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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จาํกัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจาํปี 2562 

ประชุมเมื่อวันศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2562 เร่ิมประชุมเวลา 14.17 นาฬิกา 

ณ ห้อง Auditorium ชัน้ 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส 

เลขท่ี 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

 

นายไพบูลย์ ดํารงชัยธรรม ประธานกรรมการได้มอบหมายให้ นางสาวบุษบา ดาวเรือง รองประธานกรรมการ               

ทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม (“ประธาน”) โดยประธานได้มอบหมายให้ นางโสมสุดา ร่วมภูมิสุข เลขานุการบริษัทเป็น

ผู้ดําเนินการประชมุ (“ผู้ดาํเนินการประชุม”) 

แจ้งองค์ประชุม 

พิธีกรได้สรุปจํานวนผู้ เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 (“ที่ประชุม”) ของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 

จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กล่าวคือ มีผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง จํานวน 53 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 558,640,371 หุ้น                  

มีผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชุมแทน จํานวน 101 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 167,432,381 หุ้น โดยในจํานวนนีม้ีผู้ ถือหุ้นท่ี

มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ จํานวน 11 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 7,462,688 หุ้น ดงันัน้ เมื่อนบัรวมจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีมา

ประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชุมแทน มีจํานวนรวม 154 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้นทัง้สิน้ 726,072,752 

หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.5509 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ จํานวน 819,949,729 หุ้น จึงถือว่าครบเป็นองค์

ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

พิธีกรได้แจ้งต่อท่ีประชมุถึงมาตรการรักษาความปลอดภยัของอาคารซึง่เป็นสถานท่ีประชมุ กล่าวคือในกรณีท่ีเกิดเหตุ

เพลิงไหม้และได้ยินสัญญาณเตือนภัย ขอให้ใช้ทางออกฉุกเฉินซึ่งมีทัง้หมด 3 ทาง ดังท่ีปรากฎบนหน้าจอ โดยจะมีเจ้าหน้าท่ี

รักษาความปลอดภยัคอยดแูลและให้คําชีแ้นะอยู่บริเวณทางออกฉกุเฉินดงักล่าว 

เปิดการประชุม 

หลังจากแจ้งองค์ประชุมและมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้ว พิธีกรได้เชิญประธานกล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นและ 

ผู้ รับมอบฉนัทะทกุท่านเข้าสู่การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

ประธานกล่าวต่อท่ีประชมุว่า บริษัทฯ ยงัคงตระหนกัถึงความสําคญัและสนบัสนนุแนวทางการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีเพ่ือ

เพ่ิมความโปร่งใสและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนัน้ ในการจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น

ประจําปีทกุครัง้ บริษัทฯ จะคํานึงถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้นและปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั ซึง่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น

เสนอรายชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ รวมทัง้เสนอวาระการประชุมล่วงหน้า

สําหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.gmmgrammy.com ตัง้แต่วันท่ี 1 ตุลาคม 

2561 ถึง วนัท่ี 2 มกราคม 2562 อย่างไรก็ตาม ปรากฎว่าไม่มผีู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบคุคลเพ่ือรับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ

หรือเสนอวาระการประชมุเข้ามายงับริษัทฯ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 รายงานประจําปี 2561 รายงานผู้สอบ

บัญชีและงบการเงิน และเอกสารประกอบการประชมุ ทัง้ฉบับภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ล่วงหน้า                 
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ไม่น้อยกว่า 21 วนั ก่อนวนัประชมุ คือตัง้แตว่นัท่ี 26 มีนาคม 2562  ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกและให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลา

เพียงพอในการพิจารณาวาระการประชมุและข้อมลูประกอบการประชมุ 

หลงัจากนัน้ ประธานจึงกล่าวแนะนําคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ท่ีปรึกษา

กฎหมาย และผู้สอบบญัชี ท่ีเข้าร่วมประชมุ ดงัมีรายชื่อต่อไปนี ้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม   จํานวน 10 ท่าน (คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 90.90 ของกรรมการทัง้หมด) ดงันี ้

1. นายไพบลูย์ ดํารงชยัธรรม  ประธานกรรมการ / ประธานท่ีปรึกษาบริษัท 

2. ดร.นริศ ชยัสตูร    ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด 

      ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

3. นางสาวบษุบา ดาวเรือง   รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง /  

     ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ / ประธาน 

กรรมการบริหารกลุ่ม / กรรมการ (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) /  

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม 

4. นางวีระนชุ ธรรมาวรานคุปุต์   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกํากับดูแลกิจการ 

      และจริยธรรมธุรกิจ 

5. นายสวุิทย์ มาไพศาลสิน   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนด 

      ค่าตอบแทน /กรรมการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 

6. นายชนิตร ชาญชยัณรงค์   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

7. นางสายทิพย์ มนตรีกลุ ณ อยธุยา  กรรมการ(กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม)  

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

      กําหนดค่าตอบแทน / ท่ีปรึกษาบริษัท 

9. นายภาวิต จิตรกร   กรรมการ (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) / กรรมการบริหารความเส่ียง/  

กรรมการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ/ กรรมการบริหารกลุ่ม / 

ประธานจ้าหน้าท่ีบริหารสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค  

10. นายฟ้าใหม่ ดํารงชยัธรรม  กรรมการ (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) / กรรมการบริหารความเส่ียง/ 

กรรมการบริหารกลุ่ม / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการขาย สายธุรกิจ  

จีเอ็มเอ็ม มิวสิค 

กรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้   จํานวน 1 ท่าน (คิดเป็นสดัส่วน 9.09% ของกรรมการทัง้หมด) ดงันี ้

1. ดร.ลกัขณา ลีละยทุธโยธิน  กรรมการ 

คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม   จํานวน 2 ท่าน ดงันี ้

1. นายสมภพ บษุปวนิช   ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตักิาร สายธุรกิจ จเีอ็มเอ็ม มวิสิค /  

กรรมการบริหารความเส่ียง/ กรรมการบริหารกลุ่ม 

2. นางกานตส์ดุา แสนสทุธ์ิ   ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงนิ / กรรมการบริหารความเส่ียง/   

กรรมการบริหารกลุม่  
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ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จาํกัด   จํานวน 2 ท่าน ดงันี ้

1. นายเติมพงษ์ โอปนพนัธ์   ผู้สอบบญัชีของ บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  

2. นางสาวอญัญาพร จนัทร์ประไพภทัร  ผู้ช่วยผู้สอบบญัช ี 

โดยการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นในวันนี ้นางสาวอัญญาพร จันทร์ประไพภัทร ทําหน้าท่ีเป็น  “Inspector” ในการเป็น 

สกัขีพยานการตรวจนบัคะแนนเสียงและดแูลการประชมุให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

นอกจากนีป้ระธานได้กล่าวต้อนรับ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

ท่ีเข้าร่วมการประชมุในครัง้นี ้

จากนัน้ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดําเนินการประชมุดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ 

ก่อนเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระ ผู้ดําเนินการประชุมได้เรียนแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะทุกท่านทราบถึง 

การใช้รหสัคิวอาร์ (QR Code) สําหรับดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2561 ดงันี ้

สืบเน่ืองจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะ 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ได้พฒันาระบบเพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเอกสารการประชมุผู้ ถือหุ้น

และรายงานประจําปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหสัคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมลูได้อย่างสะดวกและ

รวดเร็ว  เพ่ือประหยดัทรัพยากร  ลดภาวะโลกร้อน ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมลูผ่าน QR Code ตามขัน้ตอนต่อไปนี ้

สําหรับระบบปฏิบัติการ iOS (iOS 11 ขึน้ไป) 

1. เปิดกล้อง (Camera) บนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

2. สแกน (หนักล้องถ่ายรูปบนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีส่องไป) ท่ี QR Code 

3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึน้มาด้านบน ให้กดท่ีข้อความนัน้ เพ่ือดขู้อมลูประกอบการประชมุ 

หมายเหตุ:  กรณีท่ีไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ผู้ ถือหุ้ นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน 

(Application) อ่ืนๆ เช่น QR Code Reader, Facebook หรือ Line เป็นต้น 

สําหรับระบบปฏิบัติการ Android 

1. เปิดแอปพลิเคชนั QR Code Reader, Facebook หรือ Line 

ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line 

 เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพ่ิมเพ่ือน)  

 เลือก QR Code 

 สแกน QR Code 

2. สแกน QR Code เพ่ือดขู้อมลูประกอบการประชมุ 

หลงัจากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมกล่าวเชิญให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะรับฟังรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงและ

การนับคะแนนเสียงเป็นมติท่ีประชุม สําหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ผ่านเทปวีดีทัศน์บันทึกภาพและเสียง (VTR)  

(เทปวีดีทศัน์มีความยาว ประมาณ 5 นาที) ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

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

ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นบัหุ้นหน่ึงเป็นเสียงหน่ึง ถ้ามี

คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในทีป่ระชมุออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด  
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ข้อที ่2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็น

ดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านัน้ โดยผูดํ้าเนินการประชมุจะเรียนถามในแต่ละวาระว่า มีผูใ้ด “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” 

หรือไม่ ถ้ามี ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉนัทะแสดงตนและมอบบตัรลงคะแนนเสียงที่ได้ออกเสียงและลงนามกํากบัเรียบร้อย

แล้วให้กบัเจ้าหนา้ทีข่องบริษัทฯ  

ทัง้นี ้หากการประชมุผูถื้อหุ้นในคร้ังนัน้ มีวาระเลือกตัง้กรรมการ เพือ่ให้สอดคล้องกบัโครงการประเมินคณุภาพการจดั

ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี หรือ AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้

กรรมการเป็นรายคนและบริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนทุกกรณี โดยผู้ดําเนินการประชมุจะเรียกชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตัง้เป็น

กรรมการเป็นรายคน และจะเก็บบตัรจากผู้ถือหุ้นเฉพาะกรณีที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ก่อน และหลงัเสร็จส้ินการ

ประชุมแล้วขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระเลือกตัง้กรรมการ ส่งมอบบตัรลงคะแนนเสียงให้

เจ้าหนา้ทีเ่พือ่เก็บเป็นหลกัฐานต่อไป 

ข้อที ่3 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได ้ 

ข้อที ่4 กรณีทีผู่ถื้อหุ้นมอบฉนัทะให้ผูอื้่นมาประชมุแทน ให้ถือว่าผูรั้บมอบฉนัทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนคะแนน

เสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉนัทะไว้ในหนงัสือมอบฉันทะ ทัง้นี้ ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียง

ลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ เป็นคะแนนเสียงทีใ่ช้นบัเป็นมติทีป่ระชมุ  

ข้อที ่5 การออกเสียงลงคะแนน ตามหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงใน

แต่ละวาระได ้ส่วนการออกเสียงลงคะแนน ตามหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค จะสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงได ้ซ่ึงหนงัสือมอบ

ฉนัทะแบบ ค จะใช้เฉพาะกรณีเป็นผูถื้อหุ้นต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นเท่านัน้  

ข้อที ่6 ในการนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระ ผู้ดําเนินการประชมุจะประกาศให้ที่ประชมุทราบเมื่อปิดการลงคะแนนทกุ

คร้ังก่อนทําการประมวลผล โดยบริษัทฯ จะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยการหกัคะแนนเสียงที ่“ไม่เห็นด้วย” และ “งดออก

เสียง” ออกจากจํานวนหุ้นทัง้หมดของผูถื้อหุ้นและผู้รับมอบฉนัทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผล

การนบัคะแนนให้ทีป่ระชมุทราบในแต่ละวาระ  

กรณีที่ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือ ไม่มีผู้งดออกเสียง (แล้วแต่กรณี) ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติัตามที่มีการ

เสนอต่อทีป่ระชมุทกุประการ 

ข้อที ่7 เพือ่ให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสดุต่อผู้เข้าประชุมโดยรวม ดงันัน้ในทุก

ระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉนัทะต้องการแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซกัถาม ขอให้ยกมือแสดงตน และแจ้งชื่อและ

นามสกุลต่อที่ประชุม แล้วจึงแสดงความคิดเห็น หรือข้อซกัถามทีม่ีใจความกระชบั ตรงประเด็นและเกี่ยวข้องกบัวาระท่ี

นําเสนอ ณ ขณะนัน้ แต่หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉนัทะจะสอบถามหรือแสดงความเห็นในเร่ืองอื่นๆ นอกเหนือจากวาระท่ี

กําหนด ขอให้นําเสนอในวาระอื่นๆ เพราะเป็นวาระทีเ่ปิดกว้างสําหรับคําถามหรือความเห็นทัว่ไป หรือสามารถถามกบัผู้บริหาร

ได้หลงัเสร็จส้ินการประชุม 

ข้อที ่8 ภายหลังการประชุมเสร็จส้ินแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมอบบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของ 

บริษัทฯ เพือ่เก็บไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป 

ผู้ ดําเนินการประชุมอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีการประมวลผลและนับคะแนนเสียงเป็นมติท่ีประชุม โดยระบบ

คอมพิวเตอร์ ดงันี ้
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- ขัน้ท่ี 1 เจ้าหน้าท่ีจะบนัทึกคะแนนเสียงตามการลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุทัง้หมดเป็น “เห็นด้วย” 

- ขัน้ท่ี 2 เจ้าหน้าท่ีจะหกัคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ออกตามการมอบฉนัทะทัง้หมด 

- ขัน้ท่ี 3 เจ้าหน้าท่ีจะหกัคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” จากการยกมือและส่งบตัรในห้องประชมุ  

จากนัน้ผู้ดําเนินการประชมุจะสรุปผลการลงคะแนนต่อท่ีประชมุในแต่ละวาระ 

ผู้ดําเนินการประชุมแนะนําเพ่ิมเติมเก่ียวกับแนวทางในการถามคําถามหรือแสดงความเห็นในท่ีประชุมกล่าวคือ

ผู้ เข้าร่วมประชมุท่ีมีคําถามหรือต้องการแสดงความเห็น ขอให้ยกมือแสดงตนและใช้ไมโครโฟนท่ีจดัไว้ให้ตามตําแหน่งต่างๆและ

ขอให้แจ้งชื่อ นามสกลุและแจ้งว่าเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นรายใด เพ่ือบนัทึกรายงานการประชมุให้ชดัเจนและ

ถูกต้อง สําหรับการแสดงความคิดเห็นหรือซักถามขอให้มีใจความกระชับ ตรงประเด็นและเก่ียวข้องกับวาระท่ีนําเสนอ 

ณ ขณะนัน้ๆ แต่หากท่านประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความเห็นเร่ืองอ่ืนๆ นอกเหนือจากวาระท่ีกําหนด ขอให้นําเสนอใน 

วาระท่ี 10 เร่ืองอ่ืนๆ เพราะเป็นวาระท่ีเปิดกว้างสําหรับคําถามหรือการแสดงความเห็นทัว่ไปอยู่แล้ว 

หลงัจากนัน้ ผู้ดําเนินการประชมุจึงขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2561 

ผู้ดําเนินการประชมุเรียนเชิญประธานเป็นผู้แถลงต่อท่ีประชุม โดยประธานกล่าวว่ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2561 (“รายงานการประชมุฯ”) ได้มีการบนัทึกรายละเอียด ผลการลงคะแนนเสียง 

มติท่ีประชมุในแต่ละวาระ พร้อมทัง้คําถาม คําตอบต่างๆ ในท่ีประชมุ ไว้ตามความเป็นจริง จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรอง

รายงานการประชมุฯ ดงักล่าว โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชมุฯ นีผ่้านทางเวบ็ไซตข์องบริษัทฯ ซึง่ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้น

รายใดทกัท้วงหรือขอแก้ไขมายงับริษัทฯ 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสยัหรือแสดงความเห็นหากมีข้อแก้ไขในรายงาน

การประชมุฯ ดงักล่าว ซึง่ปรากฏว่าไม่มีท่านใดขอแก้ไขหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม จึงได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

ในระหว่างวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จํานวน 9 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 36,195 หุ้น รวมเป็นจํานวนหุ้น

ทัง้สิน้ 726,108,947 หุ้น คิดเป็นจํานวนผู้ เข้าประชมุทัง้สิน้ 163 ราย 

ท่ีประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ด้วยคะแนน

เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้(ปิดลงมติเวลา 14.34 นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 726,108,947    100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 726,108,947    100.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 0 - 

วาระที่ 2 รับทราบการแถลงผลการดาํเนินงานในรอบปี 2561 และรับทราบรายงานประจาํปี 2561 

ผู้ดําเนินการประชมุได้เรียนเชิญประธานเป็นผู้แถลงต่อท่ีประชมุ  

ประธานกล่าวสรุปภาพรวมเหตกุารณ์สําคญัในช่วงปี 2561 ท่ีผ่านมาดงันี ้
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• ภาพรวมสําหรับปี 2561 ท่ีผ่านมาบริษัทฯ มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งต่อความสําเร็จในกลยทุธ์การผลิตคอนเทนต์ 

(“Content”) ให้โดดเด่นทัง้ในระดับประเทศไทยและในระดบัสากล ส่งผลให้บริษัทฯมีผลงานท่ีได้รับรางวลัต่างๆ 

มากมาย นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังประสบความสําเร็จจากการพฒันาธุรกิจเพลงซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษัทฯ  

ในการเพ่ิมโอกาสในการสร้างรายได้จากการต่อยอดธุรกิจทกุช่องทาง 

• ในปีนี ้ธุรกิจเพลงแกรมมี่สามารถปรับตวัเข้ากบัโลกดิจิทลัได้อย่างรวดเร็วและมัน่คง เห็นได้จากความนิยมทัง้ด้าน

ยอดรับชมและยอดติดตามในทุกช่องทาง และยังสร้างปรากฏการณ์ขายบัตรคอนเสิ ร์ตหมดทุก ท่ีนั่ง                              

(“Sold Out”) ทัง้ในคอนเสิร์ตประเภทมิวสิคเฟสติวัล (“Music Festival”) และคอนเสิร์ตประเภทศิลปินเดี่ยวใน

ระยะเวลาอนัรวดเร็ว ถือเป็นบทพิสจูน์ของความเป็นผู้ นําในธุรกิจเพลงของบริษัทฯ ได้อย่างชดัเจน 

• ทางด้านธุรกิจการลงทุน ดิจิทัลทีวีช่อง One31 และช่องGMM25 ในปีท่ีผ่านมา มีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ซึ่งทัง้  

2 ช่องดิจิทลัทีวี เป็นช่องท่ีมีจดุเด่นในด้านคอนเทนต์ท่ีมีคณุภาพและแข็งแกร่งในทกุแพลตฟอร์ม 

• ธุรกิจโฮมช้อปปิง้ ยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาดและมีการเติบโตขึน้อย่างต่อเน่ือง จากกระแสนิยมในความ

สะดวกสบายจากการช็อปปิง้ออนไลน์ได้เป็นอยา่งด ี

• ธุรกิจภาพยนตร์จากบริษัท จีดีเอช 559 ท่ีสร้างสรรค์ผลงานทุกชิน้ล้วนได้รับการตอบรับท่ีดีจากผู้ ชมทัง้ในและ

ต่างประเทศ 

• ภาพรวมผลประกอบการในปี 2561 ปรับตัวดีขึน้อย่างชัดเจน บริษัทฯ มีรายได้เติบโตกว่าปีท่ีผ่านมาและ 

มีประสิทธิภาพในการทํากําไรดีขึน้ตามลําดบั  

• สําหรับแนวโน้มในปีหน้า คาดว่าธุรกิจยงัคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง จากเม็ดเงินโฆษณาท่ีจะกลบัมาเติบโต ตามภาวะ

เศรษฐกิจในประเทศท่ีฟืน้ตวั 

สรุปเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึน้ในปี 2561 มีดังนี ้

• ในเดือนมีนาคม บริษัทฯ ได้ซือ้หุ้ นสามัญของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าจาก                   

บริษัท ซีเนริโอ จํากดั ซึง่เป็นบริษัทร่วม เป็นมลูค่ารวม 220 ล้านบาท ทําให้สดัส่วนการลงทนุของบริษัทฯ ในกิจการ

ร่วมค้าดงักล่าว เพ่ิมขึน้จากร้อยละ 25.5 เป็นร้อยละ 31.27 

• ในเดือนพฤษภาคม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ จํากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ได้จดัตัง้บริษัทย่อย 

ชื่อบริษัท เช้นจ์2561 จํากัด เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตรายการสําหรับช่องดิจิตอลทีวี  ออนไลน์ และจดัคอนเสิร์ต โดย 

มีทนุจดทะเบียนชําระแล้ว จํานวน 20 ล้านบาท 

• ในเดือนกันยายน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ จํากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ได้จัดตัง้บริษัทย่อย  

ชื่อ บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตดูิโอส์ อินเตอร์เนชัน่แนล  จํากดั เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตรายการสําหรับช่องดิจิตอลทีวี และ

ออนไลน์ โดยมีทนุจดทะเบียนชําระแล้ว จํานวน 20 ล้านบาท 

• ในเดือนพฤศจิกายน บริษัทฯ ได้อนุมตัิปิดกิจการ บริษัท แฟมมิล่ี โนฮาว จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม ท่ีบริษัทฯ ถือหุ้น

ร่วมกับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในสดัส่วนร้อยละ 50 โดยพิจารณาให้ยุติการออกอากาศสถานีโทรทศัน์

ช่องมนัน่ีชาแนล (Money Channel) ให้มีผลในวนัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป 
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ภายหลังการปรับโครงสร้างเงินลงทุนเสร็จสิน้ ในไตรมาสท่ี 4 ของปี  2560 ทําให้ผลการดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจ 

จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ จะแสดงเป็นส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า และไม่ได้บนัทึกรายได้ไว้ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในปี 

2561  ส่งผลให้สดัส่วนรายได้แยกตามธุรกิจของกลุ่มแกรมมี่ในปี 2561 มีความแตกต่างจากปี 2560 โดยในปี 2561 มีสดัส่วนดงันี ้ 

- ธุรกิจเพลง คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 54 

- ธุรกิจโฮมช้อปปิง้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 34 

- ธุรกิจอ่ืนๆ รวมถึงธุรกิจภาพยนตร์และส่วนงานย่อยตา่งๆ คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 11  

 

นอกจากการดําเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างมัน่คงและยัง่ยืนแล้ว บริษัทฯ ยงัให้ความสําคญักับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นท่ีน่ายินดีว่าในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการประเมินด้านการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 

จดทะเบียนประจําปี 2561 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดบัสงูสดุคือ “ดีเลิศ” ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 8 อีกทัง้ 

บริษทัฯ ก็มีเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ ถึงแม้วา่บริษทัฯ จะยงัไม่ได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบตัิของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” แต่บริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นเพ่ือเป็นแนวทางการ

ปฏิบตัิท่ีชดัเจนในการดําเนินธุรกิจและพฒันาสู่องค์กรแห่งความยัง่ยืนต่อไป 

 ต่อมาประธานได้มอบหมายนายภาวิต จิตรกร  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค  (“นายภาวิต”) 

นําเสนอผลงานในปี 2561 ท่ีผ่านมา และทิศทางในการดําเนินธุรกิจในปี 2562 ของสายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม มิวสิค  และมอบหมายให้

นางกานต์สุดา แสนสุทธ์ิ ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน (“นางกานต์สุดา”) เป็นผู้แถลงรายละเอียดผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 

รวมถึงคําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) ในปี 2561  ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค โดยนายภาวิต จิตรกร  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค ชีแ้จงข้อมลู

ดงันี ้

ในปีท่ีผ่านมาจนถึงปีปัจจุบัน  นับเป็นปีท่ีดีของการดําเนินธุรกิจของสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค (“จีเอ็มเอ็ม มิวสิค”)  

จึงขอรายงานความคืบหน้า ผลประกอบการ และยทุธศาสตร์ในการดําเนินงานของสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค โดยสรุปได้ดงันี ้
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• ในปี 2561 ท่ีผ่านมา จีเอ็มเอ็ม มิวสิค มีรายรับรวมเติบโตเฉล่ียท่ี 22% ซึ่งเติบโตกว่าตลาดเพลงของโลกท่ีมีการเติบโตท่ี 

8.1% เป็นผลมาจากการเปล่ียนผ่านจากยคุของ Physiical เข้าสู่ยคุดิจิทลั ถึง 37% ซึ่ง จีเอ็มเอ็ม มิวสิค สามารถเชื่อมโยง

เข้ากับธุรกิจดิจิทลั แพลตฟอร์ม ได้ทัว่โลก เช่น JOOX  Spotify  LineTV  Netflix และ AIS Play  เป็นต้น ทําให้เติบโตสงูถึง 

83% ทางด้านธุรกิจโชว์บิซ เติบโตสงูถึง 113% จากการขายสปอนเซอร์และการขายบตัรคอนเสิร์ต ส่วนธุรกิจลิขสิทธ์ิ มีการ

เติบโต 19% ธุรกิจบริหารศิลปินและงานจ้าง เติบโต 10% และธุรกิจโรงเรียนดนตรี เติบโตขึน้ 12%  

• การเติบโตของจีเอ็มเอ็ม มิวสิค ยังรวมถึงความสําเร็จในการทําคอนเทนต์ผ่านผู้ ให้บริการแพลตฟอร์มต่างๆ เพ่ือขยาย

ช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโภคให้มากขึน้ โดยปัจจุบนัในกลุ่มวิดีโอคอนเทนต ์จะอยู่บนแพลตฟอร์ม ยูทูป เป็นหลกั จึงทําให้ 

จีเอ็มเอ็ม มิวสิค ครองอนัดบั 1 ของมิวสิคแชนแนล ท่ีมียอดวิวมากกว่า 15,000 ล้านวิว อตัราเติบโตเฉล่ียอยู่ท่ี 29% และมี

ผู้ติดตามมากกว่า 53 ล้านของจํานวนผู้ ท่ีสมคัรเป็นสมาชิกของยูทูปซึ่งเติบโตขึน้ 20 ล้าน Subscribers หรือคิดเป็นอตัรา

การเติบโตเฉล่ียท่ี 88% โดยจีเอ็มเอ็ม มิวสิค มียอดการรับชมท่ีต่อเน่ืองในยูทูป ท่ีเติบโตขึน้ถึง 65,000 ล้านนาที คิดเป็น

อตัราการเติบโตเฉล่ียท่ี 37% 

• ความความสําเร็จในการเติบโตของจีเอ็มเอ็ม มวิสิค โดยการทําคอนเทนต์สู่แพลตฟอร์มยทูปูสรุปได้ดงันี ้

o แกรมมี่โกลด์ ออฟฟิเชียล (“Grammy Gold Official”) เป็นมิวสิคแชนแนลท่ีมียอดผู้ชมหรือยอดวิวและ Subscribers 

เติบโตมากท่ีสดุในตลาด โดยมียอดวิวเติบโตท่ี 78% และมยีอด Subscribers เติบโตท่ี 93%  

o จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ออฟฟิเชียล (“GMM Grammy Official”) เป็นมิวสิคแชนแนล ท่ีมียอดวิว และยอด Subscribers 

รวมมากท่ีสดุในช่องทางเพลง โดยมียอดวิวรวมมากกว่า 13,000 ล้านวิว และมียอดการรับชมท่ีต่อเน่ือง รวมสงูสดุถงึ 

52,000 ล้านนาที 

o จีเอ็มเอ็ม มิวสิค มีเพลงท่ีนําเสนอในรูปแบบวีดีโอคอนเทนต์ ท่ีได้ยอดวิวเกิน 100 ล้านวิว ซึ่งมากท่ีสดุบนยูทูป ของ

ประเทศไทย ถึง 51 เพลง 

o เพลง “รําคาญกะบอกกันเด้อ” ของศิลปิน ลําเพลิน วงศกร จากแกรมมี่ โกลด์ ทําลายสถิติการเข้าถึง 100 ล้านวิว 

ได้เร็วท่ีสดุเพียง 41 วนั 

o มิวสิคแชนแนล ของค่ายเพลงป๊อปและร็อก มียอดวิวรวม เติบโตมากท่ีสดุถึง 5,432 ล้านวิวคิดเป็นอตัราการเติบโต

เฉล่ียท่ี 10% และมีผู้ติดตามรวมกนัมากกว่า 29 ล้านคน หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตเฉล่ียท่ี35% 

o มิวสิคแชนแนล ของจีน่ีร็อก (“genierock”)  เป็นแชนแนลท่ีมีมิวสิควิดีโอเพลงเกิน 100 ล้านวิวมากท่ีสดุในประเทศ

ไทย รวม 22 มิวสิควิดีโอ 

o มิวสิควิดีโอเพลง “เชือกวิเศษ” ศิลปินลาบานนู เป็นวิดีโอคอนเทนต์ท่ีมียอดวิวเกิน 400 ล้านวิวเป็นคอนเทนต์แรกใน

ประเทศไทย 

o แกรมมี่โกลด์ ออฟฟิเชียล (“Grammy Gold Official”) เป็นมิวสิคแชนแนลเพลงลกูทุ่งท่ีมีวิดีโอคอนเทนต์ 100 ล้านวิว 

และยงัเป็นแชนแนลท่ีมีวิดีโอคอนเทนต์ท่ีได้ 100 ล้านวิวมากท่ีสดุในปี 2561 

o ยูทูบแชนแนล (“Youtube Channel”) ของสนามหลวงมิวสิค เป็นอินดีม้ิวสิคแชนแนล ท่ีมียอดวิวสูงถึง 123 ล้านวิว 

คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉล่ียท่ี 39% และมีจํานวนผู้ติดตามเติบโตสงูขึน้ 71% 
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• ผลงานของจีเอ็มเอ็ม มิวสิค ยงัคงมีอีกหน่ึงส่วนท่ีเติบโตอย่างเห็นได้ชดัเจนก็คือในกลุ่มออดิโอคอนเทนต์ ด้วยการร่วมมือกบั

แพลตฟอร์มอย่าง จูกซ์ (“JOOX”) เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการนําคอนเทนต์ท่ีผลิตขึน้ให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทัว่ถึงและ

ตรงกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสดุ จึงทําให้ในปีท่ีผ่านมามีเพลงฮิตได้เข้าไปติดอนัดบัชาร์ตเพลงของ JOOX ไม่ว่าจะเป็น 

o จีเอ็มเอ็ม มิวสิค เป็นค่ายเพลงท่ีมีเพลงฮิตติด  JOOX Chart มากท่ีสดุ ในส่วนของ ไทยแลนด์ท็อป 100 (“Thailand 

Top 100”) มี ทั ง้ ห ม ด  98 เ พ ลง  จ า ก  42 ศิ ล ปิ น  แ ละ ใ น ด้าน ขอ ง เพลงลูกทุ่ งกับ ท็ อป  100 เ พ ลงลูกทุ่ ง  

(“Top 100”) มีทัง้หมด 104 เพลง จาก 26 ศิลปิน 

o เพลง  “Good Morning Teacher” ของศิลปิน อะตอม ชนกันต์ ติด JOOX Thailand Top 100 ยาวนานท่ีสุดถึง  

51 สปัดาห์ 

o เพลง “รําคาญกะบอกกันเด้อ” ของศิลปิน ลําเพลิน วงศกร ติด JOOX Chartเป็นอันดับ 1 ของ JOOX Top 100  

ในกลุ่มเพลง ลกูทุ่ง มากท่ีสดุติดต่อกนัถึง 9 สปัดาห์ 

o ศิลปิน ไผ่ พงศธร มีเพลงติด Chart (ของ JOOX Top 100 ในกลุ่มเพลงลกูทุ่ง มากท่ีสดุ 14 เพลง 

• จากความสําเร็จท่ีได้กล่าวมาในข้างต้น จะเห็นได้ว่าสําหรับ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค สามารถปรับตัวเข้ากับโลกดิจิทัลได้อย่าง

รวดเร็ว และดเูหมือนว่าจะเป็นการยืนหยดัสู้กบัภาวะDisruptionท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนัได้อย่างมัน่คงท่ีสดุ  

• ดงันัน้ ในปี 2562 จีเอ็มเอ็ม มิวสิค ได้มีการวางแผนยทุธศาสตร์ระยะยาว โดยเน้นกลยทุธ์ท่ีสําคญัเพ่ือสร้างการเติบโตอย่าง

ยัง่ยืนในอนาคต โดยสรุปดงันี ้

 

 

• กลยุทธ์ของจีเอ็มเอ็ม มิวสิค ปี 2562 มุ่งเน้นกลยุทธ์หลัก 5 ส่วน ได้แก่ 

1. Hit Song & New Artise คือการสร้างเพลงใหม่มากกว่า 500 เพลงของศิลปินให้กลายเป็นเพลงฮิต เพ่ือสร้าง

รายได้ในช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์ม งานจ้าง และสปอนเซอร์ชิป 



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน) 

10 | ห น้ า  

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2562  

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  2 

2. Original Content คือการสร้างคอนเทนต์ท่ีพิเศษครอบคลุมแนวเพลงทุกประเภททัง้ป๊อป ร็อก ลูกทุ่ง อินดี ้เพ่ือ

นําไปสร้างสรรค์และต่อยอดในธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มของพันธมิตรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น LINE TV, AIS, JOOX 

รวมถึงการร่วมมือ กบัศิลปินอ่ืนๆ ทัง้ในและนอกค่าย ซึ่งจะทําให้เพลงและผู้ เป็นศิลปินสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้

ง่ายขึน้ อีกทัง้ยงัสามารถผนวกเพลงเข้ากบักิจกรรมพิเศษท่ีจดัขึน้ทัว่ประเทศ ส่งผลให้เพลงและแพลตฟอร์มต่างๆ 

กลายเป็น Total Music Experience  

3. Showbiz & Merchandising คือการขยายธุรกิจออกไปให้หลากหลายขึน้ เช่นอยู่ในรูป มิวสิค เฟสติวัล และ

คอนเสิร์ตรูปแบบใหม่ๆ ท่ีครอบคลุมทุกภาคส่วน เพ่ือตอบสนองความนิยมของผู้ บริโภค รวมถึงการผลิต 

Merchandising ท่ีโดนใจผู้บริโภคมากขึน้ด้วย 

4. Right Management คือการทําธุรกิจด้านลิขสิทธ์ิ ในรูปแบบการให้บริการกับธุรกิจต่างๆ โดยมีเป้าหมายสร้าง

รายได้ให้แก่ผู้สร้างสรรผลงานทัง้ท่ีอยูเ่บือ้งหลงัและเบือ้งหน้าของความสําเร็จ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จึงได้จบัมือร่วมกบั 

Platform Facebook ในการให้สิทธ์ิใช้เพลงบนแพลตฟอร์มเฟสบุ๊ก เพ่ือสนับสนุนให้มีผู้ ใช้เพลงเพ่ือประกอบ 

คอนเทนต์ของตนเองได้อย่างถกูลิขสิทธ์ิ 

5. Online Content เป็นการขยายฐานลูกค้าออนไลน์และขยายขีดความสามารถในการตอบโจทย์ Online 

Consumer ให้มากขึน้ โดยนําจุดแข็งในการมีคอนเทนต์เพลงและศิลปินไปต่อยอดในดิจิทลัแพลตฟอร์มพนัธมิตร

ต่างๆ รวมถึงการเปิดOnline Creator Hub โดยเป็น Hub ของคนรุ่นใหม่ท่ีสามารถสร้างสรรค์ออนไลน์คอนเทนต์ 

ของศิลปินครบทกุ Segmentทัง้ในและนอกค่าย 

• จีเอ็มเอ็ม มิวสิค เชื่อมัน่ว่าการเติบโตท่ียัง่ยืนเกิดจากความร่วมมือมากกวา่การแข่งขนั จะช่วยพฒันาอุตสาหกรรมเพลงให้

เติบโตต่อไปได้อย่างแข็งแรง ต่อเน่ืองและยัง่ยืน 

นางกานต์สุดา แสนสุทธิ์  นําเสนอข้อมูลของผลการดําเนินงานของธุรกิจกลุ่มอื่นๆ รวมถึงคําอธิบายและการ

วิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ในปี 2561 ดังนี ้   

• ในปี 2561 บริษัทมีรายได้รวม 6,871 ล้านบาท โดย54% มาจากรายได้ของกลุ่มธุรกิจเพลง ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ  

ซึ่งเติบโตเพ่ิมขึน้ถึงร้อยละ 22. ทํารายได้ถึง 3,738 ล้านบาท เพ่ิมขึน้มากกว่าปี 2560 ท่ีมีรายได้อยู่ท่ี 3,061 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด

ท่ีมาของรายได้แต่ละประเภทดงันี ้

o รายได้จากหน่วยงานธุรกิจ Event & Sponsorship จํานวน 1,469 ล้านบาท เพ่ิมขึน้มากกว่าปี 2560  ท่ีมีรายได้ 

จํานวน 1,375 ล้านบาท เพ่ิมขึน้7% 

o รายได้จากหน่วยงานธุรกิจ Showbiz จํานวน 496 ล้านบาท เพ่ิมขึ น้มากกว่าปี 2560  ท่ีมีรายได้จํานวน  

233 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 113% 

o รายได้จากหน่วยงานธุรกิจ Digital Music จํานวน 860 ล้านบาท เพ่ิมขึน้มากกว่าปี 2560  ท่ีมีรายได้จํานวน  

626 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 37% 

o รายได้จากหน่วยงานธุรกจิ Trading จํานวน 292 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560  ท่ีมีรายได้จํานวน 405 ล้านบาท ลดลง 28% 

o รายได้จากหน่วยงานธุรกิจลิขสิทธ์ิ (Right Management) จํานวน 250  ล้านบาท เพ่ิมขึน้มากกว่าปี 2560   

ท่ีมีรายได้จํานวน 210 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 19% 

o รายได้จากหน่วยงานอ่ืน มีจํานวน  370  ล้านบาท เพ่ิมขึน้มากกว่าปี 2560  ท่ีมีรายได้จํานวน 212 ล้านบาท 

เพ่ิมขึน้ 75% 
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• ธุรกิจโฮมชอปปิ ้ง  (O-Shopping)  มีรายได้จํานวน  2,306 ล้านบาท เ พ่ิมขึ น้มากกว่าปี  2560 ท่ีมี รายได้จํานวน  

1,941 ล้านบาท เติบโตเพ่ิมขึน้ 18.8% เน่ืองจากมีผลิตภณัฑ์ท่ีน่าสนใจและมีความหลากหลายมากขึน้  

• ธุรกิจภาพยนตร์ (GDH559) มีรายได้จําวน 419 ล้านบาท เพ่ิมขึน้มากกว่าปี 2560 ท่ีมีรายได้จํานวน 406 ล้านบาท เติบโต

เพ่ิมขึน้ 3.4% ซึง่รายได้ส่วนใหญ่มาจากภาพยนตร์ใหม่ 2 เร่ืองคือ “น้องพ่ีท่ีรัก” และ “Homestay” นอกจากนี ้ยงัมีรายได้จาก

การขายสิทธ์ิเพ่ือเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ รายได้จากการขายโฆษณา และรายได้จากการขายสินค้าด้วย 

• ธุรกิจ Sattellite TV Platform   มีรายได้ 204 ล้านบาท เพ่ิมขึน้มากกว่าปี 2560 ท่ีมีรายได้ 237 ล้านบาท เติบโตเพ่ิมขึน้ 1.3% 

มีรายได้จากการขายกล่องทีวีดาวเทียม และ อินเทอร์เน็ตทีวี  Music Box และไมค์คาราโอเกะ  

• ธุรกิจอ่ืน (Other Business) มีรายได้ 167 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ท่ีมีรายได้ 399 ล้านบาท ลดลง 58.1% เน่ืองจากใน

ปี 2560 ได้รวมรายได้จากฟตุบอล European Qualifier จํานวน 241 ล้านบาท ซึง่ในปี 2561 ไม่มีรายได้ประเภทนี ้

• ธุรกิจการร่วมลงทนุในกลุ่มบริษทั เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั เพ่ือดําเนินธุรกิจดิจิทลัทีวี ช่อง ONE31 ในปี 2561 มีรายได้ 

2,773 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2560 ท่ีมีรายได้ 2,179 ล้านบาท ในอตัราการเติบโต 27.3% เน่ืองจากมีการผลิตคอนเทนต์ท่ี

มีคณุภาพ เผยแพร่และออกอากาศในช่อง ONE31 ท่ีครบทกุ segment ทัง้ละครและวาไรตีต้่างๆ 

• ธุรกิจลงทนุในกลุ่มบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ จํากดั ดําเนินธุรกิจดิจิทลัทีวี ช่อง GMM25 ธุรกิจวิทย ุธุรกิจโชว์บิซ และ

ธุรกิจผลิตคอนเทนต์ ผ่านบริษัทย่อย อนัได้แก่ บจก.จีเอ็มเอ็ม ทีวี (GMMTV)  บจก.เช้นจ์2561 (Change2561) และ บจก. 

จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (GMM Studios International) มีรายได้ 2,189 ล้านบาท เติบโตจากปี 2560 ท่ีมี

รายได้ 1,842 ล้านบาท ในอัตราเติบโตเพ่ิมขึน้ 18.8% เน่ืองจากมีการผลิตคอนเทนต์ท่ีมีคุณภาพซึ่งได้รับรางวลัมากมาย

จากทัง้ในและต่างประเทศ  

• นําเสนอ Total Advertising Expenditures ดงันี ้
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• นําเสนอ Digital TV Ranking ปัจจบุนั ช่อง one31 อยู่ในลําดบัท่ี 5 ส่วนช่อง GMM25 อยูใ่นลําดบัท่ี 14  ดงัตารางต่อไปนี ้

 
 

ผู้ดําเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามข้อสงสยั และขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติใน

วาระนี ้ โดยคําถามและความเห็นต่างๆ ในวาระนี ้ได้มีการบนัทึกไว้ตามเอกสารแนบท้ายรายงานฉบบันี ้

เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน  ผู้ดําเนินการประชุมจึงได้สรุปว่าท่ีประชุม

รับทราบผลการดาํเนินงานในรอบปี 2561 และรับทราบรายงานประจําปี 2561 ตามท่ีได้เสนอข้างต้น  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด  

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ผู้ ดําเนินการประชุมได้เรียนเชิญ ดร.นริศ ชัยสูตร (“ดร.นริศ”) ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ แถลง 

ต่อท่ีประชมุ  

ดร.นริศ กล่าวว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปีบัญชีของบริษัทฯ สิน้สุด ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2561 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้ความเห็นชอบ โดย

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานของผู้สอบบญัชี งบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงินของบริษัทฯ 

มีข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วนตามข้อเท็จจริง และได้รับการจดัทําตามมาตรฐานบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป โดยได้ผ่านการตรวจสอบและ

ลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ แล้ว คือ นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ แห่งบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด โดยผู้สอบบญัชี

ได้แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน 

จากนัน้ ดร.นริศ ได้มอบหมายให้ นางกานต์สุดา เป็นผู้ สรุปสาระสําคัญของงบการเงินให้ท่ีประชุมพิจารณา  

สรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้ 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2562  

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  2 

งบกําไรขาดทนุ สําหรับปี 2561 สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561  มีรายละเอียดดังนี ้

 

 

 

เพิ่ม/(ลด)

% % เพิ่ม/(ลด) (ร้อยละ)

รายได้หลักรวม 6,871 100% 7,595 100% (725) -10%

ต้นทุนขายและบริการ (4,308) -63% (4,917) -65% 609 -12%

กําไรขัน้ต้น 2,563 37% 2,678 35% (115) -4%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (2,216) -32% (2,682) -35% 465 -17%

กําไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้อื่น ส่วนแบ่งกําไร 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษี 347 5% (3) 0% 350 -10242%

กําไรจากการเปล่ียนสัดส่วนใน One En. 0 0% 139 2% (139) -100%

กําไรจากการขายบริษัทย่อย 0 0% 5 0% (5) -100%

กําไรที่เกิดจากการสูญเสียการควบคุมใน

บริษัทย่อย
0 0% 1,004 13% (1,004) -100%

รายได้อื่น 114 2% 118 2% (4) -4%

กําไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งกําไร ค่าใช้จ่าย

ทางการเงิน และภาษี 460 7% 1,263 17% (802) -64%

หนีส้งสัยจะสูญ-ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 2 0% (285) -4% 287 -101%

ขาดทุนจากการด้อยค่า-content bravo 0 0% (44) -1% 44 -100%

สํารองสินค้ารับคืน (57) -1% 0 0% (57) 100%

 

(หน่วย : ล้านบาท) 12M'18 12M'17

เพิ่ม/(ลด)

% % เพิ่ม/(ลด) (ร้อยละ)

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 0 0% (26) 0% 26 -100%

ค่าใช้จ่ายในการระงับข้อพิพาททางกฎหมาย 0 0% (418) -6% 418 -100%

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบ .ร่วม (48) -1% 8 0% (56) -701%

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากบ.ร่วมค้า (150) -2% (323) -4% 173 -54%

EBIT 207 3% 174 2% 33 19%

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 34 0% 167 2% (133) -80%

(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล 110 2% 357 5% (246) -69%

กําไร(ขาดทุน) สําหรับปี 63 1% (350) -5% 413 -118%

NCI 48 1% 35 0% 13 38%

กําไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบ . 15 0% (384) -5% 400 -104%

(หน่วย : ล้านบาท) 12M'18 12M'17
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2562  

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  2 

สรุปสาระสําคัญของงบกําไรขาดทุนสําหรับปี 2561 เทียบกับปี 2560 ดังนี ้

นางกานต์สุดา ได้ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า งบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  

บริษัทฯ มีรายได้หลกัรวม 6,871 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 10% คิดเป็นจํานวนเงิน 725 ล้านบาท เน่ืองจากภายหลงัการปรับ

โครงสร้างเงินลงทุนเสร็จสิน้ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2560 ทําให้ผลการดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจ  จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้  

ในปี 2561 แสดงเป็นส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า ต้นทุนขายและบริการ 4,308 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 12% คิดเป็น

จํานวนเงิน 609 ล้านบาท ส่งผลให้กําไรขัน้ต้นเท่ากบั 2,563 ล้านบาท ตํ่ากว่าปี 2560 4% คิดเป็นจํานวนเงิน 115 ล้านบาท  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการมีจํานวน 2,216 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ในอัตรา 17% หรือคิดเป็นจํานวนเงิน  

465 ล้านบาท ส่งผลให้มีกําไรก่อนรายได้อ่ืน ส่วนแบ่งกําไร ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเท่ากับ 347 ล้านบาท ซึ่งมีกําไร

มากกว่าปี 2560 จํานวน 350 ล้านบาท และเมื่อรวมรายได้อ่ืนๆ 114 ล้านบาท แล้ว ทําให้กลุ่มบริษัทฯ มีกําไรก่อนส่วนแบ่งกําไร 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี จํานวน 460 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จํานวน 802 ล้านบาท เน่ืองจากปี 2560 มีกําไรจากการ

เปล่ียนสดัส่วนในการเข้าถือหุ้นเพ่ิมใน บจก.เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์  รวมถึงมีกําไรจากการขายบริษัทย่อย และกําไรท่ีเกิดจาก

การสญูเสียการควบคมุในบริษัทย่อย 

บริษัทฯ มีหนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น จํานวน 2 ล้านบาท สํารองสินค้ารับคืน 57 ล้านบาท และมส่ีวนแบ่ง

ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 48 ล้านบาท และส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมค้า 150 ล้านบาท ทําให้มีกําไรก่อนค่าใช้จ่าย

ทางการเงิน 207 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน 34 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล 110 ล้านบาท  

ทําให้กลุ่มบริษัทฯ กําไรส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2561 จํานวน 15 ล้านบาท ซึง่สงูกว่าปี 2560 จํานวน 400 ล้านบาท 

งบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี ้

สินทรัพย์รวม 

 

เพิ่ม/(ลด)

(ร้อยละ)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด               538              744 (206) -28%

ลูกหนีก้ารค้า และลูกหนีอ้ื่น 1,125 763 362 47%

สินค้าคงเหลือ 195 146 49 33%

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 129 289 (160) -55%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,988 1,943 45 2%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุน 711 782 (72) -9%

ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์ 279 287 (8) -3%

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 316 297 19 6%

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 187 215 (28) -13%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 193 241 (49) -20%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,685 1,823 (138) -8%

รวมสินทรัพย์ 3,673 3,766 (93) -2%

(หน่วย : ล้านบาท)
ณ 31/12/2018 ณ 31/12/2017 เพิ่ม/(ลด)



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน) 

15 | ห น้ า  

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2562  

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  2 

หนีส้นิรวม 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

 

เพิ่ม/(ลด)

(ร้อยละ)

หนีสิ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจ้าหนีก้ารค้า และเจ้าหนีอ้ื่น            1,245           1,194 51 4%

รายได้รับล่วงหน้า               213              189 25 13%

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี                 84                48 36 75%

หนีสิ้นหมุนเวียนอื่น               335              427 (92) -22%

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,877 1,858 19 1%

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระ

ภายในหน่ึงปี
466              550 (84) -15%

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน               166              221 (55) -25%

หนีสิ้นไม่หมุนเวียนอื่น                 20                30 (10) -34%

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 652 801 (148) -19%

รวมหนีสิ้น 2,529 2,659 (129) -5%

(หน่วย : ล้านบาท)
ณ 31/12/2018 ณ 31/12/2017 เพิ่ม/(ลด)

เพิ่ม/(ลด)

(ร้อยละ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

  > หุ้นสามัญ 819,949,729 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 820 820 0 0%

ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว

 > หุ้นสามัญ 819,949,729 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 820 820 0 0%

ส่วนเกินทุน            5,119           5,119 (0) 0%

ขาดทุนสะสม (4,700) (4,719) 19 0%

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (269) (270) 0 0%

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 969 950 20 2%

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัท

ย่อย
174 157 17 11%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,144 1,107 37 3%

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,673 3,766 (93) -2%

(หน่วย : ล้านบาท)
ณ 31/12/2018 ณ 31/12/2017 เพิ่ม/(ลด)
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2562  

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  2 

สรุปสาระสําคัญของงบแสดงฐานะการเงนิ สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 เทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2561 เท่ากบั 3,673 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปี 2560 จํานวน 93 ล้านบาท หรือลดลง 2% เงินสด 

จํานวน 538 ล้านบาท ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 206 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯ มีการชําระคืนเงินกู้บางส่วนให้กับสถาบนัการเงิน 

ลูกหนีก้ารค้าจํานวน 1,125 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีท่ีผ่านมา 362 ล้านบาท เน่ืองจากในช่วงปลายปี มีงานจ้างของสายธุรกิจ

เพลงพ่ิมขึน้อย่างมากทําให้มีลูกหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้ สินค้าคงเหลือจํานวน 195 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีท่ีผ่านมา 49 ล้านบาท  

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนจํานวน 129 ล้านบาท ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 160 ล้านบาท โดยส่วนหน่ึงเป็นเงินฝากท่ีมีระยะเวลาเกิน  

3 เดือน  สําหรับสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนประกอบด้วย เงินลงทุน 711 ล้านบาท ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์ 279 ล้าน

บาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 316 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 187 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน  

193 ล้านบาท  

หนีส้ิน  

บริษัทฯ มีหนีสิ้น ณ สิน้ปี 2561 เท่ากับ 2,529 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จํานวน 129 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5% 

ประกอบด้วย เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 1,245 ล้านบาท  รายได้รับล่วงหน้า 213 ล้านบาท ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึง

กําหนดขําระภายใน 1 ปี 84 ล้านบาท  หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 335 ล้านบาท  เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนท่ีถึงกําหนดชําระ

ภายใน 1 ปี 466 ล้านบาท  สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 166 ล้านบาท  หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอ่ืน 20 ล้านบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 1,144 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2560 จํานวน 37 ล้านบาท หรือ 3%  

 

ผู้ดําเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามข้อสงสยั และขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติใน

วาระนี ้ โดยคําถามและความเห็นต่างๆ ในวาระนี ้ได้มีการบนัทึกไว้ตามเอกสารแนบท้ายรายงานฉบบันี ้

ในระหว่างวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมขึน้จํานวน 21 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 27,417 หุ้น รวมเป็นจาํนวนหุ้น

ทัง้สิน้ 726,136,364 หุ้น คิดเป็นจํานวนผู้ เข้าประชมุทัง้สิน้ 184 ราย 

ท่ีประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับ

รอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ด้วยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการ

ออกเสียงลงคะแนนดงันี ้(ปิดลงมติเวลา 15.30 นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 726,125,335   99.9985 

ไม่เห็นด้วย 11,029 0.0015 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 726,136,364 100.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 0 - 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2562  

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  2 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมายจากผลการดําเนินงาน 

  ปี 2561 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เรียนเชิญนางกานต์สุดา นําเสนอข้อมูลต่อท่ีประชุม โดยนางกานต์สุดาแถลงต่อท่ีประชุมว่า  

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

กําหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไรสุทธิประจําปี  

หกัด้วยขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ 

จะมีข้อบงัคบัหรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้ต้องมีทนุสํารองมากกว่านัน้” 

ปัจจุบนั ทุนจดทะเบียนของบริษัทมีจํานวน 819,949,729 บาท โดยบริษัทฯ ได้ทําการจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 

เป็นจํานวน 81,994,972.90 บาท โดยบริษัทฯ ได้ตัง้สํารองตามกฎหมายไว้ครบจํานวนร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ซึง่ครบตาม

อตัราท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเพ่ืออนมุตัิงดการจดัสรรทนุสํารองตามกฎหมาย  

ผู้ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถาม

รายละเอียดอ่ืนใด จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ  

ท่ีประชมุได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนมุตัิงดการจดัสรรทนุสํารองตามกฎหมายจากผลการดําเนินงานใน

ปี 2561 ด้วยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้(ปิดลงมติ

เวลา 15.33 นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 726,125,335 99.9985 

ไม่เห็นด้วย 11,029 0.0015 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 726,136,364   100.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 0 - 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2561 

ผู้ดําเนินการประชมุได้เรียนเชิญ นางกานต์สดุา เป็นผู้ นําเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชมุ  

นางกานต์สุดา ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลในแต่ละปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ 

มาตรา 115 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 37 กําหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ี

บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” 

จากผลการดําเนินงานประจําปี 2561 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) กําไรสุทธิจํานวน 

15.11 ล้านบาท แต่ยังมีผลขาดทุนสะสม (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) เท่ากับ 3,032.66 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงิน 

ปันผลได้ ดังนัน้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงาน  

ปี 2561 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2562  

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  2 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถาม

รายละเอียดอ่ืนใด จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ   

ท่ีประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนมุตังิดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2561 ด้วยเสียง

ข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้(ปิดลงมติเวลา 15.35 นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 726,125,335   99.9985 

ไม่เห็นด้วย 11,029 0.0015 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 726,136,364   100.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 0 - 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั ้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ  

ประจาํปี 2562 

ผู้ ดําเนินการประชุมได้เรียนเชิญ ดร.นริศ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนนําเสนอ

รายละเอียดต่อท่ีประชมุ 

ดร.นริศ แถลงต่อท่ีประชุมว่าเพ่ือให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 14 ซึ่งกําหนดให้

กรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททัง้หมด สําหรับปี 2562 นี ้

กรรมการบริษัทท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 ท่าน จากจํานวนกรรมการบริษัททัง้หมด 11 ท่าน 

ประกอบด้วยบคุคลท่ีปรากฎในตาราง ดงันี ้

รายชื่อกรรมการที่ครบวาระ ตาํแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ตาํแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย 

1.  ดร. นริศ ชยัสตูร กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน 

2.  นายชนิตร ชาญชยัณรงค ์ กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ 

3.  นางสายทิพย์ มนตรีกลุ ณ อยธุยา กรรมการ 

(กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัท) 

- 

4.  นายฟ้าใหม่ ดาํรงชยัธรรม กรรมการ 

(กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท) 

 กรรมการบริหารกลุ่ม 

 กรรมการบริหารความเส่ียง 

  จากนัน้ ดร.นริศได้แจ้งว่าเพ่ือให้ท่ีประชุมได้ออกเสียงลงคะแนนอย่างสะดวก  ดร.นริศ  ชัยสูตร   นายชนิตร  

ชาญชยัณรงค์ นางสายทิพย์ มนตรีกลุ ณ อยธุยา และ นายฟ้าใหม่ ดํารงชยัธรรม จะขอออกจากห้องประชมุเป็นการชัว่คราวและ

จะกลบัเข้ามาอีกครัง้เมื่อการลงคะแนนเสียงในวาระนีเ้สร็จสิน้แล้ว โดยขอให้ผู้ดําเนินการประชมุเป็นผู้ นําเสนอข้อมลูต่อท่ีประชมุ 
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หลงัจากท่ีกรรมการทัง้ 4 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมแล้ว ผู้ดําเนินการประชุมแถลงว่าเพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน

นโยบายการกํากับดแูลกิจการท่ีดี  บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ ผู้ ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งเป็น

กรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า สําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.gmmgrammy.com ตัง้แต่วนัท่ี  

1 ตลุาคม 2561 ถึงวนัท่ี 2 มกราคม 2562 แต่ปรากฏว่าไม่มผีู้ ถือหุ้นเสนอรายชื่อบคุคลเข้ามายงับริษัทฯ  

ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ในการประชุมครัง้ท่ี 1/2562 เมื่อวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 

จึงได้กลัน่กรองและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสม  ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการท่ี

ครบวาระแต่ละท่าน โดยคํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ เป็นสําคญั ภายใต้นโยบาย หลกัเกณฑ์ และกระบวนการสรรหา

กรรมการของบริษัทฯ  จึงได้มีความเห็นว่ากรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) ดร. นริศ 

ชยัสตูร  (2) นายชนิตร ชาญชยัณรงค์  (3) นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา และ (4) นายฟ้าใหม่ ดํารงชยัธรรม สมควรท่ีจะ

ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ  ต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามท่ีพระราชบญัญัติบริษัท

มหาชนจํากัดฯ และหน่วยงานกํากับดูแลกําหนด มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท  ทัง้ยังเป็นบุคคล

ผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้ความสามารถ รวมทัง้มีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษทัฯ มีวิสยัทศัน์ท่ีกว้างไกล 

สามารถปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี  มีส่วนเกือ้กลูและให้การสนบัสนนุงานของคณะกรรมการบริษัทอนัก่อให้เกิด

ประโยชน์กบับริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาได้เป็นอย่างดี 

โดยพิจารณาเสนอให้กรรมการลําดับท่ี (1) ดร.นริศ ชัยสูตร และ ลําดับท่ี (2) นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ เป็น

กรรมการอิสระ เน่ืองจากมีคณุสมบตัิสอดคล้องกบันิยามกรรมการอิสระของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัทฯ และทัง้ 2 ท่านจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ  

ในฐานะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตลอดระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งท่ีผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ

รับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทัง้ได้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง   

วตัถุประสงค์  ข้อบงัคบัของบริษัท  มติคณะกรรมการ  ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เป็นอย่างดี  และเป็นไปตามรายละเอียด

แนวทางท่ีเก่ียวข้องของนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ  

นอกจากนี ้เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ ซึ่งกําหนดว่า ห้ามมิให้

กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ

กิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้   จึงขอแจ้งข้อมูลเพ่ิมเติมของ คุณฟ้าใหม่ 

ดํารงชยัธรรม ให้ท่ีประชมุรับทราบ ดงันี ้

ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองคณุสมบตัิกรรมการ 

นายฟ้าใหม่ ดํารงชยัธรรม ดํารงตําแหน่งกรรมการ และถือหุ้น 25% ในบริษัท จดุตัง้ต้น จํากดั ซึง่มีวตัถปุระสงค์ใน

การประกอบกิจการส่งเสริมธุรกจิเพ่ือสงัคม (Social Enterprise) โดยบริษัท จดุตัง้ต้น จํากดั ถือหุ้นใน บริษัท เสือติดปีกครับ จํากดั 

ในสดัส่วน 50% โดยบริษัท เสือติดปีกครับ จํากัด มีการผลิตรายการโทรทศัน์ ซึ่งเป็นการประกอบกิจการอนัมีลกัษณะคล้ายคลงึ

กบักิจการของบริษัท ทัง้นี ้ในปี 2559 บริษัท เสือติดปีกครับ จํากัด ได้นําเสนอรายการโทรทศัน์เพ่ือช่วยสนับสนุนธุรกิจ Startup 

ของคนรุ่นใหม่ในสงัคม โดยนายฟ้าใหม่ ดํารงชัยธรรม ได้ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัท เสือติดปีกครับ จํากัด ดังกล่าวด้วย  

จึงขอแจ้งให้ท่ีประชมุรับทราบ 

ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่นบัรวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียทัง้  4  ท่านท่ีครบวาระ) จึงได้กลัน่กรองและ

พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสมของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อในครัง้นีว้่า มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการ
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ประกอบธุรกิจของบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ ข้างต้น และเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ 

พิจารณาแต่งตัง้บคุคลทัง้ 4 ท่านดงัท่ีกล่าวมา เป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง  โดยประวตัิและข้อมลูท่ีเก่ียวข้องของ

บคุคลดงักล่าวและนิยามกรรมการอิสระ ได้นําเสนออยู่ในเอกสารประกอบการประชมุท่ีได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นแล้ว 

ผู้ ดําเนินการประชุมได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ การ

ลงคะแนนเสียงนี ้จะให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล และขอให้ผู้ ถือหุ้นแสดงตนและมอบบัตร

ลงคะแนนให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ เฉพาะ กรณีที่ไม่เหน็ด้วยหรืองดออกเสียงเท่านัน้ และหลงัจากท่ีประชมุได้ลงคะแนนครบ

ทัง้ 4 ท่านแล้ว ผู้ดําเนินการประชมุจึงจะประกาศผลคะแนนของทัง้ 4 ท่าน พร้อมกนั อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นไปตามแนวปฏิบตัิท่ีดี

ภายใต้ “โครงการการประเมินคุณภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีของบริษัทจดทะเบียน” โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุ

ไทย ดงันัน้บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทกุรายท่ีเข้าประชมุและลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” 

ในวาระนีด้้วย โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนเสียงโดยกาในช่อง ”เห็นด้วย” พร้อมลงนามกํากบัและส่งมอบบตัรลงคะแนนให้กบั

เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ หลงัจากเสร็จสิน้การประชมุด้วย 

เมื่อการลงคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ผู้ดําเนินการประชมุได้เชิญให้กรรมการทัง้ 4 ท่านกลบัเข้าสู่ห้องประชมุ และเปิดโอกาสให้

ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามข้อสงสยั ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอ่ืนใด จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ   

ในระหว่างวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จํานวน 3 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 14,581 หุ้น รวมเป็นจํานวนหุ้น

ทัง้สิน้ 726,150,945 หุ้น คิดเป็นจํานวนผู้ เข้าประชมุทัง้สิน้ 187 ราย 

ท่ีประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติแต่งตัง้กรรมการทัง้ 4 ท่าน ได้แก่ (1) ดร. นริศ ชัยสูตร                       

(2) นายชนิตร ชาญชยัณรงค์  (3) นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา และ (4) นายฟ้าใหม่ ดํารงชยัธรรม กลบัเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการ

ออกเสียงลงคะแนนดงันี ้(ปิดลงมติเวลา 15.43 นาฬิกา) 

ท่านที่ 1: ) ดร. นริศ ชัยสูตร  กรรมการอิสระ 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 726,060,716     99.9876 

ไม่เห็นด้วย 90,229 0.0124 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 726,150,945   100.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 0 - 

ท่านที่ 2: นายชนิตร ชาญชัยณรงค์  กรรมการอิสระ  

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 726,150,945   100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 726,150,945   100.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 0 - 



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน) 

21 | ห น้ า  

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2562  

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  2 

 ท่านที่ 3: นางสายทพิย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา กรรมการบริษัท 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 726,060,716     99.9876 

ไม่เห็นด้วย 90,229 0.0124 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 726,150,945   100.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 0 - 

ท่านที่ 4: นายฟ้าใหม่ ดาํรงชัยธรรม  กรรมการบริษัท 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 676,711,245     93.1915 

ไม่เห็นด้วย 49,439,700 6.8085 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 726,150,945   100.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 0 - 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะะกรรมการชุดย่อย 

  สําหรับปี 2562 

ผู้ดําเนินการประชุมเรียนเชิญ ดร.นริศ ชยัสตูร ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชีแ้จง

รายละเอียดต่อท่ีประชมุ โดยดร.นริศ แถลงว่าคณะกรรมการบริษัทโดยการนําเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาเร่ือง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย สําหรับปี 2562 โดยได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่าง

ละเอียดถึงความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ี บทบาท ความรับผิดชอบ ความสมเหตสุมผลกบัประโยชน์ท่ีได้รับจากกรรมการรวมถึง

การขยายตวัทางธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมกับได้เปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอ่ืนท่ีอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันและลกัษณะ

ของธุรกิจท่ีใกล้เคียงกนั รวมทัง้ได้มีการนําผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ประจําปี 2561 ท่ีจดัทําโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) มาพิจารณาประกอบด้วย จึงมีความเห็นพ้อง

ต้องกนัว่าเมื่อพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ท่ีใช้ในการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการดงัท่ีกล่าวแล้ว  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ใกล้เคียงกบัค่าเฉล่ียโดยรวมของตลาด จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชมุสามญั    

ผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตัิการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบสําหรับปี 2562 รวมเป็น

จํานวนเงิน 6,650,000 บาท (หกล้านหกแสนห้าหมื่นบาท) ซึ่งเท่ากบัวงเงินค่าตอบแทนในปีท่ีผ่านมา โดยคณะกรรมการชดุย่อย

อ่ืนไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน สรุปได้ดงันี ้

1)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและ

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสําหรับปี 2562 ดงันี ้
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1.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

 เห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเป็นวงเงินรวม

ทัง้สิน้ 6,650,000 บาท (หกล้านหกแสนห้าหมื่นบาท) ซึง่เป็นวงเงินรวมเท่ากบัปีท่ีผ่านมา ประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจําเดอืน 

ค่าเบีย้ประชมุ (ตามท่ีเข้าร่วมประชมุต่อครัง้) และค่าบําเหน็จประจําปี  

                      (หน่วย : บาท / ปี) 

คณะ ปี 2562 (ที่เสนอ) ปี 2561  ปี 2560 ปี 2559 

คณะกรรมการบริษัท รวมคา่ตอบแทนท่ีขอ

อนมุตัิจา่ยทัง้สิน้ไมเ่กิน 

6,650,000 บาท 

รวมคา่ตอบแทนท่ี

จ่ายทัง้สิน้ไม่เกิน 

6,650,000 บาท 

รวมคา่ตอบแทนท่ี

จ่ายทัง้สิน้ไม่เกิน 

6,650,000 บาท 

6,000,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 650,000 

 

1.2) ค่าตอบแทนที่มิใช่ตวัเงนิ/สิทธิประโยชน์อื่น 

 - ไม่ม ี- 

2)  เกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดงันี ้

• ค่าตอบแทนประจาํเดือน ท่ีจ่ายให้กบัคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายทกุเดือน โดยมีอตัราการจ่ายดงันี ้

คณะ ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนประจาํเดือน (บาท / คน / เดอืน) 

ปี 2562 (เสนอ) ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริษัท 50,000 50,000 50,000 - 

กรรมการอิสระ  20,000 20,000 20,000 - 

กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 20,000 20,000 20,000 - 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร * - ไม่จ่าย - - ไม่จ่าย - - ไม่จ่าย - - 

หมายเหต:ุ * เนือ่งจากเห็นว่ากรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหารไดรั้บผลตอบแทนจากการทํางานในฐานะพนกังานของบริษัทฯ แล้ว 

• เบีย้ประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัท ท่ีเข้าร่วมประชมุ) โดยมีอตัราการจ่ายดงันี ้

คณะ ตาํแหน่ง 

ค่าเบีย้ประชุม (บาท / คน / ครัง้) 

ปี 2562 

(เสนอ) 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริษัท 20,000 20,000 20,000 13,000 

กรรมการอิสระ  20,000 20,000 20,000 3,000 

กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 20,000 20,000 20,000 3,000 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร * - ไม่จ่าย - - ไม่จ่าย - - ไม่จ่าย - 3,000 

หมายเหต:ุ * เนือ่งจากเห็นว่ากรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหารไดรั้บผลตอบแทนจากการทํางานในฐานะพนกังานของบริษัทฯ แล้ว 
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• บาํเหน็จประจาํปี  

การจัดสรรค่าบําเหน็จรายปี มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรคือ ค่าบําเหน็จสําหรับปี 2562 จะจ่ายจากวงเงิน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบส่วนท่ีเหลือหลังจากหักด้วยจํานวนเงินค่าตอบแทน

ประจําเดือนและค่าเบีย้ประชมุทัง้หมดท่ีจา่ยให้กบักรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ โดยค่าบําเหน็จท่ีกรรมการจะได้รับจะ

คํานวณตามสดัส่วนจํานวนครัง้ในการเข้าประชมุคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละราย โดยจดัสรรให้ประธานกรรมการ

บริษัทคิดเป็น 2 เท่า ของจํานวนครัง้ท่ีเข้าประชมุคณะกรรมการบริษัท ส่วนกรรมการอิสระ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการ

ท่ีไม่เป็นผู้บริหาร คิดเป็น 1 เท่าของจํานวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ ทัง้นีป้ระธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ พิจารณา

อนมุตัิการจดัสรรบําเหน็จตามเกณฑ์ดงักล่าว 
  

3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น 

 เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตัิการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยท่ี

แต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท ดงันี ้

 คณะกรรมการตรวจสอบ  

เกณฑ์การจดัสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดดงันี ้

• ค่าตอบแทนประจาํเดือน ท่ีจ่ายให้กบัคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายทกุเดือน โดยมีอตัราการจ่ายดงันี ้

 คณะ ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทนประจาํเดือน 

(บาท / คน / เดือน) 

 

ค่าตอบแทนรายปี * 

(บาท / คน / ปี) 

ปี 2562 (เสนอ) ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
30,000 30,000 30,000 200,000 

กรรมการตรวจสอบ  10,000 10,000 10,000 150,000 

หมายเหตุ : * เปล่ียนการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบเป็นรายปี เป็นการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ตัง้แต่ ปี 2560 

เป็นตน้มา  

• เบีย้ประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการตรวจสอบ ท่ีเข้าร่วมประชมุ) โดยมีอตัราการจ่ายดงันี ้

คณะ ตาํแหน่ง 

ค่าเบีย้ประชุม (บาท / คน / ครัง้) 

ปี 2562 

(เสนอ) 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 20,000 - 

กรรมการตรวจสอบ  20,000 20,000 20,000 - 

• ค่าตอบแทนที่มิใช่ตวัเงนิ / สทิธิประโยชน์อื่น 

  -ไม่ม-ี 
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 คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ 

 คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ และคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถาม

รายละเอียดอ่ืนใด จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ  

 ท่ีประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติ อนุมัติกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับปี 2562 รวมเป็นเงินจํานวน 6,650,000 บาท ซึ่งเท่ากบัวงเงินค่าตอบแทนในปีท่ีผ่านมา โดย

คณะกรรมการชดุย่อยอ่ืนไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจํานวน

เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้(ปิดลงมติเวลา 15.52 นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 726,139,916   99.9985 

ไม่เห็นด้วย 11,029 0.0015 

งดออกเสียงลงคะแนน 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 726,150,945   100.0000 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับปี 2562 

ผู้ดําเนินการประชมุ ได้เรียนเชิญ ดร.นริศ เป็นผู้ นําเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชมุ  

 ดร.นริศ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายซึ่งกําหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้

ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชขีองบริษัทฯ ทกุปี  และตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ.75/2561 (ฉบบัท่ี 14) 

เร่ืองหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออก

หลักทรัพย์ ท่ีกําหนดเก่ียวกับเร่ืองการหมนุเวียนผู้สอบบัญชี สรุปประเด็นสําคัญได้ดงันี ้“ให้บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ แห่งประเทศไทยจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรายใดปฏิบัติ

หน้าท่ีสอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่  

โดยบริษัทจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชรีายนัน้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบญัชีติดต่อกนั” นัน้ 

 สําหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ครัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณากลั่นกรองการเลือกผู้ สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นฯพิจารณาอนุมัติการ

แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (“อีวาย”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2562 เน่ืองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า อีวาย เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

มาตัง้แต่ปี 2538 (รวม 24 ปี) มีมาตรฐานการทํางานท่ีดี มีความเป็นอิสระในการทํางาน และมีผลงานในการปฏิบตัิหน้าท่ีเป็น

ผู้สอบบัญชีได้เป็นท่ีน่าพอใจเสมอมา ทัง้นี ้กําหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงต่อไปนี ้เป็นผู้ ทําการสอบทาน ตรวจสอบและ

แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ : 
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ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ: 

(1)    นายเติมพงษ์  โอปนพนัธุ์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4501 หรือ 

       (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2554-2555  ปี 2560 และ ปี 2561)  

(2) นายกฤษดา เลิศวนา   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4958 หรือ   

 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2556-2559) 

(3) นางพนูนารถ เผ่าเจริญ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5238 

 (ยงัไมเ่คยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้อีวายจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของ 

อีวาย ทําหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบญัชีดงักล่าวได้ ซึง่ผู้สอบบญัชีผู้ลงนาม

ตรวจสอบหรือสอบทานท่ีเสนอข้างต้นมิได้มีความสัมพนัธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ  บริษัทในเครือ  ผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่  หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด 

นอกจากนีแ้ล้วผู้สอบบญัชีของ อีวาย ท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในเครือ มีดงันี:้  

ผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือ: 

(1) นายเติมพงษ์  โอปนพนัธ์ุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4501 หรือ 

(2) นายกฤษดา เลิศวนา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4958 หรือ 

(3)  นางพนูนารถ เผ่าเจริญ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5238 

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ: 

 คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว เห็นสมควร

เสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุตัิค่าสอบบญัชีสําหรับปี 2562 ของบริษัทฯ เป็นจํานวนเงิน 3,053,600 บาท (สาม

ล้านห้าหมื่นสามพนัหกร้อยบาท) ซึง่เท่ากบัค่าสอบบญัชีในปี 2561 ท่ีผ่านมา (ไม่รวมค่าสอบบญัชีท่ีอาจเพ่ิมขึน้จากการควบรวม

กิจการ, การขยาย/เปล่ียนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต หรือผลกระทบจากการตรวจสอบพิเศษ (เปล่ียนนโยบาย/มาตรฐาน

การบญัชี))  โดยเห็นว่าค่าสอบบญัชีดงักล่าวเป็นราคาท่ีเหมาะสมแล้วเมื่อเปรียบเทียบกบัผู้สอบบญัชีรายอ่ืนท่ีเสนอมายงับริษัทฯ   

ทัง้นี ้ในรอบปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ และบริษัทในเครือไม่มีการรับบริการอ่ืน(Non-audit services fee) จากอีวาย ค่าสอบ

บญัชีของบริษัทฯ สรุปได้ดงัต่อไปนี ้  

            (หน่วย: บาท) 

บริษัท 

ค่าสอบบัญช ี

ปี 2562  

(ที่เสนอ) 

เพิ่ม / 

(ลด) 

คิดเป็น 

ค่าสอบบัญช ี

ปี 2561 

เพิ่ม / 

(ลด) 

คิดเป็น  

ค่าสอบบัญช ี

ปี 2560 

-  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) 3,053,600 0% 3,053,600 0% 3,053,600 

-  ค่าบริการอ่ืน (Non-audit services fee) -ไม่ม-ี - -ไม่ม-ี  - -ไม่ม-ี 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสยั ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามข้อ

สงสยั ผู้ดําเนินการประชมุจึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ  
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ในระหว่างวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึน้จํานวน 3 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 199 หุ้น รวมเป็นจํานวนหุ้น

ทัง้สิน้ 726,151,144 หุ้น คิดเป็นจํานวนผู้ เข้าประชมุทัง้สิน้ 190 ราย 

ท่ีประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 

2561 ตามท่ีเสนอข้างต้น ด้วยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน

ดงันี ้ (ปิดลงมติเวลา 15.57 นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 726,140,115   99.9985 

ไม่เห็นด้วย 11,029 0.0015 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 726,151,144 100.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 0 - 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการนําเงนิสํารองตามกฎหมายและส่วนลํา้มูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นางกานต์สดุา เป็นผู้ นําเสนอรายละเอียดของวาระนีต้่อท่ีประชุม นางกานต์สดุา ได้

ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า  

 ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งได้แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2544 มาตรา 119 บญัญัติว่า “เมื่อได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ อาจโอนทุนสํารองตามมาตรา 

51 ทนุสํารองตามมาตรา 116  หรือเงินสํารองอ่ืน เพ่ือชดเชยขาดทนุสะสมของบริษัทก็ได้ 

 การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคหน่ึงให้หักชดเชยจากเงินสํารองอ่ืนก่อนแล้วจึงหักจากทุนสํารองตาม             

มาตรา 116  และทนุสํารองตามมาตรา 51 ตามลําดบั” 

 ดังนัน้ การโอนทุนสํารองตามมาตรา 51 (เงินสํารองท่ีเกิดจากส่วนลํา้มูลค่าหุ้น) ทุนสํารองตามมาตรา 116               

(ทนุสํารองตามกฎหมาย) หรือเงินสํารองอ่ืนเพ่ือชดเชยขาดทนุสะสมของบริษัทสามารถกระทําได้ เมื่อได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้

ถือหุ้น ทัง้นี ้เป็นไปตามมาตรา 119 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมฯ พ.ศ. 2544  โดยการนํา

เงินสํารองท่ีสามารถนํามาชดเชยขาดทนุสะสมของบริษัทฯ มีลําดบัขัน้ดงันี ้

1. เงินสํารองอ่ืน 

2. ทนุสํารองตามกฎหมาย มาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากดั 

3. เงินสํารองท่ีเกิดจากส่วนลํา้มลูค่าหุ้นตามมาตรา 51 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั 

ทัง้นี ้ในการนําเงินสํารองตามท่ีกําหนดดงักล่าวข้างต้นนัน้ มาชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ จะต้องได้รับ

อนุมตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และในการชดเชยผลขาดทุนสะสมข้างต้นจะต้องหกัชดเชยจากเงินสํารองอ่ืนก่อน แล้วจึงหกัจากทนุ

สํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองท่ีเกิดจากส่วนลํา้มลูค่าหุ้นตามลําดบั   

 ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดการโอนทุนสํารองตามกฎหมาย และส่วนลํา้มูลค่าหุ้นสามัญเพ่ือชดเชยผล

ขาดทนุสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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    (หน่วย: บาท)   

    งบเฉพาะกิจการ   

ผลขาดทนุสะสมตามงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2561   (3,032,655,571) 

ลําดบัท่ี 1 : โอนเงินสํารองตามกฎหมาย เพ่ือชดเชยขาดทนุสะสม   81,994,973 

ลําดบัท่ี 2 : โอนส่วนลํา้มลูค่าหุ้นสามญั เพ่ือชดเชยขาดทนุสะสม   2,950,660,598 

รวมจาํนวนเงินโอนเพ่ือชดเชยผลขาดทนุสะสม   3,032,655,571 

ผลขาดทนุสะสมหลงัปรับเงินโอนชดเชยขาดทนุสะสม  0 

      

สํารองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2561   81,994,973 

หกั โอนเงินสํารองตามกฎหมาย เพ่ือชดเชยขาดทนุสะสม  (81,994,973) 

เงินสํารองตามกฎหมาย หลงัปรับเงินโอนชดเชยขาดทนุสะสม   0 

 

ส่วนลํา้มลูค่าหุ้นสามญั ณ 31 ธันวาคม 2561   4,847,628,795 

หกั โอนส่วนลํา้มลูค่าหุ้นสามญั เพ่ือชดเชยขาดทนุสะสม  (2,950,660,598) 

ส่วนลํา้มลูค่าหุ้นสามญั หลงัปรับเงินโอนชดเชยขาดทนุสะสม   1,896,968,197 

 

 จากสรุปข้อมลูท่ีปรากฎในตาราง จะเห็นได้ว่าปัจจุบนั บริษัทฯมียอดขาดทุนสะสมตามงบแสดงฐานะทางการเงินของ

บริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ทัง้สิน้จาํนวน 3,032,655,571 บาท ดงันัน้ เพ่ือเตรียมการให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้

ในอนาคต เมื่อมีกําไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทฯ จึงมีความจําเป็นต้องโอนเงินสํารองตามกฎหมาย จํานวน 

81,994,973 บาท และโอนส่วนลํา้มลูค่าหุ้นสามญั (หรือส่วนเกินมลูค่าหุ้น ตามท่ีปรากฎในงบการเงิน) จํานวน 2,950,660,598 

บาท เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมทัง้หมดของบริษัทฯ ตามงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 3,032,655,571 บาท  

ซึ่งภายหลงัจากการชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้ว ทําให้บริษัทฯ มีส่วนลํา้มลูค่าหุ้นสามญัคงเหลือ จํานวน 1,896,968,197 บาท 

และผลขาดทนุสะสมของบริษัทฯ จะเท่ากบัศนูย์ ซึง่จะทําให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทฯ มีกําไรในอนาคต 

 ผู้ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถาม

รายละเอียดอ่ืนใด จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ  

ในระหว่างวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมขึน้จํานวน 1 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 10 หุ้น รวมเป็นจาํนวนหุ้นทัง้สิน้ 

726,151,154   หุ้น คิดเป็นจํานวนผู้ เข้าประชมุทัง้สิน้ 191 ราย 

ท่ีประชมุได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนมุตัใิห้มีการนําเงินสํารองตามกฎหมาย จํานวน 81,994,973 บาท 

และ โอนส่วนลํา้มลูค่าหุ้นสามญั จํานวน 2,950,660,598 บาท เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสม ทัง้หมดของบริษัทฯ ตามงบการเงิน 

ณ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 3,032,655,571 บาท ซึ่งภายหลังจากการชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้ว ทําให้บริษัทฯ มีส่วนลํา้

มูลค่าหุ้นสามัญคงเหลือจํานวน 1,896,968,197 บาท และผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ จะเท่ากับศูนย์ ซึ่งจะทําให้บริษัทฯ 

สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทฯ มีกําไรในอนาคต ตามท่ีเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ

และออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้(ปิดลงมติเวลา 16.02 นาฬิกา) 
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ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 726,151,154 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 726,151,154 100.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 0 0.0000 

วาระที่ 10 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ผู้ดําเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีประสงค์จะเสนอเร่ืองอ่ืนให้ท่ีประชมุพิจารณา เพ่ือให้

สิทธิผู้ ถือหุ้ นตามมาตรา 105 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ  แต่ปรากฎว่าไม่มีผู้ ใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชุมพิจารณา

นอกเหนือจากวาระท่ีกําหนดในหนังสือนดัประชุม (สําหรับคําถามและความเห็นต่างๆ ในแต่ละวาระ ได้มีการบันทึกไว้ตาม

เอกสารแนบท้ายรายงานฉบบันี)้ 

จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชมุจึงกล่าวเชิญประธานปิดการประชมุ  

ประธานท่ีประชมุกล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านท่ีได้สละเวลามาร่วมประชมุในครัง้นี ้และกล่าวปิดการประชมุ 

 

ปิดประชุมเวลา : 16.07 นาฬิกา 

 

 

ลงชือ่ ………-นางสาวบษุบา ดาวเรือง-………ประธานท่ีประชมุ 
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สรุปประเด็นคาํถามและคําชีแ้จง 

การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจาํปี 2562 เมื่อวันศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2562  

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จาํกัด (มหาชน) 

 

        

วาระที่ 2  รับทราบการแถลงผลการดาํเนินงานในรอบปี 2561 และรับทราบรายงานประจาํปี 2561 

1. น.ส.เจนเนตร เมธาวีวินิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดงันี ้

 ผลขาดทุนสะสม (ท่ียังไม่ได้จัดสรร) จํานวน 4,831.94 ล้านบาท ตามงบการเงินรวมปี 2561 เกิดขึน้

เมื่อใด เน่ืองจากผลขาดทนุสะสมดงักล่าว ทําให้อตัราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ของบริษัทฯ สงูมาก 

 หากในการประชุมครัง้นี ้มีมติอนุมตัิให้บริษัทฯ นําเงินสํารองตามกฎหมายและส่วนลํา้มลูค่าหุ้นสามญั

เพ่ือชดเชยผลขาดทนุสะสม จะทําให้มลูค่าทางบญัชี (Book Value) ลดลงตามด้วยหรือไม่ 

 เมื่อพิจารณาต้นทุนขายและบริการในปี 2561 ไม่ค่อยลดลงจากปีท่ีผ่านมา มีสาเหตุมาจากการท่ีบริษัทฯ  

มีต้นทุนท่ีเกิดจากค่าใช้จ่ายสําหรับศิลปิน ท่ีมากเกินไปใช่หรือไม่ หรือเกิดจากสาเหตุอ่ืนใด ทัง้นี ้ 

ขอสอบถามว่าบริษัทฯ จะมีวิธีการลดต้นทนุขายและบริการในอนาคตอย่างไรบ้าง 

 จากธุรกิจทัง้หมดท่ีอยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทฯ มีกลุ่มธุรกิจใดท่ีมีความโดดเด่นมากท่ีสุด และในอีก 1 ปี

ข้างหน้านี ้บริษัทฯ จะมีความเปล่ียนแปลงไปอย่างไรบ้าง 

 ในปีท่ีผ่านมาธุรกิจทีวีดิจิทลั (จากช่องวนั31) ซึ่งมีละครเร่ืองเมีย2018 ท่ีสร้างกระแสและได้รับการตอบ

รับจากผู้ชมอย่างมาก จึงขอสอบถามว่าในอนาคตจะมีการผลิตละครท่ีสร้างกระแสอย่างเร่ืองเมีย2018 

ออกมาอีกหรือไม ่

     นางกานต์สุดา แสนสุทธิ์ ชีแ้จงดงันี ้

 ผลขาดทนุสะสม (ท่ียงัไม่ได้จดัสรร) จํานวน 4,831.94 ล้านบาท เกิดขึน้เมื่อช่วง 6 -7 ปีท่ีผ่านมาในอดีต 

ซึง่เป็นช่วงท่ีบริษัทฯ ทําธุรกิจ Pay TV โดยบริษัทฯ เห็นเป็นโอกาสท่ีดีจึงได้ตดัสินใจดําเนินธุรกิจ Pay TV 

แต่ เน่ืองจากในช่วงนัน้ผู้บริโภคยงัไม่พร้อมท่ีจะจ่ายค่าบริการ เพ่ือมารับชมผ่านระบบ Pay TV ทําให้

ธุรกิจ Pay TV ไม่ประสบความสําเร็จและเกิดเป็นผลขาดทุนสะสม อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ก็ยังมองหา

โอกาสในการพฒันาธุรกิจด้านอ่ืนๆ เพ่ือสร้างรายได้และผลประกอบการให้เติบโตขึน้ ดงัจะเห็นได้จาก

พัฒนาธุรกิจเพลงในรูปแบบต่างๆ  รูปแบบการลงทุนใน ธุรกิจทีวีดิจิทัล ธุรกิจโฮมช้อปปิง้ หรือธุรกิจ

ภาพยนตร์ เป็นต้น โดยการบริหารงานของบริษัทฯ ก็มีการดําเนินงานท่ีสอดประสานกัน มีการนํา

ข้อผิดพลาดในอดีตมาปรับปรุงแก้ไข รวมถึงกําหนดวิธีการตัง้รับกบัปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึน้ จึงช่วยสร้าง

ให้ธุรกิจทัง้หมดท่ีอยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทฯ มีผลประกอบการของบริษัทฯ ท่ีแข็งแรงมากขึน้ ดงัจะเห็นได้

จากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2561 ซึ่งบริษัทฯ มีความมัน่ใจว่าต่อจากนีไ้ป หากบริษัทฯ นําเงิน

สํารองตามกฎหมายและส่วนลํา้มูลค่าหุ้นสามญัมาชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้ว ก็จะทําให้บริษัทฯ  

มีความพร้อมท่ีจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้อนาคตเมื่อบริษัทมีกําไร ซึง่เป็นผลดีต่อผู้ ถือหุ้น  

 การนําเงินสํารองตามกฎหมายและส่วนลํา้มลูค่าหุ้นสามญัเพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสม จะเกิดขึน้เฉพาะใน

ส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฎอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ เท่านัน้ ทําให้มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (Book 
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Value) ยงัคงเท่าเดิม ซึ่งการนําเงินสํารองตามกฎหมายและส่วนลํา้มลูค่าหุ้นสามญัเพ่ือชดเชยผลขาดทุน

สะสมดงักล่าว จะช่วยให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสได้รับเงินปันผลได้เร็วขึน้เมื่อบริษัทฯ มีกําไรในอนาคต 

 ต้นทุนขายและบริการ ตามงบกําไรขาดทุน สําหรับปี 2561 ซึ่งมีจํานวน 4,364,707,463 บาท เกิดจาก

ธุรกิจเพลง ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมถึงธุรกิจท่ีเก่ียวข้องได้แก่ ธุรกิจโฮมช้อปปิง้ และธุรกิจ

ภาพยนต์ เท่านัน้ ไม่ได้มีต้นทุนขายและบริการจากกลุ่มธุรกิจดิจิทัลทีวี รวมอยู่ด้วย เน่ืองจากบริษัทฯ  

ถือหุ้นในกลุ่มธุรกิจดิจิทลัทีวีเพียง 50% และ 31.27% ซึง่ผลประกอบการจากธุรกิจดิจิทลัทีวีแสดงอยู่ใน

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า อย่างไรก็ตามในปี 2561 บริษัทฯ มีสดัส่วนของต้นทนุขาย

และบริการต่อรายได้หลักรวมอยู่ท่ี 63% ลดลงจากปี 2560 ซึ่งอยู่ท่ี 65% และมีอัตรากําไรขัน้ต้นในปี 

2561 อยู่ท่ี 37% เติบโตเพ่ิมขึน้จากปี 2560 ซึง่อยู่ท่ี 35% 

 ประเด็นเร่ืองของละครท่ีจะผลิตในอนาคต ให้เป็นกระแสและได้รับเสียงตอบรับผู้ชมเช่นเดียวกับละคร

เร่ืองเมีย2018 ได้หรือไม่นัน้ จะขอนําประเด็นดงักล่าวไปแจ้งต่อผู้บริหารของช่องวันสามสิบเอ็ด ให้ได้

รับทราบต่อไป อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบละครท่ีออกอากาศในวนัจนัทร์ ถึงวนัศกุร์ในเวลานี ้ช่องวนั

สามสิบเอ็ดก็มีละครท่ีเป็นกระแสและได้รับเสียงตอบรับจากผู้ชมอยู่เช่นกนั เช่น 1) ละครเร่ืองสาวน้อย

ร้อยล้านวิว ซึ่งเป็นท่ีชื่นชอบของกลุ่มผู้ชมท่ีชอบเพลงลกูทุ่งท่ีอยู่ในกรุงเทพฯ และภูมิภาค 2) ละครเร่ือง

ทะเลริษยา เป็นแนวละครของช่องวนัสามสิบเอ็ดและได้รับความนิยมอย่างสงูมาก และ 3) ละครเร่ือง

หวัใจศิลา ท่ีเป็นท่ีชื่นชอบของผู้ชมกลุ่มวยัรุ่น ทําให้เชื่อได้ว่าเด็กรุ่นใหม่ก็รับชมทีวอียู่ในปัจจบุนัเช่นกนั  

นอกจากนีช้่องวันสามสิบเอ็ดยังอยู่ระหว่างเตรียมงานละครเร่ืองอรุณา2019 ซึ่งเป็นละครท่ีต่อ

เน่ืองมาจากความดงัของละครเร่ืองเมีย2018  

 นายภาวิต จิตรกร ชีแ้จงดงันี ้

 สําหรับการดําเนินธุรกิจมิวสิคในปัจจุบัน ส่ิงท่ีบริษัทฯ ไม่เคยเปล่ียนแปลงเลยคือการสร้างผลงานท่ีมี

คุณภาพ ทัง้ในด้านศิลปินและผลงานเพลง โดยรูปแบบธุรกิจมิวสิคท่ีสามารถพฒันาและสร้างให้เติบโตขึน้

ได้คือการเชื่อมโยงธุรกิจมิวสิคในเชิงของมิวสิคคอนเทนต์ไปยังแพลตฟอร์มดิจิทัล (Platfrom Digital)  

ซึง่เป็นไปตามตามแนวโน้มของตลาดโลกท่ีมีแพลตฟอร์มใหม่ๆ เกิดขึน้อย่างต่อเน่ืองและเข้ามาเชื่อมโยงกับ

ทุกพืน้ท่ีทัว่โลก รวมถึงตามท่ีได้เรียนให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบถึงกลยุทธ์ของบริษัทฯ ว่าในด้านการขยายตวัของ

แพลตฟอร์มไม่จําเป็นท่ีจะต้องขยายไปเฉพาะด้าน Library เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีการสร้าง Original 

Content ให้แก่แพลตฟอร์มต่างๆ เหล่านัน้ ก็ยงัเป็นส่วนท่ีช่วยเสริมสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ อีกส่วนหน่ึง

ด้วยเช่นกัน อีกทัง้ บริษัทฯ ยังมีมุมมองในเร่ืองของการเติบโตของธุรกิจเพลง คือ นอกจากท่ีบริษัทฯ  

จะมุ่งเน้นธุรกิจท่ีเป็นบีทูบี (“Business to Business”) บริษัทฯ ยังเร่ิมมุ่งเน้นในธุรกิจบีทูซี (“Business  

to Consumer”) มากขึน้ จะเห็นได้จากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในธุรกิจท่ีผ่านการค้าอย่างโชว์บิซ 

(Showbiz) และบริษัทฯ จะสร้างให้มีธุรกิจบีทซูี อ่ืนๆ เพ่ิมขึน้อีกในอนาคต 

2. นายกิตติ งามมหรัตน์  ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดงันี ้

 หากพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯ เฉพาะในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2561 จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ  

มีรายได้รวมอยู่ประมาณ 2,071.05 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้ท่ีสูงมาก แต่กลับมีผลขาดทุนปรากฎใน 

ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2561 จึงขอสอบถามว่าการขาดทุนดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใด  และอยากทราบว่า
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รายการด้อยค่าท่ีปรากฎในงบการเงินของบริษัทฯ เฉพาะในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2561 ประมาณปีละ 165 

ล้านบาท เกิดขึน้จากบริษัทใด และในอนาคตยงัจะมีรายการดงักล่าวอยู่อีกหรือไม ่ 

 สําหรับธุรกิจจีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้  มีผลขาดทุนในไตรมาส 3 ของปี 2561 ประมาณ 18 ล้านบาท 

แต่ในไตรมาส 4 ของปีเดียวกนั ผลขาดทนุเพ่ิมขึน้มาเป็น 80 ล้านบาท ขอสอบถามว่าในไตรมาส 4 ของ 

ปี 2561 มีการบันทึกรายการพิเศษอ่ืนใด หรือมีการปรับปรุงบัญชีครัง้เดียวในไตรมาส 4 ของ 

ปี 2561 หรือไม่ จึงทําให้ผลขาดทนุสงูขึน้อย่างมาก 

 การตัง้สํารองสินค้ารับคืนนัน้ บริษัทฯ บนัทึกรายการอยู่ในหมวดค่าใช้จ่าย หรือต้นทนุขาย      

 นางกานต์สุดา แสนสุทธิ์ ชีแ้จงดงันี ้

 สาเหตท่ีุบริษัทฯ มีผลขาดทนุปรากฎในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2561 มีสาเหตมุาจาก  

1) การตัง้สํารองสินค้ารับคืน เน่ืองจาก บริษัทฯ ได้ขายสินค้าให้แก่ลกูค้ากลุ่มโมเดิร์นเทรดเป็นจํานวน

มาก ซึ่งท่ีผ่านมาการประมาณมูลค่าสินค้ารับคืนของลูกค้ากลุ่มนีเ้ป็นไปได้ยาก ดังนัน้เพ่ือให้

สอดคล้องกับหลักความระมัดระวังตามนโยบายบัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงกําหนดเกณฑ์การ

ประมาณการสินค้ารับคืน โดยฝ่ายจัดการได้พิเคราะห์จากลักษณะการขาย การคืนสินค้า และ

ปริมาณสินค้าคงคลงัของลกูค้าแต่ละกลุ่ม เพ่ือประมาณการจํานวนสินค้าท่ีคาดว่าลูกค้าอาจมีการ

ส่งคืน ซึ่งจากการคํานวณตามนโยบายดงักล่าว ฝ่ายจัดการเห็นว่ามูลค่าสํารองการรับคืนสินค้าใน              

ปี 2561 เพียงพอและเหมาะสมแล้ว  

2)  ขาดทนุจากการด้อยค่าของเงินลงทนุในบริษัทร่วม จํานวน 12.1 ล้านบาท จากการปิดกิจการ บริษัท 

แฟมมิล่ี โนฮาว จํากดั (“ช่องมนัน่ี แชนแนล”) ซึง่ได้รับความเห็นชอบร่วมกนัระหว่างผู้ ถือหุ้น  

3) ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย จํานวน 164.9 ล้านบาท จากผลกระทบในการ

เตรียมปิดกิจการ หรือพิจารณาหยุดดําเนินการในบริษัทย่อยบางแห่ง  เช่น บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หบั 

จํากดั และบริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จํากดั เป็นต้น ทัง้นีเ้พ่ือให้เงินลงทนุสะท้อนมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับ  

 สําหรับธุรกิจจีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ ท่ีมีผลขาดทุนเพ่ิมขึน้ จากการตัง้สํารองการด้อยค่าละครท่ีซือ้มา

ออกอากาศ ซึ่งโดยปกติบริษัทฯ ต้องตัดจําหน่ายต้นทุนละครดงักล่าวตามอายุของสัญญา อย่างไรก็ตาม

หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าละครเร่ืองใดไม่สามารถสร้างรายได้ในอนาคต ก็จะทําการบนัทึกสํารอง

การด้อยค่าละคร 

 การตัง้สํารองสินค้ารับคืน จะบนัทึกอยู่ในรายการต้นทนุขาย 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จสําหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

3. นายกิตติ งามมหรัตน์  ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดงันี ้

 หากพิจารณาจากงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในปี 2561 ท่ีบริษัทฯ มีการจ่ายภาษีเงินได้ประมาณ 

266.90 ล้านบาท ในขณะท่ีบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมประมาณ 3,032.65 ล้านบาทตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการ และมีผลขาดทนุสะสมประมาณ 4,831.94 ล้านบาท ตามงบการเงินรวม สอบถามว่าเหตุ

ใดบริษัทฯ จึงไม่สามารถนําผลขาดทนุสะสมมาหกักบัภาษีเงินได้ท่ีบริษัทฯ จ่ายชําระออกไปได้ 



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน) 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2562  

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  2 

    นางกานต์สุดา แสนสุทธิ์ ชีแ้จงดงันี ้

 ผลขาดทนุสะสมในงบการเงินรวมปี 2561 ประมาณ 4,831.94 ล้านบาท เป็นผลจากการลงทุนในบริษัทใน

เครือในอดีต โดยส่วนใหญ่เกิดจากการตัง้สํารองการด้อยค่าในเงินลงทนุ ซึง่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ทางภาษี

ได้ ส่วนภาษีจ่ายท่ีปรากฎในงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ในปี 2561 ประมาณ 266.90 ล้านบาท เป็นภาษี

ท่ีเกิดจากกําไรเฉพาะของบริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นภาษีจากผลกําไร

ท่ีมาจากการขายหุ้นในธุรกิจกลุ่มจีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายใหม่  

  

วาระที่ 10 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

4. น.ส. เจนเนตร เมธาวีวินิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดงันี ้

 ในการวางแผนผงัการออกอากาศละครของชอ่งทีวีดจิิทลัท่ีอยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงเร่ืองวนั

ออกอากาศ รวมถึงกลุ่มผู้ชมละครของชอ่งทีวดีิจิทลัอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในตลาด ประกอบการวางแผนด้วยหรือไม ่

   นางกานต์สุดา แสนสุทธิ์ ชีแ้จงดงันี ้

 เน่ืองจากการผลิตละครเป็นเร่ืองของงานศิลป์ในการผลิตละครให้ตรงกบัความนิยมของผู้ชมแต่ละกลุ่ม 

ซึ่งในแต่ละช่องทีวีดิจิทลัก็จะมีแนวละครท่ีแตกต่างกัน ประกอบกับการผลิตละครก็ต้องใช้บุคลากรท่ีมี

ความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญและชํานาญในการผลิต ซึ่งผู้บริหารทัง้สองช่องเป็นผู้ ท่ีมี

ประสบการณ์และมีผลงานเป็นท่ียอมรับในตลาด ดงันัน้ในการพิจารณานําละครแต่ละเร่ืองออกอากาศ

ในแต่ละช่วงเวลา จะถกูพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบจากผู้บริหารของแต่ละช่องแล้ว 

 นางบุษบา ดาวเรือง ชีแ้จงดงันี ้

 ขอบพระคุณท่านผู้ ถือหุ้นท่ีสละเวลามาประชมุในครัง้นี ้และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสําหรับคําแนะนํา 

ละข้อคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ทัง้นี ้ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นเดินทางกลับโดยสวสัดิภาพ และขอปิดการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562  

 




