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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 

ประชุมเมือวันศุกร์ที  26 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากัด (มหาชน)บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากัด (มหาชน)      

รายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี ประจําปี 22555566  

ประชุมเมือวันศุกร์ที 26 เมษายน 2556 เริมประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา 

ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชัน 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี เพลส 

เลขที 50 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
 

 

 นายไพบูลย์ ดํารงชัยธรรม  ประธานกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวบุษบา ดาวเรือง  รองประธาน

กรรมการบริษัท ทําหน้าทีเป็นประธานทีประชุมในการดําเนินการประชุม (“ประธาน”) ประธานได้มอบหมายให้ นางสาว

พัชรรัตน์ พัชรภุช เลขานุการบริษัท เป็นผู ้ ดําเนินการประชุม (“ผู ้ดําเนินการประชุม”) 

 

แจ้งองค์ประชุม 

 ผู ้ ดําเนินการประชุม ได้สรุปจํานวนผู ้ เข้าร่วมการประชุมสามัญผู ้ ถือหุ ้นประจําปี 2556 (“ทีประชุม”)  ของ  บริษัท 

จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) กล่าวคือ มีผู ้ ถือหุ ้นทีมาประชุมด้วยตนเอง จํานวน 77 ราย นับจํานวนหุ ้นได้ 

318,485,381 หุ ้น   ผู ้ ถือหุ ้นทมีอบฉันทะให้ผู ้อืนเข้าประชุมแทน จํานวน 100 ราย นับจํานวนหุ ้นได้ 80,198,118 หุ ้น  โดยมี

ผูถื้อหุ ้นทีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท จํานวน 24 ราย นับจํานวนหุ ้นได้ 8,362,054 หุ ้น  ดังนั นเมือนับรวม

จํานวนผูถื้อหุ ้นทมีาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู ้อืนเข้าประชุมแทน มีจํานวนรวม 177 ราย  (คิดเป็นจํานวนผู ้

เข้าประชุมทีเป็นผู ้ ถือหุ ้ นและผู ้ รับมอบฉันทะทั งสิ น 129 คน) รวมเป็นจํานวนหุ ้นทั งสิ น 398,683,499 หุ ้น คิดเป็น    

ร้อยละ 75.19 ของจํานวนหุ ้นทั งหมดทีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทจากจํานวน 530,264,947 หุ ้น จึงถือว่าครบ

เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท 

 จากนั น ผู ้ ดําเนินการประชมุได้แจ้งต่อทีประชุมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของอาคารซึงเป็นสถานทีประชุม 

กล่าวคือในกรณีทีเกิดเหตุเพลิงไหม้และได้ยินสัญญาณเตือนภยั ขอให้ใช้ทางออกฉุกเฉินซึงมีทั งหมด 3 ทาง ดังทีปรากฎบน

หน้าจอ โดยจะมีเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยคอยดูแลและให้คําชี แนะอยู่บริเวณทางออกฉุกเฉินดังกล่าว 

 

เปิดการประชุม 

หลังจากผู ้ ดําเนินการประชุมแจ้งองค์ประชุมและมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้ว  ประธานได้กล่าวต้อนรับผู ้

ถือหุ ้นและผู ้ รับมอบฉันทะทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู ้ ถือหุ ้นประจําปี 2556  

ประธานกล่าวต่อทีประชุมว่า บริษัทยังคงตระหนักถึงความสําคัญและสนับสนุนแนวทางการกํากับดูแลกิจการทีดี 

เพือเพิมความโปร่งใสและความเชือมันให้แก่ผู ้ ถือหุ ้น   ผู ้ลงทุน  และผู ้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย    ดังนั น ในการจัดประชุมสามัญ

ผู ้ ถือหุ ้นประจําปีทุกครั ง  บริษัทจะคํานึงถึงสิทธิของผู ้ ถือหุ ้นและปฏิบัติต่อผู ้ ถือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึงบริษัทได้เปิดโอกาส

ให้ผู ้ ถือหุ ้นเสนอรายชือบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั งเสนอวาระการประชุม

ล่วงหน้า สําหรับการประชุมสามัญผู ้ ถือหุ ้นประจําปี 2556 ผ่านเว็บไซต์บริษัทและอีเมล์ทีกําหนด  อย่างไรก็ตาม  ปรากฎว่า

ไม่มีผู ้ ถือหุ ้นท่านใดเสนอรายชือบุคคลเพือรับการเลือกตั งเป็นกรรมการบริษัทหรือเสนอวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท 
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นอกจากนี บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู ้ ถือหุ ้ นประจําปี 2556   รายงานประจําปี 2555      

รายงานผู ้ สอบบัญชีและงบการเงิน  หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการประชุม ทั งฉบับภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุม คือตั งแต่วันที 25 มีนาคม 2556  ทังนี  เพือ

เป็นการอํานวยความสะดวกและให้ผู ้ ถือหุ ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม   

หลังจากนั น  ประธานจึงกล่าวแนะนําคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการชุดย่อย  คณะผูบ้ริหารของบริษัท และ

ผู ้สอบบัญชีทีเข้าร่วมประชมุ ดังมีรายชือต่อไปน ี
 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย  ทีเข้าร่วมประชุม จํานวน 10 ท่าน ดังน ี

1. นายไพบูลย์  ดํารงชัยธรรม ประธานกรรมการบริษัท / ประธานทีปรึกษาบริษัท /กรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน 

2. ดร.นริศ ชัยสูตร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนด

  ค่าตอบแทน  

3. นายเดช บุลสุข กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน 

4. นายวีระวงค์  จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการและ

จริยธรรมธุรกิจ 

5. นางสาวสุวภา  เจริญยิง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกํากับดูแลกิจการทีดีและ

จริยธรรมธุรกิจ  

6. นางสาวบุษบา  ดาวเรือง รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม / ประธานกรรมการ 

บริหารความเสียง / ประธานเจ้าหน้าทีบริหารกลุ่ม 

7. นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารกลุ่ม / กรรมการบริหารความเสียง     

8. นายกริช  ทอมมัส กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารกลุ่ม / กรรมการบริหารความเสยีง / กรรมการกํากับ

ดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ  

9. นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ กรรมการบริษัท / ทีปรึกษาบริษัท 

10. นายสถาพร  พานิชรักษาพงศ์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสียง /กรรมการกํากับดูแลกิจการและ

จริยธรรมธุรกิจ 
 
กรรมการบริษัททีไม่สามารถเข้าร่วมประชุม   จํานวน 2 ท่าน คือ นายเกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน และ นายถกลเกียรติ 

วีรวรรณ เนืองจากติดภารกิจงานแถลงข่าวต่อสือมวลชน 
 

ผู ้บริหารของบริษัท  ทีเข้าร่วมประชมุ จํานวน 3 ท่าน ดังน ี

1. นายปรีย์มน ปินสกุล ประธานเจ้าหน้าทีการเงิน สายงานบัญชีการเงิน / กรรมการบริหารกลุ่ม  

2. นายครรชิต ควะชาติ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร สายธุรกิจดิจิทัลทีวี / กรรมการบริหารกลุ่ม 

3. นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง ประธานเจ้าหน้าทีการลงทุน สายงานการลงทุน / รักษาการประธานเจ้าหน้าที 

  บริหารงานกลาง สายงานบริหารงานกลาง / กรรมการบริหารกลุ่ม 
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ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ทีเข้าร่วมประชุม จํานวน 2 ท่าน ดังน ี

1. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ ์ ผู ้สอบบัญชี 

2. นางสาวลัญจกร กําเนิดกาญจน์ Senior Manager    

  

  โดยการประชุมสามัญผู ้ ถือหุ ้นในวันนี   นางสาวลัญจกร กําเนิดกาญจน์  ทําหน้าทีเป็น “Inspector” ในการร่วม

เป็นสักขีพยานการตรวจนบัคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท 
 

 นอกจากนี  ประธานได้กล่าวต้อนรับผู ้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ผู ้แทนจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ

เจ้าหน้าทีอาสาพิทักษ์สิทธิผู ้ ถือหุ ้นจากสมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย  และหน่วยงานอืนๆ  ทีให้เกียรติเข้าร่วมประชุมและร่วม

สังเกตกุารณ์สําหรับการประชุมในวันนี ด้วย  จากนั นประธานได้มอบหมายให้ผู ้ ดําเนินการประชุมดําเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระการประชุม 

 ก่อนเริมการประชุมตามระเบียบวาระ  ผู ้ ดําเนินการประชุมกล่าวเชิญให้ผู ้ ถือหุ ้ นและผู ้ รับมอบฉันทะรับฟัง

รายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงเป็นมติทีประชุม สําหรับการประชุมสามัญผู ้ ถือหุ ้นประจําปี ผ่าน

เทปวีดีทัศน์บันทึกภาพและเสียง (VTR) (เทปวีดีทัศน์มีความยาว ประมาณ 4.40 นาที) ดังรายละเอียดต่อไปน ี

1. ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 107 (1) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 (1) กําหนดว่าใน

กรณีปกติ  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ ถือหุ ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ ้นหนึงเป็นเสียง

หนึง   ถ้ามีคะแนนเสยีงเท่ากัน  ให้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึ นอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชี ขาด 

2. กรณีทีผู ้ ถือหุ ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือผู ้ ถือหุ ้นให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแก่ผู ้ รับมอบฉันทะแทน

ตนในทีประชุม  ผู ้ ดําเนินการประชุมจะเรียนถามในแต่ละวาระว่า มีผู ้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงคะแนนหรือไม่  ซึงถ้า

มี จะขอให้ผู ้ ถือหุ ้นแสดงตนและมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าทีของบริษัทเพือการรวบรวมคะแนนเสียง   

ส่วนกรณีที ไม่มีผู ้ ไม่เห็นด้วย หรือไม่มีผู ้ งดออกเสียงลงคะแนน  ให้ถือว่าทีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ

ตามทีมีการเสนอต่อทีประชุมทุกประการ   

3. กรณีทีผู ้ ถือหุ ้ นมอบฉันทะให้ผู ้อืนมาประชุมแทน  ให้ถือว่าผู ้ รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวน

คะแนนเสียงทีผู ้ ถือหุ ้นซึงมอบฉันทะมีอยู่ ทั งนี  ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระทีผู ้ ถือหุ ้นได้ออกเสียงลงคะแนน

ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงทีใช้นับเป็นมติทีประชุม 

4. การออกเสียงลงคะแนน ตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และแบบ ข จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียง

ในแต่ละวาระได้  ส่วนการออกเสียงลงคะแนน ตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค จะสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงได้  ซึง

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค  จะใช้เฉพาะกรณีเป็นผู ้ ถือหุ ้นต่างประเทศ และแต่งตั งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู ้ รับฝาก

และดูแลหุ ้นเท่านั น 

5. ผู ้ ถือหุ ้ นทีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู ้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู ้ เข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ ้นให้ผู ้ รับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

6. สําหรับการลงคะแนนใน วาระที  7 เรือง พิจารณาอนุมัติแต่งตั งกรรมการแทนกรรมการที ครบ

กําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ นั น เพือให้เป็นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริษัทและให้สอดคล้อง
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กับโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู ้ ถือหุ ้นประจําปี (AGM Checklist)  ของสมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย  

สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสํานักงาน ก.ล.ต. จึงขอให้ผู ้ ถือหุ ้นออกเสียงลงคะแนนแต่งตั งกรรมการเป็นรายคน   

โดยผู ้ ดําเนินการประชุมจะเรียกชือบุคคลทีถูกเสนอชือแต่งตั งเป็นกรรมการเป็นรายคน และขอให้ท่านผู ้ ถือ

หุ ้นได้แสดงตนและมอบบัตรลงคะแนน กรณีที ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านัน เพือทีเจ้าหน้าทีของบริษัทจะได้นับ

คะแนนเสียงได้สะดวก 

  อย่างไรก็ตาม ในวาระดังกล่าว บริษัทจะหักคะแนนเสียงของกรรมการผู ้ มีส่วนได้เสีย ออกจากคะแนน

เสียงทั งหมด  ตามจํานวนหุ ้นและสิทธิออกเสียงลงคะแนนของกรรมการท่านนั นด้วย    

7. ทั งนี  การออกเสียงลงคะแนนในกรณีอืนๆ นอกจากทีกําหนดไว้ข้างต้นถือเป็นโมฆะ  

8. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู ้ ถือหุ ้นหรือผู ้ รับมอบฉันทะต้องการแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือ

แสดงตน เพือทีเจ้าหน้าทีจะได้อํานวยความสะดวก และขอให้แถลงต่อทีประชุมด้วยว่า เป็นผู ้ ถือหุ ้นหรือผู ้ รับมอบฉันทะชือ

ใด แล้วจึงแสดงความคิดเห็นหรือซักถามต่อไป 

9. ภายหลังการประชุมเสร็จสิ นแล้ว ขอให้ผู ้ ถือหุ ้นและผู ้ รับมอบฉันทะมอบบัตรลงคะแนนแก่เจ้าหน้าทีของ

บริษัทเพือเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป 

 หลังจากนั น ผู ้ ดําเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ทีประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปน ี

วาระที  1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นประจําปี 2555 

 ผู ้ ดําเนินการประชุมเสนอให้ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ ถือหุ ้น ประจําปี 2555 ซึง

ประชมุเมือวันที 25 เมษายน 2555 ทีได้มีการบันทึกรายละเอียดไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง  จึงเห็นสมควร

ให้ทีประชุมผู ้ ถือหุ ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว  โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมฯ นี ผ่านทาง

เว็บไซต์ของบริษัท ซึงปรากฎว่าไม่มีผู ้ ถือหุ ้นรายใดทักท้วงหรือขอแก้ไขมายังบริษัท นอกจากนี  บริษัทได้จัดส่งสําเนารายงาน

การประชุมฯ ดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน หลังจากเสร็จสิ นการประชุม รวมทั งได้จัดส่ง

สําเนาให้กับกระทรวงพาณิชย์ ตามทีกฎหมายกําหนดเรียบร้อยแล้ว  

 ผู ้ ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู ้ ถือหุ ้นและผู ้ รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความเห็นหากมี

ข้อแก้ไขในรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว ซึงปรากฏว่าไม่มีท่านใดขอแก้ไขหรือสอบถามรายละเอียดเพิมเติม  จึงได้ขอให้ที

ประชุมพิจารณาลงมติ  

 ในระหว่างวาระนี  มีผู ้ ถือหุ ้น / ผู ้ ถือหุน้ทีมอบฉันทะให้ผู ้อืนเข้าประชุมแทน เข้าร่วมประชุมเพิมจํานวน  2 ราย 

(รวมทั งสิ นเป็น 179 ราย) คิดเป็นจํานวนหุ ้น 2 หุ ้น รวมเป็นจํานวนหุ ้นทั งสิ น 398,683,501 หุ ้น (คิดเป็นจํานวนผู ้ เข้า

ประชุมทีเป็นผู ้ ถือหุ ้นและผู ้ รับมอบฉันทะทั งสิ น 129 คน) 

 ทีประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ ถือหุ ้นซึงมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ ถือหุ ้น ประจําปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี  (ปิดลงมติ

เวลา 14:27:38 นาฬิ กา) 
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ผู ้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จํานวนคะแนนเสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 

เห็นด้วย 398,633,501 99.987 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียงลงคะแนน 50,000 0.013 

รวมทั งสิ น 398,683,501 100 

วาระที  2    รับทราบผลการดําเนินงานในรอบปี 2555 และรับทราบรายงานประจําปี 2555 

 ผู ้ ดําเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายปรีย์มน ปินสกุล (“นายปรีย์มน”) กล่าวสรุปภาพรวมผลการ

ดําเนินงานในรอบปี 2555 ดังน ี

 

สรุปภาพรวมผลการดําเนินงานของแต่ละกลุ ่มธุรกิจในปี 2555  

ธุรกิจของกลุ่มบริษัท สามารถจําแนกออกได้เป็น 9 ประเภทธุรกิจหลัก ดังน ี

 

ธุรกิจเดิม      ธุรกิจใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

ธุรกิจเดิม 

 ธุรกิจเพลง   มีรายได้รวม 2,923 ล้านบาท เพิมขึ นจากปีก่อน ร้อยละ 3 (84 ล้านบาท)  โดยมียอดอัลบั มที

ออกจํานวน 257 อัลบั ม มียอดจําหน่ายซีดีที 7.8 ล้านแผ่น จํานวนคอนเสิร์ต 20 คอนเสิร์ต ซึงแม้ว่ายอด

อัลบั มน้อยกว่าปีก่อน แต่สามารถทํายอดขายได้มากกว่าปีก่อน  

 ธุรกิจดิจิทัล  มีรายได้รวม 700 ล้านบาทโดยประมาณ ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 16 (135 ล้านบาท) โดย

รายได้หลักมาจากการดาวน์โหลดบนโทรศัพท์เคลือนที (ร้อยละ 85)  

 ธุรกิจสื อ  มีรายได้รวม 3,422 ล้านบาท เพิมขึ นจากปีก่อนร้อยละ 10 (304 ล้านบาท) โดยรายได้หลักเกิด

จากธุรกิจสือโทรทัศน์ (ร้อยละ 71), สือวิทยุ (ร้อยละ 24) และ สือสิงพิมพ์ (ร้อยละ 5) ตามลําดับ ทั งนี อัตรา

การเติบโตในธุรกิจสือโทรทัศน์เป็นอัตราเดียวกับการเติบโตของค่าใช้จ่ายโฆษณาสือโทรทัศน์ 

 ธุรกิจภาพยนตร์  มีรายได้รวม 324 ล้านบาท เพิมขึ นจากปีก่อนร้อยละ 3 (6 ล้านบาท)  โดยมีภาพยนตร์ที

ทํารายได้ดังนี  “ATM เออรัก เออเร่อ” ทํารายได้ 150 ล้านบาท, ภาพยนตร์“รัก 7 ปี ดี 7 หน”  ทํารายได้ 70 

ล้านบาท, ภาพยนตร์ “Countdown 2013” ทํารายได้ 28 ล้านบาท 
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 ธุรกิจจัดกิจกรรมทางการตลาด  มีรายได้ 1,782 ล้านบาท เพิมขึ นจากปีก่อนร้อยละ 36 (474 ล้านบาท)  

โดยสามารถสร้างรายได้จากงาน BOI Fair 2012 และงาน World Expo 2012 ทีประเทศเกาหล ี

 เบิร์ดแลนด์ แอนิเมชั น  มีการจําหน่ายไปยังต่างประเทศผ่าน DHX Media Ltd. 

  

ธุรกิจใหม่ 

 ธุรกิจโฮมช็อปปิ ง  มีรายได้ 80 ล้านบาท โดยดําเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลา 6 เดือน สามารถสร้างรายได้

เฉลียอยู่ที 500,000 บาทต่อวัน คาดว่าจะสามารถทํากําไรให้กับบริษัทได้ภายในระยะเวลา 4 ปี 

 ธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม   

o แพลตฟอร์ม : มีรายได้ 940 ล้านบาท  โดยมียอดจําหน่ายกล่อง Set Top Box ที 1.5 ล้านกล่อง

ภายในระยะเวลา 9 เดือน มีอัตรากําไรขั นต้นโดยเฉลียร้อยละ 20 

o ช่องทีวีดาวเทียม : มีรายได้ 770 ล้านบาท เพิมขึ นจากปีก่อนร้อยละ 40 (220 ล้านบาท) มีจํานวน

ช่องทีวีดาวเทียมทั งหมด 8 ช่อง (ไม่รวมช่อง GMM ONE/โอ ช็อปปิง/สาระแนชาแนล) 

o เพย์ทีวี : เริมธุรกิจเมือปี 2556 โดยตั งเป้าหมายยอดจํานวนสมาชิกทีร้อยละ 15 จากจํานวนกล่อง 

Set Top Box ทีจําหน่าย โดยมีอัตราค่าบริการสําหรับรายการบันเทิง 4 ช่อง ราคาเดือนละ 200 

บาท, รายการกีฬา 4 ช่อง ราคาเดือนละ 300 บาท และ รายการรวมบันเทิงและกีฬา ราคาเดือนละ 

400 บาท 

 ธุรกิจดิจิทัลทีว ี เริมธุรกิจเมือปี 2556  โดยคาดว่าจะเข้าร่วมประมูลช่องดิจิทัลทีวี ได้แก่ช่องรายการวาไรตี  1 

ช่อง,   ช่องรายการข่าว 1 ช่อง และ ช่องรายการเด็ก 1 ช่อง  

 

 จากนั น ผู ้ ดําเนินการประชุมได้แถลงต่อทีประชุมว่า นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจอันเป็นความรับผิดชอบ

หลักแล้ว กลุ่มบริษัทฯ  ยังคงยึดมันในเจตนารมณ์ทีจะดําเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิงแวดล้อม 

จึงยังคงเดินหน้าในโครงการเพือสังคมต่างๆ อย่างต่อเนืองหลายโครงการในปี 2555   โดยได้เรียนเชิญ นายวีระวงค์      

จิตต์มิตรภาพ  ในฐานะประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ (“นายวีระวงค์”) เป็นผูส้รุปผลการ

ดําเนินงานทางด้านกิจกรรมเพือสังคมให้ทีประชุมรับทราบ ดังน ี

 

 (1)  บทบาทด้านการดูแลและพัฒนาพนักงานภายใน 

 กลุ่มบริษัท มีกิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ทีสําคัญ เช่น โครงการตรวจสุขภาพ

ประจําปี ณ สํานักงานของบริษัท ตามโปรแกรมทีเหมาะสมกับช่วงอายุของพนักงานแต่ละคน, การจัดอบรมภายในจํานวน 

19 หลักสูตร และการอบรมภายนอกโดยสถาบันต่างๆ 37 หลักสูตร ทีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ  

การทํางานเป็นทีม และความปลอดภัยในการทํางาน, การให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมหลากหลายทีกลุ่มบริษัทจดัขึ น

อย่างสมําเสมอ เช่น กิจกรรมเพอืสังคม สิงแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน การบริจาคโลหิต การช่วยเหลือผู ้ประสบภัยต่างๆ 

เป็นต้น 
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(2) บทบาทและความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิงแวดล้อม 

 กลุ่มบริษัท ได้มีส่วนในการเป็นผู ้ ดําเนินการ ผู ้จัด หรือมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพือส่งเสริมให้ชุมชนมีความ

เข้มแข็ง พึงพาตนเองได้ ช่วยเหลือเกื อกูลกัน มีคุณภาพชีวิตทีดี โดยในปี 2555 กลุ่มบริษัทมีโครงการและกิจกรรมทีสําคัญๆ 

เช่น 

 มูลนิธิดํารงชัยธรรม 

 ปัจจุบันมูลนิธิดํารงชัยธรรม ซึงก่อตั งโดย คุณไพบูลย์ ดํารงชัยธรรม  ได้ดําเนินงานมาเป็นระยะเวลา 14 ปี ในการ

เปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยทีเรียนดี มีความประพฤติดี มีความสามารถแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมอบ

ทุนการศึกษาต่อเนืองจนจบปริญญาตรี โดยในปี 2555 มูลนิธิมีนักเรียนทุนรวมจํานวน 259 ราย และมีนักเรียนทุนจบ

การศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว 10 รุ่น จํานวน 208 ราย 

โครงการถนนสายแสงตะวัน 

เป็นโครงการทีบริษัทร่วมกับภาครัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนกิจกรรมทีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม

คุณภาพชีวิตทีดีในสังคม อาทิ โครงการช่วยเหลือคนพิการ, โครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผู ้ยากไร้, โครงการรณรงค์วัน

เอดส์โลก, โครงการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ภายใต้การดําเนินงานของสภากาชาดไทย เป็นต้น 

โครงการเพือเด็กและเยาวชน 

เป็นกิจกรรมทบีริษัทสร้างสรรค์ขึ น เพือส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีแนวคิดและทัศนคติทีดีต่อตนเอง 

บุคคลรอบข้าง และสังคมส่วนรวม เช่น โครงการมอบของขวัญเพือน้องเนืองในวันเด็กแห่งชาติ, กิจกรรมรณรงค์เนืองในวัน

เยาวชนแห่งชาติ, กิจกรรมเลี ยงอาหารและให้กําลังใจเด็กด้อยโอกาส เป็นต้น 

โครงการต่อต้านสิงเสพติด 

เป็นโครงการรณรงค์ต่อต้านสิงเสพติดซึงกลุ่มบริษัทเป็นผู ้นําในการรณรงค์มาอย่างต่อเนืองด้วยความตระหนกัถึง

ปัญหาและผลกระทบทีมีต่อสังคมและประเทศ เช่น โครงการ Just Say No, โครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรีโลก, โครงการ    

ทูบีนัมเบอร์วัน, โครงการรณรงค์งดดืมสุรา เป็นต้น 

โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานักไม่ละเมิดลิขสิทธิ ทางปัญญา 

บริษัท มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการใช้สินค้าถูกกฎหมายอย่างจริงจังมาโดยตลอด โดยได้ร่วมมือกับ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีเกียวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา มีการจัดทําโครงการ “ถูก ถูกใจ ถูกกฎหมาย”  เพือปลูก

จิตสํานึกด้านลิขสิทธิ ให้แก่ประชาชนผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ สโลแกน “ไม่ซื อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม”  

กิจกรรม กรีนแชร์ริต ี

จัดโดยคลืน กรีนเวฟ 106.5 FM ของ บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จํากัด เป็นการรวมตัวของศิลปิน ดารา และผู ้ ฟัง เพือ

ทํากิจกรรมร่วมกัน  เช่น  กิจกรรม Blood Volunteers เพือร่วมบริจาคโลหิต อวัยวะ และ ดวงตา ทีสภากาชาดไทย,  

กิจกรรม The Hero  ทําดีต้านภัยพิบัติ โดยนําอาสาสมัคร 1,000 คน ร่วมกันแสดงพลงัทําดีในหลายกิจกรรม อาทิ รับ

บริจาคสิงของเพือบรรจุถุงธารนํ าใจและบริจาคเงินให้กับสํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  การรับบริจาค

โลหิต  การรับสมัครจิตอาสาเพื อช่วยเหลือผู ้ประสบภัยเมือเกิดภัยพิบัติ เป็นต้น 
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นอกเหนือจากนั น ในปี 2555 บริษัทยังได้มีส่วนร่วมรณรงค์เพือให้มีการอนุรักษ์พลังงานเพือประโยชน์ทั งในองค์กร

และระดับประเทศ ส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัล ดังน ี

(1) รางวัล ESCO Project Award จากงาน “Thailand ESCO Fair 2012”  บริษัทได้รับรางวัล บริษัท

จัดการพลังงานดีเด่น คือ เป็นสถานประกอบการทีประสบผลสําเร็จจากการใช้ระบบ ESCO 

(Energy Service Company) ในการนําเทคโนโลยีมาช่วยอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่ การใช้อุปกรณ์

ปรับระดับแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมกับเครืองใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในอาคารและการเปลียนหลอดไฟ

แสงสว่างเป็นหลอด LED ทีมีประสิทธิภาพการให้พลังงานแสงสว่างสูงขึ นและมีอายกุารใช้งานที

ยาวนานขึ น 

(2) รางวัล ดีเด่นด้านผู้ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน  โดยทางคลืน กรีนเวฟ 

106.5 FM ของ บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จํากัด ได้รับเป็นปีที 3 ในการประกวด “Thailand Energy 

Awards 2012” ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน  ในฐานะที

นําเสนอข่าวและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนอย่างต่อเนืองและ

จริงจังมาโดยตลอด 

ซึงทั งหมดนั น เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของกิจกรรมทีทางบริษัท ศิลปินในสังกัด ผู ้บริหาร ตลอดจนพนักงาน ได้

ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์เพือแบง่ปันและตอบแทนสู่สังคมและประเทศชาติ นอกเหนือจากการตระหนักถึงความรับผิดชอบ

ต่อสังคม บริษัทยังคงยึดมันในการนําหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีและหลักจริยธรรมธุรกิจมาใช้ในการบริหารงานและ

ดําเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนืองและได้มีการพัฒนาระดับการกํากับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ

บริษัทมาโดยตลอด  เป็นผลให้บริษัทได้รับผลการประเมินจากองค์กรต่างๆ ดังนี   

 

 โครงการ SET AWARDS 2012 

ในปี 2555 บริษัทได้รับรางวัล “บริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยียม” ภายใต้โครงการ 

SET Award 2012 ทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคารได้ร่วมกันจัดขึ นเพือประกาศเกียรติคุณ

และมอบรางวัลให้กับบริษัทจดทะเบียนทีมีความโดดเด่นด้านการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการทดีี โดย

ใช้ข้อมูลทีบริษัทจดทะเบียนเปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจําปี หรือ แบบ 56-1  รายงานประจําปี และเว็บไซต์  รวมทั ง

หนังสือนัดประชุมผู ้ ถือหุ ้นและรายงานการประชุมผู ้ ถือหุ ้น   

 การประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน 

 จากการประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์  ซึงประเมินผลโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  หรือ IOD  โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  บริษัทได้รับการประเมินการกํากับดูแลกิจการ ในปี 2555 

อยู่ในระดับ “ดีเลิศ”  เช่นเดียวกับปี 2554 โดยผลคะแนนของบริษัทในปี 2555  ได้รับการประเมินให้เป็น 1 ใน 59 บริษัทจด

ทะเบียน ทีได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ :ห้าดาว” โดยมีคะแนนอยู ่ที  93.63 คะแนน ซึงสูงกว่าผลคะแนนโดยเฉลีย
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ของบริษัทจดทะเบียนทีทําการสํารวจทั งหมด 513 บริษัท โดยนับตั งแต่ปี 2553 จนถึงปี 2555 บริษัทได้รับคะแนนการ

ประเมินสูงขึ นอย่างต่อเนือง คิดเป็น 85 คะแนน   92 คะแนน และ 93.63 คะแนน ตามลําดับ  

 การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ ้น  

จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู ้ ถือหุ ้นประจําปี ซึงประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย  ใน

ปี 2555 บริษัทอยู่ในระดับ “ดีเลิศ และสมควรเป็นตัวอย่าง” คือได้ 100 คะแนนเต็ม ขณะทีผลคะแนนโดยเฉลียของ

บริษัทจดทะเบียนโดยรวมทีทําการสํารวจทั งหมด 450 บริษัท อยู่ที 89.43 คะแนน   ซึงจํานวนบริษัททีได้รับการประเมินใน

ระดับ “ดีเลิศ” หรือ ได้100 คะแนนเต็ม มีจํานวนทั งสิ น 74 บริษัท   

คณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความมุ่งมันทีจะพัฒนาการทํางานอย่างต่อเนือง ในการส่งเสริม สนับสนุน

กระบวนการของการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริษัท  โดยเชือมันว่า การทีบริษัทยึดมันในระบบและกระบวนการของการ

กํากับดูแลกิจการทีดี จะส่งเสริมให้บริษัทเจริญเติบโต ก้าวหน้าด้วยความมันคงอย่างยังยืน 

 หลังจากนายวีระวงค์ได้รายงานผลการดําเนินงานด้านกิจกรรมเพือสังคมและรางวัลต่างๆ ทีบริษัทได้รับเสร็จ

สิ นแล้ว  จึงได้นําเสนอวีดีทัศน์ให้ทีประชุมได้รับชมภาพกิจกรรมต่างๆ ในปีทีผ่านมาเพือประกอบข้อมลูตามทีได้รายงานให้ที

ประชุมรับทราบ (ความยาวประมาณ 4 นาที) 

  หลังจากนั น ผู ้ ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู ้ ถือหุ ้นและผู ้ รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย  แต่ไม่มีผู ้ ใด

สอบถามเพิมเติม และเนืองจากวาระที 2 นีเป็นวาระเพือรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน  ผู ้ ดําเนินการประชุมจึงได้

สรุปว่าทีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานในรอบปี 2555 และรับทราบรายงานประจําปี 2555  (ตามทีบริษัทได้จัดส่งให้กับ

ผู ้ ถือหุ ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม)  จากนั นจึงได้ดําเนินการประชุมในวาระถัดไป  

วาระที  3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปีบัญชี สิ นสุด ณ 

วันที  31 ธันวาคม 2555 

ผู ้ ดําเนินการประชุมได้เรียนเชิญ ดร.นริศ ชัยสูตร  ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ (“ดร.นริศ”)   เป็น

ผู ้นําเสนอต่อทีประชุม  

ดร.นริศ แถลงต่อทีประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสําหรับรอบปี

บัญชี สิ นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําเสนอคณะกรรมการ

บริษัทเพือให้ความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบและเห็นว่ารายงานของผู ้สอบ

บัญชี งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อเท็จจริงและได้รับการจัดทํา

ตามมาตรฐานบัญชีทีรับรองโดยทัวไป โดยได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู ้สอบบัญชีของ บริษัท สํานักงาน 

เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ซึงเป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทเรียบร้อยแล้ว  

จากนั น ดร.นริศ ได้มอบหมายให้ นายปรีย์มน เป็นผู ้สรุปสาระสําคัญของงบการเงินให้ทีประชุมพิจารณา 

โดยสรุปสาระสําคญัได้ดังน ี
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 

ประชุมเมือวันศุกร์ที  26 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. 

สินทรัพย์รวม 

 

หนี สินรวม 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 

ประชุมเมือวันศุกร์ที  26 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. 

ส่วนของผู ้ถือหุ ้น 

 

งบกําไรขาดทุน 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 

ประชุมเมือวันศุกร์ที  26 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. 

 ผู ้ ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู ้ ถือหุ ้นและผู ้ รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฎว่าไม่มีท่านใด

สอบถามรายละเอียดอืนใด ผู ้ ดําเนินการประชุมจึงขอให้ทีประชุมพิจารณาลงมติ  

 ในระหว่างวาระนี  มีผู ้ ถือหุ ้น / ผู ้ ถือหุ ้นทีมอบฉันทะให้ผู ้อืนเข้าประชุมแทน เข้าร่วมประชุมเพิมจํานวน 13 

ราย (รวมทั งสิ นเป็น 192 ราย) คิดเป็นจํานวนหุ ้น 16,401 หุ ้น รวมเป็นจํานวนหุ ้นทั งสิ น 398,699,902 หุ ้น (คิดเป็น

จํานวนผู ้ เข้าประชุมทีเป็นผู ้ ถือหุ ้นและผู ้ รับมอบฉันทะทั งสิ น 142 คน) 

 ทีประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู ้ ถือหุ ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปีบัญชี สิ นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 

2555 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน ี  (ปิดลงมติเวลา 15:12:12 นาฬิ กา) 

ผู ้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จํานวนคะแนนเสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 

เห็นด้วย 398,649,902 99.987 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียงลงคะแนน 50,000 0.013 

รวมทั งสิ น 398,699,902 100 

วาระที  4  พิจารณาอนุมัติการจดัสรรบําเหน็จสําหรับคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2555 

ผู ้ ดําเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน (“นางจิราภรณ์”)  เป็นผู ้นําเสนอต่อทีประชุม  

 นางจิราภรณ์ แถลงต่อทีประชุมว่าจากรายงานผลประกอบการดังทีได้รายงานให้ทีประชุมรับทราบในวาระ

ก่อนหน้า จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการทําธุรกิจเดิมทีสามารถสร้างรายได้ทีเพิมขึ นอย่างต่อเนือง  พร้อมกับขยาย

ธุรกิจใหม่เพือเสริมสร้างความเจริญเติบโตอย่างยังยืนให้กับกลุ่มบริษัทในอนาคต ซึงสามารถดําเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมาย

ทีตั งไว้  นอกจากนี จากผลการประเมินตนเองในการปฏิบัติหน้าทีของคณะกรรมการบริษัทในปี 2555 ได้รับคะแนนประเมิน

ในทุกหมวดสูงกว่าปี 2554 รวมถึงอัตราการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 92.71 ซึงสูงกว่า

ปีก่อนซึงอยู่ทีร้อยละ 90.48  นอกเหนือจากความสําเร็จทางธุรกิจแล้ว บริษัทยังได้รับรางวัลทางด้านการกํากับดูแลกิจการที

ดีในระดับทีดีขึ นทั งในด้านคุณภาพทีดีขึ นและจํานวนรางวัลทีมากขึ นจากปีก่อนหน้า ซึงทั งหมดเป็นผลมาจากการกําหนด

นโยบายและกํากับดูแลจากคณะกรรมการบริษัททีได้ปฏิบัติหน้าทีด้วยความทุ่มเท วิริยะ อุตสาหะและเอาใจใส่ ดังนั นจึง

เห็นควรเสนอให้ทีประชุมพิจารณาจัดสรรเงินบําเหน็จสําหรับคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2555 ในวงเงินไม่เกิน 

6,000,000 บาท ซึงเท่ากับปี 2554 โดยหักค่าเบี ยประชุมทีจ่ายในปี 2555 จํานวน 667,000 บาท คงเหลือเป็นจํานวนเงิน

สําหรับจัดสรรบําเหน็จกรรมการเท่ากับ 5,333,000 บาท จึงขอให้ทีประชุมผู ้ ถือหุ ้นออกเสียงลงคะแนนเพืออนุมัติ 

 ผู ้ ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู ้ ถือหุ ้ นและผู ้ รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใด

สอบถามรายละเอียดอืนใด จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาลงมติ   

 ทีประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู ้ ถือหุ ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรบําเหน็จสําหรับคณะกรรมการบริษัท ประจําปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี   (ปิดลง

มติเวลา 15:15:31 นาฬิ กา) 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 

ประชุมเมือวันศุกร์ที  26 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. 

ผู ้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จํานวนคะแนนเสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 

เห็นด้วย 398,614,602 99.979 

ไม่เห็นด้วย 35,300 0.009 

งดออกเสียงลงคะแนน 50,000 0.013 

รวมทั งสิ น 398,699,902 100 

วาระที  5  พิจารณาอนุมัตเิรืองการจัดสรรกําไรสุทธิไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 

  ผู ้ ดําเนินการประชุม แถลงต่อทีประชุมว่าว่า ตามพระราชบัญญัตบริษัทมหาชนจํากัด (“พ.ร.บ.บริษัท

มหาชนฯ”) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กําหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึงไว้เป็นทุน

สํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี จะมี

จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน  เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอืนกําหนดให้ต้องมีทุน

สํารองมากกว่านั น” 

  อย่างไรก็ตาม เมือสิ นปี 2551 บริษัทได้ตั งสํารองตามกฎหมายครบถ้วนร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

บริษัทแล้ว จํานวน 53,055,610 บาท  จากทุนจดทะเบียนจํานวน 530,556,100 บาท  ดังนั น จึงไม่ต้องจัดสรรสํารองตาม

กฎหมายเพิมอีก 

  คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผู ้ ถือหุ ้น พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรสํารองตาม

กฎหมายเพิมอีก เนืองจากบริษัทได้ตั งสํารองตามกฎหมายครบถ้วนแล้วดังทรีายงานให้ทราบ 

  ผู ้ ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู ้ ถือหุ ้ นและผู ้ รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใด

สอบถามรายละเอียดอืนใด จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาลงมติ  

 ในระหว่างวาระนี  มีผู ้ ถือหุ ้น / ผู ้ ถือหุ ้นทีมอบฉันทะให้ผู ้อืนเข้าประชุมแทน เข้าร่วมประชุมเพิมจํานวน  2 ราย 

(รวมทั งสิ นเป็น 194 ราย) คิดเป็นจํานวนหุ ้น 18,200 หุ ้น รวมเป็นจํานวนหุ ้นทั งสิ น 398,718,102 หุ ้น (คิดเป็นจํานวนผู ้

เข้าประชุมทีเป็นผู ้ ถือหุ ้นและผู ้ รับมอบฉันทะทั งสิ น 144 คน) 

 ทีประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผูถื้อหุ ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนอนุมัติงดการจัดสรรสํารองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน ี  (ปิดลงมติเวลา 15:17:19 นาฬิ กา) 

ผู ้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จํานวนคะแนนเสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 

เห็นด้วย 398,666,102 99.987 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียงลงคะแนน 52,000 0.013 

รวมทั งสิ น 398,718,102 100 

วาระที  6  พิจารณาอนุมัตเิรืองการจัดสรรเงินปันผลประจําปี 2555 

ผู ้ ดําเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายปรีย์มน เป็นผู ้นําเสนอรายละเอียดต่อทีประชุม  
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 

ประชุมเมือวันศุกร์ที  26 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. 

  นายปรีย์มน ได้ชี แจงต่อทีประชุมว่า เนืองจากบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ ถือหุ ้นในอัตราไม่

น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  ซึงจากผลการ

ดําเนินงานประจําปี 2555 บริษัทมีกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน  380.8 

ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เนืองจากบริษัทยังคงมีความจําเป็นต้องสํารองเงินสดไว้สําหรับการลงทุนต่อเนืองในธุรกิจใหม่ตาม

แผนธุรกิจของบริษัท เช่นการลงทุนในธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม  การประมูลช่องสัญญาณเพือประกอบกิจการดิจิทัลทีวี 

เป็นต้น  ดังนั น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผู ้ ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจําปี 

2555  

  จากนั น  นายปรีย์มน ได้นําเสนอข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปี 2552-2555 ดังรายละเอียดต่อไปน ี

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2555 

(ที เสนอ) 

ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 

 งบเดียว งบเดียว งบเดียว งบเดียว 

กําไรสุทธิ (ล้านบาท) 380.80 532.30 500.10 485.80 

กําไรสะสม (ล้านบาท) 647.20 266.40 341.10 225.50 

กําไรต่อหุ ้น (บาท) 0.72 1.00 0.94 0.92 

อัตราการจ่ายเงินปันผล     

- เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ ้น) - 0.54 0.40 0.55 

- เงินปันผลประจําปี (บาทต่อหุ ้น) เสนองดจ่าย - 0.41 0.32 

รวมอัตราการจ่ายเงินปันผลทั งปี - 0.54 0.81 0.87 

จํานวนหุ ้น (ล้านหุ ้น) - เดิม 530.30 530.30 530.30 530.30 

จํานวนหุ ้น (ล้านหุ ้น) - ใหม่ - - - - 

รวมเงินปันผลจ่ายทั งปี (ล้านบาท) - 286.30 429.50 461.30 

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) - 53.80 85.90 95.00 

 ผู ้ ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู ้ ถือหุ ้ นและผู ้ รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใด

สอบถามรายละเอียดอืนใด จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาลงมติ   

 ทีประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู ้ ถือหุน้ซึงมาประชุมและมีสิทธิออก 

เสยีงลงคะแนนอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน ี  (ปิดลงมติเวลา 15:20:03 นาฬิ กา) 

 

ผู ้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จํานวนคะแนนเสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 

เห็นด้วย 398,659,102 99.985 

ไม่เห็นด้วย 7,000 0.002 

งดออกเสียงลงคะแนน 52,000 0.013 

รวมทั งสิ น 398,718,102 100 
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วาระที  7   พิจารณาอนุมัติแต่งตั งกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ  

  ผูดํ้าเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายเดช บุลสุข ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

(“นายเดช”) เป็นผู ้นําเสนอรายละเอียดต่อทีประชุม 

  นายเดช แถลงต่อทีประชุมว่าเพือให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ14 ซึง

กําหนดให้กรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททั งหมด สําหรับปี

2556 นี กรรมการบริษัททีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 ท่าน (จากจํานวนกรรมการบริษัททั งหมด 12 

ท่าน) ประกอบด้วยบุคคลดังน ี

                          ชือ    ตําแหน่งในบริษัท 

( ) ดร.นริศ ชัยสูตร กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน / ประธาน

 กรรมการตรวจสอบ   

(ได้รับแต่งตังเป็นกรรมการแทน นายไชย ณ ศิลวันต์ ทีได้ลาออกไป จึงมี

วาระคงเหลือเท่ากับวาระเดิมของกรรมการทีทดแทน ซึงได้ครบวาระการ

ดํารงตําแหนง่ในการประชุมครังนี) 

(2) นายเดช บุลสุข กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ

 กําหนดค่าตอบแทน  

(3) นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกํากับดูแล

 กิจการและจริยธรรมธุรกิจ 

(4) นางสาวบุษบา ดาวเรือง  รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม /  

  ประธานกรรมการบริหารความเสียง / ประธานเจ้าหน้าทีบริหารกลุ่ม 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ในการประชุมครั งที 1/2556  

เมือวันที 28 กุมภาพันธ์ 2556 โดยไม่นับรวมกรรมการทีมีส่วนได้เสียทีครบวาระดังกล่าว ได้พิจารณากลันกรองอย่างละเอียด

รอบคอบถึงความเหมาะสม  ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการทีครบวาระแต่ละท่าน โดยคํานึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสําคัญ  จึงมีความเห็นว่ากรรมการบริษัททีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระทั ง 4 ท่าน

ข้างต้น สมควรทีจะได้รับแต่งตั งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึง เนืองจากทั ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที

กฎหมายกําหนด ทั งยังเป็นบุคคลผู ้ทรงคุณวุฒิ  มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีประสบการณ์ทีเป็นประโยชน์

ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท และมีผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการทีผ่านมาเป็นทีน่าพอใจ มีส่วนเกื อกูลและให้การ

สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทในช่วงระยะเวลาทีดํารงตําแหน่งได้เป็นอย่างดี  

 โดยบริษัทได้แนบประวัติส่วนตัว ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2555 และรายละเอียดทีจําเป็นต่างๆ ใน

เรืองของข้อมูลการดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืนและความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ของ

กรรมการทีครบวาระทั ง 4 ท่าน ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู ้ ถือหุน้แล้ว (ตามสิงทีส่งมาด้วย 1)  

 ผู ้ ดําเนินการประชุมได้ชี แจงทีประชุมเพิมเติมว่าเพือให้การลงคะแนนเลือกตั งกรรมการทั ง 4 ท่าน เป็นไป

อย่างโปร่งใส จึงขอเรียนเชิญกรรมการทีครบวาระทั ง 4 ท่าน ออกจากห้องประชุมเป็นการชัวคราว และหลังจากทีได้มีการ

ลงคะแนนเป็นทีเรียบร้อยแล้ว จะเรียนเชิญกรรมการทั ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมต่อไป  
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 หลังจากกรรมการทั ง 4 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมแล้ว ผู ้ ดําเนินการประชุมได้แจ้งว่าเพือให้เป็นไปตาม

นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริษัท จึงขอให้ผู ้ ถือหุ ้นออกเสียงลงคะแนนแต่งตั งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอให้ผู ้

ถือหุ ้นแสดงตนและมอบบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าทีของบริษัทเฉพาะ กรณีทีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านัน  โดยใน

การเลือกตั งกรรมการตามข้อบังคับบริษัทข้อที 13 กําหนดว่าบุคคลซึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู ้ทีได้รับ

เลือกตั งเป็นกรรมการบริษัทเท่ากับจํานวนกรรมการทีจะพึงเลือกตั งในครั งนี  (ซึงก็คือจํานวน 4 ท่าน) และในกรณีทีบุคคลซึง

ได้รับเลือกตั งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั งในครั งนี  ให้ประธานที

ประชุมเป็นผู ้ ชี ขาด แต่ในการประชุมครังนี จํานวนกรรมการทีได้รับการเสนอเพือรับการเลือกตั งมีจํานวนพอดีกับจํานวน

กรรมการทีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั งในครั งนี และหลังจากทีประชุมได้ลงคะแนนครบทั ง 4 ท่านแล้ว ผู ้ ดําเนินการประชุมจึงจะ

ประกาศผลคะแนนของทั ง 4 ท่าน เป็นรายบุคคลต่อไป อย่างไรก็ตาม เพือเป็นเป็นไปตามแนวปฏิบัติทีดีภายใต้ “โครงการ

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู ้ ถือหุ ้นสามัญประจําปีของบริษัทจดทะเบียน” โดยสมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย ดังนั น

บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู ้ ถือหุ ้นและผู ้ รับมอบฉันทะทุกรายทีเข้าประชุมและลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ใน

วาระนด้ีวย 

 จากนั น ผู ้ ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ทีประชุมลงมติเลือกตั งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยได้ขานชือบุคคล

ทีได้รับการเสนอชือทีละท่าน  (โดยบริษัทจะหักคะแนนเสียงของกรรมการทีครบวาระดังกล่าวทีเป็นผู ้ ถือหุ ้ นของบริษัท 

รวมถึงบุคคลทีเกียวข้องตามมาตรา 59 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ  ออกจากคะแนนเสียงทีมีสิทธิในวาระเลือกตั งกรรมการ

ท่านนั น )ๆ พร้อมกบัได้แสดงประวัติโดยสังเขปต่อทีประชุมเป็นรายบุคคล ดังต่อไปน ี

ท่านที  1:  ดร. นริศ ชัยสูตร  กรรมการท่านนี  ได้รับแต่งตั งเป็นกรรมการของบริษัทตั งแต่วนัที 20 มีนาคม 2556  

(รวม  ระยะเวลา 1 เดือน 6 วัน)  โดยมีประวัติพอสังเขป ดังน ี                                       

 

 

 

 

 

 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา   

-- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

   -- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

   -- ปริญญาเอก Ph.D Economics, University of Hawaii, U.S.A. 

ตําแหน่งงานปัจจุบันในบริษัท  

   -- กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ตําแหน่งงานปัจจุบันในบริษัทอืน 

   -- กรรมการตรวจสอบ : บมจ. ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี  
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   -- ประธานกรรมการ : บจก. ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์, สถาบันคุ ้มครองเงินฝาก, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ  

       ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

   -- อธิบดี : กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 

การดํารงตําแหน่งในกิจการอืนทีแข่งขัน/เกียวเนืองกับธุรกิจบริษัท ทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

-ไม่มี- 

การถือหุ ้นในบริษัท  

-- ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 ดร.นริศ ไม่มีการถือหุ ้นในบริษัท 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2555  

เนืองจาก ดร.นริศ ได้รับแต่งตั งเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั งแต่วันที 20 มีนาคม 2556 จึงไม่มีประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี  

2555) 

ท่านที  2 :  นายเดช บุลสุข  กรรมการท่านนี  ได้รับแต่งตั งเป็นกรรมการของบริษัทตั งแต่วันท ี16 กรกฎาคม 2545   

(รวมระยะเวลา 10 ปี 9 เดือน)  โดยมีประวัติพอสังเขป ดังน ี

 

 

 

 

 

 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา   

-- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตําแหน่งงานปัจจุบันในบริษัท  

-- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

ตําแหน่งงานปัจจุบันในบริษัทอืน 

-- กรรมการตรวจสอบ : บมจ.สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์, บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป, บมจ. เจ มาร์ท, บมจ. อิออน ธรสินทรัพย์ 

-- กรรมการอิสระ : บมจ. ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี 

-- ประธานกรรมการบริหาร : บจก. ซีซีซี บิซิเนส ดิเวลอปเมนท์ 

การดํารงตําแหน่งในกิจการอืนทีแข่งขัน/เกียวเนืองกับธุรกิจบริษัท ทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

-ไม่มี- 

การถือหุ ้นในบริษัท  

-- ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 นายเดช ไม่มีการถือหุ ้นในบริษัท 

 



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี  จํากัด (มหาชน) 

18 | P a g e  
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 

ประชุมเมือวันศุกร์ที  26 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2555  

> การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั ง 

> การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั ง 

> การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน : 2/2 ครั ง 

> การประชุมสามัญผู ้ ถือหุ ้นประจําปี 2555 : 1/1 ครั ง 

ท่านที  3 :  นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ  กรรมการท่านนี  ได้รับแต่งตั งเป็นกรรมการของบริษัทตั งแต่วนัที 28 เมษายน 

2549  (รวมระยะเวลา 7 ปี)  โดยมีประวัติพอสังเขป ดังน ี

 
 
 
 

 

 

 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา   

-- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

-- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LLM.) มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา 

-- เนติบัณฑิตไทย (เป็นทนายความจากประเทศไทยคนแรกทีสอบเนติบัณฑิต รัฐนิวยอร์คได้) 

ตําแหน่งงานปัจจุบันในบริษัท  

-- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 

ตําแหน่งงานปัจจุบันในบริษัทอืน 

-- ประธานบริษัท บจก. วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ 

-- กรรมการ : บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล, บมจ. เนชันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย 

-- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ : บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต, บมจ. เบอร์ล ียุคเกอร์, บมจ.การบินไทย 

การดํารงตําแหน่งในกิจการอืนทีแข่งขัน/เกียวเนืองกับธุรกิจบริษัท ทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

-ไม่มี- 

การถือหุ ้นในบริษัท  

-- ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 นายวีระวงค์ ไม่มีการถือหุ ้นในบริษัท 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2555  

> การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั ง 

> การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 3/4 ครั ง 

> การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ : 1/1 ครั ง 

> การประชุมสามัญผู ้ ถือหุ ้นประจําปี 2555 : 1/1 ครั ง 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 

ประชุมเมือวันศุกร์ที  26 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. 

ท่านที  4 :  นางสาวบุษบา ดาวเรือง  กรรมการท่านน ีได้รับแต่งตั งเป็นกรรมการของบริษัทตั งแต่วันที 25 มีนาคม 2537 

(รวมระยะเวลา 19 ปี 1 เดือน) โดยมีประวติัพอสังเขป ดังน ี
 
 
 
 
 
 

 

 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา   

-- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตําแหน่งงานปัจจุบันในบริษัท  

-- รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม / ประธานกรรมการบริหารความเสียง /  

    ประธานเจ้าหน้าทีบริหารกลุ่ม 

ตําแหน่งงานปัจจุบันในบริษัทอนื  (ในเครือ) 

-- กรรมการ : บมจ. อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ, บจก. จีอาร์โวคอล สตูดิโอ, บจก. แอ็กซ์ สตูดิโอ, บจก. ซิเนริโอ 

การดํารงตําแหน่งในกิจการอืนทีแข่งขัน/เกียวเนืองกับธุรกิจบริษัท ทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

-ไม่มี- 

การถือหุ ้นในบริษัท  

-- ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 นางสาวบุษบา ถือหุ ้นในบริษัท 1,500,200 หุ ้น คิดเป็น 0.28% (รวมบุคคลทีเกียวข้องตาม

มาตรา 59 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ) 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2555  

> การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/8 ครั ง 

> การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม : 6/7 ครั ง 

> การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสียง: 2/2 ครั ง 

> การประชุมสามัญผู ้ ถือหุ ้นประจําปี 2555 : 1/1 ครั ง 

 ทีประชุมโดยไม่รวมคะแนนเสยีงของกรรมการผู ้ มีส่วนได้เสียในวาระนี   ได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและ

มีมติอนุมัติแต่งตั งกรรมการทั ง 4 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน ี      

ท่านที  1: ดร.นริศ ชัยสูตร  

ผู ้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จํานวนคะแนนเสยีง คิดเป็นอัตราร้อยละ 

เห็นด้วย 398,663,102 99.986 

ไม่เห็นด้วย 5,000 0.001 

งดออกเสียงลงคะแนน 50,000 0.013 

รวมทั งสิ น 398,718,102 100 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 

ประชุมเมือวันศุกร์ที  26 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. 

    ท่านท ี2: นายเดช บุลสุข  

ผู ้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จํานวนคะแนนเสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 

เห็นด้วย 398,663,102 99.986 

ไม่เห็นด้วย 5,000 0.001 

งดออกเสียงลงคะแนน 50,000 0.013 

รวมทั งสิ น 398,718,102 100 

 

    ท่านท ี3: นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ 

ผู ้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จํานวนคะแนนเสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 

เห็นด้วย 398,668,102 99.987 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียงลงคะแนน 50,000 0.013 

รวมทั งสิ น 398,718,102 100 

 

ท่านท ี4: นางสาวบุษบา ดาวเรือง 

ผู ้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จํานวนคะแนนเสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 

เห็นด้วย 397,167,902 99.987 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียงลงคะแนน 50,000 0.013 

รวมทั งสิ น (มีสิทธิออกเสียง) 397,217,902 100 

ไม่มีสิทธิออกเสียง 1,500,200 - 

 

วาระที  8    พิจารณาอนุมัตกิําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2556 และรับทราบการ

 กําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2556 

  ผูดํ้าเนินการประชุมแถลงว่าคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาเรืองค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2556 โดยได้กลันกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับ

ภาระหน้าท ีบทบาท  ความรับผิดชอบ  ความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ทีได้รับจากกรรมการ   รวมถึงความเหมาะสมกับ

ประเภทธุรกิจและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท  โดยได้มีการเปรียบเทียบอ้างอิงกับค่าตอบแทนของบริษัทอืนทีอยู่ใน

กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั งได้มีการนําผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการและผู ้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจําปี 2555 ทีจัดทําโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มาพิจารณา

ประกอบด้วย คณะกรรมการสรรหาฯ จึงมีความเห็นพ้องต้องกันว่าค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลียรวมของบริษัท มีจํานวน

ใกล้เคียงกับค่าเฉลียโดยรวมของตลาดและอยู่ในเกณฑ์ทีเหมาะสม  จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพือเสนอต่อ 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 

ประชุมเมือวันศุกร์ที  26 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. 

ทีประชุมผู ้ ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสําหรับปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 6 ล้าน

บาท ซึงเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนในปี 2555   

 จากนั น ผู ้ ดําเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายเดช ชี แจงรายละเอียดของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

และคณะกรรมการตรวจสอบให้ทีประชุมรับทราบ  สรุปได้ดังน ี
 

 8.1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2556 

 8.1.1)  ค่าเบี ยประชุมกรรมการ (จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัททีเข้าร่วมประชุม)           (หน่วย : บาท/คน/ครั ง)    

ตําแหน่ง ปี 2556 (ที เสนอ) ปี 2555 ปี 2554 

ประธานกรรมการบริษัท 13,000 13,000 13,000 

กรรมการอิสระ (ท่านละ) 13,000 13,000 13,000 

กรรมการบริษัท (ท่านละ) 3,000 3,000 3,000 

  

 8.1.2) ค่าบําเหน็จประจําปี (จ่ายครั งเดียวต่อปี) มีหลกัเกณฑ์ในการจัดสรรเช่นเดียวกับปี 2554 ดังน ี

- ค่าบําเหน็จกรรมการประจําปี 2556 จ่ายด้วยวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท หักด้วยจํานวนค่าเบี ยประชุมที

จ่ายในปี 2556 (ตามอัตราในข้อ 8.1.1) จึงคงเหลือเป็นจํานวนเงินสําหรับจ่ายค่าบําเหน็จกรรมการประจําปี   

- ในการจัดสรรค่าบําเหน็จกรรมการประจําปี 2556 ให้พิจารณาถึงสัดส่วนจํานวนครั งทีกรรมการแต่ละท่าน 

เข้าร่วมประชุม โดยจัดสรรให้ประธานกรรมการบริษัทคิดเป็น 2 เท่า ของจํานวนครั งทีเข้าประชุม

คณะกรรมการบริษัท และให้ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู ้ พิจารณาจัดสรร

บําเหน็จกรรมการ  
 

8.2)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2556 

  คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผู ้ ถือหุ ้ นรับทราบการกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2556 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 650,000 บาท ซึงเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนในปี 2555 

โดยมีหลักเกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทน เป็นดังน ี

ตําแหน่ง ปี 2556  ปี 2555 ปี 2554 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 200,000 200,000 200,000 

กรรมการตรวจสอบ (ท่านละ) 150,000 150,000 150,000 

คณะกรรมการชุดย่อยอืน* -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

 * คณะกรรมการชุดย่อยอืน ได้แก่ คณะกรรมการบริหารกลุ่ม / คณะกรรมการสรรหาฯ  /คณะกรรมการบริหารความเสียง  

และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ยังไม่มีการกําหนดค่าตอบแทน 

 ผู ้ ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู ้ ถือหุ ้นและผู ้ รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใด

สอบถามรายละเอียดอืนใด จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาลงมติ  
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 

ประชุมเมือวันศุกร์ที  26 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. 

 ในระหว่างวาระนี  มีผู ้ ถือหุ ้น / ผู ้ ถือหุ ้นทีมอบฉันทะให้ผู ้อืนเข้าประชุมแทน เข้าร่วมประชุมเพิมจํานวน  4 ราย 

(รวมทั งสิ นเป็น 198 ราย) คิดเป็นจํานวนหุ ้น 8,210 หุน้ รวมเป็นจํานวนหุ ้นทั งสิ น 398,726,312 หุ ้น (คิดเป็นจํานวนผู ้ เข้า

ประชุมทีเป็นผู ้ ถือหุ ้นและผู ้ รับมอบฉันทะทั งสิ น 147 คน) 

 ทีประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู ้ ถือหุ ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2556 และรับทราบการกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2556 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาฯ ตามทีเสนอ

ข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน ี(ปิดลงมติเวลา 15:37:58 นาฬิ กา) 

ผู ้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จํานวนคะแนนเสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 

เห็นด้วย 398,614,012 99.979 

ไม่เห็นด้วย 33,300 0.008 

งดออกเสียงลงคะแนน 52,000 0.013 

รวมทั งสิ น 398,726,312 100 

 

วาระที  9  พิจารณาอนุมัตกิารแต่งตั งผู ้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2556 

  ผู ้ ดําเนินการประชุม ได้เรียนเชิญ ดร.นริศ ให้เป็นผู ้นําเสนอรายละเอียดต่อทีประชุม 

  ดร.นริศ ชี แจงต่อทีประชุมว่า เพือให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ ซึงกําหนดให้ทีประชุมสามัญผู ้ ถือหุ ้น

แต่งตั งผู ้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี  โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลันกรองการเลอืก

ผูส้อบบัญชีแล้ว เห็นสมควรให้ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอต่อทีประชุมสามัญผู ้ ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั งผู ้สอบ

บัญชีจาก บริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด (“เอินส์ท แอนด์ ยัง”) เป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบปี

บัญชีสิ นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 ซงึเอินส์ท แอนด์ ยัง เป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัท ตั งแต่ปี 2538 (รวมระยะเวลา 18 

ปี) ถือได้ว่ามีมาตรฐานการทํางานทีดี  มีความเป็นอิสระในการทํางาน และมีผลงานในการปฏิบัติหน้าทีเป็นผู ้สอบบัญชีเป็น

ทีน่าพอใจ จึงเห็นควรกําหนดให้ผู ้สอบบัญชีคนใดคนหนึงต่อไปนี  เป็นผู ้ทําการสอบทาน  ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อ

งบการเงินของบริษัท กล่าวคือ:  

 

ผู ้สอบบัญชีของบริษัท: 

  (1)     นายเติมพงษ์  โอปนพันธุ ์   ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที   4501   หรือ 

  (2) นายกฤษดา เลิศวนา   ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที   4958   หรือ 

  (3) นางสาวศิราภรณ์ เอืออนันต์กุล  ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที   3844 

  

 ทั งนี  ในกรณีทีผู ้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได้ ให้เอินส์ท แอนด์ ยัง จัดหาผู ้สอบบัญชี

รับอนุญาตอืนของ เอินส์ท แอนด์ ยัง ทําหน้าทีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผูส้อบบัญชี
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 

ประชุมเมือวันศุกร์ที  26 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. 

ดังกล่าวได้ ซึงผู ้สอบบัญชีผู ้ลงนามตรวจสอบมิได้มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทในเครือ / ผู ้บริหาร / ผู ้

ถือหุ ้นรายใหญ่ / หรือผู ้ทีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด 

 

ค่าสอบบัญชีของบริษัท: 

  พร้อมกันนี  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุม

คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อทีประชุมสามัญผู ้ ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2556 เป็นจํานวน

เงินไม่เกิน 2,920,000 บาท  เพิมขึ นจากปีที ผ่านมา 70,000 บาท หรือ 2.46% เนืองจากบริษัทมีการขยายธุรกิจ  โดย

ไม่รวมค่าสอบบัญชีทีอาจเพิมขึ นจากการควบควมกิจการหรือการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต    

 สําหรับค่าบริการอืน (Non audit services fee) ในรอบปีทีผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอืนจาก เอินส์ท 

แอนด์ ยัง /บุคคล / กิจการทีเกียวข้องกับ เอินส์ท แอนด์ ยัง   ดงันนั บริษัทจึงไม่มีการจ่ายค่าบริการอืน  โดยสามารถสรุปค่า

สอบบัญชีของบริษัทได้ดังรายละเอียดต่อไปนี   

           (หน่วย:บาท) 

บริษัท ค่าสอบบัญชี 

ปี 2556  

(ที เสนอ) 

เพิม / (ลด) 

คิดเป็น  

ค่าสอบบัญชี 

ปี 2555 

เพิม / (ลด) 

คิดเป็น 

  

ค่าสอบบัญชี 

ปี 2554 

-  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากัด (มหาชน) 2,920,000 2.46% 2,850,000 0% 2,850,000 

-  ค่าบริการอืน (Non audit services fee) -ไม่มี- - -ไม่มี-  - -ไม่มี- 

  

 ผู ้ ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู ้ ถือหุ ้ นและผู ้ รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใด

สอบถามข้อสงสัย ผู ้ ดําเนินการประชุมจึงขอให้ทีประชุมพิจารณาลงมติ  

 ทีประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู ้ ถือหุ ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั งผู ้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2556 ตามความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน ี(ปิดลงมติเวลา 15:41:22 นาฬิ กา) 

 

 

ผู ้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จํานวนคะแนนเสียง คิดเป็นอัตราร้อยละ 

เห็นด้วย 398,676,312 99.987 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียงลงคะแนน 50,000 0.013 

รวมทั งสิ น 398,726,312 100 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 

ประชุมเมือวันศุกร์ที  26 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. 

วาระที  10 เรืองอืนๆ  

 ผู ้ ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู ้ ถือหุ ้ นและผู ้ รับมอบฉันทะทีประสงค์จะเสนอเรืองอืนให้ทีประชุม

พิจารณา เพือให้สิทธิผู ้ ถือหุ ้นตามมาตรา 105 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ  แต่ปรากฎว่าไม่มีผู ้ใดเสนอเรืองอืนใดให้ทีประชุม

พิจารณานอกเหนือจากวาระทีกําหนดในหนังสือนัดประชุม  ผู ้ ดําเนินการประชุมจึงกล่าวเชิญประธานปิดการประชุม 

 ประธานกล่าวขอบคุณผู ้ ถือหุ ้นทุกท่านทีได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั งน ีและแจ้งขอให้ผู ้ ถือหุ ้นและผู ้ รับ

มอบฉันทะมอบบัตรลงคะแนนเสียงที “เห็นด้วย” ในวาระที 7 (เลือกตั งกรรมการ) ให้กับเจ้าหน้าทีเพือเป็นหลักฐานต่อไป 

จากนั นจึงได้กล่าวปิดการประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา : 15.50 นาฬิกา 

 

 

 

 

 

 

 


