
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) 

 

 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549  หนา 1 จาก 13 
วันศุกร ที่ 28 เมษายน 2549 เวลา 16.20 น. 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) 

 
 

 ประชุมเมือ่วันศุกร ที่ 28 เมษายน 2549 เร่ิมประชุมเวลา 16.20 น. ณ หอง Auditorium ชั้น 21 อาคาร  
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  

 
เปดการประชมุ  

นางสาวบุษบา ดาวเรือง กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความ
เส่ียง ไดรับการเสนอชื่อจากผูถือหุนใหทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) เนื่องจากประธานกรรมการ
บริษัท ติดภารกิจเรงดวนไมสามารถเขารวมประชุมได ประธานฯ จึงกลาวเปดประชุม และกลาวตอนรับผูถือหุน
ทุกทานเขาสูการประชมุสามญัผูถือหุนประจําป 2549 หลังจากนั้นประธานฯ ไดแนะนํากรรมการบริษทั กรรมการ
ตรวจสอบ และผูบริหารของบริษัท ที่เขารวมประชุม ดังมีรายชื่อตอไปนี้   
 

กรรมการบรษัิท และกรรมการตรวจสอบ ที่เขารวมประชุม จํานวน 4 ทาน ดังนี้ 
 

 

กรรมการบรษัิท และกรรมการตรวจสอบ  ที่ไมเขารวมประชุม จาํนวน 3 ทาน ดังนี้ 
1. นายไพบูลย    ดํารงชัยธรรม  ประธานกรรมการบริษัท  และประธานคณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
2. นายไชย  ณ ศีลวันต  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
3. นายกิตติศักดิ์ ชวงอรุณ กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 
 

ผูบริหารทางดานสายงานบัญชีการเงิน  ที่เขารวมประชุม คอื 
    นางฐิติมา รุงขวัญศิริโรจน รองกรรมการผูอํานวยการสายงานบัญชีการเงินและ

สารสนเทศ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

1. นางสาวบษุบา ดาวเรือง กรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริหาร และประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

2. นายเดช  บุลสุข กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
3. นางสายทิพย  มนตรีกุล ณ อยุธยา กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร  
4. นายสุเมธ     ดํารงชัยธรรม  กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
เลขานุการคณะกรรมการบริษทั  



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) 

 

 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549  หนา 2 จาก 13 
วันศุกร ที่ 28 เมษายน 2549 เวลา 16.20 น. 

แจงองคประชมุ 

 ประธานฯ กลาววาการประชมุสามัญผูถือหุนในวันนี้ มีผูถอืหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเองจํานวน 29 
ราย รวมเปนจาํนวนหุน 1,333,114 หุน มีผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุนมารวมประชุมจาํนวน 26 ราย รวมเปน
จํานวนหุน 333,644,527 หุน และมีผูถือหุนที่มอบฉันทะใหนายเดช บุลสุข กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบเปนผูรับมอบฉันทะจํานวน 5 ราย รวมเปนจํานวนหุน 16,512,376 หุน  ดังนั้น  เมื่อนับรวมจํานวนผูถือ
หุนที่มาประชมุดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุนที่ไมมาประชมุในครั้งนี้จํานวนรวม 56 ราย รวมเปน
จํานวนหุนทั้งสิ้น 351,490,017 หุน คิดเปนอัตรารอยละ 71.73 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ของบริษัท ครบเปนองคประชมุ 

ทั้งนี้ การนับจํานวนผูรับมอบฉันทะรายเดียวที่ไดรับมอบฉันทะจากผูถือหุนหลายรายใหเขาประชุมผูถอื
หุนนั้น ตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดวาใหนับเทากับจํานวนผูรับมอบฉันทะที่เขา
ประชุมผูถอืหุนจํานวน 1 ราย 

 ในการดําเนินการประชมุ ประธานฯ ไดมอบหมายให นายสุเมธ ดํารงชัยธรรม กรรมการบริษัท และ
เลขานุการคณะกรรมการบริษทั เปนผูดําเนินการประชุม (“ผูดําเนินการประชุม”) เพื่อดาํเนินการประชุมไปตาม
ระเบียบวาระตางๆ ตอไป  

 กอนเริ่มการประชุม ผูดําเนินการประชมุชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงในแตละระเบียบวาระ และการ
นับคะแนนเสียงเปนมติที่ประชุมผูถือหุน ดังนี้ 

1. ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 107(1) และขอบังคับ ขอ 31 (1) กําหนดวา ใน
กรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน โดยใหนับหุนหนึ่ง
เปนเสียงหนึ่ง ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

2. กรณีที่ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเองหรือกรณีที่ผูถือหุนซึ่งเปนผูมอบฉันทะมิไดออกเสียง
ลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะ และใหผูรับมอบฉันทะเปนผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแทนตนในที่ประชุม  
ผูดําเนินการประชุมจะเรียนถามในแตละระเบยีบวาระวา มีผูใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงลงคะแนนหรือไม  ถา
ไมมีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงลงคะแนน ใหถือวาที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติตามที่มีการเสนอตอที่
ประชุมทุกประการ สวนกรณีที่มีผูไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงลงคะแนน จะถือวาคะแนนเสียงที่เหลือเปนคะแนน
เสียงที่เห็นดวย   

3. กรณีที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชมุแทน ใหถือวาผูรับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเทากับ
จํานวนหุนที่ผูถือหุนไดมอบฉันทะรวมกัน ทั้งนี้ใหถือการออกเสียงลงคะแนนในแตละระเบียบวาระที่ผูถือหุนได
ออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะ  เปนคะแนนเสียงที่ใชนับเปนมติที่ประชุม    

4. ทั้งนี้การออกเสียงลงคะแนนในกรณีอื่น ๆ นอกจากที่กําหนดไวขางตนถือเปนโมฆะ  



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) 

 

 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549  หนา 3 จาก 13 
วันศุกร ที่ 28 เมษายน 2549 เวลา 16.20 น. 

5. ในทุกระเบียบวาระ ถาผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองการเสนอความคิดเห็น หรือมีขอสอบถาม 
ขอใหยกมอืแสดงตน  เพื่อที่เจาหนาที่จะไดอํานวยความสะดวก  และขอใหแถลงตอท่ีประชุมดวยวา เปนผูถือหุน
หรือผูรับมอบฉันทะชื่อใด แลวจึงแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามตอไป  

 เมื่อชี้แจงถึงวธิกีารลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบรอยแลว ผูดําเนินการประชุมจึงขอเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาตามระเบียบวาระตางๆ ดังตอไปน้ี 

วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 2548 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548    

 ผูดําเนินการประชุม เสนอใหทีป่ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2548 
ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2548 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1 ในหนังสือเชิญ
ประชุม ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนกอนหนาการประชมุครั้งนี้แลว รวมทั้งไดทําการเผยแพรรายงานการประชุม
ดังกลาวทางเว็บไซตของบริษทั ที่ www.gmmgrammmy.com ภายใน 14 วันหลังเสร็จส้ินการประชมุแลว   

 ผูดําเนินการประชุม ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสอบถามขอสงสัย หรือหากมีขอแกไขใน
รายงานการประชุมดังกลาว ปรากฏวาไมมีทานใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ  

 ที่ประชุมไดพจิารณาอยางละเอียดรอบคอบ และมมีติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2548 ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง 349,700,541 คะแนนเสียง 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง - คะแนนเสียง 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน 1,789,476 คะแนนเสียง 

วาระที่ 2     พจิารณารับทราบการแถลงผลการดําเนนิงานในรอบป 2548 และรับรองรายงานประจําป
ของบริษัท 

 ผูดําเนินการประชุมรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2548  ซึ่งมีขอมูลผลการดําเนินงานโดยละเอียด 
ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2548 ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนไปพรอมกบัหนังสือเชิญประชุมกอนหนานี้แลว  (ส่ิงที่สง
มาดวยลําดับที ่2)  โดยสรุปภาพรวมผลการดําเนินงานในป 2548 ไดดังนี้  

ภาพรวมผลการดําเนินงานในป 2548  

 กลุมบริษัท มีรายไดรวมทั้งสิ้น 6,313 ลานบาท ซึ่งลดลงจากรายไดของงวดเดียวกันกันของปกอน 358 
ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับรายไดรวมของป 2547 จํานวน 6,671 ลานบาท  สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของ
รายไดในธุรกิจเพลง  ธุรกิจส่ือวิทยุ  และธุรกิจส่ือโทรทัศน อยางไรก็ตามกลุมบริษัทมีธุรกิจที่ทํารายไดเพิ่มขึ้น



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) 

 

 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549  หนา 4 จาก 13 
วันศุกร ที่ 28 เมษายน 2549 เวลา 16.20 น. 

ไดแกธุรกิจ E-Business ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ  และธุรกิจใหบริการสรางสรรคและจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event 
Marketing) 

 ทั้งนี้  บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและบริหารเปนจํานวน 2,225 ลานบาทในป 2548 
เพิ่มขึ้นจากป 2547 คิดเปนอัตรารอยละ 19  โดยอัตราสวนของคาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดรวมของ
บริษัทคิดเปนอัตรารอยละ 35  ของรายไดรวม  การเพิ่มขึ้นของคาใชจายดังกลาวในขณะที่รายไดรวมมีการ
ปรับตัวลดลงนั้น สวนใหญเปนผลมาจากคาใชจายในการโฆษณาและสงเสริมการขายที่เพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนการ
ขยายตัวของธุรกิจ E-Business ธุรกิจส่ิงพิมพและธุรกิจใหมคือธุรกิจสรางสรรคและรับจัดกิจกรรม นอกจากนี้ยัง
เปนคาใชจายเพื่อรักษาสวนแบงทางการตลาดในธุรกิจวิทยุและโทรทัศนซึ่งมีภาวะการแขงขันที่รุนแรง   

 ในป 2548 บริษัทมีเงินกู เพื่อใชลงทุนขยายกิจการของบริษัท  จึงมีภาระดอกเบี้ยจายจํานวน 35 ลาน
บาท นอกจากนี้ บริษัทมีผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนใหแกผูทําคําเสนอซื้อหุนเพื่อเพิกถอนออกจากการเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย จํานวน 32 ลานบาท 

 กลุมบริษัท มีกําไรสุทธิรวมจํานวน 204 ลานบาท ลดลงจากป 2547 เปนจํานวน 496 ลานบาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับป 2547 ที่มีกําไรสุทธิจํานวน 700 ลานบาท หรือลดลงคิดเปนอัตรารอยละ 72 

 กลุมบริษัท มีสินทรัพยรวมท้ังสิ้นเปนจํานวน 7,172 ลานบาท  เพิ่มขึ้นจากป 2547 เปนจํานวน 1,265 
ลานบาท  คิดเปนอัตรารอยละ 21  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสวนใหญเกิดจากการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อขยาย
กิจการตามแผนธุรกิจของบริษัท  ไดแก การขยายเขาสูธุรกิจสรางสรรคและบริหารกิจกรรมทางการตลาด การ
ขยายตัวในธุรกิจโทรทัศน ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจจัดจําหนายหนังสือ  และธุรกิจหนังสือพิมพ 

 กลุมบริษัท มีหนี้สินรวม 3,577 ลานบาท ในขณะที่ป 2547 มีหนี้สินจํานวน 2,296 ลานบาท โดยหนี้สิน
สวนใหญเกิดจากเงินกูยืมจากธนาคารเพื่อใชในการขยายการลงทุนของกลุมบริษัท ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียน
เพิ่มขึ้นจากการที่บริษัท มีการขยายตัวทางธุรกิจ 

 กลุมบริษัท มีสวนของผูถือหุน ทั้งสิ้นจํานวน 3,596 ลานบาท ลดลงในสวนของผูถือหุนเล็กนอย  โดย
สาเหตุหลักมาจากกําไรสะสมลดลง จํานวน 312 ลานบาท ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา
เงินลงทุนระยะยาว จํานวน 76 ลานบาท สุทธิจากสวนเกินมูลคาหุนที่เพิ่มขึ้นจากกลุมบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย 
จํากัด (มหาชน) จํานวน 140 ลานบาท และ สวนของผูถือหุนสวนนอยที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทยอยมาก
ขึ้นจํานวน 251 ลานบาท 

 ในป 2548 ถึงแมกลุมบริษัท มีอัตราสวนสภาพคลองที่ลดลง คือ เทากับ 1.39 เทา และอัตราสวนสภาพ
คลองหมุนเร็วเทากับ 1.05 เทา เมื่อเทียบกับป 2547 ซึ่งมี 2.28 เทา และ 1.79 เทา ตามลําดับ ในขณะที่



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) 

 

 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549  หนา 5 จาก 13 
วันศุกร ที่ 28 เมษายน 2549 เวลา 16.20 น. 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.99 เทา เพิ่มขึ้นจาก 0.64 เทา ณ ส้ินป 2547 แตอัตราสวนดังกลาว
ยังคงแสดงใหเห็นถึงสภาพคลองทางการเงินของบริษัท ที่คอนขางสูง  

 หลังจากรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2548 เปนที่เรียบรอยแลว ผูดําเนินการประชุมไดเปดโอกาส
ใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสอบถามขอสงสัย ปรากฏวาไมมีทานใดสอบถามรายละเอียดอื่นใด จึงขอใหที่
ประชุมพิจารณาลงมติ  

 ที่ประชุมไดพจิารณาอยางละเอียดรอบคอบ และมมีติรับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบป 
2548  และรับรองรายงานประจําปของบริษัท ดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับทราบและรับรองดวยคะแนนเสียง 349,084,322 คะแนนเสียง 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับทราบและไมรับรองดวยคะแนนเสียง - คะแนนเสียง 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน 2,405,695 คะแนนเสียง 

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัตงิบดุลและงบกําไรขาดทนุสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 

ผูดําเนินการประชุมแถลงตอทีป่ระชุมวา บริษัทไดจัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผูสอบบัญชีแหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จาํกัด ได
ตรวจสอบแลว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลว เห็นวาถูกตอง ครบถวน 
และเพียงพอ ตามหลักการบญัชีที่รับรองทั่วไป โดยปรากฏในหมวด “รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน” ใน
รายงานประจําป 2548 ปรากฏวา ในรอบระยะเวลาบัญชปีระจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัท และ
บริษัทยอย มีสินทรัพยรวม 7,172 ลานบาท  มีหนี้สินรวม 3,577 ลานบาท  มีสวนของผูถอืหุนรวม 3,596 ลานบาท   
มีรายไดรวม 6,313 ลานบาท มีกําไรสุทธิรวม 204 ลานบาท คิดเปนกําไรตอหุนเทากับ 0.42 บาทตอหุน สวน
รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชปีระจาํป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2548   

ผูดําเนินการประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสอบถามขอสงสัย ปรากฏวาไมมีทานใด
สอบถามรายละเอียดอื่นใด จงึขอใหที่ประชมุพิจารณาลงมติ  

 ที่ประชุมไดพจิารณาอยางละเอียดรอบคอบ และมมีติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับป ส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  อนุมัติดวยคะแนนเสียง 349,084,322 คะแนนเสียง 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง - คะแนนเสียง 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน 2,405,695 คะแนนเสียง 



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) 

 

 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549  หนา 6 จาก 13 
วันศุกร ที่ 28 เมษายน 2549 เวลา 16.20 น. 

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรสํารองตามกฎหมายและการจดัสรรเงินปนผลประจําป 2548 

 ผูดําเนินการประชุมไดชี้แจงตอที่ประชมุวา จากผลการดําเนินงานประจําป 2548 และงบการเงินรวมของ
บริษัท และบริษัทยอยประจําป 2548 ตามทีไ่ดรายงานใหที่ประชุมรับทราบในวาระที ่2 และ 3 แลวนั้น จงึขอเสนอ
ใหที่ประชมุพิจารณาอนุมัติรายการตอไปน้ี 

1. พิจารณาอนุมตัิไมจัดสรรกําไรสุทธิไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทไดมกีารสํารอง
ครบถวนตามกฎหมายและขอบังคับของบริษทั แลว คือตั้งสํารองไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

2. แจงใหที่ประชมุรับทราบเรื่อง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 
2548 ไดมีมตอินุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลจากกําไรสุทธิงวด 6 เดือนแรกของป 2548 คือตัง้แตเดือน 
มกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2548 ใหแกผูถือหุน ในอัตราหุนละ 0.20 บาท  รวมเปนจํานวนเงิน 98 ลานบาท โดย
บริษัท ไดจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไปแลว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2548  

3. พิจารณาอนุมตัิจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิงวด 6 เดือนหลังของป 2548 คือตั้งแตเดือน กรกฎาคม 
ถึงเดือน ธันวาคม 2548  ในอตัราหุนละ 0.15 บาท  รวมเปนจํานวนเงิน 73.5 ลานบาท   โดยบริษัท จะจายเงินปน
ผลใหแกผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลตามที่ปรากฏรายชือ่ ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการ
รับเงินปนผลในวันพุธ ที่ 17 พฤษภาคม 2549 ตั้งแตเวลา 12.00 น. และกําหนดจายเงินปนผลในวันศุกร ที่ 26 
พฤษภาคม 2549   

ดังนั้น เมื่อรวมการจายเงินปนผลจากผลประกอบการของบริษัท ในป 2548 ทั้งป บริษัท จะจายเงินปนผล
ในอัตราหุนละ 0.35 บาท คิดเปนจํานวนเงินรวม 171.5 ลานบาท ซึ่งเมือ่เปรียบเทียบกับการจายเงินปนผลจากผล
ประกอบการของบริษัท ในป 2547 ทั้งป บริษัท ไดจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 1.25 บาท คิดเปนจํานวนเงินรวม 
612.5 ลานบาท 

ผูดําเนินการประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสอบถามขอสงสัย ปรากฏวาไมมีทานใด
สอบถามรายละเอียดอื่นใด จงึขอใหที่ประชมุพิจารณาลงมติ 

 ที่ประชุมไดพจิารณาอยางละเอียดรอบคอบ และมีมติอนุมตัิการไมจัดสรรสํารองตามกฎหมาย รับทราบ
การจายเงินปนผลระหวางกาลประจําป 2548 และอนุมัติการจัดสรรเงินปนผลประจําป 2548 ตามความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท ดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  อนุมัติดวยคะแนนเสียง 349,700,541 คะแนนเสียง 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง - คะแนนเสียง 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน 1,789,476 คะแนนเสียง 
    



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) 

 

 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549  หนา 7 จาก 13 
วันศุกร ที่ 28 เมษายน 2549 เวลา 16.20 น. 

วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัตแิตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ 

ผูดําเนินการประชุมแถลงตอทีป่ระชุมวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจาํกัด        
พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัท ขอ 14 ซึ่งกําหนดใหกรรมการบริษัทตองหมุนเวียนออกจากตําแหนงเปน
จํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททั้งหมด สําหรับปนี้กรรมการบริษัทที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตาม
วาระจํานวน 3 ทาน คือ นายบรรยง พงษพานิช  นางสายทิพย มนตรีกุล ณ อยุธยา  และนายสุเมธ  ดํารงชัยธรรม 
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
(“คณะกรรมการสรรหาฯ”) เสนอ จึงขอเสนอที่ประชมุผูถือหุนอนุมัติการแตงตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกจาก
ตําแหนงตามวาระ คอื นางสายทิพย มนตรีกุล ณ อยธุยา และนายสุเมธ ดํารงชัยธรรม กลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง พรอมทั้งเสนอแตงตั้ง นายวีระวงค จิตตมติรภาพ ซึ่งเปนบุคคลภายนอกเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอิสระ แทนนายบรรยง พงษพานิช ที่แสดงความจํานงไมขอรับการแตงตั้งกลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการอีก เนื่องจากติดภารกิจอื่น ซึ่งบุคคลทั้ง 3 ทาน เปนบุคคลผูมีความรูความสามารถ มีประสบการณที่เปน
ประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท มวีสัิยทัศนที่กวางไกล มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัตบิริษทัมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 กําหนด และไมมีสัดสวนการ
ถือครองหุนในบริษัท โดยใหมผีลตั้งแตวันที่ 28 เมษายน 2549 เปนตนไป  

เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ผูดําเนินการประชุมจึงขอใหผูถือหุนออก
เสียงลงคะแนนแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล โดยจะสอบถามที่ประชมุตามรายชื่อบคุคลที่ถูกเสนอชื่อแตงตั้ง
เปนกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระเปนรายบุคคล โดยไดแนบประวัติอยาง
ละเอียดของบคุคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนง
ตามวาระไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถอืหุนแลว (ส่ิงที่สงมาดวยลําดับท่ี 3) และกอนเสนอที่ประชุมลงมติ  
ผูดําเนินการประชุมไดเสนอประวัติโดยสังเขปของแตละทานตอท่ีประชมุเปนรายบุคคล ดังตอไปน้ี 

1. นายวีระวงค จิตตมติรภาพ (อายุ 48 ป) 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาตรี  นติิศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) University of Pennsylvania 
• เนติบัณฑิตไทย และเปนทนายความจากประเทศไทยคนแรกที่สอบเปนเนติบัณฑิต  
รัฐนิวยอรคได 

การฝกอบรม • หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  ป 2543                            
ซึ่งจัดอบรมโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ประวัติการทํางาน 
(ยอนหลัง 5 ป) 
 

• 2539 – ปจจุบนั  Executive Partner บริษัท ไวท แอนด เคส (ประเทศไทย) จาํกัด 
• 2544 – ปจจุบนั  กรรมการบรษิัท และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบอรล่ี ยคุเกอร 
จํากัด (มหาชน) 



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) 

 

 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549  หนา 8 จาก 13 
วันศุกร ที่ 28 เมษายน 2549 เวลา 16.20 น. 

• 2544 – ปจจุบนั  กรรมการบรษิัท และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอทีวี จํากัด 
(มหาชน) 

• 2548 – เมษายน 2549  กรรมการ บริษัท นูทริกซ จํากัด (มหาชน) 
การทํางานที่อื่นในปจจบุัน • กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแขงขันทางการคาของกระทรวงพาณิชย 

• วิทยากรประจําของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• ที่ปรึกษาสมาคมบริษัทจดทะเบียน 
• อาจารยผูบรรยายความรูชั้นเนติบัณฑิตของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหง 
เนติบัณฑิตยสภา 

 ทั้งนี้ นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ ไมมีสัดสวนการถือหุนในบริษัท  ไมมีขอพิพาททางกฎหมาย และไมได
ดํารงตําแหนงในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ ผูดําเนินการประชุม จึงขอใหที่ประชุม
พิจารณาลงมต ิ

 ที่ประชุมไดพจิารณาอยางละเอียดรอบคอบ และมีมติอนุมตัิแตงตั้ง นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ เขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอิสระ ดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  อนุมัติดวยคะแนนเสียง 347,729,163 คะแนนเสียง 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง 92,378 คะแนนเสียง 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน 3,668,476 คะแนนเสียง 
 

2. นางสายทิพย มนตรีกุล ณ อยุธยา  (อายุ 49 ป) 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาตรี  นิเทศศาสตรบัณฑิต (ส่ือสารมวลชน)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงปจจุบนัในบริษัท • 2545 – ปจจุบนั  กรรมการบรษิัท 

• 2532 – ปจจุบนั  กรรมการบรหิาร 
ตําแหนงปจจุบนัในบริษัทยอย • กุมภาพันธ 2548 – ปจจบุัน  กรรมการบริหารความเสี่ยง                

บริษัท จีเอม็เอม็ มีเดีย จํากัด (มหาชน) 
• 2545 – ปจจุบนั  กรรมการบรษิัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผูจัดการ /  

(รักษาการ) ผูอาํนวยการฝายการตลาด บริษทั จีเอ็มเอม็ มีเดีย จํากัด 
(มหาชน) 

• มกราคม 2549 – ปจจบุัน กรรมการผูจัดการ บริษัท โอเพน เรดิโอ จํากัด 
• 2538 – ปจจุบนั  กรรมการผูจดัการ  บริษัท แกรมมี่ เทเลวิชัน่ จํากัด 
• 2534 – ปจจุบนั  กรรมการผูจดัการ  บริษัท เรดิโอ คอนเซ็ป จํากัด 
• 2532 – ปจจุบนั  กรรมการผูจดัการ  บริษัท เอ-ไทม -  มีเดีย  จาํกัด    



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) 

 

 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549  หนา 9 จาก 13 
วันศุกร ที่ 28 เมษายน 2549 เวลา 16.20 น. 

 ทั้งนี้ นางสายทิพย มนตรีกุล ณ อยธุยา ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัท และบริษทัยอย ตั้งแตป 
2545 โดยไมมสัีดสวนการถือหุนในบริษัท ไมมีขอพิพาททางกฎหมาย ไมไดดํารงตําแหนงในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัท อยางมีนยัสําคัญ และมปีระวัติการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในป 2548 จํานวน 7 
ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง ผูดําเนินการประชุมจึงขอใหที่ประชมุพิจารณาลงมติ 

 ที่ประชุมไดพจิารณาอยางละเอียดรอบคอบ และมีมติอนุมตัิแตงตั้ง นางสายทิพย มนตรีกุล ณ อยุธยา  
เขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  อนุมัติดวยคะแนนเสียง 347,729,163 คะแนนเสียง 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง 92,378 คะแนนเสียง 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน 3,668,476 คะแนนเสียง 

3.  นายสุเมธ  ดํารงชัยธรรม  (อายุ 41 ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาตรี   เศรษฐศาสตรบัณฑิต (นโยบายการเงินและการคลังสาธารณะ)   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• ปริญญาตรี   วทิยาศาสตรบัณฑิต (บริหารงานกอสราง) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา วิทยาเขตเจาคุณทหารลาดกระบัง 

• ปริญญาตรี   บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
• ปริญญาโท   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การฝกอบรม • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 21 ป 2547           
จัดอบรมโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ตําแหนงปจจุบนัในบริษัท • กุมภาพันธ 2548 – ปจจบุัน  กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

• 2547 – ปจจุบนั  กรรมการ และกรรมการบริหาร 
เลขานุการคณะกรรมการบริษทั และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร  
รองกรรมการผูอํานวยการอาวโุส สายงานสนับสนุนกลางและพัฒนาธุรกจิ 

ตําแหนงปจจุบนัในบริษัทยอย  
 

• กุมภาพันธ 2548 – ปจจบุัน  กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และ    
กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จีเอ็มเอม็ มีเดีย จํากัด (มหาชน) 

• 2547 – ปจจุบนั  กรรมการ และกรรมการบริหาร 
เลขานุการคณะกรรมการบริษทั  และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร บริษทั 
จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) 



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) 

 

 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549  หนา 10 จาก 13 
วันศุกร ที่ 28 เมษายน 2549 เวลา 16.20 น. 

 ทั้งนี้ นายสุเมธ ดํารงชัยธรรม ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัท และบรษิัทยอย ตั้งแตป 2547 โดยไม
มีสัดสวนการถือหุนในบริษัท ไมมีขอพิพาททางกฎหมาย ไมไดดํารงตําแหนงในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ
บริษัทอยางมีนยัสําคัญ และมีประวัติการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทในป 2548 จํานวน 10 คร้ัง จาก
ทั้งหมด 10 ครั้ง ผูดําเนินการประชุมจึงขอใหที่ประชุมพจิารณาลงมติ 

 ที่ประชุมไดพจิารณาอยางละเอียดรอบคอบ และมีมติอนุมตัิแตงตั้ง นายสุเมธ ดํารงชัยธรรม เขาดํารง
ตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  อนุมัติดวยคะแนนเสียง 347,729,163 คะแนนเสียง 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง 92,378 คะแนนเสียง 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน 3,668,476 คะแนนเสียง 

ผูดําเนินการประชุมกลาวเพิ่มเติมวา สืบเนื่องจากการแสดงความจาํนงไมขอรับการแตงตั้งกลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอีกของนายบรรยง พงษพานิช ขางตน ทําใหตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท 
วางลง คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาฯ เห็นควรใหที่ประชมุผูถือหุนรับทราบการแตงตั้ง นายเดช 
บุลสุข กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เขาดํารงตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบแทนนายบรรยง 
พงษพานิช และรับทราบการแตงตั้ง นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ เขาดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบของบริษัท 
อีกตําแหนงหนึ่ง  โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 28 เมษายน 2549 เปนตนไป   

ผูดําเนินการประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสอบถามขอสงสัย ปรากฏวาไมมีทานใด
สอบถามรายละเอียดอื่นใด ดังนั้น จึงถือวาที่ประชุมรับทราบการแตงตั้งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
ตรวจสอบ ดังกลาวขางตน 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมตัิกาํหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2549 และพิจารณา  
รับทราบการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํป 2549 

 ผูดําเนินการประชุมแถลงตอทีป่ระชุมวา คณะกรรมการสรรหาฯ ไดพิจารณาการกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท ประจําป 2549 และคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2549 ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัท ไดพิจารณาใหความเหน็ชอบแลว  จึงขอเสนอที่ประชุมผูถือหุนพจิารณาอนุมัติดังตอไปน้ี 

1. พิจารณาอนุมตัิกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2549 เปนจํานวนเงินไมเกิน 6 
ลานบาท ซึ่งประกอบดวยคาเบี้ยประชุมและคาบําเหน็จประจําป ทั้งนี้ มอบหมายใหประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณาจัดสรร โดยใหพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ 
ผลงาน และประโยชนที่คาดวาจะไดรับมาเปนเกณฑในการพิจารณา และใหเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) 

 

 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549  หนา 11 จาก 13 
วันศุกร ที่ 28 เมษายน 2549 เวลา 16.20 น. 

คลายคลึงกัน ผูดําเนินการประชุมกลาวเพิม่วา ในป 2548 บริษัทกาํหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ประจําป 2548 ในวงเงินไมเกิน 6 ลานบาท  และไดจายใหกรรมการบริษัท เปนจํานวนเงินรวม 2 ลานบาท                                      

2. พิจารณารับทราบการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจาํป 2549 เปนจํานวนเงิน
ไมเกิน 500,000 บาท โดยจัดสรรใหประธานกรรมการตรวจสอบ 200,000 บาท และจัดสรรใหกรรมการ
ตรวจสอบอกีทานละ 150,000 บาท     

ผูดําเนินการประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสอบถามขอสงสัย ปรากฏวาไมมีทานใด
สอบถามรายละเอียดอื่นใด จงึขอใหที่ประชมุพิจารณาลงมติ 

 ที่ประชุมไดพจิารณาอยางละเอียดรอบคอบ และมมีติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษทั
ประจําป 2549 และรับทราบการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2549 ตามความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการสรรหาฯ ดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  อนุมัติและรับทราบดวยคะแนนเสียง 349,700,541 คะแนนเสียง 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมอนุมัติและไมรับทราบดวยคะแนนเสียง - คะแนนเสียง 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน 1,789,476 คะแนนเสียง 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมตัิแตงตั้งผูสอบบญัชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจาํป 2549 

 ผูดําเนินการประชุมชี้แจงตอทีป่ระชุมวา เพื่อใหสอดคลองกับประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ฉบับเลขที่ กจ. 39/2548 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2548 
กําหนดใหบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จัดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญช ี (Auditor 
Rotation) หากเปนผูสอบบญัชีของบริษัทมาแลว 5 รอบปบญัชีติดตอกัน โดยสามารถหมุนเวียนผูสอบบัญชีที่
สังกัดในสํานักงานเดียวกันกับผูสอบบัญชีรายเดิมได และใหเร่ิมมีผลบังคับใชตั้งแตรอบบัญชีป 2549 เปนตนไป 
นั้น 

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาแลวเห็นควรใหที่ประชมุผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติหมุนเวียนผูสอบบัญชีสําหรับรอบปบญัชีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คือ จากเดิม นายณรงค พันตาวงษ 
เลขทะเบียน 3315  หรือ นายรุทร เชาวนะกวี เลขทะเบียน 3247 แหงบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่ง
เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทในเครือ ตั้งแตป 2538 โดยขอเสนอ เปลี่ยนใหม ใหผูสอบบัญชแีหงบริษัท
สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ดังมีรายชื่อตอไปนี้ เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และบรษิัทในเครือ สําหรับรอบ
ปบัญช ีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 

• นายรุทร  เชาวนะกวี  เลขทะเบียน 3247 (ไมไดเปนผูสอบบัญชทีี่ลงนามในรายงาน
ผูสอบบัญช ี 5 ป ยอนหลัง) หรือ 

• นางสาวศิราภรณ  เอื้ออนันตกุล  เลขทะเบียน  3844  หรือ 



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) 

 

 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549  หนา 12 จาก 13 
วันศุกร ที่ 28 เมษายน 2549 เวลา 16.20 น. 

• นายศุภชัย  ปญญาวัฒโน เลขทะเบียน  3930  หรือ 
• นายกฤษดา  เลิศวนา               เลขทะเบียน  4958  (เฉพาะบริษัทในเครือ) 

ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีผูลงนามตรวจสอบมิไดมีความสัมพันธกับบริษัท หรือมีสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทใน
เครือ  ผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญของบริษทั  

พรอมกันนี้ ผูดําเนินการประชุมไดกลาวขออภัยทานผูถือหุน เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในหนังสือ
เชิญประชมุสามัญผูถือหุนประจําป 2549  โดยไดระบุให นายรุทร เชาวนะกวี เลขทะเบียน  3247 เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัท แตเพียงผูเดียว ซึ่งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดมมีติเห็นชอบใหเสนอแตงตั้งผูสอบบญัชี
ดังมีรายชื่อขางตน เปนผูสอบบัญชีของบริษทั และบริษัทในเครือดวย ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการลงนาม
ตรวจสอบของบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด  

 

คาสอบบัญช ี
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ พจิารณาแลวเห็นควรใหที่ประชมุผูถือหุนพิจารณา

อนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 2549 ของบริษทั จีเอ็มเอม็ แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,653,000 
บาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากคาสอบบญัชีประจําป 2548 คิดเปนอัตรารอยละ 22 เนื่องจากบริษทัมีการปรับโครงสรางใหม
ในองคกร การขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งบริษทัมีการควบรวมธุรกิจของบริษัทยอยกลับเขามาเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพทางดานการบริหารงาน  ประกอบกบักฎระเบยีบที่เขมงวดมากขึ้นของสํานักงาน ก.ล.ต. ทําใหผูสอบ
บัญชีตองเพิ่มขอบเขตในการตรวจสอบมากยิง่ขึ้น โดยบริษัทไดเปรียบเทียบคาสอบบญัชีของบริษัทอื่นในธุรกิจ
ประเภทเดียวกันแลวเห็นวามีความเหมาะสม  

นอกจากนี ้ ผูดําเนินการประชุมไดแจงใหผูถอืหุนรับทราบการกําหนดคาสอบบญัชีรวมของบริษัท และ
บริษัทในเครือ เปนจํานวนเงินไมเกิน 9,474,100 บาท  ทั้งนี้  ไมรวมถึงคาสอบบญัชีของบริษัทที่เกิดจากการควบ
รวมกิจการ หรือการขยายธุรกิจของกลุมบริษัทในอนาคต และแจงใหทีป่ระชุมรับทราบอัตราคาสอบบัญชีที่ปรับ
เพิ่มขึ้นระหวางป 2548 เปนจาํนวนเงินรวม 1,845,000 บาท คิดเปนอัตรารอยละ 28 อันเนื่องจากการขยายตัวทาง
ธุรกิจและการเพิ่มขึ้นของกลุมบริษัทในเครือ ซึ่งในระหวางป 2548 มีบริษัทในเครือในกลุมบริษัทเพิ่มขึ้นจาํนวน 10 
บริษัท และอีก 3 กิจการรวมคา  

 

สรุปคาสอบบญัชี 
บริษัท ป 2549 

ที่เสนอ 
เพิ่มข้ึน 

(%) 
ป 2548 

ที่ปรับปรุง 
ป 2548 
ที่อนุมัต ิ

บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) 1,653,000   22% 1,350,000 1,350,000 
บริษัท และบริษัทในเครือรวม (บาท) 9,474,100* 12% 8,495,000 6,650,000 
*  ไมรวมถึงคาสอบบัญชขีองบรษัิทในเครือในตางประเทศ ไดแก 1) บริษัท GMM8866 จํากัด ในประเทศไตหวัน จํานวน          
NTD 480,000 2) บริษัทในเครือในฮองกง 2 บริษัท จํานวนรวม HKD 35,000 และ 3) บริษัท GMM~C จํากัด ในประเทศจีน 
จํานวน USD 1,500 



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) 

 

 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549  หนา 13 จาก 13 
วันศุกร ที่ 28 เมษายน 2549 เวลา 16.20 น. 

ผูดําเนินการประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสอบถามขอสงสัย ปรากฏวาไมมีทานใด
สอบถามรายละเอียดอื่นใด จงึขอใหที่ประชมุพิจารณาลงมติ 

 ที่ประชุมไดพจิารณาอยางละเอียดรอบคอบ และมีมติอนุมตัิแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี 
ประจําป 2549 รับทราบการกาํหนดคาสอบบญัชีรวมของบรษิัทและบริษัทในเครือ และรับทราบเรื่องอัตราคาสอบ
บัญชีที่ปรับเพิ่มขึ้นระหวางป 2548 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ดวย
คะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  อนุมัติและรับทราบดวยคะแนนเสียง 349,700,541 คะแนนเสียง 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมอนุมัติและไมรับทราบดวยคะแนนเสียง - คะแนนเสียง 
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน 1,789,476 คะแนนเสียง 

วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอืน่ฯ 

 ผูดําเนินการประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสอบถามขอสงสัย ปรากฏวาไมมีทานใด
สอบถามรายละเอียดอื่นใดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุกระเบียบวาระที่กลาวมาทั้งหมด  

 ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ไดสละเวลามารวมประชุม และปดประชมุเมื่อเวลา 17.20 น. 

 

ลงชื่อ ............................................................ประธานทีป่ระชุม 
            (นางสาวบุษบา  ดาวเรือง) 

                                  กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร 
 
 
 

ลงชื่อ ............................................................ผูดําเนินการประชุม 
           (นายสุเมธ  ดํารงชัยธรรม) 

                                  กรรมการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษทั 
 
 


