
 

สรุปขอ้มูลทางการเงิน 

จากรายงานประจาํปี 2562 

บริษทั จเีอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี� จาํกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

สรุปฐานะการเงนิ และผลการดําเนินงาน 1000 1000

2562 2561 2560

รายได้รวม 6,640.2 6,984.4 8,861.3

รายได้จากการขายและบริการ 6,602.2 6,870.5 7,595.3

ต้นทนุรวม 4,025.0 4,364.7 4,917.1

กําไรขั �นต้น 2,577.2 2,505.8 2,678.2

กําไร/(ขาดทนุ)ก่อนสว่นที�เป็นของผู้ มีสว่นได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคมุของบริษัทยอ่ย 374.7 63.0 (349.7)

กําไร/(ขาดทนุ)สทุธิสําหรับปี 341.9 15.4 (384.3)

เงินปันผล 82.0                      -                       -                        

สินทรัพย์รวม 3,669.3 3,673.1 3,766.1

หนี �สินรวม 2,338.3 2,529.3 2,658.8

สว่นที�เป็นของผู้ มีสว่นได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคมุของบริษัทยอ่ย 161.6 174.4 157.5

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 1,169.3 969.4 949.8

จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกั (ล้านหุ้น) 819.9 819.9 819.9

กําไร/(ขาดทนุ)สทุธิตอ่หุ้น(บาท) 0.42 0.02 (0.47)

เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) 0.10 -                       -                        

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (บาท) 1.43 1.18 1.16

อตัราสว่นกําไร/(ขาดทนุ)สทุธิตอ่รายได้รวม 5.15% 0.22% -4.34%

อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 31.97% 1.61% -34.13%

อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์ 9.31% 0.41% -6.98%

ปี 2560 : งดจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจาํปี 2560

ปี 2561 : เสนองดจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจาํปี 2561

ปี 2562 : เสนอจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจาํปี 2562

งบการเงนิรวม (หน่วย : ล้านบาท)

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2560 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานประจําปี 2560 มีกําไรสทุธิจํานวน 515.8ล้านบาท แตย่งัมีผลขาดทนุ

สะสม (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) เทา่กบั 3,054.06 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ดงันั �นที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั �งที� 

2/2561 เมื�อวนัที� 27 กมุภาพนัธ์ 2561 จึงมีมติให้งดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2560 และได้รับอนมุตัิจากที�

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เมื�อวนัที� 27 เมษายน 2561

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2561 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานประจําปี 2561 มีกําไรสทุธิจํานวน 15.11 ล้านบาท แตย่งัมีผลขาดทนุ

สะสม (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) เทา่กบั 3,032.66 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ดงันั �นที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั �งที� 

1/2562 เมื�อวนัที� 28 กมุภาพนัธ์ 2562 จึงมีมติให้งดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 โดยจะต้องได้รับอนมุตัิจากที�

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ซึ�งจะประชมุในวนัที� 26 เมษายน 2562

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2562 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานประจําปี 2562 มีกําไรสทุธิจํานวน 274.39 ล้านบาท ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั �งที� 

1/2563 เมื�อวนัที� 28 กมุภาพนัธ์ 2563 จึงมีมติเสนอให้ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2562 ในอตัรา 0.30 บาทตอ่

หุ้น แก่ผู้ ถือหุ้นจํานวน 819,949,729 หุ้น รวมเป็นจํานวนเงินทั �งสิ �น 245,984,918.70 บาท ทั �งนี � บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื�อวนัที� 12 กนัยายน 

2562 ในอตัรา 0.10 บาทตอ่หุ้นดงันั �นคงเหลือเงินปันผลที�บริษัทฯ ต้องจ่ายเพิ�มอีกในอตัรา 0.20 บาทตอ่หุ้น คิดเป็นเงินปันผลที�จ่ายเพิ�มทั �งสิ �นจํานวน 

163,989,945.80 บาท ทั �งนี � การจ่ายเงินปันผลและการให้สิทธิดงักลา่วของบริษัทฯ ยงัมีความไม่แนน่อนเนื�องจากต้องรอการอนมุตัิจากที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2563 ซึ�งจะประชมุในวนัที� 28 เมษายน 2563















บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมมี่ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 451,917,194      538,359,206      186,404,544      302,080,688      
เงินลงทุนชัว่คราว 8 120,149,721      1,450,957          -                         -                         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 1,165,293,858   1,125,374,688   981,802,551      891,444,994      
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 38,474,581        27,405,473        9,583,271          6,801,195          
สินคา้คงเหลือ 10 183,282,339      195,194,189      78,068,170        106,104,096      
เงินทดรองจ่าย 29,692,581        25,390,288        24,282,370        20,999,726        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11 89,886,041        74,494,164        30,975,242        18,139,179        
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,078,696,315   1,987,668,965   1,311,116,148   1,345,569,878   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                         -                         785,681,939      902,253,920      
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 13 476,366,582      491,564,633      2,191,549,400   2,191,549,400   
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 14 190,375,328      216,789,925      194,341,357      196,541,357      
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 15 6,554,990          2,546,327          6,554,990          2,546,327          
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                         -                         -                         -                         
ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่าและอุปกรณ์ 16 246,695,406      278,709,927      143,238,638      157,038,448      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 333,873,282      315,548,287      322,384,646      312,691,602      
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 28 176,426,658      187,382,904      146,394,822      164,631,548      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 18 160,292,114      192,896,100      55,085,102        86,931,052        
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,590,584,360   1,685,438,103   3,845,230,894   4,014,183,654   
รวมสินทรัพย์ 3,669,280,675   3,673,107,068   5,156,347,042   5,359,753,532   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมมี่ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 19 1,245,822,453   1,245,165,064   743,210,652      693,126,676      
รายไดรั้บล่วงหนา้ 338,969,591      213,361,573      193,540,317      103,904,906      
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                         -                         648,200,000      849,000,000      
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 20 -                         84,000,000        -                         84,000,000        
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 7,831,633          10,658,318        7,831,633          8,867,100          
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 13,700,184        11,203,514        -                         -                         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 21 189,557,092      312,657,990      163,544,247      282,109,877      
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,795,880,953   1,877,046,459   1,756,326,849   2,021,008,559   
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 20 298,495,548      466,065,704      298,495,548      466,065,704      
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10,822,470        19,987,876        10,822,470        19,987,876        
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 22 232,531,436      166,183,536      192,255,153      138,096,641      
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 28 -                         10,253               -                         -                         
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 610,350             -                         600,350             -                         
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 542,459,804      652,247,369      502,173,521      624,150,221      
รวมหนีสิ้น 2,338,340,757   2,529,293,828   2,258,500,370   2,645,158,780   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมมี่ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 819,949,729 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 819,949,729      819,949,729      819,949,729      819,949,729      

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 819,949,729 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 819,949,729      819,949,729      819,949,729      819,949,729      
ส่วนเกินทุน
   ส่วนเกินกวา่มูลค่าหุ้นสามญั 23 1,896,968,197   4,847,628,795   1,896,968,197   4,847,628,795   
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 23, 25 13,719,594        81,994,973        13,719,594        81,994,973        
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) 23, 37 (1,250,403,447)  (4,510,739,690)  169,526,097      (3,032,655,571)  
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (310,913,274)     (269,449,433)     (2,316,945)         (2,323,174)         
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,169,320,799   969,384,374      2,897,846,672   2,714,594,752   
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 161,619,119      174,428,866      -                         -                         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,330,939,918   1,143,813,240   2,897,846,672   2,714,594,752   
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,669,280,675   3,673,107,068   5,156,347,042   5,359,753,532   

-                         -                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

               

กรรมการ

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมมี่ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุน

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รำยได้

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 26 2,092,832,751  2,754,159,029  336,176,770     292,338,455     

รายไดจ้ากการให้บริการ 26 2,908,604,465  2,820,905,262  2,268,555,025  2,344,107,048  

รายไดจ้ากค่าลิขสิทธ์ิ 26 1,600,781,191  1,295,478,871  1,472,260,341  1,154,724,791  

ดอกเบ้ียรับ 6,197,407         7,210,307         4,480,224         6,690,798         

เงินปันผลรับ 12, 14 -                       -                       70,176,876       76,744,621       

รายไดอ่ื้น 31,831,069       106,597,910     24,499,059       85,053,675       

รวมรำยได้ 6,640,246,883  6,984,351,379  4,176,148,295  3,959,659,388  

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนขายและบริการ 4,025,043,252  4,364,707,463  2,600,777,989  2,489,571,779  

ค่าใชจ่้ายในการขาย จดัจ าหน่ายและการบริการ 480,171,646     589,968,566     82,914,594       101,598,097     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,638,093,030  1,624,287,181  1,068,448,172  1,061,318,783  

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                       -                       69,059,956       184,276,978     

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม (โอนกลบั) 14 -                       -                       (10,800,000)      17,100,000       

รวมค่ำใช้จ่ำย 6,143,307,928  6,578,963,210  3,810,400,711  3,853,865,637  

ก ำไรก่อนส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

   และบริษทัร่วม ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 496,938,955     405,388,169     365,747,584     105,793,751     

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 13 (9,554,853)       (150,301,046)    -                       -                       

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 14 (1,878,955)       (48,220,118)      -                       -                       

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 485,505,147     206,867,005     365,747,584     105,793,751     

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (21,217,586)      (33,623,759)      (29,389,171)      (46,408,558)      

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 464,287,561     173,243,246     336,358,413     59,385,193       

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 28 (89,592,187)      (110,250,906)    (61,966,526)      (44,274,754)      

ก ำไรส ำหรับปี 374,695,374     62,992,340       274,391,887     15,110,439       

กำรแบ่งปันก ำไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 341,869,572     15,434,953       274,391,887     15,110,439       
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 32,825,802       47,557,387       

374,695,374     62,992,340       
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 29
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.42                  0.02                  0.33                  0.02                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)



บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมมี่ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ก ำไรส ำหรับปี 374,695,374     62,992,340       274,391,887     15,110,439       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,476,742         292,388            -                       -                       

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 6,229                (67,664)            6,229                (67,664)            

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,482,971         224,724            6,229                (67,664)            

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

   ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 22, 28 (12,527,713)      8,630,930         (9,151,283)       6,289,167         

ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

   ประกนัภยัของการร่วมคา้ - สุทธิจากภาษีเงินได้ 13 (5,643,196)       (3,971,193)       -                       -                       

ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

   ประกนัภยัของบริษทัร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้ 14 (535,643)          -                       -                       -                       

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

    - สุทธิจากภาษีเงินได้ (18,706,552)      4,659,737         (9,151,283)       6,289,167         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส ำหรับปี (17,223,581)      4,884,461         (9,145,054)       6,221,503         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 357,471,793     67,876,801       265,246,833     21,331,942       

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 324,878,150     19,541,712       265,246,833     21,331,942       

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 32,593,643       48,335,089       

357,471,793     67,876,801       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)



(หน่วย: บาท)

ก าไรสะสม
ผลต่างระหว่าง

ส่วนเกินกว่ามูลค่า ส ารองตามกฎหมาย มูลค่าเงินลงทนุ ส่วนของผูมี้
หุน้สามญัท่ีโอนชดเชย ท่ีโอนชดเชย ผลต่างจาก ส่วนต ่ากว่าทนุ กบัมูลค่าตามบญัชี ส่วนไดเ้สียท่ี

ขาดทนุสะสมใน ขาดทนุสะสมใน การแปลงค่า จากการวดั ส่วนต ่ากว่าทนุจาก จากการเปล่ียนแปลง รวม รวม ไม่มีอ  านาจ รวม
ทนุเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกินกว่า งบการเงิน จดัสรรแลว้ - งบการเงิน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร งบการเงินท่ีเป็น มูลค่าเงินลงทนุใน การรวมธุรกิจภายใต้ สดัส่วนการถือหุน้ องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนของผูถื้อหุน้ ควบคุม ส่วนของ
และช าระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั เฉพาะกิจการ ส ารองตามกฎหมาย เฉพาะกิจการ (ขาดทนุสะสม) เงินตราต่างประเทศ หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย การควบคุมเดียวกนั ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 819,949,729     4,847,628,795    271,203,657          81,994,973          50,000,000    (4,851,260,335)     1,957,817            (2,255,510)           (269,376,464)       -                                  (269,674,157)        949,842,662         157,465,471    1,107,308,133    
ก าไรส าหรับปี -                        -                         -                             -                           -                     15,434,953           -                           -                           -                           -                                  -                            15,434,953           47,557,387      62,992,340         
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                        -                         -                             -                           -                     3,882,035             292,388               (67,664)                -                           -                                  224,724                4,106,759             777,702           4,884,461           
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                        -                         -                             -                           -                     19,316,988           292,388               (67,664)                -                           -                                  224,724                19,541,712           48,335,089      67,876,801         
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย -                        -                         -                             -                           -                     -                            -                           -                           -                           -                                  -                            -                            (31,371,694)     (31,371,694)       

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 819,949,729     4,847,628,795    271,203,657          81,994,973          50,000,000    (4,831,943,347)     2,250,205            (2,323,174)           (269,376,464)       -                                  (269,449,433)        969,384,374         174,428,866    1,143,813,240    
-                         

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 819,949,729     4,847,628,795    271,203,657          81,994,973          50,000,000    (4,831,943,347)     2,250,205            (2,323,174)           (269,376,464)       -                                  (269,449,433)        969,384,374         174,428,866    1,143,813,240    
การจดัประเภทรายการใหม่ (หมายเหตุ 37) -                        -                         (271,203,657)         -                           (50,000,000)   321,203,657         -                           -                           -                           -                                  -                            -                            -                       -                         
ยอดคงเหลอืหลงัการจดัประเภทรายการใหม่
   ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 819,949,729     4,847,628,795    -                             81,994,973          -                     (4,510,739,690)     2,250,205            (2,323,174)           (269,376,464)       -                                  (269,449,433)        969,384,374         174,428,866    1,143,813,240    
ก าไรส าหรับปี -                        -                         -                             -                           -                     341,869,572         -                           -                           -                           -                                  -                            341,869,572         32,825,802      374,695,374       
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                        -                         -                             -                           -                     (18,474,393)          1,476,742            6,229                    -                           -                                  1,482,971             (16,991,422)          (232,159)          (17,223,581)       
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                        -                         -                             -                           -                     323,395,179         1,476,742            6,229                    -                           -                                  1,482,971             324,878,150         32,593,643      357,471,793       
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย -                        -                         -                             -                           -                     -                            -                           -                           -                           (42,946,812)                (42,946,812)          (42,946,812)          (45,403,390)     (88,350,202)       
โอนส ารองตามกฎหมายและส่วนเกินกว่ามูลค่า
   หุน้สามญัเพ่ือชดเชยขาดทนุสะสม (หมายเหตุ 23) -                        (2,950,660,598)  -                             (81,994,973)         -                     3,032,655,571      -                           -                           -                           -                                  -                            -                            -                       -                         
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24) -                        -                         -                             -                           -                     (81,994,913)          -                           -                           -                           -                                  -                            (81,994,913)          -                       (81,994,913)       
จดัสรรก าไรสะสมเป็นส ารองตามกฎหมาย
    (หมายเหตุ 25) -                        -                         -                             13,719,594          -                     (13,719,594)          -                           -                           -                           -                                  -                            -                            -                       -                         

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 819,949,729     1,896,968,197    -                             13,719,594          -                     (1,250,403,447)     3,726,947            (2,316,945)           (269,376,464)       (42,946,812)                (310,913,274)        1,169,320,799      161,619,119    1,330,939,918    
-                        -                         -                           -                            -                            -                            -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน ท่ีเกิดจากผูถื้อหุน้

บริษทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

รายการอ่ืนของการเปล่ียนแปลง



(หน่วย: บาท)

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน
ส่วนต ่ากวา่ทุน รวม
จากการวดัมูลคา่ องคป์ระกอบอ่ืน รวม

ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกินกวา่ จดัสรรแลว้ - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนใน ของส่วนของ ส่วนของ
และช าระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั ส ารองตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย ผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 819,949,729              4,847,628,795           81,994,973                (3,054,055,177)         (2,255,510)                 (2,255,510)                 2,693,262,810           
ก าไรส าหรับปี -                                 -                                 -                                 15,110,439                -                                 -                                 15,110,439                
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                 -                                 -                                 6,289,167                  (67,664)                      (67,664)                      6,221,503                  
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                                 -                                 -                                 21,399,606                (67,664)                      (67,664)                      21,331,942                
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 819,949,729              4,847,628,795           81,994,973                (3,032,655,571)         (2,323,174)                 (2,323,174)                 2,714,594,752           

-                                 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 819,949,729              4,847,628,795           81,994,973                (3,032,655,571)         (2,323,174)                 (2,323,174)                 2,714,594,752           
ก าไรส าหรับปี -                                 -                                 -                                 274,391,887              -                                 -                                 274,391,887              
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                 -                                 -                                 (9,151,283)                 6,229                         6,229                         (9,145,054)                 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                                 -                                 -                                 265,240,604              6,229                         6,229                         265,246,833              
โอนส ารองตามกฎหมายและส่วนเกินกวา่มูลคา่
   หุน้สามญัเพ่ือชดเชยขาดทุนสะสม (หมายเหตุ 23) -                                 (2,950,660,598)         (81,994,973)               3,032,655,571           -                                 -                                 -                                 
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24) -                                 -                                 -                                 (81,994,913)               -                                 -                                 (81,994,913)               
จดัสรรก าไรสะสมเป็นส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 25) -                                 -                                 13,719,594                (13,719,594)               -                                 -                                 -                                 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 819,949,729              1,896,968,197           13,719,594                169,526,097              (2,316,945)                 (2,316,945)                 2,897,846,672           

-                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม

บริษัท จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562



บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมมี่ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไรก่อนภาษี 464,287,561     173,243,246     336,358,413     59,385,193       
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมด าเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคา 91,238,038       92,234,551       49,587,136       53,233,269       

   ค่าตดัจ าหน่าย 119,200,581     118,817,624     50,891,553       45,088,021       

   หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 48,848,846       (1,877,708)       33,915,290       (1,738,858)       

   โอนกลบัการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (34,195,684)      (28,554,615)      (36,331,415)      (18,118,621)      

   โอนกลบัค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่าและอุปกรณ์ -                       (2,899,206)       -                       -                       

   ส ารองสินคา้รับคืน (โอนกลบั) (122,471,990)    144,197,889     (122,303,699)    144,174,012     

   ก  าไรจากการช าระบญัชีของบริษทัยอ่ย -                       -                       (1,474,137)       -                       

   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       69,059,956       184,276,978     

   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม (โอนกลบั) -                       -                       (10,800,000)      17,100,000       

   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญเงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (โอนกลบั) -                       -                       (3,825,000)       37,245,000       

   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพยร์อการขาย 610,150            -                       610,150            -                       

   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                       2,880,000         -                       -                       

   ก  าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (2,209,251)       (1,631,824)       (179,835)          (2,644,526)       

   เงินปันผลรับ -                       -                       (70,176,876)      (76,744,621)      

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 9,554,853         150,301,046     -                       -                       

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,878,955         48,220,118       -                       -                       

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 64,922,161       39,412,107       53,416,747       28,828,802       

   ดอกเบ้ียรับ (6,197,407)       (7,210,307)       (4,480,224)       (6,690,798)       

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 21,217,586       33,623,759       29,389,171       46,408,558       

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินด าเนินงาน 656,684,399     760,756,680     373,657,230     509,802,409     

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (88,768,016)      (360,282,420)    (118,967,783)    (375,477,044)    

   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (11,069,108)      1,156,255         (2,782,076)       1,043,410         

   สินคา้คงเหลือ (83,823,360)      (143,553,840)    7,947,325         (76,805,427)      

   เงินทดรองจ่าย (4,302,293)       (467,893)          (3,282,644)       (7,754,421)       

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 24,153,493       19,668,061       14,820,508       (234,115)          

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (20,366,818)      (8,478,057)       (16,480,059)      (3,003,310)       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)



บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมมี่ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2562 2561 2562 2561

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (4,659,372)       49,713,818       45,856,812       50,497,141       

   รายไดรั้บล่วงหนา้ 125,608,018     24,534,508       89,635,411       13,569,359       

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (9,117,540)       9,368,341         (4,788,863)       (12,140,498)      

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน (178,536)          (53,044,459)      -                       (49,020,550)      

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 610,350            -                       600,350            -                       

 เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 584,771,217     299,370,994     386,216,211     50,476,954       

   จ่ายดอกเบ้ีย (21,255,887)      (33,193,916)      (30,478,769)      (46,071,063)      

   จ่ายชดเชยเลิกจา้ง (5,385,917)       (30,103,971)      (2,170,406)       (20,388,131)      

   จ่ายภาษีเงินได้ (112,390,183)    (266,898,129)    (69,193,891)      (233,405,188)    

   เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ 1,214,695         40,074,206       -                       37,131,166       

เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 446,953,925     9,249,184         284,373,145     (212,256,262)    

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน

ซ้ืออุปกรณ์ (55,466,170)      (85,822,614)      (31,894,154)      (27,628,304)      

เงินสดรับจากการคืนทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       118,972,862     -                       

เงินสดรับจากการคืนทุนในบริษทัร่วม 13,000,000       -                       13,000,000       -                       

เงินสดจ่ายส าหรับการลงทุนเพ่ิมในการร่วมคา้ -                       (220,000,000)    -                       (220,000,000)    

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (4,000,000)       (1,000,000)       (4,000,000)       (1,000,000)       

เงินสดจ่ายส าหรับการลงทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ย -                       -                       (69,986,700)      (150,126,550)    

เงินสดรับจากสิทธิเรียกร้องเงินคืนทุนจากการช าระบญัชีของบริษทัยอ่ย 43,551,278       -                       43,551,278       -                       

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 4,198,509         9,388,665         2,033,268         7,101,534         

เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                       -                       3,825,000         2,000,000         

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 11,000,000       7,374,215         65,476,614       68,445,043       

เงินสดรับ (จ่าย) แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

   จากการลงทุนในบริษทัยอ่ย (66,297,077)      650                   -                       -                       

ดอกเบ้ียรับ 5,879,673         7,210,307         3,968,329         6,250,938         

เงินลงทุนชัว่คราว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (118,698,764)    159,943,370     -                       150,000,000     

เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (166,832,551)    (122,905,407)    144,946,497     (164,957,339)    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)



บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมมี่ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (ลดลง) -                       -                       (200,800,000)    425,500,000     

เงินจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (252,000,000)    (48,000,000)      (252,000,000)    (48,000,000)      

จ่ายช าระหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน (11,992,091)      (12,954,294)      (10,200,873)      (11,668,741)      

จ่ายเงินปันผล (81,994,913)      -                       (81,994,913)      -                       

เงินปันผลจ่ายให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (22,053,124)      (31,372,344)      -                       -                       

เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหำเงนิ (368,040,128)    (92,326,638)      (544,995,786)    365,831,259     

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิเพิม่ขึน้สุทธิ 1,476,742         292,388            -                       -                       

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดลดลงสุทธิ (86,442,012)      (205,690,473)    (115,676,144)    (11,382,342)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 538,359,206     744,049,679     302,080,688     313,463,030     

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยปี 451,917,194     538,359,206     186,404,544     302,080,688     

-                       -                       -                       -                       

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

   ซ้ือทรัพยสิ์นถาวรซ่ึงยงัไม่ไดช้ าระเงิน 5,746,605         1,040,949         5,746,605         1,040,949         

   สินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนจากสญัญาเช่าการเงิน -                       1,789,000         -                       1,789,000         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)


