บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เริ่มประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา
ณ หองประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

นายไพบูลย ดํารงชัยธรรม ประธานกรรมการบริษัทไดมอบหมายให นางสาวบุษบา ดาวเรือง รองประธาน
กรรมการบริษัท ทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ในการดําเนินการประชุม ประธานไดมอบหมายให นางสาว
พัชรรัตน พัชรภุช ผูจัดการสํานักเลขานุการองคกร เปนผูดําเนินการประชุม (“ผูดําเนินการประชุม”)

แจงองคประชุม
ผูดําเนินการประชุม ไดสรุปจํานวนผูเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 (“ที่ประชุม”) ของ บริษัท
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) กลาวคือ มีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง จํานวน 50 ราย นับจํานวนหุนได
321,866,230 หุน ผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมแทน จํานวน 57 ราย นับจํานวนหุนได 97,140,683 หุน และผูถือ
หุนที่มอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท จํานวน 14 ราย นับจํานวนหุนได 34,309,627 หุน ดังนั้นเมื่อนับรวมจํานวนผู
ถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมแทน มีจํานวนรวม 121 ราย (คิดเปนจํานวนผูเขาประชุม
ที่เปนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 88 คน) รวมเปนจํานวนหุนทั้งสิ้น 453,316,540 หุน คิดเปนรอยละ 85.49 ของ
จํานวนหุนทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทจากจํานวน 530,264,947 หุน จึงถือ วาครบเปนองคประชุมตาม
ขอบังคับของบริษัท

เปดการประชุม
หลังจากผูดําเนินการประชุมแจงองคประชุมแลว ประธานไดกลาวตอนรับผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทุกทานเขา
สูการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555
ประธานกลาวตอที่ประชุมวา บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญและสนับสนุนแนวทางการกํ ากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อเพิ่มความโปรงใสและความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ดังนั้น ในการจัดประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําปทุกครั้ง บริษัทจะคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุนและปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ซึ่งบริษัทไดเปดโอกาส
ใหผูถือหุน เสนอรายชื่อบุค คลที่มีคุณ สมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหนงกรรมการบริษั ท รวมทั้งเสนอวาระการประชุม
ลวงหนา สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ผานเว็บไซตบริษัทและอีเมลที่กําหนด อยางไรก็ตาม ปรากฎวา
ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทหรือวาระการประชุมเขามายังบริษัท
นอกจากนี้ บริษัทได เผยแพรห นังสื อ เชิ ญ ประชุมสามัญผู ถือหุนประจําป 2555 รายงานประจํ าป 2554
รายงานผู ส อบบั ญชีแ ละงบการเงิน หนั งสือ มอบฉั น ทะ และเอกสารประกอบการประชุม ทั้ งฉบับภาษาไทยและ

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555
ประชุมเมื่อวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.
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ภาษาอังกฤษ ผานทางเว็บไซตบริษัทลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน กอนวันประชุม คือตั้งแตวันที่ 23 มีนาคม 2555 ทั้งนี้ เพื่อ
เปนการอํานวยความสะดวกและใหผูถือหุนมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมและขอมูลประกอบการประชุม
หลังจากนั้น ประธานจึงกลาวแนะนําคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย คณะผูบริหารของบริษัท และ
ผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม ดังมีรายชื่อตอไปนี้
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย ที่เขารวมประชุม จํานวน 11 ทาน ดังนี้
1. นายไพบูลย ดํารงชัยธรรม
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานที่ปรึกษาบริษัท /กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน
นายเดช บุลสุข
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน
นายไชย ณ ศิลวันต
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน
นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
จริยธรรมธุรกิจ
นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
จริยธรรมธุรกิจ
นางสาวบุษบา ดาวเรือง
รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารรวม / ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง / ประธานเจาหนาที่บริหารกลุม
นางสายทิพย มนตรีกุล ณ อยุธยา กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารรวม / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานเจาหนาที่บริหาร สายธุรกิจสื่อ
นายกริช ทอมมัส
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ / ประธานเจาหนาที่บริหาร สายธุรกิจเพลง
นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ
กรรมการบริษัท / ที่ปรึกษาบริษัท
นายเกรียงกานต กาญจนะโภคิน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
นายสถาพร พานิชรักษาพงศ
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ

กรรมการบริษัท ที่ไมสามารถเขารวมประชุม จํานวน 1 ทาน คือ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ กรรมการบริษัท /
กรรมการบริหาร
ผูบริหารของบริษัท ที่เขารวมประชุม จํานวน 2 ทาน ดังนี้
1. นายธนา เธียรอัจฉริยะ

ประธานเจาหนาที่บริหาร สายธุรกิจบรอดแคสติ้ง / กรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายปรียมน ปนสกุล

ประธานเจาหนาที่การเงิน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
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ตัวแทนผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ที่เขารวมประชุม จํานวน 2 ทาน ดังนี้
1. นายเติมพงษ โอปนพันธุ

ผูสอบบัญชี

2. นายพลกฤติ รัตนพฤกษพันธ

ผูชวยผูสอบบัญชี

โดยการประชุมสามัญผูถือหุนในวันนี้ นายพลกฤติ รัตนพฤกษพันธ ทําหนาที่เปน “Inspector” ในการรวมเปน
สักขีพยานการตรวจนับคะแนนเสียงและการดําเนินการประชุมใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท
นอกจากนี้ ประธานไดก ลาวตอนรับ ผูแ ทนจากตลาดหลั กทรัพย แห งประเทศไทย / ผูแ ทนจากสมาคมส งเสริม
สถาบั นกรรมการบริษั ทไทย / ผูแทนจากสมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย / ผู แทนจากสมาคมส งเสริม ผู ล งทุนไทย และ
หนว ยงานอื่ น ๆ ที่ ใ ห เกี ย รติเข าร วมประชุ มและร วมสั งเกตุก ารณสํ าหรั บการประชุ ม ในวั นนี้ ด วย จากนั้น ประธานได
มอบหมายใหผูดําเนินการประชุมดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
กอ นเริ่ ม การประชุ ม ตามระเบีย บวาระ ผู ดํ าเนิน การประชุม กล า วเชิ ญให ผู ถือ หุ น และผู รั บมอบฉั น ทะรับ ฟง
รายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงเปนมติที่ประชุม สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ผาน
เทปวีดีทัศนบันทึกภาพและเสียง (VTR) (เทปวีดีทัศนมีความยาว ประมาณ 4.40 นาที) ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 107 (1) และขอบังคับของบริษัท ขอ 31 (1) กําหนดวาใน
กรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหนับหุนหนึ่งเปนเสียง
หนึ่ง ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
2. กรณีที่ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง หรือผูถือหุนใหสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแก ผูรับมอบฉันทะแทน
ตนในที่ประชุม ผูดําเนินการประชุมจะเรียนถามในแตละวาระวา มีผูใดไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงลงคะแนนหรือไม ซึ่งถา
มี จะขอใหผูถือหุนแสดงตนและมอบบัตรลงคะแนนเสียงใหเจาหนาที่ของบริษัทเพื่อการรวบรวมคะแนนเสียง
สวนกรณีที่ ไมมี ผูไมเห็นดวย หรือไมมีผูงดออกเสีย งลงคะแนน ใหถื อวา ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติ
ตามที่มีการเสนอตอที่ประชุมทุกประการ
3. กรณีที่ผูถือ หุน มอบฉั นทะใหผู อื่นมาประชุ มแทน ใหถือวา ผู รับมอบฉันทะมี คะแนนเสียงเทา กับจํานวน
คะแนนเสียงที่ผูถือหุนซึ่งมอบฉันทะมีอยู ทั้งนี้ ใหถือการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระที่ผูถือหุนไดออกเสียงลงคะแนน
ไวในหนังสือมอบฉันทะ เปนคะแนนเสียงที่ใชนับเปนมติที่ประชุม
4. การออกเสียงลงคะแนน ตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และแบบ ข จะไมสามารถแบงแยกคะแนนเสียง
ในแตละวาระได สวนการออกเสียงลงคะแนน ตามหนังสือ มอบฉันทะ แบบ ค จะสามารถแบงแยกคะแนนเสียงได ซึ่ง
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะใชเฉพาะกรณีเปนผูถือหุนตางประเทศ และแตงตั้งใหคัส โตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝาก
และดูแลหุนเทานั้น
5. ผูถือหุน ที่มอบฉันทะ จะต องมอบฉันทะใหผูรับ มอบฉั นทะเพี ยงรายเดียวเปน ผู เขา ประชุม และออกเสี ยง
ลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
6. สําหรับการลงคะแนนใน วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออก
จากตําแหนงตามวาระนั้น เพื่ อใหเปน ไปตามนโยบายการกํ ากั บดู แลกิจ การที่ดีของบริษัทและใหส อดคลอ งกับโครงการ
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555
ประชุมเมื่อวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป (AGM Checklist) ของสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สมาคมบริษัท
จดทะเบียน และสํานักงาน ก.ล.ต. จึงขอใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนแตงตั้งกรรมการเปนรายคน
โดยผูดําเนินการประชุมจะเรียกชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแตงตั้งเปนกรรมการเปนรายคน และขอใหทานผูถื อ
หุนไดแสดงตนและมอบบัตรลงคะแนน กรณีที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงเทานั้น เพื่อที่เจาหนาที่ของบริษัทจะไดนั บ
คะแนนเสียงไดสะดวก
อยา งไรก็ตาม ในวาระดังกลาว บริษัทจะหักคะแนนเสียงของกรรมการผูมีสวนไดเ สีย ออกจากคะแนน
เสียงทั้งหมด ตามจํานวนหุนและสิทธิออกเสียงลงคะแนนของกรรมการทานนั้นดวย
7. ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนในกรณีอื่นๆ นอกจากที่กําหนดไวขางตนถือเปนโมฆะ
8. ในทุกระเบียบวาระ ถาผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองการแสดงความคิด เห็นหรือมีขอซักถาม ขอใหยกมือ
แสดงตน เพื่อที่เจาหนาที่จะไดอํานวยความสะดวก และขอใหแถลงตอ ที่ประชุมดวยวา เปนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะชื่อ
ใด แลวจึงแสดงความคิดเห็นหรือซักถามตอไป
9. ภายหลังการประชุ มเสร็จ สิ้นแล ว ขอใหผู ถือ หุนและผูรับ มอบฉันทะมอบบัตรลงคะแนนแกเจ าหนา ที่ข อง
บริษัทเพื่อเก็บไวเปนหลักฐานตอไป
หลังจากนั้น ผูดําเนินการประชุมจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระตางๆ ดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554

ผูดําเนินการประชุมเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 ซึ่งไดมีการบันทึกรายละเอียดไวอยางถูกตอง ครบถวนตามความเปนจริง จึงเห็นสมควร
ใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ดังกลาว โดยบริษัทไดเผยแพรรายงานการประชุมฯ นี้ผานทาง
เว็บไซตของบริษัท ซึ่งปรากฎวาไมมีผูถือหุนรายใดทักทวงหรือขอแกไขมายังบริษัท นอกจากนี้ บริษัทไดจัดสงสําเนารายงาน
การประชุมฯ ดังกลาวใหกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายใน 14 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม รวมทั้งไดจัดสง
สําเนาใหกับกระทรวงพาณิชย ตามที่กฎหมายกําหนดเรียบรอยแลว
ผูดําเนินการประชุม ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสอบถามขอสงสัยหรือแสดงความเห็นหากมี
ขอแกไขในรายงานการประชุมฯ ดังกลาว ซึ่งปรากฏวาไมมีทานใดขอแกไขหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม จึงขอใหที่
ประชุมพิจารณาลงมติ
ในระหวางวาระนี้ มีผูถือหุน / ผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมแทน เขารวมประชุมเพิ่มจํานวน 2 ราย
(รวมทั้งสิ้นเปน 123 ราย) คิดเปนจํานวนหุน 4,100 หุน รวมเปนจํานวนหุนทั้งสิ้น 453,320,640 หุน (คิดเปนจํานวนผูเขา
ประชุมที่เปนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 90 คน)
ที่ป ระชุม ไดพิ จารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติเ ปนเอกฉัน ทรั บรองรายงานการประชุมสามั ญผู ถือ หุน
ประจําป 2554 ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ (ปดลงมติเวลา 14:22:53 นาฬิกา)

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555
ประชุมเมื่อวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2

จํานวนคะแนนเสียง
453,320,640
0
0

คิดเปนอัตรารอยละ
100.00
0
0

รับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบป 2554 และรับทราบรายงานประจําป 2554

ผู ดํ าเนิ น การประชุ มได เรี ย นเชิ ญ นายปรี ย มน ปน สกุ ล (“นายปรี ย ม น”) กล า วสรุ ป ภาพรวมผลการ
ดําเนินงานในรอบป 2554 ดังนี้
สรุปผลการดําเนินงานของแตละกลุมธุรกิจในป 2554


ธุรกิจเพลงและโชวบิซ ในปที่ผานมา มีอัลบั้มออกใหมจํานวน 259 อัลบั้ม ลดลงจากป 2553 ซึ่งมีจํานวน
อั ล บั้ ม ที่ 272 อั ล บั้ ม อย า งไรก็ ต ามรายได จ ากธุ ร กิ จ เพลงในป ที่ ผ า นมามี อั ต ราการเติ บ โตที่ ร อ ยละ 5
เนื่องจากจํานวนแผนซีดีเพลงที่จําหนายได เพิ่มขึ้นจาก 6.7 ลานแผนในป 2553 เปน 7.2 ลานแผนในป
2554 ในสวนของรายไดจากธุรกิจโชวบิซ มีอัตราการเติบโตรอยละ 16 จากการจัดคอนเสิรตทั้งหมด 16 งาน
ซึ่งมากกวาป 2553 ที่มี 14 งาน และเนื่องจากไตรมาสที่ 4 ของป 2554 ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย สงผลให
หลายคอนเสิรตตองเลื่อนการแสดงออกไปในไตรมาสที่ 1 ของป 2555 นอกจากนี้ในป 2554 ยังมีละครเวที
ทั้งหมด 5 เรื่อง รวมรอบการแสดงทั้งสิ้น 104 รอบ ซึ่งมากกวาป 2553 ที่มีล ะคร 4 เรื่อง ซึ่งจัดแสดงทั้งหมด
74 รอบ



ธุร กิจ สื่อ ธุรกิจ วิท ยุ ธุรกิ จโทรทัศ น และ ธุรกิจสิ่ง พิม พ มีรายไดเ ติบ โตจากป 2553 คิด เป นร อยละ 10
รอยละ 7 และ รอยละ 2 ตามลําดับ ซึ่งรายไดหลักมาจากคาโฆษณา สวนรายไดจากธุรกิจสรางสรรคและ
บริหารกิจกรรม ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยในไตรมาสที่ 4 ของป 2554 ทําใหการจัดงาน BOI Fair ตอง
เลื่อนออกไปจัดในไตรมาสที่ 1 ของป 2555 ประกอบกับในป 2553 มีรายไดจากการจัดงานใหญคือ World
Expo ดวย ดังนั้นเมื่อเทียบรายไดในป 2554 กับปที่ผานมา จึงทําใหรายไดจากธุรกิจ สรางสรรคและบริหาร
กิจ กรรมมีสัดสวนลดลงร อยละ 19 อย างไรก็ ตาม หากพิ จารณาในภาพรวมจะพบวารายไดจ ากธุรกิ จสื่อ
ลดลงจากปกอนเล็กนอยที่รอยละ 2.2



ธุ ร กิ จ บรอดแคสติ้ ง รายได จ ากธุ รกิ จ บรอดแคสติ้ ง ซึ่ งรวมถึ ง ช อ งโทรทั ศ น ผ า นดาวเทีย มและธุ รกิ จ
แพลตฟอรมโทรทัศนผานดาวเทียม “จีเอ็มเอ็ม แซท” มีอัตราการเติบโตจากปกอนรอยละ 58 จากจํานวนชอง
โทรทัศนผานดาวเทียมที่เพิ่มขึ้นจาก 5 ชอง เปน 9 ชอง ประกอบกับจํานวนผูติดตั้งจานดาวเทียมเพิ่ม ขึ้น
สงผลใหรายไดจากการโฆษณาในบางชองเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 20



ธุรกิจภาพยนตร มีการผลิตภาพยนตรจํานวน 3 เรื่อง ไดแกเรื่อง Suck Seed หวยขั้นเทพ ลัดดาแลนด
และ วัยรุนพันลาน ซึ่งสามารถทํารายได 75 ลานบาท 120 ลานบาท และ 38 ลานบาท ตามลําดับ โดย
ภาพยนตรที่ทํารายไดติด Box Office อันดับ 3 และ 4 ของป คือ ลัดดาแลนด และ Suck Seed หวยขั้นเทพ
ซึ่งเมื่อเทียบกับป 2553 แมวาจํานวนภาพยนตรที่ออกฉายจะเทากัน แตป 2554 มีภาพยนตรที่ทํารายไดติด
อันดับ Box Office ถึง 2 เรื่องดังที่กลาว จึงทําใหรายไดในภาพรวมของธุรกิจภาพยนตรเพิ่มขึ้นรอยละ 5.6

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555
ประชุมเมื่อวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

สรุปภาพรวมของผลประกอบการในป 2554
 รายไดของบริษัทเติบโตอยางตอเนื่อง โดยในป 2554 มีรายไดรวม 9,388 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 6.53 จากปที่
แลว โดยรายไดจากธุรกิจโทรทัศนผานดาวเทียมมีสัดสวนเพิ่มขึ้นสูงสุดคือจากรอยละ 4.1 ในป 2553 เปนรอยละ
6.1 ในป 2554 ในขณะที่ สัดสวนรายไดจากธุรกิ จสรางสรรคและบริหารกิจกรรมลดลงจากรอ ยละ 18.3 ในป
2553 เปนรอยละ 13.9 ในป 2554 เนื่องจากมีการเลื่อนการจัดงาน BOI Fair จากไตรมาสที่ 4 ของป 2554 เปน
ไตรมาสที่ 1 ของป 2555
 กําไรสุทธิเทากับ 626 ลานบาท เพิ่ม ขึ้นรอ ยละ 20 จากป 2553 จากรายไดที่ปรั บตัวเพิ่มขึ้น และการควบคุม
ตนทุนที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหกําไรตอหุนเพิ่มขึ้น 0.19 บาทตอหุน
หลั งจากนั้น ผู ดํา เนิ นการประชุ มไดเรี ยนเชิญ นายธนา เธีย รอัจฉริยะ (“นายธนา”) ประธานเจา หนาที่
บริหาร สายธุรกิจ บรอดแคสติ้ง กล าวสรุปภาพรวมผลการดําเนินงานของธุรกิจ บรอดแคสติ้ง ใหที่ ประชุมรั บทราบ สรุป
สาระสําคัญดังนี้
สรุปภาพรวมของการดําเนินธุรกิจบรอดแคสติ้ง
 กลุมบริษัท จี เอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) (“กลุมบริษัทฯ”) ไดตัดสินใจทําธุรกิจดานทีวีผ านดาวเทียม
เนื่องจากกลุมบริษัทฯ มีรายการโทรทัศน (TV Contents) ที่ผลิตขึ้นเองจํานวนมากซึ่งแตเดิมมีเพียงชองฟรีทีวี
6 ชองที่ใหบริการ ทําใหผูผลิตรายการทุกรายตองแขงขันกันสูง ทั้งยังไมมีหลักประกันที่แนนอนสําหรับการ
ถายทอดรายการตางๆ ซึ่งถือเปนความเสี่ยงหลักของผูผลิตรายการโทรทัศน
 ปจจุบันตลาดจานดาวเทียมมีการเติบโตอยางรวดเร็วมาก ผูบริโภคสามารถรับชมชองรายการตางๆ เพิ่มขึ้น
เปนหลายรอยชอง คุณภาพของภาพคมชัดขึ้น ซึ่งมีผลใหบางบานพักอาศัยมีการติดตั้งจานดาวเทียมถึง 4-5
จาน โดยปจจุบันมีครัวเรือนที่ติดตั้งจานดาวเทียมประมาณ 8.7 ลานครัวเรือน หรือประมาณ 30 กวาลานคน
ในขณะที่เสาทีวีแบบกางปลามีอัตราการลดลงอยางรวดเร็วจนปจจุบันเหลือ เพียงประมาณ 5 ลานครัวเรือน
จากเดิมที่มีอยูประมาณ 10 ลานครัวเรือน
 กลุมบริษัทฯ จึงเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิ จดานนี้ซึ่งมีอัตราการเติบโตที่ตอเนื่อง จึงไดจัดทํากลองรับสัญญาณ
ดาวเทีย มขึ้นเพื่อ ใหบริก ารภายใต บริษัท จีเอ็ม เอ็ม แซท จํากัด (“GMM Z”) ซึ่งมุงเนนการขายขาด ไมมี
คาบริการรายเดือน ผูบริโภคสามารถเลือ กรับชมชองที่ตองการไดเอง ซึ่งแมวาขณะนี้จะมีผูใหบริการหลาย
ราย แตยังไมมีผูใหบริการที่เปนเจาของ Contents อยางแทจริง
 คุณสมบัติของกลอง GMM Z คือเปนกลองที่ขายขาดในราคา 1,590 บาท สามารถรับชมไดมากกวา 200
ชอง โดยไมมีการเก็บคาบริการรายเดือน มีการเพิ่มชองพิเศษอีก 3 ชอง ไดแกชอง GMM Hits ซึ่งเปนแหลง
Entertainment ทั้งหมดของกลุมบริษัทฯ ชอง GMM Theatre แหลงรวมหนังคุณภาพดีระดับโลก รวมถึง
หนังซีรียตางๆ และ ช อง Genius เปน ชองสาระความรูสําหรับเด็ก และผูใหญ นอกจากนี้ ยังสามารถรับชม
การถายทอดสดคอนเสิ รต ตางๆ ของกลุม บริ ษัทฯ ได นอกเหนือจากนั้น GMM Z ยังไดลิขสิทธิ์ถายทอด
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555
ประชุมเมื่อวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.
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ฟุตบอลยูโรตลอดฤดูกาล ซึ่งจะเริ่ม ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2555 นี้เปนตนไป ซึ่งคาดการณวาจะเปนจุดขาย
ใหกับกลอง GMM Z ไดเปนอยางมาก
 แหลงที่มาของรายได จะมาจาก 3 สวน ไดแก (1) การจําหนายกลอง GMM Z (2) การหา Sponsors และ
(3) การใหบริการเติมชอง หรือ Pay Per View ซึ่งจะเริ่มใหบริการในเดือนกรกฎาคม 2555 นี้ โดยมีทั้งหมด 3
Packages ไดแก Entertainment Package, Sport Package, Combo Package
 ผูบริโภคสามารถหาซื้อกลอง GMM Z ไดอยางสะดวกรวดเร็ว ไดที่ รานจําหนายและติดตั้งจานดาวเทียมทั่ว
ประเทศ / รานสะดวกซื้อ 7-11 / หาง Tesco Lotus / Jay Mart / Power Buy / AIS Shop / Home Pro
Power Mall / Macro เปนตน
จากนั้น ผูดําเนินการประชุมไดแถลงตอที่ประชุมวา นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจอันเปนความรับผิดชอบ
หลักแลว กลุมบริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในเจตนารมณที่จะดําเนินธุรกิจภายใตความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม
จึงยังคงเดินหนาในโครงการเพื่อสังคมตางๆ อยางตอเนื่องหลายโครงการในป 2554 โดยไดเรียนเชิญ นายวีระวงค จิตต
มิตรภาพ ในฐานะประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ (“นายวีระวงค”) เปนผูสรุปผลการดําเนินงาน
ทางดานกิจกรรมเพื่อสังคมใหที่ประชุมรับทราบ ดังนี้
(1)

โครงการไทยชวยไทย ชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
กลุมบริษัทฯ ไดเปดตัวโครงการ “ไทยชวยไทย” เพื่อเชิญชวนบริจ าคเงินชวยเหลือผูประสบอุทกภัยใน
ภาคใตสมทบทุ นมูล นิธิอาสาเพื่อ นพึ่ ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นอกจากนี้ ยังสานต อ ความ
ชวยเหลือผูประสบภัยเพื่อรวมพลังน้ําใจยิ่งใหญของชาวไทยโดยไดระดมความชวยเหลื ออยางตอเนื่อง
ทั้งในสวนของการบริจาคดานกําลังทรัพยและสิ่งของ การชวยเหลือดานกําลังคนและกําลังใจ โดยไดรับ
ความรวมมือรวมใจจากศิลปน ผูบริหาร และพนักงานบริษัท

(2)

โครงการพลังน้ําใจไทย หรือ POWER OF THAI
บริษั ทยังคงเดินหนาภารกิ จดานการฟนฟูประเทศภายหลังจากน้ํ าลด จึงไดเขารวมกับโครงการ “พลัง
น้ําใจไทย” (Power of Thai) โดยการรวมระดมทุนชวยเหลือและระดมกําลังในหลายดาน อาทิ การรวม
บริ จาครายไดบางส วนจากการจํา หนายผลิตภั ณฑ สมทบเขากองทุน พลังน้ํา ใจไทย การลงพื้นที่ เพื่ อ
ฟนฟูโรงเรียน การจัดทําเพลง "พลังน้ําใจไทย" เปนตน

(3)

โครงการ THAI FOR JAPAN
บริ ษัทไดผ นึก พลั งคนบันเทิงครั้ งใหญ จัดโครงการ “THAI FOR JAPAN” เพื่อเชิญชวนบริจาค
ช ว ยเหลื อ ผู ป ระสบภั ย จากเหตุ ก ารณ แ ผ น ดิ น ไหวและคลื่ น ยั ก ษ สึ น ามิ อั น ร า ยแรงที่ สุ ด ในรอบ
ประวั ติศ าสตร ข องประเทศญี่ ปุ น โดยจั ด กิ จ กรรมรณรงค รั บ บริ จ าคและการจํ า หน า ยเสื้ อ ยื ด ที่ มี
ขอความ “THAI FOR JAPAN” เพื่อเปนการแสดงน้ําใจของคนไทยที่รวมกันชวยเหลือญี่ปุน โดยนํ า
เงินรายได มอบใหสภากาชาดไทยเป นจํานวนเงิน 2,400,000 บาท นอกจากนี้ ยังไดจัดทํ าเพลง “อีก
ไมน าน” ในภาคภาษา ไทย-ญี่ปุน ขับ รอ งโดย คุณ เบิรด -ธงไชย แมคอิน ไตย เพื่อส งแรงใจใหกั บชาว

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555
ประชุมเมื่อวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.
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ญี่ปุน โดยมี ฯพณฯ เอกอัครราชทูตญี่ปุนประจําประเทศไทย ใหเกี ยรติ รับมอบเพลงและมิวสิควิดีโ อ
ดังกลาว
(4)

โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ าอยูหัว “ตามรอยพระราชา” เนื่ องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554
กลุมบริษัทฯ ไดจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “ตามรอยพระราชา” เพื่อ
รวมกันแสดงความจงรักภักดีอยางยิ่งใหญ โดยไดจัดทําบทเพลงเฉลิมพระเกีย รติ “ตามรอยพระราชา”
ขับรองโดย คุณเบิรด -ธงไชย แมคอินไตย และคณะประสานเสียงเด็กๆ

(5)

โครงการถนนสายแสงตะวัน เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม
โครงการถนนสายแสงตะวั น เป น โครงการที่ บ ริ ษั ท ร ว มกั บ ภาครั ฐ บาลและหน ว ยงานต า งๆ
สนั บ สนุ น กิ จ กรรมอั น เป น ประโยชน ต อ สั ง คม อาทิ กิ จ กรรม Green Charity กิ จ กรรมร ว มใจ
บริจาคโลหิต การจัดทําเพลงเพื่อสังคม คอนเสิรตการกุศล โครงการชวยเหลือคนพิการ โครงการ
ชวยเหลือเด็กและเยาวชนผูยากไร โครงการรณรงควันเอดสโ ลก โครงการรณรงคเพื่อยุติความรุนแรงตอ
เด็กและสตรี โครงการชวยเหลือบรรเทาทุกข ภายใตการดําเนินงานของสภากาชาดไทย ฯลฯ

(6)

โครงการเพื่อเด็กและเยาวชน
เปนกิจกรรมที่บริษัทสรางสรรคขึ้นเพื่อสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเปนกําลังสําคัญของชาติให
มีแนวคิดและทัศนคติที่ดีตอตนเอง บุคคลรอบขาง และสังคมสวนรวม อาทิ โครงการ มอบของขวั ญ
เพื่อนองเนื่องในวันเด็กแหงชาติ กิจกรรมรณรงคเนื่องในวันเยาวชนแหงชาติ กิจกรรมส งเสริมและเผย
แผธรรมะใหเยาวชน กิจกรรมเลี้ยงอาหารและใหกําลังใจเด็กดอยโอกาส และกิจกรรมอาสาตางๆ เชน
การซอมแซมหองสมุด สรางชั้นวางหนังสือใหหองสมุด โรงอาหาร หองครัว การทาสีส นามเด็กเลน การ
บริจาคผาหม อุปกรณการศึกษาและอุปกรณกีฬา ฯลฯ
นอกจากนี้ ยังมีรางวัลที่บริษัทไดรับในป 2554 สรุปดังนี้

(1)

บริษัทได รับ เลื อกใหเ ปน หนวยงานตัวอยางจากการบํา เพ็ญคุ ณความดี ที่เป นประโยชนต อสั ง คมใน
โครงการ “สงต อความดี. .ไมมีวั นหมด” จัดโดยคณะกรรมการฝ ายประชาสั มพันธการจั ดงานเฉลิ ม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

(2)

บริษัทไดรับการประเมินการกํากับดูแลกิ จการของบริษั ทจดทะเบียนไทยประจําป 2554 เพิ่ม ขึ้นจากป
กอน โดยการไตอันดับไปสูผลประเมินระดับสูงสุดในระดับ “ดีเลิศ (5 ดาว)” และยังไดรับการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 อยูในระดับ “ดีเยี่ยม” ติดตอกันเปนปที่สาม

(3)

บริษัทไดรับรางวัล “ดานนวัตกรรมและสรางจิตสํานึ กการอนุรัก ษพลังงานสูมวลชน “ จากการเขารวม
เปนส วนหนึ่ งของโครงการ “BEAT 2010” (BUILDING ENERGY AWARDS OF THAILAND
2010) ซึ่งจัดโดยสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555
ประชุมเมื่อวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.
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(4)

บริษัทไดรับรางวัลบริษัทจัดการพลังงานดีเดน โดย คุณสายทิพย มนตรีกุล ณ อยุธยา เปนตัวแทนของ
บริษัทเขารับรางวัล “Excellent ESCO Award 2012” จากนายประมวล จันทรพงษ รองอธิบดีกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ในงาน “Thailand ESCO Fair 2012”

หลังจากนายวีระวงคไดรายงานผลการดําเนินงานดานกิจกรรมเพื่อสังคมและรางวัลตางๆ ที่บริษัทไดรับ
เสร็จสิ้ นแล ว จึง ไดนําเสนอวีดี ทัศ นใ หที่ ประชุ มไดรับ ชมภาพกิจกรรมตางๆ ในปที่ ผ านมาเพื่ อประกอบขอมูล ตามที่ ไ ด
รายงานใหที่ประชุมรับทราบ (ความยาวประมาณ 2.41 นาที)
หลังจากนั้น ผูดําเนินการประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุ นและผูรับมอบฉันทะสอบถามขอสงสัย โดยได
รวบรวมประเด็นคําถามและคําชี้แจงไวแนบทายรายงานการประชุมนี้ และเนื่องจากวาระที่ 2 นี้เปนวาระเพื่อรับทราบ จึงไม
มีการออกเสียงลงคะแนน ผูดําเนินการประชุมจึงไดดําเนินการประชุมในวาระถัดไป
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบปบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ผูดําเนิ นการประชุมไดเรียนเชิญ นายไชย ณ ศิล วันต ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ (“นายไชย”)
เปนผูนําเสนอตอที่ประชุม
นายไชย แถลงต อที่ประชุมวา งบดุล และงบกําไรขาดทุ นของบริษัทสําหรั บรอบป บัญชี สิ้นสุด ณ วั นที่ 31
ธันวาคม 2554 ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบกอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหความเห็นชอบ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาอยางละเอีย ดรอบคอบและเห็นวารายงานของผูสอบบัญชี งบการเงินและหมาย
เหตุประกอบงบการเงินของบริษัท มีขอมูลถูกตอง ครบถวนตามขอเท็จจริงและไดรับการจัดทําตามมาตรฐานบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป โดยไดผานการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูสอบบัญชีของ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทเรียบรอยแลว
จากนั้น นายไชย ไดมอบหมายให นายปรียมน เปนผูสรุปสาระสําคัญของงบดุลและงบกําไรขาดทุนใหที่
ประชุมพิจารณา โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
(หนวย : ลานบาท)

2554

2553

สินทรัพยรวม

8,533.9

7,565.1

เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม / (ลด)
+968.8

หนี้สินรวม

4,891.2

3,750.0

+1,141.2

+30.4

สวนของผูถือหุนสวนนอย

712.3

627.9

+84.4

+13.4

สวนของผูถือหุนของบริษัท

2,930.4

3,187.2

(256.8)

(8.1)

รายไดรวม

9,388.0

8,812.3

+575.7

+6.5

กําไรสุทธิ

625.5

523.3

+102.2

+19.5

1.18

0.99

+0.19

+19.2

กําไรสุทธิตอหุน (บาทตอหุน)

เปลี่ยนแปลง
รอยละ
+12.8

หมายเหตุ: รายละเอียดงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2554 (ในรูปแบบซีดีรอม)
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555
ประชุมเมื่อวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

ฐานะทางการเงินของกลุมบริษัทฯ ณ สิ้นป 2554
กลุมบริษัทฯ มีสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นจากป 2553 จํานวน 968.8 ลานบาท เนื่องจากมีการลงทุนในธุรกิจใหม
ภายใต GMM Z ในการลงทุนใน Contents จํานวนประมาณ 500 ลานบาท การลงทุนสรางหองสงออกอากาศจํานวน 400
ลานบาท และการจัดซื้อกลองรับสัญญาณดาวเทียม (Set Top Box) จํานวน 350 ลานบาท
หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 1,141.2 ลานบาท เนื่องจากมีก ารกูเ งินมาใชส นับ สนุน ธุรกิจ ใหม และเงินกู กับ เจ าหนี้
การคา (การซื้อ Contents และ Set Top Box) การตั้งสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน (Employee Benefit) ตาม
กฎหมาย จํานวน 230 ลานบาท
สวนของผูถือ หุน แบงเปน 2 สวนคือ (1) สวนของผูถือหุนสวนนอยคือ Partner ที่บริษัทรวมลงทุนดวย ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากป 2553 จํานวน 84.4 ลานบาท สวนใหญเกิดจากการลงทุนในธุรกิจ Home Shopping และ (2) สวนของผูถือ
หุนของบริษัท ซึ่งลดลง 256.8 ลานบาท มีสาเหตุจาก
(1) การจายเงินปนผล จํานวน 503 ลานบาท ซึ่งเปนการจายปนผลเมื่อปลายป 2553 และ ป 2554
(2) การตั้งสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน (Employee Benefit) ตามกฎหมาย ซึ่งจะอยูใ นสวน
ของผูถือหุนจํานวน 195 ลานบาท
(3) การตั้ งดอยคา ของทรัพยสิน คื อเงิน ลงทุ นที่บริ ษัทนําไปลงทุ นในหุนของบริษั ท โพสต พับ ลิชชิ ง จํากัด
(มหาชน) และบริษัท มติ ชน จํากัด (มหาชน) เปนจํานวน 184 ลานบาท เนื่องจากการปรับลดมูล คา
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฯ
สัดสวนรายไดแยกตามประเภทธุรกิจตางๆ :
รายไดจากธุรกิจ
ธุรกิจเพลงและดิจิตอล
ธุรกิจโชวบิซ
ธุรกิจภาพยนตร
ธุรกิจโทรทัศน
ธุรกิจโทรทัศนผานดาวเทียม
ธุรกิจวิทยุ
ธุรกิจบริการรับจัดและบริหารกิจกรรม
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ
ธุรกิจอื่น
รายไดอื่น
รวมรายได

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555
ประชุมเมื่อวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.

2554

2553

2,855
731.9
305.3
2,053.8
569.9
764.2
1,308.5
199.3
311.9
288.1
9,388.0

2,717.7
628.8
289.1
1,919.9
359.9
693.5
1,612.9
195.4
220.1
175
8,812.3

(หนวย : ลานบาท)
เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม / (ลด)
รอยละ
+137.3
+5.1
+103.1
+16.4
+16.2
+5.6
+133.9
+7.0
+210.0
+58.3
+70.7
+10.2
(304.4)
(18.9)
+3.9
+2.0
+91.8
+41.7
+113.1
+64.6
+575.7
+6.5
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

ผูดําเนินการประชุม ไดเป ดโอกาสใหผู ถือหุน และผูรับมอบฉั นทะสอบถามขอ สงสัย ปรากฎวาไมมีทานใด
สอบถามรายละเอียดอื่นใด ผูดําเนินการประชุมจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ในระหวางวาระนี้ มีผูถือหุน / ผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมแทน เขารวมประชุมเพิ่มจํานวน 18
ราย (รวมทั้งสิ้นเปน 141 ราย) คิดเปนจํานวนหุน 868,000 หุน รวมเปนจํานวนหุนทั้งสิ้น 454,188,640 หุน (คิดเป น
จํานวนผูเขาประชุมที่เปนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 105 คน)
ที่ประชุมไดพิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบป
บัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ (ปดลงมติเวลา 15:28:58 นาฬิกา)
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

จํานวนคะแนนเสียง
454,188,640
0
0

คิดเปนอัตรารอยละ
100.00
0
0

พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 3 เกี่ยวกับวัตถุประสงคของบริษัท โดยการแกไข
วัตถุประสงค ของบริษั ทใหมี วัตถุประสงคสํา หรั บการประกอบธุร กิจพาณิ ชย อิเล็กทรอนิ กสและ
ธุรกิจใหบริการรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส

ผู ดํ า เนิ น การประชุ ม แถลงต อ ที่ ป ระชุ ม ว า เนื่ อ งจากบริ ษั ท จะขยายการประกอบธุ ร กิ จ ด า นพาณิ ช ย
อิเ ล็ กทรอนิกส และธุรกิจใหบริก ารรับ ชําระเงิ นทางอิ เล็ กทรอนิก ส แตเนื่ องจากหนังสื อบริ คณหส นธิในขอ 3 เกี่ยวกั บ
วัตถุป ระสงคข องบริษัท ไมมีวัตถุ ประสงค ในการประกอบธุรกิ จดั งกลาว คณะกรรมการบริษัท จึงเห็น ชอบใหเสนอตอ ที่
ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัทอีกจํานวน 5 ขอ ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ประกอบธุรกิจบริการรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
ประกอบธุรกิจบริการรับชําระคาสินคาและบริการ รวมทั้งเปนผูจัดการและดูแลผลประโยชน เก็บ
ผลประโยชนและจัดการทรัพยสินใหบุคคลอื่น
ประกอบธุรกิจโดยเปดรับสมัครสมาชิก เก็บคาธรรมเนียม คาโฆษณา รวมไปถึงใหมีการออกบัตร
สมาชิก บัตรสวนลดและบัตรที่ใหสิทธิพิเศษแกบุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล
ประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ประกอบธุรกิจเพื่อใหบริการพัฒนา การเปนที่ปรึกษา และใหคําแนะนําแกผูประกอบธุรกิจทั่วไปใน
การวางระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

นอกจากนี้ เพื่ อใหสอดคลองกับการเพิ่มเติมวัต ถุประสงคดังกลาว จึงขอเสนอใหที่ประชุมอนุมัติการแก ไข
หนังสือบริคณหสนธิขอ 3 เรื่องวัตถุประสงค จากเดิม ที่ระบุวา “ขอ 3 วัตถุประสงคของบริษัทมีจํานวน 49 ขอ รายละเอียด
ตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ” แกเปน “ขอ 3 วัตถุประสงคของบริษัทมีจํานวน 54 ขอ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”
ผูดํา เนินการประชุมไดเ ปดโอกาสใหผู ถือหุ นและผูรับ มอบฉันทะสอบถามขอ สงสั ย ปรากฏวาไมมีท านใด
สอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555
ประชุมเมื่อวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

ที่ป ระชุมไดพิ จารณาออกเสียงลงคะแนนและมี มติเ ปน เอกฉันท อนุมั ติก ารแก ไขหนัง สื อบริค ณห สนธิ โดย
เพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัทอีกจํานวน 5 ขอ และแกไขหนังสือ บริคณหสนธิขอ 3 เรื่องวัตถุประสงค ดวยคะแนนเสียง
ดังตอไปนี้ (ปดลงมติเวลา 15:31:15 นาฬิกา)
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จํานวนคะแนนเสียง

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

คิดเปนอัตรารอยละ

454,188,640
0
0

100.00
0
0

พิจารณาอนุมัติจัดสรรสํารองตามกฎหมาย
ผูดําเนินการประชุมไดเรียนเชิญ นายปรียมน เปนผูนําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม

นายปรียมน แถลงตอที่ประชุมว าวา ตามพระราชบัญญัต บริษัทมหาชนจํากั ด (“พ.ร.บ.บริษัท มหาชนฯ”)
มาตรา 116 และขอบังคับของบริษัท ขอ 38 กําหนดวา “บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอย
กวารอยละหา (5) ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอย
กวารอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน เวนแตบริษัทจะมีขอบังคับหรือกฎหมายอื่นกําหนดใหตองมีทุนสํารองมากกวานั้น”
อยางไรก็ตาม เมื่อสิ้นป 2551 บริษัทไดตั้งสํารองตามกฎหมายครบถวนรอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบีย น
บริษัทแลว จํานวน 53,055,610 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 530,556,100 บาท ดังนั้น จึงไมตองจัดสรรสํารองตาม
กฎหมายเพิ่มอีก
คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรสํารองตาม
กฎหมายเพิ่มอีก เนื่องจากบริษัทไดตั้งสํารองตามกฎหมายครบถวนแลวดังที่รายงานใหทราบ
ผูดํา เนินการประชุมไดเ ปด โอกาสใหผู ถือ หุน และผู รับมอบฉันทะสอบถามขอ สงสั ย ปรากฏวาไมมี ทา นใด
สอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ป ระชุม ไดพิ จารณาออกเสียงลงคะแนนและมี มติเ ปนเอกฉัน ทอ นุมั ติง ดการจัด สรรสํ ารองตามกฎหมาย
ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ (ปดลงมติเวลา 15:33:13 นาฬิกา)
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

จํานวนคะแนนเสียง

คิดเปนอัตรารอยละ

454,188,640
0
0

100.00
0
0

รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลและพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินปนผลประจําป
2554
ผูดําเนินการประชุมไดเรียนเชิญ นายปรียมน เปนผูนําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555
ประชุมเมื่อวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

นายปรีย มน ได ชี้แจงตอที่ประชุมวา เนื่องจากบริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแ กผูถือหุนในอัตราไม
นอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินไดนิติบุคคล และตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และขอบังคับบริษัท ขอ
37 วรรคสาม กําหนดวา “คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไปเปนครั้งคราวในเมื่อเห็นวา
บริษัทมีผลกําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้นและรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป”
จากผลการดําเนิ นงานประจํ าป 2554 บริษัทมีกําไรสุทธิหลั งจากหั กภาษีเ งินไดนิติบุค คล ตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ จํานวน 532.30 ลานบาท อยางไรก็ตาม ในระหวางป 2554 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอยางละเอียด
รอบคอบแลวเห็ นว าบริษัทมี กํา ไรสุทธิที่ส มควรตอ การจ ายเงิ นปนผลระหวางกาลได จึง ไดมีม ติอ นุมัติก ารจายเงิน ปนผล
ระหวางกาลใหแกผูถือหุนของบริษัทจากกําไรสุทธิงวด 6 เดือนแรก สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ในอัตรา 0.54 บาท
ตอหุน จํานวน 530,264,947 หุน รวมเปนเงินจํานวน 286.30 ลานบาท โดยบริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผู
ถือหุนไปแลวเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 ซึ่งการจายเงินปนผลดังกลาวคิดเปนรอยละ 53.80 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลประจําป 2554 สําหรับงบเฉพาะกิจการ ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทดังกลาวแลว
โดยมีขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินปนผลกับปที่ผานมา ดังรายละเอียดตอไปนี้
รายละเอียดการจายเงินปนผล
กําไรสุทธิ (ลานบาท)
กําไรสะสม (ลานบาท)
กําไรตอหุน (บาท)
อัตราการจายเงินปนผล
-

เงินปนผลระหวางกาล (บาทตอหุน)

- เงินปนผลประจําป (บาทตอหุน)
รวมอัตราการจายเงินปนผลทั้งป
จํานวนหุน (ลานหุน) - เดิม
จํานวนหุน (ลานหุน) - ใหม
รวมเงินปนผลจายทั้งป (ลานบาท)
สัดสวนการจายเงินปนผล (รอยละ)

ป 2554
งบเดี่ยว
532.30
266.43
1.00

ป 2553
งบเดี่ยว
500.10
341.10
0.94

ป 2552
งบเดี่ยว
485.80
225.50
0.92

ป 2551
งบเดี่ยว
681.20
376.00
1.39

0.54

0.40

0.55

0.60

0.54
530.30
286.30
53.80

0.41
0.81
530.30
429.50
85.90

0.32
0.87
530.30
461.30
95.00

0.65
1.25
490.00
530.30
638.70
93.80

ดังนั้ นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็น สมควรเสนอให ที่ประชุ มผูถือหุนรับทราบการจายเงิ นปนผลระหวางกาล
ประจําป 2554 และพิจ ารณาอนุมัติงดการจายเงินปนผลประจําป 2554 สําหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลั งของป
2554
ผูดําเนินการประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสอบถามขอสงสัย โดยไดรวบรวมประเด็น
คําถามและคําชี้แจงไวแนบทายรายงานการประชุมนี้

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555
ประชุมเมื่อวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.

13 | P a g e

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

ที่ประชุมรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล ประจําป 2554 และมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการงดจัดสรร
เงินปนผลประจําป 2554 สําหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของป 2554 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดัง
รายละเอียดที่นําเสนอขางตนทุกประการ ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ (ปดลงมติเวลา 15:35:52 นาฬิกา)
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จํานวนคะแนนเสียง

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

คิดเปนอัตรารอยละ

454,188,640
0
0

100.00
0
0

พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ

ผูดําเนินการประชุมไดเรียนเชิญ นายเดช บุล สุข ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
(“นายเดช”) เปนผูนําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม
นายเดช แถลงวาเพื่อใหเปนไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และขอบังคับของบริษัท ขอ14 ซึ่งกําหนดให
กรรมการบริษัทตองหมุนเวียนออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททั้งหมด สําหรับปนี้กรรมการ
บริษัทที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 4 ทาน (จากจํานวนกรรมการบริษัททั้งหมด 12 ทาน) ประกอบดวย
บุคคลดังนี้
(1) นางสายทิพย มนตรีกุล ณ อยุธยา กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานกรรมการบริหารรวม / ประธานเจาหนาที่บริหาร สายธุรกิจสื่อ
(2) นายถกลเกียรติ วีรวรรณ

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

(3) นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ

กรรมการบริษัท / ที่ปรึกษาบริษัท

(4) นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อ
วันที่ 6 กุมภาพันธ 2555 ไดพิจารณากลั่นกรองอยางละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสม บทบาทและความรับผิด ชอบของ
กรรมการที่ค รบวาระแตล ะทาน โดยคํานึงถึงประโยชนสู งสุด ของบริษัทเปนสํ าคัญ จึงมีค วามเห็นวากรรมการบริษัทที่ครบ
กําหนดออกจากตํ าแหน งตามวาระทั้ ง 4 ทานข างต น สมควรที่ จ ะได รับแต งตั้ง เป น กรรมการบริษั ทตอ ไปอี กวาระหนึ่ ง
เนื่องจากทั้ง 4 ทาน มีคุณสมบัติครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งยังเปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ มีค วามรูความสามารถ มี
ประสบการณที่เปนประโยชนต อการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษัท และมีผลการปฏิบั ติงานในฐานะกรรมการที่ผานมาเปนที่ นา
พอใจ มีสวนเกื้อกูลและใหการสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทในชวงระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงไดเปนอยางดี
ผูดํา เนินการประชุม ไดชี้แ จงที่ประชุม เพิ่มเติม วาเพื่ อใหเ ปน ไปตามนโยบายการกํา กับ ดูแ ลกิจการที่ดี ของ
บริ ษัท จึง ขอใหผู ถือ หุน ออกเสี ยงลงคะแนนแตงตั้ งกรรมการเปนรายบุ คคล และขอใหผู ถือหุ นแสดงตนและมอบบัต ร
ลงคะแนนใหเจาหนาที่ของบริษัทเฉพาะ กรณีที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงเทานั้น โดยในการเลือ กตั้งกรรมการตาม
ขอบังคั บบริ ษัทขอที่ 13 กํา หนดวาบุคคลซึ่ งไดรั บคะแนนเสียงสูงสุ ดตามลําดับลงมาเปน ผูที่ไดรับเลื อกตั้ง เปน กรรมการ
บริษั ทเทากั บจํานวนกรรมการที่จ ะพึงเลื อกตั้งในครั้งนี้ (ซึ่ งก็คือ จํา นวน 4 ทาน) และในกรณี ที่บุค คลซึ่งไดรับเลือกตั้งใน
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555
ประชุมเมื่อวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

ลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินกวาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนี้ ใหประธานที่ประชุมเปนผูชี้
ขาด แตในการประชุมครั้งนี้จํานวนกรรมการที่ไดรับการเสนอเพื่อรับการเลือกตั้งมีจํานวนพอดีกับจํานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนี้ และหลังจากที่ประชุมไดลงคะแนนครบทั้ง 4 ทานแลว ผูดําเนินการประชุมจึงจะประกาศผลคะแนน
ของทั้ง 4 ทาน พรอมกันโดยเรียงลําดับจากผูไดรับคะแนนสูงสุดลงไป
โดยบริ ษัทไดแนบประวัติสวนตัวและประวัติการเขารวมประชุม ในป 2554 ของกรรมการที่ ครบวาระทั้ง 4
ทาน ไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนแลว
จากนั้น ผูดําเนินการประชุมไดเสนอใหที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล โดยไดขานชื่อบุคคล
ที่ไดรับการเสนอชื่อทีละทาน (โดยบริษัท จะหัก คะแนนเสียงของ นางสายทิพย มนตรีกุล ณ อยุธยา และ นายถกลเกียรติ
วีรวรรณ ออกจากการนับรวมคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งบุคคลทั้งสองดังกลาว) พรอมกับไดแสดงประวัติโดยสังเขปตอที่
ประชุมเปนรายบุคคล ดังตอไปนี้
ทานที่ 1 :

นางสายทิพย มนตรีกุล ณ อยุธยา กรรมการทานนี้ ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทตั้งแต
วันที่ 16 กรกฎาคม 2545 (รวมระยะเวลา 9 ป 9 เดือน) มีประวัติโดยสังเขป ดังนี้

คุณวุฒิทางการศึกษา
-

ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ตําแหนงงานปจจุบันในบริษัท
-

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหารรวม / ประธานเจาหนาที่บริหาร สายธุรกิจสื่อ

ตําแหนงงานปจจุบันในบริษัทอื่นในเครือ
-

ประธานกรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร / กรรมการผูจัดการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)

-

กรรมการ / กรรมการผูจัดการ บริษัท เอ-ไทม ทราเวิลเลอร จํากัด, บริษัท เอ-ไทม มีเดีย จํากัด

-

กรรมการ บริษัท เอ เจน อีเวนท เอเจนซี่ จํากัด, บริษัท แอ็กซ สตูดิโอ จํากัด, บริษัท อิมเมจ ออน แอร
จํากัด, บริษัท จีเอ็มเอ็ม บรอดแคสติ้ง จํากัด, บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จํากัด

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท ที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
- ไมมี
การถือหุนในบริษัท
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 นางสายทิพย มนตรีกุล ณ อยุธยา ถือหุนจํานวน 100 หุน (คิดเปนรอยละ 0 ของทุนจด
ทะเบียนที่ชําระแลวของบริษัท)

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555
ประชุมเมื่อวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

ทานที่ 2 :

นายถกลเกียรติ วีรวรรณ กรรมการทานนี้ ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทตั้งแต
วันที่ 27 เมษายน 2552 (รวมระยะเวลา 3 ป) มีประวัติโดยสังเขป ดังนี้

คุณวุฒิทางการศึกษา
-

ปริญญาตรี Communication & Theatre, Boston College, U.S.A

-

ปริญญาโท Broadcasting, Boston University, U.S.A

ตําแหนงงานปจจุบันในบริษัท
-

กรรมการ / กรรมการบริหาร

ตําแหนงงานปจจุบันในบริษัทอื่นในเครือ
-

กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน), บริษัท เอ เจน อีเวนท เอเจนซี่ จํากัด, บริษัท เมธี 1 จํากัด,
บริษัท แอ็กซ แชนแนล จํากัด
กรรมการ / กรรมการผูจัดการ บริษัท แอ็กซ สตูดิโอ จํากัด, บริษัท ซีเนริโอ จํากัด, บริษัท ทีนทอลก จํากัด,
บริษัท เอ็กแซ็กท จํากัด

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท ที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
- กรรมการ / กรรมการผูจัดการ บริษัท ซีเนริโอ จํากัด
การถือหุนในบริษัท
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ถือหุนจํานวน 5,775,700 หุน (คิดเปนรอยละ 1.09 ของทุนจด
ทะเบียนที่ชําระแลวของบริษัท)

ทานที่ 3 :

นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ กรรมการทานนี้ ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทตั้งแต
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2553 (รวมระยะเวลา 1 ป 5 เดือน) มีประวัติโดยสังเขป ดังนี้

คุณวุฒิทางการศึกษา
-

ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555
ประชุมเมื่อวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

ประวัติการอบรมกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 12/2544

ตําแหนงงานปจจุบันในบริษัท
-

กรรมการ / ที่ปรึกษาบริษัท

ตําแหนงงานปจจุบันในบริษัทอื่นในเครือ
-

กรรมการ บริษัท จีอาร โวคอล สตูดิโอ จํากัด, บริษัท เอ เจน อีเวนท เอเจนซี่ จํากัด, บริษัท แอ็กซ สตูดิโอ
จํากัด, บริษัท อิมเมจ ออน แอร จํากัด

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท ที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
- ไมมี
การถือหุนในบริษัท
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ ไมมีการถือหุนในบริษัท

ทานที่ 4 :

นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง กรรมการทานนี้ ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทตั้งแต
วันที่ 11 สิงหาคม 2553 (รวมระยะเวลา 1 ป 8 เดือน) มีประวัติโดยสังเขป ดังนี้

คุณวุฒิทางการศึกษา
-

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

-

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรมกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-

หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุนที่ 6/2553

-

หลักสูตร DCP Refresher รุนที่ 1/2548

-

หลักสูตร Finance for Non Finance Director รุนที่ 1/2546

-

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 1/2543

ตําแหนงงานปจจุบันในบริษัท
-

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ตําแหนงงานปจจุบันในบริษัทอื่น
-

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผูจัดการ บริษัท หลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555
ประชุมเมื่อวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท ที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
- ไมมี
การถือหุนในบริษัท
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง ไมมีการถือหุนในบริษัท

ในระหวางวาระนี้ มีผูถือหุน / ผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมแทน เขารวมประชุมเพิ่มจํานวน 1 ราย
(รวมทั้งสิ้นเปน 142 ราย) คิดเปนจํานวนหุน 10,700 หุน รวมเปนจํานวนหุนทั้งสิ้น 454,199,340 หุน (คิดเปนจํานวนผู
เขาประชุมที่เปนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 106 คน)
ที่ประชุมโดยไมรวมคะแนนเสียงของกรรมการผูมีสวนไดเสียในวาระนี้ ไดพิจารณาและมีมติอนุมัติแ ตงตั้ง
กรรมการทั้ง 4 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงซึ่งเรียงจากผูไดรับคะแนน
เสียงสูงสุดตามลําดับลงไป ดังตอไปนี้ (ปดลงมติเวลา 15:41:17 นาฬิกา)
ลําดับที่ 1: นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียงลงคะแนน

จํานวนคะแนนเสียง
454,199,340
0
0

คิดเปนอัตรารอยละ
100.00
0
0

ลําดับที่ 2: นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียงลงคะแนน

จํานวนคะแนนเสียง
454,199,340
0
0

คิดเปนอัตรารอยละ
100.00
0
0

ลําดับที่ 3: นางสายทิพย มนตรีกุล ณ อยุธยา
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียงลงคะแนน
ไมมีสิทธิออกเสียง

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555
ประชุมเมื่อวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.

จํานวนคะแนนเสียง
454,199,240
0
0
100

คิดเปนอัตรารอยละ
100.00
0
0
-
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

ลําดับที่ 4: นายถกลเกียรติ วีรวรรณ
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จํานวนคะแนนเสียง

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียงลงคะแนน
ไมมีสิทธิออกเสียง
วาระที่ 8

338,231,901
110,191,739
0
5,775,700

คิดเปนอัตรารอยละ
75.43
24.57
0
-

พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2555 และรับทราบการ
กําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2555

ผูดําเนินการประชุ มไดเรีย นเชิญ นายเดช ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกํ าหนดค าตอบแทน เปน
ผูนําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม
นายเดช แถลงว า คณะกรรมการสรรหาฯ ได พิ จ ารณาเรื่ อ งค า ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษั ท และ
คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2555 โดยไดก ลั่นกรองและพิจารณาอยางละเอียดถึง ความเหมาะสมกั บ
ภาระหนาที่ บทบาท ความรับผิดชอบ ความสมเหตุส มผลกับประโยชนที่ไดรับจากกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับ
ประเภทธุรกิจ โดยไดเปรียบเทียบอางอิงกับคาตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยูในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งไดมีการนํา
ผลสํ ารวจคาตอบแทนกรรมการและผู บริห ารของบริษัท จดทะเบีย นในตลาดหลั กทรัพ ยแห งประเทศไทย มาพิ จารณา
ประกอบดวย คณะกรรมการสรรหาฯ จึงมีความเห็นพองตองกันวาคาตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ย รวมของบริษัทใกลเคียง
กับคาเฉลี่ยโดยรวมของตลาดและอยูในเกณฑที่เหมาะสม จึงเห็นควรเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอตอที่ประชุมผู
ถือหุนพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสําหรับป 2555 เชนเดียวกับปที่ผานมา กลาวคือ ไม
เกินอัตรารอยละ 1 ของกําไรสุทธิของบริษัท แตทั้งนี้ในวงเงินไมเกิน 6 ลานบาท ซึ่งเทากับวงเงินคาตอบแทนใน
ป 2554 โดยใหขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้
8.1) คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2555
8.1.1) คาเบี้ยประชุมกรรมการ (จายเฉพาะกรรมการบริษัท ที่เขารวมประชุม)
ตําแหนง

(หนวย : บาท/คน/ครั้ง)

ป 2555 (ที่เสนอ)

ป 2554

ป 2553

13,000
13,000
3,000

13,000
13,000
3,000

13,000
13,000
3,000

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ (ทานละ)
กรรมการบริษัท (ทานละ)

8.1.2) คาบําเหน็จประจําป (จายครั้งเดียวตอป) มีหลักเกณฑในการจัดสรรเชนเดียวกับป 2554 ดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555
ประชุมเมื่อวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

-

คา บําเหน็ จกรรมการประจําป 2555 จายดว ยวงเงิน ไมเ กินอั ตรารอยละ 1 ของกํ าไรสุท ธิของบริษัท ทั้ง นี้
วงเงินไมเกิน 6,000,000 บาท หักดวยจํานวนคาเบี้ยประชุมที่จายในป 2555 (ตามอัตราในขอ 8.1.1) จึง
คงเหลือเปนจํานวนเงินสําหรับจายคาบําเหน็จกรรมการประจําป

-

ในการจัดสรรคาบําเหน็จกรรมการประจําป 2555 ใหพิจารณาถึ งสัดสวนจํ านวนครั้งที่กรรมการแตละทา น
เข า ร ว มประชุ ม โดยจั ด สรรให ป ระธานกรรมการบริ ษั ท คิ ด เป น 2 เท า ของจํ า นวนครั้ ง ที่ เ ข า ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัท และใหประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา ตอบแทนเปนผู พิจ ารณาจัดสรร
บําเหน็จกรรมการ

8.2) คาตอบแทนคณะกรรมการชุดยอย ประจําป 2555
คณะกรรมการสรรหาฯ เห็ น สมควรเสนอให ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู ถื อ หุน รั บทราบการกํ า หนดค าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบ ประจําป 2555 เปนจํานวนเงินไมเกิน 650,000 บาท ซึ่งเทากับวงเงินคาตอบแทนในป 2554
โดยมีหลักเกณฑการจัดสรรคาตอบแทน เปนดังนี้
ตําแหนง

ป 2555 (ที่เสนอ)

ป 2554

ป 2553

200,000
150,000
-ไมม-ี

200,000
150,000
-ไมม-ี

200,000
150,000
-ไมม-ี

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ (ทานละ)
คณะกรรมการชุดยอยอื่น*

* คณะกรรมการชุดยอยอื่น ไดแก คณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการสรรหาฯ /คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ ยังไมมีการกําหนดคาตอบแทน

ผูดํา เนินการประชุมไดเ ปด โอกาสใหผู ถือ หุน และผู รับ มอบฉัน ทะสอบถามขอ สงสัย ปรากฏวาไมมี ทา นใด
สอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ป ระชุม ไดพิ จารณาและมีมติด วยเสียงขางมากอนุมัติกํ าหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจํา ป
2555 และรับทราบการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2555 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการสรรหาฯ ตามที่เสนอขางตนทุกประการ ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ (ปดลงมติเวลา 15:46:31 นาฬิกา)
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9

จํานวนคะแนนเสียง

คิดเปนอัตรารอยละ

450,538,794
3,660,546
0

99.19
0.81
0

พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2555
ผูดําเนินการประชุม ไดเรียนเชิญ นายไชย ใหเปนผูนําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม

นายไชย ชี้แจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัททุกป โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณากลั่นกรองการเลือ ก
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555
ประชุมเมื่อวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

ผูสอบบัญชีแลว เห็นสมควรใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจ ารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบ
บัญชีจาก บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด (“เอินสท แอนด ยัง”) เปนผูส อบบัญชีข องบริษัท สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งเอินสท แอนด ยัง เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ตั้งแตป 2538 (รวมระยะเวลา 16
ป) ถือไดวามีมาตรฐานการทํางานที่ดี มีความเปนอิสระในการทํางาน และมีผลงานในการปฏิบัติหนาที่เปน ผูสอบบัญชี
เป น ที่น า พอใจ จึ งเห็นควรกํ าหนดใหผู ส อบบัญ ชี คนใดคนหนึ่งต อ ไปนี้ เป น ผู ทํา การสอบทาน ตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นตองบการเงินของบริษัท กลาวคือ:
ผูสอบบัญชีของบริษัท:
(1) นายณรงค พันตาวงษ
(2) นายศุภชัย ปญญาวัฒโน
(3) นายเติมพงษ โอปนพันธุ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหเอินสท แอนด ยัง จัดหาผูส อบบัญชี
รับอนุญาตอื่นของ เอินสท แอนด ยัง ทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทนผูส อบบัญชี
ดังกลาวได ซึ่งผูสอบบัญชีผูลงนามตรวจสอบมิไดมีความสัมพันธ หรือมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทในเครือ / ผูบริหาร / ผู
ถือหุนรายใหญ / หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด
คาสอบบัญชีของบริษัท:
พรอมกันนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาด วยความรอบคอบแล ว เห็ นสมควรเสนอใหที่ป ระชุม
คณะกรรมการบริษัทเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2555 เปนจํานวน
เงินไมเกิน 2,850,000 บาท ซึ่งเทากับปที่ผานมา โดยไมรวมคาสอบบัญชีที่อาจเพิ่มขึ้นจากการปรับโครงสรางของบริษัท
ในอนาคต
สําหรับคาบริการอื่น (Non audit services fee) ในรอบปที่ผานมา บริษัทไมมีการรับบริการอื่นจาก เอินสท
แอนด ยัง /บุคคล / กิจการที่เกี่ยวของกับ เอินสท แอนด ยัง ดังนั้น บริษัทจึงไมมีการจายคาบริการอื่น โดยสามารถสรุปคา
สอบบัญชีของบริษัทไดดังรายละเอียดตอไปนี้
(หนวย:บาท)
บริษัท

คาสอบบัญชี
ป 2555
(ที่เสนอ)

เพิ่ม / (ลด) คาสอบบัญชี เพิ่ม / (ลด)
คิดเปน
ป 2554
คิดเปน

คาสอบบัญชี
ป 2553

- บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

2,850,000

0%

2,850,000

1.8%

2,800,000

- คาบริการอื่น (Non audit services fee)

-ไมม-ี

-

-ไมม-ี

-

-ไมม-ี

ผูดํา เนินการประชุมไดเ ปดโอกาสใหผู ถือหุ นและผูรับ มอบฉันทะสอบถามขอ สงสั ย ปรากฏวาไมมีท านใด
สอบถามขอสงสัย ผูดําเนินการประชุมจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555
ประชุมเมื่อวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.
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ที่ประชุมไดพิจารณาและมีม ติเปนเอกฉันทอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป
2555 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท ดวยคะแนนเสีย งดังตอ ไปนี้ (ปดลงมติเวลา
15:49:43 นาฬิกา)
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 10

จํานวนคะแนนเสียง
454,199,340
0
0

คิดเปนอัตรารอยละ
100
0
0

เรื่องอื่นๆ

ผูดําเนินการประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสอบถามขอสงสัยในทุกวาระทั้งหมดที่กลาว
มาขางตน แสดงความเห็นอื่ นๆ หรือประสงคจะเสนอเรื่องอื่น ใหที่ประชุมพิจารณา แตปรากฎวาไมมีผูใดสอบถาม แสดง
ความเห็น หรือเสนอเรื่องอื่นใดตอที่ประชุม ผูดําเนินการประชุมจึงกลาวเชิญประธานปดการประชุม
ประธานกลาวขอบคุณ ผูถือหุนทุก ทานที่ไดสละเวลามารวมประชุ มในครั้งนี้ และแจง ขอใหผูถือหุนและผูรับ
มอบฉันทะมอบบัตรลงคะแนนเสียงที่ “เห็นดวย” ในวาระที่ 7 (เลือกตั้งกรรมการ) ใหกับเจาหนาที่เพื่อเปนหลักฐานตอไป
จากนั้นจึงไดกลาวปดการประชุม
ปดประชุมเวลา : 15.55 นาฬิกา

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555
ประชุมเมื่อวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.
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สรุปประเด็นคําถามและคําชี้แจง
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00 นาฬิกา
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
นายจรัล ทรรศนียกุลกิจ ผูรับมอบฉันทะจาก นายปรัชญา ทรรศนียกุลกิจ ไดสอบถาม 2 คําถาม ดังนี้
คําถาม 1 GMM Z จะมีมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์หนังใหมและหนังซีรียที่จะนํามา
ถายทอดผานกลองของ GMM Z อยางไร
คําชี้แจง
นายธนา ชี้แ จงตอที่ป ระชุม วา ป จจุ บัน มีหนว ยงานอิส ระของรัฐ ที่ถู กจั ดตั้ งขึ้นเพื่อมีบ ทบาทหน าที่ในการ
บริหารความถี่วิ ทยุ เพื่อ กิจ การโทรคมนาคมและกํ ากั บดู แลการประกอบกิ จการโทรคมนาคม เรี ยกวา “คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน และกิจ การโทรคมนาคมแหง ชาติ ” (กสทช.) ซึ่ง กสทช. มีนโยบายที่จ ะให
ใบอนุญาตแกผูประกอบการแบบปตอป ซึ่งหากผูประกอบการรายใดฝาฝนก็จะถูกถอนใบอนุญาต ซึ่งถือวาเปนการปองกัน
ในระดับหนึ่งแลว
คําถาม 2

บริการเติมชองหรือ Pay Per View สามารถซื้อบริการไดที่ใดบาง

คําชี้แจง
นายธนา ชี้แจงวา จุดจําหนายหลักคือ รานสะดวกซื้อ 7-11 และ AIS Shop สวนจุดจําหนายเสริมคือราน
จําหนายและติดตั้งจานดาวเทียมทั่วไป
นายวสันต มานะสุรางกูล ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจาก นายวศิน มานะสุรางกูล ไดสอบถาม 5 คําถาม
ดังนี้
คําถาม 1

GMM Z จะตองมีลูกคาจํานวนกี่รายจึงจะสามารถถึงจุดคุมทุน (Breakeven Point)

คําชี้แจง
นายธนา ชี้ แ จงว า ทุก ๆ กล อ งที่ จํ า หน ายจะมี Margin ที่ 30% ดัง นั้ น ประมาณการไดว าจะสามารถถึ ง
จุดคุมทุนที่ยอดจําหนายประมาณ 1 ลานกลอง โดยคาดวาจะมีผูใชบริการ Pay Per View คิดเปน 10% ของยอดจําหนาย
กลอง (1 แสนราย)
คําถาม 2

GMM Z จะมีโอกาสรวมมือกับ TRUE เพื่อรวมกันประมูลชองรายการ Premier League หรือไม

คําชี้แจง
นายธนา ชี้แจงวา หากมีการรวมมือกันก็จะทําใหตนทุนลดลง ซึ่งไดมีการยื่นขอเสนอไปแลว แต ณ ปจจุบัน
ยังมิไดรับการติดตอจาก TRUE ในเรื่องดังกลาว
คําถาม 3 จากแผนธุรกิจระยะยาว 5 ป ของบริษัทที่คาดวารายไดของธุรกิจใหมและธุรกิจเกาจะมีอัตราสวนเปน 50:50
นั้น จะยังมีความเปนไปไดอยูหรือไม
คําชี้แจง
นายธนา ชี้แจงวาทุกธุรกิจยอมมีความเสี่ยง แตหากตลาดดาวเทียมยังคงมีอัตราการเติบโตตอเนื่องและหาก
สมมติฐานยังเปนไปตามที่คาดการณไว โอกาสที่จะเปนไปตามที่ประมาณการไวก็มีสูง

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555
ประชุมเมื่อวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.

23 | P a g e

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

คําถาม 4

รายไดจากชองรายการที่เปนของกลุมบริษัทฯ จะมีโอกาสเติบโตมากนอยอยางไร เมื่อเทียบกับคูแขง

คําชี้แจง
นายธนา ชี้แจงวารายไดของแตละชองรายการนั้นขึ้นอยูกับอัตราคาโฆษณา ซึ่งหากพิจารณาจากอัตราของ
กลุมบริษัทฯ แลว ถือวาอยูในระดับดี หากอัตราคาโฆษณาของตลาดโตขึ้น กลุมบริษัทฯ ก็จะมีรายไดมากขึ้นเพราะชองของ
กลุมบริษัทฯ ไดรับความนิยมอยูในอันดับตนๆ ของตลาดอยูแลว
คําถาม 5

บริษัทมีโอกาสจะงดจายปนผลสําหรับผลประกอบการป 2555 อีกหรือไม

คําชี้แจง
นายปรียมน ชี้แจงวา บริษัทมีนโยบายจายปนผลใหผูถือหุนที่ชัดเจนอยูแลวคือ ไมนอยกวารอยละ 40 ของ
กําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินไดนิติบุคคล ซึ่งบริษัทยังคงดําเนินตามนโยบายดังกลาวตอไป
---------------------------------------------------------

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555
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