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รำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 
ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหำคม 2556 เวลำ 14.00 น. 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ ำกัด (มหำชน)บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ ำกัด (มหำชน)      

รำยงำนกำรประชุมรำยงำนกำรประชุมวิวิสำมัญผู้ถือหุ้นสำมัญผู้ถือหุ้น  ครัง้ที่ ครัง้ที่ 11//22555566  
ก ำหนดประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 9 สิงหำคม 2556 เวลำ 14.00 นำฬิกำ 

ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชัน้ซี โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21 
สุขุมวิท ซอย 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร  

 

 

 นำยไพบูลย์ ด ำรงชัยธรรม  ประธานกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ นำงสำวบุษบำ ดำวเรือง  รองประธาน
กรรมการบริษัท ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชมุ (“ประธำน”) โดยประธานได้มอบหมายให้ นำงสำวพชัรรัตน์ พัชรภชุ 
เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ด าเนินการประชมุ (“ผู้ด ำเนินกำรประชุม”) 
 

แจ้งองค์ประชุม (ก่อนเปิดกำรประชุม) 

 ผู้ด าเนินการประชุม ได้สรุปจ านวนผู้ เข้าร่วมการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/ 2556 (“ที่ประชุม”)  ของ  
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กล่าวคือ มีผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จ านวน 118 ราย นบั
จ านวนหุ้นได้ 391,292,738 หุ้น   มีผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้ อื่นเข้าประชุมแทนจ านวน 83 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 
96,667,247 หุ้น  โดยแบง่เป็น การมอบฉนัทะให้ผู้อื่นจ านวน 68 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 91,292,193 หุ้น และการมอบฉนัทะ
ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ  จ านวน 15 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 5,375,054 หุ้น  ดงันัน้เมื่อนบัรวมจ านวนผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมด้วยตนเองและมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน มีจ ำนวนรวม 201 รำย  (คิดเป็นจ านวนคนที่เข้าร่วมประชุม
ทัง้สิน้ 161 คน)  รวมเป็นจ ำนวนหุ้นทัง้สิน้ 487,959,985 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.022 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ จากจ านวน 530,264,947 หุ้น จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึ่ง
ก าหนดว่าในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า  25 คน หรือไม่น้อย
กวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด 
  

เปิดกำรประชุม 

หลงัจากผู้ด าเนินการประชุมแจ้งองค์ประชุมแล้ว  ประธานจึงได้เปิดการประชุมเมื่อเวลา 14.15 น. และกล่าว
ต้อนรับผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทกุทา่นเข้าสูก่ารประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556  

ประธานกลา่วแนะน าคณะกรรมการบริษัท  คณะผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบญัชีที่เข้าร่วมประชมุ ดงัมีรายช่ือ
ตอ่ไปนี ้

 
คณะกรรมกำรบริษัท ที่เข้าร่วมประชมุ จ านวน 11 ทา่น ดงันี ้

1. นายไพบลูย์  ด ารงชยัธรรม ประธานกรรมการบริษัท / ประธานที่ปรึกษาบริษัท /กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 
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2. ดร.นริศ ชยัสตูร ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน /   
  กรรมการอิสระ    

3. นายเดช บลุสขุ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการอิสระ  

4. นายวีระวงค์  จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอิสระ 

5. นางสาวสวุภา  เจริญยิ่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจ / 

กรรมการอิสระ   

6. นางสาวบษุบา  ดาวเรือง รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  /          
ประธานกรรมการบริหารกลุม่ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ 

7. นายกริช  ทอมมสั กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการก ากับดูแลกิจการและ
จริยธรรมธุรกิจ / กรรมการบริหารกลุม่ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจเพลง 

8. นางสาวสวุิมล จึงโชติกะพิศิฐ กรรมการบริษัท / ที่ปรึกษาบริษัท 

9. นายสถาพร  พานิชรักษาพงศ์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการก ากับดูแลกิจการและ
จริยธรรมธุรกิจ 

10. นายเกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน กรรมการบริษัท 

11. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ กรรมการบริษัท 
 
กรรมกำรบริษัทที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุม   จ านวน 1 ท่าน คือ นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา เนื่องจากติด
ภารกิจเดินทางตา่งประเทศ  
 

ผู้บริหำรที่เข้ำร่วมประชุม จ านวน 4 ทา่น ดงันี ้

1. นายครรชิต ควะชาต ิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจดจิิทลัทีวี  
2. นายปรีย์มน ป่ินสกลุ ประธานเจ้าหน้าทีก่ารเงิน   
3. นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง ประธานเจ้าหน้าทีก่ารลงทนุ และ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง  
4. นางสาวจิตรลดา เฮงยศมาก ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการอาวโุส สายงานกฎหมายและรัฐกิจสมัพนัธ์ 
     

ตัวแทนจำกบริษัท ส ำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ำกัด ทีเ่ข้าร่วมประชมุ จ านวน 2 ทา่น ดงันี ้

1. นายกฤษดา เลศิวนา  ผู้สอบบญัชี 

2. นายพลกฤติ รัตนพฤกษ์พนัธ์ ผู้ท าหน้าที่เป็น Inspector 

   

  โดยการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นในวนันี ้ นำยพลกฤติ รัตนพฤกษ์ ท าหน้าที่เป็น “Inspector” ในการเป็นสกัขี
พยานการตรวจนบัคะแนนเสยีงและดแูลการประชมุให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
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 ก่อนเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระ  ผู้ ด าเนินการประชุมกล่าวเชิญให้ผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะรับฟัง
รายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียงเป็นมติที่ประชุม ส าหรับการประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านเทปวีดีทศัน์
บนัทกึภาพและเสยีง (VTR) (เทปวีดีทศัน์มีความยาว ประมาณ 4 นาที) ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั มาตรา 107 (1) และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 31 (1) ก าหนดว่าใน
กรณีปกติ  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นบัหุ้นหนึ่งเป็นเสียง
หนึง่   ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนั  ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

2. กรณีที่ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือผู้ ถือหุ้นให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแก่ผู้ รับมอบฉนัทะแทน
ตนในที่ประชมุ  ผู้ด าเนินการประชมุจะเรียนถามในแตล่ะวาระวา่ มีผู้ใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงลงคะแนนหรือไม ่ ซึง่ถ้า
มี จะขอให้ผู้ ถือหุ้นแสดงตนและมอบบตัรลงคะแนนเสยีงให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อการรวบรวมคะแนนเสยีง   

สว่นกรณีที่ ไม่มีผู้ ไม่เห็นด้วย หรือไม่มีผู้ งดออกเสียงลงคะแนน  ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิ
ตามที่มีการเสนอตอ่ที่ประชมุทกุประการ   

3. กรณีที่ผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ อื่นมาประชุมแทน  ให้ถือว่าผู้ รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวน
คะแนนเสยีงที่ผู้ ถือหุ้นซึง่มอบฉนัทะมีอยู่ ทัง้นี ้ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนน
ไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ เป็นคะแนนเสยีงที่ใช้นบัเป็นมติที่ประชมุ 

4. การออกเสยีงลงคะแนน ตามหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระได้  ส่วนการออกเสียงลงคะแนน ตามหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค จะสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงได้  ซึ่ง
หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค  จะใช้เฉพาะกรณีเป็นผู้ ถือหุ้นตา่งประเทศ และแต่งตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก
และดแูลหุ้นเทา่นัน้ 

5. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

6. ทัง้นี ้การออกเสยีงลงคะแนนในกรณีอื่นๆ นอกจากทีก่ าหนดไว้ข้างต้นถือเป็นโมฆะ  

7. ในทกุระเบียบวาระ ถ้าผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องการแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซกัถาม ขอให้ยกมือ
แสดงตน เพื่อท่ีเจ้าหน้าที่จะได้อ านวยความสะดวก และขอให้แถลงต่อที่ประชุมด้วยว่า เป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะช่ือ
ใด แล้วจึงแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามตอ่ไป 

8. ภายหลงัการประชุมเสร็จสิน้แล้ว ขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมอบบัตรลงคะแนนแก่เจ้าหน้าที่ของ
บริษัทเพื่อเก็บไว้เป็นหลกัฐานตอ่ไป 

 หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชมุจึงขอเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาตามระเบียบวาระตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

วำระที่ 1  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2556 

 ผู้ด าเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2556 ซึ่ง
ประชมุเมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2556 ทีไ่ด้มีการบนัทกึรายละเอียดไว้อยา่งถกูต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง  จึงเห็นสมควร
ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุฯ ดงักลา่ว  โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมฯ นีผ้่านทาง
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รำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 
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เว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้ นรายใดทกัท้วงหรือขอแก้ไขมายงับริษัทฯ นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้จดัสง่ส าเนา
รายงานการประชมุฯ ดงักลา่วให้กบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ภายใน 14 วนั หลงัจากเสร็จสิน้การประชมุ รวมทัง้ได้
จดัสง่ส าเนาให้กบักระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว  

 ในระหวา่งวาระนี ้ มีผู้ ถือหุ้น / ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าประชมุแทน เข้าร่วมประชมุเพิ่มจ านวน  24 
ราย (รวมทัง้สิน้เป็น 225 ราย)  คิดเป็นจ านวนหุ้น 999,740 หุ้น รวมเป็นจ ำนวนหุ้นทัง้สิน้ 488,959,725 หุ้น  

 ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2556 ด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้  

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ ำนวนคะแนนเสียง คิดเป็นอตัรำร้อยละ 

เห็นด้วย 488,959,725 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสยีงลงคะแนน 0 0 

รวมทัง้สิน้ 488,959,725 100 

วำระที่ 2    พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ
 ของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ส ำหรับกำรประกอบกิจกำรงำน
 นิทรรศกำร งำนแสดงสินค้ำ กำรรับจ้ำงท ำโฆษณำและประชำสัมพันธ์ ส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ 
 เอกชน หรือหน่วยงำนอื่น 

 ผู้ด าเนินการประชุมแถลงว่าเนื่องจากบริษัทฯ ประสงค์จะขยายการด าเนินงานเพิ่มเติมด้านการประกอบ
กิจการงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า การรับจ้างท าโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ส าหรับหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือ
หน่วยงานอื่น แต่เนื่องจากตามหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในข้อ 3 (วตัถปุระสงค์) ไม่มีวตัถปุระสงค์ในการประกอบ
ธุรกิจดงักลา่ว ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทในการประชุมเมื่อวนัที่ 15 กรกฎาคม 2556 จึงเห็นชอบให้เพิ่มเติมวตัถปุระสงค์
ของบริษัทฯ อีกจ านวน 2 ข้อ จากเดิม 54 ข้อ เป็น 56 ข้อ ตามรายละเอียดดงันี ้

 ข้อ(55)   ประกอบกิจการ จดัการ ด าเนินการ ในงานนิทรรศการ การแสดงสินค้า เผยแพร่งานประเพณี 
งานเทศกาล โดยจดัหาพืน้ที่การจดังานหรือขายพืน้ที่ส าหรับการจดังานหรือการแสดงสินค้า
เฉพาะอยา่ง รวมทัง้ งานแสดงดนตรี ละคร และภาพยนตร์ทกุชนิดเพื่อการแสดง  การให้ความ
บนัเทิง การประชุมสมัมนา การแสดงสินค้า การกีฬา ส าหรับหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือ
หนว่ยงานอื่น ตลอดจนเป็นผู้จดัหาสิง่ของอปุกรณ์ตา่งๆ 

 ข้อ (56) ประกอบกิจการรับจ้างท าการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ ด้วยค าพดู ภาพ หนงัสอื หรือวิธีการ
อื่นๆ ทัง้ภายในและภายนอกสถานที่  โดยใช้สื่อ ทัง้วิทยุ โทรทัศน์ ไปรษณีย์ ภาพยนตร์ 
วีดีโอเทป อินเทอร์เน็ต หนังสือ หนังสือพิมพ์ หรือทางสื่อทุกชนิด ส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
เอกชน หรือหนว่ยงานอื่น 
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รำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 
ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหำคม 2556 เวลำ 14.00 น. 

จากการเพิม่เติมวตัถปุระสงค์ดงักลา่วข้างต้นมีผลให้ต้องมีการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3.  
(วตัถปุระสงค์) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2556 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเปลีย่นแปลงหนงัสอื
บริคณห์สนธิข้อ 3. ดงันี ้

 จากเดิมที่ระบวุา่ :  
 “ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัทมีจ านวน 54 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”  
 แก้ไขเป็น : 

  “ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัทมีจ านวน 56 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ” 
 

ทัง้นี ้ให้บคุคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที่กรมพฒันา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าหรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนาย
ทะเบียน 

 ที่ประชมุได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (เอกฉนัท์) อนมุตัิการแก้ไขวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้   

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ ำนวนคะแนนเสียง คิดเป็นอตัรำร้อยละ 

เห็นด้วย 488,959,725 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสยีงลงคะแนน 0 0 

รวมทัง้สิน้ 488,959,725 100 

ก่อนเข้าสูว่าระท่ี 3 ผู้ด าเนินการประชมุได้แจ้งตอ่ที่ประชุมว่าในการพิจารณาวาระที่เหลือได้แก่วาระที่ 3 ถึง
วาระที่ 8 นัน้ เป็นวาระที่เก่ียวข้องกนัและถือเป็นเง่ือนไขซึ่งกนัและกนั ดงันัน้ก่อนเข้าสูก่ารน าเสนอเพื่อพิจารณาในวาระ
ทัง้หมดดงักลา่วตามล าดบั  ขอให้ นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง เป็นผู้ ชีแ้จงต่อที่ประชุม โดยนางจิราภรณ์ ได้น าเสนอข้อมลูใน
ภาพรวมเก่ียวกบัความเป็นมาและเหตุผลในการระดมทนุครัง้นี ้ผ่านเทปวีดีทศัน์บนัทึกภาพและเสียง (VTR) ความยาว
ประมาณ 5 นาที โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้

 ตลอดระยะเวลาการท าธุรกิจ 30 ปีที่ผา่นมา บริษัทฯ มุง่น าเสนอคอนเทนท์ ท่ีมีคณุภาพให้แก่ผู้ชม
ตัง้แต่วันแรกที่เร่ิมท าธุรกิจ ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานจากบุคลากรมืออาชีพทัง้เบือ้งหน้าและ
เบือ้งหลงั  โดยปัจจุบนับริษัทฯ เป็นผู้น าในการสร้างสรรค์และผลิตผลงานด้านบนัเทิงทกุรูปแบบ 
ควบคู่ไปกับทุกพัฒนาการของสื่อและเทคโนโลยี เพื่อมอบคุณค่าชีวิตที่ดีและความสุขแบบไร้
ขีดจ ากดั 

 ธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วย  
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รำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 
ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหำคม 2556 เวลำ 14.00 น. 

o ธุรกิจเดิม  ได้แก่ ธุรกิจเพลง  ธุรกิจดิจิทลั  ธุรกิจสื่อ  ธุรกิจภาพยนตร์  ธุรกิจสร้างสรรค์
และบริหารกิจกรรมทางการตลาด และธุรกิจอนิเมชัน่ ซึ่งมีความมัน่คงและเติบโตอย่าง
ตอ่เนื่อง 

o ธุรกิจใหม ่ได้แก่ ธุรกิจโฮมช้อปปิง้  ธุรกิจโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม ธุรกิจดิจิทลัทีวี 

 GMM Z ผู้ครองตลาดอนัดบั 1 ของโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม มีรายได้เติบโตกว่าร้อยละ 260 ในปี 
2555 และสามารถท ายอดขายกลอ่ง Set Top Box ได้มากถึง 1.8 ล้านกลอ่ง ในระยะเวลาไม่ถึง 2
ปี ถือเป็นปรากฎการณ์การสร้าง Platform ที่รวดเร็วที่สดุในเมืองไทย 

 บริษัทฯ มีความพร้อมสมบรูณ์แบบในการก้าวเข้าสูย่คุดิจิทลัทีวี และมีแผนในการเข้าประมลูช่อง
ดิจิทลัทีวี  3 ประเภท ได้แก่ 

o ประเภทวาไรตีท้ัว่ไป ความคมชดัสงู 

o ประเภทวาไรตีท้ัว่ไป ความคมชดัมาตรฐานทัว่ไป 

o ประเภทเด็ก 

 ผลงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ ประสบความส าเร็จอย่างสงูและได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมใน
ระดับปรากฎการณ์ เช่น ภาพยนตร์เร่ือง “พี่มากพระโขนง” ที่เป็นภาพยนตร์ไทยเร่ืองแรกที่ท า
รายได้ทะล ุ1,000 ล้านบาท    และ ซีรีย์เร่ือง “HORMONES วยัว้าวุ่น” ที่ถกูพดูถึงมากที่สดุ ด้วย
ยอดวิวในยทูปูกวา่ 70 ล้านวิว 

 บริษัทฯ ยงัคงตัง้มัน่ในการพฒันาเพื่อเติบโตอย่างต่อเนื่อง มุ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ ถือหุ้น
และธ ารงค์ไว้ซึง่ความเป็นบริษัทบนัเทิงอนัดบัหนึง่ของประเทศ  

 

จากนัน้ ผู้ด าเนินการประชมุ จึงด าเนินการน าเสนอในวาระตา่งๆ ตอ่ไปตามล าดบั ดงัตอ่ไปนี ้

วำระที่ 3  พิจำรณำอนุมตัิกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ ำนวน 291,153 บำท จำกเดิมทุนจดทะเบียน 
 530,556,100 บำท เป็น 530,264,947 บำท โดยกำรตดัหุ้นสำมัญที่ยงัไม่ได้ออกจ ำหน่ำยของบริษัทฯ 
 จ ำนวน 291,153 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท 

  ผู้ด าเนินการประชมุ แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ จากการท่ีบริษัทฯ จะระดมทนุเพื่อรองรับการขยายธุรกิจดงั VTR ที่
ได้น าเสนอไปแล้วนัน้ ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดว่าบริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจ านวนที่จด
ทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึน้ และจะกระท าได้เมื่อหุ้นทัง้หมดได้ออกจ าหน่ายและได้รับช าระเงินค่าหุ้น
ครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ตาม ในการนี ้บริษัทฯ ยงัคงมีหุ้นที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน  291,153 หุ้น ซึ่งเกิดขึน้จากมติที่
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2551 เมื่อวนัท่ี 25 กนัยายน 2551 ได้มีมติอนมุตัิปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ ใน
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รำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ ากัด (มหาชน) (“มีเดีย”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
จ านวน 40,556,100 หุ้น เพื่อช าระคา่หุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นของมีเดียด้วยหุ้นสามญัใหม่ของบริษัทฯ ตามที่ยื่นความประสงค์ ใน
อตัราสว่น 1 หุ้นใหมข่องบริษัทฯ ตอ่ 1 หุ้นของมีเดีย  ซึง่เมื่อสิน้สดุช่วงเวลารับซือ้หุ้ น ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นของมีเดียน าหุ้นมา
เสนอขายและบริษัทฯ รับแลกไว้จ านวน 40,264,947 หุ้น จึงมีหุ้นคงเหลือที่ยงัไม่ได้เสนอขายจ านวนทัง้สิน้ 291,153 หุ้น 
ดงัที่กลา่วไปแล้ว ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิลดทนุในสว่นที่ยั งไม่มี
การจ าหนา่ยจ านวนนีอ้อกไปก่อนท่ีจะมีการเพิ่มทนุตามแผนตอ่ไป 

 ที่ประชมุได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (เอกฉนัท์) อนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน
เสยีงดงัตอ่ไปนี ้   

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ ำนวนคะแนนเสียง คิดเป็นอตัรำร้อยละ 

เห็นด้วย 488,959,725 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสยีงลงคะแนน 0 0 

รวมทัง้สิน้ 488,959,725 100 

วำระที่ 4  พิจำรณำอนุมัตกิำรแก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) 
 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
   
  ผู้ด าเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนในวาระที่ 3 ข้างต้น เพื่อให้
สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนดงักลา่ว บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลีย่นแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 
ข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน เป็นดงันี ้

 
 ทนุจดทะเบียนจ านวน : 530,264,947 บาท  (ห้าร้อยสามสิบล้านสองแสนหกหม่ืนส่ีพนัเก้าร้อยส่ี
               สิบเจ็ดบาท) 
    แบง่ออกเป็น  : 530,264,947 หุ้น   (ห้าร้อยสามสิบล้านสองแสนหกหม่ืนส่ีพนัเก้าร้อยส่ี
            สิบเจ็ดหุ้น) 
    มลูคา่หุ้นละ  : 1.00 บาท (หนึง่บาท) 
   
    โดยแยกออกเป็น 
    หุ้นสามญั     : 530,264,947 หุ้น  (ห้าร้อยสามสิบล้านสองแสนหกหม่ืนส่ีพนัเก้าร้อยส่ี
            สิบเจ็ดหุ้น) 
    หุ้นบริุมสิทธิ             :      -   หุ้น (   -  ) 
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รำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 
ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหำคม 2556 เวลำ 14.00 น. 

 ทัง้นี ้ให้บคุคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที่กรมพฒันา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าหรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนาย
ทะเบียน 

 ที่ประชมุได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน (เอกฉนัท์) อนมุตัิการแก้ไขเปลีย่นแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. 
ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้   

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ ำนวนคะแนนเสียง คิดเป็นอตัรำร้อยละ 

เหน็ด้วย 488,959,725 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสยีงลงคะแนน 0 0 

รวมทัง้สิน้ 488,959,725 100 

วำระที่ 5   พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ ำนวน 106,052,989 บำท จำกเดิมทุนจด
 ทะเบียนจ ำนวน 530,264,947 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ ำนวน 636,317,936 บำท โดยกำร
 ออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่จ ำนวน 106,052,989 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท  

  ผู้ด าเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามรายละเอียดที่ได้น าเสนอไว้ในหนงัสือนัดประชุมและ
ข้อมลูจาก VTR ที่ได้น าเสนอไปก่อนหน้านีน้ัน้ เพื่อเป็นการรองรับการระดมทนุเพิ่มเติม จึงจ าเป็นต้องขออนมุตัิเพิ่มทนุจด
ทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน 106,052,989 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่ในจ านวน 106,052,989 หุ้น มลูค่า
หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  ซึง่การเพิ่มทนุครัง้นี ้จะช่วยเพิ่มสภาพคลอ่งและเป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการของกลุม่บริษัทฯ 
ส าหรับรองรับการขยายตวัของธุรกิจในอนาคต รวมถึงการลงทนุที่เหมาะสมกบัธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ขณะเดียวกันก็จะ
เป็นทนุส ารองส าหรับการตอ่ยอดธุรกิจและขยายฐานลกูค้าต่อไป ทัง้นี ้กรณีที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผล ผู้ ถือหุ้นที่ได้รับ
การจดัสรรหุ้นและจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุในครัง้นีจ้ะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการด าเนินงาน เมื่อผู้จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุดงักลา่ว
ได้รับการลงทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว  จึงขอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาออกเสยีงลงคะแนน 

 ที่ประชมุได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง
ดงัตอ่ไปนี ้   

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ ำนวนคะแนนเสียง คิดเป็นอตัรำร้อยละ 

เห็นด้วย 463,038,725 94.6987 

ไมเ่ห็นด้วย 25,918,000 5.3006 

งดออกเสยีงลงคะแนน 3,000 0.0006 

รวมทัง้สิน้ 488,959,725 100 



 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ำกัด (มหำชน) 
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รำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 
ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหำคม 2556 เวลำ 14.00 น. 

วำระที่ 6  พิจำรณำอนุมตัิกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) 
   เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

  ผู้ด าเนินการประชมุแถลงตอ่ที่ประชมุวา่เมื่อที่ประชมุมีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนตามที่เสนอในวาระ
ที่ 5 แล้ว จึงจ าเป็นต้องขออนมุตัิแก้ไขเปลีย่นแปลงหนงัสอืบริคณห์สนธิเร่ืองทนุจดทะเบียนให้สอดคล้องกนั เป็นดงันีค้ือ 
 
        ทนุจดทะเบียนจ านวน        : 636,317,936 บาท  (หกร้อยสามสบิหกล้านสามแสนหนึง่หมื่นเจ็ดพนัเก้าร้อย 
             สามสบิหกบาท) 
 แบง่ออกเป็น              : 636,317,936 หุ้น  (หกร้อยสามสบิหกล้านสามแสนหนึง่หมื่นเจ็ดพนัเก้าร้อย 
       สามสบิหกหุ้น) 
 มลูคา่หุ้นละ                 : 1.00 บาท  (หนึง่บาท) 
 โดยแยกออกเป็น 
 หุ้นสามญั                  : 636,317,936 หุ้น  (หกร้อยสามสบิหกล้านสามแสนหนึง่หมื่นเจ็ดพนัเก้าร้อย 
       สามสบิหกหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ   :     -   หุ้น  (      -     ) 

 
ทัง้นี ้ให้บคุคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที่กรมพฒันา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าหรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนาย
ทะเบียน 

 ที่ประชมุได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตัิการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ตามที่
เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้   

 
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ ำนวนคะแนนเสียง คิดเป็นอตัรำร้อยละ 

เห็นด้วย 463,041,725 94.6994 

ไมเ่ห็นด้วย 25,918,000 5.3006 

งดออกเสยีงลงคะแนน 0 0 

รวมทัง้สิน้ 488,959,725 100 

วำระที่ 7  พิจำรณำอนุมตัิกำรจดัสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่ม
   ทุนจ ำนวน 106,052,989 หุ้น ให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตำมสัดส่วนจ ำนวนหุ้นที่ ผู้ถอืหุ้นแต่ละ
   รำยถอือยู่ (Right Offering) ในอตัรำส่วน 5 หุ้นสำมัญเดิมต่อ 1 หุ้นสำมญัเพิ่มทุนใหม่ ในรำคำ
   เสนอขำยหุ้นละ 10 บำท 



 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ำกัด (มหำชน) 
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รำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 
ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหำคม 2556 เวลำ 14.00 น. 

 ผู้ด าเนินการประชมุได้เชิญนางจิราภรณ์ น าเสนอข้อมลูต่อที่ประชุม โดยนางจิราภรณ์ ชีแ้จงว่าจากแผนการ
เพิ่มทนุจดทะเบียน การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ดงัที่ได้น าเสนอไปก่อนหน้านีแ้ล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชมุอนมุตัิ
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม ่ตามรายละเอียดที่ส าคญั สรุปดงันี ้

(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 106,052,989 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอตัราสว่น 5 หุ้น
สามญัเดิม ตอ่ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม ่ในราคาเสนอขายหุ้นละ 10 บาท ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปัด
เศษของหุ้นนัน้ทิง้ 

(2) การจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุสว่นเกินสทิธิ : ผู้ ถือหุ้นเดิมจะได้รับการจดัสรรหุ้นตามสทิธิที่ครบถ้วนก่อน ในกรณี
ที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลอื จึงจะได้รับการจดัสรรในสว่นเกินสทิธิตามสดัสว่นหุ้นสามญัเดิมที่ถืออยู่ 

(3) มอบหมายให้ นางสาวบุษบา ดาวเรือง และ นายกริช ทอมมสั และ/หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว การน าหุ้ นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุดงักลา่วจนเสร็จสิน้สมบรูณ์ 

(4) ระยะเวลาในการจองซือ้หุ้นและช าระเงินค่าหุ้น คือ วนัจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556  ถึง วนัศุกร์ที่ 6 
กนัยายน 2556 (รวม 5 วนัท าการ) ตัง้แตเ่วลา 09.00-15.30 น. 

 ที่ประชมุได้พิจารณาออกเสยีงลงคะแนนและมีมติด้วยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออก
เสยีงลงคะแนน อนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี ้   

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ ำนวนคะแนนเสียง คิดเป็นอตัรำร้อยละ 

เห็นด้วย 463,041,725 94.6994 

ไมเ่ห็นด้วย 25,918,000 5.3006 

งดออกเสยีงลงคะแนน 0 0 

รวมทัง้สิน้ 488,959,725 100 

วำระที่ 8  พิจำรณำอนุมัติวันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิในกำรได้รับกำรจัดสรรและจองซือ้หุ้นสำมัญ
   เพิ่มทุน (Record Date) และก ำหนดวันรวบรวมรำยชื่อผู้ถอืหุ้นตำมมำตรำ 225 แห่ง  
   พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตำมที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธิปิด
   สมุดทะเบียนและพักกำรโอนหุ้น 

  ผู้ด าเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า จากแผนการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนในวาระที่ 7 ดงักล่าว จึง
จ าเป็นต้องขออนุมตัิก าหนดวนั Record Date เพื่อก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับการจดัสรรและจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุเป็นวนัที่ 20 สิงหาคม 2556 และก าหนดวนัรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้นเป็นวนัที่ 21 สิงหาคม 2556  โดยจะ
ขึน้เคร่ืองหมาย XR ในวนัท่ี 16 สงิหาคม 2556  จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาออกเสยีงลงคะแนน 
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รำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 
ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหำคม 2556 เวลำ 14.00 น. 

 ที่ประชมุได้พิจารณาออกเสยีงลงคะแนนและมีมติด้วยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออก
เสยีงลงคะแนน อนมุตัิการก าหนดวนั Record Date และวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง
ดงัตอ่ไปนี ้   

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ ำนวนคะแนนเสียง คิดเป็นอตัรำร้อยละ 

เห็นด้วย 463,041,725 94.6994 

ไมเ่ห็นด้วย 25,918,000 5.3006 

งดออกเสยีงลงคะแนน 0 0 

รวมทัง้สิน้ 488,959,725 100 

วำระที่ 9 เร่ืองอื่นๆ 

 ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเสนอเร่ืองอื่นให้ที่ประชุม
พิจารณา เพื่อให้สทิธิผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 105 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ  แตป่รากฎวา่ไมม่ีผู้ใดเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชุม
พิจารณานอกเหนือจากวาระท่ีก าหนดในหนงัสอืนดัประชมุ   

 นายไพบลูย์ ด ารงชยัธรรม กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่ได้มาร่วมประชุมในวนันีแ้ละอนมุตัิให้บริษัทฯ สามารถ
ระดมทุนจากการเพิ่มทนุได้ตามแผนการ โดยนายไพบูลย์กล่าวว่าเงินที่ได้จากการระดมทุนในครัง้นีจ้ะน าไปใช้ลงทนุตาม
แผนธุรกิจอย่างเหมาะสม กลุ่มบริษัทฯ เปรียบเสมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ที่มีคอนเทนท์ที่มีคุณภาพ จึงจ าเป็นต้องมี
โครงสร้างพืน้ฐานและแพลตฟอร์มที่แข็งแรง เพื่อความมัน่คงในระยะยาว นอกจากนี  ้ธุรกิจดิจิทลัทีวีที่จะมีการประมูลใน
อนาคตอนัใกล้นี ้ซึ่งดิจิทลัทีวีถือเป็นโอกาสที่ส าคญัที่จะช่วยต่อยอดธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ที่มีความพร้อมทัง้บคุลากรที่มี
คณุภาพในทกุแขนง  ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการยอมรับในอนัดบัต้นๆ รวมถึงคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมมากมาย  อนัจะ
น ามาซึง่ความก้าวหน้าอยา่งยัง่ยืนและผลประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นในท้ายที่สดุ 

 หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมจึงกลา่วเชิญประธานปิดการประชุม โดยประธานได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น
ทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครัง้นี ้และมีมติอนุมตัิให้บริษัทฯ ด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ที่น าเสนอทัง้หมด ซึ่ง
คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ จะได้ด าเนินการตามแผนท่ีตัง้ไว้ตอ่ไป เพื่อประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุคน และได้แจ้งขอให้
ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมอบบตัรลงคะแนนเสียงทัง้หมด ให้กบัเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลกัฐานต่อไป จากนัน้จึงได้กลา่วปิด
การประชมุ 

ปิดประชุมเวลำ : 15.48 นำฬิกำ 
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รำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 
ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหำคม 2556 เวลำ 14.00 น. 

สรุปประเดน็ค ำถำมและค ำชีแ้จง 
กำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2556 เม่ือวันศุกร์ที่ 9 สิงหำคม 2556 เวลำ 14.00 นำฬิกำ 

บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จ ำกัด (มหำชน) 
 
     
 ค ำชีแ้จงก่อนเปิดประชุม 
ผู้ด ำเนินกำรประชุม (นางสาวพชัรรัตน์ พชัรภชุ)        แจ้งให้ทีป่ระชมุทราบวา่เนื่องจากห้องประชมุของบริษัทฯ  ณ อาคาร
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส อยูร่ะหวา่งการปรับปรุงซอ่มแซม ดงันัน้การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2556 ในวนันี ้จึงต้องจดั
ขึน้นอกสถานที่ ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21 แหง่นี ้   ซึง่อยูใ่กล้เคยีงกบัสถานท่ีจดัประชมุเดิมของ
บริษัทฯ และมีการเดินทางที่สะดวกตอ่ผู้ ถือหุ้น 
   
วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2556 

1. นำยธำรำ ชลปรำณี ผู้ ถือหุ้น ได้ตัง้ข้อสงัเกตและแสดงความเห็นดงันี ้

 ข้อมลูจ านวนผู้ ถือหุ้นที่ระบุอยู่ในบทสรุปแจ้งองค์ประชุมตามส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2556  ที่ได้มีการระบุจ านวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมเป็นจ านวนคน  ตามที่อยู่ในวงเล็บ 
(นอกเหนือจากที่ได้สรุปจ านวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่เป็นจ านวนรายแล้ว)  คิดว่าไม่จ าเป็นต้องระบเุป็น
จ านวนคนอีกเพราะคนหนึง่อาจจะมอบฉนัทะมาหลายฉบบั ดงันัน้ ควรนบัเป็นจ านวนรายตามหนงัสือมอบฉนัทะ
อยา่งเดียวก็เพียงพอแล้ว 

 ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที่ 31 ที่ระบวุ่า “ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน”  นัน้  ไมต่รงกบับทบญัญตัิของกฎหมายตาม พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 มาตรา 107 (1) ที่ก าหนดว่า “ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน”   ขอให้บริษัทฯ พิจารณาวา่ควรจะแก้ไขข้อบงัคบัให้เป็นไปตามบทบญัญัติของกฎหมายดงักลา่ว
หรือไม ่

 ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการ กรณีที่กรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการเลือกตัง้อีก
ครัง้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย ถือว่ากรรมการท่านนัน้มีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ตนเองได้ โดย
นา่จะอ้างสทิธิตามมาตรา 33 และ มาตรา 70 ของพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 โดยอนโุลมได้ 
ดงันััน้ กรรมการท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นด้วยควรจะมีสทิธิลงคะแนนเลือกตัง้ตนเองได้ แต่หากไม่ประสงค์จะลงคะแนน ก็ให้
ตดัคะแนนสว่นนัน้ออกไปอยูใ่นสว่นของการงดออกเสยีง 

 ขอให้บริษัทฯ ตรวจสอบประเด็นทางกฎหมายอีกครัง้ว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็น
คณะกรรมการชุดย่อยนัน้จะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบหรืออนุมตัิ นอกจากนัน้มติที่ใช้ในการอนมุตัิ
คา่ตอบแทนคณะกรรมการ จะต้องใช้คะแนนเสียงตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535  ที่ก าหนดวา่ “ในกรณีที่ข้อบงัคบัของบริษัทมิได้ก าหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติ
ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
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รำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 
ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหำคม 2556 เวลำ 14.00 น. 

ประชุม”  แทนคะแนนเสียงข้างมากที่บริษัทฯ ใช้หรือไม่  เพราะข้อบงัคบับริษัทข้อ 26 มีการก าหนดให้บริษัทฯ 
สามารถจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการได้ แตข่อให้ตรวจสอบวา่ครอบคลมุคา่เบีย้ประชมุด้วยหรือไม่ 

นำงสำวพัชรรัตน์ พัชรภุช  (เลขานกุารบริษัท) ได้ชีแ้จงแตล่ะประเด็นดงันี ้

 การท่ีมีการระบจุ านวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเป็นทัง้จ านวนรายและจ านวนคนนัน้ เนื่องจากตามบทบญัญัติ
ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  ที่ก าหนดว่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน…...” นัน้  ได้เคยสอบถามไปยงันิติกรของกระทรวงพาณิชย์
วา่มีวิธีนบัอยา่งไรกรณีที่บคุคลหนึง่รับมอบฉนัทะเข้าประชมุจากผู้ ถือหุ้นมา 5 คน จะนบัวา่มาประชมุ 1 คน หรือ 5 
คน ซึ่งนิติกรจะให้ความเห็นที่ต่างกัน คือ มีทัง้ให้ความเห็นว่านบัว่ามา 1 คน และ 5 คน ดงันัน้ เพื่อรองรับ
ความเห็นที่แตกตา่งกนัดงักลา่ว บริษัทฯ จึงแสดงจ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นจ านวนราย คือนบัตามจ านวนหนงัสือมอบ
ฉนัทะที่ถือมา และแสดงเป็นจ านวนคน คือนบัตามตวับคุคลจริงๆ ท่ีมาเข้าประชมุ 

 เร่ืองมติที่ใช้ส าหรับกรณีปกตินัน้ บริษัทฯ มีการก าหนดแตกต่างไปจากบทบญัญัติของกฎหมาย ซึ่งถือว่าบริษัทฯ 
ด าเนินการเข้มกวา่กฎหมาย อยา่งไรก็ตามจะรับความเห็นของผู้ ถือหุ้นไปพิจารณา 

 กรณีที่กรรมการที่ถูกเสนอช่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นผู้ ถือหุ้นด้วย บริษัทฯ จะไม่ตดัสิทธิของกรรมการท่านนัน้ใน
การจะลงคะแนนเลอืกตัง้ตนเอง แตห่ากกรรมการไมป่ระสงค์จะลงคะแนนเสยีงให้ตนเอง ก็จะหกัคะแนนเสียงของ
กรรมการทา่นนัน้ไปเป็นงดออกเสยีง ตามที่ผู้ ถือหุ้นได้ให้ค าแนะน า 

 การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากนัน้ เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 มีการ
ก าหนดให้บริษัทฯ สามารถจ่ายค่าตอบแทนกรรมการได้  ทัง้นีข้อรับข้อสงัเกตของผู้ ถือหุ้นไปตรวจสอบกับนัก
กฎหมายอีกครัง้หนึง่ 

 
วำระที่ 2 พิจำรณำอนุมตัิกำรแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของ

บริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ส ำหรับกำรประกอบกิจกำรงำน
นิทรรศกำร งำนแสดงสนิค้ำ กำรรับจ้ำงท ำโฆษณำและประชำสัมพันธ์ ส ำหรับหน่วยงำนรัฐ เอกชน 
หรือหน่วยงำนอื่น 

1. นำยธำรำ ชลปรำณี  ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามดงันี ้

 วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ที่เพิ่มเติม 2 ข้อ นัน้ ถือว่าครอบคลมุส่วนที่เป็นการแสดงศิลปวฒันธรรมด้วยหรือไม ่ 
และครอบคลมุไปถึงการด าเนินการให้กบัหนว่ยงานท่ีอยูใ่นตา่งประเทศด้วยหรือไม่ 

นำงสำวจิตรลดำ เฮงยศมำก (ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการอาวโุส สายงานกฎหมายและรัฐกิจสมัพนัธ์) ชีแ้จงว่าข้อความ
ในวตัถปุระสงค์ทัง้ 2 ข้อ ที่ได้เสนอเพิ่มเติมนัน้สามารถตีความครอบคลมุประเด็นทัง้เร่ืองขอบเขตของงานและผู้ รับบริการ 
ตามที่ผู้ ถือหุ้นได้กลา่วถึง 
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รำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 
ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหำคม 2556 เวลำ 14.00 น. 

วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ ำนวน 106,052,989 บำท จำกเดิมทุนจด
ทะเบียนจ ำนวน 530,264,947 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ ำนวน 636,317,936 บำท โดยกำรออก
หุ้นสำมัญใหม่จ ำนวน 106,052,989 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท 

1. นำยธำรำ ชลปรำณี  ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามดงันี ้

 หากบริษัทฯ ชนะประมลูช่องดิจิทลัทีวีได้ทัง้ 3 ช่อง  ตามแผนท่ีตัง้ไว้  จะต้องมีการลงทนุเพิ่มในเร่ืองช่องสญัญาณ
ด้วย คาดว่าเงินที่ได้จากการเพิ่มทนุครัง้นี ้ไม่น่าจะเพียงพอ น่าจะต้องมีการกู้ เพิ่มเติม ไม่ทราบว่าบริษัทฯ มีการ
ก าหนดเพดานของอตัราสว่นของหนีส้นิตอ่ทนุไว้หรือไมว่า่จะเป็นเทา่ใด   

2. นำยวิชำ โชคพงษ์พันธ์ุ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามและแสดงความเห็นดงันี ้

 บริษัทฯ จ าหนา่ยกลอ่งรับสญัญาณดาวเทียม ได้จ านวน 1.8 ล้านกลอ่งจริงหรือไม ่ขอให้ชีแ้จง 

 ในโอกาสต่อไป หากจะมีการเพิ่มทนุอีก บริษัทฯ น่าจะพิจารณาให้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั (อาย ุ3 
ปี) พร้อมกนัด้วย (Warrant) เพื่อเป็นแรงจงูใจให้กบัผู้ ถือหุ้น 

 
นำยปรีย์มน ป่ินสกุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชีแ้จงดงันี ้

 เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนครัง้นี ้มิได้ถูกน าไปใช้ในการประมูลดิจิทัลทีวีทัง้หมด ในการลงทุนต่างๆ บริษัทฯ จะ
พิจารณาจาก Cash Flow ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ยงัมีรายได้จากสว่นอื่นเช่น รายได้จากการขายหุ้นสามญัของ 
บมจ.โพสต์ พบัลิชชิง (POST)  และ บมจ.มติชน (MATI)   และ รายได้จากธุรกิจเดิม  โดยมีนโยบายที่จะรักษา
อตัราหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่ทนุ (Interest Bearing Debt –to- Equity Ratio) ไว้ที่ 3:1   ส าหรับค่าใช้จ่ายเรื่ือง
ช่องสญัญาณ (Multiplexer : MUX)  นัน้ มีราคาสงูสดุอยูท่ี่ประมาณ 180 ล้านบาทตอ่ปี 

 ส าหรับยอดการจ าหน่ายกล่องรับสญัญาณดาวเทียมที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยนัน้เป็นไปตามข้อมูลที่ปรากฏในงบ
การเงินของบริษัทฯ ทัง้ในเรื่ืองจ านวนที่จ าหนา่ยได้และรายได้ ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากบริษัท ส านกังาน เอินส์ท 
แอนด์ ยงั จ ากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ แล้ว 

 

3. นำยสมยศ ศักดิ์ศรีคุณำกร จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย ได้สอบถามว่าบริษัทฯ มัน่ใจขนาดไหนว่าจะชนะการ
ประมลูดิจิทลัทีวี 

นำยครรชิต ควะชำติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจดิจิทลัทีวี ชีแ้จงว่าการขอรับใบอนญุาตประกอบธุรกิจดิจิทลัทีวี
ใช้วิธีการประมลูคือผู้ ให้ราคาสงูสดุจะะเป็นผู้ชนะ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทนุและผลตอบแทน
จากการลงทนุ ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ด าเนินธุรกิจบนัเทิงมากว่า 30 ปี มีผลงานเป็นที่ยอมรับและประสบความส าเร็จมากมาย 
จากการท่ีมีบคุลากรเป็นมืออาชีพ และมีความเช่ียวชาญในแตล่ะแขนง บริษัทฯ จึงมีความมัน่ใจและมีความพร้อมเต็มที่ 

 

4. นำยสุพจน์ เอือ้ชัยเลิศกุล ผู้ ถือหุ้น ได้ตัง้ข้อสงัเกตและแสดงความเห็นดงันี ้

 จากส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556  ไม่เห็นว่ามีข้อสอบถามจากผู้ ถือหุ้นอยู่ในรายงาน
การประชมุดงักลา่วเลย  ไมแ่นใ่จวา่ไมม่ีทา่นใดสอบถามหรือบริษัทฯ มิได้บนัทกึข้อมลูไว้ เพราะการบนัทกึประเด็น
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รำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 
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ค าถามหรือความเห็นของผู้ ถือหุ้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นอื่นที่มิได้เข้าร่วมประชุมที่จะได้รับทราบข้อมูล
เพิ่มเติมด้วย 

 บริษัทฯ สามารถเปิดเผยก าไรจากการจ าหนา่ยกลอ่งรับสญัญาณดาวเทียม 1.8 ล้านกลอ่งได้หรือไม่     และธุรกิจ
ดิจิทลัทีวีที่จะเกิดขึน้ในอนาคตอนัใกล้นี ้จะสง่ผลกระทบตอ่ยอดขายกลอ่งดงักลา่วหรือไม่ 

 บริษัทฯ  น่าจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถซือ้กลอ่งรับสญัญาณดาวเทียมได้ในราคาพิเศษ อย่างน้อยปีละ 1 
ครัง้ เช่นในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เพราะถือวา่เป็นช่องทางการตลาดอีกช่องทางหนึง่  

 ขอค าชีแ้จงเก่ียวกบัยอดหนีส้นิรวมของบริษัทฯ ในปี 2555 ที่เพิ่มขึน้เป็น 7,456 ล้านบาท จากจ านวน 4,891 ล้าน
บาทในปี 2554  รวมถึงกระแสเงินสดและอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุของบริษัทฯ  ณ ปัจจบุนั เป็นอยา่งไร 

 
5.  นำยเดชำ สุนทรำรชุน ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามว่าการท าธุรกิจดิจิทลัทีวีจะมีผลกระทบต่อธุรกิจเดิม โดยเฉพาะช่องทีวี

ดาวเทียมหรือคอนเทนท์ที่ได้จดัซือ้มาหรือไม่ 
 
นำงสำวพัชรรัตน์ พัชรภุช ได้ชีแ้จงในเร่ืองการบนัทกึค าถามจากผู้ ถือหุ้นวา่เนื่องจากการประชมุครัง้ที่ผา่นมาไมม่ีผู้ ถือหุ้น
สอบถามในระหว่างวาระการประชุม แต่มีการสอบถามภายหลงั ซึ่งบริษัทฯ ได้ปิดประชุมแล้ว จึงมิได้มีการบนัทึกค าถาม
ของผู้ ถือหุ้นไว้ในรายงานประชมุฉบบัดงักลา่ว ซึ่งได้มีการแจ้งให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ณ ขณะนัน้รับทราบแล้ว ซึ่งผู้ ถือหุ้นมิได้
ขดัข้องแตป่ระการใด 
 
นำยปรีย์มน ป่ินสกุล  ได้ชีแ้จงดงันี ้

 เร่ืองการจ าหน่ายกล่องฯ หากพิจารณาเฉพาะตวักลอ่งสามารถท าก าไรได้  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการจัดซือ้
 คอนเทนท์เพื่อกระตุ้นยอดการจ าหนา่ยกลอ่งฯ ด้วย ซึง่ถือเป็นต้นทนุสว่นที่ใหญ่ที่สดุ  จึงท าให้ภาพรวมของธุรกิจ
ใหมน่ีย้งัไมม่ีก าไรในช่วงต้น  

 เร่ืองหนีส้นิท่ีเพิ่มขึน้ เนื่องจากมีการลงทนุในธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ จะต้องมีการลงทนุในการจดัซือ้คอนเทนท์ ซึ่ง
เมื่อมีการเข้าท าสัญญาแล้ว จ านวนเงินค่าคอนเทนท์จะถูกบันทึกบัญชีเป็นหนีส้ินทัง้จ านวนตามสัญญา 
นอกจากนัน้จะมีหนีส้นิบางสว่นท่ีจะเพิ่มขึน้จากการซือ้กลอ่งมาจ าหนา่ย 

 
นำยครรชิต ควะชำติ ชีแ้จงเร่ืองผลกระทบของธุรกิจดิจิทลัทีวีว่าจากกรณีศึกษาในต่างประเทศเช่น อเมริกา ญ่ีปุ่ นหรือ
เกาหล ีท่ีแม้วา่จะมีการด าเนินธุรกิจดิจิทลัทีวี แตธุ่รกิจโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม และ ธุรกิจ PAY TV ก็ยงัสามารถด าเนินไปได้
ด้วยดี เหตเุพราะคอนเทนท์แต่ละประเภทที่ถ่ายทอดอยู่ในแต่ละแพลตฟอร์มมีความแตกต่างกนั ซึ่งจะตอบสนองต่อกลุ่ม
ลกูค้าเป้าหมายที่แตกตา่งกนั  
 
6. นำยศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามว่าเงินที่บริษัทฯ ได้จากการขายเงินลงทนุในหุ้นสามญันัน้ น าไปใช้

ประโยชน์อยา่งไร และบริษัทฯ ได้ก าไรจากภาพยนตร์เร่ือง “พี่มากพระโขนง” มากน้อยอยา่งไร  
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รำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 
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นำยปรีย์มน ป่ินสกุล  ชีแ้จงวา่รายได้จากการขายเงินลงทนุใน POST และ MATI นัน้ บริษัทฯ ได้รับมาในรูปของเงินสดแต่
มิได้ปรากฏเป็นก าไรในงบการเงินของบริษัทฯ เพราะขายในราคาใกล้กับทุนที่ซือ้มา   ทัง้นีใ้นแผนธุรกิจของบริษัทฯ 
ประมาณการวา่ในอีก 3 ปีบริษัทฯ จะใช้เงินหมนุเวียนอีกประมาณ 5,000 ล้านบาท ซึ่งแหลง่ที่มาของเงิน จะมาจากรายได้
จากธุรกิจเดิม  การเพิ่มทนุ  การขายเงินลงทนุดงัที่กลา่ว และการกู้จากสถาบนัการเงิน   ส าหรับรายได้จากภาพยนตร์เร่ือง 
“พี่มากพระโขนง”  จ านวนกว่า 1,000 ล้านบาทนัน้ เป็นรายได้ขายตัว๋ท่ีร้วมทัง้ในกรุงเทพฯ และ ต่างจงัหวดั ซึ่งในกรุงเทพ
จะต้องมีการหกัส่วนแบ่งให้กับโรงภาพยนตร์และต่างจังหวัดจะเป็นลักษณะขายเหมาให้สายหนังต่างจังหวดัซึ่งยังไม่
สามารถให้ข้อมูลด้านตวัเลขก าไรได้เนื่องจากเป็นข้อมลูที่อยู่ในงบการเงินของบริษัทฯ ไตรมาสที่ 2 ซึ่งยงัไม่ถึงก าหนด
เปิดเผยตอ่สาธารณชน  
 
7. นำยกิติเชษฐ์ ชื่นชุ่ม ผู้ ถือหุ้นสอบถามถึงจ านวนสมาชิก PAY TV ณ ปัจจบุนั และยอดสมาชิกที่ตัง้เป้าหมายไว้ในปีนี ้
 
นำยปรีย์มน ป่ินสกุล ชีแ้จงวา่บริการ PAY TV ของบริษัทฯเร่ิมให้บริการตัง้แต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2556 โดยเร่ิมต้นมีจ านวน 
8 ช่อง แบ่งเป็นประเภทบนัเทิง 4 ช่อง และ ประเภทกีฬา 4 ช่อง มียอดสมาชิกอยู่ที่ประมาณ 30,000 รายต่อเดือน และ
ปัจจุบนัได้เปิดโอกาสให้สมาชิกทดลองรับชมช่องของ FOX โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่  ซึ่งหากเปิดให้บริการเต็มรูปแบบและ
ออกอากาศช่องของ FOX ครบถ้วนอีกประมาณ 26 ช่องแล้ว คาดว่าจะมียอดสมาชิกอยู่ที่ประมาณ 140,000 ราย ณ สิน้ปี 
2556 นี ้
 
8. นำยชวลิต วิสรำญกุล ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่บริษัทฯ มีแผนจะให้บริการกบัผู้ที่พกัอาศยัในคอนโดมิเนียมหรือไม่ เพราะ

ปัจจบุนัไมส่ามารถน ากลอ่ง GMM  ไปติดตัง้ได้ 
 
นำยกริช ทอมมัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจเพลงและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจโทรทศัน์ผ่าน
ดาวเทียม ชีแ้จงวา่การให้บริการกบัผู้พกัอาศยัในคอนโดมิเนียม อยูใ่นแผนธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งคาดว่าลกูค้าจะสามารถใช้
บริการกลอ่งรับสญัญาณดาวเทียมของบริษัทฯ ได้ในอนาคตอนัใกล้ 
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