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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จาํกัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจาํปี 2563 

ประชุมเมื่อวันศุกร์ท่ี 3 กรกฎาคม 2563 เร่ิมประชุมเวลา 14.06 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 2563 (“ที่ประชุม”) ของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 

จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กล่าวคือ มีผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง จํานวน 45 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 432,428,975 หุ้น                  

มีผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชุมแทน จํานวน 79 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 158,372,598 หุ้น โดยในจํานวนนีม้ีผู้ ถือหุ้นท่ี

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ จํานวน 27 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 143,468,996 หุ้น ดงันัน้ เมื่อนบัรวมจํานวนผู้ ถือหุ้น

ท่ีมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชุมแทน มีจํานวนรวม 124 ราย  รวมเป็นจํานวนหุ้ นทัง้สิน้ 

590,801,573 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.0534 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ จํานวน 819,949,729 หุ้น จึงถือว่า

ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

พิธีกรได้แจ้งต่อท่ีประชมุถึงมาตรการรักษาความปลอดภยัของอาคารซึง่เป็นสถานท่ีประชมุ กล่าวคือในกรณีท่ีเกิดเหตุ

เพลิงไหม้และได้ยินสัญญาณเตือนภัย ขอให้ใช้ทางออกฉุกเฉินซึ่งมีทัง้หมด 3 ทาง ดังท่ีปรากฎบนหน้าจอ โดยจะมีเจ้าหน้าท่ี

รักษาความปลอดภยัคอยดแูลและให้คําชีแ้นะอยู่บริเวณทางออกฉกุเฉินดงักล่าว 

เปิดการประชุม 

หลังจากแจ้งองค์ประชุมและมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้ว พิธีกรได้เชิญประธานกล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นและ 

ผู้ รับมอบฉนัทะทกุท่านเข้าสู่การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 และกล่าว

เปิดการประชุม จากนัน้ประธานได้กล่าวต่อว่าเน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 

2019 (“COVID-19”) ท่ีมีการระบาดเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองและเร่ิมกระจายเป็นวงกว้างมากขึน้ ตัง้แต่ช่วงเดือนมีนาคม 2563 

ประกอบกับรัฐบาลได้มีประกาศจากหวัหน้าผู้ รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนท่ีเก่ียวกบัความมัน่คง เร่ือง ห้าม

การชมุนมุ การทํากิจกรรม ท่ีมีลกัษณะท่ีเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นัน้ ด้วยความห่วงใยต่อท่านผู้ ถือหุ้นทําให้

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติต้องเล่ือนจัดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ซึ่งเดิมจะต้องจดัภายในเดือนเมษายนของทุกปี ออกไป

จนกว่าสถานการณ์จะคล่ีคลายและมีสภาวการณ์ท่ีเหมาะสมต่อการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น โดยภายหลงัจากท่ีคณะกรรมการ

บริษัทได้ติดตามสถานการณ์ในเร่ืองนีอ้ย่างใกล้ชิด  และเห็นว่าในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  

ได้เร่ิมคล่ีคลายและมีสภาวการณ์ท่ีเหมาะสมต่อการจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นแล้ว จึงได้อนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2563 ขึน้ในวนันี ้ 
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บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ถือหุ้ นและ/หรือผู้ รับมอบฉันทะ  และเพ่ือให้เป็นไปตาม

พระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  บริษัทฯ ได้แจ้งประกาศการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล สําหรับการประชมุ 

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) ให้ทกุท่านได้รับทราบตามรายละเอียดเอกสารท่ีได้แนบไปพร้อม

หนังสือเชิญประชุม   รวมทัง้บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งเพ่ิมเติมว่าบริษัทฯ จะทําการบันทึกภาพถ่าย และภาพเคล่ือนไหวของการ

ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นฯ  เพ่ือใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และส่ือส่ิงพิมพ์  

โดยภาพถ่ายและภาพเคล่ือนไหวของการประชุมนี ้อาจปรากฏภาพของท่านท่ีเข้าร่วมประชุมในครัง้นี ้แต่จะไม่มีการระบุ

รายละเอียดตวับคุคลท่ีเข้ามาร่วมงานแต่อย่างใด 

ทัง้นี ้ด้วยความห่วงใยตอ่สขุภาพของผู้ เข้าร่วมประชมุ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทฯ จึง

ขอความร่วมมือทุกท่านโปรดปฏิบัติตนตามมาตราการป้องกันควบคุมโรค COVID-19 ของผู้ เข้าร่วมประชุมซึ่งรายละเอียด

ปรากฎในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563  ท่ีบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกท่านแล้ว โดยบริษัทฯ ใคร่ 

ขอความร่วมมือให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมโปรดปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด โดยมาตรการตามข้อปฏิบตัินัน้ 

จะเพ่ิมกระบวนการและวิธีการตามขัน้ตอนต่างๆ ซึง่ทําให้การเข้าร่วมประชมุของท่านผู้ ถือหุ้นอาจมีความล่าช้าและไม่ได้รับความ

สะดวก ทัง้นี ้บริษัทฯ จําเป็นท่ีต้องดําเนินการประชุมให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีสัน้ กระชบั เพ่ือลดเวลาในการท่ีคนจํานวนมาก 

มารวมอยู่ในท่ีเดียวกนั   รวมทัง้ขอความร่วมมือให้ทุกท่านกรุณาสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาท่ีอยู่ในสถานท่ีจดัประชมุ 

รวมทัง้งดรับประทานอาหารในบริเวณสถานท่ีจดัประชุมด้วย ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดท่ีนั่งสําหรับผู้ ถือหุ้นในห้องประชุมหลักโดยเว้น

ระยะห่างระหว่างท่ีนัง่ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร รองรับผู้ ถือหุ้นได้ไม่เกิน 30 ท่ีนัง่ และจดัเตรียมท่ีนัง่สํารองภายนอกห้องประชมุโดย

เว้นระยะห่างระหว่างท่ีนัง่ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร เช่นเดียวกนั ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ทําการถ่ายทอดบรรยากาศการประชมุสดระหว่าง

ห้องประชมุหลกัและห้องประชมุสํารองไว้ด้วย 

บริษัทฯ ยงัคงตระหนกัถึงความสําคญัและสนบัสนุนแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสและความ

เชื่อมั่นให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนัน้ ในการจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปีทุกครัง้ บริษัทฯ จะ

คํานึงถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลท่ีมี

คุณสมบตัิเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ รวมทัง้เสนอวาระการประชุมล่วงหน้าสําหรับการประชุมสามญั 

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.gmmgrammy.com ตัง้แต่วนัท่ี 30 ตุลาคม 2562 ถึง วนัท่ี 30 มกราคม 

2563 อย่างไรก็ตาม ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชือ่บุคคลเพ่ือรับการเลือกตัง้เป็นกรรมการหรือเสนอวาระการประชมุ

เข้ามายงับริษัทฯ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 

และเอกสารประกอบการประชุม ทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อย

กว่า 30 วัน คือตัง้แต่วันท่ี 2 มิถุนายน 2563  สําหรับรายงานประจําปี 2562 ทัง้ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บริษัทฯ ได้

เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุไม่น้อยกวา่ 66 วนั ก่อนวนัประชมุ คือตัง้แต่วนัท่ี 27 เมษายน 2563 ทัง้นี ้

เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกและให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชมุและข้อมลูประกอบการประชมุ 

หลงัจากนัน้ ประธานจึงกล่าวแนะนําคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ท่ีปรึกษา

กฎหมาย และผู้สอบบญัชี ท่ีเข้าร่วมประชมุ ดงัมีรายชื่อต่อไปนี ้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม   จํานวน 11 ท่าน (คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด) ดงันี ้

1. นายไพบลูย์ ดํารงชยัธรรม  ประธานกรรมการ / ประธานท่ีปรึกษาบริษัท 
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2. ดร.นริศ ชยัสตูร    ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด 

      ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

3. นางสาวบษุบา ดาวเรือง   รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง /  

     ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ / ประธาน 

กรรมการบริหารกลุ่ม / กรรมการ (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) /  

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม 

4. นายสวุิทย์ มาไพศาลสิน   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนด 

      ค่าตอบแทน /กรรมการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 

5. นายชนิตร ชาญชยัณรงค์   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

6. นายวราธร วงศ์สว่างศิริ    กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกํากับดูแลกิจการ 

      และจริยธรรมธุรกิจ 

7. ดร.ลกัขณา ลีละยทุธโยธิน  กรรมการ 

8. นางสายทิพย์ มนตรีกลุ ณ อยธุยา  กรรมการ (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม)  

9. นางสาวสวุิมล จึงโชติกะพิศิฐ  กรรมการ (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) / กรรมการสรรหาและกําหนด 

      ค่าตอบแทน / ท่ีปรึกษาบริษัท 

10. นายภาวิต จิตรกร   กรรมการ (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) / กรรมการบริหารความเส่ียง /  

กรรมการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ/ กรรมการบริหารกลุ่ม / 

ประธานจ้าหน้าท่ีบริหารสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค 

11. นายฟ้าใหม่ ดํารงชยัธรรม  กรรมการ (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) / กรรมการบริหารความเส่ียง/ 

กรรมการบริหารกลุ่ม / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลยทุธ์ธุรกจิมวิสิค 1 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม   จํานวน 2 ท่าน ดงันี  ้

1. นางกานตส์ดุา แสนสทุธ์ิ   ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงนิ / กรรมการบริหารความเส่ียง /   

กรรมการบริหารกลุม่ 

2. นางณฐัศิริ ตัง้เกียรติศิลป์   รองกรรมการผู้ อํานวยการ ฝ่ายกฎหมายและกจิการกํากบัดแูล 

ผู้บริหารที่ลาประชุม   จํานวน 1 ท่าน ดงันี ้

1. นายสมภพ บษุปวนิช   ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลยทุธ์ธุรกิจมวิสิค 2 /  

กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการบริหารกลุ่ม 

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จาํกัด   จํานวน 2 ท่าน ดงันี ้

1. นายเติมพงษ์ โอปนพนัธ์   ผู้สอบบญัชีของ บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  

2. นางสาวพชัรี ตนัติพิทกัษ์กลุ  ผู้ช่วยผู้สอบบญัช ี 

โดยการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในวนันี ้นางสาวพชัรี ตนัติพิทกัษ์กลุ ทําหน้าท่ีเป็น  “Inspector” ในการเป็นสกัขีพยานการ

ตรวจนบัคะแนนเสียงและดแูลการประชมุให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

นอกจากนีป้ระธานได้กล่าวต้อนรับ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

ท่ีเข้าร่วมการประชมุในครัง้นี ้
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จากนัน้ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดําเนินการประชมุ ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ 

ก่อนเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระ ผู้ดําเนินการประชุมได้เรียนแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะทุกท่านทราบถึง 

การใช้รหสัคิวอาร์ (QR Code) สําหรับดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2562 ดงันี ้

สืบเน่ืองจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะ 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ได้พฒันาระบบเพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเอกสารการประชมุผู้ ถือหุ้น

และรายงานประจําปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (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 สําหรับการประชุมสามัญผู้ 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  

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
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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 แนวทางในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดงันี ้

1. เพือ่ให้การประชมุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสดุต่อผูเ้ข้าประชมุโดยรวม ดงันัน้ในทกุ

ระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉนัทะต้องการแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือ

แสดงตน และขอให้เขียนคําถามหรือข้อคิดเห็นลงในกระดาษ โดยขอให้ระบุว่าเป็นคําถามจากผู้ถือหุ้น

หรือผู้รับมอบฉันทะรวมทั้งให้เขียนชื่อและนามสกุลของท่านด้วย  เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้เก็บกระดาษ

คําถามของท่านส่งให้แก่ผู้ดําเนินการประชุม เพือ่แถลงคําถามหรือข้อคิดเห็นของท่านต่อที่ประชุมต่อไป  

โดยข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามขอให้มีใจความกระชบั ตรงประเด็นและเกี่ยวข้องกบัวาระที่นําเสนอ ณ 

ขณะนัน้ แต่หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉนัทะจะสอบถามหรือแสดงความเห็นในเร่ืองอื่นๆ นอกเหนือจาก

วาระที่กําหนด ขอให้นําเสนอในวาระที่ 10 เร่ืองอื่นๆ เพราะเป็นวาระที่เปิดกว้างสําหรับคําถามหรือ

ความเห็นทัว่ไป หรือสามารถถามกบัผูบ้ริหารไดห้ลงัเสร็จส้ินการประชมุ 

2. บริษัทฯ จะสรุปประเด็นคําถามและคําตอบทัง้หมดที่ส่งมาล่วงหนา้และทีส่อบถามในห้องประชมุโดยรวม

ไวเ้ป็นเอกสารแนบทา้ยรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจําปี 2563 ซ่ึงจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่

ข้อมูลของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนั นบัแต่การประชุม

เสร็จส้ิน  

3. เพื่อสุขอนามยัของส่วนรวม บริษัทฯ จะไม่จัดไมโครโฟนสําหรับการซกัถามให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ

ฉนัทะ 

ข้อที ่8 ภายหลังการประชุมเสร็จส้ินแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมอบบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของ 

บริษัทฯ เพือ่เก็บไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป 
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ผู้ ดําเนินการประชุมอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีการประมวลผลและนับคะแนนเสียงเป็นมติท่ีประชุม โดยระบบ

คอมพิวเตอร์ ดงันี ้

- ขัน้ท่ี 1 เจ้าหน้าท่ีจะบนัทึกคะแนนเสียงตามการลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุทัง้หมดเป็น “เห็นด้วย” 

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

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

จากนัน้ผู้ดําเนินการประชมุจะสรุปผลการลงคะแนนต่อท่ีประชมุในแต่ละวาระ 

หลงัจากนัน้ ผู้ดําเนินการประชมุจึงขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2562 

ผู้ดําเนินการประชมุเรียนเชิญประธานเป็นผู้แถลงต่อท่ีประชุม โดยประธานกล่าวว่ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2562 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2562 (“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 ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมขึน้จํานวน 11 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 15,993 หุ้น รวมเป็นจาํนวนหุ้น

ทัง้สิน้ 590,817,566 หุ้น คิดเป็นจํานวนผู้ เข้าประชมุทัง้สิน้ 135 ราย 

ท่ีประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ด้วยคะแนน

เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้(ปิดลงมติเวลา 14.30 นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 590,817,566    100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 590,817,566    100.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 0 - 

วาระที่ 2 รับทราบการแถลงผลการดาํเนินงานในรอบปี 2562 และรับทราบรายงานประจาํปี 2562 

ผู้ดําเนินการประชมุได้เรียนเชิญประธานเป็นผู้แถลงต่อท่ีประชมุ  

ประธานกล่าวสรุปภาพรวมเสําหรับปี 2562 นัน้ บริษัทฯ มีความภูมิใจในผลประกอบการท่ีสามารถสร้างผลกําไรสทุธิ

สูงสุดในรอบ 8 ปี และยังมีมติจ่ายเงินปันผลครัง้แรกในรอบ 8 ปี จากความสําเร็จของธุรกิจเพลงซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ 

สรุปได้ดงันี ้

-จงใจเวน้ว่าง- 
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• ในปี 2562 ธุรกิจเพลงแกรมมี่ได้แสดงถึงความสามารถในการปรับตวัเข้ากับโลกดิจิทลัได้อย่างมัน่คง เห็นได้จาก

ยอดรับชมและยอดติดตามท่ีเพ่ิมขึน้จากในแพลตฟอร์มต่างๆ และยังคงสร้างปรากฏการขายบัตรหมดสําหรับ

คอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรีต่างๆ 

• ทางด้านธุรกิจการลงทุนมีผลประกอบการท่ีดีขึน้อย่างชัดเจน ธุรกิจดิจิทัลทีวีช่อง One31 และ GMM25 ยังคง

เติบโตต่อเน่ืองจากความตัง้ใจสร้างสรรค์คอนเทนต์ท่ีครองใจผู้ชมทัว่ทัง้ประเทศ 

• ธุรกิจโฮมช้อปปิง้ ในปีท่ีผ่านมา บริษัทได้เข้าซือ้หุ้นทัง้หมดจากผู้ ร่วมทุนต่างชาติ เน่ืองจากเล็งเห็นถึงศกัยภาพใน

การแข่งขนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณุภาพของฐานลกูค้าจํานวนมากของ บริษัท โอ ช้อปปิง้ จํากดั 

• ธุรกิจภาพยนตร์ จีดีเอช559 มีการผลิตคอนเทนต์ใหม่ๆ เพ่ือขยายฐานผู้ชมไปยงัไปยงัผู้ชมกลุ่มใหม่ๆ และสามารถ

ครองอนัดบัหน่ึงของภาพยนตร์ไทยท่ีทํารายได้สงูสดุในปี 2562  

• ภาพรวมผลประกอบการปี 2562 ปรับตวัดีขึน้ บริษัทฯ มีประสิทธิภาพในการทํากําไรดีกว่าปีก่อนและมีผลกําไรท่ีดี

ขึน้ตามลําดบั 

• สําหรับแนวโน้มในปี 2563 ในท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 ผลประกอบการของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบ

บางส่วน ซึ่งในแต่ละธุรกิจได้รบผลกระทบแตกต่างกันไป ทัง้นี ้บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะดําเนินธุรกิจอย่างเต็ม

ความสามารถเพ่ือก้าวผ่านวิกฤติกาลในครัง้นีอ้ย่างดีท่ีสดุ 

ภาพรวมเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึน้ในรอบปี 2562 และไตรมาสแรกของปี 2563 โดยสรุปได้ดังนี ้

• เดือนเมษายน 2562 ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมตัิการโอนทุนสํารองตามกฏหมาย จํานวน 82 

ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จํานวน 2,951 ล้านบาท เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ณ วนัท่ี  

31ธันวาคม 2561 จํานวน 3,033 ล้านบาท 

• เดือนสิงหาคม 2562 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุตัิจ่ายปันผลระหว่างกาลจากกําไรสทุธิ งวด 6 เดือน

แรกของปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวม 82 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในเดือน

กนัยายน 2562 

• เดือนกันยายน 2562 บริษัทฯ เข้าซือ้หุ้น GMM CJO Shopping Co., Ltd. จากผู้ ถือหุ้นเดิมจํานวน 2,646,000 หุ้น ในราคา 

หุ้นละ 26.45 บาท ทําให้สดัส่วนการลงทนุในบริษัทย่อยดงักล่าวเปล่ียนแปลง จากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 

• เดือนมีนาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมตัิให้เล่ือนการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ออกไป 

จากเดิมท่ีกําหนดให้จดัในช่วงเดือนเมษายน 2563 และมีมติอนุมตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกําไรของบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวม 164 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงิน 

ปันผลระหว่างกาลดงักล่าว ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2563 

สําหรับโครงสร้างการถือหุ้นและการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบนันัน้ คือการเป็นธุรกิจ Entertainment แบบครบ

วงจร โดยประกอบด้วยธุรกิจเพลง ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง อนัได้แก่ ธุรกิจโฮมช้อปปิง้ ธุรกิจจดัจําหน่าย

กล่องรับสญัญาณดาวเทียม และธุรกิจภาพยนตร์ ทัง้นี ้ในปัจจบุนับริษัทฯ ดําเนินธุรกิจดิจิทลัทีวี ร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจผ่านการ

ลงทนุในกลุ่มบริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั และกลุ่มบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ จํากดั  

 

-จงใจเวน้ว่าง- 
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ทัง้นี ้ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการดําเนินงานทัง้หมด เป็นจํานวน 6,602 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4 

ในขณะท่ีบริษัทฯ มีความสามารถในการทํากําไรสูงขึน้ ซึ่งภาพรวมสัดส่วนรายได้แยกตามธุรกิจของกลุ่มแกรมมี่ ในปี 2562 

แบ่งเป็น  

 ธุรกิจเพลงร้อยละ 61 

 ธุรกิจโฮมช้อปปิง้ร้อยละ 26 

 ธุรกิจอ่ืนๆ รวมทัง้ภาพยนตร์และส่วนงานย่อยตา่งๆคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 13 

 

นอกเหนือจากการให้ความสําคญักับโอกาส และกลยทุธ์ในการประกอบธุรกิจแล้ว บริษทัยงัคงให้ความสําคญัต่อการพัฒนา

บุคลากรซึ่งเป็นรากฐานท่ีสําคัญท่ีสุดของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นพฒันาขีดความสามารถของบุคคลากรให้สามารถรองรับกับเทคโนโลยี

และเทรนด์ของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัให้ความสําคญัต่อแผนการกํากับดแูลกิจการท่ีดีเพ่ือให้สมกับ

รางวลัการประเมินด้านการกํากับดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งบริษัทฯ 

ได้รับการประเมินในระดบัสงูสดุคือ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีท่ี 9 ด้วย ทัง้นี ้บริษัทฯ มุ่งหวงัว่าการดําเนินการดงักล่าวจะช่วยพฒันาให้

เป็นองค์กรท่ีสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นอย่างยัง่ยืนสืบไป 
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และเพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ มีนโยบายการกําหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบตัิ และข้อกําหนดในการดําเนินการท่ีเหมาะสม 

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ และความมุ่งมัน่ในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือป้องกันการคอร์รัปชัน่ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ถึงแม้ว่าจะ

ยงัไม่ได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” แต่บริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบตัิเก่ียวกบัการต่อต้าน

การคอร์รัปชัน่เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบตัิท่ีชดัเจนในการดําเนินธุรกิจและพฒันาสู่องค์กรแห่งความยัง่ยืนได้อย่างแท้จริง 

 ต่อมาประธานได้มอบหมายนายภาวิต จิตรกร  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค  (“นายภาวิต”) 

นําเสนอผลงานในปี 2562 ท่ีผ่านมา และทิศทางในการดําเนินธุรกิจในปี 2563 ของสายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม มิวสิค  และมอบหมายให้

นางกานต์สุดา แสนสุทธ์ิ ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน (“นางกานต์สุดา”) เป็นผู้แถลงรายละเอียดผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 

รวมถึงคําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) ในปี 2562  ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค โดยนายภาวิต จิตรกร  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค ได้ชีแ้จงถึง

ภาพรวมธุรกิจมิวสิคในปีท่ีผ่านมา รวมถึงแนวทางการดําเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ COVID-19 โดยสรุปดงันี ้

• ในปี 2562 ท่ีผ่านมา จีเอ็มเอ็ม มิวสิค สามารถสร้างรายได้รวมสงูถึง 4,014 ล้านบาท มากท่ีสดุในรอบ 10 ปี ซึง่เป็นผลมา

จาก 3 ธุรกิจหลกัท่ีมีอตัราเติบโตสงูสดุ ได้แก่  

1) ธุรกิจ Digital Music ท่ีมีอตัราเติบโตสงูถึง 31% สร้างรายรับ 1,123 ล้านบาท ซึง่ยอดรายรับทะลถุึง 1 พนัล้านบาท

เป็นครัง้แรกตัง้แต่ดําเนินธุรกิจนี ้ 

2) ธุรกิจ Showbiz ท่ีมีทัง้ส่วนของ Concert & Festival รวมไปถึงการสนบัสนุนของ Sponsorship  โดยในปีท่ีผ่านมา

ธุรกิจ Showbiz มีอตัราเติบโตขึน้ 36% ซึง่เป็นธุรกิจท่ีมีอตัราการเติบโตสงูท่ีสดุในกลุ่มธุรกิจเพลง โดยมียอดรายรับ

อยู่ท่ี 524 ล้านบาท  

3) ธุรกิจการบริหารลิขสิทธ์ิ ท่ีมีอตัราเติบโตขึน้ 25% โดยมียอดรายรับท่ี 313 ล้านบาทสงูท่ีสดุตัง้แต่ได้ทําการบริหาร

จดัการลิขสิทธ์ิ 

 

• ในปีท่ีผ่านมา รายได้ของกลุ่มธุรกิจมิวสิค จํานวน 4,014 ล้านบาท มาจากรายได้ของ 6 ธุรกิจ ประกอบไปด้วย  

1) ธุรกิจ Sponsorship & Artist Management คิดเป็นสดัส่วน 35% มีรายได้อยู่ท่ี 1,408 ล้านบาท 

2) ธุรกิจ Digital Music คิดเป็นสดัส่วน 28% มีรายได้อยู่ท่ี 1,123 ล้านบาท 
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3) ธุรกิจ Showbiz คิดเป็นสดัส่วน 13% มีรายได้อยู่ท่ี 524 ล้านบาท 

4) ธุรกิจการบริหารลิขสิทธ์ิ คิดเป็นสดัส่วน 8% มีรายได้อยู่ท่ี 313 ล้านบาท 

5) ธุรกิจ Trading คิดเป็นสดัส่วน 7% มีรายได้อยู่ท่ี 301 ล้านบาท  

6) ธุรกิจอ่ืนๆ คิดเป็นส่ดส่วน 9% มีรายได้อยู่ท่ี 345 ล้านบาท 

• จากการเปล่ียนผ่านธุรกิจจากอดีต มาสู่รูปแบบ Digital Music รวมถึงมีการปรับโครงสร้างองค์กรและการท่ีพนกังานและ

ผู้บริหารทกุคนมีเป้าหมายพฒันาธุรกิจไปสู่โลกอนาคต ทําให้ตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้เติบโตอย่าง

ต่อเน่ือง โดยปี 2560 มีรายได้อยู่ท่ี 3,061 ล้านบาท ปี 2561 มีรายได้อยู่ท่ี 3,738 ล้านบาท เติบโตขึน้ 22% และปี 2562 มี

รายได้อยู่ท่ี 4,014 ล้านบาท เติบโตขึน้ 7%  

• สดัส่วนรายได้ของธุรกิจมิวสิคยงัคงเป็นธุรกิจหลกัในกลุ่มของ บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ท่ีมีสดัส่วนรายได้มากท่ีสดุถึง 61%  

• ในด้านการผลิต แกรมมี่ยงัคงเป็นค่ายเพลงอนัดบั 1 ของประเทศในทกุแพลตฟอร์ม โดยได้สร้างสรรค์เพลงออกมาสู่ตลาด 

สามารถครองใจผู้ ฟังอย่างมากมาย โดยมีเพลงอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ดงันี ้

 แพลตฟอร์ม YouTube ท่ีมียอดผู้ รับชม (ยอดการฟังเพลง) จํานวน 16,000 ล้านวิว (Million Views) มีจํานวนสมาชิก 

(Subscribers) ของกลุ่มเพลงทัง้หมดถึง 74 ล้านราย มียอดผู้ชมเอ็มวีถึง 100 ล้านวิว ซึง่มากท่ีสดุในประเทศ  

 แพลตฟอร์มสําหรับการฟังเพลง อย่าง JOOX  นัน้ แกรมมี่ มีเพลงท่ีติดท็อปชาร์ตมากท่ีสดุเป็นจํานวน 141 เพลง  

 แพลตฟอร์มทวิตเตอร์มกีารตดิแฮชแท็ก #เป๊กผลิตโชค สงูสดุเป็นอนัดบั 1 ของทวติเตอร์   

 แพลตฟอร์มเฟซบุ๊ค ท่ีมียอดผู้ตดิตาม (followers) จํานวน 46 ล้านผรายย และมีผู้กดไลค์ถงึ 112 ล้านครัง้  

 

• เป้าหมายการเติบโตของธุรกิจอย่างยัง่ยืนในอนาคต คือการวางยทุธศาสตร์ “บนัได 3 ขัน้” โดยบนัไดทกุขัน้จะมีเร่ืองหลกั 

3 เร่ืองโดยแบ่งเป็น 

 บนัไดขัน้ท่ี 1 จะเน้น Restructure – Refocus – Restabilize   

 บนัไดขัน้ท่ี 2 จะเน้น Build – Invest – Aggregate   

 บนัไดขัน้ท่ี 3 จะเน้น Infrastructure – Recurring – Sustainable  
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• ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้เพ่ิงจะผ่านพ้นบนัไดขัน้แรกมาเท่านัน้ ตัง้แต่ 1) Restructure หรือ การปรับโครงสร้าง ถือ

เป็นส่ิงท่ีสําคญัท่ีสดุในการปรับฐานธุรกิจ ซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างความเชี่ยวชาญเดิมและความเชี่ยวชาญ

ใหม่ เพ่ือให้ทุกคนมีโอกาสได้ทําในส่ิงท่ีตัวเองถนัดท่ีสุด 2) Refocus หรือ การมุ่งทําส่ิงเดียวกัน เป็นการจัดระบบให้

ทีมงานขับเคล่ือนองค์กรโดยมุ่งไปท่ีส่ิงเดียว เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือไม่ให้ธุรกิจเดินทางคลาดเคล่ือนจาก

เป้าหมายท่ีวางไว้ และ 3)  Restabilize หรือ การสร้างเสถียรภาพของรายได้ ในการปรับโครงสร้างองค์กรจําเป็นต้องมี

เสถียรภาพทางด้านรายได้และกําไรท่ีเติบโต การบริหารธุรกิจเดิมให้เติบโตและการหาแหล่งรายได้ใหม่จึงเป็นเร่ืองสําคญั 

นัน่จึงทําให้ได้เห็นการเติบโตของธุรกิจ Digital Music, ธุรกิจ Showbiz และธุรกิจการบริหารลิขสิทธ์ิ ทัง้นี ้บริษัทฯ กําลงั

เดินเข้าสู่บนัไดขัน้ท่ี 2 ซึ่งคือเร่ืองของการสร้าง แม้ว่าแกรมมี่จะก่อตัง้และดําเนินกิจการมาเป็นเวลา 37 ปีแล้วแต่ก็ยงัคง

มุ่งเน้นท่ีจะสร้างอย่างไม่หยุดน่ิงและต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างศิลปินใหม่ มีการลงทุนและการรวบรวม (Build – 

Invest – Aggregate) เพลงท่ีอยู่ในตลาด เพ่ือทําให้บริษัทฯ เดินหน้ามุ่งไปสู่บนัไดขัน้ท่ี 3 คือการเป็น Infrastructure ของ

อตุสาหกรรมเพลงให้ได้ต่อไป 

• ในเร่ืองของบันไดขัน้ท่ี 2 คือเร่ืองของการสร้างนัน้ บริษัทฯ ได้วางแผน 7 ยุทธศาสตร์หลัก ซึ่งจะเป็นแผนแม่บทท่ีสําคญัใน 

การขบัเคล่ือนธุรกิจในอีก 5 ปีข้างหน้า (2563 – 2568) เพ่ือให้ธุรกิจจะยงัคงเติบโตอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน ซึง่ประกอบไปด้วย 

 
1. ยุทธศาสตร์ New Content Strategy & New Artist Development ท่ีจะเน้นการทําให้อตุสาหกรรมเพลงกลบัมา

คึกคักอีกครัง้ โดยจะเน้น 2 เร่ืองหลกัทัง้ New Content Strategy หรือการสร้างแนวเพลงใหม่ครบทุกหมวดหมู่

ครอบคลมุทกุ Segment และจะนํารูปแบบการทําเพลงแบบ Full Album ทัง้ในรูปแบบ Mega Album และ Digital 

Album ซึ่งการทํา Full Album จะรวมไปถึงศิลปินทุกค่ายทัง้ตลาด ท่ีสําคัญนอกจากจะผลิต Full Album ในทุก

แนวเพลงทัง้ POP, Rock, ลกูทุ่ง และ Indie แล้ว จะมีการเพ่ิม Segment ย่อยอย่าง Original Sound Track ท่ีจะ

ทําเพลงให้กับละครและภาพยนตร์ทัง้ตลาด และ New Artist Development เป็นการสร้างศิลปินใหม่ โดย GMM 

Music จะใช้เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท เพ่ือ Recruit & Develop และออก Album ให้กับศิลปินรุ่นใหม่ 

นอกจากนี ้GMM Music ยงัมแีผนร่วมมือกบับริษทัระดบัโลกเพ่ือยกระดบัศิลปินรุ่นใหม่ในระดบัสากล 

2. ยุทธศาสตร์ Showbiz Expansion ธุรกิจ Showbiz ถือเป็นธุรกิจท่ีสําคญั โดยแบ่งการขยายออกเป็น 4 รูปแบบ

ทัง้ การขยายธุรกิจ Music Festival ให้ครอบคลมุทุกพืน้ท่ียุทธศาสตร์ ทุกภาค ทัว่ประเทศ การขยายธุรกิจ Solo 
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Concert ครอบคลุมทัง้ศิลปินปัจจุบันท่ีมีความพร้อม ศิลปินหน้าใหม่ท่ีต้องการโอกาสสร้างชื่อเสียงและศิลปิน

กลุ่ม Retro ท่ีมียังคงมีแฟนคลับติดตามอย่างเหนียวแน่น การขยายธุรกิจ Theme Concert ซึ่งจะเป็นความ

ร่วมมือกับ Creator ใหม่ๆ จากอุตสาหกรรมท่ีหลากหลาย การขยายธุรกิจสู่การเป็น Promoter ในการจัด 

International Showbiz ในประเทศไทย ทัง้หมดนีเ้กิดจากการท่ีมีทีมการตลาดท่ีโฟกัสเฉพาะธุรกิจ Showbiz 

ประสานงานกับทีม MarCom ท่ีมีความเชี่ยวชาญด้าน Social Media และเข้าใจ Community Insight ในทุก 

Social Platform  

อย่างไรก็ตามยุทธศาสตร์นี ้ได้ไว้วางแผนไว้ก่อนท่ีจะเกิดสถานการณ์ COVID-19 แม้ว่าในขณะนี ้บริษัทฯ จะยงั

ไม่สามารถดําเนินธุรกิจ Showbiz ตามแผนท่ีได้วางไว้ในช่วงนีก้็ตาม แต่บริษัทฯ มีความเชื่อมัน่ว่าในแผนระยะ

กลาง ไปถึงระยาวยาว ธุรกิจ Showbiz จะสามารถขบัเคล่ือนและเติบโตจากการดําเนินงานตามยทุธศาสตร์นี ้ 

3. ยุทธศาสตร์ Artist Product เป็นยุทธศาสตร์ในการสร้างความยั่งยืนให้กับศิลปิน ซึ่งศิลปินสามารถสร้าง

ผลิตภณัฑ์ของตวัเองในรูปแบบเจ้าของธุรกิจ โดย GMM Grammy จะเป็นผู้ลงทุนให้ ท่ี ท่ีผ่านมาได้มีการเปิดตวั

สินค้าของศิลปินไปแล้ว 1 สินค้า คือ นํา้หอมของเป๊ก ผลิตโชค ซึ่งประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยม และกําลัง

วางแผนท่ีจะเปิดตวัสินค้าของศิลปินใหม่ๆ ออกมาอีก 

4. ยุทธศาสตร์ Industry Aggregation คือการซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าว จะเน้นการจับมือกับทุกค่ายเพลงเพ่ือสร้าง

ผลประโยชน์ร่วมกันและยังสามารถสร้างรายได้ท่ีสูงขึน้ให้กับค่ายเพลงทุกค่าย  โดยได้รวบรวมพันธมิตรในวงการ

เพลงเพ่ือสร้างประโยชน์ทางรายได้จากทุกช่องทางการค้าร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น ช่องทาง Digital Platform, Karaoke 

Platform หรือการสร้างโปรเจกต์ร่วมกันก็ได้ ปัจจุบนั GMM Music ได้ร่วมมือกับค่ายเพลงเกือบทุกค่ายแล้ว โดยได้

ร่วมกนัทําธุรกิจเพลงเพ่ือจําหน่ายในรูปแบบของ MP3  แต่ในอนาคตจะจบัมือกนัทํา Digital Platform ด้วย 

5. ยุทธศาสตร์ Media Partnership แม้ว่าในเครือ GMM Grammy จะมีส่ืออยู่ในมือ แต่เพ่ือให้ธุรกิจเพลงสามารถ

เข้าถึงกลุ่มคนทุกกลุ่ม ในปีนี ้GMM Music จึงได้ร่วมมือกับส่ือชัน้นําทัว่ประเทศแบบครบวงจร รวมถึง Platform 

รายใหญ่เพ่ือการขยายฐานการเข้าถึงและการรับรู้ทัว่ประเทศ โดยเฉพาะส่ือ TV, ส่ือ Radio, ส่ือ Outdoor และส่ือ

โรงภาพยนตร์ (Cinema) 

6. ยุทธศาสตร์ M&A หรือ Mergers & Acquisitions เป็นแผนยทุธศาสตร์การเข้าซือ้หรือควบรวมกิจการท่ีสามารถ

สร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายท่ีชดัเจนในอตุสาหกรรม

ต่างๆ ท่ีจะดําเนินการภายในระยะเวลา 5 ปีต่อจากนี ้

7. ยุทธศาสตร์ Data Creativity ถือเป็นยุทธศาสตร์ท่ีสําคญัท่ีสดุ ซึ่งในปัจจุบนั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ให้ความสําคญั

กับ Data หรือข้อมูลไม่ใช่แค่ในเชิงสถิติ แต่รวมถึงด้านการสร้างสรรค์ด้วย โดยมี Data Scientist ท่ีมีความ

เชี่ยวชาญในธุรกิจเพลง เพราะ Data สามารถนํามาคาดการณ์ได้ว่าโอกาสทางการค้า การทําเพลงให้ได้รับความ

นิยม การสร้างคอนเสิร์ตให้ขายบตัรได้หมด รวมถึงสร้างรูปแบบเพลงท่ีตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแต่

ละกลุ่มได้ 

• ในช่วงท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี ้ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทางจีเอ็มเอ็ม มิวสิค จึงได้ปรับ 

กลยทุธ์การดําเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ดงักล่าว ไปจนถึงช่วงสิน้ปี 2563 ดงันี ้ 

1) Continue invest in great content (Artist / Song / Album) : บริษัทฯ จะยงัคงลงทุนในด้านการผลิตเพลง และ

ศิลปิน โดยไม่หยุดการสร้างเพลง ศิลปิน และอัลบัม้ ซึ่งต่อจากนีจ้ะมีเพลงของศิลปินแกรมมี่ ออกสู่ตลาดเป็น

จํานวนไม่ตํ่ากว่า 250 เพลง และออกอลับัม้ ในช่วงไตรมาสท่ี 3/2563 – 4/2563 นี ้
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2) Driving Digital business through platform partnership, viewership, consumption, and more regional deal: 

บริษัทฯ ยังคงดําเนินธุรกิจ Digital Music ผ่านการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) กับกลุ่มท่ีเป็น

ดิจิตอลแพลตฟอร์ม ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือสร้างยอดวิวให้มีผู้บริโภคและสปอนเซอร์ให้มากยิ่งขึน้ 

ทัง้นี ้จะเห็นได้ว่าธุรกิจในกลุ่มท่ี 1) และ 2) นัน้ ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก COVID-19 มากนัก จึงยังคงดําเนิน

ธุรกิจตามปกต ิ

3) Continue launching star product to create new stream of revenue: มีการออกสินค้าสตาร์โปรดักส์ออกมา

อย่างต่อเน่ือง 

4) Manage the proper showbiz experience in Q3/2020 & Q4/2020 : ในช่วงไตรมาสท่ี 2/2563 ท่ีรัฐบาลได้มี

ประกาศห้ามการจดัคอนเสิร์ต ตามมาตรการป้องกัน COVID-19 แต่บริษัทฯ ก็ไม่ได้หยุดพฒันาธุรกิจ Showbiz 

เพ่ือให้การจดังานออกมาอย่างดีท่ีสดุ โดยขณะนีรั้ฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการป้องกนั COVID-19 โดยอนญุาตให้

มีการจดัคอนเสิร์ตได้แล้ว ในไตรมาสท่ี 3/2563 – 4/2563 นี ้บริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจ Showbiz ต่อไป โดยได้ปฏิบตัิ

และกําหนดมาตรการในการรับชมคอนเสิร์ตให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของหน่วยงานภาครัฐ ทัง้นี ้การจัด 

Showbiz จะเร่ิมจากขนาดเล็ก ไปสู่ขนาดใหญ่ตามลําดบั 

5) Launch Online Festival to build new paillar of business: จะมีการจดั Online Festival ในวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2563 ซึ่ง

ได้กระแสตอบรับท่ีดี โดยคาดหวงัว่า Online Festival นี ้จะกลายเป็นหน่วยธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต 

6) Shift sponsorship package to online influencing campaign: บริษัทฯ มีการปรับรูปแบบของสินค้าเพ่ือทําให้

ลกูค้าท่ีเป็นสปอนเซอร์เดิม เปล่ียนมาใช้เงินในในรูปแบบการเป็นสปอนเซอร์ใน Online Sponsorship หรือ Online 

campaign ซึง่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในช่วงสถานการณ์ COVID-19 นี ้

นางกานต์สุดา แสนสุทธิ์  นําเสนอข้อมูลของผลประกอบการผลการของหน่วยงานจีเอ็มเอ็ม มิวสิค ผลการ

ดาํเนินงานของธุรกิจกลุ่มอื่นๆ รวมถึงคําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ในปี 2562 ดังนี ้   

 
• ธุรกิจจเีอ็มเอ็มมวิสิค มีรายได้รวม 4,014 ล้านบาท เติบโตจากปีท่ีผ่านมา (3,738 ล้านบาท)  7.4% โดยมีรายละเอียดท่ีมาของรายได้แต่

ละหน่วยธุรกิจของจเีอ็มเอ็มมวิสิค มีดงันี ้
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1. รายได้จากหน่วยงานธุรกิจ Event & Sponsorship จํานวน 1,432 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วน 36% ของรายได้รวม โดย

รายได้ลดลงจากปี 2561 (1,468 ล้านบาท) ประมาณ 2% ทัง้นี ้รูปแบบการจดังานในปี 2561  และปี 2562 ไม่มีความ

แตกต่างกนัมากนกั 

2. รายได้จากหน่วยงานธุรกิจ Showbiz จํานวน 611 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 15% ของรายได้รวม โดยรายได้เพ่ิมขึน้

มากกว่าปี 2561 (498 ล้านบาท) ประมาณ 23% ซึง่เป็นผลจากการให้ความสําคญัในการวิเคราะห์ข้อมลูทางการตลาด 

3. รายได้จากหน่วยงานธุรกิจ Digital Music จํานวน 1,123 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วน 28% ของรายได้รวม โดยรายได้เพ่ิมขึน้

มากกว่าปี 2561 (860 ล้านบาท) ประมาณ 31% จากช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆ  

4. รายได้จากหน่วยงานธุรกิจ Trading จํานวน 336 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 8% ของรายได้รวม โดยรายได้เพ่ิมขึน้มากกว่า 

ปี 2561 (292 ล้านบาท) ประมาณ 15%  

5. รายได้จากหน่วยงานธุรกิจลิขสิทธ์ิ (Right Management) จํานวน 313  ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วน 8% ของรายได้รวม 

โดยรายได้เพ่ิมขึน้มากกว่าปี 2561 (250 ล้านบาท) ประมาณ 25% 

6. รายได้จากหน่วยงานอ่ืน มีจํานวน  199  ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วน 5% ของรายได้รวม โดยรายได้ลดลงจากปี 2561 

(370 ล้านบาท) ประมาณ 46% เกิดจากการท่ีในปี 2561 มีรายได้จากภาครัฐท่ีทําโครงการรณรงค์ขนาดใหญ่ 

• ธุรกิจโฮมชอปปิง้ (ดําเนินการโดย O-Shopping) มีรายได้จํานวน 1,694 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 (2,306 ล้านบาท) 

ประมาณ 26.5% จากปรับเปล่ียนโครงสร้างการจดัเก็บรายได้ค่าขนส่ง ทําให้รายได้จากการขายลดลง และรายได้ค่าขนส่ง

เพ่ิมขึน้ 

• ธุรกิจภาพยนตร์ (ดําเนินการโดย GDH559) มีรายได้จํานวน 465 ล้านบาท เพ่ิมขึน้มากกว่าปี 2561 (419 ล้านบาท) ประมาณ 

10.8% ซึ่งเกิดจากปี 2561 มีจํานวนฉายภาพยนตร์เข้าฉาย 2 เร่ือง ได้แก่ “น้องพ่ีท่ีรัก” และ “Homestay” ในขณะท่ีปี 2562  

มีจํานวนฉายภาพยนตร์เข้าฉายใหม่ 3 เร่ืองได้แก่ “ตุ๊ดซี่ & เดอะเฟค”  “Friendzone” ระวงัสิน้สดุทางเพ่ือน” และ “ฮาวทูทิง้” ท่ี

เร่ิมฉายในวนัท่ี 26 ธันวาคม 2562 จนถึงต้นปี 2563 

• ธุรกิจ  Sattellite TV Platform (ดําเนินการโดย GMMZ & Z trading) มีรายได้ 280 ล้านบาท เพ่ิมขึน้มากกว่าปี 2561  

(240 ล้านบาท) ประมาณ  16.3% จากการยอดขายกล่องทีวีดาวเทียม และ อินเทอร์เ น็ตทีวี   Music Box และ 

ไมค์คาราโอเกะทัว่ประเทศ 

• ธุรกิจอ่ืน (Other Business) มีรายได้ 150 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 (167ล้านบาท) อยู่ท่ี 10.4% เน่ืองจากในปี 2561 

รวมรายได้จากการรับเงินค่าธรรมเนียมหนงัสือคํา้ประกนั คืน  

• ธุรกิจการร่วมลงทนุในกลุ่มบริษทั เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั เพ่ือดําเนินธุรกิจดิจิทลัทีว ีช่อง ONE31 ในปี 2562 มีรายได้ 

2,782 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2561 (2,773 ล้านบาท) ประมาณ 0.3% แม้ว่ารายได้เติบโตไม่มากนัก แต่ เรตติง้ของช่อง 

ONE31 เติบโตสงูขึน้มาก  

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

ธุรกิจผลิตคอนเทนต์ ผ่านบริษัทย่อย อนัได้แก่ บจก.จีเอ็มเอ็ม แชนแนล (GMM25) บมจ.จีเอ็มเอ็ม มีเดีย บจก.เอ-ไทม์ มีเดีย  

บจก.จีเอ็มเอ็ม ทีวี  (GMMTV)  บจก.เช้นจ์2561 (Change2561) และ บจก.จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั่นแนล  

(GMM Studios International) ในปี 2562 มีรายได้ 2,551 ล้านบาท เติบโตจากปี 2561 (2,189 ล้านบาท) ประมาณ 16.5% 

โดยส่วนใหญ่เกิดจากธุรกิจ Content Provider เช่นบจก.  Change2561 และและบจก. GMM Studios International 

• นําเสนอข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองสรุปผลประกอบการของบริษทัฯ สําหรับไตรมาสท่ี 1/2563 ดงันี ้
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•  

 ในไตรมาสท่ี 1/2563 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จากนโยบายการ

ใช้เงินโฆษณาด้วยความระมดัระวงัตัง้แตช่่วงปลายปี 2562 จนถงึปัจจบุนั ทําให้รายได้ในไตรมาสท่ี 1/2563 

(1,300 ล้านบาท) ลดลงจากไตรมาสท่ี1/2562 (1,802 ล้านบาท)  

จํานวน 502 ล้านบาท และลดลงจากไตรมาสท่ี 4/2562 (1,835 ล้านบาท) จํานวน 535 ล้านบาท  

 กลุ่มธุรกิจหลกัท่ีได้รับผลกระทบคือ Showbiz และ Artist  Management  

 ผลกําไร ในไตรมาสท่ี 1/2563 (41 ล้านบาท) ลดลงจากไตรมาสท่ี1/2562  

(59 ล้านบาท) จํานวน 18 ล้านบาท และลดลงจากไตรมาสท่ี 4/2562 (152 ล้านบาท) จาํนวน 111 ล้านบาท  

• สรุปผลประกอบการของกลุ่มธุรกจิจีเอ็มเอ็ม มิวสิค สําหรับไตรมาสท่ี 1/2563 เปรียบเทียบกบัไตรมาสท่ี 1/2562 และไตร

มาสท่ี 4/2562 เป็นดงันี ้

 



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน) 

หนา้ 16 | 37 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ท่ี 3 กรกฎาคม 2563  

ผู้ดําเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามข้อสงสยั และขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติใน

วาระนี ้ โดยคาํถามและความเห็นต่างๆ ในวาระนี ้ได้มีการบนัทึกไว้ตามเอกสารแนบท้ายรายงานฉบบันี ้

เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน  ผู้ดําเนินการประชุมจึงได้สรุปว่าท่ีประชุม

รับทราบผลการดําเนินงานในรอบปี 2562 และรับทราบรายงานประจําปี 2562 ตามท่ีได้เสนอข้างต้น  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ สําหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด  

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

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

ต่อท่ีประชมุ  

ดร.นริศ กล่าวว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปีบญัชีของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2562 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 ้ 

งบกําไรขาดทนุรวม สําหรับปี 2562 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี ้

 

เพิ่ม/(ลด)

31/12/19 % 31/12/18 % เพิ่ม/(ลด) (ร้อยละ)

รายได้หลักรวม 6,602 100% 6,871 100% (268) -4%
ต้นทนุขายและบรกิาร (4,025) -61% (4,365) -64% (340) -8%
กําไรขัน้ต้น 2,577 39% 2,506 36% 71 3%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร (2,069) -31% (2,212) -32% (143) -6%
กําไรก่อนรายได้อื่น ส่วนแบ่งฯ 508 8% 293 4% 214 73%

รายได้อื่น 38 1% 114 2% (76) -67%
กําไรก่อนส่วนแบ่งฯ ค่าใช้จ่ายทาง

การเงนิและภาษี
546 8% 407 6% 139 34%

หนีส้งสัยจะสูญ-ลูกหนีก้ารค้า (49) -1% (2) 0% 47

ส่วนแบ่งขาดทนุในบรษิทัร่วม (2) 0% (48) -1% (46) -96%
ส่วนแบ่งขาดทนุในการร่วมค้า (10) 0% (150) -2% (141) -94%

EBIT 486 7% 207 3% 279 135%

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ (21) 0% (34) 0% (12) -37%
รายได(้ค่าใช้จ่าย)ภาษเีงนิได้นิตบิคุคล (90) -1% (110) -2% (21) -19%
กําไรสําหรบัปี 375 6% 63 1% 312 495%
NCI (33) 0% (48) -1% (15) -31%

กําไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบรษิทั 342 5% 15 0% 326 2115%

(หน่วย : ล้านบาท)



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน) 

หนา้ 17 | 37 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ท่ี 3 กรกฎาคม 2563  

สรุปสาระสําคัญของงบกําไรขาดทุนสําหรับปี 2562 เทียบกับปี 2561 ดังนี ้

นางกานต์สดุา ได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบเพ่ิมเติมว่า งบกําไรขาดทนุสําหรับปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

บริษัทฯ มีรายได้หลกัรวม 6,602 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 4% หรือประมาณ 268 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการลดลง

ของรายได้ธุรกิจโอ-ช้อปปิง้ ประมาณ 600 ล้านบาท และมีรายได้ส่วนเพ่ิมจาก ค่าลิขสิทธ์ิ เพ่ิมขึน้ 300 ล้านบาท รายได้ธุรกิจ

ภาพยนต์ เพ่ิมขึน้ 50 ล้านบาท  ในขณะท่ีต้นทุนขายและบริการ 4,025 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 8% หรือประมาณ 340 ล้าน

บาท  โดยต้นทนุท่ีลดลงส่วนใหญ่มาจากธุรกิจโอ-ช้อปปิง้ ส่งผลให้กําไรขัน้ต้นเท่ากบั 2,577 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2561 3% หรือ

ประมาณ 71 ล้านบาท 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ มีจํานวน 2,069 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 6% หรือ ประมาณ143 ล้านบาท ทําให้มี

กําไรก่อนรายได้อ่ืน ส่วนแบ่งกําไร ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเท่ากับ 508 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2561 73% หรือประมาณ 

214 ล้านบาท และเมื่อรวมรายได้อ่ืนๆ จํานวน 38 ล้านบาทแล้ว ทําให้กลุ่มบริษัทฯ มีกําไรก่อนส่วนแบ่งกําไร ค่าใช้จ่ายทาง

การเงินและภาษี จํานวน 546 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2561 34% หรือคิดเป็นจํานวนเงิน 139 ล้านบาท  

บริษัทฯ มีหนีส้งสัยจะสูญ-ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น จํานวน 49 ล้านบาท มีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินในบริษัทร่วม  

2 ล้านบาท ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมค้า 10 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 21 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล 

90 ล้านบาท ทําให้กลุ่มบริษัทฯ มีกําไรสทุธิสําหรับปี 2562 เป็นจํานวนเงิน 375 ล้านบาท โดยเป็นกําไรส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทฯ ในปี 2562 เป็นจํานวนเงิน 342 ล้านบาท เมื่อเทียบกับในปี 2561 ซึ่งมีจํานวน15 ล้านบาท คิดเป็นผลกําไรท่ีสงูขึน้จํานวน 

326 ล้านบาท 

งบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี ้

สินทรัพย์รวม 

 

 สินทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2562 เท่ากบั 3,669 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปี 2561 จํานวน 4 ล้านบาท   

เพิ่ม/(ลด)

(ร้อยละ)

สินทรพัย์

สินทรพัย์หมนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด               452              538 (86) -16%

ลูกหนีก้ารค้า และลูกหนีอ้ ื่น 1,165 1,125 40 4%

สินค้าคงเหลือ 183 195 (12) -6%

สินทรพัย์หมนุเวียนอื่น 278 129 149 116%

รวมสินทรพัย์หมนุเวียน 2,079 1,988 91 5%

สินทรพัย์ไม่หมนุเวียน

เงนิลงทนุ 673 711 (38) -5%

ส่วนปรบัปรงุสินทรพัย์เช่าและอปุกรณ์ 247 279 (32) -11%

สินทรพัย์ไม่มตีวัตนอื่น 334 316 18 6%

สินทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี 176 187 (11) -6%

สินทรพัย์ไม่หมนุเวียนอื่น 160 193 (33) -17%

รวมสินทรพัย์ไม่หมนุเวียน 1,591 1,685 (95) -6%

รวมสินทรพัย์ 3,669 3,673 (4) 0%

(หน่วย : ล้านบาท)
ณ 31/12/2019 ณ 31/12/2018 เพิ่ม/(ลด)



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน) 

หนา้ 18 | 37 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ท่ี 3 กรกฎาคม 2563  

หนีส้นิรวม 

 

บริษัทฯ มีหนีสิ้น ณ สิน้ปี 2562 เท่ากบั 2,338 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จํานวน 191 ล้านบาท จากการจ่ายชําระคนื

เงินกู้ ยืมระยะยาวก่อนกําหนดจํานวน  252 ล้านบาท และมีสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพ่ิมขึน้จํานวน  

66 ล้านบาท สืบเน่ืองการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานท่ีมีการเปล่ียนแปลงการจ่ายเงินชดเชยแก่พนักงานท่ีมีอายุงาน

มากกว่า 20 ปีขึน้ไป  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 1,331 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2561 จํานวน 187 ล้านบาท หรือประมาณ 16%  

 

เพิ่ม/(ลด)

(ร้อยละ)

หนีส้ิน

หนีส้ินหมนุเวียน

เจ้าหนีก้ารค้า และเจ้าหนีอ้ ื่น            1,246           1,245 1 0%

รายได้รบัล่วงหน้า               339              213 126 59%

ส่วนของเงนิกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี                 -                  84 (84) -100%

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น               211              335 (123) -37%

รวมหนีส้ินหมนุเวียน 1,796 1,877 (81) -4%

หนีส้ินไม่หมนุเวียน

เงนิกู้ยืมระยะยาว-สุทธจิากส่วนที่ถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ่งปี
298              466 (168) -36%

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน               233              166 66 40%

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น                 11                20 (9) -43%

รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียน 542 652 (110) -17%

รวมหนีส้ิน 2,338 2,529 (191) -8%

(หน่วย : ล้านบาท)
ณ 31/12/2019 ณ 31/12/2018 เพิ่ม/(ลด)

เพิ่ม/(ลด)

(ร้อยละ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรอืนหุ้น

ทนุจดทะเบยีน

  > หุ้นสามญั 819,949,729 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 820 820 0 0%

ทนุออกจาํหน่ายและชําระเตม็มลูค่าแล้ว

 > หุ้นสามญั 819,949,729 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 820 820 0 0%

ส่วนเกินทนุ            1,897           4,848 (2,951) -61%

สํารองตามกฎหมาย                 14                82 (68) -83%

ขาดทนุสะสม (1,250) (4,511) 3,260 72%

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (311) (269) (41) -15%

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบรษิทัฯ 1,169 969 200 21%

ส่วนของผู้มส่ีวนได้เสียที่ไม่มอีาํนาจควบคมุของบรษิทั

ย่อย
162 174 (12) -7%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,331 1,144 187 16%

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,669 3,673 (4) 0%

(หน่วย : ล้านบาท)
ณ 31/12/2019 ณ 31/12/2018 เพิ่ม/(ลด)
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หนา้ 19 | 37 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ท่ี 3 กรกฎาคม 2563  

ผู้ดําเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามข้อสงสยั และขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติใน

วาระนี ้ โดยคําถามและความเห็นต่างๆ ในวาระนี ้ได้มีการบนัทึกไว้ตามเอกสารแนบท้ายรายงานฉบบันี ้

ท่ีประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับ

รอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ด้วยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการ

ออกเสียงลงคะแนนดงันี ้(ปิดลงมติเวลา 15.41 นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 590,817,466   100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 590,817,466 100.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 100 - 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงนิกําไรสุทธิประจาํปี 2562 ส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 

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” 

ทัง้นี ้ตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ได้อนมุตัิให้นําเงินสํารองตามกฎหมาย 

จํานวน 81,994,973 บาท และ โอนส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ จํานวน 2,950,660,598 บาท เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสม 

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

สะสมแล้ว ทําให้บริษัทฯ มีส่วนเกินกว่ามลูค่าหุ้นสามญัคงเหลือจํานวน 1,896,968,197 บาท และผลขาดทุนสะสมของบริษทัฯ 

เท่ากบัศนูย์ ทัง้นีต้ามงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจําปี 2562 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิทัง้สิน้ 274,391,887 บาท  

ดงันัน้ เพ่ือเป็นการ เพ่ือเป็นการปฏิบตัิตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 116 และข้อบงัคบับริษัทข้อ 38 จึงขอ

เสนอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเพ่ืออนุมตัิให้บริษัทฯ จดัสรรกําไรสทุธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ

ประจําปี 2562 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 13,719,594 บาท 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถาม

รายละเอียดอ่ืนใด จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ  

ท่ีประชมุได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนมุตัิจดัสรรทนุสํารองตามตามกฎหมายในอตัราร้อยละ 5 ของกําไร

สุทธิประจําปี 2562 สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 13,719,594 บาท  

ด้วยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้(ปิดลงมติเวลา  

15.44 นาฬิกา) 

 

-จงใจเวน้ว่าง- 

 



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน) 

หนา้ 20 | 37 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ท่ี 3 กรกฎาคม 2563  

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 590,817,366 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 590,817,366   100.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 200 - 

วาระที่ 5  พิจารณารับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และอนุมัติงดจ่ายปันผลประจาํปี 2562 

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

บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้

คราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกําไรพอสมควรท่ีจะทําเช่นนัน้ และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวถดัไป” 

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ ได้รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก

กําไรของบริษัทฯ ปี 2562 ดงันี ้

1) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2562 เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2562 ได้อนุมตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

จากกําไรสุทธิ งวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้ น ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ จํานวน 

819,949,729 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 81.99 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลเมื่อวนัท่ี 12 กนัยายน 2562 

2) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครัง้ท่ี 2/2563 เมื่อวนัท่ี 24 มีนาคม 2563 จึงได้มีมติดงันี ้

 เล่ือนวันประชุมสามัญผู้ประจําปี 2563 โดยยกเลิกกําหนดวันประชุม และวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2563 ท่ีกําหนดไว้เดิม คือ วนัท่ี 28 เมษายน 2563  

 เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กับผู้ ถือหุ้นจากการเล่ือนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทออกไปโดยไม่มี

กําหนดจากเหตกุารณ์โรคระบาด คณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

จากกําไรของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้ นละ 0.20 บาทต่อหุ้ นแก่ผู้ ถือหุ้ นจํานวน 

819,949,729 หุ้น ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินปันผลตามท่ีปรากฏรายชื่อ ณ วนักําหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงิน

ปันผล (Record Date) ท่ีกําหนดไว้แต่เดิมเมื่อ วันท่ี 19 มีนาคม 2563 รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 163,989,945.80 

บาท โดยจ่ายเงินปันผล เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2563 

ทัง้นี ้เมื่อรวมการจ่ายเงินปันระหว่างกาลทัง้ 2 ครัง้ในข้างต้น ส่งผลให้การจ่ายปันผลจากกําไรของบริษัททัง้ปี 2562  

รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 246 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 89.8 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี  

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (274 ล้านบาท) ซึ่งสงูกว่านโยบายการจ่ายปันผลท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัท

จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุตัิงดการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2562 เพ่ิมเติม 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถาม

รายละเอียดอ่ืนใด จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ   



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน) 

หนา้ 21 | 37 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ท่ี 3 กรกฎาคม 2563  

ท่ีประชมุได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกําไรของบริษัทฯ ปี 2562 

และอนุมตัิงดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2562 เป็นการเพ่ิมเติม ด้วยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้(ปิดลงมติเวลา 15.48 นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 590,817,366   100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 590,817,366   100.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 200 - 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ  

ประจาํปี 2563 

ผู้ ดําเนินการประชุมได้เรียนเชิญ ดร.นริศ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนนําเสนอ

รายละเอียดต่อท่ีประชมุ 

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

กรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททัง้หมด สําหรับปี 2563 นี ้

กรรมการบริษัทท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 ท่าน จากจํานวนกรรมการบริษัททัง้หมด 11 ท่าน 

ประกอบด้วยบคุคลท่ีปรากฎในตาราง ดงันี ้

รายชื่อกรรมการที่ครบวาระ ตาํแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ตาํแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย 

1.  นายไพบลูย์ ดํารงชยัธรรม ประธานกรรมการบริษทั 

(กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร) 

 ไม่ม ี

2.  ดร. ลกัขณา ลีละยทุธโยธิน กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร  ไม่ม ี

3.  นางสาวบษุบา ดาวเรือง รองประธานกรรมการบริษทั 

(กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

(กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท) 

 ประธานกรรมการกํากบัดแูลกจิการ

และจริยธรรมธุรกจิ 

 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

 ประธานกรรมการบริหารกลุม่ 

4.  นายภาวติ จิตรกร กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

(กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท) 

 กรรมการกํากบัดแูลกิจการและ

จริยธรรมธุรกจิ 

 กรรมการบริหารกลุ่ม 

 กรรมการบริหารความเส่ียง 

  จากนัน้ ดร.นริศได้แจ้งว่าเพ่ือให้ท่ีประชุมได้ออกเสียงลงคะแนนอย่างสะดวก นายไพบูลย์ ดํารงชัยธรรม                       

ดร. ลกัขณา ลีละยทุธโยธิน  นางสาวบษุบา ดาวเรือง  และ นายภาวิต จิตรกร จะขอออกจากห้องประชมุเป็นการชัว่คราวและจะ

กลบัเข้ามาอีกครัง้เมื่อการลงคะแนนเสียงในวาระนีเ้สร็จสิน้แล้ว  



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน) 

หนา้ 22 | 37 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ท่ี 3 กรกฎาคม 2563  

หลงัจากท่ีกรรมการทัง้ 4 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมแล้ว ดร. นริศ แถลงว่าเพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนนโยบายการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดี  บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ ผู้ ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของ

บริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า สําหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นฯ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.gmmgrammy.com ตัง้แต่วันท่ี  

30 ตลุาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 มกราคม 2563 แต่ปรากฏว่าไม่มผีู้ ถือหุ้นเสนอรายชื่อบคุคลเข้ามายงับริษัทฯ  

ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ในการประชุมครัง้ท่ี 1/2563 เมื่อวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 

จึงได้กลัน่กรองและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสม  ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการท่ี

ครบวาระแต่ละท่าน โดยคํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ เป็นสําคญั ภายใต้นโยบาย หลกัเกณฑ์ และกระบวนการสรรหา

กรรมการของบริษัทฯ  จึงได้มีความเห็นว่ากรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นาย

ไพบลูย์ ดํารงชยัธรรม  (2) ดร. ลกัขณา ลีละยทุธโยธิน (3) นางสาวบษุบา ดาวเรือง และ (4) นายภาวติ จิตรกร สมควรท่ีจะได้รับ

การแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ  ต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากัดฯ และหน่วยงานกํากับดูแลกําหนด มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท  ทัง้ยังเป็นบุคคล

ผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้ความสามารถ รวมทัง้มีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษทัฯ มีวิสยัทศัน์ท่ีกว้างไกล 

สามารถปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี  มีส่วนเกือ้กลูและให้การสนบัสนนุงานของคณะกรรมการบริษัทอนัก่อให้เกิด

ประโยชน์กบับริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาได้เป็นอย่างดี 

ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่นับรวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียทัง้  4  ท่านท่ีครบวาระ) จึงได้กลั่นกรองและ

พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสมของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อในครัง้นีว้่า มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการ

ประกอบธุรกิจของบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ ข้างต้น และเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฯ 

พิจารณาแต่งตัง้บุคคลทัง้ 4 ท่านได้แก่ (1) นายไพบูลย์ ดํารงชัยธรรม  (2) ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน (3) นางสาวบุษบา 

ดาวเรือง และ (4) นายภาวิต จิตรกร เป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง  โดยประวตัิและข้อมลูท่ีเก่ียวข้องของบุคคล

ดงักล่าวและนิยามกรรมการอิสระ 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   

ท่ีประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติแต่งตัง้กรรมการทัง้ 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายไพบูลย์                         

ดํารงชยัธรรม (2) ดร. ลกัขณา ลีละยุทธโยธิน  (3) นางสาวบุษบา ดาวเรือง และ (4) นายภาวิต จิตรกร กลบัเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการ

ออกเสียงลงคะแนนดงันี ้(ปิดลงมติเวลา 15.55 นาฬิกา) 

 



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน) 

หนา้ 23 | 37 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ท่ี 3 กรกฎาคม 2563  

ท่านที่ 1: ) นายไพบูลย์ ดาํรงชยัธรรม ประธานกรรมการบริษัท (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 590,738,166   99.9866 

ไม่เห็นด้วย 79,200 0.0134 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 590,817,366   100.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 200 - 

ท่านที่ 2: ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน  กรรมการบริษัท (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 590,738,166   99.9866 

ไม่เห็นด้วย 79,200 0.0134 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 590,817,366   100.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 200 - 

 ท่านที่ 3: นางสาวบุษบา ดาวเรือง รองประธานกรรมการบริษัท (ที่เป็นผู้บริหาร) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 590,817,366   100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 590,817,366   100.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 200 - 

ท่านที่ 4: นายภาวิต จิตรกร กรรมการบริษัท (ที่เป็นผู้บริหาร) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 590,817,366   100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 590,817,366   100.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 200 - 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะะกรรมการชุดย่อย 

  สําหรับปี 2563 

ผู้ดําเนินการประชุมเรียนเชิญ ดร.นริศ ชัยสูตร ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ ชีแ้จง

รายละเอียดต่อท่ีประชุม โดยดร.นริศ แถลงว่าคณะกรรมการบริษัทโดยการนําเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาเร่ือง



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน) 

หนา้ 24 | 37 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ท่ี 3 กรกฎาคม 2563  

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย สําหรับปี 2563 โดยได้กลัน่กรองและพิจารณาอย่างละเอียด

ถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ี บทบาท ความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ท่ีได้รับจากกรรมการรวมถึงการขยายตัว

ทางธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมกบัได้เปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอ่ืนท่ีอยู่ในหมวดอตุสาหกรรมเดียวกนัและลกัษณะของธุรกิจท่ีใกล้เคียง

กัน รวมทัง้ได้มีการนําผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจําปี 2561 ท่ี

จดัทําโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) มาพิจารณาประกอบด้วย จึงมีความเห็นพ้องต้องกนัว่าเมื่อพิจารณาจาก

ปัจจัยต่างๆ ท่ีใช้ในการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการดังท่ีกล่าวแล้ว  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัท ใกล้เคียงกบัค่าเฉล่ียโดยรวมของตลาด จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญั    ผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุตัิการ

กําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบสําหรับปี 2563 รวมเป็นจํานวนเงิน 6,650,000 บาท (หกล้านหก

แสนห้าหมื่นบาท) ซึง่เท่ากบัวงเงินค่าตอบแทนในปีท่ีผ่านมา โดยคณะกรรมการชดุย่อยอ่ืนไม่มีการจา่ยค่าตอบแทน สรุปได้ดงันี ้

1)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและ

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสําหรับปี 2563 ดงันี ้

1.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

 เห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเป็นวงเงินรวม

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

ค่าเบีย้ประชมุ (ตามท่ีเข้าร่วมประชมุต่อครัง้) และค่าบําเหน็จประจําปี  

                      (หน่วย : บาท / ปี) 

คณะ ปี 2563 (ที่เสนอ) ปี 2562 ปี 2561  ปี 2560 

คณะกรรมการบริษัท รวมคา่ตอบแทนท่ีขอ

อนมุตัิจา่ยทัง้สิน้ไมเ่กิน 

6,650,000 บาท 

รวมคา่ตอบแทนท่ี

จ่ายทัง้สิน้ไม่เกิน 

6,650,000 บาท 

รวมคา่ตอบแทนท่ี

จ่ายทัง้สิน้ไม่เกิน 

6,650,000 บาท 

รวมคา่ตอบแทนท่ี

จ่ายทัง้สิน้ไม่เกิน 

6,650,000 บาท คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

1.2) ค่าตอบแทนที่มิใช่ตวัเงนิ/สิทธิประโยชน์อื่น 

 - ไม่ม ี- 

2)  เกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดงันี ้

• ค่าตอบแทนประจาํเดือน ท่ีจ่ายให้กบัคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายทกุเดือน โดยมีอตัราการจ่ายดงันี ้

คณะ ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนประจาํเดือน (บาท / คน / เดอืน) 

ปี 2563 (เสนอ) ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริษทั 50,000 50,000 50,000 50,000 

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

กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 20,000 20,000 20,000 20,000 

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

หมายเหต:ุ * เนือ่งจากเห็นว่ากรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหารไดรั้บผลตอบแทนจากการทํางานในฐานะพนกังานของบริษัทฯ แล้ว 



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน) 

หนา้ 25 | 37 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ท่ี 3 กรกฎาคม 2563  

• เบีย้ประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัท ท่ีเข้าร่วมประชมุ) โดยมีอตัราการจ่ายดงันี ้

คณะ ตาํแหน่ง 
ค่าเบีย้ประชุม (บาท / คน / ครัง้) 

ปี 2563 (เสนอ) ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

คณะกรรมการบริษัท 

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

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

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

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

หมายเหต:ุ * เนือ่งจากเห็นว่ากรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหารไดรั้บผลตอบแทนจากการทํางานในฐานะพนกังานของบริษัทฯ แล้ว 

• บาํเหน็จประจาํปี  

การจัดสรรค่าบําเหน็จรายปี มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรคือ ค่าบําเหน็จสําหรับปี 2563 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 ้

 คณะกรรมการตรวจสอบ  

เกณฑ์การจดัสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เช่นเดียวกบัปีท่ีผ่านมา มีรายละเอียดดงันี ้

• ค่าตอบแทนประจาํเดือน ท่ีจ่ายให้กบัคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายทกุเดือน โดยมีอตัราการจ่ายดงันี ้

 คณะ ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทนประจาํเดือน 

(บาท / คน / เดือน) 

ปี 2563 (เสนอ) ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 30,000 30,000 30,000 

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

 



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน) 

หนา้ 26 | 37 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ท่ี 3 กรกฎาคม 2563  

 

• เบีย้ประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการตรวจสอบ ท่ีเข้าร่วมประชมุ) โดยมีอตัราการจ่ายดงันี ้

คณะ ตาํแหน่ง 
ค่าเบีย้ประชุม (บาท / คน / ครัง้) 

ปี 2563 (เสนอ) ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

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

กรรมการตรวจสอบ  20,000 20,000 20,000 20,000 

• ค่าตอบแทนที่มิใช่ตวัเงนิ / สทิธิประโยชน์อื่น 

  -ไม่ม-ี 

 คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ 

 คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ และคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถาม

รายละเอียดอ่ืนใด จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ  

 ท่ีประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติ อนุมัติกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับปี 2563 รวมเป็นเงินจํานวน 6,650,000 บาท ซึ่งเท่ากบัวงเงินค่าตอบแทนในปีท่ีผ่านมา โดย

คณะกรรมการชดุย่อยอ่ืนไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจํานวน

เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้(ปิดลงมติเวลา 16.04 นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 590,817,366   100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 200 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 590,817,566   100.0000 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับปี 2563 

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



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน) 

หนา้ 27 | 37 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ท่ี 3 กรกฎาคม 2563  

หน้าท่ีสอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่  

โดยบริษัทจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชรีายนัน้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษทัได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบญัชีติดต่อกนั” นัน้ 

 สําหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ครัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณากลั่นกรองการเลือกผู้ สอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นฯพิจารณาอนุมัติการ

แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (“อีวาย”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563 เน่ืองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า อีวาย เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

มาตัง้แต่ปี 2538 (รวม 25 ปี) มีมาตรฐานการทํางานท่ีดี มีความเป็นอิสระในการทํางาน และมีผลงานในการปฏิบตัิหน้าท่ีเป็น

ผู้สอบบัญชีได้เป็นท่ีน่าพอใจเสมอมา ทัง้นี ้กําหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงต่อไปนี ้เป็นผู้ ทําการสอบทาน ตรวจสอบและ

แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ : 

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ: 

(1)    นายเติมพงษ์  โอปนพนัธุ์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4501 หรือ 

       (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2554-2555  ปี 2560 - 2562)  

(2) นายกฤษดา เลิศวนา   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4958 หรือ   

 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2556-2559) 

(3) นางพนูนารถ เผ่าเจริญ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5238 

 (ยงัไมเ่คยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้อีวายจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของ 

อีวาย ทําหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบญัชีดงักล่าวได้ ซึง่ผู้สอบบญัชีผู้ลงนาม

ตรวจสอบหรือสอบทานท่ีเสนอข้างต้นมิได้มีความสมัพนัธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ  บริษัทย่อย  ผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด 

นอกจากนีแ้ล้วผู้สอบบญัชีของ อีวาย ท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อย 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 2563 ของบริษัทฯ เป็นจํานวนเงิน 3,053,600 บาท (สาม

ล้านห้าหมื่นสามพนัหกร้อยบาท) ซึง่เท่ากบัค่าสอบบญัชีในปี 2562 ท่ีผ่านมา (ไม่รวมค่าสอบบญัชีท่ีอาจเพ่ิมขึน้จากการควบรวม

กิจการ, การขยาย/เปล่ียนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต หรือผลกระทบจากการตรวจสอบพิเศษ (เปล่ียนนโยบาย/มาตรฐาน

การบญัชี))  โดยเห็นว่าค่าสอบบญัชีดงักล่าวเป็นราคาท่ีเหมาะสมแล้วเมื่อเปรียบเทียบกบัผู้สอบบญัชีรายอ่ืนท่ีเสนอมายงับริษัทฯ   

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

บญัชีของบริษัทฯ สรุปได้ดงัต่อไปนี ้  



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน) 

หนา้ 28 | 37 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ท่ี 3 กรกฎาคม 2563  

            (หน่วย: บาท) 

บริษัท 
ค่าสอบบัญช ี

ปี 2563 (ที่เสนอ) 

เพิ่ม / (ลด) 

คิดเป็น 

ค่าสอบบัญช ี

ปี 2562 

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

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

 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสยั ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามข้อ

สงสยั ผู้ดําเนินการประชมุจึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ  

ท่ีประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 

2563 ตามท่ีเสนอข้างต้น ด้วยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน

ดงันี ้ (ปิดลงมติเวลา 16.10 นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 590,817,366   100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 590,817,366 100.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 200 - 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท  

ผู้ดําเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นางณัฐศิริ ตัง้เกียรติศิลป์ (“นางณัฐศิริ”)เป็นผู้ นําเสนอรายละเอียดของวาระนีต้่อท่ี

ประชมุ นางณฐัศิริ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพ่ิมเติม

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อท่ี 21 และข้อท่ี 30 เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

พ.ศ. 2563 โดยมีสาระสําคญัของการเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อท่ี 21 และข้อท่ี 30 เป็นดงันี ้ 

ข้อบังคับบริษทั ฉบับปัจจบุัน ข้อบังคับบริษทั ที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเตมิ 

ข้อที่  21. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมา

ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทัง้หมดจึงจะ

เป็นองค์ประชมุ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม

หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้

รองประธานเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี

แต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึง่มาประชมุเลือก

กรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อที่ 21. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมา

ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทัง้หมดจึงจะ

เป็นองค์ประชมุ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม 

หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้

รองประธานเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี

แต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชมุเลือก

กรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชมุ 

 



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน) 

หนา้ 29 | 37 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ท่ี 3 กรกฎาคม 2563  

ข้อบังคับบริษทั ฉบับปัจจบุัน ข้อบังคับบริษทั ที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อที่ 21. (ต่อ) 

 ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานใน

ท่ีประชุมจะกําหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุม

และดํ า เ นินการใดๆ  ในการประชุมดังก ล่าว ผ่าน ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยท่ีกรรมการอย่างน้อยหน่ึงในสาม 

(1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในท่ีประชุมแห่งเดียวกันและ

กรรมการทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทย

ขณะท่ีมีการประชมุ  

 การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสอง

ต้องมีกระบวนการ รักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้าน

สารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทัง้เสียงและภาพ

แล้วแต่กรณี  ของกรรมการทุกรายในท่ีประชุมตลอด

ร ะ ย ะ เ วลา ท่ี มีก ารป ร ะชุม  ร ว ม ทั ง้ ข้ อมูลจ ราจรทาง

คอมพิวเตอร์ท่ีเกิดจากบันทึกดังกล่าว และมีระบบควบคุม

การประชมุเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

 กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขท่ี

กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถ

นับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการ

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุม

ตามวิธีการท่ีบญัญัติไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบัฉบบันี ้ 

 การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุคณะกรรมการให้ถือ

เสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงในการ

ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ไม่มี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั

ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็น

เสียงชีข้าด  

ข้อที่ 21. (ต่อ) 

           ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานในท่ี

ประชุมจะกําหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและ

ดําเนินการใด ๆ ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบตัิตาม

หลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีกฎหมายกําหนดไว้ในเร่ืองนัน้ๆ ด้วย  

          โดยกรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขท่ี

กล่าวข้างต้นถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชมุอนัสามารถนับเป็น

องค์ประชมุได้และถือว่าการประชมุท่ีชอบด้วยกฎหมาย 

 การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุคณะกรรมการให้ถือ

เสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงในการ

ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ไม่มี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน

ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็น

เสียงชีข้าด 

 

ข้อที่ 30. ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น ต้องมีผู้ ถือหุ้ นและมีผู้ รับ

มอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 

หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมี

หุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย

ได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ    

 

 

 

ข้อที่ 30. ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น  ต้องมีผู้ ถือหุ้ นและมี                 

ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 

คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และ

ต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ี

จําหน่ายได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ    

 

 



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน) 

หนา้ 30 | 37 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ท่ี 3 กรกฎาคม 2563  

ข้อบังคับบริษทั ฉบับปัจจบุัน ข้อบังคับบริษทั ที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อที่ 30. (ต่อ) 

              ในกรณีท่ีปรากฎว่า การประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อ

ล่วงเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่เข้ามาร่วม

ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการ

ประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้น การประชุมเป็นอัน

ระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้ นนัน้มิใช่การเรียกประชุม 

เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดั

ประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการ

ประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่า จะต้องคบองค์ประชมุ 

             ทัง้นี ้หุ้ นท่ีบริษัทเป็นเจ้าของหุ้ นเองนัน้ ไม่นับเป็น

องค์ประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้น  

 

ข้อที่ 30. (ต่อ) 

            ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นแต่ละครัง้ คณะกรรมการ

บ ริ ษั ท อ า จ กํ า ห น ด ใ ห้ มี ก า ร ป ร ะ ชุม ผู้ ถื อ หุ้ น ผ่ า น ส่ื อ

อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการ

ท่ีกฎหมายกําหนดไว้ในเร่ืองนัน้ๆ ด้วย  

          ในการประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือจดัให้มีการประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์  ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชุมสามารถดําเนินการตามวิธีการและ

ระยะเวลาท่ีกฎหมายหรือข้อบงัคบัเก่ียวกบัการประชุมนัน้ได้

กําหนดไว้หรือจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ แต่

ทัง้นี ้ต้องส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาทางหนงัสือพิมพ์

ตามท่ีกฎหมายหรือข้อบงัคบันัน้กําหนดไว้ 

         ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ผ่ า น ส่ื อ

อิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการ และเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกล่าวมา

ข้างต้น  ถือวา่เป็นการเข้าร่วมประชมุอนัสามารถนบัเป็นองค์

ป ร ะ ชุ ม ไ ด้   แ ล ะ ถื อ ว่ า ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ผ่ า น ส่ื อ

อิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าวเป็นการประชมุโดยชอบด้วยกฎหมาย

ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ในเร่ืองนัน้ๆ   

 ในกรณีท่ีปรากฎว่า การประชุมผู้ ถือหุ้ นครัง้ใด                  

เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งเข้า

มาร่วมประชมุไม่ครบองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการ

ประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้น การประชุมเป็นอัน

ระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้ นนัน้มิใช่การเรียกประชุม 

เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดั

ประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการ

ประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่า จะต้องครบองค์ประชมุ 

             ทัง้นี ้หุ้ นท่ีบริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนัน้ ไม่นับเป็น

องค์ประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

 นอกจากนี ้ขอเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมตัิให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไข

เพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคําหรือดําเนินการใดๆ 

เพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน ด้วยเช่นกนั 

 ทัง้นี ้ในการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ดงักล่าว ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  มาตรา 

31 วรรคแรก บญัญัติว่า  “ภายใต้บงัคบัมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท
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ได้เมื่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิ

ออกเสียง” จึงเห็นสมควรเสนอวาระนีใ้ห้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 พิจารณาอนมุตัิ 

ผู้ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะสอบถามข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถาม

รายละเอียดอ่ืนใด จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมต ิ 

ท่ีประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อท่ี 21 และ ข้อท่ี 30 ตาม

รายละเอียดท่ีเสนอข้างต้นทกุประการ และอนุมตัิให้บคุคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบั

ของบริษัทฯ  ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคําหรือดําเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไป

ตามคําสัง่ของนายทะเบียน  โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปงนี ้(ปิดลงมติเวลา 16.16 นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย 590,817,366 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 200 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 590,817,566 100.0000 

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 : 16.26 นาฬิกา 

 

 

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

(นางสาวบษุบา ดาวเรือง) 

 

 

ลงชื่อ ……-นางโสมสดุา ร่วมภูมิสขุ-…..…ผู้บนัทึกรายงานการประชมุ 

(นางโสมสดุา ร่วมภมูสิขุ)  
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สรุปประเด็นคําถามและคําชีแ้จง 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 เม่ือวนัศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563  

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) 

 

        

วาระที่ 2  รับทราบการแถลงผลการดาํเนินงานในรอบปี 2562 และรับทราบรายงานประจาํปี 2562 

1. นายกิตติ งามมหรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดงันี ้

 ในปัจจุบัน รายได้ของธุรกิจ Music Streaminng เป็นรายได้หลักของค่ายเพลงในต่างประเทศ โดยคิดเป็น

อตัราส่วนประมาณ 50% - 60% ของตลาดเพลงต่างประเทศ จึงอยากทราบว่าสําหรับบริษัทฯ มีโอกาสท่ีรายได้ 

Digital Music จะเติบโตเทียบเท่ากบัตลาดเพลงในต่างประเทศบ้างหรือไม่ ทัง้นี ้เห็นว่าในปี 2562 รายได้ Digital 

Music ของบริษัทฯ อยู่ท่ีประมาณ 28% เท่านัน้ 

 ต้องการทราบว่าผลตอบรับของ Online Concert ว่าเป็นอย่างไรบ้าง 

 ปัจจุบนัของหุ้นของแกรมมี่แทบไม่มีสภาพคล่องในการซือ้ขาย อยากทราบว่าทางฝ่ายบริหารมีแนวทางแก้ไข

อย่างไร และขอเสนอให้ทางบริษัทฯ ให้ข้อมลูแก่ผู้ลงทุนมากขึน้ เช่น ร่วมงาน Opportunity day ท่ีจดัโดยตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น เพ่ือให้นกัลงทนุมีความสนใจในธุรกิจของบริษัทฯ มากกว่านี ้

    นายภาวิต จิตรกร ชีแ้จงดงันี ้

 เน่ืองจากธุรกิจเพลงในตลาดต่างประเทศมีช่องทางรายได้หลกัมาจากการพ่ึงพาแพลตฟอร์มเพียงช่องทางเดียว 

โดยไม่มีช่องรายได้ทางอ่ืนๆ เลย จึงเป็นเหตุผลท่ีทําให้สดัส่วนรายได้ Digital Music ในตลาดต่างประเทศสงูถึง 

50% แต่สําหรับประเทศไทย โดยเฉพาะบริษัทฯ ท่ีมีความแข่งแกร่งในเชิงของ Music Content และ Music 

Distribution ทุกรูปแบบ ดังนัน้ หากพิจารณาเฉพาะสัดส่วนรายได้แบบเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นการพิจารณาเพียง

มุมมองด้านเดียว จึงควรพิจารณารายได้จากช่องทางอ่ืนๆ ของบริษัทฯ ร่วมด้วย ยกตัวอย่างเช่น รายได้จาก 

Sponsorship & Artist management อยู่ท่ี 38% ของรายได้รวมของบริษัทฯ ซึ่งเป็นสดัส่วนรายได้ท่ีสงูท่ีสดุ และ

รายได้จาก Digital Music อยู่ท่ี 28% ซึ่งก็มีโอกาสท่ีจะสร้างให้รายได้เติบโตขึน้ได้อีก นอกจากรายได้จากธุรกิจ

เพลงแล้ว บริษัทฯ ยงัผลกัดนัให้รายได้จากช่องทางอ่ืนๆ ให้เติบโตขึน้ ยกตวัอย่างเช่น ในตลาดต่างประเทศจะไมม่ี

รายได้จากการจัดเก็บลิขสิทธ์ิ เน่ืองจากส่วนใหญ่จะให้บริษัทจัดการลิขสิทธ์ิอ่ืนๆ เป็นผู้ จัดการลิขสิทธ์ิเพลง 

ในขณะท่ีบริษัทฯ เกือบจะเป็นรายเดียวในโลกท่ีมีการสร้างคอนเทนต์และจดัเก็บรายได้ค่าลิขสิทธ์ิของบริษัทฯ เอง 

ซึ่งสัดส่วนรายได้ Publishing management ของบริษัทฯ มีสัดส่วนอยู่ท่ี 8% ของรายได้รวมของบริษัทฯ หรือ

แม้กระทัง่ธุรกิจ Showbiz ท่ีสามารถสร้างรายได้ถึง 13% ของรายได้รวมของบริษัทฯ จึงสามารถสรุปได้ว่าสาเหตท่ีุ

บริษัทฯ มีสดัส่วนรายได้ของ Digital Music ไม่ถึง 50% ของรายได้รวม เกิดจากการท่ีบริษทัฯ สามารถสร้างรายได้

มาจากหลากหลายช่องทาง ซึ่งเกิดจากการบริหารจดัการรายได้ท่ีดีของบริษัทฯ เพ่ือสร้างความสมดุลของรายได้ 

โดยท่ีไม่เป็นการพ่ึงพารายได้จากเพียงแหล่งเดียว 

 ผลตอบรับของ Online Festival มีสถิติยอดการจําหน่ายบัตรล่าสุดอยู่ท่ีประมาณ 9,000 ใบ โดยคาดว่าภายใน

วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2563 ยอดจําหน่ายบตัรจะอยู่ท่ีประมาณ 10,000 ใบ ตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ ในขณะท่ีโดยเฉล่ีย

ของผู้ ท่ีจดัคอนเสิร์ตออนไลน์รายอ่ืนๆ ทัว่ไป จะมียอดการจําหน่ายบตัรอยู่ท่ีประมาณ 1,000 ใบเท่านัน้ เน่ืองจาก

มีข้อจํากัดด้านเทคโนโลยี ซึ่งในการท่ีบริษัทฯ ได้เร่ิมต้นทํา Online Festival ในครัง้นี ้ถือเป็นการทดลอง

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริโภค และเป็นการสร้างธุรกิจอีกรูปแบบหน่ึง เพราะว่าธุรกิจ Showbiz  
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มี 2 รูปแบบ ซึง่ในวนันี ้ผู้บริโภคก็เลือกท่ีจะรับชมทัง้ 2 รูปแบบ ดงันัน้ ผลตอบรับของ Online Festival ถือเป็นการ

เร่ิมต้นท่ีน่าพึงพอใจ 

นางกานต์สุดา แสนสุทธิ์ ชีแ้จงดงันี ้

 สําหรับในปี 2563 บริษัทฯ มีความตัง้ใจท่ีจะเข้าร่วมงาน Opportunity day ท่ีจดัโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เพ่ือประชาสัมพันธ์ ส่ือสาร และให้ข้อมูลแก่ นักลงทุน นักวิเคราะห์ และตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้ว แต่เน่ืองจากเกิด

เหตุการณ์ COVID-19 ตัง้แต่ช่วงปลายปี 2562 มาถึงปัจจุบนั ทําให้บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าร่วมงาน Opportunity day 

ได้ตามท่ีตัง้ใจไว้ได้  อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่าในระยะเวลาอันใกล้นี  ้บริษัทฯ จะสามารถเข้าร่วมงาน  

Opportunity day ได้ 

2. น.ส.บุษกร งามพสุธาดล ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ สอบถามดงันี ้

 ขอให้ฝ่ายบริหารสรุปภาพรวมของอุตสาหกรรม (ธุรกิจ) และสัดส่วนของส่วนแบ่งทางการตลาด (“Market 

Share”) ของบริษัทฯ ท่ีมีอยู่ในอตุสาหกรรมนี ้

 เหตกุารณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19 มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรบ้าง 

 บริษัทฯ มีการจัดทําแผนทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Test) หากเกิดกรณีท่ีการแพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19 

ดําเนินไปจนถึงสิน้ปี 2563 หรือไม่ และบริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจภายใต้วิกฤต COVID-19 ต่อไปได้เป็นระยะ

เวลานานเท่าใด 

 บริษัทฯ ไม่มีการเติบโตของรายได้ให้เห็นอย่างเด่นชดั ในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา และมีอตัรากําไรสทุธิเมื่อเทียบ

กับยอดขาย (หรือรายได้รวม) (Net Profit Margin : “NPM”) ท่ีไม่สมํ่าเสมอ ซึ่งปีท่ีมีอัตรา NPM ท่ีดีท่ีสุดคือ 

ปี 2562 ซึ่งอยู่ท่ี 5% จึงขอสอบถามว่า บริษัทฯ วางเป้าหมายของ Normal Bottom Line ของบริษัทฯ ไว้อย่างไร

บ้าง และคาดว่าจะอยู่ท่ีเท่าใด และเน่ืองจากบริษัทฯ ได้สรุปรายงานให้เห็นรายได้แยกเป็นแต่ละหน่วยธุรกิจ จึง

เห็นว่าบริษัทฯ ควรสรุปให้เห็นว่าแต่ละหน่วยธุรกิจมีผลกําไร และอัตรากําไรสุทธิเมื่อเทียบกับยอดขายว่าเป็น

อย่างไรเพ่ิมเติมด้วย 

 นายภาวิต จิตรกร ชีแ้จงดงันี ้

 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดในอตุสาหกรรมเพลงของประเทศไทย อยู่ท่ีประมาณ 80% ซึง่เป็นอนัดบัท่ี 1 ของ

ตลาดฯ ทัง้นี ้นอกเหนือจากการวัดความเป็นผู้ นําของตลาดฯ ในด้านรายได้แล้ว ยังมีการวัดกันในเร่ืองของ

ช่องทาง Digital ด้วยเช่นกัน ยกตวัอย่างเช่น ช่องทาง Youtube ซึ่ง GMM Music มียอดผู้ชม (View) เป็นสดัส่วน

ถึงคร่ึงหน่ึงของยอดผู้ชม Youtube ทัง้หมด จึงถือว่าเป็นศกัยภาพของบริษัทฯ ท่ีสร้างไว้ใน Market Share ทัง้หมด 

อย่างไรก็ตามหากนบัรวม Content บริษัทในเครือของแกรมมี่ทัง้หมด เช่น ช่อง ONE31 และช่อง GMM25 เป็นต้น 

ท่ีมีอยู่ใน Youtube ด้วย ก็จะคิดเป็นยอดผู้ชมในสดัส่วนไม่ตํ่ากว่า 70% ของยอดผู้ชม Youtube ทัง้หมด ซึง่ถือวา่

เป็นภาพรวมท่ีดี ทัง้นี ้สําหรับตลาดเพลงนัน้ เพลงของแกรมมี่ก็ยงัคงมีกระแสนิยมอยู่ในปัจจบุนั แม้ว่าแกรมมี่จะ

ผลิตเพลงออกมาปีละประมาณ 300 เพลง แต่เพลงเก่าๆ ท่ีมีมาตัง้แต่ในอดีตก็ยังคงได้รับความนิยมมาอย่าง

ต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าจะเกิดวิกฤตการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน ทําให้ในอุตสาหกรรมเพลงในด้านผู้ชม

หรือผู้ ฟังเพลง (Viewership) ลดลงประมาณ 25% ซึง่ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของแนวเพลงฮิปฮอป และแนวเพลง

อินดี ้แต่ในขณะท่ีเพลงของแกรมมี่ ยงัคงมยีอดผู้ชมหรือผู้ ฟังท่ีดี 

 เ ร่ืองผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ท่ีมีต่อธุรกิจของบริษัทฯ นัน้  ในภาพรวมส่วนใหญ่คณะ

กรรมการบริหารได้พิจารณาเป็น 2 มุมมอง คือ 1) การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ถือเป็นความ

สํานึกรับผิดชอบท่ีดีของบริษัทฯ ซึ่งในช่วงท่ีเกิดสถานการณ์ COVID-19 ทางหน่วยงานภาครัฐได้ประกาศห้าม
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ไม่ให้ผู้ประกอบการรวมถึงบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวกับการจดังานอีเวนท์ หรือธุรกิจท่ีเก่ียวกับสถานบนัเทิง 

อย่างผบั บาร์ และร้านคาราโอเกะ ได้ รวมถึงบริษัทฯ ก็ได้เล่ือนการจดั Showbiz และการปิดโรงเรียนสอนดนตรี

ด้วยเช่นกัน แม้ว่าจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ แต่บริษัทฯ ก็ให้ความร่วมมือท่ีจะปฏิบัติตามคําสั่งของ

หน่วยงานภาครัฐ เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์ COVID-19 เป็นในแนวทางท่ีดีขึน้ และภาครัฐมีการ

ผ่อนคลายหรือปลดล็อคมาตรการป้องกัน COVID-19 แล้ว ธุรกิจของบริษัทฯ ก็จะสามารถดําเนินงานต่อไปได้

อย่างเป็นปกติ และ 2) ผู้บริหารได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ แต่ไม่ได้

ส่งผลกระทบถึงขัน้ทําลาย (Disrupt) ธุรกิจของบริษัทฯ เน่ืองจากในช่วง COVID-19 ก็ยงัมีผู้ ท่ีฟังเพลงอยู่ เห็นได้

จากยอดผู้ รับชมรับฟังเพลงของบริษัทฯ แทบไม่ลดลงเลย จึงหมายความได้ว่ายอดผู้ชมและการสนับสนุนของ

ลกูค้าท่ีมีต่อธุรกิจ Digital Music ของแกรมมี่นัน้ ได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย 

 บริษัทฯ ได้มีการวิเคราะห์ธุรกิจในกรณีเลวร้ายท่ีสดุท่ีอาจเกิดขึน้ได้ (“worst case scenario”) ภายใต้สถานการณ์ 

COVID-19 ดงักล่าวแล้ว ขอยืนยนัว่าบริษัทฯ มีความอดทนต่อสถานการณ์ COVID-19 นี ้เน่ืองจากหากภาครัฐ

ผ่อนคลายมาตรการการป้องกัน COVID-19 แล้ว หน่วยธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีต้องปฏิบตัิตามมาตรการของภาครัฐ

ดงักล่าว ก็จะสามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้โดยทนัที เช่น ภาครัฐมีการอนุญาตให้เปิดสถานบนัเทิง ไม่ว่าจะเป็น 

ผบั บาร์ ร้านคาราโอเกะ เป็นต้น ธุรกิจงานจ้างศิลปินของบริษัท ก็จะกลบัมาดําเนินงานได้ตามปกติ หรือหากมี

การอนุญาตให้จัดแสดงคอนเสิร์ตได้แล้ว ธุรกิจ Showbiz ก็จะสามารถดําเนินงานได้ตามปกติ เป็นต้น โดย

นอกจากท่ีบริษัทฯ จะให้ความดูแลในเร่ืองความปลอดภัยของพนกังานในช่วง COVID-19 แล้ว บริษัทฯ มีการ

วางแผนเพ่ือจะนําพาธุรกิจของบริษทัฯ ให้สามารถดําเนินต่อไปได้อย่างยัง่ยืนอีกด้วย ทัง้นี ้ขอยกตวัอย่างให้ผู้ ถือ

หุ้นได้เห็นภาพได้อย่างชดัเจนมากยิ่งขึน้ คือ ธุรกิจท่ีได้รับผิดกระทบจาก COVID-19 จนถูก Disrupt จนถึงขัน้ไม่

สามารถดําเนินธุรกิจได้นัน้ จะเป็นธุรกิจท่ีเกิดจากพฤติกรรมผู้บริโภคเปล่ียนแปลงไป ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่ได้รับ

ผลกระทบจากพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยพิจารณาได้จากจํานวนผู้ รับชมและรับฟังเพลงของ          

บริษัทฯ ท่ีไม่ลดลง 

 นางกานต์สุดา แสนสุทธิ์ ชีแ้จงดงันี ้

 1) สาเหตุผลท่ีบริษัทฯ มีอัตรากําไรสทุธิเมื่อเทียบกับยอดขาย (NPM) ในแต่ละปีไม่สมํ่าเสมอ เน่ืองจากในแต่ละปีมี

สถานการณ์และเหตุการณ์ท่ีแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามหลังจากท่ีผู้ ถือหุ้นได้อนุมัติให้บริษัทฯ นําเงินสํารองตาม

กฎหมาย และโอนส่วนเกินกว่ามลูค่าหุ้นสามญั เพ่ือชดเชยผลขาดทนุสะสม ทัง้หมดของบริษัทฯ ทําให้บริษัทฯ สามารถ

เร่ิมจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ โดยในปี 2562 เป็นปีท่ีบริษัทฯ มีผลประกอบการท่ีดี จากการดําเนินธุรกิจหลกัของกลุ่ม

บริษัทฯ ประกอบด้วยธุรกิจเพลงท่ีดําเนินงานโดยแกรมมี่ ธุรกิจโฮมช้อปปิง้ท่ีขายสินค้าผ่านรายการทีวี ท่ีดําเนินงาน

โดย โอ-ช้อปปิง้ ธุรกิจภาพยนตร์ และธุรกิจทีวีดิจิตอลท่ีดําเนินงานโดยบริษัทร่วมค้าของบริษัทฯ   ส่วนในอนาคต กลุ่ม

บริษัทฯ ก็ยงัคงจะมุ่งเน้นให้ความสําคญัต่อการดําเนินธุรกิจหลกัเหล่านีต้่อไป  

2) สําหรับเร่ืองเป้าหมาย Normal Bottom Line คณะกรรมการบริษัทได้ตัง้เป้าหมายไว้ในรูปของประมาณการงบ

กําไรขาดทนุและงบลงทนุ (Budget) สําหรับการดาํเนินงานในแต่ละปีอย่างชดัเจน ส่วนการดแูลควบคมุ จะมีการ

เฝา้ติดตามผลประกอบการท่ีเกิดขึน้จริงเปรียบเทียบกบั Budget ท่ีตัง้ไว้เป็นประจําทกุไตรมาส  

3) กําไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในปี 2562 ซึ่งมีจํานวน 375 ล้านบาท สามารถแยกเป็นรายหน่วย

ธุรกิจได้ดงันี ้ 

1. กําไรจากธุรกิจเพลง และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับเพลงทัง้หมด ซึ่งดําเนินงานโดยแกรมมี่ อยู่ประมาณ 274     

ล้านบาท  
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2. กําไรจากธุรกิจภาพยนต์ ท่ีดําเนินงานโดยบริษัท จีดีเอช จํากดั อยู่ท่ีประมาณ 70 ล้านบาท 

3. กําไรจากธุรกิจ Satellite อยู่ท่ีประมาณ 40 ล้านบาท 

4. ธุรกิจ  O-Shopping ท่ีหากในปี 2563 ไม่ เกิดวิกฤตการณ์ COVID-19 บริษัทฯ คาดการณ์ว่าธุรกิจ                        

O-Shopping จะมีผลประกอบการท่ีเติบโตสูงขึน้ แต่เน่ืองจากในปี 2562 O-Shopping มีผลขาดทุนอยู่ท่ี

ประมาณ 30 ล้านบาท 

5. ธุรกิจการลงทนุในกิจการร่วมค้า (Joint Venture : “JV”) ซึ่งหากพิจารณาจากงบการเงินในปีท่ีผ่านมาธุรกิจ 

JV จะมีผลขาดทนุอยู่ท่ีประมาณปีละ 200 – 300 ล้านบาท แต่ในปี 2562 บริษัทฯ รับรู้ผลขาดทนุของกิจการ

ร่วมค้า (ธุรกิจทีวีดิจิตอลในช่อง One 31 และช่อง GMM25) ตามสัดส่วนการถือหุ้ นอยู่เพียงประมาณ  

10 ล้านบาทเท่านัน้ 

6. กําไรจากธุรกิจอ่ืนๆ ประมาณ 10 – 20 ล้านบาท 

 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด ณ วันที่            

31 ธันวาคม 2562 

3. น.ส.บุษกร งามพสุธาดล ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ สอบถามดงันี ้

 บริษัทฯ วางกลยทุธ์ของบริษัทฯ อย่างไรในแต่ละหน่วยธุรกิจของ Portfolio และยงัคงอยู่ตามปี 2563 หรือไม่ 

 รายการหนีส้งสัยจะสูญจํานวน 50 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นหนีจ้ากอะไร และบริษัทฯ ดําเนินการอย่างไรกับหนี ้

ดงักล่าว เน่ืองจากเห็นว่ามลูค่าหนีส้งสยัจะสญูจํานวน 50 ล้านบาท เป็นสดัส่วนท่ีสงูมากเมื่อเทียบกับกําไรสทุธิ

จํานวน 312 ล้านบาท 

 นายภาวิต จิตรกร ชีแ้จงดงันี ้

 ในส่วนของกลุ่มธุรกิจมิวสิค ก็ยงัคงดําเนินงานตามลกัษณะรูปแบบเดิม เช่น ธุรกิจเทรดดิง้ (Trading) ก็ยงัคงทํา

การขายสินค้าเช่นเดิม ทัง้นี ้เน่ืองจากในช่วงสถานการณ์ COVID-19 การเดินทางไปยงัต่างจงัหวดัของประชาชน

ลดลงส่งผลกระทบต่อลูกค้าท่ีชื่นชอบการซือ้สินค้าเพลง แต่ไม่ชอบการ Streaming Music ทําให้บริษัทฯ มีการ

ขยายเพ่ิมจํานวนร้านค้าให้เข้าไปสู่ชุมชนมากขึน้ เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มลกูค้าประเภทดงักล่าว สําหรับธุรกิจ Digital 

Music ในภาพรวมนัน้ จะมีรายได้มาจากการทําสญัญาผกูพนักับคู่ค้าร่วม ทําให้แนวโน้มบริษัทฯ ยงัคงมีกระแส

เงินสดเข้ามาอยู่อย่างต่อเน่ือง ทัง้นี ้ภาพรวมในการดําเนินงานของธุรกิจ Digital Music ต่อจากนีก้็จะมีการเจรจา

กับแพลตฟอร์มทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ สําหรับกลุ่มธุรกิจจัดเก็บค่าลิขสิทธ์ิ (“MPI”) จะต้องหยุด

ดําเนินการตามประกาศของหน่วยงานภาครัฐในเร่ืองมาตรการป้องกันโรค COVID-19 แต่เมื่อใดท่ีหน่วยงาน

ภาครัฐประกาศให้มีการจัดคอนเสิร์ต หรือจัด Event ได้ อนุญาตให้ร้านค้าคาราโอเกะ ผับ บาร์ สามารถเปิด 

ทําการได้ ธุรกิจ MPI ก็จะสามารถกลับมาดําเนินธุรกิจได้ตามปกติ สําหรับธุรกิจ Showbiz นัน้ จะมีลูกค้าเป็น 

Sponsorship & Artist Management นัน้ จะเป็นรูปบบธุรกิจแบบ B2B คือ จะไม่มีการยกเลิกการจัดคอนเสิร์ต 

แต่จะเป็นการเล่ือนการจดัคอนเสิร์ตมาจดัในช่วงไตรมาส 4/2563 แทน ดงันัน้ ลกูค้า Sponsorship ก็จะตามมา

สนับสนุนในช่วงดังกล่าวเช่นกัน ยกเว้นกรณีท่ีไม่สามารถจัดหาสถานท่ีในการจดัคอนเสิร์ตในช่วงดังกล่าวได้ 

บริษัทฯ ก็มีความจําเป็นท่ีจะต้องเล่ือนไปจดัคอนเสิร์ตในช่วงไตรมาสท่ี 1/2563 หรือไตรมาสท่ี 2/2563 แทน ทัง้นี ้

สําหรับลูกค้า Sponsorship ก็จะมีการว่าจ้างศิลปินของบริษัทฯ ในการทําการตลาดของลูกค้าเอง ในส่วนนี ้

บริษัทฯ ก็ได้เสนองานให้เป็นรูปแบบทางออนไลน์มากขึน้ ซึ่งส่ิงเหล่านีถื้อเป็นการปรับกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัทฯ 

แต่ไม่ได้เป็นการปรับธุรกิจจนทําให้สภาพการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ สญูหายไป ทัง้นี ้ส่วนธุรกิจสดุท้าย คือ
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ธุรกิจขายสินค้า ซึ่งบริษัทฯ กําลงัจะมีการเปิดตวัสินค้าใหม่ในเร็วๆ นี ้โดยสรุปคือ บริษัทฯ ยงัคงดําเนินงานตาม

แผนระยะกลางซึง่ไม่มีการปรับเปล่ียนธุรกิจไปจากปกติ แต่เป็นการหยดุดําเนินธุรกิจบางหน่วยธุรกิจ เพ่ือเป็นการ

ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในช่วง COVID-19 นี ้เท่านัน้ และพร้อมท่ีดําเนินธุรกจิเมื่อภาครัฐมีประกาศ

ยกเลิกมาตรการ COVID-19 ต่อไป 

 นางกานต์สุดา แสนสุทธิ์ ชีแ้จงดงันี ้

 เรียนชีแ้จงเพ่ิมเติมจากท่ีคณุภาวิต ได้อธิบายไว้ในข้างต้น คือ สําหรับการดําเนินธุรกิจอ่ืนๆ บริษัทฯ ก็ยงัคงมุ่งมัน่

ตัง้ใจดําเนินธุรกิจตามแผนท่ีวางไว้ เพ่ือรักษาผลการดําเนินงานให้เทียบเท่าหรือให้ดีขึน้กว่าปีท่ีผ่านมา 

 รายการหนีส้งสยัจะสญูจํานวน 49 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นหนีส้งสยัจะสญูของธุรกิจมิวสิคประมาณ 30 ล้านบาท 

ซึ่งหน่วยงานมิวสิคมีรายได้อยู่ท่ีประมาณ 4,000 ล้านบาท หนีส้งสัยจะสูญของหน่วยธุรกิจจัดเก็บลิขสิทธ์ิ

ประมาณ 10 ล้านบาท  หนีส้งสัยจะสูญของบริษัท จีดีเอช จํากัด ประมาณ 5 ล้านบาท และจากธุรกิจอ่ืนๆ 

ประมาณ 4 ล้านบาทโดยหนีส้งสยัจะสญูคิดเป็น 0.7% ของรายได้รวม 

 

วาระที่ 10  เร่ืองอื่นๆ 

4. นายนพคุณ จูงพิริยะพงษ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดงันี ้

 สําหรับบริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จํากัด ในช่วงไตรมาสท่ี 3/2563 – 4/2563 ท่ีต้องจดัคอนเสิร์ตโดยท่ีผู้ชมต้องนัง่เว้น

ระยะห่าง (เว้นท่ีนัง่) ทําให้ขายตัว๋ได้น้อยลง บริษัทฯ จะมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร เพ่ือให้รายได้จากการขายบตัร

คอนเสิร์ตใกล้เคียงกบัปี 2562 

 นายภาวิต จิตรกร ชีแ้จงดงันี ้

 สําหรับมมุมองของบริษัทฯ เห็นวา่ในภาพรวมเร่ืองการจดัคอนเสิร์ตนัน้ มีปัจจยัหลกัท่ีส่งผลกระทบต่อผู้จดังาน คือ  

1) ทางภาครัฐได้มีนโยบายให้ทางผู้จดัจํากัดจํานวนผู้ เข้าชมคอนเสิร์ต ทําให้จํานวนการขายบัตรคอนเสิร์ตนัน้

ลดลง ส่งผลต่อรายได้ท่ีบริษัทฯ จะได้รับก็ลดลงด้วยเช่นกนั ทัง้นี ้ในการจดัคอนเสิร์ตนัน้ เป็นความร่วมมือ

ระหว่างผู้ ให้บริการสถานท่ีจดังาน กับทางผู้จดัคอนเสิร์ต ดงันัน้ ทางผู้ ให้บริการสถานท่ีก็ต้องลดราคาค่าเช่า

สถานท่ีให้แก่ผู้จดัคอนเสิร์ตด้วยเช่นกนั  

2)  ผู้ให้บริการเช่าอปุกรณ์การจดังาน  และผู้ให้บริการออกแบบงาน ก็จะต้องมีการปรับราคาค่าบริการให้เหมาะสม

กั บ ข น า ด ข อ ง ค อ น เ สิ ร์ ต ท่ี จ ะ จั ด ขึ ้น ด้ ว ย เ ช่ น กั น  ดั ง นั ้น  ห ลั ก ใ น ก า ร จั ด ค อ น เ สิ ร์ ต ทั่ ว ไ ป  

ณ ขณะนี ้คือ หากการขายบัตรคอนเสิร์ตได้ประมาณ 60% ทางด้านต้นทุนการผลิตก็จะต้องลดลงประมาณ 

40% ด้วยเช่นกัน เพ่ือให้อุตสาหกรรมการนีย้ังคงอยู่ได้ โดยการจัดคอนเสิร์ตจะไม่สามารถจัดได้ตามขนาด 

(Scale) ท่ีวางแผนไว้เดิม แต่ก็ยงัคงสามารถสร้างกําไรได้อยู่ แม้ว่าจะไม่ได้กําไรเท่ากับเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ตัง้แต่

ก่อนจะเกิดสถานการณ์ COVID-19 นี ้อย่างไรก็ตามหากบริษัทฯ ไม่สามารถลดต้นทุนในการจดัคอนเสิร์ตได้ 

เช่น ผู้ ให้บริการสถานท่ีไม่ยินยอมท่ีจะปรับลดราคาค่าบริการ เป็นต้น บริษัทฯ ก็อาจจะพิจารณาแนวทางการ

เพ่ิมรอบการจดั เพ่ือให้ได้จํานวนการขายบตัรและสร้างกําไรให้แก่บริษัทฯ ได้ด้วยเช่นกนั ทัง้นี ้เห็นว่าทาง บจก.

เอ-ไทม์ มีเดีย กน่็าจะมีมมุมองในเร่ืองนี ้เป็นในทิศทางเดียวกบับริษัทฯ ตามท่ีได้เรียนชีแ้จงไว้ในข้างต้นนี ้

5. นายกิตติธัช ออไอศูรย์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดงันี ้

 เก่ียวกับภาพลกัษณ์ของบริษัทฯ สืบเน่ืองจากปัญหาทางโซเชียลท่ีมีการขู่ฆ่าศิลปิน และการล่วงละเมิดทางเพศ 

(Sexual harassment) ซึง่ตัง้แต่ช่วงต้นปี 2563 บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จํากดั (“GMMTV”) ซึง่เป็นบริษัทในเครือของ
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บริษัทฯ ได้ละเลยและปฏิบตัิต่อศิลปินอ่ืนอย่างไม่มีมีความเท่าเทียม จนเมื่อไม่ก่ีสปัดาห์ท่ีผ่านมาทาง GMMTV 

ได้มีการดําเนินคดีเก่ียวกับเร่ืองนีเ้ป็นครัง้แรก จากกรณีท่ีทําให้ศิลปินเส่ือมเสียชื่อเสียงและดําเนินคดีตาม พรบ.

คอมพิวเตอร์ฯ จึงขอสอบถามว่า GMMTV มีบรรทดัฐานอย่างไรในการรักษาภาพลกัษณ์ของศิลปินและปกป้อง

ศิลปินอย่างไร โดยตนขอฝากความคิดเห็นไปยงัผู้บริหารของ GMMTV ว่าให้มีการรับฟังเสียงของลกูค้าและผู้ ถือ

หุ้นเพ่ือรักษาภาพลกัษณ์ของแกรมมี่ให้มากขึน้ และตนเห็นว่าเหตกุารณ์ท่ีรุนแรงต่อชีวิต ทาง GMMTV ปฏิบตัิการ

ได้น้อยกว่าเร่ืองการเสียชื่อเสียงในเร่ืองอ่ืนๆ 

     นางณัฐศิริ ตัง้เกียรติศิลป์ ชีแ้จงดงันี ้

 บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จํากัด (“GMMTV”) เป็นบริษัทท่ีถือหุ้นร่วมกันระหว่างบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ 

จํากัด และบริษัทฯ จึงถือว่า GMMTV เป็นบริษัทร่วมค้าของบริษัทฯ โดยในเบือ้งต้นทาง GMMTV ได้ดูแล พฒันา

ทักษะและภาพลักษณ์ของศิลปินมาโดยตลอด โดยเฉพาะกรณีท่ีมีการกล่าวอ้างหรือข่มขู่ในทางเส่ือมเสียต่อ

ศิลปิน บริษัทฯ จะพิจารณาข้อเท็จจริงว่ามีมูลความจริงอย่างไร เป็นจริงตามท่ีกล่าวอ้างหรือไม่ โดยจะมีการ

สืบสวนหาข้อเท็จจริงให้เป็นท่ีเหตุยุติก่อน จากนัน้ บริษัทจึงจะดําเนินการตามกฎหมายต่อไป ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้

เคารพถึงสิทธิส่วนบุคคล จึงจําเป็นต้องดําเนินการด้วยความระมดัระวงั ทัง้นี ้ในประเด็นคําถามท่ีเก่ียวเน่ืองกับ 

GMMTV ในเร่ืองบรรทัดฐานในการปกป้องดูแลบริษัท ศิลปิน การบริหารจัดการดูแลศิลปิน ตลอดจนชื่อเสียง

ภาพลกัษณ์โดยรวมของบริษัทนัน้ ทาง GMMTV ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของ GMMTV ดแูลและดําเนินการ

ในเร่ืองนี ้โดยได้เข้าแจ้งความท่ีกองบงัคบัการปราบปรามการกระทําผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพ่ือ

ดําเนินคดีกบัผู้ ท่ีใช้โซเชียลมีเดียท่ีก่อให้เกิความเสียหายกบับริษัทฯ และศิลปิน ในชัน้นีอ้ยู่ในระหว่างการติดตาม 

สอบสวน และการดําเนินคดี 

6. น.ส.บุษกร งามพสุธาดล ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ ส่งคําถามมาสอบถามดงันี ้

 เน่ืองจากธุรกิจส่ือเป็นธุรกิจท่ีถูก Disrupt บริษัทฯ มีกลยุทธ์อย่างไรบ้าง เพ่ือให้บริษัทฯ เติบโตและดําเนินงาน

ต่อไปได้ 

 ในขณะท่ีกําไรสุทธิของปี 2560 และปี 2561 ไม่สูงเท่าใด แต่ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้ กําไรสุทธิ และกําไร

ขัน้ต้น ท่ีสงูขึน้กว่าปีท่ีผ่านมา อะไรคือสาเหตท่ีุทําให้อตัรากําไรสทุธิของปี 2562 สงูขึน้ถึง 5% 

 และอะไรคือสาเหตท่ีุทําให้อตัรากําไรสทุธิในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2563 ลดลงเหลือเพียง 3% 

นางสาวบุษบา ดาวเรือง ให้ข้อมลูดงันี ้

 ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการดําเนินกลยุทธ์ธุรกิจส่ือให้ครอบคลุมในทุกรูปช่องทาง ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นส่ือ

โทรทศัน์  วิทย ุ และยงัได้ขยายไปยงัส่ือแบบ Online ผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆ ท่ีอยู่ในความนิยมต่างๆ แล้ว 

นางกานต์สุดา แสนสุทธิ์ ให้ข้อมลูดงันี ้

 สาเหตุท่ีทําให้อตัรากําไรสุทธิของปี 2562 สูงขึน้ถึง 5% ส่วนใหญ่เกิดจาก 2 สาเหตุหลักคือธุรกิจเพลงของกลุ่ม

บริษัทท่ีได้รับการตอบรับท่ีดีกว่าปีท่ีผ่านมา และผลขาดทุนท่ีลดลงของการลงทุนในการร่วมค้าและการลงทุนใน

บริษัทร่วม  

 สาเหตท่ีุทําให้อตัรากําไรสทุธิในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2563 ลดลงเหลือเพียง 3% เน่ืองจากธุรกิจ Showbiz และ 

Artist Management ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเหตกุารณ์แพร่ระบาด Covid-19  


