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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จาํกัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 

ประชุมเมื่อวันศุกรท์ี ่3 กรกฎาคม 2563 เร่ิมประชุมเวลา 14.06 นาฬิกา 

ณ ห้อง Auditorium ชั้น 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส 

เลขที ่50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

 

นายไพบูลย ์ดํารงชัยธรรม ประธานกรรมการไดม้อบหมายให ้นางสาวบุษบา ดาวเรือง รองประธานกรรมการ               

ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม (“ประธาน”) โดยประธานไดม้อบหมายให ้นางโสมสุดา ร่วมภูมิสุข เลขานุการบริษัทเป็น

ผูด้าํเนินการประชมุ (“ผู้ดาํเนินการประชุม”) 

แจ้งองคป์ระชุม 

พิธีกรไดส้รุปจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 (“ที่ประชุม”) ของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 

จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กล่าวคือ มีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน 45 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้432,428,975 หุน้                  

มีผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุมแทน จาํนวน 79 ราย นับจาํนวนหุน้ได ้158,372,598 หุน้ โดยในจาํนวนนีม้ีผูถื้อหุน้ท่ี

มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ จาํนวน 27 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้143,468,996 หุน้ ดงันัน้ เมื่อนบัรวมจาํนวนผูถื้อหุน้

ท่ีมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าประชุมแทน มีจํานวนรวม 124 ราย  รวมเป็นจํานวนหุ้นทั้งสิ้น 

590,801,573 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.0534 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิัทฯ จาํนวน 819,949,729 หุน้ จึงถือว่า

ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 

พิธีกรไดแ้จง้ต่อท่ีประชมุถึงมาตรการรกัษาความปลอดภยัของอาคารซึ่งเป็นสถานท่ีประชมุ กล่าวคือในกรณีท่ีเกิดเหตุ

เพลิงไหมแ้ละไดย้ินสัญญาณเตือนภัย ขอใหใ้ชท้างออกฉุกเฉินซึ่งมีทั้งหมด 3 ทาง ดังท่ีปรากฎบนหนา้จอ โดยจะมีเจา้หนา้ท่ี

รกัษาความปลอดภยัคอยดแูลและใหค้าํชีแ้นะอยู่บรเิวณทางออกฉกุเฉินดงักล่าว 

เปิดการประชุม 

หลังจากแจ้งองคป์ระชุมและมาตรการรักษาความปลอดภัยแลว้ พิธีกรไดเ้ชิญประธานกล่าวตอ้นรับผู้ถือหุ้นและ 

ผูร้บัมอบฉนัทะทกุท่านเขา้สู่การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 

ประธานไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทุกท่านเขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 และกล่าว

เปิดการประชุม จากนั้นประธานไดก้ล่าวต่อว่าเน่ืองดว้ยสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 

2019 (“COVID-19”) ท่ีมีการระบาดเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองและเริ่มกระจายเป็นวงกวา้งมากขึน้ ตัง้แต่ช่วงเดือนมีนาคม 2563 

ประกอบกับรฐับาลไดม้ีประกาศจากหวัหนา้ผูร้บัผิดชอบในการแกไ้ขสถานการณฉ์ุกเฉินในส่วนท่ีเก่ียวกบัความมั่นคง เร่ือง หา้ม

การชมุนมุ การทาํกิจกรรม ท่ีมีลกัษณะท่ีเส่ียงต่อการแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 นัน้ ดว้ยความห่วงใยต่อท่านผูถื้อหุน้ทาํให้

คณะกรรมการบริษัท ไดม้ีมติตอ้งเล่ือนจัดการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ซึ่งเดิมจะตอ้งจดัภายในเดือนเมษายนของทุกปี ออกไป

จนกว่าสถานการณจ์ะคล่ีคลายและมีสภาวการณท่ี์เหมาะสมต่อการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ โดยภายหลงัจากท่ีคณะกรรมการ

บริษัทไดต้ิดตามสถานการณ์ในเร่ืองนีอ้ย่างใกลช้ิด  และเห็นว่าในปัจจุบันสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  

ไดเ้ริ่มคล่ีคลายและมีสภาวการณ์ท่ีเหมาะสมต่อการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแลว้ จึงไดอ้นุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุน้

ประจาํปี 2563 ขึน้ในวนันี ้ 
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บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ  และเพ่ือให้เป็นไปตาม

พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  บริษัทฯ ไดแ้จง้ประกาศการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล สาํหรบัการประชมุ 

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 บรษิัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จาํกดั (มหาชน) ใหท้กุท่านไดร้บัทราบตามรายละเอียดเอกสารท่ีไดแ้นบไปพรอ้ม

หนังสือเชิญประชุม   รวมทั้งบริษัทฯ ขอเรียนแจง้เพ่ิมเติมว่าบริษัทฯ จะทาํการบันทึกภาพถ่าย และภาพเคล่ือนไหวของการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ  เพ่ือใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และส่ือส่ิงพิมพ์  

โดยภาพถ่ายและภาพเคล่ือนไหวของการประชุมนี ้อาจปรากฏภาพของท่านท่ีเข้าร่วมประชุมในครัง้นี ้แต่จะไม่มีการระบุ

รายละเอียดตวับคุคลท่ีเขา้มารว่มงานแต่อย่างใด 

ทัง้นี ้ดว้ยความห่วงใยตอ่สขุภาพของผูเ้ขา้รว่มประชมุ จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 บรษิัทฯ จึง

ขอความร่วมมือทุกท่านโปรดปฏิบัติตนตามมาตราการป้องกันควบคุมโรค COVID-19 ของผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งรายละเอียด

ปรากฎในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563  ท่ีบริษัทฯ ไดจ้ัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแลว้ โดยบริษัทฯ ใคร ่

ขอความร่วมมือใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุมโปรดปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครดั โดยมาตรการตามขอ้ปฏิบตัินัน้ 

จะเพ่ิมกระบวนการและวิธีการตามขัน้ตอนต่างๆ ซึ่งทาํใหก้ารเขา้รว่มประชมุของท่านผูถื้อหุน้อาจมีความล่าชา้และไม่ไดร้บัความ

สะดวก ทัง้นี ้บริษัทฯ จาํเป็นท่ีตอ้งดาํเนินการประชุมใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลาท่ีสัน้ กระชบั เพ่ือลดเวลาในการท่ีคนจาํนวนมาก 

มารวมอยู่ในท่ีเดียวกนั   รวมทัง้ขอความร่วมมือใหทุ้กท่านกรุณาสวมหนา้กากอนามยัตลอดระยะเวลาท่ีอยู่ในสถานท่ีจดัประชมุ 

รวมทั้งงดรบัประทานอาหารในบริเวณสถานท่ีจดัประชุมดว้ย ซึ่งบริษัทฯ ไดจ้ัดท่ีนั่งสาํหรบัผูถื้อหุน้ในหอ้งประชุมหลักโดยเวน้

ระยะห่างระหว่างท่ีนั่งไม่นอ้ยกว่า 1.5 เมตร รองรบัผูถื้อหุน้ไดไ้ม่เกิน 30 ท่ีนั่ง และจดัเตรียมท่ีนั่งสาํรองภายนอกหอ้งประชมุโดย

เวน้ระยะห่างระหว่างท่ีนั่งไม่นอ้ยกว่า 1.5 เมตร เช่นเดียวกนั ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดท้าํการถ่ายทอดบรรยากาศการประชมุสดระหว่าง

หอ้งประชมุหลกัและหอ้งประชมุสาํรองไวด้ว้ย 

บริษัทฯ ยงัคงตระหนกัถึงความสาํคญัและสนบัสนุนแนวทางการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสและความ

เชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุน้ ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ดังนั้น ในการจัดประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกครัง้ บริษัทฯ จะ

คาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้และปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งบริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายชื่อบุคคลท่ีมี

คุณสมบตัิเหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัทฯ รวมทัง้เสนอวาระการประชุมล่วงหนา้สาํหรบัการประชุมสามญั 

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯ ท่ี www.gmmgrammy.com ตัง้แต่วนัท่ี 30 ตุลาคม 2562 ถึง วนัท่ี 30 มกราคม 

2563 อย่างไรก็ตาม ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือรบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการหรือเสนอวาระการประชมุ

เขา้มายงับรษิัทฯ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 รายงานผูส้อบบัญชีและงบการเงิน 

และเอกสารประกอบการประชุม ทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านทางเว็บไซตบ์ริษัทฯ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ย

กว่า 30 วัน คือตัง้แต่วันท่ี 2 มิถุนายน 2563  สาํหรบัรายงานประจาํปี 2562 ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บริษัทฯ ได้

เผยแพรผ่่านทางเว็บไซตบ์รษิัทฯ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกวา่ 66 วนั ก่อนวนัประชมุ คือตัง้แต่วนัท่ี 27 เมษายน 2563 ทัง้นี ้

เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกและใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชมุและขอ้มลูประกอบการประชมุ 

หลงัจากนัน้ ประธานจึงกล่าวแนะนาํคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะผูบ้ริหารของบริษัทฯ ท่ีปรกึษา

กฎหมาย และผูส้อบบญัชี ท่ีเขา้รว่มประชมุ ดงัมีรายชื่อต่อไปนี ้

กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม   จาํนวน 11 ท่าน (คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด) ดงันี ้

1. นายไพบลูย ์ดาํรงชยัธรรม  ประธานกรรมการ / ประธานท่ีปรกึษาบรษิัท 
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2. ดร.นรศิ ชยัสตูร    ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด 

      ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

3. นางสาวบษุบา ดาวเรือง   รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง /  

     ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการและจรยิธรรมธุรกิจ / ประธาน 

กรรมการบรหิารกลุ่ม / กรรมการ (กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม) /  

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุ่ม 

4. นายสวุิทย ์มาไพศาลสิน   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาํหนด 

      ค่าตอบแทน /กรรมการกาํกบัดแูลกิจการและจรยิธรรมธุรกิจ 

5. นายชนิตร ชาญชยัณรงค ์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

6. นายวราธร วงศส์ว่างศิร ิ   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกํากับดูแลกิจการ 

      และจรยิธรรมธุรกิจ 

7. ดร.ลกัขณา ลีละยทุธโยธิน  กรรมการ 

8. นางสายทิพย ์มนตรีกลุ ณ อยธุยา  กรรมการ (กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม)  

9. นางสาวสวุิมล จึงโชติกะพิศิฐ  กรรมการ (กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม) / กรรมการสรรหาและกาํหนด 

      ค่าตอบแทน / ท่ีปรกึษาบรษิัท 

10. นายภาวิต จิตรกร   กรรมการ (กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม) / กรรมการบรหิารความเส่ียง /  

กรรมการกาํกบัดแูลกิจการและจรยิธรรมธุรกิจ/ กรรมการบรหิารกลุ่ม / 

ประธานจา้หนา้ท่ีบรหิารสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค 

11. นายฟ้าใหม่ ดาํรงชยัธรรม  กรรมการ (กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม) / กรรมการบรหิารความเส่ียง/ 

กรรมการบรหิารกลุ่ม / ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลยทุธธ์ุรกจิมวิสิค 1 

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม   จาํนวน 2 ท่าน ดงันี  ้

1. นางกานตส์ดุา แสนสทุธิ์   ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงนิ / กรรมการบรหิารความเส่ียง /   

กรรมการบรหิารกลุม่ 

2. นางณฐัศิร ิตัง้เกียรติศิลป์   รองกรรมการผูอ้าํนวยการ ฝ่ายกฎหมายและกจิการกาํกบัดแูล 

ผู้บริหารทีล่าประชุม   จาํนวน 1 ท่าน ดงันี ้

1. นายสมภพ บษุปวนิช   ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลยทุธธ์ุรกิจมวิสิค 2 /  

กรรมการบรหิารความเส่ียง / กรรมการบรหิารกลุ่ม 

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด   จาํนวน 2 ท่าน ดงันี ้

1. นายเติมพงษ์ โอปนพนัธ ์   ผูส้อบบญัชีของ บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  

2. นางสาวพชัรี ตนัติพิทกัษ์กลุ  ผูช้่วยผูส้อบบญัชี  

โดยการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในวนันี ้นางสาวพชัรี ตนัติพิทกัษ์กลุ ทาํหนา้ท่ีเป็น  “Inspector” ในการเป็นสกัขีพยานการ

ตรวจนบัคะแนนเสียงและดแูลการประชมุใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 

นอกจากนีป้ระธานไดก้ล่าวตอ้นรบั อาสาพิทักษ์สิทธิผูถื้อหุน้ ซึ่งเป็นผูร้บัมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

ท่ีเขา้รว่มการประชมุในครัง้นี ้
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จากนัน้ประธานไดม้อบหมายใหผู้ด้าํเนินการประชมุ ดาํเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ 

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ผูด้าํเนินการประชุมไดเ้รียนแจง้ใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทุกท่านทราบถึง 

การใชร้หสัคิวอาร ์(QR Code) สาํหรบัดาวนโ์หลดรายงานประจาํปี 2562 ดงันี ้

สืบเน่ืองจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะ 

นายทะเบียนหลกัทรพัยไ์ดพ้ฒันาระบบเพ่ือใหบ้รษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยส่งเอกสารการประชมุผูถื้อหุน้

และรายงานประจาํปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผ่์านรหัสคิวอาร ์(QR Code) ใหผู้ถื้อหุน้สามารถเรียกดูขอ้มลูไดอ้ย่างสะดวกและ

รวดเรว็  เพ่ือประหยดัทรพัยากร  ลดภาวะโลกรอ้น ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดขอ้มลูผ่าน QR Code ตามขัน้ตอนต่อไปนี ้

สาํหรับระบบปฏิบัติการ iOS (iOS 11 ขึน้ไป) 

1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

2. สแกน (หนักลอ้งถ่ายรูปบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีส่องไป) ท่ี QR Code 

3. หนา้จอจะมีขอ้ความ (Notification) ขึน้มาดา้นบน ใหก้ดท่ีขอ้ความนัน้ เพ่ือดขูอ้มลูประกอบการประชมุ 

หมายเหตุ:  กรณีท่ีไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน 

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

สาํหรับระบบปฏิบัติการ Android 

1. เปิดแอปพลิเคชนั QR Code Reader, Facebook หรือ Line 

ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line 

 เขา้ไปใน Line แลว้เลือก add friend (เพ่ิมเพ่ือน)  

 เลือก QR Code 

 สแกน QR Code 

2. สแกน QR Code เพ่ือดขูอ้มลูประกอบการประชมุ 

หลงัจากนัน้ ผูด้าํเนินการประชุมกล่าวเชิญใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะรบัฟังรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงและ

การนับคะแนนเสียงเป็นมติท่ีประชุม สาํหรบัการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี ผ่านเทปวีดีทัศนบ์ันทึกภาพและเสียง (VTR)  

(เทปวีดีทศันม์ีความยาว ประมาณ 5 นาที) ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

ขอ้ที ่1 ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั มาตรา 107 (1) และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 31 (1) กาํหนดว่า 

ในกรณีปกติ ใหถ้ือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยใหน้บัหุน้หนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถา้มี

คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด  

ขอ้ที ่2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะผูถ้ือหุน้ที่ออกเสียง “ไม่เห็น

ดว้ย” หรือ “งดออกเสยีง” เท่านัน้ โดยผูด้าํเนนิการประชมุจะเรียนถามในแต่ละวาระว่า มีผูใ้ด “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสยีง” 

หรือไม่ ถา้มี ขอใหผู้ถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะแสดงตนและมอบบตัรลงคะแนนเสียงที่ไดอ้อกเสียงและลงนามกาํกบัเรียบรอ้ย

แลว้ใหก้บัเจา้หนา้ทีข่องบริษัทฯ  

ทัง้นี ้หากการประชมุผูถ้ือหุน้ในครัง้นัน้ มีวาระเลือกตัง้กรรมการ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัโครงการประเมินคณุภาพการจดั

ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี หรือ AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ขอใหผู้ถ้ือหุน้ออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้

กรรมการเป็นรายคนและบริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนทุกกรณี โดยผูด้าํเนินการประชมุจะเรียกชือ่บุคคลทีถู่กเสนอชื่อแต่งตัง้เป็น

กรรมการเป็นรายคน และจะเก็บบตัรจากผูถ้ือหุน้เฉพาะกรณีที่ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ก่อน และหลงัเสร็จสิน้การ
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ประชุมแลว้ขอใหผู้ถ้ือหุน้ทุกท่านทีไ่ดอ้อกเสียงลงคะแนน “เห็นดว้ย” ในวาระเลือกตัง้กรรมการ ส่งมอบบตัรลงคะแนนเสียงให้

เจา้หนา้ทีเ่พือ่เก็บเป็นหลกัฐานต่อไป 

ขอ้ที ่3 ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้ 

ขอ้ที ่4 กรณีทีผู่ถ้ือหุน้มอบฉนัทะใหผู้อ้ืน่มาประชมุแทน ใหถ้ือว่าผูร้บัมอบฉนัทะมีคะแนนเสยีงเท่ากบัจาํนวนคะแนน

เสียงที่ผูถ้ือหุน้ไดม้อบฉนัทะไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ ทัง้นี ้ใหถ้ือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผูถ้ือหุน้ไดอ้อกเสียง

ลงคะแนนไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ เป็นคะแนนเสยีงทีใ่ชน้บัเป็นมตทิีป่ระชมุ  

ขอ้ที ่5 การออกเสยีงลงคะแนน ตามหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก และแบบ ข จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงใน

แต่ละวาระได ้ส่วนการออกเสียงลงคะแนน ตามหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค จะสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงได ้ซึ่งหนงัสอืมอบ

ฉนัทะแบบ ค จะใชเ้ฉพาะกรณีเป็นผูถ้ือหุน้ต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้เท่านัน้  

ขอ้ที ่6 ในการนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระ ผูด้าํเนินการประชมุจะประกาศใหท้ีป่ระชมุทราบเมื่อปิดการลงคะแนนทกุ

ครัง้ก่อนทาํการประมวลผล โดยบริษัทฯ จะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระดว้ยการหกัคะแนนเสียงที ่“ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออก

เสยีง” ออกจากจาํนวนหุน้ทัง้หมดของผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีม่าลงทะเบียนเขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสียง และจะแจง้ผล

การนบัคะแนนใหท้ีป่ระชมุทราบในแต่ละวาระ  

กรณีทีไ่ม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย หรือ ไม่มีผูง้ดออกเสียง (แลว้แต่กรณี) ใหถ้ือว่าทีป่ระชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิตามทีม่ีการ

เสนอต่อทีป่ระชมุทกุประการ 

ขอ้ที ่7 แนวทางในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดงันี ้

1. เพือ่ใหก้ารประชมุเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและเป็นประโยชนส์ูงสดุต่อผูเ้ขา้ประชมุโดยรวม ดงันัน้ในทกุ

ระเบียบวาระ ถา้ผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งการแสดงความคิดเห็นหรือมีขอ้ซักถาม ขอใหย้กมือ

แสดงตน และขอใหเ้ขียนคาํถามหรือขอ้คิดเห็นลงในกระดาษ โดยขอใหร้ะบุว่าเป็นคาํถามจากผูถ้ือหุน้

หรือผูร้ับมอบฉันทะรวมทัง้ใหเ้ขียนชื่อและนามสกุลของท่านดว้ย  เพื่อที่เจ้าหนา้ที่จะไดเ้ก็บกระดาษ

คาํถามของท่านส่งใหแ้ก่ผูด้าํเนินการประชุม เพือ่แถลงคาํถามหรือขอ้คิดเห็นของท่านต่อทีป่ระชุมต่อไป  

โดยขอ้คิดเห็น หรือขอ้ซักถามขอใหม้ีใจความกระชบั ตรงประเด็นและเกี่ยวขอ้งกบัวาระที่นาํเสนอ ณ 

ขณะนัน้ แต่หากผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะจะสอบถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องอืน่ๆ นอกเหนือจาก

วาระที่กําหนด ขอใหน้าํเสนอในวาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ เพราะเป็นวาระที่เปิดกวา้งสาํหรับคาํถามหรือ

ความเห็นทั่วไป หรือสามารถถามกบัผูบ้ริหารไดห้ลงัเสร็จสิน้การประชมุ 

2. บริษัทฯ จะสรุปประเดน็คาํถามและคาํตอบทัง้หมดทีส่่งมาล่วงหนา้และทีส่อบถามในหอ้งประชมุโดยรวม

ไวเ้ป็นเอกสารแนบทา้ยรายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2563 ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่

ขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนั นบัแต่การประชุม

เสร็จสิน้  

3. เพือ่สุขอนามยัของส่วนรวม บริษัทฯ จะไม่จัดไมโครโฟนสาํหรบัการซกัถามใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบ

ฉนัทะ 

ขอ้ที ่8 ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นแลว้ ขอใหผู้ถ้ือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะมอบบัตรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ที่ของ 

บริษัทฯ เพือ่เก็บไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป 
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ผู้ดาํเนินการประชุมอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีการประมวลผลและนับคะแนนเสียงเป็นมติท่ีประชุม โดยระบบ

คอมพิวเตอร ์ดงันี ้

- ขัน้ท่ี 1 เจา้หนา้ท่ีจะบนัทึกคะแนนเสียงตามการลงทะเบียนของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุทัง้หมดเป็น “เห็นดว้ย” 

- ขัน้ท่ี 2 เจา้หนา้ท่ีจะหกัคะแนนเสียง “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” ออกตามการมอบฉนัทะทัง้หมด 

- ขัน้ท่ี 3 เจา้หนา้ท่ีจะหกัคะแนนเสียง “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” จากการยกมือและส่งบตัรในหอ้งประชมุ  

จากนัน้ผูด้าํเนินการประชมุจะสรุปผลการลงคะแนนต่อท่ีประชมุในแต่ละวาระ 

หลงัจากนัน้ ผูด้าํเนินการประชมุจึงขอเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 เม่ือวันที ่26 เมษายน 2562 

ผูด้าํเนินการประชมุเรียนเชิญประธานเป็นผูแ้ถลงต่อท่ีประชุม โดยประธานกล่าวว่ารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2562 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2562 (“รายงานการประชมุฯ”) ไดม้ีการบนัทึกรายละเอียด ผลการลงคะแนนเสียง 

มติท่ีประชมุในแต่ละวาระ พรอ้มทัง้คาํถาม คาํตอบต่างๆ ในท่ีประชมุ ไวต้ามความเป็นจรงิ จึงขอเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณารบัรอง

รายงานการประชมุฯ ดงักล่าว โดยบรษิัทฯ ไดเ้ผยแพรร่ายงานการประชมุฯ นีผ่้านทางเวบ็ไซตข์องบรษิัทฯ ซึ่งปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้

รายใดทกัทว้งหรือขอแกไ้ขมายงับรษิัทฯ 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะสอบถามขอ้สงสยัหรือแสดงความเห็นหากมีขอ้แกไ้ขในรายงาน

การประชมุฯ ดงักล่าว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีท่านใดขอแกไ้ขหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม จึงไดข้อใหท่ี้ประชมุพิจารณาลงมติ 

ในระหว่างวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุเพ่ิมขึน้จาํนวน 11 ราย คิดเป็นจาํนวนหุน้ 15,993 หุน้ รวมเป็นจาํนวนหุ้น

ทัง้สิน้ 590,817,566 หุ้น คิดเป็นจาํนวนผูเ้ขา้ประชมุทัง้สิน้ 135 ราย 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ดว้ยคะแนน

เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้(ปิดลงมติเวลา 14.30 นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นดว้ย 590,817,566    100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 590,817,566    100.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 0 - 

วาระที ่2 รับทราบการแถลงผลการดาํเนินงานในรอบปี 2562 และรับทราบรายงานประจาํปี 2562 

ผูด้าํเนินการประชมุไดเ้รียนเชิญประธานเป็นผูแ้ถลงต่อท่ีประชมุ  

ประธานกล่าวสรุปภาพรวมเสาํหรบัปี 2562 นัน้ บริษัทฯ มีความภูมิใจในผลประกอบการท่ีสามารถสรา้งผลกาํไรสทุธิ

สูงสุดในรอบ 8 ปี และยังมีมติจ่ายเงินปันผลครัง้แรกในรอบ 8 ปี จากความสาํเร็จของธุรกิจเพลงซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ 

สรุปไดด้งันี ้

-จงใจเวน้ว่าง- 
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• ในปี 2562 ธุรกิจเพลงแกรมมี่ไดแ้สดงถึงความสามารถในการปรบัตวัเขา้กับโลกดิจิทลัไดอ้ย่างมั่นคง เห็นไดจ้าก

ยอดรับชมและยอดติดตามท่ีเพ่ิมขึน้จากในแพลตฟอรม์ต่างๆ และยังคงสรา้งปรากฏการขายบัตรหมดสาํหรบั

คอนเสิรต์และเทศกาลดนตรีต่างๆ 

• ทางดา้นธุรกิจการลงทุนมีผลประกอบการท่ีดีขึน้อย่างชัดเจน ธุรกิจดิจิทัลทีวีช่อง One31 และ GMM25 ยังคง

เติบโตต่อเน่ืองจากความตัง้ใจสรา้งสรรคค์อนเทนตท่ี์ครองใจผูช้มทั่วทัง้ประเทศ 

• ธุรกิจโฮมชอ้ปป้ิง ในปีท่ีผ่านมา บริษัทไดเ้ขา้ซือ้หุน้ทัง้หมดจากผูร้่วมทุนต่างชาติ เน่ืองจากเล็งเห็นถึงศกัยภาพใน

การแข่งขนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณุภาพของฐานลกูคา้จาํนวนมากของ บรษิัท โอ ชอ้ปป้ิง จาํกดั 

• ธุรกิจภาพยนตร ์จีดีเอช559 มีการผลิตคอนเทนตใ์หม่ๆเพ่ือขยายฐานผูช้มไปยงัไปยงัผูช้มกลุ่มใหม่ๆ และสามารถ

ครองอนัดบัหน่ึงของภาพยนตรไ์ทยท่ีทาํรายไดส้งูสดุในปี 2562  

• ภาพรวมผลประกอบการปี 2562 ปรบัตวัดีขึน้ บริษัทฯ มีประสิทธิภาพในการทาํกาํไรดีกว่าปีก่อนและมีผลกาํไรท่ีดี

ขึน้ตามลาํดบั 

• สาํหรับแนวโนม้ในปี 2563 ในท่ามกลางสถานการณ ์COVID-19 ผลประกอบการของบริษัทฯ ไดร้บัผลกระทบ

บางส่วน ซึ่งในแต่ละธุรกิจไดร้บผลกระทบแตกต่างกันไป ทั้งนี ้บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะดาํเนินธุรกิจอย่างเต็ม

ความสามารถเพ่ือกา้วผ่านวิกฤติกาลในครัง้นีอ้ย่างดีท่ีสดุ 

ภาพรวมเหตุการณส์าํคัญทีเ่กิดขึน้ในรอบปี 2562 และไตรมาสแรกของปี 2563 โดยสรุปได้ดังนี ้

• เดือนเมษายน 2562 ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ มีมติอนุมตัิการโอนทุนสาํรองตามกฏหมาย จาํนวน 82 

ลา้นบาท และส่วนเกินมูลค่าหุน้สามัญ จาํนวน 2,951 ลา้นบาท เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี  

31ธันวาคม 2561 จาํนวน 3,033 ลา้นบาท 

• เดือนสิงหาคม 2562 ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ มีมติอนมุตัิจ่ายปันผลระหว่างกาลจากกาํไรสทุธิ งวด 6 เดือน

แรกของปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวม 82 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในเดือน

กนัยายน 2562 

• เดือนกันยายน 2562 บริษัทฯ เขา้ซือ้หุน้ GMM CJO Shopping Co., Ltd. จากผูถื้อหุน้เดิมจาํนวน 2,646,000 หุน้ ในราคา 

หุน้ละ 26.45 บาท ทาํใหส้ดัส่วนการลงทนุในบรษิัทย่อยดงักล่าวเปล่ียนแปลง จากรอ้ยละ 51 เป็นรอ้ยละ 100 

• เดือนมีนาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติอนุมตัิใหเ้ล่ือนการจดัประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ออกไป 

จากเดิมท่ีกาํหนดใหจ้ดัในช่วงเดือนเมษายน 2563 และมีมติอนุมตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกาํไรของบรษิัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุน้ละ 0.20 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวม 164 ลา้นบาท ซึ่งบริษัทฯ ไดจ้่ายเงิน 

ปันผลระหว่างกาลดงักล่าว ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2563 

สาํหรบัโครงสรา้งการถือหุน้และการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบนันัน้ คือการเป็นธุรกิจ Entertainment แบบครบ

วงจร โดยประกอบดว้ยธุรกิจเพลง ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง อนัไดแ้ก่ ธุรกิจโฮมชอ้ปป้ิง ธุรกิจจดัจาํหน่าย

กล่องรบัสญัญาณดาวเทียม และธุรกิจภาพยนตร ์ทัง้นี ้ในปัจจบุนับรษิัทฯ ดาํเนินธุรกิจดิจิทลัทีวี รว่มกบัพนัธมิตรทางธุรกิจผ่านการ

ลงทนุในกลุ่มบรษิัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกดั และกลุ่มบรษิัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ จาํกดั  

 

-จงใจเวน้ว่าง- 
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ทั้งนี ้ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการดาํเนินงานทัง้หมด เป็นจาํนวน 6,602 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 4 

ในขณะท่ีบริษัทฯ มีความสามารถในการทาํกาํไรสูงขึน้ ซึ่งภาพรวมสัดส่วนรายไดแ้ยกตามธุรกิจของกลุ่มแกรมมี่ ในปี 2562 

แบ่งเป็น  

 ธุรกิจเพลงรอ้ยละ 61 

 ธุรกิจโฮมชอ้ปป้ิงรอ้ยละ 26 

 ธุรกิจอ่ืนๆ รวมทัง้ภาพยนตรแ์ละส่วนงานย่อยตา่งๆคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 13 

 

นอกเหนือจากการใหค้วามสาํคญักับโอกาส และกลยทุธใ์นการประกอบธุรกิจแลว้ บรษิัทยงัคงใหค้วามสาํคญัต่อการพัฒนา

บุคลากรซึ่งเป็นรากฐานท่ีสาํคัญท่ีสุดของบริษัทฯ โดยมุ่งเนน้พฒันาขีดความสามารถของบุคคลากรใหส้ามารถรองรบักับเทคโนโลยี

และเทรนดข์องโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัใหค้วามสาํคญัต่อแผนการกาํกับดแูลกิจการท่ีดีเพ่ือใหส้มกับ

รางวลัการประเมินดา้นการกาํกับดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งบริษัทฯ 

ไดร้บัการประเมินในระดบัสงูสดุคือ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีท่ี 9 ดว้ย ทัง้นี ้บริษัทฯ มุ่งหวงัว่าการดาํเนินการดงักล่าวจะช่วยพฒันาให้

เป็นองคก์รท่ีสรา้งผลตอบแทนท่ีดีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นอย่างยั่งยืนสืบไป 
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และเพ่ือใหม้ั่นใจว่าบริษัทฯ มีนโยบายการกาํหนดความรบัผิดชอบ แนวปฏิบตัิ และขอ้กาํหนดในการดาํเนินการท่ีเหมาะสม 

บริษัทฯ มีเจตนารมณ ์และความมุ่งมั่นในการต่อตา้นการทุจริต เพ่ือป้องกันการคอรร์ปัชั่นในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ถึงแมว้่าจะ

ยงัไม่ไดเ้ขา้รว่มใน “แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ” แต่บริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบตัิเก่ียวกบัการต่อตา้น

การคอรร์ปัชั่นเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบตัิท่ีชดัเจนในการดาํเนินธุรกิจและพฒันาสู่องคก์รแห่งความยั่งยืนไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

 ต่อมาประธานไดม้อบหมายนายภาวิต จิตรกร  ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารของสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค  (“นายภาวิต”) 

นาํเสนอผลงานในปี 2562 ท่ีผ่านมา และทิศทางในการดาํเนินธุรกิจในปี 2563 ของสายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม มิวสิค  และมอบหมายให้

นางกานตส์ุดา แสนสุทธ์ิ ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน (“นางกานตส์ุดา”) เป็นผูแ้ถลงรายละเอียดผลการดาํเนินงานทางธุรกิจ 

รวมถึงคาํอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) ในปี 2562  ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ 

สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค โดยนายภาวิต จิตรกร  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค ไดช้ีแ้จงถึง

ภาพรวมธุรกิจมิวสิคในปีท่ีผ่านมา รวมถึงแนวทางการดาํเนินธุรกิจภายใตส้ถานการณ ์COVID-19 โดยสรุปดงันี ้

• ในปี 2562 ท่ีผ่านมา จีเอ็มเอ็ม มิวสิค สามารถสรา้งรายไดร้วมสงูถึง 4,014 ลา้นบาท มากท่ีสดุในรอบ 10 ปี ซึ่งเป็นผลมา

จาก 3 ธุรกิจหลกัท่ีมีอตัราเติบโตสงูสดุ ไดแ้ก่  

1) ธุรกิจ Digital Music ท่ีมีอตัราเติบโตสงูถึง 31% สรา้งรายรบั 1,123 ลา้นบาท ซึ่งยอดรายรบัทะลถุึง 1 พนัลา้นบาท

เป็นครัง้แรกตัง้แต่ดาํเนินธุรกิจนี ้ 

2) ธุรกิจ Showbiz ท่ีมีทัง้ส่วนของ Concert & Festival รวมไปถึงการสนบัสนุนของ Sponsorship  โดยในปีท่ีผ่านมา

ธุรกิจ Showbiz มีอตัราเติบโตขึน้ 36% ซึ่งเป็นธุรกิจท่ีมีอตัราการเติบโตสงูท่ีสดุในกลุ่มธุรกิจเพลง โดยมียอดรายรบั

อยู่ท่ี 524 ลา้นบาท  

3) ธุรกิจการบริหารลิขสิทธ์ิ ท่ีมีอตัราเติบโตขึน้ 25% โดยมียอดรายรบัท่ี 313 ลา้นบาทสงูท่ีสดุตัง้แต่ไดท้าํการบริหาร

จดัการลิขสิทธิ์ 

 

• ในปีท่ีผ่านมา รายไดข้องกลุ่มธุรกิจมิวสิค จาํนวน 4,014 ลา้นบาท มาจากรายไดข้อง 6 ธุรกิจ ประกอบไปดว้ย  

1) ธุรกิจ Sponsorship & Artist Management คิดเป็นสดัส่วน 35% มีรายไดอ้ยู่ท่ี 1,408 ลา้นบาท 

2) ธุรกิจ Digital Music คิดเป็นสดัส่วน 28% มีรายไดอ้ยู่ท่ี 1,123 ลา้นบาท 
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3) ธุรกิจ Showbiz คิดเป็นสดัส่วน 13% มีรายไดอ้ยู่ท่ี 524 ลา้นบาท 

4) ธุรกิจการบรหิารลิขสิทธิ์ คิดเป็นสดัส่วน 8% มีรายไดอ้ยู่ท่ี 313 ลา้นบาท 

5) ธุรกิจ Trading คิดเป็นสดัส่วน 7% มีรายไดอ้ยู่ท่ี 301 ลา้นบาท  

6) ธุรกิจอ่ืนๆ คิดเป็นส่ดส่วน 9% มีรายไดอ้ยู่ท่ี 345 ลา้นบาท 

• จากการเปล่ียนผ่านธุรกิจจากอดีต มาสู่รูปแบบ Digital Music รวมถึงมีการปรบัโครงสรา้งองคก์รและการท่ีพนกังานและ

ผูบ้รหิารทกุคนมีเป้าหมายพฒันาธุรกิจไปสู่โลกอนาคต ทาํใหต้ลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา บรษิัทฯ มีรายไดเ้ติบโตอย่าง

ต่อเน่ือง โดยปี 2560 มีรายไดอ้ยู่ท่ี 3,061 ลา้นบาท ปี 2561 มีรายไดอ้ยู่ท่ี 3,738 ลา้นบาท เติบโตขึน้ 22% และปี 2562 มี

รายไดอ้ยู่ท่ี 4,014 ลา้นบาท เติบโตขึน้ 7%  

• สดัส่วนรายไดข้องธุรกิจมิวสิคยงัคงเป็นธุรกิจหลกัในกลุ่มของ บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ท่ีมีสดัส่วนรายไดม้ากท่ีสดุถึง 61%  

• ในดา้นการผลิต แกรมมี่ยงัคงเป็นค่ายเพลงอนัดบั 1 ของประเทศในทกุแพลตฟอรม์ โดยไดส้รา้งสรรคเ์พลงออกมาสู่ตลาด 

สามารถครองใจผูฟั้งอย่างมากมาย โดยมีเพลงอยู่บนแพลตฟอรม์ออนไลนต์่างๆ ดงันี ้

 แพลตฟอรม์ YouTube ท่ีมียอดผูร้บัชม (ยอดการฟังเพลง) จาํนวน 16,000 ลา้นวิว (Million Views) มีจาํนวนสมาชิก 

(Subscribers) ของกลุ่มเพลงทัง้หมดถึง 74 ลา้นราย มียอดผูช้มเอ็มวีถึง 100 ลา้นวิว ซึ่งมากท่ีสดุในประเทศ  

 แพลตฟอรม์สาํหรบัการฟังเพลง อย่าง JOOX  นัน้ แกรมมี่ มีเพลงท่ีติดท็อปชารต์มากท่ีสดุเป็นจาํนวน 141 เพลง  

 แพลตฟอรม์ทวิตเตอรม์กีารตดิแฮชแท็ก #เป๊กผลิตโชค สงูสดุเป็นอนัดบั 1 ของทวติเตอร ์  

 แพลตฟอรม์เฟซบุค๊ ท่ีมียอดผูต้ดิตาม (followers) จาํนวน 46 ลา้นผรายย และมีผูก้ดไลคถ์งึ 112 ลา้นครัง้  

 

• เป้าหมายการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต คือการวางยทุธศาสตร ์“บนัได 3 ขัน้” โดยบนัไดทกุขัน้จะมีเร่ืองหลกั 

3 เร่ืองโดยแบ่งเป็น 

 บนัไดขัน้ท่ี 1 จะเนน้ Restructure – Refocus – Restabilize   

 บนัไดขัน้ท่ี 2 จะเนน้ Build – Invest – Aggregate   

 บนัไดขัน้ท่ี 3 จะเนน้ Infrastructure – Recurring – Sustainable  
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• ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา บรษิัทฯ ไดเ้พ่ิงจะผ่านพน้บนัไดขัน้แรกมาเท่านัน้ ตัง้แต่ 1) Restructure หรือ การปรบัโครงสรา้ง ถือ

เป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสดุในการปรบัฐานธุรกิจ ซึ่งเป็นการสรา้งความร่วมมือระหว่างความเชี่ยวชาญเดิมและความเชี่ยวชาญ

ใหม่ เพ่ือให้ทุกคนมีโอกาสไดท้าํในส่ิงท่ีตัวเองถนัดท่ีสุด 2) Refocus หรือ การมุ่งทาํส่ิงเดียวกัน เป็นการจัดระบบให้

ทีมงานขับเคล่ือนองคก์รโดยมุ่งไปท่ีส่ิงเดียว เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือไม่ใหธุ้รกิจเดินทางคลาดเคล่ือนจาก

เป้าหมายท่ีวางไว ้และ 3)  Restabilize หรือ การสรา้งเสถียรภาพของรายได ้ในการปรบัโครงสรา้งองคก์รจาํเป็นตอ้งมี

เสถียรภาพทางดา้นรายไดแ้ละกาํไรท่ีเติบโต การบรหิารธุรกิจเดิมใหเ้ติบโตและการหาแหล่งรายไดใ้หม่จึงเป็นเร่ืองสาํคญั 

นั่นจึงทาํใหไ้ดเ้ห็นการเติบโตของธุรกิจ Digital Music, ธุรกิจ Showbiz และธุรกิจการบริหารลิขสิทธ์ิ ทัง้นี ้บริษัทฯ กาํลงั

เดินเขา้สู่บนัไดขัน้ท่ี 2 ซึ่งคือเร่ืองของการสรา้ง แมว้่าแกรมมี่จะก่อตัง้และดาํเนินกิจการมาเป็นเวลา 37 ปีแลว้แต่ก็ยงัคง

มุ่งเนน้ท่ีจะสรา้งอย่างไม่หยุดน่ิงและต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นการสรา้งศิลปินใหม่ มีการลงทุนและการรวบรวม (Build – 

Invest – Aggregate) เพลงท่ีอยู่ในตลาด เพ่ือทาํใหบ้รษิัทฯ เดินหนา้มุ่งไปสู่บนัไดขัน้ท่ี 3 คือการเป็น Infrastructure ของ

อตุสาหกรรมเพลงใหไ้ดต้่อไป 

• ในเร่ืองของบันไดขั้นท่ี 2 คือเร่ืองของการสรา้งนั้น บริษัทฯ ไดว้างแผน 7 ยุทธศาสตรห์ลัก ซึ่งจะเป็นแผนแม่บทท่ีสาํคญัใน 

การขบัเคล่ือนธุรกิจในอีก 5 ปีขา้งหนา้ (2563 – 2568) เพ่ือใหธุ้รกิจจะยงัคงเติบโตอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน ซึ่งประกอบไปดว้ย 

 
1. ยุทธศาสตร ์New Content Strategy & New Artist Development ท่ีจะเนน้การทาํใหอ้ตุสาหกรรมเพลงกลบัมา

คึกคักอีกครัง้ โดยจะเนน้ 2 เร่ืองหลักทั้ง New Content Strategy หรือการสรา้งแนวเพลงใหม่ครบทุกหมวดหมู่

ครอบคลมุทกุ Segment และจะนาํรูปแบบการทาํเพลงแบบ Full Album ทัง้ในรูปแบบ Mega Album และ Digital 

Album ซึ่งการทาํ Full Album จะรวมไปถึงศิลปินทุกค่ายทั้งตลาด ท่ีสาํคัญนอกจากจะผลิต Full Album ในทุก

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

ทาํเพลงใหก้ับละครและภาพยนตรท์ัง้ตลาด และ New Artist Development เป็นการสรา้งศิลปินใหม่ โดย GMM 

Music จะใชเ้งินลงทุนไม่นอ้ยกว่า 300 ลา้นบาท เพ่ือ Recruit & Develop และออก Album ใหก้ับศิลปินรุ่นใหม่ 

นอกจากนี ้GMM Music ยงัมแีผนรว่มมือกบับรษิทัระดบัโลกเพ่ือยกระดบัศิลปินรุน่ใหม่ในระดบัสากล 

2. ยุทธศาสตร ์Showbiz Expansion ธุรกิจ Showbiz ถือเป็นธุรกิจท่ีสาํคญั โดยแบ่งการขยายออกเป็น 4 รูปแบบ

ทัง้ การขยายธุรกิจ Music Festival ใหค้รอบคลมุทุกพืน้ท่ียุทธศาสตร ์ทุกภาค ทั่วประเทศ การขยายธุรกิจ Solo 
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Concert ครอบคลุมทั้งศิลปินปัจจุบันท่ีมีความพรอ้ม ศิลปินหนา้ใหม่ท่ีตอ้งการโอกาสสรา้งชื่อเสียงและศิลปิน

กลุ่ม Retro ท่ีมียังคงมีแฟนคลับติดตามอย่างเหนียวแน่น การขยายธุรกิจ Theme Concert ซึ่งจะเป็นความ

ร่วมมือกับ Creator ใหม่ๆ จากอุตสาหกรรมท่ีหลากหลาย การขยายธุรกิจสู่การเป็น Promoter ในการจัด 

International Showbiz ในประเทศไทย ทั้งหมดนีเ้กิดจากการท่ีมีทีมการตลาดท่ีโฟกัสเฉพาะธุรกิจ Showbiz 

ประสานงานกับทีม MarCom ท่ีมีความเชี่ยวชาญด้าน Social Media และเข้าใจ Community Insight ในทุก 

Social Platform  

อย่างไรก็ตามยุทธศาสตรนี์ ้ไดไ้วว้างแผนไวก้่อนท่ีจะเกิดสถานการณ ์COVID-19 แมว้่าในขณะนี ้บริษัทฯ จะยงั

ไม่สามารถดาํเนินธุรกิจ Showbiz ตามแผนท่ีไดว้างไวใ้นช่วงนีก้็ตาม แต่บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าในแผนระยะ

กลาง ไปถึงระยาวยาว ธุรกิจ Showbiz จะสามารถขบัเคล่ือนและเติบโตจากการดาํเนินงานตามยทุธศาสตรนี์ ้ 

3. ยุทธศาสตร์ Artist Product เป็นยุทธศาสตรใ์นการสรา้งความยั่งยืนให้กับศิลปิน ซึ่งศิลปินสามารถสรา้ง

ผลิตภณัฑข์องตวัเองในรูปแบบเจา้ของธุรกิจ โดย GMM Grammy จะเป็นผูล้งทุนให ้ท่ี ท่ีผ่านมาไดม้ีการเปิดตวั

สินคา้ของศิลปินไปแลว้ 1 สินคา้ คือ นํา้หอมของเป๊ก ผลิตโชค ซึ่งประสบความสาํเร็จอย่างดีเยี่ยม และกาํลัง

วางแผนท่ีจะเปิดตวัสินคา้ของศิลปินใหม่ๆ ออกมาอีก 

4. ยุทธศาสตร์ Industry Aggregation คือการซึ่งยุทธศาสตรด์ังกล่าว จะเน้นการจับมือกับทุกค่ายเพลงเพ่ือสรา้ง

ผลประโยชนร์่วมกันและยังสามารถสรา้งรายไดท่ี้สูงขึน้ใหก้ับค่ายเพลงทุกค่าย  โดยไดร้วบรวมพันธมิตรในวงการ

เพลงเพ่ือสรา้งประโยชนท์างรายไดจ้ากทุกช่องทางการคา้ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น ช่องทาง Digital Platform, Karaoke 

Platform หรือการสรา้งโปรเจกตร์่วมกันก็ได ้ปัจจุบนั GMM Music ไดร้่วมมือกับค่ายเพลงเกือบทุกค่ายแลว้ โดยได้

รว่มกนัทาํธุรกิจเพลงเพ่ือจาํหน่ายในรูปแบบของ MP3  แต่ในอนาคตจะจบัมือกนัทาํ Digital Platform ดว้ย 

5. ยุทธศาสตร ์Media Partnership แมว้่าในเครือ GMM Grammy จะมีส่ืออยู่ในมือ แต่เพ่ือใหธุ้รกิจเพลงสามารถ

เขา้ถึงกลุ่มคนทุกกลุ่ม ในปีนี ้GMM Music จึงไดร้่วมมือกับส่ือชัน้นาํทั่วประเทศแบบครบวงจร รวมถึง Platform 

รายใหญ่เพ่ือการขยายฐานการเขา้ถึงและการรบัรูท้ั่วประเทศ โดยเฉพาะส่ือ TV, ส่ือ Radio, ส่ือ Outdoor และส่ือ

โรงภาพยนตร ์(Cinema) 

6. ยุทธศาสตร ์M&A หรือ Mergers & Acquisitions เป็นแผนยทุธศาสตรก์ารเขา้ซือ้หรือควบรวมกิจการท่ีสามารถ

สรา้งโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจอย่างรวดเรว็แบบกา้วกระโดด โดยบรษิัทฯ มีเป้าหมายท่ีชดัเจนในอตุสาหกรรม

ต่างๆ ท่ีจะดาํเนินการภายในระยะเวลา 5 ปีต่อจากนี ้

7. ยุทธศาสตร ์Data Creativity ถือเป็นยุทธศาสตรท่ี์สาํคญัท่ีสดุ ซึ่งในปัจจุบนั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ใหค้วามสาํคญั

กับ Data หรือข้อมูลไม่ใช่แค่ในเชิงสถิติ แต่รวมถึงด้านการสรา้งสรรค์ด้วย โดยมี Data Scientist ท่ีมีความ

เชี่ยวชาญในธุรกิจเพลง เพราะ Data สามารถนาํมาคาดการณไ์ดว้่าโอกาสทางการคา้ การทาํเพลงใหไ้ดร้บัความ

นิยม การสรา้งคอนเสิรต์ใหข้ายบตัรไดห้มด รวมถึงสรา้งรูปแบบเพลงท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคแต่

ละกลุ่มได ้

• ในช่วงท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี ้ไดเ้กิดสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทางจีเอ็มเอ็ม มิวสิค จึงไดป้รบั 

กลยทุธก์ารดาํเนินธุรกิจภายใตส้ถานการณด์งักล่าว ไปจนถึงช่วงสิน้ปี 2563 ดงันี ้ 

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

ศิลปิน โดยไม่หยุดการสรา้งเพลง ศิลปิน และอัลบัม้ ซึ่งต่อจากนีจ้ะมีเพลงของศิลปินแกรมมี่ ออกสู่ตลาดเป็น

จาํนวนไม่ตํ่ากว่า 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 ยังคงดาํเนินธุรกิจ Digital Music ผ่านการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) กับกลุ่มท่ีเป็น

ดิจิตอลแพลตฟอรม์ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือสรา้งยอดวิวใหม้ีผูบ้รโิภคและสปอนเซอรใ์หม้ากยิ่งขึน้ 

ทั้งนี ้จะเห็นไดว้่าธุรกิจในกลุ่มท่ี 1) และ 2) นั้น ไม่ไดร้บัผลกระทบโดยตรงจาก COVID-19 มากนัก จึงยังคงดาํเนิน

ธุรกิจตามปกต ิ

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

อย่างต่อเน่ือง 

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

ประกาศหา้มการจดัคอนเสิรต์ ตามมาตรการป้องกัน COVID-19 แต่บริษัทฯ ก็ไม่ไดห้ยุดพฒันาธุรกิจ Showbiz 

เพ่ือใหก้ารจดังานออกมาอย่างดีท่ีสดุ โดยขณะนีร้ฐับาลไดผ่้อนคลายมาตรการป้องกนั COVID-19 โดยอนญุาตให้

มีการจดัคอนเสิรต์ไดแ้ลว้ ในไตรมาสท่ี 3/2563 – 4/2563 นี ้บรษิัทฯ จะดาํเนินธุรกิจ Showbiz ต่อไป โดยไดป้ฏิบตัิ

และกําหนดมาตรการในการรับชมคอนเสิรต์ให้สอดคล้องกับข้อกาํหนดของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี ้ การจัด 

Showbiz จะเริ่มจากขนาดเล็ก ไปสูข่นาดใหญ่ตามลาํดบั 

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

ไดก้ระแสตอบรบัท่ีดี โดยคาดหวงัว่า Online Festival นี ้จะกลายเป็นหน่วยธุรกิจใหม่ของบรษิัทฯ ต่อไปในอนาคต 

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

ลกูคา้ท่ีเป็นสปอนเซอรเ์ดิม เปล่ียนมาใชเ้งินในในรูปแบบการเป็นสปอนเซอรใ์น Online Sponsorship หรือ Online 

campaign ซึ่งไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างดีในช่วงสถานการณ ์COVID-19 นี ้

นางกานตสุ์ดา แสนสุทธิ์ นําเสนอข้อมูลของผลประกอบการผลการของหน่วยงานจีเอ็มเอ็ม มิวสิค ผลการ

ดาํเนินงานของธุรกิจกลุ่มอื่นๆ รวมถึงคาํอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ (MD&A) ในปี 2562 ดังนี ้   

 
• ธุรกิจจเีอ็มเอ็มมวิสิค มีรายไดร้วม 4,014 ลา้นบาท เติบโตจากปีท่ีผ่านมา (3,738 ลา้นบาท)  7.4% โดยมีรายละเอียดท่ีมาของรายไดแ้ต่

ละหน่วยธุรกิจของจเีอ็มเอ็มมวิสิค มีดงันี ้
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1. รายไดจ้ากหน่วยงานธุรกิจ Event & Sponsorship จาํนวน 1,432 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน 36% ของรายไดร้วม โดย

รายไดล้ดลงจากปี 2561 (1,468 ลา้นบาท) ประมาณ 2% ทัง้นี ้รูปแบบการจดังานในปี 2561  และปี 2562 ไม่มีความ

แตกต่างกนัมากนกั 

2. รายไดจ้ากหน่วยงานธุรกิจ Showbiz จาํนวน 611 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 15% ของรายไดร้วม โดยรายไดเ้พ่ิมขึน้

มากกว่าปี 2561 (498 ลา้นบาท) ประมาณ 23% ซึ่งเป็นผลจากการใหค้วามสาํคญัในการวิเคราะหข์อ้มลูทางการตลาด 

3. รายไดจ้ากหน่วยงานธุรกิจ Digital Music จาํนวน 1,123 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน 28% ของรายไดร้วม โดยรายไดเ้พ่ิมขึน้

มากกว่าปี 2561 (860 ลา้นบาท) ประมาณ 31% จากช่องทางแพลตฟอรม์ต่างๆ  

4. รายไดจ้ากหน่วยงานธุรกิจ Trading จาํนวน 336 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 8% ของรายไดร้วม โดยรายไดเ้พ่ิมขึน้มากกว่า 

ปี 2561 (292 ลา้นบาท) ประมาณ 15%  

5. รายไดจ้ากหน่วยงานธุรกิจลิขสิทธ์ิ (Right Management) จาํนวน 313  ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน 8% ของรายไดร้วม 

โดยรายไดเ้พ่ิมขึน้มากกว่าปี 2561 (250 ลา้นบาท) ประมาณ 25% 

6. รายไดจ้ากหน่วยงานอ่ืน มีจาํนวน  199  ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน 5% ของรายไดร้วม โดยรายไดล้ดลงจากปี 2561 

(370 ลา้นบาท) ประมาณ 46% เกิดจากการท่ีในปี 2561 มีรายไดจ้ากภาครฐัท่ีทาํโครงการรณรงคข์นาดใหญ่ 

• ธุรกิจโฮมชอปป้ิง (ดาํเนินการโดย O-Shopping) มีรายไดจ้าํนวน 1,694 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 (2,306 ลา้นบาท) 

ประมาณ 26.5% จากปรบัเปล่ียนโครงสรา้งการจดัเก็บรายไดค้่าขนส่ง ทาํใหร้ายไดจ้ากการขายลดลง และรายไดค้่าขนส่ง

เพ่ิมขึน้ 

• ธุรกิจภาพยนตร ์(ดาํเนินการโดย GDH559) มีรายไดจ้าํนวน 465 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้มากกว่าปี 2561 (419 ลา้นบาท) ประมาณ 

10.8% ซึ่งเกิดจากปี 2561 มีจาํนวนฉายภาพยนตรเ์ข้าฉาย 2 เร่ือง ไดแ้ก่ “น้องพ่ีท่ีรัก” และ “Homestay” ในขณะท่ีปี 2562  

มีจาํนวนฉายภาพยนตรเ์ขา้ฉายใหม่ 3 เร่ืองไดแ้ก่ “ตุ๊ดซี่ & เดอะเฟค”  “Friendzone” ระวงัสิน้สดุทางเพ่ือน” และ “ฮาวทูทิง้” ท่ี

เริ่มฉายในวนัท่ี 26 ธันวาคม 2562 จนถึงตน้ปี 2563 

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

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

ไมคค์าราโอเกะทั่วประเทศ 

• ธุรกิจอ่ืน (Other Business) มีรายได ้150 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 (167ลา้นบาท) อยู่ท่ี 10.4% เน่ืองจากในปี 2561 

รวมรายไดจ้ากการรบัเงินค่าธรรมเนียมหนงัสือคํา้ประกนั คืน  

• ธุรกิจการรว่มลงทนุในกลุ่มบรษิทั เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกดั เพ่ือดาํเนินธุรกิจดิจิทลัทีว ีช่อง ONE31 ในปี 2562 มีรายได ้

2,782 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2561 (2,773 ลา้นบาท) ประมาณ 0.3% แมว้่ารายไดเ้ติบโตไม่มากนัก แต่ เรตติง้ของช่อง 

ONE31 เติบโตสงูขึน้มาก  

• ธุรกิจลงทนุในกลุ่มบรษิัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ จาํกดั ดาํเนินธุรกิจดิจิทลัทีวี ช่อง GMM25 ธุรกิจวิทย ุธุรกิจโชวบิ์ซ และ

ธุรกิจผลิตคอนเทนต ์ผ่านบรษิัทย่อย อนัไดแ้ก่ บจก.จีเอ็มเอ็ม แชนแนล (GMM25) บมจ.จีเอ็มเอ็ม มีเดีย บจก.เอ-ไทม ์มีเดีย  

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

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

โดยส่วนใหญ่เกิดจากธุรกิจ Content Provider เช่นบจก.  Change2561 และและบจก. GMM Studios International 

• นาํเสนอขอ้มลูเพ่ิมเติมเร่ืองสรุปผลประกอบการของบรษิทัฯ สาํหรบัไตรมาสท่ี 1/2563 ดงันี ้
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•  

 ในไตรมาสท่ี 1/2563 บรษิัทฯ ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณแ์พรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 จากนโยบายการ

ใชเ้งินโฆษณาดว้ยความระมดัระวงัตัง้แตช่่วงปลายปี 2562 จนถงึปัจจบุนั ทาํใหร้ายไดใ้นไตรมาสท่ี 1/2563 

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

จาํนวน 502 ลา้นบาท และลดลงจากไตรมาสท่ี 4/2562 (1,835 ลา้นบาท) จาํนวน 535 ลา้นบาท  

 กลุ่มธุรกิจหลกัท่ีไดร้บัผลกระทบคือ Showbiz และ Artist  Management  

 ผลกาํไร ในไตรมาสท่ี 1/2563 (41 ลา้นบาท) ลดลงจากไตรมาสท่ี1/2562  

(59 ลา้นบาท) จาํนวน 18 ลา้นบาท และลดลงจากไตรมาสท่ี 4/2562 (152 ลา้นบาท) จาํนวน 111 ลา้นบาท  

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

มาสท่ี 4/2562 เป็นดงันี ้
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

ผูด้าํเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามขอ้สงสยั และขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาลงมติใน

วาระนี ้ โดยคาํถามและความเห็นต่างๆ ในวาระนี ้ไดม้ีการบนัทึกไวต้ามเอกสารแนบทา้ยรายงานฉบบันี ้

เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน  ผูด้าํเนินการประชุมจึงไดส้รุปว่าท่ีประชุม

รบัทราบผลการดาํเนินงานในรอบปี 2562 และรบัทราบรายงานประจาํปี 2562 ตามท่ีไดเ้สนอขา้งตน้  

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ สาํหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด  

  ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

ผู้ดาํเนินการประชุมไดเ้รียนเชิญ ดร.นริศ ชัยสูตร (“ดร.นริศ”) ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้แถลง 

ต่อท่ีประชมุ  

ดร.นริศ กล่าวว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ สาํหรบัรอบปีบญัชีของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2562 ไดผ่้านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือใหค้วามเห็นชอบ โดย

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่ารายงานของผูส้อบบญัชี งบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงินของบรษิัทฯ 

มีขอ้มลูถกูตอ้ง ครบถว้นตามขอ้เท็จจรงิ และไดร้บัการจดัทาํตามมาตรฐานบญัชีท่ีรบัรองโดยทั่วไป โดยไดผ่้านการตรวจสอบและ

ลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ แลว้ คือ นายเติมพงษ ์โอปนพนัธุ ์แห่งบริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกัด โดยผูส้อบบญัชี

ไดแ้สดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน 

จากนั้น ดร.นริศ ได้มอบหมายให้ นางกานต์สุดา เป็นผู้สรุปสาระสําคัญของงบการเงินให้ท่ีประชุมพิจารณา  

สรุปสาระสาํคญัไดด้งันี ้ 

งบกาํไรขาดทนุรวม สาํหรับปี 2562 สิน้สุด ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี ้

 

เพิม่/(ลด)

31/12/19 % 31/12/18 % เพิม่/(ลด) (รอ้ยละ)

รายไดห้ลักรวม 6,602 100% 6,871 100% (268) -4%
ตน้ทนุขายและบรกิาร (4,025) -61% (4,365) -64% (340) -8%
กาํไรขั้นตน้ 2,577 39% 2,506 36% 71 3%
คา่ใช้จา่ยในการขายและบรหิาร (2,069) -31% (2,212) -32% (143) -6%
กาํไรก่อนรายไดอ้ืน่ ส่วนแบง่ฯ 508 8% 293 4% 214 73%

รายไดอ้ืน่ 38 1% 114 2% (76) -67%
กาํไรก่อนส่วนแบง่ฯ คา่ใช้จา่ยทาง

การเงนิและภาษี
546 8% 407 6% 139 34%

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

ส่วนแบง่ขาดทนุในบรษิทัรว่ม (2) 0% (48) -1% (46) -96%
ส่วนแบง่ขาดทนุในการรว่มคา้ (10) 0% (150) -2% (141) -94%

EBIT 486 7% 207 3% 279 135%

คา่ใช้จา่ยทางการเงนิ (21) 0% (34) 0% (12) -37%
รายได(้คา่ใช้จา่ย)ภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคล (90) -1% (110) -2% (21) -19%
กาํไรสาํหรบัปี 375 6% 63 1% 312 495%
NCI (33) 0% (48) -1% (15) -31%

กาํไรส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุน้ของบรษิทั 342 5% 15 0% 326 2115%

(หนว่ย : ลา้นบาท)
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สรุปสาระสาํคัญของงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี 2562 เทยีบกับปี 2561 ดังนี ้

นางกานตส์ดุา ไดช้ีแ้จงใหท่ี้ประชมุทราบเพ่ิมเติมว่า งบกาํไรขาดทนุสาํหรบัปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

บรษิัทฯ มีรายไดห้ลกัรวม 6,602 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 4% หรือประมาณ 268 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากการลดลง

ของรายไดธุ้รกิจโอ-ชอ้ปป้ิง ประมาณ 600 ลา้นบาท และมีรายไดส่้วนเพ่ิมจาก ค่าลิขสิทธิ์ เพ่ิมขึน้ 300 ลา้นบาท รายไดธุ้รกิจ

ภาพยนต ์เพ่ิมขึน้ 50 ลา้นบาท  ในขณะท่ีตน้ทุนขายและบริการ 4,025 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 8% หรือประมาณ 340 ลา้น

บาท  โดยตน้ทนุท่ีลดลงส่วนใหญ่มาจากธุรกิจโอ-ชอ้ปป้ิง ส่งผลใหก้าํไรขัน้ตน้เท่ากบั 2,577 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2561 3% หรือ

ประมาณ 71 ลา้นบาท 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรกิาร มีจาํนวน 2,069 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 6% หรือ ประมาณ143 ลา้นบาท ทาํใหม้ี

กาํไรก่อนรายไดอ่ื้น ส่วนแบ่งกาํไร ค่าใชจ้่ายทางการเงินและภาษีเท่ากับ 508 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2561 73% หรือประมาณ 

214 ลา้นบาท และเมื่อรวมรายไดอ่ื้นๆ จาํนวน 38 ลา้นบาทแลว้ ทาํใหก้ลุ่มบริษัทฯ มีกาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไร ค่าใชจ้่ายทาง

การเงินและภาษี จาํนวน 546 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2561 34% หรือคิดเป็นจาํนวนเงิน 139 ลา้นบาท  

บริษัทฯ มีหนีส้งสัยจะสูญ-ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนี้อ่ืน จาํนวน 49 ลา้นบาท มีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินในบริษัทร่วม  

2 ลา้นบาท ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมคา้ 10 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายทางการเงิน 21 ลา้นบาท และค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

90 ลา้นบาท ทาํใหก้ลุ่มบริษัทฯ มีกาํไรสทุธิสาํหรบัปี 2562 เป็นจาํนวนเงิน 375 ลา้นบาท โดยเป็นกาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของ

บริษัทฯ ในปี 2562 เป็นจาํนวนเงิน 342 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับในปี 2561 ซึ่งมีจาํนวน15 ลา้นบาท คิดเป็นผลกาํไรท่ีสงูขึน้จาํนวน 

326 ลา้นบาท 

งบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี ้

สินทรัพยร์วม 

 

 สินทรพัยร์วม ณ สิน้ปี 2562 เท่ากบั 3,669 ลา้นบาท ลดลงจากสิน้ปี 2561 จาํนวน 4 ลา้นบาท   

เพิม่/(ลด)

(รอ้ยละ)

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด               452              538 (86) -16%

ลูกหนีก้ารคา้ และลูกหนีอ้ ืน่ 1,165 1,125 40 4%

สินคา้คงเหลือ 183 195 (12) -6%

สินทรพัยห์มนุเวียนอืน่ 278 129 149 116%

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 2,079 1,988 91 5%

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน

เงนิลงทนุ 673 711 (38) -5%

ส่วนปรบัปรงุสินทรพัยเ์ช่าและอปุกรณ ์ 247 279 (32) -11%

สินทรพัยไ์มม่ตีวัตนอืน่ 334 316 18 6%

สินทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 176 187 (11) -6%

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอืน่ 160 193 (33) -17%

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

รวมสินทรพัย์ 3,669 3,673 (4) 0%

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

 

บรษิัทฯ มีหนีสิ้น ณ สิน้ปี 2562 เท่ากบั 2,338 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 จาํนวน 191 ลา้นบาท จากการจ่ายชาํระคนื

เงินกู้ยืมระยะยาวก่อนกําหนดจํานวน  252 ล้านบาท และมีสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพ่ิมขึน้จํานวน  

66 ลา้นบาท สืบเน่ืองการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงานท่ีมีการเปล่ียนแปลงการจ่ายเงินชดเชยแก่พนักงานท่ีมีอายุงาน

มากกว่า 20 ปีขึน้ไป  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

ส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 1,331 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2561 จาํนวน 187 ลา้นบาท หรือประมาณ 16%  

 

เพิม่/(ลด)

(รอ้ยละ)

หนีส้ิน

หนีส้ินหมนุเวียน

เจา้หนีก้ารคา้ และเจา้หนีอ้ ืน่            1,246           1,245 1 0%

รายไดร้บัล่วงหน้า               339              213 126 59%

ส่วนของเงนิกู้ยืมระยะยาวทีถ่ึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี                 -                  84 (84) -100%

หนีส้ินหมนุเวียนอืน่               211              335 (123) -37%

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

หนีส้ินไมห่มนุเวียน

เงนิกู้ยืมระยะยาว-สุทธจิากส่วนทีถ่ึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ่งปี
298              466 (168) -36%

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน               233              166 66 40%

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอืน่                 11                20 (9) -43%

รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน 542 652 (110) -17%

รวมหนีส้ิน 2,338 2,529 (191) -8%

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

เพิม่/(ลด)

(รอ้ยละ)

ส่วนของผู้ถือหุน้

ทนุเรอืนหุน้

ทนุจดทะเบยีน

  > หุน้สามญั 819,949,729 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 820 820 0 0%

ทนุออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มลูคา่แล้ว

 > หุน้สามญั 819,949,729 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 820 820 0 0%

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

สาํรองตามกฎหมาย                 14                82 (68) -83%

ขาดทนุสะสม (1,250) (4,511) 3,260 72%

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

ส่วนของผู้ถือหุน้ของบรษิทัฯ 1,169 969 200 21%

ส่วนของผู้มสี่วนไดเ้สียทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุของบรษิทั

ย่อย
162 174 (12) -7%

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 1,331 1,144 187 16%

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

(หน่วย : ล้านบาท)
ณ 31/12/2019 ณ 31/12/2018 เพิม่/(ลด)
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ผูด้าํเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามขอ้สงสยั และขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาลงมติใน

วาระนี ้ โดยคาํถามและความเห็นต่างๆ ในวาระนี ้ไดม้ีการบนัทึกไวต้ามเอกสารแนบทา้ยรายงานฉบบันี ้

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรบั

รอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการ

ออกเสียงลงคะแนนดงันี ้(ปิดลงมติเวลา 15.41 นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นดว้ย 590,817,466   100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 590,817,466 100.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 100 - 

วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงนิกาํไรสุทธิประจาํปี 2562 ส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 

ผูด้าํเนินการประชุมไดเ้รียนเชิญนางกานตส์ุดา นาํเสนอขอ้มูลต่อท่ีประชุม โดยนางกานตส์ุดาแถลงต่อท่ีประชุมว่า  

ตาม พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ”) มาตรา 116 และขอ้บังคบัของบริษัทฯ ขอ้ 38 

กาํหนดว่า “บริษัทตอ้งจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของกาํไรสุทธิประจาํปี  

หกัดว้ยขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนีจ้ะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน เวน้แต่บรษิัทฯ 

จะมีขอ้บงัคบัหรือกฎหมายอ่ืนกาํหนดใหต้อ้งมีทนุสาํรองมากกว่านัน้” 

ทัง้นี ้ตามมติท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ไดอ้นมุตัิใหน้าํเงินสาํรองตามกฎหมาย 

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

ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2561 จาํนวน 3,032,655,571 บาท ซึ่งภายหลังจากการชดเชยผลขาดทุน

สะสมแลว้ ทาํใหบ้ริษัทฯ มีส่วนเกินกว่ามลูค่าหุน้สามญัคงเหลือจาํนวน 1,896,968,197 บาท และผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ 

เท่ากบัศนูย ์ทัง้นีต้ามงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจาํปี 2562 บรษิัทฯ มีกาํไรสทุธิทัง้สิน้ 274,391,887 บาท  

ดงันัน้ เพ่ือเป็นการ เพ่ือเป็นการปฏิบตัิตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจาํกัด มาตรา 116 และขอ้บงัคบับริษัทขอ้ 38 จึงขอ

เสนอใหท่ี้ประชมุลงคะแนนเพ่ืออนุมตัิใหบ้ริษัทฯ จดัสรรกาํไรสทุธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายในอัตรารอ้ยละ 5 ของกาํไรสุทธิ

ประจาํปี 2562 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจาํนวนเงินทัง้สิน้ 13,719,594 บาท 

ผู้ดาํเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะสอบถามขอ้สงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถาม

รายละเอียดอ่ืนใด จึงขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาลงมติ  

ท่ีประชมุไดพิ้จารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนมุตัิจดัสรรทนุสาํรองตามตามกฎหมายในอตัรารอ้ยละ 5 ของกาํไร

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

ดว้ยเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้(ปิดลงมติเวลา  

15.44 นาฬิกา) 

 

-จงใจเวน้ว่าง- 

 



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน)      

หนา้ 20 | 37 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 

ประชุมเม่ือวันศุกรท์ี ่3 กรกฎาคม 2563  

สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นดว้ย 590,817,366 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 590,817,366   100.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 200 - 

วาระที ่5  พิจารณารับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และอนุมัติงดจ่ายปันผลประจาํปี 2562 

ผูด้าํเนินการประชมุไดเ้รียนเชิญ นางกานตส์ดุา เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชมุ  

นางกานตส์ุดา ไดช้ีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกว่า 

รอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลในแต่ละปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และตาม พ.ร.บ.บรษิัทมหาชนฯ 

มาตรา 115 และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 37 กาํหนดว่า “หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร ในกรณีท่ี

บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้

คราวในเมื่อเห็นว่าบรษิัทมีผลกาํไรพอสมควรท่ีจะทาํเช่นนัน้ และรายงานใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวถดัไป” 

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ฯ ไดร้บัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก

กาํไรของบรษิัทฯ ปี 2562 ดงันี ้

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

จากกําไรสุทธิ งวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จํานวน 

819,949,729 หุน้ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 81.99 ลา้นบาท โดยจ่ายเงินปันผลเมื่อวนัท่ี 12 กนัยายน 2562 

2) จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิัท 

ครัง้ท่ี 2/2563 เมื่อวนัท่ี 24 มีนาคม 2563 จึงไดม้ีมติดงันี ้

 เล่ือนวันประชุมสามัญผูป้ระจาํปี 2563 โดยยกเลิกกาํหนดวันประชุม และวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2563 ท่ีกาํหนดไวเ้ดิม คือ วนัท่ี 28 เมษายน 2563  

 เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กับผูถื้อหุน้จากการเล่ือนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทออกไปโดยไม่มี

กาํหนดจากเหตกุารณโ์รคระบาด คณะกรรมการบรษิัท จึงไดม้ีมติอนมุตัิใหบ้รษิัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

จากกําไรของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาทต่อหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นจํานวน 

819,949,729 หุน้ ซึ่งมีสิทธิไดร้บัเงินปันผลตามท่ีปรากฏรายชื่อ ณ วนักาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงิน

ปันผล (Record Date) ท่ีกาํหนดไวแ้ต่เดิมเมื่อ วันท่ี 19 มีนาคม 2563 รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 163,989,945.80 

บาท โดยจ่ายเงินปันผล เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2563 

ทั้งนี ้เมื่อรวมการจ่ายเงินปันระหว่างกาลทั้ง 2 ครัง้ในขา้งตน้ ส่งผลใหก้ารจ่ายปันผลจากกาํไรของบริษัททัง้ปี 2562  

รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินทั้งสิน้ 246 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 89.8 ของกาํไรสุทธิหลังหักภาษี  

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (274 ลา้นบาท) ซึ่งสงูกว่านโยบายการจ่ายปันผลท่ีบรษิัทฯ กาํหนดไว ้ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิัท

จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ฯ พิจารณาอนมุตัิงดการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2562 เพ่ิมเติม 

ผู้ดาํเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะสอบถามขอ้สงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถาม

รายละเอียดอ่ืนใด จึงขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาลงมติ   



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน)      

หนา้ 21 | 37 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 

ประชุมเม่ือวันศุกรท์ี ่3 กรกฎาคม 2563  

สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

ท่ีประชมุไดพิ้จารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกาํไรของบรษิัทฯ ปี 2562 

และอนุมตัิงดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2562 เป็นการเพ่ิมเติม ดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้(ปิดลงมติเวลา 15.48 นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นดว้ย 590,817,366   100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 590,817,366   100.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 200 - 

วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติการแตง่ตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ  

ประจาํปี 2563 

ผู้ด ําเนินการประชุมได้เรียนเชิญ ดร.นริศ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนนําเสนอ

รายละเอียดต่อท่ีประชมุ 

ดร.นริศ แถลงต่อท่ีประชุมว่าเพ่ือใหเ้ป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 14 ซึ่งกาํหนดให้

กรรมการบริษัทตอ้งหมุนเวียนออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการบริษัททั้งหมด สาํหรับปี 2563 นี้

กรรมการบริษัทท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 ท่าน จากจํานวนกรรมการบริษัททั้งหมด 11 ท่าน 

ประกอบดว้ยบคุคลท่ีปรากฎในตาราง ดงันี ้

รายชื่อกรรมการทีค่รบวาระ ตาํแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ตาํแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย 

1.  นายไพบลูย ์ดาํรงชยัธรรม ประธานกรรมการบรษิทั 

(กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร) 

 ไม่ม ี

2.  ดร. ลกัขณา ลีละยทุธโยธิน กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร  ไม่ม ี

3.  นางสาวบษุบา ดาวเรือง รองประธานกรรมการบรษิทั 

(กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร) 

(กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับรษิัท) 

 ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ

และจรยิธรรมธุรกจิ 

 ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 

 ประธานกรรมการบรหิารกลุม่ 

4.  นายภาวติ จิตรกร กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 

(กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับรษิัท) 

 กรรมการกาํกบัดแูลกิจการและ

จรยิธรรมธุรกจิ 

 กรรมการบรหิารกลุ่ม 

 กรรมการบรหิารความเส่ียง 

  จากนั้น ดร.นริศได้แจ้งว่าเพ่ือให้ท่ีประชุมได้ออกเสียงลงคะแนนอย่างสะดวก นายไพบูลย์ ดาํรงชัยธรรม                       

ดร. ลกัขณา ลีละยทุธโยธิน  นางสาวบษุบา ดาวเรือง  และ นายภาวิต จิตรกร จะขอออกจากหอ้งประชมุเป็นการชั่วคราวและจะ

กลบัเขา้มาอีกครัง้เมื่อการลงคะแนนเสียงในวาระนีเ้สรจ็สิน้แลว้  
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หลงัจากท่ีกรรมการทัง้ 4 ท่าน ไดอ้อกจากหอ้งประชุมแลว้ ดร. นริศ แถลงว่าเพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนนโยบายการ

กาํกับดูแลกิจการท่ีดี  บริษัทฯ จึงไดเ้ปิดโอกาสให ้ผูถื้อหุน้เสนอรายชื่อบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของ

บริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.gmmgrammy.com ตั้งแต่วันท่ี  

30 ตลุาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 มกราคม 2563 แต่ปรากฏว่าไม่มผีูถื้อหุน้เสนอรายชื่อบคุคลเขา้มายงับรษิัทฯ  

ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ในการประชุมครัง้ท่ี 1/2563 เมื่อวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2563 

จึงไดก้ลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสม  ขอบเขตของบทบาทและความรบัผิดชอบของกรรมการท่ี

ครบวาระแต่ละท่าน โดยคาํนึงถึงประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ เป็นสาํคญั ภายใตน้โยบาย หลกัเกณฑ ์และกระบวนการสรรหา

กรรมการของบริษัทฯ  จึงไดม้ีความเห็นว่ากรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ (1) นาย

ไพบลูย ์ดาํรงชยัธรรม  (2) ดร. ลกัขณา ลีละยทุธโยธิน (3) นางสาวบษุบา ดาวเรือง และ (4) นายภาวติ จิตรกร สมควรท่ีจะไดร้บั

การแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ  ต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีคุณสมบัติครบถว้นตามท่ีพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจาํกัดฯ และหน่วยงานกาํกับดูแลกาํหนด มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท  ทั้งยังเป็นบุคคล

ผูท้รงคณุวฒุิ มีความรูค้วามสามารถ รวมทัง้มีประสบการณท่ี์เป็นประโยชนต์่อการดาํเนินธุรกิจของบรษิทัฯ มีวิสยัทศันท่ี์กวา้งไกล 

สามารถปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการไดเ้ป็นอย่างดี  มีส่วนเกือ้กลูและใหก้ารสนบัสนนุงานของคณะกรรมการบรษิัทอนัก่อใหเ้กิด

ประโยชนก์บับรษิัทฯ ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาไดเ้ป็นอย่างดี 

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่นับรวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียทั้ง  4  ท่านท่ีครบวาระ) จึงไดก้ลั่นกรองและ

พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสมของบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อในครัง้นีว้่า มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการ

ประกอบธุรกิจของบรษิัท ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ ขา้งตน้ และเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ฯ 

พิจารณาแต่งตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่านไดแ้ก่ (1) นายไพบูลย ์ดาํรงชัยธรรม  (2) ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน (3) นางสาวบุษบา 

ดาวเรือง และ (4) นายภาวิต จิตรกร เป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง  โดยประวตัิและขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งของบุคคล

ดงักล่าวและนิยามกรรมการอิสระ ไดน้าํเสนออยู่ในเอกสารประกอบการประชมุท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ 

ผู้ดาํเนินการประชุมได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ การ

ลงคะแนนเสียงนี ้จะใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล และขอใหผู้ถื้อหุน้แสดงตนและมอบบัตร

ลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ เฉพาะ กรณีทีไ่ม่เหน็ด้วยหรืองดออกเสียงเทา่น้ัน และหลงัจากท่ีประชมุไดล้งคะแนนครบ

ทัง้ 4 ท่านแลว้ ผูด้าํเนินการประชมุจึงจะประกาศผลคะแนนของทัง้ 4 ท่าน พรอ้มกนั อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นไปตามแนวปฏิบตัิท่ีดี

ภายใต ้“โครงการการประเมินคุณภาพการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบรษิัทจดทะเบียน” โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทนุ

ไทย ดงันัน้บรษิัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทกุรายท่ีเขา้ประชมุและลงคะแนนเสียง “เห็นดว้ย” 

ในวาระนีด้ว้ย โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนเสียงโดยกาในช่อง ”เห็นดว้ย” พรอ้มลงนามกาํกบัและส่งมอบบตัรลงคะแนนใหก้บั

เจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ หลงัจากเสรจ็สิน้การประชมุดว้ย 

เมื่อการลงคะแนนเสรจ็สิน้แลว้ ผูด้าํเนินการประชมุไดเ้ชิญใหก้รรมการทัง้ 4 ท่านกลบัเขา้สู่หอ้งประชมุ และเปิดโอกาสให้

ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามขอ้สงสยั ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอ่ืนใด จึงขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาลงมติ   

ท่ีประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายไพบูลย์                         

ดาํรงชยัธรรม (2) ดร. ลกัขณา ลีละยุทธโยธิน  (3) นางสาวบุษบา ดาวเรือง และ (4) นายภาวิต จิตรกร กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการของบรษิัทฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการ

ออกเสียงลงคะแนนดงันี ้(ปิดลงมติเวลา 15.55 นาฬิกา) 
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ท่านที ่1: ) นายไพบูลย ์ดาํรงชยัธรรม ประธานกรรมการบริษัท (ทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นดว้ย 590,738,166   99.9866 

ไม่เห็นดว้ย 79,200 0.0134 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 590,817,366   100.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 200 - 

ท่านที ่2: ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน  กรรมการบริษัท (ทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นดว้ย 590,738,166   99.9866 

ไม่เห็นดว้ย 79,200 0.0134 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 590,817,366   100.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 200 - 

 ท่านที ่3: นางสาวบุษบา ดาวเรือง รองประธานกรรมการบริษัท (ทีเ่ป็นผู้บริหาร) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นดว้ย 590,817,366   100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 590,817,366   100.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 200 - 

ท่านที ่4: นายภาวิต จิตรกร กรรมการบริษัท (ทีเ่ป็นผู้บริหาร) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นดว้ย 590,817,366   100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 590,817,366   100.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 200 - 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะะกรรมการชุดย่อย 

  สาํหรับปี 2563 

ผู้ดาํเนินการประชุมเรียนเชิญ ดร.นริศ ชัยสูตร ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชีแ้จง

รายละเอียดต่อท่ีประชุม โดยดร.นริศ แถลงว่าคณะกรรมการบริษัทโดยการนาํเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ ไดพิ้จารณาเร่ือง



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน)      

หนา้ 24 | 37 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 

ประชุมเม่ือวันศุกรท์ี ่3 กรกฎาคม 2563  

สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย สาํหรบัปี 2563 โดยไดก้ลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียด

ถึงความเหมาะสมกับภาระหนา้ท่ี บทบาท ความรบัผิดชอบ ความสมเหตุสมผลกับประโยชนท่ี์ไดร้บัจากกรรมการรวมถึงการขยายตัว

ทางธุรกิจของบรษิัทฯ พรอ้มกบัไดเ้ปรียบเทียบอา้งอิงกับบรษิัทอ่ืนท่ีอยู่ในหมวดอตุสาหกรรมเดียวกนัและลกัษณะของธุรกิจท่ีใกลเ้คียง

กัน รวมทั้งไดม้ีการนาํผลสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประจาํปี 2561 ท่ี

จดัทาํโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) มาพิจารณาประกอบดว้ย จึงมีความเห็นพอ้งตอ้งกนัว่าเมื่อพิจารณาจาก

ปัจจัยต่างๆ ท่ีใช้ในการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการดังท่ีกล่าวแลว้  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบรษิัท ใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียโดยรวมของตลาด จึงเห็นสมควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญั    ผูถื้อหุน้ฯ พิจารณาอนมุตัิการ

กาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการตรวจสอบสาํหรบัปี 2563 รวมเป็นจาํนวนเงิน 6,650,000 บาท (หกลา้นหก

แสนหา้หมื่นบาท) ซึง่เท่ากบัวงเงินค่าตอบแทนในปีท่ีผ่านมา โดยคณะกรรมการชดุย่อยอ่ืนไม่มีการจา่ยค่าตอบแทน สรุปไดด้งันี ้

1)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

  เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ฯ พิจารณาอนมุตัิการกาํหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทและ

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสาํหรบัปี 2563 ดงันี ้

1.1) คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 

 เห็นสมควรกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเป็นวงเงินรวม

ทัง้สิน้ 6,650,000 บาท (หกลา้นหกแสนหา้หมื่นบาท) ซึง่เป็นวงเงินรวมเท่ากบัปีท่ีผ่านมา ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนประจาํเดอืน 

ค่าเบีย้ประชมุ (ตามท่ีเขา้รว่มประชมุต่อครัง้) และค่าบาํเหน็จประจาํปี  

                      (หน่วย : บาท / ปี) 

คณะ ปี 2563 (ทีเ่สนอ) 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) คา่ตอบแทนทีมิ่ใช่ตวัเงนิ/สิทธิประโยชนอ์ืน่ 

 - ไม่ม ี- 

2)  เกณฑก์ารจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดงันี ้

• ค่าตอบแทนประจาํเดือน ท่ีจ่ายใหก้บัคณะกรรมการบรษิัท ใหจ้่ายทกุเดือน โดยมีอตัราการจ่ายดงันี ้

คณะ ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนประจาํเดือน (บาท / คน / เดอืน) 

ปี 2563 (เสนอ) ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบรษิทั 50,000 50,000 50,000 50,000 

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

กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 20,000 20,000 20,000 20,000 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร * - ไม่จ่าย - - ไม่จ่าย - - ไม่จ่าย - - ไม่จ่าย - 

หมายเหต:ุ * เนือ่งจากเห็นว่ากรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหารไดร้บัผลตอบแทนจากการทาํงานในฐานะพนกังานของบริษัทฯ แลว้ 
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• เบีย้ประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการบรษิัท ท่ีเขา้รว่มประชมุ) โดยมีอตัราการจ่ายดงันี ้

คณะ ตาํแหน่ง 
ค่าเบีย้ประชุม (บาท / คน / คร้ัง) 

ปี 2563 (เสนอ) ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบรษิัท 20,000 20,000 20,000 20,000 

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

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร 20,000 20,000 20,000 20,000 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร * - ไม่จ่าย - - ไม่จ่าย - - ไม่จ่าย - - ไม่จ่าย - 

หมายเหต:ุ * เนือ่งจากเห็นว่ากรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหารไดร้บัผลตอบแทนจากการทาํงานในฐานะพนกังานของบริษัทฯ แลว้ 

• บาํเหน็จประจาํปี  

การจัดสรรค่าบาํเหน็จรายปี มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรคือ ค่าบาํเหน็จสาํหรับปี 2563 จะจ่ายจากวงเงิน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบส่วนท่ีเหลือหลังจากหักดว้ยจาํนวนเงินค่าตอบแทน

ประจาํเดือนและค่าเบีย้ประชมุทัง้หมดท่ีจา่ยใหก้บักรรมการบรษิัทและกรรมการตรวจสอบ โดยค่าบาํเหน็จท่ีกรรมการจะไดร้บัจะ

คาํนวณตามสดัส่วนจาํนวนครัง้ในการเขา้ประชมุคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละราย โดยจดัสรรใหป้ระธานกรรมการ

บรษิัทคิดเป็น 2 เท่า ของจาํนวนครัง้ท่ีเขา้ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ส่วนกรรมการอิสระ กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารและกรรมการ

ท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร คิดเป็น 1 เท่าของจาํนวนครัง้ท่ีเขา้ประชมุ ทัง้นีป้ระธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณา

อนมุตัิการจดัสรรบาํเหน็จตามเกณฑด์งักล่าว 

 3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น 

 เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ฯ พิจารณาอนุมตัิการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยท่ี

แต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิัท ดงันี ้

 คณะกรรมการตรวจสอบ  

เกณฑก์ารจดัสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดดงันี ้

 คณะกรรมการตรวจสอบ  

เกณฑก์ารจดัสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เช่นเดียวกบัปีท่ีผ่านมา มีรายละเอียดดงันี ้

• ค่าตอบแทนประจาํเดือน ท่ีจ่ายใหก้บัคณะกรรมการตรวจสอบ ใหจ้่ายทกุเดือน 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 

ประชุมเม่ือวันศุกรท์ี ่3 กรกฎาคม 2563  

สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

 

• เบีย้ประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการตรวจสอบ ท่ีเขา้รว่มประชมุ) โดยมีอตัราการจ่ายดงันี ้

คณะ ตาํแหน่ง 
ค่าเบีย้ประชุม (บาท / คน / คร้ัง) 

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 

• ค่าตอบแทนทีมิ่ใชต่วัเงนิ / สทิธิประโยชนอ์ืน่ 

  -ไม่ม-ี 

 คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ 

 คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ ไดแ้ก่ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการและจรยิธรรมธุรกิจ และคณะกรรมการบรหิารกลุ่ม ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน 

ผู้ดาํเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะสอบถามขอ้สงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถาม

รายละเอียดอ่ืนใด จึงขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาลงมติ  

 ท่ีประชุมไดพิ้จารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติ อนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ สาํหรบัปี 2563 รวมเป็นเงินจาํนวน 6,650,000 บาท ซึ่งเท่ากบัวงเงินค่าตอบแทนในปีท่ีผ่านมา โดย

คณะกรรมการชดุย่อยอ่ืนไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวน

เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้(ปิดลงมติเวลา 16.04 นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นดว้ย 590,817,366   100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 200 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 590,817,566   100.0000 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีสาํหรับปี 2563 

ผูด้าํเนินการประชมุ ไดเ้รียนเชิญ ดร.นรศิ เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชมุ  

 ดร.นริศ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมายซึ่งกาํหนดใหท่ี้ประชุมสามัญผูถื้อหุน้แต่งตั้ง

ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชขีองบรษิัทฯ ทกุปี  และตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุท่ี ทจ.75/2561 (ฉบบัท่ี 14) 

เร่ืองหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัทท่ีออก

หลักทรพัย ์ท่ีกาํหนดเก่ียวกับเร่ืองการหมนุเวียนผูส้อบบัญชี สรุปประเด็นสาํคัญไดด้งันี ้“ใหบ้ริษัทท่ีออกหลักทรพัยซ์ึ่งมีหุน้เป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์แห่งประเทศไทยจดัใหม้ีการหมนุเวียนผูส้อบบัญชี ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรายใดปฏิบัติ



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน)      

หนา้ 27 | 37 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 

ประชุมเม่ือวันศุกรท์ี ่3 กรกฎาคม 2563  

สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

หน้าท่ีสอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแลว้เจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่  

โดยบรษิัทจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายนัน้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิทัได ้เมื่อพน้ระยะเวลาอย่างนอ้ยหา้รอบปีบญัชีติดต่อกนั” นัน้ 

 สาํหรบัการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ครัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพิ้จารณากลั่นกรองการเลือกผู้สอบบัญชีแลว้ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯพิจารณาอนุมัติการ

แต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (“อีวาย”) ซึ่งเป็นผูส้อบบัญชีท่ีไดร้ับความเห็นชอบจากสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ สาํหรบัรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563 เน่ืองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า อีวาย เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

มาตัง้แต่ปี 2538 (รวม 25 ปี) มีมาตรฐานการทาํงานท่ีดี มีความเป็นอิสระในการทาํงาน และมีผลงานในการปฏิบตัิหนา้ท่ีเป็น

ผูส้อบบัญชีไดเ้ป็นท่ีน่าพอใจเสมอมา ทั้งนี ้กาํหนดใหผู้ส้อบบัญชีคนใดคนหน่ึงต่อไปนี ้เป็นผูท้าํการสอบทาน ตรวจสอบและ

แสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทฯ : 

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ: 

(1)    นายเติมพงษ์  โอปนพนัธุ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4501 หรือ 

       (เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ ปี 2554-2555  ปี 2560 - 2562)  

(2) นายกฤษดา เลิศวนา   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4958 หรือ   

 (เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ ปี 2556-2559) 

(3) นางพนูนารถ เผ่าเจรญิ   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 5238 

 (ยงัไมเ่คยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ) 

ทั้งนี ้ในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีได ้ใหอี้วายจัดหาผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตอ่ืนของ 

อีวาย ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทฯ แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้ซึ่งผูส้อบบญัชีผูล้งนาม

ตรวจสอบหรือสอบทานท่ีเสนอขา้งตน้มิไดม้ีความสมัพนัธ ์หรือมีส่วนไดเ้สียกับบริษัทฯ  บริษัทย่อย  ผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  

หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด 

นอกจากนีแ้ลว้ผูส้อบบญัชีของ อีวาย ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทย่อย มีดงันี:้  

ผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือ: 

(1) นายเติมพงษ์  โอปนพนัธุ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4501 หรือ 

(2) นายกฤษดา เลิศวนา  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4958 หรือ 

(3)  นางพนูนารถ เผ่าเจรญิ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 5238 

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ: 

 คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาดว้ยความรอบคอบแลว้ เห็นสมควร

เสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ฯ พิจารณาอนมุตัิค่าสอบบญัชีสาํหรบัปี 2563 ของบรษิัทฯ เป็นจาํนวนเงิน 3,053,600 บาท (สาม

ลา้นหา้หมื่นสามพนัหกรอ้ยบาท) ซึ่งเท่ากบัค่าสอบบญัชีในปี 2562 ท่ีผ่านมา (ไม่รวมค่าสอบบญัชีท่ีอาจเพ่ิมขึน้จากการควบรวม

กิจการ, การขยาย/เปล่ียนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต หรือผลกระทบจากการตรวจสอบพิเศษ (เปล่ียนนโยบาย/มาตรฐาน

การบญัชี))  โดยเห็นว่าค่าสอบบญัชีดงักล่าวเป็นราคาท่ีเหมาะสมแลว้เมื่อเปรียบเทียบกบัผูส้อบบญัชีรายอ่ืนท่ีเสนอมายงับรษิัทฯ   

ทั้งนี ้ในรอบปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ และบริษัทในเครือไม่มีการรบับริการอ่ืน(Non-audit services fee) จากอีวาย ค่าสอบ

บญัชีของบรษิัทฯ สรุปไดด้งัต่อไปนี ้  
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            (หน่วย: บาท) 

บริษัท 
ค่าสอบบัญช ี

ปี 2563 (ทีเ่สนอ) 

เพิ่ม / (ลด) 

คิดเป็น 

ค่าสอบบัญช ี

ปี 2562 

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

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

 

ผูด้าํเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะสอบถามขอ้สงสยั ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามขอ้

สงสยั ผูด้าํเนินการประชมุจึงขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาลงมติ  

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 

2563 ตามท่ีเสนอขา้งตน้ ดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน

ดงันี ้ (ปิดลงมติเวลา 16.10 นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นดว้ย 590,817,366   100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 590,817,366 100.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 200 - 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท  

ผูด้าํเนินการประชุมไดเ้รียนเชิญ นางณัฐศิริ ตัง้เกียรติศิลป์ (“นางณัฐศิริ”)เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดของวาระนีต้่อท่ี

ประชมุ นางณฐัศิร ิไดช้ีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหเ้สนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพ่ิมเติม

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อท่ี 21 และข้อท่ี 30 เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ 

พ.ศ. 2563 โดยมีสาระสาํคญัของการเสนอแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบับรษิัทฯ ขอ้ท่ี 21 และขอ้ท่ี 30 เป็นดงันี ้ 

ข้อบังคับบริษทั ฉบับปัจจบุัน ข้อบังคับบริษทั ทีข่อเสนอแกไ้ขเพิ่มเติม 

ข้อที่ 21. ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมา

ประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนกรรมการทัง้หมดจึงจะ

เป็นองคป์ระชมุ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม

หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการให้

รองประธานเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี

แต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการซึ่งมาประชมุเลือก

กรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อที ่21. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมา

ประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนกรรมการทัง้หมดจึงจะ

เป็นองคป์ระชมุ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม 

หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการให้

รองประธานเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี

แต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการซึ่งมาประชมุเลือก

กรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชมุ 
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ข้อบังคับบริษทั ฉบับปัจจบุัน ข้อบังคับบริษทั ทีข่อเสนอแกไ้ขเพิ่มเติม 

ข้อที ่21. (ต่อ) 

 ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานใน

ท่ีประชุมจะกาํหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุม

และดํา เ นินการใดๆ  ในการประชุมดังก ล่าว ผ่าน ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยท่ีกรรมการอย่างน้อยหน่ึงในสาม 

(1/3) ขององคป์ระชุมตอ้งอยู่ในท่ีประชุมแห่งเดียวกันและ

กรรมการทั้งหมดท่ีเข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทย

ขณะท่ีมีการประชมุ  

 การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสอง

ต้องมีกระบวนการรักษาความมั่ นคงปลอดภัยด้าน

สารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ

แล้วแต่กรณี  ของกรรมการทุกรายในท่ีประชุมตลอด

ร ะ ย ะ เ วลา ท่ี มีก ารป ร ะชุม  ร ว ม ทั้ ง ข้อมูลจ ราจรทาง

คอมพิวเตอรท่ี์เกิดจากบันทึกดังกล่าว และมีระบบควบคุม

การประชมุเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

 กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสด์ว้ยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขท่ี

กล่าวมาข้างตน้ ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถ

นับเป็นองคป์ระชุมได ้และถือว่าการประชุมคณะกรรมการ

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสด์ังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุม

ตามวิธีการท่ีบญัญัติไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัฉบบันี ้ 

 การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุคณะกรรมการใหถื้อ

เสียงขา้งมาก โดยกรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงในการ

ลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั

ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็น

เสียงชีข้าด  

ข้อที ่21. (ต่อ) 

           ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานในท่ี

ประชุมจะกาํหนดใหก้รรมการของบริษัทเขา้ร่วมประชุมและ

ดาํเนินการใด ๆ ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสก์็ได ้โดยใหป้ฏิบตัิตาม

หลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีกฎหมายกาํหนดไวใ้นเร่ืองนัน้ๆ ดว้ย  

          โดยกรรมการบริษัทซึ่งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสด์ว้ยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขท่ี

กล่าวขา้งตน้ถือว่าเป็นการเขา้รว่มประชมุอนัสามารถนับเป็น

องคป์ระชมุไดแ้ละถือว่าการประชมุท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 

 การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุคณะกรรมการใหถื้อ

เสียงขา้งมาก โดยกรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงในการ

ลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากัน

ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็น

เสียงชีข้าด 

 

ข้อที ่30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและมีผู้รับ

มอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน 

หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมี

หุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่าย

ไดท้ัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชมุ    

 

 

 

ข้อที ่30. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น  ต้องมีผู้ ถือหุ้นและมี                 

ผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไม่นอ้ยกว่า 25 

คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และ

ตอ้งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ี

จาํหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชมุ    
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ข้อบังคับบริษทั ฉบับปัจจบุัน ข้อบังคับบริษทั ทีข่อเสนอแกไ้ขเพิ่มเติม 

ข้อที ่30. (ต่อ) 

              ในกรณีท่ีปรากฎว่า การประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อ

ล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชั่วโมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้มารว่ม

ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการ

ประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ การประชุมเป็นอัน

ระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่การเรียกประชุม 

เพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดั

ประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการ

ประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่า จะตอ้งคบองคป์ระชมุ 

             ทั้งนี ้หุ้นท่ีบริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเป็น

องคป์ระชมุในการประชมุผูถื้อหุน้  

 

ข้อที ่30. (ต่อ) 

            ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง คณะกรรมการ

บ ริษั ท อ า จ กํา ห น ด ใ ห้มี ก า ร ป ร ะ ชุม ผู้ ถื อ หุ้น ผ่ า น ส่ื อ

อิเล็กทรอนิกสก์็ได ้โดยใหป้ฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการ

ท่ีกฎหมายกาํหนดไวใ้นเร่ืองนัน้ๆ ดว้ย  

          ในการประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือจดัใหม้ีการประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์  ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชุมสามารถดาํเนินการตามวิธีการและ

ระยะเวลาท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการประชุมนัน้ได้

กาํหนดไวห้รือจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกสแ์ทนก็ได ้แต่

ทั้งนี ้ตอ้งส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาทางหนงัสือพิมพ์

ตามท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบันัน้กาํหนดไว ้

         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

อิเล็กทรอนิกสด์ว้ยวิธีการ และเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกล่าวมา

ขา้งตน้  ถือวา่เป็นการเขา้รว่มประชมุอนัสามารถนบัเป็นองค์

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 หุ้น ผ่ า น ส่ื อ

อิเล็กทรอนิกสด์งักล่าวเป็นการประชมุโดยชอบดว้ยกฎหมาย

ตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวใ้นเร่ืองนัน้ๆ   

 ในกรณีท่ีปรากฎว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด                  

เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถึง 1 ชั่วโมง จาํนวนผู้ถือหุน้ซึ่งเขา้

มารว่มประชมุไม่ครบองคป์ระชมุตามท่ีกาํหนดไว ้หากว่าการ

ประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ การประชุมเป็นอัน

ระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่การเรียกประชุม 

เพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดั

ประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการ

ประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่า จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

             ทั้งนี ้หุ้นท่ีบริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเป็น

องคป์ระชมุในการประชมุผูถื้อหุน้ 

 

 นอกจากนี ้ขอเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ฯ พิจารณาอนุมตัิใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ข

เพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยคาํหรือดาํเนินการใดๆ 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน ดว้ยเช่นกนั 

 ทัง้นี ้ในการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ดงักล่าว ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535  มาตรา 

31 วรรคแรก บญัญัติว่า  “ภายใตบ้งัคบัมาตรา 19 วรรคสอง บรษิัทจะแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน)      

หนา้ 31 | 37 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 

ประชุมเม่ือวันศุกรท์ี ่3 กรกฎาคม 2563  

สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

ไดเ้มื่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ

ออกเสียง” จึงเห็นสมควรเสนอวาระนีใ้หท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 พิจารณาอนมุตัิ 

ผู้ดาํเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะสอบถามขอ้สงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถาม

รายละเอียดอ่ืนใด จึงขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาลงมต ิ 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทัง้หมด

ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ท่ี 21 และ ขอ้ท่ี 30 ตาม

รายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ทกุประการ และอนุมตัิใหบ้คุคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั

ของบริษัทฯ  ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยคาํหรือดาํเนินการใดๆ เพ่ือใหเ้ป็นไป

ตามคาํสั่งของนายทะเบียน  โดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปงนี ้(ปิดลงมติเวลา 16.16 นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นดว้ย 590,817,366 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 200 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 590,817,566 100.0000 

วาระที ่10 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ผูด้าํเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีประสงคจ์ะเสนอเร่ืองอ่ืนใหท่ี้ประชมุพิจารณา เพ่ือให้

สิทธิผูถื้อหุน้ตามมาตรา 105 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ  แต่ปรากฎว่าไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณานอกเหนือ 

จากวาระท่ีกาํหนดในหนังสือนัดประชุม (สาํหรบัคาํถามและความเห็นต่างๆ ในแต่ละวาระ ไดม้ีการบันทึกไวต้ามเอกสารแนบ 

ทา้ยรายงานฉบบันี)้ 

จากนัน้ ผูด้าํเนินการประชมุจึงกล่าวเชิญประธานปิดการประชมุ  

ประธานท่ีประชมุกล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ทกุท่านท่ีไดส้ละเวลามารว่มประชมุในครัง้นี ้และกล่าวปิดการประชมุ 

ปิดประชุมเวลา : 16.26 นาฬิกา 

 

 

ลงชื่อ ………-นางสาวบษุบา ดาวเรือง-………ประธานท่ีประชมุ 

(นางสาวบษุบา ดาวเรือง) 

 

 

ลงชื่อ ……-นางโสมสดุา ร่วมภูมสิขุ-…..…ผูบ้นัทึกรายงานการประชมุ 

(นางโสมสดุา รว่มภมูสิขุ) 
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สรุปประเด็นคาํถามและคาํชีแ้จง 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 เม่ือวนัศุกรท์ี ่3 กรกฎาคม 2563  

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) 

 

        

วาระที ่2  รับทราบการแถลงผลการดาํเนินงานในรอบปี 2562 และรับทราบรายงานประจาํปี 2562 

1. นายกิตติ งามมหรัตน ์ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดงันี ้

 ในปัจจุบัน รายได้ของธุรกิจ Music Streaminng เป็นรายได้หลักของค่ายเพลงในต่างประเทศ โดยคิดเป็น

อตัราส่วนประมาณ 50% - 60% ของตลาดเพลงต่างประเทศ จึงอยากทราบว่าสาํหรบับริษัทฯ มีโอกาสท่ีรายได ้

Digital Music จะเติบโตเทียบเท่ากบัตลาดเพลงในต่างประเทศบา้งหรือไม่ ทัง้นี ้เห็นว่าในปี 2562 รายได ้Digital 

Music ของบรษิัทฯ อยู่ท่ีประมาณ 28% เท่านัน้ 

 ตอ้งการทราบว่าผลตอบรบัของ Online Concert ว่าเป็นอย่างไรบา้ง 

 ปัจจุบนัของหุน้ของแกรมมี่แทบไม่มีสภาพคล่องในการซือ้ขาย อยากทราบว่าทางฝ่ายบริหารมีแนวทางแก้ไข

อย่างไร และขอเสนอใหท้างบริษัทฯ ใหข้อ้มลูแก่ผูล้งทุนมากขึน้ เช่น ร่วมงาน Opportunity day ท่ีจดัโดยตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ เพ่ือใหน้กัลงทนุมีความสนใจในธุรกิจของบรษิัทฯ มากกว่านี ้

    นายภาวิต จิตรกร ชีแ้จงดงันี ้

 เน่ืองจากธุรกิจเพลงในตลาดต่างประเทศมีช่องทางรายไดห้ลกัมาจากการพ่ึงพาแพลตฟอรม์เพียงช่องทางเดียว 

โดยไม่มีช่องรายไดท้างอ่ืนๆ เลย จึงเป็นเหตุผลท่ีทาํใหส้ดัส่วนรายได ้Digital Music ในตลาดต่างประเทศสงูถึง 

50% แต่สาํหรับประเทศไทย โดยเฉพาะบริษัทฯ ท่ีมีความแข่งแกร่งในเชิงของ Music Content และ Music 

Distribution ทุกรูปแบบ ดังนัน้ หากพิจารณาเฉพาะสัดส่วนรายไดแ้บบเปอรเ์ซ็นตก์็จะเป็นการพิจารณาเพียง

มุมมองดา้นเดียว จึงควรพิจารณารายไดจ้ากช่องทางอ่ืนๆ ของบริษัทฯ ร่วมดว้ย ยกตัวอย่างเช่น รายไดจ้าก 

Sponsorship & Artist management อยู่ท่ี 38% ของรายไดร้วมของบริษัทฯ ซึ่งเป็นสดัส่วนรายไดท่ี้สงูท่ีสดุ และ

รายไดจ้าก Digital Music อยู่ท่ี 28% ซึ่งก็มีโอกาสท่ีจะสรา้งใหร้ายไดเ้ติบโตขึน้ไดอี้ก นอกจากรายไดจ้ากธุรกิจ

เพลงแลว้ บรษิัทฯ ยงัผลกัดนัใหร้ายไดจ้ากช่องทางอ่ืนๆ ใหเ้ติบโตขึน้ ยกตวัอย่างเช่น ในตลาดต่างประเทศจะไมม่ี

รายไดจ้ากการจัดเก็บลิขสิทธ์ิ เน่ืองจากส่วนใหญ่จะให้บริษัทจัดการลิขสิทธิ์อ่ืนๆ เป็นผู้จัดการลิขสิทธิ์เพลง 

ในขณะท่ีบรษิัทฯ เกือบจะเป็นรายเดียวในโลกท่ีมีการสรา้งคอนเทนตแ์ละจดัเก็บรายไดค้่าลิขสิทธิ์ของบรษิัทฯ เอง 

ซึ่งสัดส่วนรายได ้Publishing management ของบริษัทฯ มีสัดส่วนอยู่ท่ี 8% ของรายไดร้วมของบริษัทฯ หรือ

แมก้ระทั่งธุรกิจ Showbiz ท่ีสามารถสรา้งรายไดถ้ึง 13% ของรายไดร้วมของบรษิัทฯ จึงสามารถสรุปไดว้่าสาเหตท่ีุ

บรษิัทฯ มีสดัส่วนรายไดข้อง Digital Music ไม่ถึง 50% ของรายไดร้วม เกิดจากการท่ีบรษิทัฯ สามารถสรา้งรายได้

มาจากหลากหลายช่องทาง ซึ่งเกิดจากการบรหิารจดัการรายไดท่ี้ดีของบริษัทฯ เพ่ือสรา้งความสมดุลของรายได ้

โดยท่ีไม่เป็นการพ่ึงพารายไดจ้ากเพียงแหล่งเดยีว 

 ผลตอบรบัของ Online Festival มีสถิติยอดการจาํหน่ายบัตรล่าสุดอยู่ท่ีประมาณ 9,000 ใบ โดยคาดว่าภายใน

วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2563 ยอดจาํหน่ายบตัรจะอยู่ท่ีประมาณ 10,000 ใบ ตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว ้ในขณะท่ีโดยเฉล่ีย

ของผูท่ี้จดัคอนเสิรต์ออนไลนร์ายอ่ืนๆ ทั่วไป จะมียอดการจาํหน่ายบตัรอยู่ท่ีประมาณ 1,000 ใบเท่านัน้ เน่ืองจาก

มีข้อจํากัดด้านเทคโนโลยี ซึ่งในการท่ีบริษัทฯ ได้เริ่มต้นทํา Online Festival ในครั้งนี ้ ถือเป็นการทดลอง

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริโภค และเป็นการสรา้งธุรกิจอีกรูปแบบหน่ึง เพราะว่าธุรกิจ Showbiz  
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มี 2 รูปแบบ ซึ่งในวนันี ้ผูบ้รโิภคก็เลือกท่ีจะรบัชมทัง้ 2 รูปแบบ ดงันัน้ ผลตอบรบัของ Online Festival ถือเป็นการ

เริ่มตน้ท่ีน่าพึงพอใจ 

นางกานตสุ์ดา แสนสุทธิ์ ชีแ้จงดงันี ้

 สาํหรบัในปี 2563 บริษัทฯ มีความตัง้ใจท่ีจะเขา้ร่วมงาน Opportunity day ท่ีจดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เพ่ือประชาสัมพันธ์ ส่ือสาร และใหข้อ้มูลแก่ นักลงทุน นักวิเคราะห ์และตลาดหลักทรัพยอ์ยู่แลว้ แต่เน่ืองจากเกิด

เหตุการณ ์COVID-19 ตัง้แต่ช่วงปลายปี 2562 มาถึงปัจจุบนั ทาํใหบ้ริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ร่วมงาน Opportunity day 

ได้ตามท่ีตั้งใจไว้ได้ อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่าในระยะเวลาอันใกล้นี ้ บริษัทฯ จะสามารถเข้าร่วมงาน  

Opportunity day ได ้

2. น.ส.บุษกร งามพสุธาดล ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ สอบถามดงันี ้

 ขอให้ฝ่ายบริหารสรุปภาพรวมของอุตสาหกรรม (ธุรกิจ) และสัดส่วนของส่วนแบ่งทางการตลาด (“Market 

Share”) ของบรษิัทฯ ท่ีมีอยู่ในอตุสาหกรรมนี ้

 เหตกุารณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ COVID-19 มีผลกระทบต่อธุรกิจของบรษิัทฯ อย่างไรบา้ง 

 บริษัทฯ มีการจัดทาํแผนทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Test) หากเกิดกรณีท่ีการแพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19 

ดาํเนินไปจนถึงสิน้ปี 2563 หรือไม่ และบริษัทฯ สามารถดาํเนินธุรกิจภายใตว้ิกฤต COVID-19 ต่อไปไดเ้ป็นระยะ

เวลานานเท่าใด 

 บริษัทฯ ไม่มีการเติบโตของรายไดใ้หเ้ห็นอย่างเด่นชดั ในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา และมีอตัรากาํไรสทุธิเมื่อเทียบ

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

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

บา้ง และคาดว่าจะอยู่ท่ีเท่าใด และเน่ืองจากบริษัทฯ ไดส้รุปรายงานใหเ้ห็นรายไดแ้ยกเป็นแต่ละหน่วยธุรกิจ จึง

เห็นว่าบริษัทฯ ควรสรุปใหเ้ห็นว่าแต่ละหน่วยธุรกิจมีผลกาํไร และอัตรากาํไรสุทธิเมื่อเทียบกับยอดขายว่าเป็น

อย่างไรเพ่ิมเติมดว้ย 

 นายภาวิต จิตรกร ชีแ้จงดงันี ้

 บรษิัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดในอตุสาหกรรมเพลงของประเทศไทย อยู่ท่ีประมาณ 80% ซึ่งเป็นอนัดบัท่ี 1 ของ

ตลาดฯ ทั้งนี ้นอกเหนือจากการวัดความเป็นผู้นาํของตลาดฯ ในดา้นรายไดแ้ลว้ ยังมีการวัดกันในเร่ืองของ

ช่องทาง Digital ดว้ยเช่นกัน ยกตวัอย่างเช่น ช่องทาง Youtube ซึ่ง GMM Music มียอดผูช้ม (View) เป็นสดัส่วน

ถึงครึง่หน่ึงของยอดผูช้ม Youtube ทัง้หมด จึงถือว่าเป็นศกัยภาพของบรษิัทฯ ท่ีสรา้งไวใ้น Market Share ทัง้หมด 

อย่างไรก็ตามหากนบัรวม Content บรษิัทในเครือของแกรมมี่ทัง้หมด เช่น ช่อง ONE31 และช่อง GMM25 เป็นตน้ 

ท่ีมีอยู่ใน Youtube ดว้ย ก็จะคิดเป็นยอดผูช้มในสดัส่วนไม่ตํ่ากว่า 70% ของยอดผูช้ม Youtube ทัง้หมด ซึ่งถือว่า

เป็นภาพรวมท่ีดี ทัง้นี ้สาํหรบัตลาดเพลงนัน้ เพลงของแกรมมี่ก็ยงัคงมีกระแสนิยมอยู่ในปัจจบุนั แมว้่าแกรมมี่จะ

ผลิตเพลงออกมาปีละประมาณ 300 เพลง แต่เพลงเก่าๆ ท่ีมีมาตัง้แต่ในอดีตก็ยังคงไดร้บัความนิยมมาอย่าง

ต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน แมว้่าจะเกิดวิกฤตการณ ์COVID-19 ในปัจจุบัน ทาํใหใ้นอุตสาหกรรมเพลงในดา้นผูช้ม

หรือผูฟั้งเพลง (Viewership) ลดลงประมาณ 25% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลดลงของแนวเพลงฮิปฮอป และแนวเพลง

อินดี ้แต่ในขณะท่ีเพลงของแกรมมี่ ยงัคงมยีอดผูช้มหรือผูฟั้งท่ีด ี

 เ ร่ืองผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ท่ีมีต่อธุรกิจของบริษัทฯ นั้น  ในภาพรวมส่วนใหญ่คณะ

กรรมการบริหารไดพิ้จารณาเป็น 2 มุมมอง คือ 1) การใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงานของภาครฐั ถือเป็นความ

สาํนึกรบัผิดชอบท่ีดีของบริษัทฯ ซึ่งในช่วงท่ีเกิดสถานการณ ์COVID-19 ทางหน่วยงานภาครฐัไดป้ระกาศหา้ม



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน)      

หนา้ 34 | 37 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 

ประชุมเม่ือวันศุกรท์ี ่3 กรกฎาคม 2563  

สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

ไม่ใหผู้ป้ระกอบการรวมถึงบริษัทฯ ดาํเนินธุรกิจท่ีเก่ียวกับการจดังานอีเวนท ์หรือธุรกิจท่ีเก่ียวกับสถานบนัเทิง 

อย่างผบั บาร ์และรา้นคาราโอเกะ ได ้รวมถึงบริษัทฯ ก็ไดเ้ล่ือนการจดั Showbiz และการปิดโรงเรียนสอนดนตรี

ดว้ยเช่นกัน แมว้่าจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ แต่บริษัทฯ ก็ใหค้วามร่วมมือท่ีจะปฏิบัติตามคาํสั่งของ

หน่วยงานภาครฐั เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามหากสถานการณ ์COVID-19 เป็นในแนวทางท่ีดีขึน้ และภาครฐัมีการ

ผ่อนคลายหรือปลดล็อคมาตรการป้องกัน COVID-19 แลว้ ธุรกิจของบริษัทฯ ก็จะสามารถดาํเนินงานต่อไปได้

อย่างเป็นปกติ และ 2) ผูบ้ริหารไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าสถานการณ ์COVID-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ แต่ไม่ได้

ส่งผลกระทบถึงขัน้ทาํลาย (Disrupt) ธุรกิจของบริษัทฯ เน่ืองจากในช่วง COVID-19 ก็ยงัมีผูท่ี้ฟังเพลงอยู่ เห็นได้

จากยอดผูร้บัชมรบัฟังเพลงของบริษัทฯ แทบไม่ลดลงเลย จึงหมายความไดว้่ายอดผูช้มและการสนับสนุนของ

ลกูคา้ท่ีมีต่อธุรกิจ Digital Music ของแกรมมี่นัน้ ไดร้บัผลกระทบเพียงเล็กนอ้ย 

 บรษิัทฯ ไดม้ีการวิเคราะหธ์ุรกิจในกรณีเลวรา้ยท่ีสดุท่ีอาจเกิดขึน้ได ้(“worst case scenario”) ภายใตส้ถานการณ ์

COVID-19 ดงักล่าวแลว้ ขอยืนยนัว่าบริษัทฯ มีความอดทนต่อสถานการณ ์COVID-19 นี ้เน่ืองจากหากภาครฐั

ผ่อนคลายมาตรการการป้องกัน COVID-19 แลว้ หน่วยธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีตอ้งปฏิบตัิตามมาตรการของภาครฐั

ดงักล่าว ก็จะสามารถดาํเนินธุรกิจต่อไปไดโ้ดยทนัที เช่น ภาครฐัมีการอนุญาตใหเ้ปิดสถานบนัเทิง ไม่ว่าจะเป็น 

ผบั บาร ์รา้นคาราโอเกะ เป็นตน้ ธุรกิจงานจา้งศิลปินของบริษัท ก็จะกลบัมาดาํเนินงานไดต้ามปกติ หรือหากมี

การอนุญาตให้จัดแสดงคอนเสิรต์ได้แลว้ ธุรกิจ Showbiz ก็จะสามารถดาํเนินงานไดต้ามปกติ เป็นตน้ โดย

นอกจากท่ีบริษัทฯ จะใหค้วามดูแลในเร่ืองความปลอดภัยของพนกังานในช่วง COVID-19 แลว้ บริษัทฯ มีการ

วางแผนเพ่ือจะนาํพาธุรกิจของบริษทัฯ ใหส้ามารถดาํเนินต่อไปไดอ้ย่างยั่งยืนอีกดว้ย ทัง้นี ้ขอยกตวัอย่างใหผู้ถื้อ

หุน้ไดเ้ห็นภาพไดอ้ย่างชดัเจนมากยิ่งขึน้ คือ ธุรกิจท่ีไดร้บัผิดกระทบจาก COVID-19 จนถูก Disrupt จนถึงขัน้ไม่

สามารถดาํเนินธุรกิจไดน้ั้น จะเป็นธุรกิจท่ีเกิดจากพฤติกรรมผู้บริโภคเปล่ียนแปลงไป ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่ไดร้บั

ผลกระทบจากพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยพิจารณาไดจ้ากจาํนวนผู้รับชมและรับฟังเพลงของ          

บรษิัทฯ ท่ีไม่ลดลง 

 นางกานตสุ์ดา แสนสุทธิ์ ชีแ้จงดงันี ้

 1) สาเหตุผลท่ีบริษัทฯ มีอัตรากาํไรสทุธิเมื่อเทียบกับยอดขาย (NPM) ในแต่ละปีไม่สมํ่าเสมอ เน่ืองจากในแต่ละปีมี

สถานการณ์และเหตุการณ์ท่ีแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามหลังจากท่ีผู้ถือหุ้นไดอ้นุมัติให้บริษัทฯ นาํเงินสาํรองตาม

กฎหมาย และโอนส่วนเกินกว่ามลูค่าหุน้สามญั เพ่ือชดเชยผลขาดทนุสะสม ทัง้หมดของบรษิัทฯ ทาํใหบ้รษิัทฯ สามารถ

เริ่มจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้โดยในปี 2562 เป็นปีท่ีบรษิัทฯ มีผลประกอบการท่ีดี จากการดาํเนินธุรกิจหลกัของกลุ่ม

บริษัทฯ ประกอบดว้ยธุรกิจเพลงท่ีดาํเนินงานโดยแกรมมี่ ธุรกิจโฮมชอ้ปป้ิงท่ีขายสินคา้ผ่านรายการทีวี ท่ีดาํเนินงาน

โดย โอ-ชอ้ปป้ิง ธุรกิจภาพยนตร ์และธุรกิจทีวีดิจิตอลท่ีดาํเนินงานโดยบรษิัทรว่มคา้ของบรษิัทฯ   ส่วนในอนาคต กลุ่ม

บรษิัทฯ ก็ยงัคงจะมุ่งเนน้ใหค้วามสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจหลกัเหล่านีต้่อไป  

2) สาํหรบัเร่ืองเป้าหมาย Normal Bottom Line คณะกรรมการบรษิัทไดต้ัง้เป้าหมายไวใ้นรูปของประมาณการงบ

กาํไรขาดทนุและงบลงทนุ (Budget) สาํหรบัการดาํเนินงานในแต่ละปีอย่างชดัเจน ส่วนการดแูลควบคมุ จะมีการ

เฝา้ติดตามผลประกอบการท่ีเกิดขึน้จรงิเปรียบเทียบกบั Budget ท่ีตัง้ไวเ้ป็นประจาํทกุไตรมาส  

3) กาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในปี 2562 ซึ่งมีจาํนวน 375 ลา้นบาท สามารถแยกเป็นรายหน่วย

ธุรกิจไดด้งันี ้ 

1. กาํไรจากธุรกิจเพลง และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับเพลงทัง้หมด ซึ่งดาํเนินงานโดยแกรมมี่ อยู่ประมาณ 274     

ลา้นบาท  
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2. กาํไรจากธุรกิจภาพยนต ์ท่ีดาํเนินงานโดยบรษิัท จีดีเอช จาํกดั อยู่ท่ีประมาณ 70 ลา้นบาท 

3. กาํไรจากธุรกิจ Satellite อยู่ท่ีประมาณ 40 ลา้นบาท 

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

O-Shopping จะมีผลประกอบการท่ีเติบโตสูงขึน้ แต่เน่ืองจากในปี 2562 O-Shopping มีผลขาดทุนอยู่ท่ี

ประมาณ 30 ลา้นบาท 

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

JV จะมีผลขาดทนุอยู่ท่ีประมาณปีละ 200 – 300 ลา้นบาท แต่ในปี 2562 บรษิัทฯ รบัรูผ้ลขาดทนุของกิจการ

ร่วมค้า (ธุรกิจทีวีดิจิตอลในช่อง One 31 และช่อง GMM25) ตามสัดส่วนการถือหุ้นอยู่เพียงประมาณ  

10 ลา้นบาทเท่านัน้ 

6. กาํไรจากธุรกิจอ่ืนๆ ประมาณ 10 – 20 ลา้นบาท 

 

วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่            

31 ธันวาคม 2562 

3. น.ส.บุษกร งามพสุธาดล ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ สอบถามดงันี ้

 บรษิัทฯ วางกลยทุธข์องบรษิัทฯ อย่างไรในแต่ละหน่วยธุรกิจของ Portfolio และยงัคงอยู่ตามปี 2563 หรือไม่ 

 รายการหนีส้งสัยจะสูญจาํนวน 50 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นหนีจ้ากอะไร และบริษัทฯ ดาํเนินการอย่างไรกับหนี้

ดงักล่าว เน่ืองจากเห็นว่ามลูค่าหนีส้งสยัจะสญูจาํนวน 50 ลา้นบาท เป็นสดัส่วนท่ีสงูมากเมื่อเทียบกับกาํไรสทุธิ

จาํนวน 312 ลา้นบาท 

 นายภาวิต จิตรกร ชีแ้จงดงันี ้

 ในส่วนของกลุ่มธุรกิจมิวสิค ก็ยงัคงดาํเนินงานตามลกัษณะรูปแบบเดิม เช่น ธุรกิจเทรดดิง้ (Trading) ก็ยงัคงทาํ

การขายสินคา้เช่นเดิม ทัง้นี ้เน่ืองจากในช่วงสถานการณ ์COVID-19 การเดินทางไปยงัต่างจงัหวดัของประชาชน

ลดลงส่งผลกระทบต่อลูกคา้ท่ีชื่นชอบการซือ้สินคา้เพลง แต่ไม่ชอบการ Streaming Music ทาํใหบ้ริษัทฯ มีการ

ขยายเพ่ิมจาํนวนรา้นคา้ใหเ้ขา้ไปสู่ชุมชนมากขึน้ เพ่ือใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลกูคา้ประเภทดงักล่าว สาํหรบัธุรกิจ Digital 

Music ในภาพรวมนัน้ จะมีรายไดม้าจากการทาํสญัญาผูกพนักับคู่คา้ร่วม ทาํใหแ้นวโนม้บริษัทฯ ยงัคงมีกระแส

เงินสดเขา้มาอยู่อย่างต่อเน่ือง ทัง้นี ้ภาพรวมในการดาํเนินงานของธุรกิจ Digital Music ต่อจากนีก้็จะมีการเจรจา

กับแพลตฟอร์มทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สําหรับกลุ่มธุรกิจจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ (“MPI”) จะต้องหยุด

ดาํเนินการตามประกาศของหน่วยงานภาครัฐในเร่ืองมาตรการป้องกันโรค COVID-19 แต่เมื่อใดท่ีหน่วยงาน

ภาครัฐประกาศให้มีการจัดคอนเสิรต์ หรือจัด Event ได ้อนุญาตให้รา้นคา้คาราโอเกะ ผับ บาร ์สามารถเปิด 

ทาํการได ้ธุรกิจ MPI ก็จะสามารถกลับมาดาํเนินธุรกิจไดต้ามปกติ สาํหรบัธุรกิจ Showbiz นั้น จะมีลูกคา้เป็น 

Sponsorship & Artist Management นั้น จะเป็นรูปบบธุรกิจแบบ B2B คือ จะไม่มีการยกเลิกการจัดคอนเสิรต์ 

แต่จะเป็นการเล่ือนการจดัคอนเสิรต์มาจดัในช่วงไตรมาส 4/2563 แทน ดงันัน้ ลกูคา้ Sponsorship ก็จะตามมา

สนับสนุนในช่วงดังกล่าวเช่นกัน ยกเวน้กรณีท่ีไม่สามารถจัดหาสถานท่ีในการจดัคอนเสิรต์ในช่วงดังกล่าวได ้

บริษัทฯ ก็มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเล่ือนไปจดัคอนเสิรต์ในช่วงไตรมาสท่ี 1/2563 หรือไตรมาสท่ี 2/2563 แทน ทัง้นี ้

สาํหรับลูกคา้ Sponsorship ก็จะมีการว่าจ้างศิลปินของบริษัทฯ ในการทาํการตลาดของลูกคา้เอง ในส่วนนี ้

บริษัทฯ ก็ไดเ้สนองานใหเ้ป็นรูปแบบทางออนไลนม์ากขึน้ ซึ่งส่ิงเหล่านีถื้อเป็นการปรบักลยุทธธ์ุรกิจของบริษัทฯ 

แต่ไม่ไดเ้ป็นการปรบัธุรกิจจนทาํใหส้ภาพการดาํเนินธุรกิจปกติของบรษิัทฯ สญูหายไป ทัง้นี ้ส่วนธุรกิจสดุทา้ย คือ
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ธุรกิจขายสินคา้ ซึ่งบริษัทฯ กาํลงัจะมีการเปิดตวัสินคา้ใหม่ในเร็วๆ นี ้โดยสรุปคือ บริษัทฯ ยงัคงดาํเนินงานตาม

แผนระยะกลางซึ่งไม่มีการปรบัเปล่ียนธุรกิจไปจากปกติ แต่เป็นการหยดุดาํเนินธุรกิจบางหน่วยธุรกิจ เพ่ือเป็นการ

ใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงานภาครฐัในช่วง COVID-19 นี ้เท่านัน้ และพรอ้มท่ีดาํเนินธุรกจิเมื่อภาครฐัมีประกาศ

ยกเลิกมาตรการ COVID-19 ต่อไป 

 นางกานตสุ์ดา แสนสุทธิ์ ชีแ้จงดงันี ้

 เรียนชีแ้จงเพ่ิมเติมจากท่ีคณุภาวิต ไดอ้ธิบายไวใ้นขา้งตน้ คือ สาํหรบัการดาํเนินธุรกิจอ่ืนๆ บริษัทฯ ก็ยงัคงมุ่งมั่น

ตัง้ใจดาํเนินธุรกิจตามแผนท่ีวางไว ้เพ่ือรกัษาผลการดาํเนินงานใหเ้ทียบเท่าหรือใหด้ีขึน้กว่าปีท่ีผ่านมา 

 รายการหนีส้งสยัจะสญูจาํนวน 49 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นหนีส้งสยัจะสญูของธุรกิจมิวสิคประมาณ 30 ลา้นบาท 

ซึ่งหน่วยงานมิวสิคมีรายได้อยู่ท่ีประมาณ 4,000 ล้านบาท หนี้สงสัยจะสูญของหน่วยธุรกิจจัดเก็บลิขสิทธิ์

ประมาณ 10 ล้านบาท  หนี้สงสัยจะสูญของบริษัท จีดีเอช จํากัด ประมาณ 5 ล้านบาท และจากธุรกิจอ่ืนๆ 

ประมาณ 4 ลา้นบาทโดยหนีส้งสยัจะสญูคิดเป็น 0.7% ของรายไดร้วม 

 

วาระที ่10  เร่ืองอื่นๆ 

4. นายนพคุณ จูงพิริยะพงษ ์ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดงันี ้

 สาํหรบับริษัท เอ-ไทม ์มีเดีย จาํกัด ในช่วงไตรมาสท่ี 3/2563 – 4/2563 ท่ีตอ้งจดัคอนเสิรต์โดยท่ีผูช้มตอ้งนั่งเวน้

ระยะห่าง (เวน้ท่ีนั่ง) ทาํใหข้ายตั๋วไดน้อ้ยลง บริษัทฯ จะมีวิธีแกไ้ขปัญหาอย่างไร เพ่ือใหร้ายไดจ้ากการขายบตัร

คอนเสิรต์ใกลเ้คียงกบัปี 2562 

 นายภาวิต จิตรกร ชีแ้จงดงันี ้

 สาํหรบัมมุมองของบรษิัทฯ เห็นวา่ในภาพรวมเร่ืองการจดัคอนเสิรต์นัน้ มีปัจจยัหลกัท่ีส่งผลกระทบต่อผูจ้ดังาน คือ  

1) ทางภาครฐัไดม้ีนโยบายใหท้างผูจ้ดัจาํกัดจาํนวนผูเ้ขา้ชมคอนเสิรต์ ทาํใหจ้าํนวนการขายบัตรคอนเสิรต์นัน้

ลดลง ส่งผลต่อรายไดท่ี้บริษัทฯ จะไดร้บัก็ลดลงดว้ยเช่นกัน ทั้งนี ้ในการจดัคอนเสิรต์นั้น เป็นความร่วมมือ

ระหว่างผูใ้หบ้ริการสถานท่ีจดังาน กับทางผูจ้ดัคอนเสิรต์ ดงันัน้ ทางผูใ้หบ้ริการสถานท่ีก็ตอ้งลดราคาค่าเช่า

สถานท่ีใหแ้ก่ผูจ้ดัคอนเสิรต์ดว้ยเช่นกนั  

2)  ผูใ้หบ้รกิารเช่าอปุกรณก์ารจดังาน  และผูใ้หบ้รกิารออกแบบงาน ก็จะตอ้งมีการปรบัราคาค่าบรกิารใหเ้หมาะสม

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 นั้ 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 หากการขายบัตรคอนเสิรต์ไดป้ระมาณ 60% ทางดา้นตน้ทุนการผลิตก็จะตอ้งลดลงประมาณ 

40% ดว้ยเช่นกัน เพ่ือใหอุ้ตสาหกรรมการนีย้ังคงอยู่ได ้โดยการจัดคอนเสิรต์จะไม่สามารถจัดไดต้ามขนาด 

(Scale) ท่ีวางแผนไวเ้ดิม แต่ก็ยงัคงสามารถสรา้งกาํไรไดอ้ยู่ แมว้่าจะไม่ไดก้าํไรเท่ากับเป้าหมายท่ีตัง้ไวต้ัง้แต่

ก่อนจะเกิดสถานการณ ์COVID-19 นี ้อย่างไรก็ตามหากบริษัทฯ ไม่สามารถลดตน้ทุนในการจดัคอนเสิรต์ได ้

เช่น ผูใ้หบ้ริการสถานท่ีไม่ยินยอมท่ีจะปรบัลดราคาค่าบริการ เป็นตน้ บริษัทฯ ก็อาจจะพิจารณาแนวทางการ

เพ่ิมรอบการจดั เพ่ือใหไ้ดจ้าํนวนการขายบตัรและสรา้งกาํไรใหแ้ก่บรษิัทฯ ไดด้ว้ยเช่นกนั ทัง้นี ้เห็นว่าทาง บจก.

เอ-ไทม ์มีเดีย ก็น่าจะมีมมุมองในเร่ืองนี ้เป็นในทิศทางเดียวกบับรษิัทฯ ตามท่ีไดเ้รียนชีแ้จงไวใ้นขา้งตน้นี ้

5. นายกิตติธัช ออไอศูรย ์ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดงันี ้

 เก่ียวกับภาพลกัษณข์องบริษัทฯ สืบเน่ืองจากปัญหาทางโซเชียลท่ีมีการขู่ฆ่าศิลปิน และการล่วงละเมิดทางเพศ 

(Sexual harassment) ซึ่งตัง้แต่ช่วงตน้ปี 2563 บรษิัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จาํกดั (“GMMTV”) ซึ่งเป็นบรษิัทในเครือของ
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บริษัทฯ ไดล้ะเลยและปฏิบตัิต่อศิลปินอ่ืนอย่างไม่มีมีความเท่าเทียม จนเมื่อไม่ก่ีสปัดาหท่ี์ผ่านมาทาง GMMTV 

ไดม้ีการดาํเนินคดีเก่ียวกับเร่ืองนีเ้ป็นครัง้แรก จากกรณีท่ีทาํใหศ้ิลปินเส่ือมเสียชื่อเสียงและดาํเนินคดีตาม พรบ.

คอมพิวเตอรฯ์ จึงขอสอบถามว่า GMMTV มีบรรทดัฐานอย่างไรในการรกัษาภาพลกัษณข์องศิลปินและปกป้อง

ศิลปินอย่างไร โดยตนขอฝากความคิดเห็นไปยงัผูบ้ริหารของ GMMTV ว่าใหม้ีการรบัฟังเสียงของลกูคา้และผูถื้อ

หุน้เพ่ือรกัษาภาพลกัษณข์องแกรมมี่ใหม้ากขึน้ และตนเห็นวา่เหตกุารณท่ี์รุนแรงต่อชีวิต ทาง GMMTV ปฏิบตัิการ

ไดน้อ้ยกว่าเร่ืองการเสียชื่อเสียงในเร่ืองอ่ืนๆ 

     นางณัฐศิริ ตั้งเกียรติศิลป์ ชีแ้จงดงันี ้

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

จาํกัด และบริษัทฯ จึงถือว่า GMMTV เป็นบริษัทร่วมคา้ของบรษิัทฯ โดยในเบือ้งตน้ทาง GMMTV ไดดู้แล พฒันา

ทักษะและภาพลักษณข์องศิลปินมาโดยตลอด โดยเฉพาะกรณีท่ีมีการกล่าวอา้งหรือข่มขู่ในทางเส่ือมเสียต่อ

ศิลปิน บริษัทฯ จะพิจารณาขอ้เท็จจริงว่ามีมูลความจริงอย่างไร เป็นจริงตามท่ีกล่าวอา้งหรือไม่ โดยจะมีการ

สืบสวนหาขอ้เท็จจริงใหเ้ป็นท่ีเหตุยุติก่อน จากนั้น บริษัทจึงจะดาํเนินการตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี ้บริษัทฯ ได้

เคารพถึงสิทธิส่วนบุคคล จึงจาํเป็นตอ้งดาํเนินการดว้ยความระมดัระวงั ทัง้นี ้ในประเด็นคาํถามท่ีเก่ียวเน่ืองกับ 

GMMTV ในเร่ืองบรรทัดฐานในการปกป้องดูแลบริษัท ศิลปิน การบริหารจัดการดูแลศิลปิน ตลอดจนชื่อเสียง

ภาพลกัษณโ์ดยรวมของบรษิัทนัน้ ทาง GMMTV ไดม้อบหมายใหฝ่้ายกฎหมายของ GMMTV ดแูลและดาํเนินการ

ในเร่ืองนี ้โดยไดเ้ขา้แจง้ความท่ีกองบงัคบัการปราบปรามการกระทาํผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพ่ือ

ดาํเนินคดีกบัผูท่ี้ใชโ้ซเชียลมีเดียท่ีก่อใหเ้กิความเสียหายกบับริษัทฯ และศิลปิน ในชัน้นีอ้ยู่ในระหว่างการติดตาม 

สอบสวน และการดาํเนินคดี 

6. น.ส.บุษกร งามพสุธาดล ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ ส่งคาํถามมาสอบถามดงันี ้

 เน่ืองจากธุรกิจส่ือเป็นธุรกิจท่ีถูก Disrupt บริษัทฯ มีกลยุทธ์อย่างไรบา้ง เพ่ือใหบ้ริษัทฯ เติบโตและดาํเนินงาน

ต่อไปได ้

 ในขณะท่ีกาํไรสุทธิของปี 2560 และปี 2561 ไม่สูงเท่าใด แต่ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได ้กาํไรสุทธิ และกาํไร

ขัน้ตน้ ท่ีสงูขึน้กว่าปีท่ีผ่านมา อะไรคือสาเหตท่ีุทาํใหอ้ตัรากาํไรสทุธิของปี 2562 สงูขึน้ถึง 5% 

 และอะไรคือสาเหตท่ีุทาํใหอ้ตัรากาํไรสทุธิในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2563 ลดลงเหลือเพียง 3% 

นางสาวบุษบา ดาวเรือง ใหข้อ้มลูดงันี ้

 ในปัจจุบันบริษัทฯ ไดม้ีการดาํเนินกลยุทธ์ธุรกิจส่ือใหค้รอบคลุมในทุกรูปช่องทาง ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นส่ือ

โทรทศัน ์ วิทย ุ และยงัไดข้ยายไปยงัส่ือแบบ Online ผ่านทางแพลตฟอรม์ต่างๆ ท่ีอยู่ในความนิยมต่างๆ แลว้ 

นางกานตสุ์ดา แสนสุทธิ์ ใหข้อ้มลูดงันี ้

 สาเหตุท่ีทาํใหอ้ตัรากาํไรสุทธิของปี 2562 สูงขึน้ถึง 5% ส่วนใหญ่เกิดจาก 2 สาเหตุหลักคือธุรกิจเพลงของกลุ่ม

บริษัทท่ีไดร้บัการตอบรบัท่ีดีกว่าปีท่ีผ่านมา และผลขาดทุนท่ีลดลงของการลงทุนในการร่วมคา้และการลงทุนใน

บรษิัทรว่ม  

 สาเหตท่ีุทาํใหอ้ตัรากาํไรสทุธิในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2563 ลดลงเหลือเพียง 3% เน่ืองจากธุรกิจ Showbiz และ 

Artist Management ไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากเหตกุารณแ์พรร่ะบาด Covid-19  




