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บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จ ำกัด (มหำชน) 

รำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 

ประชุมเมื่อวันอังคำรที่ 10 กุมภำพันธ์ 2558 เร่ิมประชุมเวลำ 14.24 นำฬิกำ 
ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21 

สุขุมวทิซอย 19 (วัฒนำ) ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 
 

นำยไพบูลย์ ด ำรงชัยธรรม ประธำนกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้ นำงสำวบุษบำ ดำวเรือง รองประธำน
กรรมกำรบริษัท ท ำหน้ำที่เป็นประธำนที่ประชุม (“ประธำน”) โดยประธำนได้มอบหมำยให้ นำงสำวพัชรรัตน์ พัชรภุช 

เลขำนกุำรบริษัท เป็นผู้ด ำเนินกำรประชมุ (“ผู้ด ำเนินกำรประชุม”) 

แจ้งองค์ประชุม  

พิธีกรได้สรุปจ ำนวนผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 (“ที่ประชุม”) ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ำกดั 
(มหำชน) (“บริษัทฯ”)   กลำ่วคือ มีผู้ ถือหุ้นที่มำประชุมด้วยตนเอง จ ำนวน 132 รำย  นบัจ ำนวนหุ้นได้ 405,457,489 หุ้น    
มีผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้ำประชมุแทน จ ำนวน  215 รำย นบัจ ำนวนหุ้นได้ 107,252,991 หุ้น (โดยในจ ำนวนนีม้ีผู้ ถือ
หุ้นท่ีมอบฉนัทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทเข้ำประชมุแทน จ ำนวน 5 รำย นบัจ ำนวนหุ้นได้ 3,859,828 หุ้น) ดงันัน้เมื่อนบั
รวมจ ำนวนผู้ ถือหุ้นที่มำประชุมด้วยตนเองและมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้ำประชุมแทน  มีจ ำนวนรวม 347 รำย รวมเป็น

จ ำนวนหุ้นทัง้สิน้ 512,710,480  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.53 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทัง้หมดของบริษัทฯ จ ำนวน 
819,949,729 หุ้น จึงถือวำ่ครบเป็นองค์ประชมุตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

จำกนัน้พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงมำตรกำรรักษำควำมปลอดภยัของโรงแรมที่เป็นสถำนที่ประชุม กลำ่วคือใน
กรณีที่เกิดเหตเุพลงิไหม้และได้ยินสญัญำณเตือนภยั ขอให้ออกจำกห้องเพื่อไปยงัจุดรวมพลของโรงแรม โดยมีทำงออกไป
ยงัประตหูนีไฟ ดงัภำพทีป่รำกฏบนหน้ำจอ 

เปิดกำรประชุม 

หลงัจำกแจ้งองค์ประชมุและมำตรกำรรักษำควำมปลอดภยัแล้ว พิธีกรได้เชิญประธำนกลำ่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉนัทะทกุทำ่นเข้ำสูก่ำรประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 

ประธำนได้กลำ่วแนะน ำคณะกรรมกำรบริษัท  คณะผู้บริหำร ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
อิสระ ที่เข้ำร่วมประชมุ ดงัมีรำยช่ือตอ่ไปนี ้

คณะกรรมกำรบริษัท  ที่เข้ำร่วมประชมุ จ ำนวน 9 ทำ่น ดงันี ้

1. นำยไพบลูย์ ด ำรงชยัธรรม  ประธำนกรรมกำรบริษัท / ประธำนท่ีปรึกษำบริษัท 
2. ดร.นริศ ชยัสตูร  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรสรรหำและก ำหนด 
  คำ่ตอบแทน  
3. นำยเดช บลุสขุ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน / กรรมกำรอิสระ / 
  กรรมกำรตรวจสอบ  
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4. นำงสำวสวุภำ เจริญยิ่ง กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและ 
  จริยธรรมธุรกิจ  
5. นำยกดุัน่ สขุมุำนนท์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและ 
  จริยธรรมธุรกิจ  
6.   นำงสำวบษุบำ ดำวเรือง รองประธำนกรรมกำรบริษัท / ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / 

 ประธำนกรรมกำรบริหำรกลุม่ / ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่ 
7. นำยกริช ทอมมสั ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ / กรรมกำร / 
  กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / กรรมกำรบริหำรกลุ่ม / ประธำนเจ้ำหน้ำที่

 บริหำร สำยธุรกิจจีเอ็มเอ็ม มิวสคิ  
8. นำงสำวสวุิมล จึงโชติกะพิศิฐ กรรมกำร / กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน / ทีป่รึกษำบริษัท 
9. นำยสถำพร พำนิชรักษำพงศ์ กรรมกำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง / กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและ 
  จริยธรรมธุรกิจ  

กรรมกำรบริษัทที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 2 ทำ่น ดงันี ้

1. นำงสำยทิพย์ มนตรีกลุ ณ อยธุยำ กรรมกำร /  กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง /  กรรมกำรบริหำรกลุ่ม  / 
 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร สำยธุรกิจจีเอ็มเอ็ม แชนแนล ดิจิทลั ทีวี 

  (เดินทำงตำ่งประเทศ) 
2.  นำยเกรียงกำนต์ กำญจนโภคิน กรรมกำร (มีภำรกิจเร่งดว่น) 

ผู้บริหำรของบริษัทฯ ที่เข้ำร่วมประชมุ จ ำนวน 3 ทำ่น ดงันี ้

1. นำยถกลเกียรติ วีรวรรณ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร สำยธุรกิจจีเอ็มเอ็ม วนั ดิจิทลั ทีวี  
2. นำยปรีย์มน ป่ินสกลุ ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน  
3. นำงจิรำภรณ์ รุ่งศรีทอง ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรลงทนุ  

ที่ปรึกษำทำงกำรเงนิอิสระจำก บริษัท เจดี พำร์ทเนอร์ จ ำกดั  

1. นำงสำวจิรยง  อนมุำนรำชธน 
2. นำงสำวกนกกร  พรสวสัดิ์ 

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจำกบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด 

1. นำยพลกฤติ  รัตนพฤกษ์พนัธ์  

โดยกำรประชุมผู้ ถือหุ้นในวนันี ้นำยพลกฤติ รัตนพฤกษ์พันธ์ ท ำหน้ำที่เป็น “Inspector” ในกำรประชุมและ
เป็นสกัขีพยำนในกำรตรวจนบัคะแนนเสียงและกำรด ำเนินกำรประชุมให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

ก่อนเร่ิมกำรประชมุตำมระเบียบวำระ ผู้ด ำเนินกำรประชุมเชิญให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะรับฟังรำยละเอียด
วิธีกำรลงคะแนนเสียงและกำรนบัคะแนนเสียงเป็นมติที่ประชุม ส ำหรับกำรประชุมผู้ ถือหุ้นผ่ำนวีดีทศัน์บนัทึกภำพและ
เสยีง (ควำมยำวประมำณ 5 นำที) ดงัรำยละเอียดตอ่ไปนี ้
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ข้อที ่1 ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 107 (1) และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 31 
(1) ก าหนดว่าในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยใหน้บัหุน้หน่ึง
เป็นเสียงหน่ึง ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อที ่2   การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุ้นที่ออกเสียง “ไม่
เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านัน้  โดยผูด้ าเนินการประชมุจะเรียนถามในแต่ละวาระว่า มีผูใ้ดไม่เห็นดว้ย หรืองดออก
เสียงลงคะแนนหรือไม่  ซ่ึงถา้มี ขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะแสดงตนและมอบบตัรลงคะแนนเสียงทีไ่ด้ลงคะแนนและ
ลงนามก ากบัเรียบร้อยแลว้ใหเ้จ้าหนา้ทีข่องบริษัทฯ 

ทัง้นี ้หากการประชุมผูถื้อหุ้นในครั้งนัน้มีวาระเลือกตัง้กรรมการ เพือ่ให้สอดคล้องกบัโครงการประเมินคณุภาพ
การจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี หรือ AGM Checklist  ของสมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย บริษัทฯ จะขอให้ผูถื้อหุ้น
ออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้กรรมการเป็นรายคนและเก็บบตัรลงคะแนนทกุกรณี  โดยผูด้ าเนินการประชุมจะเรียกชื่อบคุคล
ทีถู่กเสนอชื่อเป็นรายคนและจะเก็บบตัรจากผูถื้อหุน้เฉพาะกรณีที ่“ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ก่อน และหลงัเสร็จส้ิน
การประชมุแลว้ ขอใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านทีไ่ดอ้อกเสียงลงคะแนน “เห็นดว้ย” ในวาระเลือกตัง้กรรมการส่งมอบบตัรลงคะแนน
เสียงใหเ้จ้าหนา้ทีเ่พือ่เก็บเป็นหลกัฐานต่อไป 

ข้อที่ 3 ผูถื้อหุ้นที่มอบฉนัทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผูร้ับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได ้ 

ข้อที่ 4 กรณีที่ผูถื้อหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉนัทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวน
คะแนนเสียงทีผู่ถื้อหุน้ไดม้อบฉนัทะไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ  ทัง้นี ้ใหถื้อการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผูถื้อหุ้นได้
ออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ เป็นคะแนนเสียงทีใ่ช้นบัเป็นมติทีป่ระชมุ 

ข้อที่ 5 การออกเสียงลงคะแนน ตามหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนน
เสียงในแต่ละวาระได ้ ส่วนการออกเสียงลงคะแนน ตามหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค จะสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงได้ 
ซ่ึงหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค จะใช้เฉพาะกรณีเป็นผูถื้อหุ้นต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้ับ
ฝากและดูแลหุน้เท่านัน้  

ข้อที ่6 ในการนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระ ผูด้ าเนินการประชมุจะประกาศใหที้ป่ระชมุทราบเมื่อปิดการลงคะแนน
ทุกครั้งก่อนท าการประมวลผล โดยบริษัทจะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยการหกัคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ     
“งดออกเสียง” ออกจากจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้ับมอบฉนัทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
และจะแจ้งผลการนบัคะแนนใหที้ป่ระชมุทราบในแต่ละวาระ 

ส่วนกรณีที ่ไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย หรือ ไม่มีผูง้ดออกเสียงลงคะแนน ใหถื้อว่าทีป่ระชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติัตามที่
มีการเสนอต่อทีป่ระชมุทกุประการ 

ข้อที ่7 เพือ่ให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสดุต่อผูเ้ข้าประชุมโดยรวม ดงันัน้ใน
ทกุระเบียบวาระ ถ้าผูถื้อหุ้นหรือผูร้ับมอบฉนัทะต้องการแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซกัถาม  ขอให้ยกมือแสดงตน และ
แจ้งชื่อและนามสกลุต่อที่ประชุม แล้วจึงแสดงความคิดเห็น หรือข้อซกัถามทีมี่ใจความกระชบั ตรงประเด็นและเกี่ยวข้อง
กบัวาระที่น าเสนอ ณ ขณะนัน้ แต่หากผูถ้ือหุ้นหรือผูร้ ับมอบฉนัทะจะสอบถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องอื ่นๆ 
นอกเหนือจากวาระที่ก าหนด ขอให้น าเสนอในวาระอื่นๆ เพราะเป็นวาระที่เปิดกว้างส าหรับค าถามหรือความเห็นทัว่ไป 
หรือสามารถถามกบัผูบ้ริหารได้หลงัเสร็จส้ินการประชุม 
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ข้อที ่8 ภายหลงัการประชุมเสร็จส้ินแล้ว ขอให้ผูถื้อหุ้นและผูร้ับมอบฉนัทะมอบบตัรลงคะแนนให้เจ้าหนา้ที่ของ
บริษัทฯ เพือ่เก็บไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป 

จำกนัน้ ผู้ด ำเนินกำรประชุมได้อธิบำยเพิ่มเติมเก่ียวกบัวิธีกำรประมวลผลและนบัคะแนนเสียงเป็นมติที่ประชุม 
โดยระบบคอมพิวเตอร์ ดงันี ้

- ขัน้ที่ 1 เจ้ำหน้ำที่จะบนัทกึคะแนนเสยีงตำมกำรลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้นที่มำประชมุทัง้หมดเป็น “เห็นด้วย” 
- ขัน้ท่ี 2 เจ้ำหน้ำที่จะหกัคะแนนเสยีง “ไมเ่ห็นด้วย” และ “งดออกเสยีง” ออกตำมกำรมอบฉนัทะทัง้หมด 
- ขัน้ที่ 3 เจ้ำหน้ำที่จะหกัคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” จำกกำรยกมือและสง่บตัรใน

ห้องประชมุ จำกนัน้ผู้ด ำเนินกำรประชมุจะสรุปผลกำรลงคะแนนตอ่ที่ประชมุในแตล่ะวำระ 

หลงัจำกนัน้ ผู้ด ำเนินกำรประชมุจึงเสนอให้ที่ประชมุพิจำรณำเร่ืองตำ่งๆ ตำมระเบียบวำระตำ่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

 
วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวสิำมัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 2/2557 

 

ผู้ด ำเนินกำรประชมุเสนอให้ที่ประชมุพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2557 ซึ่ง
ประชมุเมื่อวนัที่ 24 ธันวำคม 2557 ที่ได้มีกำรบนัทึกรำยละเอียดไว้ตำมควำมเป็นจริง โดยได้ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกฝ่ำย
จดักำรและที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระส ำหรับกำรประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ดงักลำ่วเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นพิจำรณำรับรอง  ทัง้นี ้บริษัทได้เผยแพร่รำยงำนกำรประชุมฯ นีผ้่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งไม่ปรำกฏว่ำมีผู้ ถือหุ้น
รำยใดทกัท้วงหรือขอแก้ไขรำยงำนกำรประชมุฯ ดงักลำ่ว  

ผู้ด ำเนินกำรประชุม ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉนัทะสอบถำมข้อสงสยัหรือแสดงควำมเห็น
หำกมีข้อแก้ไขในรำยงำนกำรประชมุฯ ดงักลำ่ว จำกนัน้จึงขอให้ที่ประชมุพิจำรณำลงมติ 

 ในระหว่ำงวำระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมเพิ่มขึน้จ ำนวน 3 รำย คิดเป็นจ ำนวนหุ้น 342 หุ้น รวมเป็น
จ ำนวนหุ้นทัง้สิน้ 512,710,822 หุ้น คิดเป็นจ ำนวนผู้ เข้ำประชมุทัง้สิน้ 350 รำย 

ที่ประชุมได้พิจำรณำออกเสียงลงคะแนนและมีมติเป็นเอกฉันท์จำกจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนรับรองรำยงำนกำรประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2557  (โดยไม่นบัผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐำน
ในกำรนบัคะแนน) ด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้(ปิดลงมติเวลำ 14:38 นำฬิกำ) 

 
 

กำรลงคะแนนเสียง จ ำนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัรำร้อยละ 
เห็นด้วย  512,697,622 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย  0 0.0000 
งดออกเสยีงลงคะแนน  13,200 - 
รวมทัง้สิน้  512,710,822 - 
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วำระที่ 2 พิจำรณำอนุมัติกำรเข้ำท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและรำยกำรจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์โดยกำรสละ
สิทธิกำรซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนบำงส่วนในบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง้ จ ำกัด ให้กับนำยถกลเกียรติ 
วีรวรรณ และ/หรือ นิติบุคคลที่นำยถกลเกียรติ วีรวรรณ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 ของหุ้นที่จ ำหน่ำยแล้ว
ทัง้หมด และ/หรือ กลุ่มบุคคลอื่น (รวมเรียกว่ำ “กลุ่มนำยถกลเกียรติ”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ 

ผู้ด ำเนินกำรประชมุได้เรียนเชิญ นำงสำวบษุบำ ดำวเรือง  (“นำงสำวบษุบำ”) เป็นผู้น ำเสนอรำยละเอียดของ
วำระนีต้อ่ที่ประชมุ 

นำงสำวบษุบำ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่ำกำรสละสิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุบำงส่วนใน บจก.จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี    
เทรดดิง้ ให้กบักลุ่มนำยถกลเกียรติ วีรวรรณ ในครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งด้ำนควำมร่วมมือทำง
ธุรกิจกบัพนัธมิตรที่มีศกัยภำพและควำมช ำนำญเฉพำะทำง ซึง่เป็นท่ีทรำบกนัอยูแ่ล้ววำ่กำรแขง่ขนัของดิจิทลัทีวีในปัจจบุนั
ไมเ่พียงแตใ่ช้เงินลงทนุสงูซึง่บริษัทฯ มีควำมพร้อมด้ำนเงินลงทนุแล้ว แตย่ทุธศำสตร์ที่ส ำคญัในกำรแขง่ขนัคือ Content ซึง่
กวำ่ 20 ปีที่ผำ่นมำ นำยถกลเกียรติ วีรวรรณ (“นำยถกลเกียรติ”) และกลุม่บริษัทฯ มีควำมผกูพนัและสมัพนัธภำพที่ดีต่อ
กนัเสมอมำ และถือได้ว่ำเป็นผู้สร้ำงสรรค์ Content ที่ประสบควำมส ำเร็จมำโดยตลอด เรียกได้ว่ำนำยถกลเกียรติ เป็น 
Killer Content ของกลุม่บริษัทฯ โดยแท้จริง ทัง้นีจ้ำกข้อมลูกำรวดัเรตติง้อย่ำงเป็นทำงกำรลำ่สดุหลงัจำกที่ช่อง ONE ซึ่ง
บริหำรโดยนำยถกลเกียรติได้เร่ิมสง่ Content ลงช่องตำมแผนงำน ท ำให้สำมำรถไต่อนัดบัควำมนิยมขึน้มำเป็นอนัดบั 3 
ในช่วง Primetime ได้โดยใช้ระยะเวลำเพียง 1 เดือน ดงันัน้กำรได้นำยถกลเกียรติมำเป็นพนัธมิตรในครัง้นีจ้ะเป็นกำรผนึก
ก ำลงัที่จะสร้ำงควำมมัน่คงและเติบโตให้กบักลุม่บริษัทฯ ขณะเดียวกนัก็จะช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและ
ควำมเช่ือมัน่จำกลกูค้ำ ในกำรนีบ้ริษัทฯ จะขออนมุตัิสละสทิธิกำรซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุบำงส่วนของ บจก.จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี 
เทรดดิง้ จ ำนวน 4,408,000 หุ้น จำกจ ำนวนหุ้นเพิ่มทนุทัง้หมด 5,000,000 หุ้น ดงันัน้จะท ำให้สดัสว่นกำรถือหุ้นใน บจก.จี
เอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง้ ประกอบด้วย บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ในสดัสว่นร้อยละ 51 และ กลุม่นำยถกลเกียรติ ในสดัสว่น
ร้อยละ 49 จำกจ ำนวนหุ้นของ บจก.จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง้ ทัง้หมด 9,000,000 หุ้น 

 นำงสำวบษุบำกลำ่วตอ่ไปวำ่ส ำหรับรำยละเอียดต่ำงๆ ในกำรเข้ำท ำรำยกำรนัน้ บริษัทฯ ได้ชีแ้จงไว้ใน
หนงัสือเชิญประชุมที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุท่ำนเป็นกำรลว่งหน้ำแล้ว โดยบริษัทฯ ได้แต่งตัง้ บจก.เจดี พำร์ทเนอร์ ให้
เป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเพื่อให้ควำมเห็นที่เป็นอิสระตอ่ผู้ ถือหุ้นประกอบกำรพิจำรณำอนมุตัิรำยกำรดงักลำ่ว ดงันัน้ 
นำงสำวบษุบำจึงได้เชิญตวัแทนของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระน ำเสนอควำมเห็นตอ่ที่ประชมุ 

  จำกนัน้ นำงสำวจิรยง อนมุำนรำชธน (“นำงสำวจิรยง”) ได้น ำเสนอควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
อิสระ (“ที่ปรึกษำทำงกำรเงินฯ”) ส ำหรับกำรเข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่วโดยกลำ่วว่ำกำรเข้ำท ำรำยกำร (ทัง้รำยกำรในวำระนี ้
และรำยกำรในวำระถดัไป) ในครัง้นีเ้ป็นกำรจดัโครงสร้ำงภำยในกลุม่ของ บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ
สงูสดุและลดควำมเสีย่งตำ่ง ๆ ท่ีจะเกิดขึน้ สรุปสำระส ำคญัได้ดงันี ้

 โครงสร้ำงก่อนกำรเข้ำท ำรำยกำร 

o บริษัทฯ ถือหุ้นใน บจก.จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง้ ในสดัสว่นร้อยละ 100 ซึ่ง บจก.จีเอ็ม-
เอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง้ มีบริษัทยอ่ยคือ บจก.จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ที่เป็นผู้ได้รับใบอนญุำตให้ใช้
คลื่นควำมถ่ีเพื่อให้บริกำรโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล หมวดหมู่ทัว่ไปแบบควำมคมชดัสงู 
(HD) และเป็นผู้บริหำรช่องทีวีดิจิตอล “ONE” 
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 โครงสร้ำงภำยหลงัจำกกำรเข้ำท ำรำยกำร 

o บจก.จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง้ จะเพิ่มทนุจำก 400 ล้ำนบำท เป็น 900 ล้ำนบำท เพื่อ
ด ำเนินธุรกิจลงทนุ/ผลติละครและรำยกำรโทรทศัน์ 

o หลงัจำกที่ บจก.จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง้ เพิ่มทนุแล้ว บริษัทฯ และ กลุม่นำยถกลเกียรติ
จะเข้ำถือหุ้นใน บจก.จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง้ ในสดัสว่นร้อยละ 51  และร้อยละ 49 
ตำมล ำดับ ลกัษณะของรำยกำรถือเป็นรำยกำรจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ ที่มีขนำด
รำยกำรเทำ่กบัร้อยละ 33.99 และถือเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ที่มีขนำดรำยกำรเท่ำกบั
ร้อยละ 77.04 

 นำยถกลเกียรติ เป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 52.50% ใน บจก.ซีเนริโอ ขณะที่บริษัทฯ ถือหุ้นใน 
บจก.ซีเนริโอ (ผำ่น บมจ.จีเอ็มเอ็ม มีเดีย) ในสดัสว่นร้อยละ 25  

 ตำมร่ำงสญัญำระหวำ่งผู้ ถือหุ้นคือบริษัทฯ  และกลุม่นำยถกลเกียรติ ได้ก ำหนดไว้ว่ำภำยหลงัจำก
กำรเข้ำท ำรำยกำรครัง้นี ้บจก.ซีเนริโอ ซึ่งด ำเนินธุรกิจรับจดัละครเวที คอนเสิร์ต และบริหำรงำน
อนัมีลิขสิทธ์ิ และ บจก.เอ็กแซ็กท์ (บริษัทท่ีบริหำรงำนอนัมีลิขสิทธ์ิและเป็นบริษัทย่อยท่ี บมจ.      
จีเอ็มเอ็ม มีเดีย ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100) ต้องโอนบคุลำกร สินทรัพย์ และอปุกรณ์ในกำรท ำ
ธุรกิจโทรทศัน์ทัง้หมดไปยงั บจก.จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง้  โดย บจก.ซีเนริโอ จะยงัคงท ำธุรกิจ
ละครเวทีตอ่ไป 

 ควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินฯ ด้ำนควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 

ข้อดีในกำรเข้ำท ำรำยกำร 

 เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจดิจิตอลทีวีของกลุม่บริษัทฯ จำกกำรเข้ำถือหุ้น
ของพนัธมิตรกลุม่นำยถกลเกียรติ 

 เพิ่มศกัยภำพในกำรสร้ำงสรรค์รำยกำรโทรทศัน์ที่มีคณุภำพของช่อง ONE จำกกำรโอน
บคุลำกรและสนิทรัพย์จำก บจก.ซีเนริโอ และ บจก.เอ็กแซ็กท์ 

 รักษำบคุลำกรท่ีมีศกัยภำพในระยะยำว 
 ลดภำระในกำรจดัหำเงินลงทนุส ำหรับธุรกิจทีวีดิจิตอล 
 ลดควำมเสีย่งจำกกำรประกอบธุรกิจและลงทนุในธุรกิจทีวีดิจิตอล 

ข้อด้อยและควำมเสีย่งในกำรเข้ำท ำรำยกำร 

 สว่นแบง่ก ำไรจำกกำรด ำเนินธุรกิจทีวีดิจิตอลของ บจก.จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง้ ลดลง 
ตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น (กรณีช่อง ONE มีผลประกอบกำรเป็นไปตำมที่คำดกำรณ์) 

 ควำมเสี่ยงกรณีเง่ือนไขบังคับก่อนกำรเข้ำท ำรำยกำรไม่เป็นผลส ำเร็จ นั่นคือ กำรที่
บริษัทฯ มีภำระคำ่ใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เกิดขึน้ไปแล้วบำงสว่น หำกสดุท้ำยแล้วที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นไมอ่นมุตัิกำรเข้ำท ำรำยกำร 
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 ควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินฯ ด้ำนควำมสมเหตสุมผลของรำคำ 

ผลกำรประเมินมลูค่ำยตุิธรรมของหุ้นสำมญัของ บจก.จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง้ โดยอ้ำงอิงจำก 
กำรประเมินมูลค่ำของ บจก.จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ด ำเนินธุรกิจทีวีดิจิตอลช่อง 
ONE ด้วยวิธีกำรตำ่งๆ สรุปดงันี ้

 

 

 

 

 

 ที่ปรึกษำทำงกำรเงินฯ เห็นวำ่วิธีที่เหมำะสมที่สดุในกำรประเมินมลูค่ำยตุิธรรมของหุ้นสำมญัของ 
บจก.จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี คือ วิธีมลูค่ำปัจจุบนัสทุธิของกระแสเงินสด โดยช่วงรำคำที่เหมำะสมเท่ำกบั 103.26-131.74 บำท
ตอ่หุ้น ซึง่สงูกวำ่รำคำในกำรเข้ำท ำรำยกำรหุ้นละ 100.00 บำท คิดเป็นร้อยละ 3.26-31.74    

 สรุปควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินฯ ตอ่กำรเข้ำท ำรำยกำร 

ที่ปรึกษำทำงกำรเงินฯ มีควำมเห็นว่ำกำรเข้ำท ำรำยกำรมีควำมสมเหตสุมผล  รำคำกำรเข้ำท ำ
รำยกำรสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทั่วไปในกำรขำยหุ้ นกิจกำรที่เพิ่งเร่ิมด ำเนินธุรกิจและมีผล
ประกอบกำรขำดทนุ ประกอบกบัมลูคำ่ยตุิธรรมหุ้น บจก.จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี ที่จะได้รับภำยหลงักำร
เข้ำท ำรำยกำรเท่ำกับ 103.26-131.74 บำทต่อหุ้น  เง่ือนไขหรือข้อก ำหนดในกำรเพิ่มทุนเป็น
เง่ือนไขทัว่ไปและผู้ ถือหุ้นทกุฝ่ำยต้องปฏิบตัิตำมเช่นกนั รวมทัง้ข้อก ำหนดในสญัญำระหว่ำงผู้ ถือ
หุ้นช่วยรักษำผลประโยชน์ของบริษัทฯ  ดังนัน้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นควรอนุมัติกำรเข้ำท ำรำยกำร
ดงักลำ่วเนื่องจำกจะก่อให้เกิดกำรประสำนควำมร่วมมือทำงธุรกิจระหว่ำงบริษัทฯ และกลุม่นำย
ถกลเกียรติซึ่งถือเป็นผู้มีประสบกำรณ์ในกำรประกอบธุรกิจโทรทศัน์เป็นอย่ำงดี  เป็นกำรรักษำ
บคุลำกรที่มีคณุภำพและมีฝีมือไว้กับบริษัทฯ และยงัเป็นกำรลดควำมเสี่ยงของบริษัทฯ ในกำร
ด ำเนินกำรช่องทีวีดิจิตอล 

 
ผู้ด ำเนินกำรประชุมได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะสอบถำมข้อสงสยั  และขอให้ที่ประชุม

พิจำรณำลงมติ โดยค ำถำมและควำมเห็นตำ่งๆ ในวำระนี ้ได้มีกำรบนัทกึไว้ตำมเอกสำรแนบท้ำยรำยงำนฉบบันี ้

  ในระหวำ่งวำระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมเพิ่มขึน้จ ำนวน 5 รำย คิดเป็นจ ำนวนหุ้น 133,161 หุ้น รวม
เป็นจ ำนวนหุ้นทัง้สิน้ 512,843,983 หุ้น คิดเป็นจ ำนวนผู้ เข้ำประชมุทัง้สิน้ 355 รำย 

ที่ประชุมได้พิจำรณำออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงมำกกว่ำ  3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิกำรสละสิทธ์ิซือ้หุ้นสำมญัเพ่ิมทนุบำงสว่นใน บจก.  
จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง้  ตำมที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้(ปิดลงมติเวลำ 15:29 นำฬิกำ) 
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กำรลงคะแนนเสียง จ ำนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัรำร้อยละ 
เห็นด้วย  504,640,245 99.7586 
ไมเ่ห็นด้วย  1,020,778 0.2018 
งดออกเสยีงลงคะแนน  200,200 0.0396 
รวมทัง้สิน้  505,861,223 100.0000 
ไมม่ีสทิธิออกเสยีง (3 รำย) 6,982,760 - 

 

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติกำรเข้ำท ำรำยกำรที่ เกี่ยวโยงกันและรำยกำรจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์โดยกำรขำย
เงนิลงทุนในบริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จ ำกัด ที่บริษัทฯ ถอืครองทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมให้กับบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน 
ทีวี เทรดดิง้ จ ำกัด ซ่ึงมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ เป็นผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ 

ผู้ด ำเนินกำรประชุมได้เรียนเชิญ นำงสำวบุษบำ เป็นผู้น ำเสนอรำยละเอียดของวำระนีต้่อที่ประชุม โดย
นำงสำวบุษบำ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่ำวำระนีเ้ป็นกำรเสนอขออนุมตัิขำยหุ้นทัง้หมดที่บริษัทฯ ถือครองอยู่ใน บจก.แอ็กซ์ 
สตูดิโอ (“ACTS STUDIO”) ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม รวม 62.50% ให้กับ บจก.จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง้ โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและควำมคลอ่งตวัในกำรประกอบธุรกิจ เนื่องจำก ACTS STUDIO ประกอบธุรกิจ
ให้บริกำรสถำนท่ีถ่ำยท ำละคร ภำพยนตร์ และงำนบนัเทิง ซึ่งปัจจุบนัลกูค้ำสว่นใหญ่กว่ำ 80% เป็นกลุม่ของบริษัท ดงันัน้
กำรที่ ACTS STUDIO จะมำเป็นบริษัทย่อยของ บจก.จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง้ จะสง่ผลให้เกิดควำมคลอ่งตวัและเสริม
ประสทิธิภำพในกำรบริหำรจดักำรมำกขึน้ นอกจำกนี ้ยงัเป็นกำรเพิ่มศกัยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั เพรำะ
ธุรกิจของ ACTS STUDIO และ บจก.จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง้ มีควำมเก่ียวเนื่องกนั สำมำรถสนบัสนนุซึง่กนัและกนัได้ จะ
สง่ผลให้ บจก.จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง้ มีขีดควำมสำมำรถในกำรผลิตละครและรำยกำรโทรทศัน์ให้มีคณุภำพมำกยิ่งขึน้ 
ส ำหรับจ ำนวนหุ้นท่ีจะขำยมีมลูค่ำรวมประมำณ 253 ล้ำนบำท ซึ่งหลงัจำกกำรขำยหุ้นแล้ว จะท ำให้โครงสร้ำงกำรถือหุ้น
ใน ACTS STUDIO ประกอบด้วย บริษัท ซีเนริโอ จ ำกดั ถือในสดัสว่น 37.50% และ บจก.จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง้ ถือใน
สดัสว่น 62.50% 

นำงสำวบษุบำ กลำ่วตอ่ไปวำ่รำยละเอียดตำ่งๆ ได้น ำเสนอไว้ในหนงัสือเชิญประชุมที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้น
ลว่งหน้ำแล้ว และเช่นเดียวกบัวำระก่อนหน้ำ เนื่องจำกวำระนีเ้ป็นกำรเข้ำท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัและกำรจ ำหน่ำยไปซึ่ง
สนิทรัพย์ จึงต้องมีควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินฯ เพื่อให้ข้อมลูแก่ผู้ ถือหุ้นประกอบกำรพิจำรณำ นำงสำวบษุบำจึงเชิญ
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินฯ น ำเสนอข้อมลูเพิ่มเติมตอ่ที่ประชมุ 

จำกนัน้ นำงสำวจิรยง ได้น ำเสนอควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินฯ  ส ำหรับกำรเข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่ว
โดยกลำ่ววำ่กำรเข้ำท ำรำยกำรในวำระเป็นวำระต่อเนื่องจำกวำระก่อนหน้ำซึ่งถือเป็นกำรจดัโครงสร้ำงในกลุม่บริษัทฯ ให้
เหมำะสมตอ่กำรบริหำรจดักำร สรุปสำระส ำคญัได้ดงันี ้

 โครงสร้ำงก่อนกำรเข้ำท ำรำยกำร 
o ACTS STUDIO เป็นผู้ ให้บริกำรสถำนที่ถ่ำยละครหรือภำพยนตร์ โดยมีโครงสร้ำงกำรถือ

หุ้นประกอบด้วย บริษัทฯ ในสดัสว่นร้อยละ 50 และ บจก.ซีเนริโอ ในสดัสว่นร้อยละ 50 
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 โครงสร้ำงภำยหลงัจำกกำรเข้ำท ำรำยกำร 
o บจก. จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง้ จะเป็นผู้ ถือหุ้นใน ACTS STUDIO ในสดัสว่นร้อยละ 100 

ลกัษณะของรำยกำรถือเป็นรำยกำรจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ ที่มีขนำดรำยกำรเท่ำกบัร้อย
ละ 41.99 และถือเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ที่มีขนำดรำยกำรเทำ่กบัร้อยละ 44.24 
 

 ควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินฯ ด้ำนควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 
ข้อดีในกำรเข้ำท ำรำยกำร 

 เพิ่มประสิทธิภำพและควำมคลอ่งตวัในกำรประกอบธุรกิจทีวีดิจิตอลและกำรผลิต
ละครและรำยกำรโทรทศัน์ของกลุม่ จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง้ 

 กลุม่จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง้ ได้มำซึ่งสินทรัพย์หรือธุรกิจที่ช่วยเพิ่มศกัยภำพและ
ขีดควำมสำมำรถในกำรผลติละครและรำยกำรโทรทศัน์ของช่อง ONE 

 ควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินฯ ด้ำนควำมสมเหตสุมผลของรำคำ 

ผลกำรประเมินมลูคำ่ยตุิธรรมของหุ้นสำมญัของ ACTS STUDIO ด้วยวิธีกำรตำ่งๆ สรุปดงันี ้

 

 

 

 

 

ที่ปรึกษำทำงกำรเงินฯ เห็นวำ่วิธีที่เหมำะสมที่สดุในกำรประเมินมลูค่ำยตุิธรรมของหุ้นสำมญัของ 
ACTS STUDIO คือวิธีมลูคำ่ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด โดยช่วงรำคำที่เหมำะสมเทำ่กบั 94.67-105.62 บำทตอ่หุ้น ซึ่ง
ต ่ำกวำ่รำคำท ำรำยกำรท่ีหุ้นละ 100.00 บำท คิดเป็นร้อยละ 5.33 และสงูกวำ่ร้อยละ 5.62  

 สรุปควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินฯ ตอ่กำรเข้ำท ำรำยกำร 

ที่ปรึกษำทำงกำรเงินฯ มีควำมเห็นว่ำกำรเข้ำท ำรำยกำรมีควำมสมเหตสุมผล  รำคำกำรเข้ำท ำ
รำยกำรอยูใ่นช่วงมลูคำ่ยตุิธรรมของที่ปรึกษำทำงกำรเงินฯ ซึ่งเท่ำกบั 94.67-105.62 บำทต่อหุ้น 
และเง่ือนไขที่ก ำหนดเป็นเง่ือนไขทัว่ไปของกำรซือ้ขำยหุ้น  ดงันัน้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นควรอนมุตัิกำร
เข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่ว 

 

ผู้ด ำเนินกำรประชุมได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะสอบถำมข้อสงสยั  และขอให้ที่ประชุม
พิจำรณำลงมติ โดยค ำถำมและควำมเห็นตำ่งๆ ในวำระนี ้ได้มีกำรบนัทกึไว้ตำมเอกสำรแนบท้ำยรำยงำนฉบบันี ้ 

 ที่ประชุมได้พิจำรณำออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงมำกกว่ำ  3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิกำรขำยเงินลงทนุใน บจก.แอ็กซ์ สตดูิโอ ที่บริษัทฯ 



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ำกดั (มหำชน)  
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ถือครองทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมให้กบั บจก.จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง้  ตำมที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้(ปิดลงมติ
เวลำ 15:44 นำฬิกำ) 

กำรลงคะแนนเสียง จ ำนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัรำร้อยละ 
เห็นด้วย  504,480,910 99.7271 
ไมเ่ห็นด้วย  1,180,113 0.2333 
งดออกเสยีงลงคะแนน  200,200 0.0396 
รวมทัง้สิน้  505,861,223 100.0000 
ไมม่ีสทิธิออกเสยีง (3 รำย) 6,982,760 - 

 

วำระที่ 4 เร่ืองอื่นๆ 

ผู้ด ำเนินกำรประชุมได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเสนอเร่ืองอื่นให้ที่ประชุม
พิจำรณำ เพื่อให้สิทธิผู้ ถือหุ้นตำมมำตรำ 105 ของพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไข
เพิ่มเติม) แต่ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ ใดเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชุมพิจำรณำนอกเหนือจำกวำระที่ก ำหนดในหนงัสือนดัประชุม 
ส ำหรับค ำถำมเพิ่มเติมในวำระนี ้ได้มีกำรบนัทกึไว้ตำมเอกสำรแนบท้ำยรำยงำนฉบบันี ้ 

จำกนัน้ ผู้ด ำเนินกำรประชมุจึงกลำ่วเชิญประธำนปิดกำรประชมุ 

ประธำนกลำ่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทำ่นท่ีได้สละเวลำมำร่วมประชมุในครัง้นีแ้ละให้กำรสนบัสนนุบริษัทฯ เป็น
อยำ่งดีท ำให้วำระตำ่งๆ ท่ีน ำเสนอในวนันีผ้ำ่นไปได้ด้วยดี จำกนัน้จึงกลำ่วปิดกำรประชมุ 

ปิดประชุมเวลำ : 15.46 นำฬิกำ 

 

ลงช่ือ ………-นางสาวบษุบา ดาวเรือง-…..…ประธำนท่ีประชมุ 
             (นำงสำวบษุบำ ดำวเรือง) 

 

                   ลงช่ือ ……..…-นางสาวพชัรรตัน์ พชัรภชุ-.……...ผู้บนัทกึรำยงำนกำรประชมุ 
                                        (นำงสำวพชัรรัตน์ พชัรภชุ) 



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ำกดั (มหำชน)  
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สรุปประเดน็ค ำถำมและค ำชีแ้จง 

กำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 เม่ือวันอังคำรที่ 10 กุมภำพันธ์ 2558  
บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จ ำกัด (มหำชน) 

 
 
วำระที่ 2 พิจำรณำอนุมัติกำรเข้ำท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและรำยกำรจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์โดยกำรสละ

สิทธิกำรซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนบำงส่วนใน บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง้ จ ำกัด ให้กับนำย   
ถกลเกียรติ วีรวรรณ และ/หรือ นิติบุคคลที่นำยถกลเกียรติ วีรวรรณ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 
ของหุ้นที่จ ำหน่ำยแล้วทัง้หมด และ/หรือ กลุ่มบุคคลอื่น (รวมเรียกว่ำ “กลุ่มนำยถกลเกียรติ”) ซึ่ง
เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ 

 

1. นำยศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ ถือหุ้น)  สอบถำมวำ่ ที่ผำ่นมำบริษัทฯ มีกำรทยอยขำยสินทรัพย์ออกไป ไม่ทรำบว่ำผู้
ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์อย่ำงไรบ้ำง และกำรที่บริษัทฯ สละสิทธิกำรซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของ บจก.จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี 
เทรดดิง้ ให้กบั นำยถกลเกียรติ วีรวรรณ นัน้ ถือวำ่สทิธินัน้เป็นของผู้ ถือหุ้นรำยย่อยด้วยและบริษัทฯ ได้สอบถำมผู้ ถือ
หุ้นรำยยอ่ยแล้วหรือไม่ และเหตใุดจึงไมเ่ปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นรำยยอ่ยได้เข้ำไปถือหุ้นนัน้บ้ำง 

นำยปรีย์มน ป่ินสกุล ชีแ้จงว่ำกำรที่บริษัทฯ สละสิทธิซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนบำงส่วนใน บจก.จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี         
เทรดดิง้ ให้กบักลุม่นำยถกลเกียรติ วีรวรรณ นัน้มีวตัถปุระสงค์หลกัคือกำรหำ Strategic Partner หรือพนัธมิตรทำง
ธุรกิจที่บริษัทฯ ได้พิจำรณำแล้วว่ำเป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิและมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่ำงแท้จริง  ซึ่งท้ำยที่สดุแล้วเมื่อ
บริษัทฯ สำมำรถแขง่ขนัได้และมีผลประกอบกำรท่ีดี ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ก็คือผู้ ถือหุ้นนัน่เอง ดงันัน้บริษัทฯ จึงได้น ำ
วำระนีเ้สนอตอ่ผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำในวนันี ้ซึง่ผู้ ถือหุ้นสำมำรถออกเสยีงได้ตำมที่เห็นสมควร 

 
2. นำยสุริยะ สะตะ (ผู้ ถือหุ้น) สอบถำมว่ำ จำกรำยงำนควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ หน้ำ 36 เร่ืองรำยได้

ของช่อง ONE วำ่ที่ปรึกษำทำงกำรเงินฯ คิดค่ำโฆษณำไว้นำทีละเท่ำไหร่ และ สำมำรถท ำได้ตำมที่ที่ปรึกษำทำงกำร
เงินฯ ได้ประเมินแล้วหรือยงั 
 
นำงสำวจิรยง  อนุมำนรำชธน  (ที่ปรึกษำทำงกำรเงินฯ) ตอบวำ่รำยได้ที่น ำมำใช้อยูท่ี่หลกัหมื่นซึง่ได้เทียบเคียบกบั
ข้อมลูของผู้ประกอบกำรรำยอื่นและข้อมลูในอดีตที่ผ่ำนมำด้วย แต่ไม่สำมำรถเปิดเผยตวัเลขที่ชดัเจนได้เนื่องจำก
อำจสง่ผลกระทบต่อธุรกิจได้   โดยอตัรำค่ำโฆษณำที่ใช้เป็นกำรประมำณกำรซึ่งที่ปรึกษำทำงกำรเงินฯ เช่ือว่ำช่อง 
ONE จะสำมำรถท ำได้และตวัเลขก็มีแนวโน้มเพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง  
 

3. นำยพงศธร วณิชเสถยีร (ผู้ รับมอบฉนัทะ) สอบถำมดงัตอ่ไปนี ้ 

 บริษัทฯ มีกำรคำดกำรณ์หรือไม่ว่ำหลงัจำกที่มีพนัธมิตรที่มีฝีมือมำร่วมลงทนุและบริหำรแล้ว ผลตอบแทน
กำรลงทนุของทีวีดิจิตอลจะเปลีย่นแปลงไปหรือไมอ่ยำ่งไร 



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ำกดั (มหำชน)  
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 กำรที่จะมีประชำคมอำเซียน หรือ AEC ในอนำคตอนัใกล้นี ้จะเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ หรือไม่ และใน
อนำคตหำกจะมีกำรร่วมลงทนุในกลุม่  AEC  จะด ำเนินกำรอย่ำงไร เช่น ลงทนุโดย บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 
หรือ บจก.จีเอ็มเอ็ม วนั ทีวี เทรดดิง้  

 หำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิรำยกำรในครัง้นี ้บริษัทฯ มีแผนงำนคร่ำวๆ ที่จะด ำเนินกำรอย่ำงไรเพื่อให้ช่อง 
ONE อยูใ่นสถำนะตำมที่ตัง้เป้ำหมำยไว้ 

 ในกำรบริหำรจดักำรด้ำนบคุลำกร ช่อง ONE มีวิธีกำรดแูลรักษำบคุลำกรอยำ่งไร 
 

 
นำยปรีย์มน ป่ินสกุล  ชีแ้จงว่ำบริษัทฯ ได้ท ำกำรประเมินผลตอบแทนกำรลงทนุไว้แล้วเมื่อครัง้ที่มีกำรเข้ำร่วมกำร
ประมลูใบอนญุำตซึง่อยู่ในระดบัที่มำกกว่ำร้อยละ 20 โดยมีสมมติฐำนอยู่บนตลำดของค่ำโฆษณำในแต่ละปี โดยมี
กำรตัง้เป้ำหมำยวำ่บริษัทฯ จะต้องมีเรตติง้ควำมนิยมอยูใ่น 5 อนัดบัแรกของทีวีดิจิตอล (ไมน่บัช่อง 3 และ ช่อง 7) ซึง่
กำรที่เรำมีพนัธมิตรทำงธุรกิจเข้ำมำร่วมลงทุนด้วยถือเป็นแนวทำงหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีรำยได้เป็นไป
ตำมที่เคยประมำณกำรไว้ สว่นเร่ืองประโยชน์ของกำรเปิด AEC หำกสำมำรถขำยรำยกำรโทรทศัน์ที่ผลิตโดยช่อง 
ONE ได้ รำยได้ที่เกิดขึน้ก็จะเข้ำมำที่ช่อง ONE 
 
นำยไพบูลย์ ด ำรงชัยธรรม ชีแ้จงเพิ่มเติมว่ำขึน้อยู่กับว่ำกำรลงทุนนัน้เป็นกำรลงทุนอะไร หำกเป็นกำรลงทุนที่
เก่ียวกบัคอนเท้นต์ของช่อง ONE ก็จะลงทุนโดยช่อง ONE แต่หำกเป็นเร่ืองของกำรหำพนัธมิตร (Partner) ก็จะ
ด ำเนินกำรโดย บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  ทัง้นีก้ำรแข่งขนัในธุรกิจทีวีดิจตอล มีปัจจยัหลกั 2 ปัจจยัที่จะท ำให้บริษัทฯ 
สำมำรถแขง่ขนัและอยูร่อดได้อยำ่งมัน่คงคือ กำรมีคนเก่ง มีฝีมือ และกำรมีเงินลงทนุท่ีเพียงพอ  
 
นำยถกลเกียรติ วีรวรรณ ตอบว่ำจำกกำรที่บริษัทฯ ได้เร่ิมด ำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์อย่ำงจริงจังตัง้แต่เดือน
พฤศจิกำยน 2557 เป็นต้นมำ พบว่ำเรตติง้ควำมนิยมของช่อง ONE ได้ไต่ขึน้จำกอนัดบั 10 มำเป็นอนัดบั 3-4 ใน
ปัจจบุนั สว่นรำยได้คำ่โฆษณำมีอตัรำกำรเติบโตในแต่ละเดือนตัง้แต่เดือนพฤศจิกำยน 2557 จนถึงเดือนกุมภำพนัธ์ 
2558 อยูท่ี่ร้อยละ 80 โดยตัง้เป้ำหมำยไว้วำ่ภำยในปี 2558 นี ้ช่อง ONE จะมีเรตติง้ควำมนิยมติดอยู่ใน 5 อนัดบัแรก
ของทีวีดิจิตอล  ส ำหรับเร่ืองกำรบริหำรจดักำรบคุลำกรเนื่องจำกธุรกิจนีไ้มใ่ชธุ่รกิจเคร่ืองจกัร เป็นธุรกิจของคนและคน
อยูไ่ด้ด้วย “ใจ” และ “ควำมพอใจ”  ซึง่ไมส่ำมำรถซือ้ได้ด้วยเงิน แตเ่ป็นเร่ืองของกำรรวมตวักนั กำรท ำงำนเป็นทีมและ 
ต้องมีควำมเช่ือมัน่ซึ่งกนัและกนั ทีมงำนของช่อง ONE มีกำรรวมตวักันมำนำนกว่ำ 20 ปี ซึ่งจำกผลงำนที่ผ่ำนมำ
สำมำรถพิสจูน์ได้วำ่เรำเป็นทีมงำนท่ีดีและเช่ือมัน่วำ่จะยิ่งดีมำกขึน้ตอ่ๆ ไป 
 

4. นำยชวลิต วิสรำญกุล (ผู้ ถือหุ้น) สอบถำมรำยละเอียดเก่ียวกบัเรตติง้ควำมนิยมวำ่เป็นเรตติง้แบบใด เช่นเป็นเรตติง้
รวมหรือเป็นเรตติง้ช่วงละครหลงัขำ่วภำคค ่ำ 
 
นำยปรีย์มน ป่ินสกุล ชีแ้จงว่ำจำกข้อมลูกำรวดัเรตติง้ควำมนิยมของ AC Nielsen (ไม่รวมช่อง 3 และช่อง 7) ณ 
เดือนมกรำคม 2558 สรุปดงันี ้
  
 



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ำกดั (มหำชน)  
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เรตติง้ทัว่ประเทศ 
 ช่วงทัง้วนั : ช่องที่มีเรตติง้ควำมนิยมสงูสดุเรียงตำมล ำดบัดงันีค้ือ   ช่องเวิร์คพอยท์ทีวี   ช่อง 8  

ช่องโมโน 29   ช่อง ONE  และช่องไทยรัฐทีวี 
 ช่วงไพรม์ไทม์ (20.30-22.30 น.) : ช่องที่มีเรตติง้ควำมนิยมสงูสดุเรียงตำมล ำดบัคือ ช่องเวิร์ค

พอยท์ทีวี  ช่อง 8  ช่อง ONE  ช่องโมโน 29  และช่องไทยรัฐทีวี 
 

เรตติง้ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลและเขตเมืองใหญ่ 
 ช่วงทัง้วนั : ช่องที่มีเรตติง้ควำมนิยมสงูสดุเรียงตำมล ำดบัดงันีค้ือ   ช่องเวิร์คพอยท์ทีวี   ช่องโมโน 

29   ช่อง ONE   ช่อง 8  และช่องไทยรัฐทีวี 
 ช่วงไพรม์ไทม์ (20.30-22.30 น.) : ช่องที่มีเรตติง้ควำมนิยมสงูสดุเรียงตำมล ำดบัคือ ช่องเวิร์ค

พอยท์ทีวี  ช่อง ONE  ช่องโมโน 29  ช่อง 8  และช่องไทยรัฐทีวี 
 

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติกำรเข้ำท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและรำยกำรจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์โดยกำรขำย
เงนิลงทุนในบริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จ ำกัด ที่บริษัทฯ ถือครองทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมให้กับบริษัท 
จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี เทรดดิง้ จ ำกัด ซ่ึงมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ เป็นผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ 

 

1. นำยศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ ถือหุ้น)  สอบถำมวำ่เมื่อบริษัทฯ มีกำรจ ำหน่ำยหุ้นของบริษัทที่ขำดทนุออกไปจะมีผล
ตอ่งบกำรเงินของบริษัทฯ อยำ่งไร   

 
นำยปรีย์มน ป่ินสกุล ตอบว่ำในช่วงที่ช่อง ONE ยงัขำดทนุ บริษัทฯ จะรับรู้ผลขำดทนุของช่อง ONE ตำมสดัสว่น
กำรถือหุ้นคือร้อยละ 51  

 
วำระที่ 4 เร่ืองอื่นๆ 

 
1. นำยศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ ถือหุ้น)  สอบถำมวำ่ธุรกิจ Home Shopping ของบริษัทฯ เป็นอยำ่งไร 

 
นำงสำวบุษบำ ดำวเรือง ตอบว่ำจำกผลกำรด ำเนินงำนลำ่สดุธุรกิจ Home Shopping ที่บริษัทฯ ได้ร่วมทนุกบัทำง
เกำหลีนัน้ ประเทศไทยถือได้ว่ำเป็นประเทศแรกที่ถึงจุดคุ้มทุน (Break Even) เร็วที่สดุ และเร็วกว่ำที่บริษัทฯ ได้
ประมำณกำรไว้ 


