บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)
โดยสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอยทั้งหมดคิดเปนรอยละ 35.1 ของสินทรัพยรวม ทั้งนี้บริษัทยังคงมีนโยบายการ
ลงทุนในบริษัทยอยทีม่ ศี กั ยภาพในการบริหารงานและการทํากําไร ปจจุบันบริษัทยอยสวนใหญของบริษัทถือหุนโดย
บริษัทเกือบ 100% อยูแลว ดังนั้นอํานาจในการบริหารงานและการกําหนดนโยบายที่สําคัญตางๆ จะเปนการ
กําหนดโดยผูบริหาร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายในการสง
ตัวแทนของบริษัทไปเปนกรรมการในบริษัทนัน้ ๆ ดวย

6.

โครงการดําเนินงานในอนาคต
การเขารวมประมูลสถานีวิทยุและโทรทัศน
จากการที่รัฐบาลมีนโยบายในการเปดเสรีทางสื่อโทรทัศนและวิทยุ ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
มาตรา 40 วาดวยพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม นั้น กลุมบริษัท มีโครงการทีจ่ ะขยายธุรกิจทางดานสื่อ โดยการเขารวมการประมูลเพื่อเปนเจาของสถานีวิทยุ
และโทรทัศน ซึง่ คาดวาจะผานกระบวนการและขัน้ ตอนตางๆ จนแลวเสร็จไดภายใน 1 ถึง 2 ป อยางไรก็ตามกระบวนการ
พิจารณาในการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.) ที่ผานมามีความลาชา ซึ่ง
อาจจะตองใชระยะเวลาในการสรรหาเปนเวลานาน
การลงทุนใน บริษัทที่ดําเนินธุรกิจสิ่งพิมพ
∏

บริษัทฯ มีแผนที่จะจัดตั้งบริษัท เพื่อดําเนินการผลิตและจําหนายนิตยสารสตรีจากตางประเทศ ทั้งนี้แผนการ
ลงทุนดังกลาวอยูร ะหวางการศึกษา และจะนําเสนอใหคณะกรรมการบริหารพิจารณาตอไป ซึ่งคาดวาจะสามารถ
สรุปผลการพิจารณาไดภายในป 2545 โดยการลงทุนดังกลาวจะทําใหกลุมบริษัทสามารถขยายกลุมผูอาน
เปาหมาย และกลุมลูกคาซื้อโฆษณาไดมากขึ้น ซึ่งสงผลตอการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายโฆษณา และการ
ขายนิตยสาร โดยคาดวาจะสามารถคืนทุนไดภายใน 3 ป

∏

บริษัทฯ มีแผนทีจ่ ะลงทุนในลักษณะของการรวมทุนกับนิตยสารในประเทศที่ไดรับความนิยม และที่จะทําใหกลุม
บริษทั สามารถขยายกลุม ผูอ า นเปาหมาย และกลุมลูกคาซื้อโฆษณาไดมากขึ้น ซึ่งสงผลตอการเพิ่มขึ้นของรายได
รวมและกําไรของบริษัทฯในธุรกิจสิ่งพิมพ โดยแผนการลงทุนดังกลาวอยูระหวางการศึกษาความเปนไปได ซึ่ง
คาดวาจะแลวเสร็จประมาณกลางป 2546

7. ขอพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 บริษัทและบริษัทยอย ไมมีขอพิพาททางกฎหมายที่อาจจะมีผลกระทบตอสินทรัพย ของ
บริษัทและบริษัทยอย ที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสัดสวนของผูถือหุน และมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของกลุม
บริษทั อยางมีนยั สําคัญ

8. โครงสรางเงินทุน
8.1 หลักทรัพยของบริษัท
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2545 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 200 ลานบาท เรียกชําระแลว 156 ลานบาท แบงเปนหุน
สามัญ 156 ลานหุน มูลคาทีต่ ราไวหนุ ละ 1 บาท ภายหลังจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีทุนชําระแลว
เพิม่ เปน 200 ลานบาท
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)
8.2 ผูถือหุน
รายชือ่ กลุม ผูถ อื หุน รายใหญ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2545 เปนดังนี้
ผูถือหุน
1. บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
2. นายสันติสขุ จงมั่นคง
3. นางสายทิพย มนตรีกุล ณ อยุธยา
4. นางสาวบุษบา ดาวเรือง
5. นายวิเชียร ฤกษไพศาล
6. นายชูพงษ รัตนบัณฑูร
7. นายกิตติศกั ดิ์ ชวงอรุณ
รวม

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
จํานวนหุน
รอยละ
155,999,400
100.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
156,000,000
100.00

8.3 นโยบายการจายเงินปนผล
บริษทั และบริษทั ยอย มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรของกลุมบริษัท
หลังจากหักภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลและสํารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจและการดําเนินงานในอนาคต
เปนสําคัญ

9. การจัดการ
9.1 โครงสรางการจัดการ
ปจจุบัน โครงสรางการจัดการของบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร และคณะผูบ ริหารอีก 1 ชุด ตามรายละเอียดดังนี้
9.1.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 26 กันยายน 2545 คณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวยบุคคลผูท รงคุณวุฒิ จํานวน 11 ทาน ดังนี้
รายชือ่
ตําแหนง
1. นายไพบูลย
ดํารงชัยธรรม
ประธานกรรมการ
2. นางสายทิพย
มนตรีกลุ ณ อยุธยา
กรรมการ
3. นายถกลเกียรติ
วีรวรรณ
กรรมการ
4. นายภิญโญ
รูธ รรม
กรรมการ
5. นายคํารณ
ปราโมช ณ อยุธยา
กรรมการ
6. นางสาวพิไลวรรณ
บุญลน
กรรมการ
7. นางจุไรรัตน
อุณหกะ
กรรมการ
8. นายประเสริฐ
ศิรจิ งมีชยั
กรรมการ
9. นายไชย
ณ ศีลวันต
กรรมการอิสระ
10. นายวาณิช
จรุงกิจอนันต
กรรมการอิสระ
11. นายเดช
บุลสุข
กรรมการอิสระ
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