัทยอย

(98)
(322.1)

ลานบาท
ลานบาท

A
A – 322.1

ลานบาท
ลานบาท

ของเงินลงทุน

กําไรจากผลประกอบการประจําไตรมาสที่ 1/2550 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550
โอนเงินสํารองตามกฎหมายและสวนล้ํามูลคาหุนสามัญ เพื่อชดเชยขาดทุน

พรอมกันนี้ ผูดําเนินการประชุมเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณา
นําเงินสํารองตามกฎหมายและสวนล้ํามูลคาหุนสามัญมาชดเชยผลขาดทุนสะสม ตามจํานวนผลขาดทุนสะสมที่
เกิดขึ้นจริง ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัทไดสอบทานแลว และเปนการปฏิบัติตามมาตรา 119 ของพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด โดยใหคณะกรรมการบริษัทรายงานการดําเนินการเกี่ยวกับการโอนเงินสํารองตามกฎหมาย
และสวนล้ํามูลคาหุนสามัญมาชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกลาวใหแกผูถือหุนทราบในการประชุมผูถือหุนในคราว
ตอไป
ผูดําเนินการประชุมได เปดโอกาสใหผูถื อหุนและผูรั บ มอบฉันทะสอบถามขอ สงสัย โดยไดรวบรวม
ประเด็นคําถามและคําชี้แจงจากกรรมการและผูบริหารของบริษัทไวแนบทายรายงานการประชุม หลังจากนั้น
ผูดําเนินการประชุมจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมไดพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการนําเงินสํารองตามกฎหมายและ
สวนล้ํามูลคาหุนสามัญ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม พรอมทั้งอนุมัติใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณานําเงิน
สํารองตามกฎหมายและสวนล้ํามูลคาหุนสามัญ มาชดเชยผลขาดทุนสะสมตามจํานวนผลขาดทุนสะสมที่เกิดขึ้น
จริง ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัทไดสอบทานแลว และเปนการปฏิบัติตามมาตรา 119 ของพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด โดยใหคณะกรรมการบริษัทรายงานการดําเนินการเกี่ยวกับการโอนเงินสํารองตามกฎหมาย และ
สวนล้ํามูลคาหุนสามัญมาชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกลาวใหแกผูถือหุนทราบในการประชุมผูถือหุนในคราวตอไป
ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

อนุมัติดวยคะแนนเสียง
ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง
งดออกเสียงลงคะแนน

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550
วันจันทร ที่ 23 เมษายน 2550 เวลา 16.15 น.

366,333,827 คะแนนเสียง
- คะแนนเสียง
- คะแนนเสียง
หนา 16 จาก 21

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

วาระที่ 10 พิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ
ผูดําเนินการประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสอบถามขอสงสัยเกี่ยวกับทุกระเบียบ
วาระทั้งหมดที่ไดกลาวมาขางตน ปรากฏวามีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะไดสอบถามขอสงสัย โดยไดรวบรวม
ประเด็นคําถามและคําชี้แจงจากกรรมการและผูบริหารของบริษัท ไวแนบทายรายงานการประชุมนี้แลว
หลังจากนั้น นางสาวบุษบาจึงกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ไดสละเวลามารวมประชุม และปดประชุม
เมื่อเวลา 18.00 น.

ลงชื่อ ............................................................ประธานทีป่ ระชุม
(นายไพบูลย ดํารงชัยธรรม)
ประธานกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
และประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

ลงชื่อ ............................................................ผูดําเนินการประชุม
(นายสุเมธ ดํารงชัยธรรม)
กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550
วันจันทร ที่ 23 เมษายน 2550 เวลา 16.15 น.

หนา 17 จาก 21

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

สรุปประเด็นคําถามและคําชี้แจง
ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) (“แกรมมี่”)
คําถาม 1 ขอทราบภาพรวมของ i-Key ที่รวมอยูในสวนของธุรกิจ E-Business ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล
โดเมน จํากัด ในปจจุบัน และในป 2550 นี้ บริษัทฯ ตั้งเปาหมายดานรายไดในสวนของธุรกิจ
ดังกลาวอยางไร
คําชี้แจง

นายสิริชัย ตันติพงศอนันต รองกรรมการผูอาํ นวยการสายงานบัญชีการเงิน ชี้แจงวา i-Key เปนการ
ทําธุรกิจเพื่อดาวนโหลดเพลงแบบเต็มเพลง โดยผานชองทางหลัก 2 ชองทางคือ แบบ Off-line ผาน
ทางโทรศัพทเคลื่อนที่หรือเครื่องเลน i-Pod และอีกชองทางคือแบบ On-line ผานอินเตอรเน็ตทาง
คอมพิวเตอรทตี่ องใชสายเชือ่ มตอ ซึ่งบริษัทฯ ไดเริ่มทําธุรกิจดังกลาวเมื่อประมาณปที่แลวจนกระทั่ง
ปจจุบัน ถือวาทิศทางธุรกิจดีขึ้นเรื่อยๆ ในสวนของการดาวนโหลดเพลงแบบเต็มเพลงมีประมาณ
เกือบ 100,000 เพลงตอเดือน ซึ่งสวนใหญเปนการดาวนโหลดผานโทรศัพทเคลื่อนที่มากกวาการ
ดาวนโหลดผานคอมพิวเตอร เนื่องจากพฤติกรรมการดาวนโหลดผานเครื่องคอมพิวเตอรของคนไทย
ยังไมเปนที่นิยมเทาที่ควร
สวนเปาหมายดานรายไดของธุรกิจ E-Business บริษัทฯ คาดวานาจะทํารายไดมากกวาป 2549 ที่
ทํารายไดประมาณ 370 ลานบาท โดยในป 2550 นี้คาดวาจะทํารายไดจากธุรกิจดังกลาวประมาณ
500 ลานบาท ตามที่เคยแถลงขาวไวแลว

คําถาม 2 ขอทราบจํานวนสมาชิกรายเดือนของ i-Key ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล โดเมน จํากัด ในปจจุบัน
คําชี้แจง

นายสิริชัย ตันติพงศอนันต รองกรรมการผูอาํ นวยการสายงานบัญชีการเงิน ชี้แจงวาปจจุบันจํานวน
สมาชิกรายเดือนของ i-Key มีจํานวนไมมากเทาที่ควร คิดเปนประมาณไมเกิน 10,000 ราย เนื่องจาก
เปนชวงเริ่มตนของการเปดแคมเปญ ซึ่งเริ่มประมาณเดือน เมษายน 2550

คําถาม 3 ขอทราบการทํางานเกี่ยวกับการบริหารศิลปนในสวนงานของแกรมมี่ และ ARATIST แตกตางกัน
อยางไร
คําชี้แจง

นายสุเมธ ดํารงชัยธรรม กรรมการบริษัท ชีแ้ จงวา กอนที่จะมีการปรับโครงสรางภายในกลุมบริษัทฯ
แกรมมี่จะเปนผูดูแลและบริหารศิลปนเอง หลังจากนั้นไดมีการปรับโครงสรางเพื่อลดความซ้าํ ซอน
โดยแกรมมี่ไดจดั ตั้งหนวยงาน ARATIST ขึ้นมาเพื่อมาดูแลในสวนของศิลปนโดยเฉพาะ

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550
วันจันทร ที่ 23 เมษายน 2550 เวลา 16.15 น.

หนา 18 จาก 21

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

คําถาม 4 ในงบกระแสเงินสด ในสวนของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ป 2549 รายการสินทรัพยไมหมุนเวียน
อื่น ที่จายออกไปประมาณ 110 ลานบาท เกิดจากสาเหตุใด (รายงานประจําป 2549 หนา 90)
คําชี้แจง

นางสาวนงพร สิริพัฒนดิลก ผูอํานวยการฝายบัญชีกลาง ชีแ้ จงวา รายการสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
ที่จายออกไปประมาณ 110 ลานบาท เกิดจากการจายคาลิขสิทธิ์เพลงเปนสวนใหญ และอีกรายการ
คือการจายคาลิขสิทธิ์ซอฟแวรที่บริษัทฯ ไดพฒ
ั นาระบบการจัดเก็บขอมูลใหม

คําถาม 5 ขอทราบเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบันทึกบัญชีสําหรับสินคาคงเหลือของบริษัทฯ
จากเดิมใชวิธีเขากอน ออกกอน (FIFO) เปนวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average)
คําชี้แจง

นายสุเมธ ดํารงชัยธรรม กรรมการบริษัท ชี้แจงวาเนื่องจากกลุมบริษทั ฯ ไดมีการพัฒนาระบบ
จัดเก็บขอมูลและประมวลผลจากระบบเดิมเปนระบบ SAP ซึ่งตามมาตรฐานของระบบดังกลาว
กําหนดใหใชนโยบายบัญชีตามวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) สําหรับสินคาคงเหลือ ซึ่ง
ปจจุบันบริษัทฯ ใชนโยบายบัญชีตามวิธีเขากอนออกกอน (FIFO) ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับระบบ
มาตรฐานของ SAP ซึ่งเปนระบบการจัดเก็บขอมูลและประมวลผลใหมของบริษัทฯ จึงไดมีการขอ
อนุมัติจากกรมสรรพากร ประมาณเดือน เมษายน 2549 ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีสําหรับ
สินคาคงเหลือของบริษัทฯ และบริษัท เอ็มจีเอ จํากัด จากวิธีเขากอน ออกกอน เปนวิธีถัวเฉลี่ย
เคลื่อนที่ สําหรับสินคาคงเหลือ

คําถาม 6 ขอทราบวา ในสวนของการผลิตเทปคาสเซ็ท ทางบริษัทฯ มีนโยบายทีจ่ ะผลิตตอหรือไม เนื่องจาก
ปจจุบันไมคอยเปนที่นิยมของผูบริโภคแลว
คําชี้แจง

นายสุเมธ ดํารงชัยธรรม กรรมการบริษัท ชีแ้ จงวาปจจุบันทางบริษัทฯ ยังคงทําการผลิตเทปคาสเซ็ท
แตเปนการผลิตในปริมาณทีน่ อยมาก เนือ่ งจากยังมีลูกคาประเภทขับรถบรรทุกยังคงตองการเทป
คาสเซ็ท

คําถาม 7 การแกไขวัตถุประสงคของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ขอ 35 เกี่ยวกับการประกันตัว
จําเลยในคดีอาญา (เดิมคือขอ 28) ขอใหอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับค้ําประกันหนี้สิน ความรับผิด
และการปฏิบัตติ ามสัญญาของบุคคลอื่น
คําชี้แจง นายสุเมธ ดํารงชัยธรรม กรรมการบริษัท ชี้แจงวา การขออนุมัติแกไขวัตถุประสงคของบริษัทฯ
ดังกลาว แกไขเพื่อใหครอบคลุมในกรณีที่กรรมการบริษัท ผูบริหาร หรือศิลปน ดารา นักรอง ของ
บริษัทฯ ถูกบุคคลอื่นฟองรองดําเนินคดีในฐานะที่บุคคลดังกลาวปฏิบัติหนาที่ภายใตขอบเขตที่ทาง
บริษัทฯ มอบหมายให ซึ่งในการค้ําประกันตัวบุคคลดังกลาว ควรจะตองใชหลักทรัพยของบริษัทฯ

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550
วันจันทร ที่ 23 เมษายน 2550 เวลา 16.15 น.

หนา 19 จาก 21

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

ในการค้ําประกัน แทนที่จะใหบุคคลดังกลาวใชหลักทรัพยสวนตัวมาค้ําประกัน ซึ่งในวัตถุประสงค
เดิมของบริษัทฯ ไมไดระบุครอบคลุมถึงเรื่องนี้ ดังนั้น จึงตองขออนุมัติแกไขเพิ่มเติม
นางสาวจิตรลดา เฮงยศมาก ผูชวยกรรมการผูอํานวยการฝายกฎหมาย ชี้แจงเพิ่มเติมวา คดีที่
บริษัทถูกฟองรอง สวนใหญจะเปนคดีการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งกรรมการถูกฟองรองเปนจําเลยรวมกับ
บริษัท เดิมกรรมการบริษัทจะตองใชหลักทรัพยสวนตัวในการยื่นประกันตนเองตอศาล อยางเชน
สมุดบัญชีเงินฝากสวนตัว เพื่อความเหมาะสมบริษัทฯ ควรจะใชหลักทรัพยของบริษัทฯ ในการค้ํา
ประกันกรรมการบริษัท เพราะวาการที่กรรมการบริษัทถูกฟอง สืบเนื่องจากการดําเนินกิจการปกติ
ของบริษัท ทั้งนี้ หลักทรัพยที่บริษัทฯ จะใชในการค้ําประกัน อยางเชน ตั๋วเงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล
สลากออมสิน เปนตน ซึ่งการประกันตัวดังกลาวไมไดหมายถึงทุกกรณี และไมไดหมายถึงการไป
ชําระหนี้แทนบุคคลดังกลาว
คําถาม 8 การเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ขอ 49 เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม อยากทราบวาบริษัทฯ มีโครงการที่จะทําสถานีโทรทัศนอยางไร
คําชี้แจง

นายสุเมธ ดํารงชัยธรรม กรรมการบริษัท ชีแ้ จงวา บริษัทฯ จะทําสถานีโทรทัศนได ก็ตอเมื่อรัฐบาล
อนุญาตใหภาคเอกชนทําสถานีโทรทัศนเองได ซึ่งปจจุบันรัฐบาลอนุญาตคือ แซทเทลไลททีวี และ
เคเบิ้ลทีวี ซึ่งหากบริษัทมีความพรอมในทุกอยางแลว บริษทั ฯ ก็มีความสนใจที่จะทําสถานีโทรทัศน
ดังนั้น เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในดานวัตถุประสงคของบริษัทฯ ใหครอบคลุมถึงการทําธุรกิจ
เรื่องดังกลาว จึงขออนุมัติเพิ่มวัตถุประสงคขอ 49

คําถาม 9 การนําเงินสํารองตามกฎหมายและสวนล้ํามูลคาหุนสามัญ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม มีวิธีการ
ขั้นตอนเปนอยางไร
คําชี้แจง

นายสุเมธ ดํารงชัยธรรม กรรมการบริษัท ชี้แจงวา ตามกฎหมายบริษทั ฯ ตองนําเงินสํารองตาม
กฎหมายมาชดเชยผลขาดทุนสะสมเปนอันดับแรกกอน หากจํานวนเงินยังไมเพียงพอจะตองนําสวน
ล้ํามูลคาหุนสามัญมาชดเชยเปนลําดับตอมา อันจะทําใหบริษัทฯ จะตองจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงิน
สํารองตามกฎหมายเพิ่มอีก

คําถาม 10 ขอทราบขอดี ขอเสีย ของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่อา งถึง โดยเปลี่ยนแปลงวิธีการ
บันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะของบริษัท จากวิธีสว นไดเสีย
(Equity Method) เปนวิธีราคาทุน (Cost Method)
คําชี้แจง

นายสุเมธ ดํารงชัยธรรม กรรมการบริษัท ชีแ้ จงวา การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว
มีวัตถุประสงคเพื่อตองการใหผูถือหุน และนักลงทุน ทราบฐานะทางการเงินที่แทจริงของกิจการ โดย

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550
วันจันทร ที่ 23 เมษายน 2550 เวลา 16.15 น.

หนา 20 จาก 21

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

ในงบการเงินที่ปรากฏจะไมรวมกําไรสุทธิของบริษัทยอยและบริษัทรวม ดังนั้น จึงเปนผลดีตอผูถือหุน
และนักลงทุน ที่จะไดทราบความแข็งแรงทางการเงินของบริษัทที่ลงทุน
คําถาม 11 ขอทราบมุมมองและทิศทางธุรกิจ ของคุณไพบูลย ดํารงชัยธรรม ประธานกรรมการบริษัท
คําชี้แจง

นายไพบูลย ดํารงชัยธรรม ประธานกรรมการบริษัท แถลงตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนวา ในชวง 2 ปที่
ผ า นมาถื อ เป น ช ว งที่ เ ป น บทเรี ย นแก บ ริ ษั ท ฯ ทํ า ให ท ราบจุ ด อ อ น จุ ด แข็ ง ของบริ ษั ท ฯยิ่ ง ขึ้ น เป น
ประโยชนในการนํามาพัฒนาและปรับปรุงสิ่งที่บกพรองใหดีขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการควบคุม
ตนทุนคาใชจายภายในองคกร และการสรางจุดแข็งใหแข็งแกรงขึ้น ประกอบกับการที่มีเทคโนโลยี
ใหมๆ ที่จะมาชวยนําพาคอนเทนตของบริษัทฯ ที่มีจํานวนมาก ออกไปสูผูบริโภคไดงายขึ้น ถือเปนจุด
เปลี่ยนที่ดีทางธุรกิจอยางหนึ่ง ซึ่งทางบริษัทฯ ไดพยายามสรางความพึงพอใจใหผูบริโภคมากที่สุด
โดยเนนกลยุทธหลัก 4 อยางแกผูบริโภคคือ Convenience, Customize, Friendly and Fair และสิ่งที่
บริษัทฯ กําลังสรางอยูคือ การทําใหแกรมมี่เปนสถาบัน (Academy) ที่เกี่ยวกับเรื่องบันเทิง
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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550
วันจันทร ที่ 23 เมษายน 2550 เวลา 16.15 น.
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