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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน)บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน)  

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 22556600  

ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เร่ิมประชุมเวลา 14.19 นาฬิกา 

ณ ห้อง Auditorium ชัน้ 21 อาคารจีเอม็เอม็ แกรมม่ี เพลส 

เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
 

นายไพบูลย์ ดํารงชัยธรรม ประธานกรรมการได้มอบหมายให้ นางสาวบุษบา ดาวเรือง รองประธานกรรมการ 

ทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม (“ประธาน”) โดยประธานได้มอบหมายให้ นางโสมสุดา ร่วมภูมิสุข เลขานุการบริษัทเป็น

ผู้ดําเนินการประชมุ (“ผู้ดาํเนินการประชุม”) 

แจ้งองค์ประชุม 

พิธีกรได้สรุปจํานวนผู้ เข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 (“ที่ประชุม”) ของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี ่

จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กลา่วคือ มีผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง จํานวน 70 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 423,823,658 หุ้น มี

ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชุมแทน จํานวน 115 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 76,840,961 หุ้น โดยในจํานวนนีม้ีผู้ ถือหุ้นท่ี

มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ จํานวน 5 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 1,555,288 หุ้น ดงันัน้เมื่อนบัรวมจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีมา

ประชุมด้วยตนเองและมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชุมแทน มีจํานวนรวม 185 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้นทัง้สิน้ 500,664,619 

หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.0604 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัทฯ จํานวน 819,949,729 หุ้น จึงถือวา่ครบเป็นองค์

ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

พิธกรได้แจ้งต่อท่ีประชุมถึงมาตรการรักษาความปลอดภยัของอาคารซึง่เป็นสถานท่ีประชุม กล่าวคือในกรณีท่ีเกิด

เหตุเพลิงไหม้และได้ยินสัญญาณเตือนภัย ขอให้ใช้ทางออกฉุกเฉินซึ่งมีทัง้หมด 3 ทาง ดังท่ีปรากฎบนหน้าจอ โดยจะมี

เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัคอยดแูลและให้คําชีแ้นะอยูบ่ริเวณทางออกฉกุเฉินดงักลา่ว 

เปิดการประชุม 

หลงัจากแจ้งองค์ประชมุและมาตรการรักษาความปลอดภยัแล้ว พิธีกรได้เชิญประธานกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ

มอบฉนัทะทกุทา่นเข้าสูก่ารประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

ประธานกลา่วตอ่ท่ีประชุมวา่ บริษัทฯ ยงัคงตระหนกัถึงความสําคญัและสนบัสนนุแนวทางการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี

เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสและความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย ดงันัน้ ในการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปีทกุครัง้ บริษัทฯจะคํานึงถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้นและปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือ

หุ้นเสนอรายช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมในการดํารงตําแหนง่กรรมการของบริษัทฯ รวมทัง้เสนอวาระการประชุมลว่งหน้า

สาํหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.gmmgrammy.com ตัง้แตว่นัท่ี 30 กนัยายน 

2559 ถึง วนัท่ี 13 มกราคม 2560 อย่างไรก็ตาม ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือรับการเลือกตัง้เป็น

กรรมการหรือเสนอวาระการประชมุเข้ามายงับริษัทฯ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 รายงานประจําปี 2559 รายงาน

ผู้สอบบัญชีและงบการเงิน และเอกสารประกอบการประชุม ทัง้ฉบับภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ
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ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วนั ก่อนวนัประชุม คือตัง้แต่วนัท่ี 27 มีนาคม 2560 ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกและให้ 

ผู้ ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชมุและข้อมลูประกอบการประชมุ 

หลงัจากนัน้ ประธานจึงกลา่วแนะนําคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุยอ่ย คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ท่ีปรึกษา

ทางการเงินอิสระ ท่ีปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบญัชี ท่ีเข้าร่วมประชมุ ดงัมีรายช่ือตอ่ไปนี ้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม   จํานวน 10 ทา่น ดงันี ้

1. นายไพบลูย์ ดํารงชยัธรรม  ประธานกรรมการ / ประธานท่ีปรึกษาบริษัท 

2. ดร.นริศ ชยัสตูร    ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด 

      คา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ 

3. นางสาวบษุบา ดาวเรือง   รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /  

     ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม / กรรมการ (กรรมการผู้ มีอํานาจ 

     ลงนาม) / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่ 

4. นางวีระนชุ ธรรมาวรานคุปุต์   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกํากับดูแลกิจการ 

      และจริยธรรมธุรกิจ 

5. นายสวุิทย์ มาไพศาลสนิ   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกําหนด 

      คา่ตอบแทน /กรรมการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 

6. นายชนิตร ชาญชยัณรงค์   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

7. นางสายทิพย์ มนตรีกลุ ณ อยธุยา  กรรมการ(กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) / กรรมการบริหารความเสีย่ง/ 

     กรรมการบ ริหารกลุ่ม  / ประธานเจ้าหน้าท่ีบ ริหารสายธุรกิจ  

      จีเอ็มเอ็ม แชนแนล ดิจิทลั ทีวี 

8. นางสาวสวุิมล จึงโชติกะพิศิฐ  กรรมการ (กรรมการผู้ มี อํานาจลงนาม) / กรรมการสรรหาและ 

      กําหนดคา่ตอบแทน / ท่ีปรึกษาบริษัท 

9. ดร.ลกัขณา ลลีะยทุธโยธิน  กรรมการ 

10. นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์  กรรมการ (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) / กรรมการบริหารความเสีย่ง/

     กรรมการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม   จํานวน 1 ทา่น ดงันี ้

1. นายกริช ทอมมสั   ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ / กรรมการ  

      (กรรมการผู้ มี อํานาจลงนาม) / กรรมการบริหารความเสี่ยง /  

      กรรมการบริหารกลุม่ / ประธานท่ีปรึกษา สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสคิ 

คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม   จํานวน 4 ทา่น ดงันี ้

1. นายภาวติ จิตรกร   ป ระ ธ า น เจ้ า ห น้ า ท่ี บ ริห า รส า ย ธุ ร กิ จ  จี เ อ็ ม เอ็ ม  มิ ว สิ ค  /  

      กรรมการบริหารกลุม่ 

2. นางกานต์สดุา แสนสทุธ์ิ   ประธานเจ้าหน้ า ท่ีการเงิน  / กรรม การบ ริหารความเสี่ ย ง /  

      กรรมการบริหารกลุม่  
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3. นางสาวจิตรลดา เฮงยศมาก  ประธานเจ้าหน้าท่ีกฎหมาย  / กรรมการบริหารความเสี่ยง /  

      กรรมการบริหารกลุม่ 

4. นายเดียว วรตัง้ตระกลู   รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม วนั ดิจิทลั ทีวี 

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จาํกัด   จํานวน 2 ทา่น ดงันี ้

1. นางสาวสวิตา ปีตะวรรณ 

2. นายรชต จําปาทอง 

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด   จํานวน 2 ทา่น ดงันี ้

1. นายเติมพงษ์  โอปนพนัธุ์   ผู้สอบบญัชี 

2. นางสาวปราญชล ีคมแสนนฤชยั  ผู้ช่วยผู้สอบบญัชี 

โดยการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นในวันนี  ้นางสาวปราญชลี คมแสนนฤชัย ทําหน้าท่ีเป็น  “Inspector” ในการเป็น 

สกัขีพยานการตรวจนบัคะแนนเสยีงและดแูลการประชมุให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

จากนัน้ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดําเนินการประชมุดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ 

ก่อนเร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระ ผู้ดําเนินการประชมุกลา่วเชิญให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะรับฟังรายละเอียด

วิธีการลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียงเป็นมติท่ีประชุม สําหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ผ่านเทปวีดีทศัน์

บนัทกึภาพและเสยีง (VTR) (เทปวีดีทศัน์มีความยาว ประมาณ 5 นาที) ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ข้อที ่1 ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั มาตรา 107 (1) และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 31 (1) กําหนดว่า

ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยใหน้บัหุน้หน่ึงเป็นเสียงหน่ึง ถา้มี

คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด  

ข้อที ่2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็น

ด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านัน้ โดยผู้ดําเนินการประชุมจะเรียนถามในแต่ละวาระว่า มีผู้ใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออก

เสียง” หรือไม่ ถ้ามี ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉนัทะแสดงตนและมอบบตัรลงคะแนนเสียงที่ได้ออกเสียงและลงนามกํากบั

เรียบร้อยแลว้ใหก้บัเจ้าหนา้ทีข่องบริษัทฯ  

ทัง้นี ้หากการประชุมผูถื้อหุ้นในครัง้นัน้ มีวาระเลือกตัง้กรรมการ เพือ่ให้สอดคล้องกบัโครงการประเมินคณุภาพการ

จดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี หรือ AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

แต่งตัง้กรรมการเป็นรายคนและบริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนทกุกรณี โดยผูดํ้าเนินการประชุมจะเรียกชื่อบคุคลที่ถูกเสนอชื่อ

แต่งตัง้เป็นกรรมการเป็นรายคน และจะเก็บบตัรจากผูถื้อหุ้นเฉพาะกรณีที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ก่อน และหลงั

เสร็จส้ินการประชุมแล้วขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระเลือกตัง้กรรมการ ส่งมอบบตัร

ลงคะแนนเสียงใหเ้จ้าหนา้ทีเ่พือ่เก็บเป็นหลกัฐานต่อไป 

ข้อที ่3 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได ้ 

ข้อที ่4 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉนัทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวน

คะแนนเสียงที่ผูถื้อหุ้นไดม้อบฉนัทะไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ ทัง้นี ้ใหถื้อการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผูถื้อหุ้นไดอ้อก

เสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ เป็นคะแนนเสียงทีใ่ช้นบัเป็นมติทีป่ระชมุ  
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ข้อที ่5 การออกเสียงลงคะแนน ตามหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียง

ในแต่ละวาระได้ ส่วนการออกเสียงลงคะแนน ตามหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค จะสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงได ้ซ่ึงหนงัสือ

มอบฉนัทะแบบ ค จะใช้เฉพาะกรณีเป็นผูถื้อหุน้ต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุ้น

เท่านัน้  

ข้อที ่6 ในการนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระ ผูดํ้าเนินการประชุมจะประกาศให้ที่ประชุมทราบเมื่อปิดการลงคะแนน

ทกุครัง้ก่อนทําการประมวลผล โดยบริษัทจะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระดว้ยการหกัคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออก

เสียง” ออกจากจํานวนหุ้นทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้ับมอบฉนัทะทีม่าลงทะเบียนเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้ง

ผลการนบัคะแนนใหที้ป่ระชมุทราบในแต่ละวาระ 

ข้อที ่7 เพือ่ให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสดุต่อผูเ้ข้าประชุมโดยรวม ดงันัน้ใน

ทกุระเบียบวาระ ถา้ผูถื้อหุ้นหรือผูร้ับมอบฉนัทะต้องการแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซกัถาม ขอให้ยกมือแสดงตน และแจ้ง

ชื่อและนามสกุลต่อที่ประชุม แล้วจึงแสดงความคิดเห็น หรือข้อซกัถามที่มีใจความกระชบั ตรงประเด็นและเกี่ยวข้องกบัวาระ

ที่นําเสนอ ณ ขณะนัน้ แต่หากผูถื้อหุ้นหรือผูร้ับมอบฉนัทะจะสอบถามหรือแสดงความเห็นในเร่ืองอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่

กําหนด ขอให้นําเสนอในวาระอื่นๆ เพราะเป็นวาระที่เปิดกว้างสําหรับคําถามหรือความเห็นทัว่ไป หรือสามารถถามกบั

ผูบ้ริหารได้หลงัเสร็จส้ินการประชุม 

ข้อที ่8 ภายหลงัการประชุมเสร็จส้ินแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉนัทะมอบบตัรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของ

บริษัทฯ เพือ่เก็บไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป 

ผู้ดําเนินการประชุมอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีการประมวลผลและนับคะแนนเสียงเป็นมติท่ีประชุม โดยระบบ

คอมพิวเตอร์ ดงันี ้

- ขัน้ท่ี 1 เจ้าหน้าท่ีจะบนัทกึคะแนนเสยีงตามการลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุทัง้หมดเป็น “เห็นด้วย” 

- ขัน้ท่ี 2 เจ้าหน้าท่ีจะหกัคะแนนเสยีง “ไมเ่ห็นด้วย” และ “งดออกเสยีง” ออกตามการมอบฉนัทะทัง้หมด 

- ขัน้ท่ี 3 เจ้าหน้าท่ีจะหกัคะแนนเสียง “ไมเ่ห็นด้วย” และ “งดออกเสยีง” จากการยกมือและสง่บตัรในห้องประชุม 

จากนัน้ผู้ดําเนินการประชมุจะสรุปผลการลงคะแนนตอ่ท่ีประชมุในแตล่ะวาระ 

ผู้ดําเนินการประชุมแนะนําเพ่ิมเติมเก่ียวกับแนวทางในการถามคําถามหรือแสดงความเห็นในท่ีประชุมกล่าวคือ

ผู้ เข้าร่วมประชุมท่ีมีคําถามหรือต้องการแสดงความเห็น ขอให้ยกมือแสดงตนและใช้ไมโครโฟนท่ีจดัไว้ให้ตามตําแหน่งต่างๆ

และขอให้แจ้งช่ือ นามสกุลใดและแจ้งวา่เป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะใด เพ่ือจะได้บนัทึกรายงานการประชมุได้ชดัเจนและ

ถูกต้อง สําหรับการแสดงความคิดเห็นหรือซักถามขอให้มีใจความกระชับ ตรงประเด็นและเก่ียวข้องกับวาระท่ีนําเสนอ 

ณ ขณะนัน้ๆ แต่หากท่านประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความเห็นเร่ืองอ่ืนๆ นอกเหนือจากวาระท่ีกําหนด ขอให้นําเสนอใน

วาระท่ี 11 เร่ืองอ่ืนๆ เพราะเป็นวาระท่ีเปิดกว้างสาํหรับคําถามหรือการแสดงความเห็นทัว่ไปอยูแ่ล้ว 

หลงัจากนัน้ ผู้ดําเนินการประชมุจึงขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาตามระเบียบวาระตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2559 เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2559 

ผู้ดําเนินการประชมุเรียนเชิญประธานเป็นผู้แถลงตอ่ท่ีประชมุ โดยประธานกลา่ววา่รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2559 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2559 ได้มีการบนัทกึรายละเอียด ผลการลงคะแนนเสียง มติท่ีประชุมในแตล่ะ

วาระ พร้อมทัง้คําถาม คําตอบต่างๆ ในท่ีประชุม ไว้ตามความเป็นจริง จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
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ประชุมฯ ดงักลา่ว โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชมุฯ นีผ้่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฎวา่ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใด

ทกัท้วงหรือขอแก้ไขมายงับริษัทฯ 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามข้อสงสยัหรือแสดงความเห็นหากมีข้อแก้ไขในรายงาน

การประชมุฯ ดงักลา่ว ซึง่ปรากฏวา่ไมม่ีทา่นใดขอแก้ไขหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม จึงได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

ในระหว่างวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมขึน้จํานวน 2 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 3,100 หุ้น รวมเป็นจํานวนหุ้น

ทัง้สิน้ 500,667,719 หุ้น คิดเป็นจํานวนผู้ เข้าประชมุทัง้สิน้ 187 ราย 

ท่ีประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้(ปิดลงมตเิวลา 14.33 นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 500,663,019 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 500,663,019 100.0000 

งดออกเสยีงลงคะแนน 4,700 - 

   

วาระที่ 2 รับทราบการแถลงผลการดาํเนินงานในรอบปี 2559 และรับทราบรายงานประจาํปี 2559 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานเป็นผู้ แถลงต่อท่ีประชุม ประธานกล่าวว่าในช่วงปี 2559 ในยุคท่ีดิจิทัล

เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและสร้างความท้าทายอย่างรุนแรงในเกือบทกุอตุสาหกรรม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในอตุสาหกรรมสื่อ

และบนัเทิง ซึง่พฤติกรรมผู้บริโภคได้ก้าวสูย่คุดิจิทลัเกือบเต็มรูปแบบ ซึง่ก่อนท่ีบริษัทฯจะเข้ามาสูย่คุดิจิทลั บริษัทฯก็ได้ก้าวข้าม

ผ่านอุปสรรคต่างๆมา เช่น เทปผี ซีดีเถ่ือน เพ่ือท่ีจะเป็น King of Content ในทุก Area  ตลอดระยะเวลา 30 ปีท่ีผ่านมาโดย

วิสยัทศัน์ของท่านประธานกรรมการ ท่านมีนโยบายและกําหนดทิศทางในการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความสําคญัใน

กระบวนการเปลีย่นผา่นธุรกิจเข้าสูย่คุดิจิทลั มุง่เน้นการจดัการองค์กร เทคโนโลยี และบคุลากรท่ีมีประสทิธิภาพ เพ่ือสร้างสรรค์

ผลงาน โดยใช้จุดแข็งในการสร้างสรรค์นวตักรรมทางสือ่และคอนเทนต์แบบใหม่ท่ีไร้พรมแดนภายใต้ยทุธศาสตร์ โททลั มีเดีย 

โซลชูั่น รวมทัง้บริษัทฯ ยงัเป็นเจ้าของคลงั Library ท่ีสะสมผลงานเพลง ภาพยนตร์ ซีร่ีย์ ซึ่งต่างก็เป็นคอนเทนต์ท่ีไร้มิติของ

กาลเวลา  รวมทัง้บริษัทฯ ยงัมีวิสยัทศัน์และมีความเข้าใจในเร่ืองของการบริหารจดัการลขิสทิธ์ิเป็นอยา่งดี ท่ีจะสามารถตอ่ยอด

และขยายผลคอนเทนต์ของบริษัทฯ ได้อย่างไม่มีท่ีสิน้สุด ซึ่งคือพืน้ฐานของบริษัทฯ ท่ีผ่านมา และบริษัทฯ ได้ก้าวข้าม

สถานการณ์วิกฤติตา่งๆทัง้ท่ีควบคมุได้และควบคมุไม่ได้มาได้โดยตลอด จึงเป็นพืน้ฐานท่ีแข็งแรงของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลา

ท่ีผา่นมา 

ตอ่มาประธานได้มอบหมายให้ นางกานต์สดุา แสนสทุธ์ิ ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน (“นางกานต์สดุา”) เป็นผู้แถลง

รายละเอียดผลการดําเนินงานทางธุรกิจท่ีผ่านมาในปี 2559 และขอให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารในแตล่ะสายธุรกิจ นําเสนอ

ทิศทางในการดําเนินธุรกิจตอ่ไปให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

นางกานต์สุดาได้แถลงรายละเอียดผลการดําเนินงานทางธุรกิจท่ีผ่านมาในปี 2559 ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบโดยสรุป

สาระสาํคญัมีดงันี ้
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 สรุปเหตุการณ์สาํคัญที่เกิดขึน้ในปี 2559 มีดังนี ้

 มกราคม 2559 บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จํากัด (GDH 559) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพ่ิมทุน 

จดทะเบียนเป็น 150 ล้านบาท 

 กมุภาพนัธ์ 2559 มีการประกาศยุติบริการ Z PAY TV ซึ่งถือเป็นการยุติบ ริการในส่วน PAY TV ท่ี

ดําเนินการและเป็นเจ้าของโดยกลุ่ม CTH โดยกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการ

ให้บริการดงักล่าวแต่อย่างใด ขณะเดียวกัน ธุรกิจแพลตฟอร์มโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม 

“GMM Z” ของกลุ่มบริษัทฯ ยงัคงดําเนินการจําหน่ายกลอ่งรับสญัญาณให้ผู้ ใช้บริการ

สามารถรับชมช่องรายการฟรีทีวีได้ตามปกติ ทัง้ในระบบ C-Band และ KU-Ban 

 มิถนุายน 2559 เปิดตวัหนว่ยธุรกิจใหม ่“จีเอ็มเอ็ม บราโว” (GMM Bravo) ในฐานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ 

ชูกลยุทธ์  “New Content Solution” สร้างนวัตกรรมจากการแปลงทรัพย์สินเป็น 

คอนเทนต์ ด้วยการนําคลงัเพลงและศิลปินในเครือแกรมมี่ มาพฒันาต่อยอดผลิตเป็น

คอนเทนต์เพ่ือนําเสนอผา่นหน้าจอทีวีและมลัติแพลตฟอร์ม ในรูปแบบซีรีส์ และรายการ

วาไรตีต้า่ง ๆ  

กลุม่บริษัทฯ ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือให้บริการโทรทศัน์ใน

ระบบดิจิตอล งวดท่ี 3 ให้แก่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ เมื่อวนัท่ี 27 มิถนุายน 2559 

 พฤศจิกายน 2559 ได้มีการลงนามสญัญาซือ้ขายหุ้นของบริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั (“เดอะ วนั 

เอ็นเตอร์ไพรส์”)ให้กบับริษัท ประนนัท์ภรณ์ จํากดั (“ประนนัท์ภรณ์”) โดยมีการเพ่ิมทนุ

จดทะเบียนอีกจํานวน 1,905 ล้านบาท รวมเป็นทนุจดทะเบียนใหม ่ 3,810 ล้านบาท 

โดยจํานวนเงินเพ่ิมทนุท่ีได้รับมาจากประนนัท์ภรณ์จะเพ่ิมเข้ามาท่ีช่อง ONE เพ่ือทําให้

ช่อง ONE เติบโตและพร้อมให้บริการตอ่สาธารณชนในอนาคด ซึง่ในปัจจบุนัเช่ือมัน่วา่

ทกุทา่นคงเคยได้รับชมรายการตา่งๆ ท่ีได้ออกอากาศทางช่อง ONE เป็นอยา่งด ี

โดยเฉพาะปรากฎการณ์ “พิษสวาท” ซึง่ทําให้ช่อง ONE เติบโตและเข้ามาครองใจผู้ชม

ทกุคนในวนันี ้

 ธนัวาคม 2559 หัวหน้า คสช. มีคําสั่งฉบับท่ี 76/2559 เร่ือง มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้ ประกอบการดิจิทัลทีวี  

ด้วยการขยายเวลาชําระค่าใบอนญุาตงวดท่ีเหลืออีก 3 งวดออกไปเป็น 6 งวด โดยคิด

ดอกเบีย้ตามอัตราดอกเบีย้นโยบาย ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทัง้ 

ให้สนบัสนนุคา่ใช้จ่ายการสง่สญัญาณโทรทศัน์ท่ีให้บริการทัว่ไปผ่านดาวเทียม เป็นเวลา 

3 ปี รวมถึงบริการโทรทัศน์สาธารณะท่ีนํารายการไปออกอากาศทางดาวเทียมเพ่ือ

ประโยชน์ของประชาชน โดยให้ใช้เงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) สนบัสนนุ 
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นอกจากนีย้งัให้ขยายระยะเวลาการถือครองคลืน่วิทยขุองหนว่ยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจท่ี

มีอยู ่537 คลืน่ ออกไปอีก 5 ปี จากเดิมท่ีมีกําหนดจะต้องสง่คืนให้ กสทช. ภายในเดือน

เมษายน 2560 

สัดส่วนรายได้แยกตามธุรกิจ 

1. กลุม่ธุรกิจเพลง ในปี 2559 มีสดัสว่นรายได้ 36% ลดลง 1% จากปี 2558 ท่ีมีสดัสว่นรายได้ 37%  

2. กลุม่ธุรกิจสื่อ (วิทย ุและ สื่อสิ่งพิมพ์) ในปี 2559 มีสดัสว่นรายได้ 12% ลดลง 5% จากปี 2558 ท่ีมีสดัสว่น

รายได้ 17% 

3. กลุม่ธุรกิจการให้บริการโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม ในปี 2559 มีสดัสว่นรายได้ 3% ลดลง 3% จากปี 2558 ท่ีมี

สดัสว่นรายได้  6% 

4. กลุม่ธุรกิจอ่ืน (ภาพยนต์  Home Shopping และอ่ืนๆ) ในปี 2559 มีสดัสว่นรายได้ 29% ซึง่เทา่กบัปี 2558  

5. กลุม่ธุรกิจการให้บริการดิจิทลัทีวี (ช่อง GMM25,ช่อง ONE)  ในปี 2559 มีสดัส่วนรายได้ 19% เติบโตขึน้ 

8% จากปี 2558 ท่ีมีสดัสว่นรายได้ 11% ทัง้นีข้้อเท็จจริงสว่นรายได้ปัจจบุนัของชอ่ง ONE นัน้ จะไมร่วมอยู่

ในงบรวมของบริษัทฯ เน่ืองจากเป็นกิจการร่วมค้า แต่กรณีนีนํ้ามาแสดงเพ่ือทําให้เห็นว่ารายได้ของดิจิทลั

ทีวีเติบโตขึน้มากอยา่งไร 

 ดงันัน้สรุปได้วา่หากบริษัทนํารายได้ของช่อง ONE มารวมแสดง บริษัทฯ ทํารายได้ในปี 2559  7,295 ล้าน

บาท ลดลง 15.2% จากปี 2558 ท่ีมีรายได้  8,598 ล้านบาท  ความแตกตา่งของทัง้ 2 ปีเกิดขึน้จากการปรับปรุงงบการเงิน

เน่ืองจากในปี 2559 บริษัทฯ ไมนํ่ารายได้ของช่อง ONE มารวมแล้ว  ดงันัน้หากพิจารณาอยา่งผิวเผินอาจจะสงสยัวา่บริษัทฯมี

รายได้ลดลงไปมากถงึ 15.2% แตข้่อเท็จจริงคือรายได้ท่ีลดลงไมไ่ด้เกิดจากผลประกอบการท่ีตํ่าลง  แตเ่กิดจากการท่ีในปี 2559 

บริษัทฯ ไมนํ่ารายได้ของช่อง ONE มารวม   

ทัง้นีห้ากถอดผลประกอบการของช่อง ONE ออกจะพบวา่บริษัทฯ มีรายได้ในปี 2559  7,247 ล้านบาท

ลดลงนัน้ จากการชะลอตวัของอตุสาหกรรมสือ่โฆษณาในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2560  

สรุปภาพรวมผลการดาํเนินงานด้านธุรกิจในปี 2559  โดยแยกรายกลุ่มธุรกิจ สรุปได้ดังนี ้

1. กลุม่ธุรกิจจีเอ็มเอ็ม มิวสคิ : มีรายได้ 2,876 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12 จากปี 2558 ท่ีมีรายได้ 3,252 ล้านบาท  

ปัจจยับวก คือ 

 Physical Product : เป็นรายได้หลกั ปีนีม้ีการออกซิงเกิล้ใหมก่วา่ 334 ซิงเกิล้ และอลับัม้รวม 466 อลับัม้ 

 รายได้การบริหารจัดการคอนเทนต์ดิจิทลัมิวสิคมีทิศทางท่ีดีและมีศกัยภาพท่ีสงูมากในการต่อยอด ในปีท่ี

ผา่นมายอดขายเพลงผ่านช่องทางดิจิทลัมีสดัสว่นท่ีสงูขึน้จนเกือบใกล้เคยีงกบั Physical Product บริษัทได้

ขยายความร่วมมือเพ่ือให้บริการออนไลน์สตรีมมิ่งบนมิวสิคแอพพลิเคชัน่ อาทิ JOOX, Line Music, Apple 

Music พร้อมรุกช่องทางโซเชียลมีเดียมากขึน้ เพ่ือมุง่เน้นผลลพัท์จากนิวมีเดียตา่งๆ ในการสร้างปฏิสมัพนัธ์

กบัผู้ ฟังผา่นยอดวิว ยอดแชร์ ซึง่สามารถนํามาตอ่ยอดรายได้โฆษณาสปอนเซอร์ 

 โชว์บิซ : ยอดขายบตัรคอนเสร์ิต Sold-out 

ข้อสงัเกต ุคือ 

 มีการชะลอตวัของอตุสาหกรรมบนัเทิง และโฆษณาในไตรมาส 4 
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2. กลุม่ธุรกิจจีเอ็มเอ็ม มีเดีย: มีรายได้ 1,772 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 8 จากปี 2558 ท่ีมีรายได้ 1,645 ล้านบาท   

ปัจจยับวก คือ 

 รายได้ในส่วนท่ีเพ่ิมขึน้มาจาก รายได้จากดิจิทัลทีวีช่อง  GMM25  มีแนวโน้มปรับสูงขึน้อย่างต่อเน่ือง 

สามารถสร้างความนิยมช่องให้เพ่ิมขึน้อย่างรวดเร็ว ติดอนัดบัท็อปเทนในกลุ่มผู้ชม อาย ุ15-34 ปี ซึง่เป็น

กลุม่เปา้หมายหลกัของช่อง โดยมีแรงหนนุสาํคญัจากความสําเร็จของซีรีส์คลบัฟรายเดย์ทบีูคอนทินิว ตอน 

เพ่ือนรัก เพ่ือนร้าย สะท้อนจุดแข็งของช่องด้านการสร้างสรรค์เนือ้หารายการท่ีโดดเด่น ด้วยรูปแบบการ

นําเสนอท่ีเข้าถึงคนรุ่นใหมท่ี่แตกตา่ง อีกทัง้บริษัทฯได้จบัมือกบัพนัธมิตรตา่งๆ เพ่ือตอบโจทย์ผู้ชมท่ีต้องการ

เข้าถึงคอนเทนต์ช่อง ผ่านแอพพลิเคชัน่ และช่องทางออนไลน์ เช่น ยทูปู เฟซบุ้ค ไลน์ รวมทัง้โซเชียลมีเดีย

ต่าง ๆ  ด้านธุรกิจเอไทม์-โชว์บิซยอดขายบัตรคอนเสิร์จ Sold-Out  จากคอนเซ็ปต์เฉพาะตัวในการ

จดัรูปแบบคอนเสร์ิตแตล่ะครัง้ เป็นจดุขายท่ีสร้างการเติบโตให้ธุรกิจเดินหน้าตอ่ไปได้ดี  

 ธุรกิจวิทยุมีแบรนด์ท่ีแข็งแรง ครอบคลมุฐานผู้ ฟังรวมกว่า 19 ล้านคนหากพิจารณายอดขายโดยไม่รวม

ผลกระทบในช่วงไตรมาสท่ี 4 รายได้จากวิทยุใน 9 เดือนแรกของปี 2559 ใกล้เคียงกับงวดเดียวกันของปี 

2558 

ข้อสงัเกต ุคือ 

 มีการชะลอตวัของอตุสาหกรรมบนัเทิง และโฆษณาในไตรมาส 4 

 

3. กลุม่ธุรกิจจีเอ็มเอ็ม วนั ดิจิทลัทีวี (ONE31) : มีรายได้ 48 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 93 จากปี 2558 ท่ีมีรายได้ 687 

ล้านบาท เน่ืองจากในปี 2559  ภายหลงัจากการจดัประเภทเงินลงทุนในบริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ เป็นเงิน

ลงทนุในการร่วมค้าและบนัทกึด้วยวิธีสว่นได้เสยี  รายได้ 48 ล้านบาทในปีนีม้ีนยัสาํคญัคือเป็นรายได้ท่ีเกิดจากการ

ขาย Library  สาํหรับผลประกอบการชอง เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ เป็นดงันี ้

 

 
ปัจจยับวก คือ 

 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณารายได้จากดิจิทลัทีวีช่องวนั 31 มีทิศทางท่ีดีขึน้อย่างต่อเน่ืองสอดคล้องกับ 

เรตติง้ของช่องท่ีก้าวขึน้สูก่ลุม่ผู้ นําท็อปไฟว์ของดิจิทลัทีวีช่องใหม ่ซึง่สว่นหนึง่มีผลมาจาก ความสาํเร็จอยา่ง
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ท่วมท้นจากละคร เร่ือง “พิษสวาท” นอกจากนีช้่องวัน 31 ได้ขยายความร่วมมือกับพันธมิตร ร่วมทํา

แคมเปญสง่เสริมการตลาด เพ่ือดงึกลุม่ลกูค้าของพนัธมิตรมาเป็นผู้ชมช่องเพ่ิมขึน้ 

ข้อสงัเกต ุคือ 

 รายได้สว่นท่ีลดลง เน่ืองจากภายหลงัการปรับโครงสร้างเงินลงทนุ สง่ผลให้ งบการเงินรวมในปีนีไ้มไ่ด้แสดง

ข้อมลูทางการเงินของสว่นงานดิจิทลัทีวีช่องวนั 31 อีกต่อไป ขณะเดียวกนัเอ็กแซ็กท์ก็ได้รับผลกระทบของ

การยตุิการผลติรายการเข้าช่องแอนะลอ็กฟรีทีวี เพ่ือนําคอนเท้นต์มาออกอากาศทางช่องวนั 31 ด้วย 

 มีการชะลอตวัของอตุสาหกรรมบนัเทิง และโฆษณาในไตรมาส 4 

 

4. ธุรกิจขายสนิค้า (Merchandise) : มีรายได้ 1,953 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 8  ประกอบด้วย 

 ธุรกิจโฮมช็อปปิง้มีรายได้ทัง้ปี เท่ากบั 1,710 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.6 จากปี2558 ท่ีมีรายได้ 1,738 ล้าน

บาท โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยในประเทศ ส่งผลให้กําลงัซือ้ชะลอตัวลง  รวมทัง้การชะลอตวัของ

อตุสาหกรรมบนัเทิง และโฆษณาในไตรมาส 4  แตโ่ดยภาพรวมบริษัทยงัมีศกัยภาพในการเติบโตสงู ในปีนี ้

โอช็อปปิง้มีฐานสมาชิกครบ 1 ล้านคน โดยให้ความสําคัญกับการเพ่ิมช่องทางเข้าถึงกลุ่มผู้ ชมต่างๆ 

ตลอดจนคดัสรรสนิค้าคณุภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของลกูค้า พร้อมมุ่งเน้นการทํากิจกรรม

เพ่ือสงัคมอยา่งตอ่เน่ือง 

 ธุรกิจการขาย Set Top Box และโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม : มีรายได้ทัง้ปี เทา่กบั 243 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 

37.8 จากปี 2558 ท่ีมีรายได้ 391 ล้านบาทรายได้ลดลงจากปีก่อน ตามภาวะชะลอตวัของการใช้งบโฆษณา

ในสื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและเคเบิล้ทีวี อย่างไรก็ตามบริษัทได้ปรับกลยุทธ์การขาย มุ่งเน้นเฉพาะ

ผลติภณัฑ์ท่ีตอบโจทย์ลกูค้า ควบคูก่บัการให้บริการท่ีดีและการบริหารสต็อกสนิค้า อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 

5. รายได้จากภาพยนต์และรายได้อ่ืนๆ มีรายได้ 646 ล้านบาท ซึง่ลดลงร้อยละ 24 จากปี2558 ท่ีมีรายได้ 850 ล้าน

บาท 

 รายได้มาจาก ธุรกิจภาพยนต์ : บริษัทฯ ได้ยุติการดําเนินงานของบริษัท จีทีเอช จํากัด ตัง้แต่วันท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 เป็นต้นไป และปรับเปลีย่นโครงสร้างการถือหุ้น พร้อมทัง้จดัตัง้บริษัทใหม ่ภายใต้ช่ือ บริษัท 

จีดีเอช ห้าห้าเก้า จํากัด พร้อมดําเนินงานธุรกิจภาพยนตร์ของบริษัทฯ ในปี 2559 โดยมีภาพยนตร์ท่ีออก

ฉาย จํานวน 2 เร่ืองได้แก่ “แฟนเดย์..แฟนกนัแค่วนัเดียว” และ “พรจากฟ้า” ทัง้นี ้บริษัทฯ มีเป้าหมายผลิต

ภาพยนตร์ท่ีมีคณุภาพออกสูต่ลาดอย่างต่อเน่ืองพร้อมสือ่สารทางการตลาดเชิงรุก เพ่ือผู้ รับชมยคุใหม ่และ

เพ่ิมโอกาสการขายลขิสทิธ์ิในตา่งประเทศ 

นอกจากนัน้   นางกานต์สดุา ได้นําเสนอสรุปผลการวดัเรตติง้โดย Advertising Association of Thailand และ AC 

Nielsen (ไมน่บัรวมทีวีแอนาลอ็กช่อง 3 ช่อง 5 และช่อง 7)  สรุปสาระสาํคญัดงันี ้

Advertising Expenditure ปี ค.ศ. 2011-2016 (พ.ศ. 2554-2559)  ในการเติบโตของการใช้สื่อโฆษณาทัง้ประเทศ

ตลอดระยะเวลา 6 ปีท่ีผ่านมาจะพบว่ามีอตัราเติบโตขึน้ร้อยละ  3.9  ทัง้นีใ้นปี 2016 มีการชะลอตวัของอตุสาหกรรมบนัเทิง 

และโฆษณาในช่วงไตรมาส 4  
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 ภาพรวมของการใช้สื่อโฆษณาทางทีวี จะพบว่าในปี 2559 มีอัตราการเติบโตของการใช้สื่อโฆษณาทางดิจิทัลทีวี

สูงขึน้จากปี 2558 จากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 29 ขณะท่ีสื่อโฆษณาทางแอนาล็อกทีวี ลดลงเหลือ 66% เคเบิลทีวีและทีวี

ดาวเทียมลดลงเหลอื 5% รายละเอียดตามแผนภาพด้านลา่ง  

 

Development on TV Advertisement 
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DTT CHANNEL RANKING 2014 - 2016 

 

 แสดงอตัราการเจริญเติบโตเรตติง้ของช่อง GMM25 และ ช่อง ONE ตัง้แตปี่ คศ.2014-2016 (พ.ศ.2557-2559) มีดงันี ้

 ช่อง ONE  

o วัดเรตติง้ช่วงทัง้วัน ของทุกช่วงอายุ : นับตัง้แต่ปี 2014 ช่อง ONE เร่ิมต้นจากอันดับท่ี  13 (TVR = 

0.048)  ปี 2015  เลื่อนขึน้มาเป็นอนัดบัท่ี 7 (TVR = 0.267) และใน ปี 2016  เลื่อนขึน้มาเป็นอันดับที่ 

6 (TVR = 0.527)  

o วดัเรตติง้ช่วงทัง้วนั ของช่วงอาย ุ15-34 ปี : นบัตัง้แตปี่ 2014 ช่อง ONE เร่ิมต้นจากอนัดบัท่ี  12 (TVR = 

0.045)  ปี 2015  เลื่อนขึน้มาเป็นอนัดบัท่ี 6 (TVR = 0.267) และใน ปี 2016  เลื่อนขึน้มาเป็นอันดับที่ 

5 (TVR = 0.432) 

 ช่อง GMM25  

o วดัเรตติง้ช่วงทัง้วนั ของทุกช่วงอาย ุ: นบัตัง้แต่ปี 2014 ช่อง GMM25 เร่ิมต้นจากอนัดบัท่ี  20 (TVR = 

0.011)  ปี 2015  เลือ่นขึน้มาเป็นอนัดบัท่ี 15 (TVR = 0.075) และใน ปี 2016  เลือ่นขึน้มาเป็นอันดับที่ 

13 (TVR = 0.136)  

o วดัเรตติง้ช่วงทัง้วนั ของช่วงอายุ 15-34 ปี : นบัตัง้แต่ปี 2014 ช่อง GMM25  เร่ิมต้นจากอันดบัท่ี  16 

(TVR = 0.012)  ปี 2015  เลื่อนขึน้มาเป็นอนัดบัท่ี 12 (TVR = 0.089) และใน ปี 2016  เลื่อนขึน้มาเป็น

อันดับที่ 8 (TVR = 0.171) 

 

ประธานได้เรียนเชิญ นายภาวิต จิตรกร (“นายภาวิต”) ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค ชีแ้จง

รายละเอียดทิศทางการดําเนินธุรกิจของสายธุรกิจ  
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นายภาวิตได้แถลงรายละเอียดทิศทางการดําเนินธุรกิจว่า บริษัทฯ มองธุรกิจเพลงป็นมากกว่าเพลง มีการเตรียม

ความพร้อมสําหรับรองรับการเข้าสู่โลกอนาคตท่ีจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างรุนแรง โดยมียุทธศาสตร์ 4C คือ Content  

Community  Collaboration และ CRM  ดงันี ้

1. ในส่วนของ Content นัน้ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการสร้างสรรค์ Content มากมายหลากหลายรูปแบบซึ่งได้รับ

การตอบรับเป็นอย่างดี และในปี 2560 จะเพ่ิมปริมาณการผลิตเพลงใหม่  809 เพลง (Singles) เร่ิมการทํา Full Album ของ

ศิลปินระดับแนวหน้า (Top Class) จํานวน 55 albums  ทํา Cover Album เพ่ิม 16 albums  การจัด ShowBiz อีก 19 งาน 

และมีการทํา Music series อีก 4 เร่ือง รวมทัง้มีการสร้างสรรค์สินค้าศิลปิน (Merch Product) 46 รายการ และสินค้าของ

ศิลปิน Top Class (Star Product) อีก 5 รายการ ทัง้นี ้สิ่งท่ีสาํคญัคือในสร้าง Content ท่ีมีคณุภาพคือ ต้องให้โดนใจ (Hit) ซึ่ง

แยกออกได้เป็น 3 มิติ คือ การฟัง (Listen) ซึ่งตลาดเพลง MP3 ยงัไปได้ ยงัมีเคร่ืองเลน่ในตลาด มองว่าโอกาสของ Physical 

Business ยงัคงไปได้  การรับชม (Watch) มีการแปรสภาพการชมเพลงในรูปแบบ Music Video เป็น Short Film หรือ  Music 

Series ในสว่นศิลปินจะมีการเพ่ิมความนิยมโดยการทํา Live Record โดยอาศยัสือ่ออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Youtube  Facebook 

เป็นต้น และสดุท้ายคือการสร้างประสบการณ์ร่วม (Experience) โดยการทํา ShowBiz การขายสินค้า และคาราโอเกะ โดยก็

จะเน้นพฒันา Karaoke ให้เข้าถึงผู้บริโภคมากขึน้ในรูปแบบ Mobile Karaoke เช่น การร้องเพลงผา่นมือถือ และการร้องเพลงท่ี

บ้าน เป็นต้น 

2. Community เป็นเร่ืองท่ีประสบความสําเร็จแล้ว และทําให้บริษัทฯเป็นอนัดบั 1 ในทกุแพลตฟอร์ม ทัง้ Facebook 

Instagram  Youtube และ Online Shop ของบริษัทฯ  โดยการสร้าง community ท่ีแข็งแรง หรือการทําการตลาดกบั Fanclub 

ท่ีเรียกว่า Fan-base Marketing  ทําให้ได้ข้อมูลท่ีชดัเจนเก่ียวกับพฤติกรรม ความต้องการ ความสนใจของลกูค้า และการใช้

จ่ายเก่ียวกบัสนิค้าของบริษัทฯ และนํามาใช้ประโยชน์เพ่ือให้เกิดการจบัจ่ายตรงจดุ และโดนใจ  

3. Collaboration เป็นยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือ โดยท่ีไม่ต้องลงทุนสร้าง Music Platform เอง  แต่เน้นการ

สร้างสรรค์ Content ท่ีมีคณุภาพ โดนใจท่ีสดุ เพ่ือทําการค้าร่วมกบั Platform  ซึง่เป็นคูค้่าทัง้ในและตา่งประเทศ ดงันี ้

3.1 Platform โดยสร้างความร่วมมือกบัสื่อ Streaming เพ่ือให้เข้าถึงสื่อท่ีมากขึน้ เพ่ือรายได้ท่ีมากขึน้ เช่น Spotify  

Google Play  Gushcloud  Dailymotion  AirPay  Netflix  Line TV  Joox Karaoke เป็นต้น 

3.2 Retail เป็นความร่วมมือเพ่ิมช่องทางการค้าขายทัง้ Physical และ Online ซึง่ประกอบด้วย ห้าง Modern Trade  

E-commerce และ TV Shopping  

3.3 Brand เป็นการร่วมมือท่ีมี Investment จาก Brand ด้วย เพ่ือสร้าง Content ท่ีมีคณุภาพมากขึน้ และสร้างรายได้

มากขึน้จาก Top Brand นัน้ ๆ  

4. CRM (Customer Relationship Management) เป็นเร่ืองการทํา Music Big Dataโดยนําฐานข้อมลูของลกูค้าท่ีใช้

จ่ายกบัสนิค้าและบริการของบริษัทฯ มาวิเคราะห์เพ่ือสร้างประโยชน์ 4 ด้าน คือ More product  More impact  More loyalty 

และMore profit  ซึ่งการใช้ Music Big Data กบั CRM จะช่วยให้สามารถสร้างสรรค์สนิค้าท่ีตอบโจทย์โดนใจ สามารถสง่มอบ

สนิค้าท่ีใช่ ได้ตามเวลาและสถานท่ีท่ีต้องการ สร้างความจงรักภกัดี เสมือนกบัการเข้าถึงลกูค้าได้โดยตรง หรือเป็นการค้าตรง

กบัลกูค้า ช่วยให้สามารถสร้างกําไรเพ่ิมเติมด้วยต้นทนุท่ีตํ่า และปริมาณการค้าขายท่ีมากขึน้   
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ประธานได้เรียนเชิญ นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม แชนแนล 

ดิจิทลั ทีวี ชีแ้จงรายละเอียดทิศทางการดําเนินธุรกิจของสายธุรกิจ ดงันี ้

 1. ธุรกิจวิทย ุ ท่ีผา่นมามีข้อสงสยัเร่ืองวิทยหุลายประการ เช่น ธุรกิจวิทยอุยูใ่นภาวะถดถอยหรือไม ่มีคนฟัง

หรือไม่ ทําให้มีปัญหาเกิดขึน้บ้าง บริษัทฯ จะพลกิวิกฤติให้เป็นโอกาสได้อย่างไร  มีผลจากการสํารวจและแผนการดําเนินงาน 

ดงันี ้

 

 ยงัมีคนฟังวิทยุอยู่เหรอ? เป็นคําถามท่ีหลายคนสงสยั หลายคนบอกคนฟังวิทยนุ้อยลงจากหลาย ๆ research ซึง่

จริง ๆ แล้ว หลายคนพดูตกไป 1 ประโยค คือคําวา่ “จากเคร่ืองรับวิทยุ”  ทัง้นี ้จากสาํรวจของบริษัท circle พบวา่ คนยงัคงฟัง

วิทยอุยู ่ เพียงแตเ่ปลีย่น device ในการรับฟัง ไปเป็น smart phone มากขึน้ในทกุ ๆ ปี จากสาํรวจอ่ืนก็เป็นไปในทางเดียวกนั 

โดยยงัมีคนฟังวิทยอุยู ่ถงึ 77% เมือ่เทียบกบัสือ่อ่ืน ๆ เพียงแตเ่ปลีย่นการฟังจากเคร่ืองรับวิทย ุไปฟังบนออนไลน์  ซึง่จากสถิติ

ออนไลน์ ของเอไทม์ออนไลน์ สามารถเป็นเคร่ืองยืนยนัได้วา่ คนยงัฟังวิทย ุ และบง่บอกถึงความสาํเร็จ ความเป็นผู้ นํา ของ

ผู้ผลติรายการวิทย ุทัง้ออฟไลน์ และออนไลน์ ได้เป็นอยา่งดี และจากผลสาํรวจของบริษัท circle ยงัมีความเห็นจากผู้ ฟังวา่ การ

ฟังวิทยเุป็นสว่นหนึง่ของชีวิต ถงึจะมีแหลง่การรับฟังเพลงในช่องทางอ่ืน ๆ แตว่ิทยก็ุเป็นช่องทางท่ีเลอืก และเหมาะกบัตนเอง

ท่ีสดุ เพราะมีคนเลอืกให้ มีความหลากหลาย ไมจํ่าเจ ไมเ่สยีเวลาในการหาเพลงฟังเอง แคเ่ปิดวิทยก็ุได้ฟังเพลงแล้ว 

 นอกจากนี ้ App AtimeOnline ท่ีมียอดดาวน์โหลดไปแล้วกวา่ 4 ล้าน และเพ่ิมขึน้เร่ือยๆ เป็นแอพฯท่ีคนฟังสามารถ

ถ่ายรูป สง่ข้อความ สง่รูป เห็นดีเจในห้องจดั และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ทําให้มียอดคนฟังทัง้ 3 คลืน่ เฉลีย่ 4,000,000 

IPs,15,000,000 IDs ตอ่เดือน หรือแม้แตส่ือ่ Social Media ท่ีมียอด page like หรือยอด Engagement รวมถงึ สถิติของยอด 

Facebook Live ก็เป็นผู้ นําแบบทิง้คูแ่ขง่หลายช่วงตวั รวมทัง้ Atime Showbiz ท่ีใช้วิทยเุป็นสือ่หลกัในการโปรโมท ขายบตัร 

SOLD OUT ในทกุคอนเสร์ิตท่ีจดัขึน้ ก็เป็นอีกสิง่หนึง่ท่ียืนยนัถึงความสาํเร็จของธุรกิจวิทย ุ

 

 ก้าวต่อไปของธุรกิจวทิยุ 

 CHILL ONLINE  เพ่ือตอบสนองคน GEN C: The Connected Consumer ท่ีมีพฤติกรรมใช้สือ่ดิจิตอลรอบตวั

ตลอดเวลา โดยไมข่ึน้กบัอาย ุหรือ คน GEN Chill ด้วยยอดคนฟัง Chill ทางออนไลน์ท่ีสงูสดุมาโดยตลอด โดยสงูถงึ 1.6 ล้าน 

IPs และ 6.5 ล้าน IDs  Chill จึงถกูผลกัดนัให้เป็นวิทยอุอนไลน์เต็มรูปแบบ เป็นคลืน่แรกท่ีไมไ่ด้มีแคก่ารฟังเพลง แตจ่ะเป็น 

Application ท่ีมี Playlist หลากหลายรูปแบบให้เลอืกฟัง สามารถจดัทํา Playlist ให้เข้ากบับคุลกิของสนิค้าท่ีให้การสนบัสนนุก็

ได้ นอกจากนัน้ก็ยงัมี Live Event ตา่ง ๆ  มีเกมส์สนกุ ๆ  มีการแชท พดูคยุ และอ่ืน ๆ ท่ีมากกวา่การฟังวิทยอุอนไลน์ทัว่ไป  

นอกจากนี ้จะมีรายการ Talk Show ใหม ่ๆ เน้นชาว Office คือ “โปง้-เชา #ชีเ้ปา้ดาวออฟฟิศ” และอีก 1 Talk Show ท่ีจะเปิด

โอกาสให้ชาวออฟฟิศเข้ามาพดู เข้ามาเมนท์ เข้ามาเลา่ เข้ามาระบาย ทกุเร่ืองในออฟฟิศ กบัช่วง “#ใต้โต๊ะทํางาน” โดยดีเจ

พนัล้าน เผือก-พงศธร และดีเจอาร์ต 

 

 NEW EFM 104.5 บนความถ่ีใหม ่104.5 MHz ด้วยการรวมสิง่ท่ีดีท่ีสดุ บนหน้าปัดวิทย ุมาไว้ท่ีน่ี 

 DJ ท่ีดงัท่ีสดุ มียอด Follow รวมกนัแล้วกวา่ 9,000,000 Followers  

 เพลงเพราะ อารมณ์ดี ท่ีเลอืกสรรเพลงฮิตท่ีสดุ ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจบุนั 

 รายการทอล์คท่ีดงัท่ีสดุบนหน้าปัดวิทย ุมีฟังและคนดทูาง Facebook มากเป็นอนัดบั 1 ของเมืองไทย 

 เทศกาลดนตรีท่ีดงัท่ีสดุ ท่ีหนุม่-สาวออฟฟิศมารวมตวักนันบัหมื่นทกุครัง้ ภายใต้การร่วมกนัจดัของ EFM 

และ Chill Online ภายใต้ช่ือใหม ่EFM Chill on the Beach และ EFM Chill on the Hill 
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 GREEN WAVE เพลงด ี ๆ กบัความรู้สกึด ี ๆ  เป็นรายการวทิยท่ีุทรงพลงัมากท่ีสดุ และเป็นคลืน่อนัดบั 1 ของ

เมืองไทย ด้วยรางวลัจากหลาย ๆ สถาบนัในทกุ ๆ ปี เป็นเคร่ืองยืนยนัได้เป็นอยา่งดี ถึงคณุภาพของรายการ Green Wave และ 

Green Wave ยงัมีกิจกรรมร่วมกบัคนฟังสร้างสิง่ดี ๆ ด้วยการบริจาค เงิน สิง่ของ ช่วยเหลอืผู้ ท่ีเดือดร้อน และมลูนิธิตา่ง ๆ 

มากกวา่ 30 ล้านบาท และปัจจบุนั Green Wave ก็ได้ร่วมกบัช่อง GMM25 จดัทําโครงการ 25 กิจกรรมทําดีตามรอยพอ่ ตลอดปี 

2560 นี ้

 นอกจากนี ้ ยงัมชี่วง Club Friday ซึง่เป็นช่วงท่ีดงัท่ีสดุบนหน้าปัดวิทยขุองเมืองไทย ท่ีสามารถตอ่ยอดไปเป็นละคร 

ซีรีส์ทางทีวี ท่ีได้รับความนิยมอยา่งสงู  และ Green Concert คอนเสร์ิตการกศุลท่ียิ่งใหญ่มาอยา่งยาวนาน บตัรขายหมดทกุ

ครัง้ จนมาถงึปีท่ี 20 แล้ว 

 

จากรายละเอียดข้างต้นคือ สว่นของการดําเนินธุรกิจวิทย ุ ท่ีบริษัทฯ มีความมุง่มัน่ท่ีจะพลกิวกิฤตใิห้เป็นโอกาส โดย

ในปีนีบ้ริษัทฯ ได้ก้าวเข้าสูก่ารเป็นวิทยอุอนไลน์อยา่งเตม็รูปแบบ โดยเร่ิมจากนําคลืน่วิทย ุChill ไปเป็น Chill Online เป็นคลืน่

แรก รวมทัง้บริษัทฯ ยงัได้ผนกึกําลงัรวมกบัคลืน่วิทยทุัง้หมดท่ีบริษัทฯ มีอยูค่ือ NEW EFM 104,5 และ Green Wave 106.5 

 

2. ธุรกิจดิจิทลัทีวี GMM 25  เร่ิมต้นจากท่ีบริษัทฯ ได้ประมูลทีวีดิจิทลัมาจํานวน 2 ช่อง คือช่อง GMM25 และ ช่อง 

ONE ในปัจจบุนั  ซึง่บริษัทฯ ได้ กําหนดกลุม่เปา้หมาย เพ่ือสร้างความแตกตา่งและชดัเจนให้กบัทัง้ 2 ช่อง  ดงันี ้

  

 

 

คณุ. . .รู้จกัเราดีแคไ่หน 

 

 

น่ีคือ 10 เร่ืองปังที่คุณ(อาจ)ยงัไม่รู้เกี่ยวกับ GMM25 

เร่ืองแรก เฟรนด์เราเยอะ FANเราแยะ 

GMM 25 เรามีผู้ชมสงูถึง 5 ล้าน 6 แสนคนตอ่วนัและยงัมเีพ่ือนครอบคลมุทัง้ Facebook YouTube Twitter 

Instagram นบัแล้วมากกวา่ 8 ล้านคน ซึง่นบัวนัก็ยิง่พุง่ทะยาน แบบแรงไมห่ยดุ ฉดุไมอ่ยู ่

เร่ืองที่ 2   เราโตไว ใครใครก็ร๊ากกก 

ภายในปีเดียว ผู้ชมช่อง GMM25 ก็โตขึน้กวา่ 55% อยา่งก้าวกระโดด ยงั ยงัไมห่มดเพียงแคน่ัน้คะ่  Fan 

Page GMM 25  Thailand ของเราก็มียอดผู้ติดตามมากขึน้ถงึ 100% ด้วย เรียกวา่ GMM 25 ช่องนีท่ี้ใครๆ

ก็รัก 

เร่ืองที่ 3 เราครองสถติิสูงสุดของการแบ่งปัน! 

GMM 25 คือ อนัดบัท่ี 1 จากสถิติการแชร์โพสต์สงูสดุ ในบรรดาแฟนเพจของทีวีดจิิทลั เร่ืองนีพ่ี้มาร์ค 

ซคัเคอร์เบิร์กรู้ดกีวา่ใคร อ๊ะ ๆ สือ่ไทยเช่นโพสทเูดย์ก็คอนเฟิร์ม 

นอกจากใครตอ่ใคร พากนัแชร์ในโลกออนไลน์แล้ว 

ในสว่นโลกของทีวีนัน้ Greenwave และ GMM25 ก็ได้จบัมือร่วมกนัทําความดี กบั โครงการ 25 กิจกรรม 

ทําดีตามรอยพอ่  ทําดีทกุเดือน ทําดีทัง้ปี  ทําแตเ่ร่ืองดีดี เรียกวา่อ่ิมบญุกนัทัง้ประเทศเลย 
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เร่ืองที่ 4  เราคือสถานีโทรทัศน์ออร์แกนิค เท่ เก๋ไก๋ ไร้สารพิษ 

ยอดไลค์เป็นแสน ยอดแชร์เป็นหมื่น ไมต้่องพึง่ Boots หรือซือ้ Ad Sponsor ทัง้หมดล้วนมาจากแฟนตวัจริง 

รักจริง ไลค์จริง และ ทกุกิจกรรมทําดีท่ี GMM 25 จัดขึน้ แฟน ๆ หลัง่ไหล เทใจอนับริสทุธ์ิให้การสนบัสนุน

อยา่งหนาแนน่ จนเราขอพดูวา่ แฟน GMM 25 นา่รักท่ีสดุ 

เร่ืองที่ 5  เพศฉัน เพศเธอ เพศตรงข้ามหรือข้ามเพศ เรากวาดเรียบ! 

เราเปิดกว้างเพ่ือแฟนๆ ทกุเพศ  GMM25 เราเป็นช่องเดียวท่ีทลายกําแพงเร่ืองเพศ ตอบโจทย์ผู้ชมทกุเพศ

ด้วย Content เผ็ด แซบ่เวอร์  จ๊ีดใจสาว โดนใจผู้  กระตกุต่อมเก้ง กวาง บ่าง ชะนี เรียกได้วา่เราคือศนูย์รวม

ของคนรุ่นใหมท่ี่เรียกได้วา่เพศไหนๆ ก็มี GMM25 เป็นท่ีหนึง่ในใจเสมอ 

เร่ืองที่ 6  เราคือผู้นําเลดีส้ายพันธ์ุแกร่ง 

เพราะ GMM 25 คือศนูย์รวมสตรีมีพาวเวอร์ แข็งแกร่งอยา่งไร้เทียมทาน ทัง้พิธีกร คนทํางาน เพราะเรารู้วา่

ผู้หญิงมอํีานาจในการตดัสนิใจสงูมาก โดยเฉพาะกบัเหลา่บรรดาผู้ชายท่ีเกรงใจแฟน ใช่มัย้คะคณุพอ่บ้าน 

เร่ืองที่ 7 คนดูสายเปย์ พร้อมทุ่มเทเพื่อความสุข 

ผู้ชม GMM 25 จดัว่าเป็นกลุม่คนฐานะดีมากถึง 77 % และกลุม่เป้าหมายหลกัของเราก็อยู่ในช่วงอาย ุ15 

ถึง 34 ปี มีกําลงัซือ้ท่ีพร้อมจบัจ่ายใช้สอยอยา่งคนเทสดี มีระดบั เปย์เต็มท่ีเต็มกําลงัเพ่ือผู้  เพ่ือความสขุ  

เร่ืองที่ 8 คนปากกล้า ขาเมาส์ เรียกเราว่า “ตัวแม่” 

GMM 25 สง่ตอ่ความจดัจ้านจาก Content สูค่อมเมนท์อยา่งเมามนั  พิธีกรเราแซบ่ใหญ่ไฟกระพริบทกุคน 

เร่ืองที่ 9 แค่เราแตะบ่า นํา้ตาคุณก็ไหล 

GMM 25 คือเจ้าแหง่ดรามา่ สายมโน สายจิน้ สายฟิน ท่ีอินจดักนัทัง้ประเทศ 

เร่ืองที่ 10 เราเป็นตัวแสบที่สุด  

เพราะเราคือจอมสร้างเร่ือง ท่ีครบเคร่ืองทกุอารมณ์ ได้รับความนิยมมากมายจนกลายเป็นกระแสท่ีใครต่อ

ใครก็พดูถึง GMM 25 มีซีรีส์ ดีท่ีสดุ ปังท่ีสดุ และเยอะท่ีสดุในเมืองไทย 

 

 และการกําหนดกลุม่เปา้หมายท่ีชดุเจนของชอ่งคอืผู้ชมอายใุนช่วงอาย ุ 15-34 ปี ทําให้มีคอนเทนต์แปลแหวกแนว 

การทํางานแบบคนรุ่นใหม ่ทําให้ช่อง GMM25 จงึเป็นท่ีรู้จกัจดจําและเติบโตอยา่งรวดเร็ว  และมีการจบัมือกนักบับริษัทในกลุม่

ของเรา ท่ีมุง่ไปสูก่ลุม่คนรุ่นใหมเ่ช่นเดยีวกนัไมว่า่จะเป็น GDH 559   GMM TV  และ GMM Bravo  ซึง่ได้ผลติคอนเทนต์ท่ีเป็น

ซีร่ีส์ และละครท่ีนา่สนใจมากมาย และน่ีคือจดุแขง็ของ GMM25 

 

3. ธุรกิจ Media เราเช่ือว่ามีน้อยบริษัทฯท่ีจะมีครบสมบรูณ์เหมือนบริษัทฯ ของเราท่ีได้ผนึกกําลงักนัและตอบโจทย์

ลกูค้าได้แบบ One Stop Shopping และเป็นพลงัแหง่การสือ่สารท่ีครบวงจรในแบบ GMM Media ดงันี ้

 

Gmm 25 ช่องของคนรุ่นใหม่ ท่ี นําเสนอ Content ท่ีแตกต่าง ไม่เหมือนใคร เอาใจคนรุ่นใหม่วัย 15 – 34 ปี  

โดยเฉพาะ Content  ของเรามีคนแชร์มากเป็นอนัดบั1  บน Social Network 

 

Atime Media ผู้ นําวงการวิทยุมากกว่า 20 ปี  ไม่ว่าจะเป็น Green Wave  EFM หรือ Chill online  3 คลื่นดัง ท่ี

ครอบคลมุทกุกลุม่เปา้หมายมีคนฟังเพลงรวมกนัมากกวา่ 15 ล้าน ไอดี ตอ่เดือน  บนโลกออนไลน์ นอกจากนี ้เรายงั

เป็นผู้ นําในการจดั Event ท่ีเป็นท่ีรู้จกัและถกูพดูถึงในกระแสตลอดเวลา  ไม่วา่จะเป็นกิจกรรมของรายการวิทย ุ การ

ทอ่งเท่ียวในแบบเอ็กคลซูีฟ จาก Atime Traveller  หรือ โชว์ยิ่งใหญ่จาก Atime Showbiz 



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน) 

16 | ห น้ า  

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

และอีกสิ่งหนึ่งท่ีเป็นเคร่ืองยืนยันของพลงั GMM Media ได้เป็นอย่างดีก็คือ   สถิติอนัน่าทึ่งบนโลกออนไลน์เรามี

ผู้ติดตามรวมกันถึง 18  ล้านคน พลงัจากสื่อทัง้หมดของ Gmm media  ได้สร้างปรากฎการณ์ความสําเร็จมาแล้ว

มากมาย  ถ้าคุณต้องการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร เพ่ือให้มีพลงัสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง

กว้างขวาง ง่ายต่อการจัดการ  และวางแผนอย่างเป็นระบบ โดยมี Contact point แค่จุดเดียว  นึกถึงเรา  GMM 

Media พลงัแหง่สือ่ครบทกุวงจร พร้อมท่ีจะพาคณุไปสูจ่ดุหมายด้วยความสาํเร็จอยา่งแนน่อน 

 

ซึ่งทัง้หมดคือพลังของ Media ท่ีบริษัทฯมีและได้ทําหน้าท่ีเป็น On Stop Shopping ทัง้ On air Online และ On 

ground ไปพร้อม ๆ กนั  และขอนําเสนอคอนเทนต์ใหมล่า่สดุของช่อง GMM25 ท่ีคาดวา่จะออกอากาศในช่วงเดือนกรกฎาคม 

2560 คือ  Hotwave music award 2017 และ สามแยกปากหวาน  รวมทัง้ละครใหม่ๆ  อีกมากมายฝากให้ทกุทา่นช่วยติดตาม

กนัด้วย 

 

หลงัจากนัน้ประธานได้เรียนเชิญ นายเดียว วรตัง้ตระกูล รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม วนั ดิจิทลั 

ทีวี ชีแ้จงรายละเอียดผลการดําเนินงานและทิศทางการดําเนินธุรกิจของสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม วนั ดิจิทลั ทีว ี

นายเดียว แจ้งว่าตามท่ีได้รับมอบหมายจากนายถกลเกียรติ  วีรวรรณให้เป็นตวัแทนมาแถลงผลการดําเนินงานและ

ทิศทางการดําเนินธุรกิจของสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม วนั ดิจิทลั ทีวี  (ช่อง ONE) สามารถสรุปได้ดงันี ้

ในปัจจุบนักระแสโลกดิจิทลั มีการแย่งชิงผุ้ชม แต่ช่องวนัมัน่ใจในคอนเทนต์ท่ีดีจะสามารถดึงให้ผู้ชมมาสนใจเราได้  

ดงัคํากลา่วท่ีวา่ “Content is the king” 

ในปี 2016  ถือว่าเป็นปีท่ีช่อง ONE มีการเติบโตอย่างมีนยัสําคญั  เพราะว่าเรามีคอนเทนต์ท่ีได้สร้างปรากฎการณ์ 

“พิษสวาท”  ซึง่ทลายกําแพงความเช่ือเดิมๆ ว่า ละครดีๆ ต้องอยุ่ทีวีเดิมๆเทา่นัน้ แตเ่ร่ืองพิษสวาทซึง่โดง่ดงัมากมาออกอากาศ

ในทีวีดิทลัแทน  

ความสาํเร็ขของช่อง ONE ในปีท่ีผา่นมาเรามีกลยทุธ์ในการดําเนินการท่ีกําหนดไว้ 3 เร่ืองคือ 

1. ขยีค้วามสาํเร็จในจดุแข็งท่ีเรามี คือเร่ืองละครให้แข็งแรงมากขึน้เร่ือยๆ  

2. ขยายกลุม่เปา้หมายให้มีความหลายหลายมากขึน้ 

3. ตอกยํา้ความสาํเร็จของแบรนด์และตอ่ยอดให้ขยายออกไป 

โดยมีตวัอยา่ง Content ท่ีประสบความสาํเร็จในปีท่ีผา่นมาดงันี ้

 

 

-จงใจเวน้ว่าง- 
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นอกจากละครเร่ือง”พิษสวาท”ท่ีประสบความสําเร็จอย่างมากกมายแล้ว ยงัมีละครเร่ือง “เงาอโศก”  และลา่สดุคือ 

“ราชินีหมอลํา” ท่ีดึงให้กับช่อง ONE ได้อย่างมากมาย ชนะเรตติง้ช่องหลกัได้ทําให้ฐานตนดขูองช่อง ONE เพ่ิมมากขึน้และ

แข็งแกร่งขึน้เร่ือยๆ 

ช่วง Sitcom ซึง่ยงัคงเป็นคอนเทนต์ท่ีแข็งแรงมากของช่อง ไมว่่าจะเป็น Sitcom เดิมท่ีโด่งดงัตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนั 

เช่น “เป็นต่อ”  ก็ยงัคงเป็นคอนเทนต์ท่ีแข็งแรงมาก รวมทัง้ได้สร้าง Slot เวลาใหม่เพ่ือให้รองรับ Sitcom เร่ืองใหม่ ได้แก่ “เสือ

ชะนีเก้ง” ซึ่งสามารถสร้างเรตติง้ได้ถึง 2.5 ซึ่งเป็นเรตติง้พืน้ฐานท่ีจะเติบโตขึน้ได้ในอนาคต  “บางรักซอย 9/1”  “รักแท้แม่ไม่

ปลืม้” และ “สตูรรักสตูรชลุมนุ” 

นอกจากนีย้งัมีรายการ Variaty ใหม่ เพ่ือขยายฐานเพ่ิมได้อีก ได้แก่รายการ “Bachelor Thailand”  รุ้ไหมใครโสด มี

การปรับโฉม more luxury  รับเรตติง้ดีมากๆ อยา่งตอ่เน่ืองตลอดหลายเดอืน และแมเ่หลก็สาํคญัคือรายการ “ศกึวนัดวลเพลง”: 

ซึง่เป็นรายการประกวดร้องเพลงท่ีได้รับความนิยมอย่างต่อเน่ืองเป็นปีท่ีสองจากผุ้ชมต่างจงัหวดั ซึ่งเรตติง้เคยขึน้ถึง 5-6 แล้ว 

ซึ่งเป็นการขยายฐานจากกลุม่ผู้ชมกลุม่เมือง ไปยงัผู้ชมต่างจงัหวดั  และต่อมาได้มีการสร้างศึกวนัดวลเพลงเด็กบ่ายวนัเสาร์

และศึกวนัดวลเพลงเสาร์ห้า ออกอากาศช่วงเย็นวนัเสาร์ และได้รับการตอบรับเรตติง้ 4 เท่ากบัเป็นการตอกยํา้ความสาํเร็จของ

คอนเทนต์เดิม แตเ่ป็นเซคเมนต์ใหม ่ 

อตัราการเติบโตของเรตติง้ของช่อง ONE ในช่วงอาย ุ15 ปีชึน้ไป เปรียบเทียบในช่วงเวลาเดี่ยวกนัของเดือนมีนาคมปี 

2560 กบัเดือนมีนาคม 2559 ซึง่จะพบวา่มีการเติบโตเรตติง้อยา่งมากในทกุพืน้ท่ีในกลุม่ผู้ชมทัว่ประเทศ (Nation wide) เติบโต

กวา่ปีท่ีผ่านมา 41 % ภาพรวมของช่องเติมโตมีความเติบโตอย่างต่อเน่ือง กลุม่ผู้ชมของกรุงเทพและปริมณฑลเติบโตขึน้ 38% 
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และโดยเฉพาะในกลุม่ผู้หญิงกรุงเทพและปริมณฑลซึง่เป็นกลุม่ท่ีมีอํานาจควบคมุในการซือ้ซึง่มีอตัราการเติบโตท่ีก้าวกระโดด

ถึง 53%  ดงัแผนภาพ 

 

อตัราการเติบโตของเรตติง้ของช่อง ONE ในทกุประเภทรายการ ก็มีการเติบโตอยา่งมีนยัสาํคญัเช่นกนัไมเ่ฉพาะละคร

เทา่นัน้ ดงัแผนภาพด้านลา่งจะสงัเกตไุด้ว่าในทกุประเภทรายการไมว่า่จะเป็น ละคร ซึง่เติบโตถึง 77% (Rating 2.37) มินิซีร่ีส์/

ซิทคอม ซึ่งเติบโตถึง 303% (Rating 2.44) เกมส์โชว์ (รู้ไหมใครโสด  อกัษรลา่แสน) ซึ่งเติบโตถึง 100% (Rating 1.43) Talent 

Contest (ศึกวนัดวลเพลง) ซึง่เป็นรายการท่ีแข็งแรงมากอยู่แล้วก็ยงัเติบโตขึน้อีกถึง 17.3% (Rating 2.52) วาไรตี ้(Top Chef) 

ซึ่งเติบโตถึง 112% (Rating 1.48)  ประเภทกีฬา (มวย mx muay x treame ท่ีมีกิติกา สีสัน) เพ่ือขยายกลุ่มผู้ ชมผู้ ชาย ซึ่ง

เติบโตถึง 100% (Rating 1.00) 
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อนัดบัท่ีของช่องวนัช่วงไพร์มไทม์เป็นอนัดบั 4 โดยเฉพาะในช่วงอาย ุ15 ขึน้ไป(กรุงเทพและปริมณฑล)มีดงันี ้ 

 

นอกเหนือจากเรตติง้นัน้แล้วในสว่นของ Social Media Online กลุม่ผุ้ชมท่ีดผูา่นออนไลน์ตา่งๆ มากมาย ซึง่เป็น

ช่องทางในการสร้างรายได้ใหมข่องช่องเช่นกนั เช่น YouTube มยีอดววิสงูถงึ 2,700 ล้านววิ Line TV มียอดวิวสงูถึง 736 ล้าน

วิวหรือ Facebook ,มียอดผู้ตดิตาม (Follower) สงูถึง 9.6 ล้าน Followers  ซึง่ทัง้หมดนีอ้ยูใ่นลาํดบั Top 3 

 

หลงัจากนัน้นายเดียวได้นําเสนอรายการละครเด่นๆ ท่ีกําลงัจะออกอากาศในปี 2560 ((upcoming 2017) เช่น  เกม

มายา /เธอคือพรหมลิขิต /เสน่หา diary) ให้ทุกท่านได้รับชมรับชมผ่านเทปวีดีทศัน์บนัทึกภาพและเสียง (VTR)  รวมทัง้ช่อง 

ONE จะมีละครใหญ่ 2 เร่ืองคือ ชายไมจ่ริงหญิงแท้ และ ลา่ 
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ประธานหวงัวา่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นจะมีความเช่ือมัน่จากคําแถลงถึงทิศทางการดําเนินธุรกิจของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

(CEO) ทัง้ 3 สายธุรกิจของบริษัทฯ 

นอกจากการดําเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างมัน่คงและยัง่ยืนแล้ว บริษัทฯ ยงัให้ความสําคญักับการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีและการพฒันาอย่างยัง่ยืน ซึ่งเป็นท่ีน่ายินดีว่าในปี 2559 บริษัทฯได้รับการประเมินด้านการกํากับดแูลกิจการของ

บริษัทจดทะเบียนประจําปี 2559 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดบัสงูสดุคือ “ดีเลิศ” ติดต่อกัน

เป็นปีท่ี 6 นอกจากนีย้ังได้รับรางวัลแห่งความสําเร็จในฐานะองค์กรท่ีมีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ โดยยึดหลกั

บรรษัทภิบาล มีความรับผิดชอบและทําสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมด้วย ซึ่งได้เปิดเผยอยู่ในรายงานประจําปีท่ีได้จดัสง่ให้กับ 

ผู้ ถือหุ้นแล้ว 

ผู้ดําเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามข้อสงสยั โดยคําถามและความเห็นตา่งๆ ใน

วาระนี ้ได้มีการบนัทกึไว้ตามเอกสารแนบท้ายรายงานฉบบันี ้

เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน  ผู้ดําเนินการประชุมจึงได้สรุปว่าท่ีประชุม

รับทราบผลการดําเนินงานในรอบปี 2559 และรับทราบรายงานประจําปี 2559  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด  

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เรียนเชิญ ดร.นริศ ชัยสูตร (“ดร.นริศ”) ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ แถลง 

ตอ่ท่ีประชมุ  

ดร.นริศ กลา่วว่างบดลุ (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้ความ

เห็นชอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานของผู้สอบบญัชี งบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบ

การเงินของบริษัทฯ มีข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วนตามข้อเท็จจริงและได้รับการจดัทําตามมาตรฐานบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป โดยได้

ผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ แล้ว คือ นายเติมพงษ์ โอปนพนัธ์ุ วาย จํากดั โดยผู้สอบบญัชี

ได้แสดงความเห็นวา่งบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินโดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน 

จากนัน้ ดร.นริศ ได้มอบหมายให้ นางกานต์สุดา เป็นผู้ สรุปสาระสําคัญของงบการเงินให้ท่ีประชุมพิจารณา  

สรุปสาระสาํคญัได้ดงันี ้ 

 

 

-จงใจเวน้ว่าง- 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

งบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี 2559 สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559  มีรายละเอียดดังนี ้

เพิ่ม/(ลด)

% % เพิ่ม/(ลด) (ร้อยละ)

รายได้หลักรวม 7,295 100% 8,598 100% (1,304) -15%

ต้นทุนขายและบริการ 4,586 63% 5,743 67% (1,157) -20%

กําไรขั้นต้น 2,708 37% 2,855 33% (147) -5%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,807 38% 3,528 41% (721) -20%

กําไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้อื่น ส่วนแบ่งกําไร 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษี
(98) -1% (673) -8% 574 -85%

รายได้อื่น 135 2% 146 2% (10) -7%

กําไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งกําไร ค่าใช้จ่ายทาง

การเงิน และภาษี
37 1% (527) -6% 564 -107%

Impairment assets (55) -1% (1,030) -12% 975 100%

Divestments Gain(Loss) 0 0% 959 11% (959) -100%

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบ.ร่วม 17 0% 5 0% 12 268%

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากบ.ร่วมค้า (353) -5% (338) -4% (15) 5%

EBIT (354) -5% (931) -11% 577 -62%

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 188 3% 272 3% (83) -31%

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (9) 0% (67) -1% 58 -86%

กําไร(ขาดทุน) สําหรับปี (533) -7% (1,135) -13% 602 -53%

MI (13) 0% 10 0% (24) -229%

กําไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบ. (520) -7% (1,145) -13% 625 -55%

(หน่วย : ล้านบาท)
12M'16 12M'15

 

สรุปสาระสาํคัญของงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี 2559 เทียบกับปี 2558 ดังนี ้

นางกานต์สุดาได้ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า งบกําไรขาดทุนสําหรับปีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้า การให้บริการและคา่ลขิสิทธ์ิทัง้สิน้ 7,295 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 15% หรือประมาณ

1,304 ล้านบาท เน่ืองจากไมไ่ด้รวมรายได้ช่อง One และผลกระทบจากไตรมาสท่ี 4   

ต้นทนุขายและบริการ 4,586 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 20% หรือประมาณ 1,157 ล้านบาท สง่ผลให้กําไรขัน้ต้น

เหลอื 2,708 ล้านบาท ตํ่ากวา่ปี 2558 5% หรือประมาณ 147 ล้านบาท  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการประมาณ 2,807 ล้านบาท เน่ืองจากมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมี

ประสทิธิภาพ ขณะท่ีรายได้อ่ืนเทา่กบั 135 ล้านบาท สง่ผลให้ขาดทนุก่อนรายได้อ่ืนและภาษีเทา่กบั 98 ล้านบาท ขาดทนุลดลง

จากปี 2558 574 ล้านบาท  อย่างไรก็ตาม Impairment Asset -55 ล้านบาท เป็นของการตัง้ไว้สําหรับ GMMb ซึง่ปิดกิจการไป

แล้ว และไม่มี Divestments Gain ในปีนี ้ เมื่อหักส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 17 ล้านบาท และหักส่วนแบ่ง

ขาดทนุจากบริษัทร่วมค้า คือช่อง One 353  ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 188 ล้านบาท และภาษีเงินได้นิติบคุคล -9 ล้าน

บาทแล้ว สง่ผลให้บริษัทมีขาดทนุสาํหรับงวด 533 ล้านบาท สว่นท่ีเป็นของผู้ ท่ีมีสว่นได้เสยีท่ีไมม่ีอํานาจควบคมุของบริษัทยอ่ย 

13 ล้านบาท และผลขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทปี 2559 เท่ากับ 520 ล้านบาท ซึง่ผลประกอบการดีขึน้ถึง 625 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55 จากปี 2558 ซึ่งมีผลขาดทุน 1,145 บาท ทัง้นีผ้ลขาดทนุเกิดจากธุรกิจดิจิทลัทีวียงัอยู่ในช่องการ

ลงทนุเพ่ือสร้างฐานผู้ชมและเรตติง้ 

ดงันัน้บริษัทขาดทนุสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทในปี 2559 เป็นเงิน 520 ล้านบาท 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

งบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี ้

สินทรัพย์รวม 

เพิ่ม/(ลด)

(ร้อยละ)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด             868,821           1,058,808 (189,986) -18%

ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น 1,397,272 1,414,957 (17,685) -1%

สินค้าคงเหลือ 370,797 300,990 69,807 23%

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 607,738 571,753 35,985 6%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,244,629 3,346,508 (101,879) -3%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุน 543,561 895,588 (352,028) -39%

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 429,879 524,046 (94,167) -18%

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 684,313 348,602 335,710 96%

ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 1,608,499 1,739,140 (130,641) -8%

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 486,471 416,019 70,452 17%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 251,234 319,712 (68,477) -21%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,003,957 4,243,107 (239,150) -6%

รวมสินทรัพย์ 7,248,586 7,589,615 (341,029) -4%

(หน่วย : พันบาท)
ณ 31/12/2559 ณ 31/12/2558 เพิ่ม/(ลด)

 

หนีส้นิรวม 
เพิ่ม/(ลด)

(ร้อยละ)

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร             322,905                  3,000 319,905 10664%

เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น          1,210,404           1,489,010 (278,606) -19%

รายได้รับล่วงหน้า             444,961              436,021 8,940 2%

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 

1 ปี
         1,497,182                        -   1,497,182 100%

ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่       

ค้างจ่ายที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
            409,884              409,814 69 0%

หนี้สินหมุนเวียนอื่น             293,935              228,824 65,111 28%

รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,179,272 2,566,669 1,612,603 63%

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ่งปี
597,206 1,625,545 (1,028,339) -63%

ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่      

ค้างจ่าย-สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปี
679,912           1,024,311 (344,399) -34%

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน             297,086              310,151 (13,065) -4%

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี                      78                     122 (44) -36%

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 26,594 29,145 (2,551) -9%

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,600,875 2,989,274 (1,388,399) -46%

รวมหนี้สิน 5,780,147 5,555,943 224,205 4%

(หน่วย : พันบาท)
ณ 31/12/2559 ณ 31/12/2558 เพิ่ม/(ลด)
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

หมายเหต ุ:  ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวทีถึ่งกําหนดชําระภายใน 1 ปี 1,497.182 ล้านบาท เกิดจากการได้รบัหนงัสือผ่อนผนัการดํารงอตัราส่วน

ทางการเงินลงวนัทีภ่ายหลงัวนัทีใ่นงบการเงิน  ปัจจุบนัได้จดัประเภทเป็นหนีสิ้นระยะยาวตามปกติแล้ว 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

.  

สรุปสาระสาํคัญของงบแสดงฐานะการเงนิ สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 เทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2559 เท่ากับ 7,249 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปี 2558 ร้อยละ 4 จากการจ่ายค่าใบอนญุาตทีวี

ดิจิทลังวดท่ี 3 ขณะท่ีเงินลงทนุในการร่วมค้าลดลงจากการรับรู้สว่นแบ่งขาดทนุระหว่างปีของบริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จํากดั  

หนีส้นิ  

บริษัทฯ มีหนีส้นิ ณ สิน้ปี 2559 เทา่กบั 5,780 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2558 เทา่กบั 224 ล้านบาท ซึง่เป็นผลจากเงิน

เบิกเกินบญัชีท่ีเพ่ิมขึน้ 319 ล้านบาท เพ่ือประกอบธุรกิจดิจิทลัทีวี 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 

สว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 1,468 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปีก่อนร้อยละ 27.8 จากผลขาดทนุระหวา่งปีของบริษัทฯ 

ในระหว่างวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จํานวน 18 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 133,601,189 หุ้น รวมเป็น

จาํนวนหุ้นทัง้สิน้ 634,268,908 หุ้น คิดเป็นจํานวนผู้ เข้าประชมุทัง้สิน้ 205 ราย 

ผู้ดําเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามข้อสงสยั โดยคําถามและความเห็นตา่งๆ ใน

วาระนี ้ได้มีการบนัทกึไว้ตามเอกสารแนบท้ายรายงานฉบบันี ้

 

ท่ีประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง

ดงัตอ่ไปนี ้(ปิดลงมติเวลา 16.19 นาฬิกา) 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 634,253,706 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 634,253,706 100.0000 

งดออกเสยีงลงคะแนน 15,202 - 

   

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมายจากผลการดําเนินงาน 

  ปี 2559 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เรียนเชิญนางกานต์สดุา นําเสนอข้อมลูต่อท่ีประชุม โดยนางกานต์สดุาแถลงต่อท่ีประชุมว่า 

ตาม พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ”) มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 38 

กําหนดวา่ “บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุสาํรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไรสทุธิประจําปี หกั

ด้วยขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสบิ (10) ของทนุจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ 

จะมีข้อบงัคบัหรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้ต้องมีทนุสาํรองมากกวา่นัน้” 

ทนุจดทะเบียนปัจจุบนั เท่ากบั 819,949,729 บาท ต้องมีทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 

เทา่กบั 81,994,972.90 บาท ทนุสาํรองของบริษัทฯ ณ ปัจจบุนัเทา่กบั 63,631,793.60 บาท (ซึง่เทา่กบัร้อยละสบิ (10) ของทนุ

จดทะเบียน ณ ขณะนัน้ ในปี 2556 มีทนุจดทะเบียน เท่ากบั 636,317,936 บาท) ดงันัน้เพ่ือให้มีทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ

สบิ (10) ของทนุจดทะเบียนในปัจจบุนั  บริษัทฯ ต้องจดัสรรทนุสาํรองเพ่ิมอีกจํานวน 18,363,179.30 บาท 

เน่ืองจากผลการดําเนินงานในปี 2559 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานกําไรสทุธิจํานวน 

408.3 ล้านบาท ดงันัน้บริษัทฯ จึงสามารถจดัสรรเงินกําไรไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมายได้เพ่ิมจํานวน 18,363,179.30 บาท 

ซึง่จะทําให้ทนุสาํรองตามกฎหมายท่ีจดัสรรแล้วเป็นจํานวน 81,994,972.90 บาท ซึง่เทา่กบัร้อยละสบิ (10) ของทนุจดทะเบียน

ปัจจบุนั จึงขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเพ่ืออนมุตัิการจดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมาย  

ผู้ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสยั ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถาม

รายละเอียดอ่ืนใด จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ  

ท่ีประชมุได้พิจารณาออกเสยีงลงคะแนนและมมีติด้วยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

อนมุตัิการจดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมายเพ่ิมอีกจํานวน 18,363,179.30 บาท เน่ืองจากผลการดําเนินงานในปี 2559 (ตามงบ

การเงินเฉพาะกิจการ) บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานกําไรสทุธิจํานวน 408.3 ล้านบาท จึงสามารถจัดสรรเงินกําไรไว้เป็นทุน

สํารองตามกฎหมายเพ่ิมได้ สง่ผลให้บริษัทฯ จะมีทนุสํารองท่ีได้จดัสรรแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทนุจดทะเบียนใน

ปัจจบุนัซึง่เทา่กบั 81,994,972.90 บาทด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้(ปิดลงมติเวลา 16.24 นาฬิกา) 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 634,263,243 99.9999 

ไมเ่ห็นด้วย 463 0.0001 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 634,263,706 100.0000 

งดออกเสยีงลงคะแนน 5,202 - 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2559 

ผู้ดําเนินการประชมุได้เรียนเชิญ นางกานต์สดุา เป็นผู้ นําเสนอรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ  

นางกานต์สดุา ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชุมว่า ตามท่ีบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลงัจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และตาม พ.ร.บ.บริษัท

มหาชนฯ มาตรา 115 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 37 กําหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงิน

กําไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” 

จากผลการดําเนินงานประจําปี 2559 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) กําไรสทุธิจํานวน 

408.3 ล้านบาท แต่ยงัมีผลขาดทุนสะสม (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) เท่ากับ 3,580.6 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงิน 

ปันผลได้ ดงันัน้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุตัิงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงาน  

ปี 2559 

สาํหรับข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา ปรากฏดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

 งบเดี่ยว งบเดี่ยว งบเดี่ยว งบเดี่ยว 

กําไร/(ขาดทนุ) สทุธิ : ล้านบาท 408.25 (930.00) (3,963.3) 254.2 

กําไร/(ขาดทนุ) สะสม : ล้านบาท (3,580.60) (3,970.49) (3,015.2) 948.1 

กําไร/(ขาดทนุ) ตอ่หุ้น : บาท 0.50 (1.13) (6.02)* 0.45* 

อัตราการจ่ายเงนิปันผล     

- เงินปันผลระหวา่งกาล (บาทตอ่หุ้น) - - - - 

- เงินปันผลประจําปี (บาทตอ่หุ้น) เสนองด - - - 

รวมอัตราการจ่ายเงนิปันผลทัง้ปี  - - - 

จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น) – ใหม ่ 819.9 819.9 819.9 636.3 

รวมเงินปันผลจา่ยทัง้ปี (ล้านบาท) - - - - 

สดัสว่นการจา่ยเงินปันผล (ร้อยละ) - - - - 

 *ถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกั 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสยั ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถาม

รายละเอียดอ่ืนใด จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ   

ท่ีประชมุได้พิจารณาออกเสยีงลงคะแนนและมมีติด้วยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

อนมุตัิงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2559 ด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้(ปิดลงมติเวลา 16.28 นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 634,253,143 99.9983 

ไมเ่ห็นด้วย 10,563 0.0017 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 634,263,706 100.0000 

งดออกเสยีงลงคะแนน 5,202 - 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ  

ผู้ ดําเนินการประชุมได้เรียนเชิญ  ดร.นริศ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนนําเสนอ

รายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ 

ดร.นริศ แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่เพ่ือให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 14 ซึง่กําหนดให้

กรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททัง้หมด สําหรับปี 2560 นี ้

กรรมการบริษัทท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 ท่าน จากจํานวนกรรมการบริษัททัง้หมด 11 ท่าน 

ประกอบด้วยบคุคลท่ีปรากฎในตาราง และเพ่ือเป็นการสง่เสริมและสนบัสนนุนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ได้เปิด

โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการเป็นการลว่งหน้า ผ่านเว็บไซต์ของ

บริษัทฯ ท่ี www.gmmgrammy.com ตัง้แตว่นัท่ี 30 กนัยายน 2559 ถึง วนัท่ี 13 มกราคม 2560 แตป่รากฏวา่ไมม่ผีู้ ถือหุ้นเสนอ

รายช่ือบคุคลเข้ามายงับริษัทฯ  พร้อมกนันีไ้ด้แจ้งตอ่ท่ีประชุมว่า นายกริช ทอมมสั กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม ท่ีครบวาระการ

ดํารงตําแหนง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ ในครัง้นี ้แสดงความประสงค์ท่ีจะไมข่อรับการพิจารณาตอ่วาระการดํารงตําแหน่ง 

เน่ืองจาก บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรและแต่งตัง้นายภาวิต จิตรกร ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สาย

ธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค แทน นายกริช ทอมมสั ซึ่งได้รับการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งเป็นประธานท่ีปรึกษาสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม 

มิวสคิ (รวมถึงกรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืนๆ) 

ชื่อ ตําแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

นายไพบูลย์ ดํารงชัยธรรม ประธานกรรมการฯ

นายกริช ทอมมัส กรรมการ (ผู้มีอํานาจลงนาม)

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการและ

จริยธรรมธุรกิจ / กรรมการบริหารกลุ่ม / 

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการ

นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา กรรมการ (ผู้มีอํานาจลงนาม)
กรรมการบริหารกลุ่ม / กรรมการบริหารความ

เสี่ยง
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ซึง่ไมน่บัรวมกรรมการ

ท่ีมีสว่นได้เสยีท่ีครบวาระ ได้มกีารพิจารณากลัน่กรองความเหมาะสม บทบาทความรับผิดชอบของกรรมการท่ีครบวาระแตล่ะ

ทา่น โดยคํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ เป็นสาํคญัแล้วมีความเห็นวา่ กรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตาํแหนง่ตามวาระ 

3 ทา่นข้างต้น สมควรท่ีจะได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ และเห็นชอบให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ 

นายภาวิต จิตรกร เป็นกรรมการ (ผู้มีอํานาจลงนาม) แทน นายกริช ทอมมสั โดยประวตัิยอ่ของกรรมการทัง้ 3 ทา่น และ 

นายภาวิต จิตรกร และรายละเอียดท่ีจําเป็นตา่ง ๆ ได้นําเสนออยูใ่นเอกสารประกอบการประชมุท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้น  

นอกจากนี ้เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ ซึ่งกําหนดว่า ห้ามมิให้

กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นสว่น หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบคุคลอ่ืนท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบั

กิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้ จึงขอแจ้งข้อมูลเพ่ิมเติมของคุณไพบูลย์ 

ดํารงชยัธรรมให้ท่ีประชมุรับทราบ กลา่วคือ คณุไพบลูย์ ดํารงชยัธรรม เป็นกรรมการของบจก. จุดตัง้ต้น ซึ่งมีวตัถปุระสงค์ใน

การประกอบกิจการส่งเสริมธุรกิจเพ่ือสงัคม (Social Enterprise)) (และถือหุ้นในสดัส่วน 25%) ซึ่งบจก.จุดตัง้ต้น ถือหุ้นใน

สดัสว่น 50% ใน บจก.เสือติดปีกครับ (ซึ่งเป็นบริษัทท่ีจ้างผลิตรายการโทรทศัน์ เพ่ือค้นหาธุรกิจ Startup เพ่ือร่วมลงทนุกบัผู้ ท่ี

ชนะการแขง่ขนั) ซึง่เป็นการประกอบกิจการอนัมีลกัษณะคล้ายคลงึกบักิจการของบริษัทฯ 

จากนัน้ ผู้ ดําเนินการประชุมได้แจ้งว่าเพ่ือให้ท่ีประชุมได้ออกเสียงลงคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส นายไพบูลย์  

ดํารงชัยธรรม  ดร.ลกัขณา ลีละยุทธโยธิน  นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา  และ นายภาวิต จิตรกร ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จะขอออกจากห้องประชมุเป็นการชัว่คราวและจะกลบัเข้ามาอีกครัง้เมื่อการลงคะแนนเสยีง

ในวาระนีเ้สร็จสิน้แล้ว  

ผู้ดําเนินการประชุมได้ชีแ้จงท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ การ

ลงคะแนนเสียงนี ้จะให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล และขอให้ผู้ ถือหุ้นแสดงตนและมอบบตัร

ลงคะแนนให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ เฉพาะ กรณีที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านัน้ และหลงัจากท่ีประชุมได้ลงคะแนน

ครบทัง้ 4 ท่านแล้ว ผู้ดําเนินการประชุมจึงจะประกาศผลคะแนนของทัง้ 4 ท่าน พร้อมกัน อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นไปตามแนว

ปฏิบตัิท่ีดีภายใต้ “โครงการการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปีของบริษัทจดทะเบียน” โดยสมาคม

ส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย ดังนัน้บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะทุกรายท่ีเข้าประชุมและ

ลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ในวาระนีด้้วย โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนเสยีงโดยกาในช่อง ”เห็นด้วย” พร้อมลงนามกํากบัและ

สง่มอบบตัรลงคะแนนให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ หลงัจากเสร็จสิน้การประชมุด้วย 

เมื่อการลงคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ผู้ ดําเนินการประชุมได้เชิญให้กรรมการทัง้ 4 ท่านกลบัเข้าสู่ห้องประชุม และเปิด

โอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสยั โดยคําถามและความเห็นต่างๆ ในวาระนี ้ได้มีการบนัทึกไว้ตาม

เอกสารแนบท้ายรายงานฉบบันี ้

 

ท่ีประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติแต่งตัง้กรรมการทัง้ 4 ท่าน ดํารงตําแหน่งกรรมการของ

บริษัทฯ ด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้(ปิดลงมติเวลา 16.36 นาฬิกา) 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

ท่านที่ 1: นายไพบูลย์ ดาํรงชัยธรรม 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 633,704,052 99.9157 

ไมเ่ห็นด้วย 534,468 0.0843 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 634,238,520 100.0000 

งดออกเสยีงลงคะแนน 30,388 - 

ท่านที่ 2: ดร.ลักขณา  ลีละยุทธโยธิน  

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 633,704,052 99.9157 

ไมเ่ห็นด้วย 534,468 0.0843 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 634,238,520 100.0000 

งดออกเสยีงลงคะแนน 30,388 - 

 ท่านที่ 3: นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 582,990,532 91.9198 

ไมเ่ห็นด้วย 51,247,988 8.0802 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 634,238,520 100.0000 

งดออกเสยีงลงคะแนน 30,388 - 

ท่านที่ 4: นายภาวิต จิตรกร 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 633,704,052 99.9157 

ไมเ่ห็นด้วย 534,468 0.0843 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 634,238,520 100.0000 

งดออกเสยีงลงคะแนน 30,388 - 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอาํนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ 

ผู้ดําเนินการประชมุเรียนเชิญประธานเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ 

ประธานได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากในวาระท่ี 6 ได้ขอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ 

นายภาวิต จิตรกร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสคิ เป็นกรรมการแทน นายกริช ทอมมสั ซึง่เป็นกรรมการผู้

มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ ดงันัน้ในวาระนีค้ณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุตัิ

การแก้ไขเปลีย่นแปลงกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ เป็นดงันี ้

จากเดิมที่ระบุว่า :  

“นางสาวบษุบา ดาวเรือง หรือ นางสาวสวุิมล จึงโชติกะพิศิฐ ลงลายมือช่ือร่วมกบั นางสายทิพย์ มนตรีกลุ ณ อยธุยา 

หรือ นายกริช  ทอมมัส หรือ นายสถาพร  พานิชรักษาพงศ์  รวมเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของบริษัท”  

แก้ไขเป็น : 

“นางสาวบุษบา  ดาวเรือง หรือ นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ ลงลายมือช่ือร่วมกับ นางสายทิพย์  มนตรีกุล ณ 

อยธุยา หรือ นายภาวิต  จิตรกร หรือ นายสถาพร  พานิชรักษาพงศ์  รวมเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของบริษัท” 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสยั ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถาม

รายละเอียดอ่ืนใด จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ   

ท่ีประชมุได้พิจารณาออกเสยีงลงคะแนนและมมีติด้วยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

อนมุตัิการแก้ไขเปลีย่นแปลงกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ  เป็น “นางสาวบษุบา  ดาวเรือง หรือ นางสาวสวุิมล 

จึงโชติกะพิศิฐ ลงลายมือช่ือร่วมกับ นางสายทิพย์  มนตรีกุล ณ อยุธยา หรือ นายภาวิต  จิตรกร หรือ นายสถาพร  พานิช

รักษาพงศ์  รวมเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของบริษัท”  ด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้(ปิดลงมติเวลา 16.50 นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คดิเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 634,228,420 99.9984 

ไมเ่ห็นด้วย 10,000 0.0016 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 634,238,420 100.0000 

งดออกเสยีงลงคะแนน 30,488 - 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะะกรรมการชุดย่อย 

  สาํหรับปี 2560 

ผู้ดําเนินการประชมุเรียนเชิญ ดร.นริศ ชยัสตูร ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน เป็นผู้ ชีแ้จง

รายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ โดยดร.นริศแถลงวา่คณะกรรมการบริษัทโดยการนําเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาเร่ือง

คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ย สาํหรับปี 2560 โดยได้กลัน่กรองและพิจารณาอยา่ง

ละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ี บทบาท ความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ท่ีได้รับจากกรรมการ

รวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมกบัได้เปรียบเทียบอ้างอิงกบับริษัทอ่ืนท่ีอยูใ่นหมวดอตุสาหกรรมเดียวกนัและ
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

ลกัษณะของธุรกิจท่ีใกล้เคียงกนั รวมทัง้ได้มีการนําผลสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย ประจําปี 2559 ท่ีจดัทําโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) มาพิจารณาประกอบด้วย จึงมี

ความเห็นพ้องต้องกนัวา่เมื่อพิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ ท่ีใช้ในการกําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการดงัท่ีกลา่วแล้ว เห็นวา่ควร

มีการปรับโครงสร้างการกําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบัผล

การสํารวจค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบในประเภทอุตสาหกรรมเดียวกัน  ดังนัน้ 

คณะกรรมการบริษัท จึงได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ และเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชมุ เพ่ือขออนมุตัิ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การจดัสรรค่าตอบแทน แต่จํานวนเงินรวม

คา่ตอบแทนท่ีขออนมุตัิทัง้สิน้ยงัคงเทา่กบัปีท่ีผา่นมาดงันี ้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและ

คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบสาํหรับปี 2560 ดงันี ้

1.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

เห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเป็นวงเงินรวมทัง้สิน้ 

6,650,000 บาท (หกล้านหกแสนห้าหมื่นบาท) ซึ่งเป็นวงเงินรวมเท่ากับปีท่ีผ่านมา ประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจําเดือน  

คา่เบีย้ประชมุ (ตามท่ีเข้าร่วมประชมุตอ่ครัง้) และคา่บําเหน็จประจําปี  

                   (หนว่ย:บาท/ปี) 

ค่าตอบแทน ปี 2560 (ที่เสนอ) ปี 2559 ปี 2558

คณะกรรมการบริษัท และ 6,000,000 6,000,000

กรรมการตรวจสอบ (4 ท่าน) 665,000 665,000

รวมค่าตอบแทนที่

ขออนุมัติจ่ายทั้งสิ้น

ไม่เกิน 6,650,00 

บาท

 

1.2 ค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงนิ/สิทธิประโยชน์อื่น 

-ไมม่-ี 

2. เกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดงันี ้

• คา่ตอบแทนประจําเดือนท่ีจ่ายให้กบัคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายทกุเดือน โดยมีอตัราการจ่ายดงันี ้

(หนว่ย:บาท/คน/เดือน) 

ตําแหน่ง ปี 2560 (ที่เสนอ) ปี 2559 ปี 2558

ประธานกรรมการบริษัท 50,000 - -

กรรมการอิสระ 20,000 - -

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 20,000 - -

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร* - ไม่จ่าย- - --
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หมายเหต:ุ * เนือ่งจากเห็นว่ากรรมการทีเ่ป็นผู้บริหารได้รบัผลตอบแทนจากการทํางานในฐานะพนกังานของบริษัทแลว้ 

• เบีย้ประชมุ (จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัท ท่ีเข้าร่วมประชมุ) โดยมีอตัราการจ่ายดงันี ้

        (หนว่ย:บาท/คน/ครัง้) 

ตําแหน่ง ปี 2560 (ที่เสนอ) ปี 2559 ปี 2558

ประธานกรรมการบริษัท 20,000 13,000 13,000

กรรมการอิสระ 20,000 3,000 3,000

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 20,000 3,000 3,000

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร* - ไม่จ่าย- 3,000 3,000
 

หมายเหต:ุ * เนือ่งจากเห็นว่ากรรมการทีเ่ป็นผู้บริหารได้รบัผลตอบแทนจากการทํางานในฐานะพนกังานของบริษัทแลว้ 

• บําเหน็จประจําปี  

การจดัสรรค่าบําเหน็จรายปี มีหลกัเกณฑ์ในการจดัสรรคือ ค่าบําเหน็จสําหรับปี 2560 จะจ่ายจากวงเงินคา่ตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสว่นท่ีเหลือหลงัจากหกัด้วยจํานวนเงินคา่ตอบแทนประจําเดือนและ

คา่เบีย้ประชุมทัง้หมดท่ีจ่ายให้กบักรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบโดยค่าบําเหน็จท่ีกรรมการจะได้รับจะคํานวณตาม

สดัสว่นจํานวนครัง้ในการเข้าประชมุคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแตล่ะราย โดยจดัสรรให้ประธานกรรมการบริษัทคิดเป็น 

2 เท่า ของจํานวนครัง้ท่ีเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ส่วนกรรมการอิสระ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการท่ีไม่เป็น

ผู้บริหาร คิดเป็น 1 เทา่ของจํานวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ ทัง้นีป้ระธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาอนมุตัิ

การจดัสรรบําเหน็จตามเกณฑ์ดงักลา่ว 

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น 

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ยท่ีแต่งตัง้

โดยคณะกรรมการบริษัท ดงันี ้

คณะกรรมการตรวจสอบ 

3.1 เกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

เห็นสมควรกําหนดหลกัเกณฑ์การจดัสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2560 โดยเปลี่ยนจากการ

จ่ายคา่ตอบแทนเป็นรายปีตอ่คน เป็น จ่ายคา่ตอบแทนประจําเดือนและเบีย้ประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการตรวจสอบท่ีเข้าร่วม

ประชมุตอ่ครัง้) ดงันี ้

เดิม  จ่ายคา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบเป็นรายปี ดงันี ้

        (หนว่ย : บาท/คน/ปี) 

ตําแหน่ง ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

ประธานกรรมการตรวจสอบ ไม่เสนอจ่ายรายปี 200,000 200,000

กรรมการตรวจสอบ (3 ท่าน) ไม่เสนอจ่ายรายปี 150,000 150,000
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ใหม่ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบเป็นประจําเดือน และจ่ายเป็นเบีย้ประชุมตามท่ีกรรมการตรวจสอบเข้า 

ร่วมประชมุ ดงันี ้

• คา่ตอบแทนประจําเดือนท่ีจ่ายเพ่ิมให้กบักรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายทกุเดือน โดยมีอตัราการจ่ายดงันี ้

(หนว่ย:บาท/คน/เดือน) 

ตําแหน่ง ปี 2560 (ที่เสนอ) ปี 2559 ปี 2558

ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 - -

กรรมการตรวจสอบ (3 ท่าน) 10,000 - -
 

• เบีย้ประชมุ (จ่ายเฉพาะกรรมการตรวจสอบ ท่ีเข้าร่วมประชมุ) โดยมีอตัราการจ่ายดงันี ้

         (หนว่ย:บาท/คน/ครัง้) 

ตําแหน่ง ปี 2560 (ที่เสนอ) ปี 2559 ปี 2558

ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 - -

กรรมการตรวจสอบ (3 ท่าน) 20,000 - -
 

3.2 ค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงนิ/สิทธิประโยชน์อื่น 

 -ไมม่-ี 

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ 

คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ และคณะกรรมการบริหารกลุม่ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสยั ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถาม

รายละเอียดอ่ืนใด จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ  

ท่ีประชมุได้พิจารณาออกเสยีงลงคะแนนและมมีติด้วยคะแนนเสยีงมากกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบสําหรับปี 2560 เป็นเงิน

จํานวนรวมทัง้สิน้ 6,650,000 บาท โดยเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การจดัสรรค่าตอบแทนสําหรับประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

และกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นรายเดือน เบีย้ประชุม และคา่บําเหน็จประจําปี ยกเว้นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจะไม่ได้

คา่ตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชุม เน่ืองจากได้รับผลตอบแทนจากการทํางานในฐานะพนกังานของบริษัทแล้ว ตามท่ีเสนอ

สรุปได้ดงันี ้
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ในวงเงินคา่ตอบแทนบริษัทฯจะแบง่จ่ายเป็นดงันี ้

•  คา่เบีย้ประชมุ จ่ายตามอตัราท่ีกําหนด ตามจํานวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ 

•  ค่าบําเหน็จประจําปี จ่ายจากจํานวนเงินค่าตอบแทนสว่นท่ีเหลือหลงัจากหกัคา่ตอบแทนประจําเดือน ค่า

เบีย้ประชุมทัง้หมดท่ีจ่ายไปแล้วให้กับกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบตามอตัราท่ีกําหนดโดยจะ

จดัสรรให้กรรมการตามสดัสว่นจํานวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุของกรรมการแตล่ะราย 

•  คา่บําเหน็จประจําปี จะถกูจดัสรรโดยประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน (ดร.นริศ ชยัสตูร) 

 

หลกัเกณฑ์การพิจารณาจดัสรรอตัราคา่ตอบแทน กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ มีดงันี ้

 โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีดงัตอ่ไปนี ้(ปิดลงมติเวลา 16.57 นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 634,228,420 99.9936 

ไมเ่ห็นด้วย 10,100 0.0016 

งดออกเสยีงลงคะแนน 30,388 0.0048 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 634,268,908 100.0000 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีสาํหรับปี 2560  

ผู้ดําเนินการประชมุ ได้เรียนเชิญ ดร.นริศ เป็นผู้ นําเสนอรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ  

ดร.นริศ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายซึง่กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้

ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปี  และตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

ท่ี กจ.39/2548 (ฉบบัท่ี 20) เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการ

ดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ ท่ีกําหนดเก่ียวกบัเร่ืองการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี สรุปประเด็นสาํคญัได้ดงันี ้“บริษัทจด

ทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและ

แสดงความเห็นต่องบการเงนิของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทสามารถแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีราย

ใหม่ที่สังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้และบริษัทจะแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการ
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ปฏิบัติหน้าที่เน่ืองจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชเีป็นผู้สอบบัญชขีองบริษัทได้เม่ือพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปี

บัญชี นับแต่วันที่ ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่” นัน้ 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลัน่กรองการเลอืกผู้สอบบญัชีแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชมุพิจารณา

อนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (“อีวาย”) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบญัชี

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซึง่อีวายเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ มาตัง้แต่ปี 2538 (รวม 22 ปี) และถือได้วา่มีมาตรฐาน

การทํางานท่ีดี มีความเป็นอิสระในการทํางาน มีผลงานในการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ สอบบัญชีเป็นท่ีน่าพอใจ จึงเห็นควร

กําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี ้เป็นผู้ ทําการสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

กลา่วคือ:  

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ: 

(1) นายเติมพงษ์  โอปนพนัธ์ุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4501 หรือ 

(เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2554-2555)  

(2) นายกฤษดา เลศิวนา   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4958 หรือ   

(เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2556-2559) 

(3) นางพนูนารถ เผา่เจริญ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5238 

(ยงัไมเ่คยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ)   

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้อีวายจดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของ 

อีวาย ทําหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ ซึง่ผู้สอบบญัชีท่ีเสนอ

ข้างต้นมิได้มีความสมัพนัธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทในเครือ / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ / หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับ

บคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

นอกจากนีแ้ล้วผู้สอบบญัชีของ อีวาย ท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในเครือ มีดงันี:้  

ผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือ: 

(1) นายเติมพงษ์  โอปนพนัธ์ุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4501 หรือ 

(2) นายกฤษดา เลศิวนา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4958 หรือ 

(3)  นางพนูนารถ เผา่เจริญ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5238 

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ: 

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว เห็นสมควร

เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบญัชีสําหรับปี 2560 ของบริษัทฯ เป็นจํานวนเงิน 3,053,600 บาท 

(สามล้านห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาท) ซึ่งเพ่ิมขึน้จากค่าสอบบัญชีในปี 2559 ท่ีผ่านมา 133,600 บาท คิดเป็น 4.58% 

เน่ืองจากไม่มีการปรับขึน้คา่สอบปัญชีมาตัง้แต่ปี 2556 เป็นเวลา 4 ปีแล้ว (ไม่รวมค่าสอบบญัชีท่ีอาจเพ่ิมขึน้จากการควบรวม

กิจการหรือการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต) โดยเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นราคาท่ีเหมาะสมแล้วเมื่อ

เปรียบเทียบกบัผู้สอบบญัชีรายอ่ืนท่ีเสนอมายงับริษัทฯ 

ทัง้นีใ้นรอบปีท่ีผา่นมาบริษัทฯ และบริษัทในเครือไม่มีการรับบริการอ่ืน (Non-audit services fee) จากอีวาย คา่สอบ

บญัชีของบริษัทฯ สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้
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(หนว่ย:บาท) 

บริษัท 
ค่าสอบบัญช ี

ปี 2560 

(ที่เสนอ) 

เพิ่ม / (ลด) 

คิดเป็น 

ค่าสอบบัญช ี

ปี 2559 

เพิ่ม / (ลด) 

คิดเป็น 

ค่าสอบบัญช ี

ปี 2558 

-  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) 3,053,600 4.58% 2,920,000 0% 2,920,000 

-  คา่บริการอ่ืน (Non-audit services fee) -ไมม่ี- - -ไมม่ี- - -ไมม่ี- 

ผู้ดําเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามข้อสงสยั ปรากฏว่าไมม่ีทา่นใดสอบถามข้อ

สงสยั ผู้ดําเนินการประชมุจึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ  

ท่ีประชมุได้พิจารณาออกเสยีงลงคะแนนและมมีติด้วยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

อนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชี ประจําปี 2560 ตามท่ีเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้(ปิดลง

มติเวลา 17.02 นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 634,253,606 99.9984 

ไมเ่ห็นด้วย 10,100 0.0016 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 634,263,706 100.0000 

งดออกเสยีงลงคะแนน 5,202 - 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์ 

  สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) 

ผู้ดําเนินการประชมุได้เรียนเชิญ นางกานต์สดุา เป็นผู้ นําเสนอรายละเอียดของวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ นางกานต์สดุา ได้

ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ 

เน่ืองจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะขยายการดําเนินงานเพ่ิมเติมด้านการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง และ 

ประกอบกิจการขายอาหารเสริม ยาบํารุงกําลงั ยาบํารุงร่างกาย สําหรับคนและสตัว์ แตเ่น่ืองจากตามหนงัสอืบริคณห์สนธิของ

บริษัทฯ ในข้อ 3 (วตัถุประสงค์) บริษัทฯ ไมม่ีวตัถปุระสงค์ในการประกอบธุรกิจดงักลา่ว ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทในการ

ประชุมครัง้ท่ี 2/2560 เมื่อวนัท่ี 6 มีนาคม 2560 จึงเห็นชอบให้แก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ และได้เห็นชอบให้แก้ไข

หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วตัถปุระสงค์) เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ โดยมีรายละเอียด

ดงันี ้

(1) เพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ โดยขอเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์อีก 2 ข้อ ดงันี ้

 - ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 

 - ประกอบกิจการขายอาหารเสริม ยาบํารุงกําลงั ยาบํารุงร่างกาย สาํหรับคนและสตัว์ 
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ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ เร่ืองการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง เน่ืองจากบริษัทฯมีความ

ประสงค์ท่ีจะประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง และบริษัทฯได้ดําเนินการขออนญุาตตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภคแล้ว ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกรมพฒันาธุรกิจการค้าเก่ียวกบัการกําหนดวตัถปุระสงค์

ของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดให้กรณีท่ีบริษัทมหาชนจํากัดต้องการกําหนดวตัถุประสงค์ท่ีต้องมีการขออนุญาต

จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานดังกล่าวก่อนจึงจะดําเนินการจดทะเบียน

วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯได้  

ในส่วนของการเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์เร่ืองการประกอบกิจการขายอาหารเสริม ยาบํารุงกําลงั ยาบํารุง

ร่างกาย สําหรับคนและสตัว์ เน่ืองจากบริษัทฯ ได้มีแผนท่ีจะการประกอบกิจการดงักลา่ว บริษัทฯ จึงได้ขอ

เพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ เพ่ือให้วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ มีความครอบคลมุธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งครบถ้วน 

 

(2) แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จํานวน 4 ข้อเพ่ือให้ถูกต้องครบถ้วน ชัดเจนและไม่ซํา้ซ้อน จากเดิม  

เป็นดงันี ้

ข้อ 48 ประกอบกิจการ โอน รับโอน รับซือ้ หรือจัดหามาโดยวิธีอ่ืนใด ผลิต รับจ้างผลิต บันทึก จําหน่าย 

เผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานอันมีลิขสิทธ์ิ และสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือทําการแสวงหา

ผลประโยชน์โดยการทําซํา้ ดดัแปลง เผยแพร่ตอ่สาธารณชน ให้เช่า และให้ประโยชน์อนัเกิดจากลขิสทิธ์ิแก่

บคุคลอ่ืน รวมทัง้อนญุาตให้บคุคลอ่ืนใช้สทิธิเก่ียวกบังานอนัมีลิขสทิธ์ิ และสทิธิในทางทรัพย์สนิทางปัญญา

ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ทัง้ภายใน และต่างประเทศ รวมถึงการดําเนินการตามกฎหมายเพ่ือป้องกนั ปราบปราม 

การละเมิดลิขสิทธ์ิและทรัพย์สินทางปัญญา และเรียกร้องค่าเสียหายอนัเน่ืองมาจากการละเมิดลิขสิทธ์ิ

ดงักลา่ว 

หมายเหตุ : ในข้อ 48 ตัดคําว่า “ปราบปราม” ออกจากวัตถุประสงค์ข้อนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีอํานาจหน้าที่ในการ

ปราบปรามการละเมิดลิขสิทธ์ิ การปราบปรามเป็นอํานาจหนา้ทีข่องเจ้าหนา้ทีตํ่ารวจ และ/หรือ เจ้าพนกังานสอบสวน เท่านัน้ 

 

ข้อ 49 ประกอบกิจการโทรคมนาคม การสง่ การแพร่หรือรับเคร่ืองหมาย สญัญาณ ตวัหนงัสอื ตวัเลข ภาพ 

เสียง รหสั หรือการอ่ืนใดซึ่งสามารถให้เข้าใจความหมายได้โดยระบบสาย ระบบไร้สาย ระบบคลื่นความถ่ี 

ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าอ่ืน หรือระบบอ่ืนระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกนั รวมถึงบริการ

รับส่งวิทยกุระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ วิทยกุระจายเสียง เสียงทางสาย วิทยุทางสาย เคเบิลทีวี ระบบการ

สื่อสารผ่านดาวเทียม รวมทัง้ระบบการสื่อสารอ่ืน และการทําธุรกรรมบนอินเตอร์เน็ต (Internet) การ

ประกอบการค้าบนอินเตอร์เน็ต หรือ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) และธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ 

ทกุประเภท ทัง้ในและตา่งประเทศ 

หมายเหตุ : ในข้อ 49 ตดัคําว่า “และการทําธุรกรรมบนอินเตอร์เน็ต (Internet) การประกอบการค้าบนอินเตอร์เน็ต หรือ อี-

คอมเมิร์ซ (E-Commerce) และธุรกรรมทางสือ่อิเล็กทรอนิกส์อืน่ ๆ ทกุประเภท ทัง้ในและต่างประเทศ” ออกจากวตัถปุระสงค์

ข้อนี ้ และ นําไปเพ่ิมเติมในวตัถปุระสงค์ข้อ 53 แทนเพือ่ให้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกนั 
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ข้อ 51 ประกอบธุรกิจรับชําระค่าสินค้าและบริการรวมทัง้เป็นผู้ จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บ

ผลประโยชน์และจดัการทรัพย์สนิให้บคุคลอ่ืน 

หมายเหตุ : ในข้อ 51 ตดัคําว่า “รวมทัง้เป็นผู้จดัการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจดัการทรัพย์สินให้บุคคล

อืน่” ออกจากวตัถปุระสงค์ข้อนีเ้นือ่งจากข้อความนีซ้ํ้าซ้อนกบัวตัถปุระสงค์ข้อ 39 

 

ข้อ 53 ประกอบธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการทําธุรกรรมบนอินเตอร์เน็ต (Internet) การ

ประกอบการค้าบนอินเตอร์เน็ต หรือ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) และธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ 

ทกุประเภท ทัง้ในและตา่งประเทศ 

 

(3) ยกเลกิวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ จํานวน 2 ข้อ ดงันี ้

ข้อ 20 ประกอบกิจการโรงนํา้แข็ง 

ข้อ 27 ประกอบกิจการนําเท่ียว รวมทัง้ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการนําเท่ียวทกุชนิด 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ยกเลิกวตัถปุระสงค์ทัง้ 2 ข้อดงักลา่ว เน่ืองจากตามระเบียบสํานกังานทะเบียนหุ้นสว่นบริษัท

กลางกําหนดให้ธุรกิจดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก่อนจึงจะสามารถประกอบ

กิจการได้  

นอกจากนี ้ขออนุมตัิให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ  

ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคําหรือดําเนินการใด ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่

ของนายทะเบียน  

จากการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นมีผลให้ต้องมีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. 

(วตัถปุระสงค์) เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิ

การแก้ไขเปลีย่นแปลงหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 3 ดงันี ้

จากเดิมท่ีระบวุา่ :  

 “ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัทมีจํานวน 56 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ท่ีแนบ”  

แก้ไขเป็น : 

 “ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัทมีจํานวน 56 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ท่ีแนบ” 

นอกจากนี ้ขออนมุตัิให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคําหรือดําเนินการใด ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนาย

ทะเบียน 

ทัง้นี ้ในการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิดงักลา่ว ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ มาตรา 31 วรรคแรก บญัญัติว่า  

“ภายใต้บังคับมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทได้เม่ือที่



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน) 

38 | ห น้ า  
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียง” จึงเห็นสมควรเสนอวาระนีใ้ห้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิ 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสยั ปรากฏว่าไม่มีทา่นใดสอบถาม

รายละเอียดอ่ืนใด จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ  

ท่ีประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไข

เปลี่ยนแปลงหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วตัถปุระสงค์) ตามท่ีเสนอข้างต้นทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

(ปิดลงมติเวลา 17.10 นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 634,253,143 99.9975 

ไมเ่ห็นด้วย 10,000 0.0016 

งดออกเสยีงลงคะแนน 5,765 0.0009 

บตัรเสยี 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 634,268,908 100.0000 

วาระที่ 11 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีประสงค์จะเสนอเร่ืองอ่ืนให้ท่ีประชุมพิจารณา 

เพ่ือให้สิทธิผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 105 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ  แต่ปรากฎว่าไม่มีผู้ ใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชุมพิจารณา

นอกเหนือจากวาระท่ีกําหนดในหนงัสือนดัประชุม (สําหรับคําถามและความเห็นต่าง ๆ ในแต่ละวาระ ได้มีการบนัทึกไว้ตาม

เอกสารแนบท้ายรายงานฉบบันี)้ 

จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชมุจึงกลา่วเชิญประธานปิดการประชมุ 

และขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีได้สละเวลามาร่วมประชมุในครัง้นี ้และกลา่วปิดการประชมุ 

 

ปิดประชุมเวลา : 17.27 นาฬิกา 

 

 

ลงช่ือ ………-นางสาวบษุบา ดาวเรือง-…..…ประธานท่ีประชมุ 

(นางสาวบษุบา ดาวเรือง) 

 

 

ลงช่ือ ………-นางโสมสดุา ร่วมภูมิสขุ-…..…ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 

(นางโสมสดุา ร่วมภมูสิขุ)  
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สรุปประเด็นคาํถามและคําชีแ้จง 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 เม่ือวันศุกร์ท่ี 28 เมษายน 2560  

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน) 

 

        

วาระที่ 2  รับทราบการแถลงผลการดาํเนินงานในรอบปี 2559 และรับทราบรายงานประจาํปี 2559 

1. นายมณฑล ชาติสุวรรณ ผู้ รับมอบฉนัทะจากนาย สรุชาติ โปรณานนัท์  สอบถามดงันี ้

 จากข้อสงัเกต ุตัง้แตปี่ 2558 -2559 บริษัทฯ มีผลขาดทนุสะสมกวา่ 5,000 ล้านบาท บริษัทฯ จะดาํเนินการ

แก้ไขอยา่งไร 

  นางกานต์สุดา แสนสุทธ์ิ  ชีแ้จงดงันี ้

 ภาระขาดทนุสะสมกวา่ 5,000 ล้านบาท เกิดจากเหตกุารณ์ในอดีตท่ีมีการสาํรองเงินลงทนุของกิจการใน

เครือ  และในสว่นของช่วงเร่ิมต้นของธุรกิจดิจิทลัทีวี ทําให้บริษัทฯ มีผลขาดทนุประมาณ 1,000 ล้านบาทใน

ปี 2558 และ ขาดทนุคงเหลอืประมาณ 500 ล้านบาท ในปี 2559 เน่ืองจากมพีฒันาการของผล

ประกอบการธุรกิจดจิิทลัทีวี ท่ีผลขาดทนุลดลงอยา่งตอ่เน่ือง ทัง้นี ้ในปี 2560 กลุม่บริษัทฯ จะยงัดําเนินนโน

บายแบบเดิมท่ีเช่ือมัน่วา่จะทําให้ผลการขาดทนุลดลงอยา่งตอ่เน่ือง และเช่ือวา่จะทําให้มีผลการดาํเนินงาน

ดีขึน้เป็นลาํดบั  

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2559 

1. นายมณฑล ชาติสุวรรณ ผู้ รับมอบฉนัทะจากนาย สรุชาติ โปรณานนัท์  สอบถามดงันี ้

 ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 34.5 เร่ืองคดีความ บริษัทฯถกูฟอ้ง เรียกร้องคา่สทิธิค้างชําระเป็นเงิน

ประมาณ 220 ล้านบาท และบริษัทฯ ไมไ่ด้บนัทกึประมาณการหนีส้นิใดๆ ไว้ในบญัชี เน่ืองจากฝ่ายบริหาร

เช่ือวา่บริษัทฯ มีหลกัฐานและข้อมลูตามสญัญาท่ีสามารถใช้เป็นประเด็นตอ่สู้และมีแนวโน้มท่ีคดีดงักลา่ว

จะไมก่่อให้เกิดความเสยีหาย  โดยฝ่ายบริหารคาดการณ์และเช่ือมัน่ตามท่ีปรึกษากฎหมายโดยคดิวา่จะไม่

แพ้คดีได้อยา่งไร 

นางกานต์สุดา แสนสุทธ์ิ ชีแ้จงดงันี ้

 รายการท่ีเปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน เป็นเร่ืองท่ีคูส่ญัญาใช้สทิธิทางการตลาดและจดั

จําหนา่ยรายหนึง่ได้ยื่นฟอ้งบริษัทฯ  เน่ืองจากรายการนีเ้ป็นเร่ืองท่ีมีสญัญาท่ีชดัเจน บริษัทฯให้ท่ีปรึกษา

กฎหมายพิจารณาเนือ้ความในสญัญารวมทัง้ข้อเท็จจริงทัง้หมด  และให้ความเห็นวา่โอกาสในการชนะคดี

ของผู้ฟอ้งอยูใ่นระดบัท่ีคอ่นข้างตํ่า  ซึง่ฝ่ายจดัการเช่ือมัน่ในสิง่ท่ีท่ีปรึกษากฎหมายให้คําแนะนํา รวมทัง้

ข้อเท็จจริงภายในท่ีบริษัทฯพิจารณาตามความสมเหตสุมผล จึงไม่ได้บนัทกึเป็นหนีส้ินไว้ในงบการเงิน 

นางวีระนุช  ธรรมาวรานุคุปต์   ชีแ้จงดงันี ้

 วิธีการบนัทกึบญัชีสาํหรับคดีความของบริษัทฯ ไมต่า่งจากบริษัทโทรคมนาคมทัว่ไปท่ีมคีดีฟอ้งร้อง

มาก เมื่อเกิดคดีความทางผู้ตรวจสอบบญัชีจะต้องให้บริษัทฯ ไปสอบถามท่ีปรึกษากฎหมาย

ผู้ รับผิดชอบดําเนินคดีถงึโอกาสในการชนะดคีวา่ ผู้ ท่ีฟอ้งร้องมีข้อตอ่สู้ชอบด้วยกฎหมายหรือไม ่  
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มีมลูเหตท่ีุจะฟอ้งหรือไม ่   ในสว่นของผู้ตรวจสอบบญัชีจะประเมินความเสีย่งและวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้

รับมาจากท่ีปรึกษากฎหมายวา่มคีวามสมเหตสุมเหตหุรือไม ่ โดยวิเคราะห์จากหลกัการทางกฎหมาย

และโอกาสในการแพ้คดี และข้อตอ่สู้คดี  ดงันัน้ถ้ามีแนวโน้มทางคดีเป็นอยา่งไรทางบริษัทฯก็ต้อง

ดําเนินการตามหลกัการบญัชีท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

1. นายทวีฉัตร จุฬางกูร   สอบถามดงันี ้

 ฝากให้บริษัทพิจารณาการเป็นผู้นําในด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ หรือการสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้น ซึง่เดิมบริษัทฯ เคย

เข้าร่วมงาน Opportunity Day หรือจดัประชมุนกัวิเคราะห์ แตปั่จจบุนัขาดในสว่นนีไ้ป ซึง่นอกจากการ

สือ่สารกบัลกูค้า และคูค้่าแล้ว การสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้นก็มคีวามสาํคญั บริษัทอ่ืนท่ีเทียบเคยีงกนัก็ยงัมี

กิจกรรมการสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้น จงึฝากให้พิจารณาปรับปรุงในเร่ืองนี ้ 

นางสาวบุษบา ดาวเรือง ชีแ้จงดงันี ้

  ขอขอบคณุสาํหรับคําแนะนําดีๆ  และยินดจีะรับไว้พิจารณาปรับปรุงตอ่ไป 

 

วาระที่ 11  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

1. นาย เทอดศักดิ์ หวังเสต    สอบถามดงันี ้

 จากงบการเงินของบริษัทฯปี 2559 กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานตดิลบ 400 กวา่ล้านบาท อยากทราบ

วา่จะทําให้กระแสเงินสดจากการดําเนินงานกลบัมาบวกได้ในช่วงประมาณปีไหน 

 อยากทราบวา่ทางบริษัทฯ มีวิธีการอยา่งไรท่ีจะทําให้คอนเทนต์ด ี ๆ ของบริษัทฯ สามารถสร้างเมด็เงินและ

รายได้จากโฆษณาแบบเดิม หรือสร้างรายได้เพ่ิมในช่องทางยทูปู (YouTube) เฟสบุ๊กไลฟ์ (Facebook 

Live) หรือช่องทางอ่ืน ๆ เพ่ือท่ีจะทําให้กระแสเงินสดดีขึน้และทําให้ได้กําไรในอนาคตภายใน 1-2 ปีข้างหน้า 

 นางกานต์สุดา แสนสุทธ์ิ ชีแ้จงดงันี ้

 ในสว่นของกระแสเงินสดของกลุม่บริษัทฯ  ทางฝ่ายบริหารมีความต้องการให้กระแสเงินสดเป็นบวกอยูโ่ดย

ตลอด  แตโ่ดยภาพรวมของธุรกิจท่ีเป็นดิจิทลัทีวซีึง่เป็นธุรกิจใหมท่ี่กําลงัพฒันาและมีการเตบิโตอยา่ง

ตอ่เน่ืองในปัจจบุนั  ปัจจยัสาํคญัอยา่งหนึง่ท่ีจะนํามาซึง่รายได้และทําให้กระแสเงินสดดีขึน้คือ Rating  

 ปัจจบุนัการวดั Rating กลางของทางตวัแทนมีการวดัโดยใช้เคร่ืองรับทีวีท่ีบ้านเพียงอยา่งเดียว ซึง่ ช่อง 25 

หรือช่อง ONE มีลกูค้ากลุม่เปา้หมาย อาย ุ 15-34 ปี ซึง่มีจํานวนน้อยมากท่ีจะรีบกลบับ้านไปเพ่ือท่ีจะดู

ละคร 1-2 ทุม่ ดงันัน้ในการวดั Rating จากจอทีวีเพียงอยา่งเดียวไมเ่พียงพอ   ดงันัน้ Rating ในปัจจบุนัท่ี

ช่อง GMM25 หรือ ช่อง ONEได้มาในเวลานีเ้ป็น Rating ท่ีเกิดจากความพยายามของทางช่องเองท่ี

พยายามท่ีจะเข้าถึงลกูค้าในทกุรูปแบบ  แตว่า่การวดั Rating ท่ีเป็น Rating กลางของทางตวัแทนยงัไมไ่ด้

วดัในลกัษณะท่ีเป็น Multi-platform คือยงัไมไ่ด้วดั Rating ท่ีเกิดจากโทรศพัท์มือถือ Internet และ Tablet  

แตอ่ยา่งใด  ซึง่มขีา่วดีวา่ในปีนีผู้้วดั Rating รายใหมจ่ะวดัด้วยการใช้ Multi-platform  ดงันัน้เมื่อไรก็ตามท่ี

มีการวดั Rating เป็นแบบ Multi-platform แล้ว เช่ือมัน่วา่จะสง่ผลให้ Rating ของช่องทัง้ 25 และชอ่ง ONE  

สงูขึน้ ซึง่เมื่อ Rating สงูขึน้ รายได้ก็จะสงูขึน้ไปโดยอตัโนมตัิ   รวมถึงจะสง่ผลให้มีกระแสเงินสดจากการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ ท่ีเป็นบวกเพ่ิมมากขึน้ด้วย 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

 นาภาวิต  จิตรกร  ชีแ้จงเพ่ิมเติมดงันี ้

 ในสว่นของการสร้างรายได้จากยทูปู (YouTube)  โดยสถิติของบริษัทฯ มีการสร้างรายได้ท่ีเตบิโตอยา่ง

ตอ่เน่ือง  ในปีท่ีผา่นมาบริษัทฯ มีการสร้างรายได้ท่ีสงูขึน้จากกวา่ 100 ล้านบาท เป็นกวา่  200 ล้านบาท   

อีกสว่นหนึง่ท่ีเป็นข้อมลูสาํคญั คอื  ยอดการรับชมของ ยทูปู (YouTube) กลุม่ของบริษัทฯ ถือเป็นกลุม่ท่ีม ี

Market share ยอดการรับชมสงูท่ีสดุ ซึง่ถ้านบั Top 20 Channels ยทูปู (YouTube)  รวม Content Music 

และ TV เข้าไปด้วยกนั  บริษัทฯ จะมีสดัสว่นการรับชมสงูถงึ 48%  ซึง่มากท่ีสดุ หากเปรียบเทียบกบั

สถานีโทรทศัน์รายอ่ืน ๆ อาจมี Market Share อยูป่ระมาณ 3% หรือ 7% ซึง่จากสถิติดงักลา่วนา่จะสามารถ

สร้างความมัน่ใจให้กบันกัลงทนุทกุทา่นวา่  ยอดของการรับชมของ ยทูปู (YouTube) ของบริษัทฯ ตอนนีม้ี

สถิติการเตบิโตสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง โดยในรอบ 3 ปีทีผา่นมา บริษัทฯ สามารถสร้างยอดรับชมประมาณ 3 

หมื่นกวา่ล้าน Views  ซึง่สงูมากเป็นอนัดบั 1 นอกจากนี ้ ในปีท่ีผา่นมา บริษัทฯ ได้รับสทิธ์ิเพ่ิมเตมิจากยทูปู 

(YouTube) ให้สามารถทําการขาย Ad โฆษณา ของยทูปู (YouTube) ได้ด้วยตวัเอง  

ซึง่ท่ีผา่นมารายได้ของยทูปู (YouTube) ท่ีจา่ยให้กบับริษัทฯ จะเป็นรายได้ท่ีทาง Google หรือ ยทูปู 

(YouTube) เป็นผู้ขายเอง แตบ่ริษัทฯ ได้ทําการเจรจาให้บริษัทฯ มีสทิธ์ิเป็นผู้ขายโฆษณา หรือสร้างรายได้

รับโดยตรงด้วยตวัเอง 

 กรณีการสร้างรายได้จากเฟสบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook Live) ต้องทําความเข้าใจวา่ ปัจจบุนั เฟสบุ๊ก ไลฟ์ 

(Facebook Live)  ยงัไมม่ีนโยบายการ Monetize  Ad ใน Platform ของเฟสบุ๊ก (Facebook)  แตบ่ริษัทฯ มี

สทิธ์ิท่ีจะขาย Sponsor  ในการทําเฟสบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook Live) ได้  ยกตวัอยา่งเช่น ศิลปินร้องเพลง แล้ว

บริโภคสนิค้า 1 ชนิด หรือ อาจจิบชาหรือจิบอะไรก็แล้วแตใ่นขณะท่ีร้องเพลงไปด้วย เป็นต้น ซึง่เป็นสทิธ์ิท่ี

บริษัทฯ ทําได้ และสามารถสร้างเมด็เงินได้ ซึง่ในสว่นนีเ้อง ทัง้ Music แล้วก็ TV Content ก็เลง็เห็นถงึ

โอกาส และได้ทําเร่ืองนีข้ึน้มาอยา่งเป็นรูปธรรม 

2.  นายมณฑล ชาติสุวรรณ ผู้ รับมอบฉนัทะจากนาย สรุชาติ โปรณานนัท์ สอบถามดงันี ้

 บริษัทฯ จะมวีิธีการท่ีจะลดหนีท่ี้มีอยูใ่นปี 2559 จํานวน  6,000 กวา่ล้านบาท ให้เหลอืประมาณ 1,000 กวา่

ล้านบาท ในปี 2560 ได้หรือไม ่  มิฉะนัน้ ในปี 2560 คาดวา่ หนีข้องบริษัทฯจะเพ่ิมเป็น 7,000 กวา่ล้าน 

แนน่อน ซึง่นา่จะเป็นปัญหาใหญ่ 

 เน่ืองจากสถานะการทางการเมืองของประเทศไทย ประเมินได้วา่ประเทศไทยจะถอยหลงัไปคล้ายประทศ

พมา่ในปี 2505 คลืน่สือ่มวลชนจะถกูปิดกัน้ซวนเซ สดุท้ายจะเหลอืแคกิ่จการทาง Internet และ Facebook 

นางสาวบุษบา ดาวเรือง  ชีแ้จงดงันี ้

 ขอขอบพระคณุสาํหรับทกุข้อสงัเกตแุละทกุคาํแนะนํา  บริษัทฯ ยินดีท่ีจะรับไว้พิจารณา และในสว่นท่ีทา่น

ให้หว่งใยนัน้  ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน (CFO) และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) ของทกุสายงานธุรกิจ

ได้ชีแ้จงแนวทางในการปฎิบตังิานของปี 2560 แล้ว ซึง่ CFO ได้กลา่วในชว่งต้นแล้ววา่ ผลการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ มกีารขาดทนุท่ีปรับลดลงอยา่งตอ่เน่ืองแบบมีนยัสาํคญั 
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