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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จาํกัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

ประชุมเมื่อวันศุกรท์ี ่30 เมษายน 2564 เร่ิมประชุมเวลา 14.11 นาฬิกา 

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม 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 

ผู้ดาํเนินการประชุมได้สรุปจํานวนผู้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 (“ที่ประชุม”) ของ บริษัท  

จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กล่าวคือ มีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน 13 ราย นับจาํนวนหุน้ได ้

434,824,969 หุน้ มีผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุมแทน จาํนวน 26 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้196,808,639 หุน้ ดงันัน้ เมื่อ

นบัรวมจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุมแทน มีจาํนวนรวม 39 ราย รวมเป็นจาํนวน

หุ้นทั้งสิน้ 631,633,608 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.0332 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมดของบริษัทฯ จาํนวน 819,949,729 

หุน้ จึงถือว่าครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 

เปิดการประชุม 

หลงัจากแจง้องคป์ระชมุ ผูด้าํเนินการประชมุไดเ้ชิญประธานกล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทกุท่านเขา้สู่การ

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 

ประธานไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทุกท่านเขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ของบริษัท  

จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ” , “GRAMMY”) และกล่าวเปิดการประชมุ จากนัน้ ประธานไดก้ล่าวต่อว่าดว้ยความ

ห่วงใยต่อสขุภาพของผูเ้ขา้ร่วมประชุม เน่ืองดว้ยสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”)   

ท่ีไดก้ลบัมาแพรร่ะบาดเป็นระลอกใหม่ทวีความรุนแรงขึน้ ซึ่งพบผูต้ิดเชือ้เป็นจาํนวนมากและมีการแพรก่ระจายเป็นวงกวา้งอยา่ง

รวดเร็ว ประกอบกับท่ีรฐับาลไดข้อความร่วมมือจากภาคเอกชนใหง้ดจดักิจกรรมท่ีมีลกัษณะเป็นการรวมกลุ่มกันของคนจาํนวน

มาก ท่ีอาจทาํใหเ้กิดการแพรก่ระจายของโรคระบาด COVID-19ดงักล่าว  ดงันัน้ เพ่ือลดความเส่ียงต่อการแพรร่ะบาดของโรคใน

เขตพืน้ท่ีควบคมุสงูสดุ ซึ่งมีผูเ้ขา้ร่วมประชมุจาํนวนมากและมีโอกาสติดต่อสมัผสักันไดโ้ดยง่ายจากสถานท่ีจดัประชุม  ในการนี ้

ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 4/2564 เมื่อวนัท่ี 19 เมษายน 2564 จึงไดม้ีมติอนมุตัิใหบ้รษิัทฯ เปล่ียนแปลงรูปแบบการจดั

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 เป็นรูปแบบการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(“E-AGM”) เท่านัน้  ซึ่งการประชมุนี ้เป็นการ

จัดประชุมผ่านส่ืออิเลิกทรอนิกสต์ามพระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และตามประกาศ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เร่ือง มาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

พ.ศ. 2563 

บริษัทฯ ให้ความสาํคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราช 

บญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ไดแ้จง้ประกาศการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล สาํหรบัการประชุมผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2564 บรษิัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จาํกดั (มหาชน) ใหท้กุท่านไดร้บัทราบตามรายละเอียดเอกสารท่ีไดแ้นบไปพรอ้มหนงัสือ
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เชิญประชมุฯ รวมทัง้ บรษิัทฯ จะทาํการบนัทึกภาพถ่าย และภาพเคล่ือนไหวของการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ฯ ผ่านส่ือเล็กทรอนิกส ์ 

เพ่ือใชใ้นการรายงานและการประชาสมัพนัธก์ารประชมุทางส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และส่ือส่ิงพิมพ ์โดยภาพถ่ายและภาพเคล่ือนไหว

ของการประชมุฯ อาจปรากฏภาพของท่านท่ีเขา้รว่มประชมุในครัง้นี ้แต่จะไม่มีการระบรุายละเอียดตวับคุคลท่ีเขา้มารว่มประชมุ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัคงตระหนกัถึงความสาํคญัและสนบัสนุนแนวทางการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสและ

ความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ และผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย ดงันัน้ ในการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทกุครัง้ บรษิัทฯ จะ

คาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้และปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งบริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายชื่อบุคคลท่ีมี

คุณสมบตัิเหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัทฯ รวมทัง้เสนอวาระการประชุมล่วงหนา้สาํหรบัการประชุมสามญั 

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯ ท่ี www.gmmgrammy.com ตัง้แต่วนัท่ี 30 ตุลาคม 2563 ถึง วนัท่ี 30 มกราคม 

2564 อย่างไรก็ตาม ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือรบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการหรือเสนอวาระการประชมุ

เขา้มายงับรษิัทฯ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 รายงานผูส้อบบัญชีและงบการเงิน 

และเอกสารประกอบการประชุม ทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านทางเว็บไซตบ์ริษัทฯ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ย

กว่า 30 วัน คือตัง้แต่วันท่ี 30 มีนาคม 2564  สาํหรบัรายงานประจาํปี 2563 ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บริษัทฯ ได้

เผยแพรผ่่านทางเว็บไซตบ์รษิัทฯ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนวนัประชมุ คือตัง้แต่วนัท่ี 30 มีนาคม 2564 ทัง้นี ้

เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกและใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชมุและขอ้มลูประกอบการประชมุ 

หลังจากนั้น ประธานจึงกล่าวแนะนาํคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะผูบ้ริหารของบริษัทฯ ผูส้อบ

บญัชีของบรษิัทฯ ท่ีปรกึษาทางการเงิน และท่ีปรกึษากฎหมาย ท่ีเขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(โดยใชร้ะบบ Zoom) ดงัมี

รายชื่อต่อไปนี ้

กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม   จาํนวน 9 ท่าน (คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด) ดงันี ้

1. นายไพบลูย ์ดาํรงชยัธรรม  ประธานกรรมการ / ประธานท่ีปรกึษาบรษิัท 

2. ดร.นรศิ ชยัสตูร    ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด 

      ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

3. นางสาวบษุบา ดาวเรือง   รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง /  

     ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกจิการและจรยิธรรมธุรกิจ / ประธาน 

กรรมการบรหิารกลุ่ม / กรรมการ (กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม) /  

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุ่ม 

4. นายสวุิทย ์มาไพศาลสิน   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาํหนด 

      ค่าตอบแทน /กรรมการกาํกบัดแูลกจิการและจรยิธรรมธุรกจิ 

5. นายชนิตร ชาญชยัณรงค ์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

6. นายสญัญาลกัษณ ์ชยัขจรวฒัน ์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

      และจรยิธรรมธุรกิจ 

7. นางสาวสวุิมล จงึโชตกิะพิศิฐ  กรรมการ (กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม) / กรรมการสรรหาและกาํหนด 

      ค่าตอบแทน / ท่ีปรกึษาบรษิัท 

8. นายภาวิต จิตรกร   กรรมการ (กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม) / กรรมการบรหิารความเส่ียง /  

กรรมการกาํกบัดแูลกิจการและจรยิธรรมธุรกิจ/ กรรมการบรหิารกลุ่ม / 

ประธานจา้หนา้ท่ีบรหิารสายธุรกจิ จีเอ็มเอ็ม มวิสิค 
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9. นายฟ้าใหม่ ดาํรงชยัธรรม  กรรมการ (กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม) / กรรมการบรหิารความเส่ียง / 

กรรมการบรหิารกลุ่ม / ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลยทุธธ์ุรกจิมวิสิค 1 

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม   จาํนวน 1 ท่าน ดงันี ้

1. นางกนกพร สาณะวฒันา   ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงนิ / กรรมการบรหิารความเส่ียง /   

กรรมการบรหิารกลุม่ 

ผู้บริหารทีล่าประชุม   จาํนวน 1 ท่าน ดงันี ้

1. นายสมภพ บษุปวนิช   ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลยทุธธ์ุรกิจมวิสิค 2 /  

กรรมการบรหิารความเส่ียง  

ทีป่รึกษาทางการเงนิ จากบริษัท เจย ์แคปปิตอล แอดไวเซอรี จาํกัด  จาํนวน 3 ท่าน ดงันี ้

1. นางสาวจิรยง อนมุานราชธน     

2. นายชลิต อดุมพรวฒันา 

3. นายธนนรศิร ์กิตติพรวรษิฐ ์   

ทีป่รึกษากฎหมาย จากบริษัท เอสอารพ์ีพี จาํกัด   จาํนวน 3 ท่าน ดงันี ้

1. นายภาณวุฒัน ์ฉลองความด ี  ทนายความหุน้ส่วน   

2. นางสาวณฐัทิรา ศิรพินัธ ์   ท่ีปรกึษากฎหมายอาวโุส 

3. นายฐานวฒัน ์อภิทกัขกลุ  ท่ีปรกึษากฎหมาย 

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท 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 ้

จากนัน้ประธานไดม้อบหมายใหผู้ด้าํเนินการประชมุ ดาํเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ 

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ผูด้าํเนินการประชุมไดเ้รียนแจง้ใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทุกท่านทราบถึง 

การใชร้หสัคิวอาร ์(QR Code) สาํหรบัดาวนโ์หลดรายงานประจาํปี 2563 ตามขัน้ตอนท่ีปรากฎในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ประจาํปี 2564 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10. ท่ีบรษิัทฯ ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ 

ผู้ดาํเนินการประชุมกล่าวว่าในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 ครัง้นี ้เป็นรูปแบบการประชุมผ่านระบบ                  

E-AGM ซึ่งบริษัทฯ ไดม้อบหมายให ้บริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการระบบซึ่งได้

ประเมินตนเองกับหน่วยงานสาํนักงานพฒันาธุรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(“สพธอ.”, “ETDA”)แลว้ โดยใหบ้ริการลงทะเบียน และ

ประมวลผลระบบนบัคะแนนเสียงในการประชุม พรอ้มกันนี ้บริษัทฯ ไดน้าํส่งคู่มือประกอบการใชง้านระบบ E-AGM ใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเขา้รว่มประชมุในคราวนี ้ไดร้บัทราบเป็นการล่วงหนา้แลว้ 
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หลงัจากนัน้ ผูด้าํเนินการประชมุไดแ้จง้สรุปวิธีการลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียงเป็นมติท่ีประชุมสาํหรบัการ

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

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

ในกรณีปกติ ใหถ้ือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยใหน้บัหุน้หนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถา้มี

คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด  

ขอ้ที ่2 การลงมต ิแบบ E-Voting สาํหรบัการประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์สามารถดาํเนนิการไดด้งันี ้ 

1) ไปที่แถบหนา้ต่าง E-Voting เพือ่ทาํการลงคะแนน “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่

วาระภายในเวลาที่กาํหนด (สาํหรบัวาระแจง้เพือ่ทราบ จะไม่สามารถลงคะแนนได)้ เมื่อกดเลือกการ

ลงคะแนนแลว้ ระบบจะแสดงป๊อบอปั (“pop-up”) สอบถามอีกครัง้หนึ่งว่า ยืนยนัการลงคะแนนหรือไม่ 

ใหก้ด “ตกลง” เพือ่เป็นการยืนยนัการลงคะแนน 

2) กรณีทีผู่ถ้ือหุน้ตอ้งการเปลีย่นการลงคะแนน สามารถทาํไดด้ว้ยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครัง้ แต่หากวาระ

นัน้ๆ ไดปิ้ดการลงคะแนนเรียบรอ้ยแลว้ ผูถ้ือหุน้จะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลีย่นการลงคะแนนได ้

สําหรับผู ้เข้าที่ร่วมประชุม ผ่านอุปกรณ์มือถือ หรือ แท็บเล็ต (“Tablet”) ขอให้ท่านสลับการใช้                            

แอปพลิเคชั่น Zoom ไปยังเว็บบราวเซอร์ Google Chrome (“Chrome”) เพื่อทาํการลงคะแนนที่เมนู                 

E-Voting 

3) เมือ่ลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ใหก้ลบัมายงัหนา้ตา่ง E-meeting ของ Zoom เพือ่รบัชมภาพและเสยีง

ของการประชมุต่อ  

4) ระบบจะทาํการรวบรวมคะแนนจากผูถ้ือหุน้ทีล่งคะแนนผ่านระบบ E-Voting และผูถ้ือหุน้ทีล่งคะแนนไว้

เป็นการล่วงหนา้ตามเอกสารการมอบฉนัทะ 

ทัง้นี ้หากการประชุมผูถ้ือหุน้ในครัง้นัน้ มีวาระเลือกตัง้กรรมการ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับโครงการประเมิน

คุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี หรือ AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ขอใหผู้ถ้ือหุน้ออกเสียง

ลงคะแนนแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายคน โดยผูด้าํเนนิการประชมุจะเรียกชือ่บคุคลทีถู่กเสนอชือ่แต่งตัง้เป็นกรรมการเป็นรายคน 

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  
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กรณีทีไ่ม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย หรือ ไม่มีผูง้ดออกเสียง (แลว้แต่กรณี) ใหถ้ือว่าทีป่ระชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิตามทีม่ีการ

เสนอต่อทีป่ระชมุทกุประการ 

สาํหรบัการประมวลผลและนบัคะแนนเสียงเป็นมติท่ีประชมุ โดยระบบคอมพิวเตอร ์ดงันี ้

- ขัน้ท่ี 1 เจา้หนา้ท่ีจะบนัทึกคะแนนเสียงตามการลงทะเบียนของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุทัง้หมดเป็น “เห็นดว้ย” 

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

- ขัน้ท่ี 3 เจา้หนา้ท่ีจะหกัคะแนนเสียง “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” จากการลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting 

จากนัน้ ผูด้าํเนินการประชมุสรุปผลการลงคะแนนของแต่ละวาระใหท่ี้ประชมุไดร้บัทราบ 

ขอ้ที ่7 เพือ่ใหก้ารประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสดุต่อผูเ้ขา้ประชุมโดยรวม ดงันัน้ ในทุก

ระเบียบวาระ ถา้ผูถ้ือหุน้หรือผูร้ับมอบฉันทะตอ้งการแสดงความคิดเห็นหรือมีขอ้ซักถาม สามารถดาํเนินการได ้2 วิธี คือ                     

1) พิมพ์ความเห็นหรือข้อซักถามในเมนู “Chat” ของ ZOOM  หรือ 2) ไปที่เมนู Participant ของระบบ Zoom และ กดปุ่ ม                 

ยกมือ (Raise Hand) จากนัน้ เปิดไมคเ์พือ่แสดงความคดิเห็นหรือสอบถามดว้ยการสนทนา โดยขอ้คดิเห็น หรือขอ้ซกัถามขอให้

มีใจความกระชบั ตรงประเด็นและเกีย่วขอ้งกบัวาระทีน่าํเสนอ ณ ขณะนัน้ แต่หากผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะจะสอบถามหรือ

แสดงความเห็นในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กาํหนด ขอใหน้าํเสนอในวาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ เพราะเป็นวาระที่เปิดกวา้ง

สาํหรบัคาํถามหรือความเห็นทั่วไป 

หลงัจากนัน้ ผูด้าํเนินการประชมุจึงขอเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 เม่ือวันที ่3 กรกฎาคม 2563 

ผูด้าํเนินการประชมุเรียนเชิญประธานเป็นผูแ้ถลงต่อท่ีประชุม โดยประธานกล่าวว่ารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2563 (“รายงานการประชุมฯ”) ไดม้ีการบนัทึกรายละเอียด ผลการลงคะแนน

เสียง มติท่ีประชุมในแต่ละวาระ พรอ้มทัง้คาํถาม คาํตอบต่างๆ ในท่ีประชุม ไวต้ามความเป็นจรงิ จึงขอเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณา

รบัรองรายงานการประชมุฯ ดงักล่าว โดยบรษิัทฯ ไดเ้ผยแพรร่ายงานการประชมุฯ นีผ่้านทางเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ซึ่งปรากฎว่าไม่มีผู้

ถือหุน้รายใดทกัทว้งหรือขอแกไ้ขมายงับรษิัทฯ 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะสอบถามขอ้สงสยัหรือแสดงความเห็นหากมีขอ้แกไ้ขในรายงาน

การประชมุฯ ดงักล่าว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีท่านใดขอแกไ้ขหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม จึงไดข้อใหท่ี้ประชมุพิจารณาลงมติ 

ในระหว่างวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุเพ่ิมขึน้จาํนวน 4 ราย คิดเป็นจาํนวนหุน้ 12,598,794 หุน้ รวมเป็นจาํนวน

หุ้นทัง้สิน้ 644,232,402 หุ้น คิดเป็นจาํนวนผูเ้ขา้ประชมุทัง้สิน้ 43 ราย 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ดว้ยคะแนน

เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้(ปิดลงมติเวลา 14.31 นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นดว้ย 644,232,402    100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 644,232,402    100.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 0 - 
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วาระที ่2 รับทราบการแถลงผลการดาํเนินงานในรอบปี 2563 และรับทราบรายงานประจาํปี 2563 

ผูด้าํเนินการประชมุไดเ้รียนเชิญประธานเป็นผูแ้ถลงต่อท่ีประชมุ 

โดยประธานไดก้ล่าวสรุปภาพรวมสาํหรับปี 2563 ของบริษัทฯ ว่าท่ีผ่านมานับเป็นอีกปีท่ีมีความท้าทายอย่างยิ่ง 

ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกท่ีผันผวนจากวิกฤตโควิด-19 และพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปในยุคความปกติรูปแบบใหม่ 

(“New normal”) ทัง้นี ้บรษิัทฯ ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองความปลอดภยัดา้นสขุภาพของลกูคา้และพนกังาน จึงทาํใหบ้รษิทัฯ มีการ

จาํกดัและปรบัเปล่ียนรูปแบบในการทาํธุรกิจบางส่วน ซึ่งสรุปไดด้งันี ้

• ในปี 2563 ท่ีผ่านมา บรษิัทฯ ยงัคงรกัษาความเป็นผูน้าํในธุรกิจเพลงและการผลิตคอนเทนตส์าํหรบัส่ือต่างๆ และไม่

เคยหยุดน่ิงในการปรบัตัว และเพ่ิมช่องทางการหารายไดเ้พ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่งของธุรกิจ และยังไดข้ยายและ

พฒันาธุรกิจเพ่ือปรบัเขา้สู่ตลาดท่ีแปรเปล่ียนไปในยคุดิจิทลั ผ่านการรว่มมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ ท่ีจะเขา้มาเสรมิ

โครงสรา้งธุรกิจของบรษิัทฯ ใหแ้ข็งแกรง่และยั่งยืนมากขึน้ สาํหรบัธุรกิจเพลงซึ่งเป็นธุรกิจหลกันัน้ บรษิัทฯ ไดด้าํเนิน

กลยทุธท่ี์สอดคลอ้งกบัสภาวะในปัจจบุนั 

• ทางดา้นธุรกิจการลงทุน มีผลประกอบการท่ีดีขึน้อย่างชดัเจน โดยในปีนี ้บริษัทฯ มีการปรบัทัง้โครงสรา้งการลงทนุ

และการดาํเนินงาน เพ่ือก่อใหเ้กิดความร่วมมือและการดาํเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจบุนั บริษัทฯ มี

การลงทนุในกิจการรว่มคา้เพียงแห่งเดียว คือ บรษิัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกดั 

• ธุรกิจโฮมชอ้ปป้ิง ดาํเนินธุรกิจโดย O-Shopping ซึ่งก็ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณโ์รคระบาดเช่นกัน แต่ยงัคง

รกัษาฐานลกูคา้และขยายช่องทางการจดัจาํหน่ายได ้อีกทัง้ยงัมองเห็นโอกาสในการกลบัมาเติบโตอย่างแข็งแกรง่

ในอนาคตอนัใกล ้

• ธุรกิจภาพยนตร ์ดาํเนินธุรกิจโดย จีดีเอช559 ท่ีแมว้่าในปีนี ้ยังไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แต่ก็ได้

เพ่ิมช่องทางในการหารายไดแ้ละขยายฐานผูช้ม ดว้ยการเขา้ไปรว่มมือกบัส่ือสตรีมมิ่งเพ่ือช่วยสรา้งตลาดใหเ้ติบโต 

ซึ่งบรษิทัฯ ยงัคงเชื่อมั่นในการผลิตคอนเทนตท่ี์สมบรูณแ์บบและแตกต่างของจีดีเอช 559 

• ภาพรวมผลประกอบการปี 2563 ตามท่ีท่านผู้ถือหุ้นไดท้ราบข้อมูลจากสารสนเทศท่ีบริษัทฯ ไดแ้จ้งต่อตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ท่ีผ่านมาอย่างต่อเน่ือง การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคัญของผล

ประกอบการของบริษัทในปี 2563 บริษัทฯ ไดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ซึ่งส่งผลให ้               

บริษัทฯ ตอ้งปฏิบัติตามขอ้กาํหนดของทางราชการ อนัส่งผลกระทบต่อรายไดร้วมในการดาํเนินงานลดลง 25% 

จากปี 2562 และผลขาดทุนในส่วนของบริษัทฯ จาํนวน 175 ลา้นบาท บางส่วนเป็นผลมาจากการปรบัโครงสรา้ง

บรษิัทฯ ซึ่งไดด้าํเนินการตามแผนธุรกิจท่ีบรษิทัฯ ไดว้างไว ้โดยไดแ้จง้ท่านผูถื้อหุน้ทราบอย่างต่อเน่ืองโดยสมํ่าเสมอ

ตลอดเวลาท่ีผ่านมา 

• สาํหรบัแนวโนม้ปี 2564 ท่ามกลางสถานการณ ์โควิด-19 ท่ีมีแนวโนม้ว่าการระบาดของโรคจะขยายในวงท่ีกวา้งขึน้ 

และยงัไม่สามารถท่ีจะควบคุมหรือขจดัโรคใหห้มดไปจากประเทศไทยไดใ้นระยเวลาอนัสัน้นี ้บริษัทฯ ไดต้ระหนกั

และวางแผนธุรกิจในรูปแบบการประคองธุรกิจทุกๆ ประเภทภายใตก้ลุ่มบริษัทฯ ใหส้ามารถดาํเนินงานไดอ้ย่าง

ต่อเน่ือง ถึงแมจ้ะไม่ไดม้ีการขยายตวัของธุรกจิอย่างกา้วกระโดดเหมือนในช่วงสถานการณป์กติท่ีผ่านมา บรษิัทฯ มี

การปรบัแผนมุ่งเนน้ขยายธุรกิจในรูปแบบดิจิทลัแพลตฟอรม์ และขยายฐานลกูคา้ใหห้ลากหลายขึน้ โดยบรษิัทฯ มี

ความตัง้ใจและมีความหวงัท่ีจะดาํเนินธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือนาํพาบริษัทฯ ใหก้า้วผ่านวิกฤติการณใ์น

ครัง้นีอ้ย่างดีท่ีสดุ เพ่ือรกัษาผลประโยชนส์งูสดุใหเ้กิดแก่ผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียของบรษิัทฯ ทกุๆ คน 
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ภาพรวมเหตุการณส์าํคัญทีเ่กิดขึน้ในรอบปี 2563 และไตรมาสแรกของปี 2564 โดยสรุปได้ดังนี ้

• เดือนมีนาคม 2563 ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ มีมติอนมุตัิใหเ้ล่ือนการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563

ของบริษัทฯ ออกไป จากเดิมท่ีกาํหนดให้จัดในเดือน เมษายน 2563 และมีมติอนุมัติใหจ้่ายเงินปันผลระหว่าง

กาลครัง้ท่ี 2 จากกาํไรของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวม

ประมาณ 164 ลา้นบาท และกาํหนดใหจ้่ายเงินปันผลดงักล่าว ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนเมษายน 2563 

• เดือนเมษายน 2563 บริษัท จีดีเอช หา้หา้เกา้ จาํกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไดเ้ขา้ซือ้หุน้เพ่ิมทุนใน บริษัท 

นํา้ดีไมง้าม จาํกดั เพ่ือเป็นบริษัทหลกั สาํหรบัทาํการส่ือสารการตลาดใหก้บัภาพยนตรแ์ละซีรีส ์ของบริษัท จีดีเอช 

หา้หา้เกา้ จาํกดั การรบังานดา้นประชาสมัพนัธ ์และวางกลยทุธส่ื์อสารการตลาดใหก้บับรษิัททั่วไป 

• เดือนพฤศจิกายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้ีมติอนุมตัิขายหุน้ท่ีถือใน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ 

จาํกัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมคา้ของบริษัทฯ ใหแ้ก่ บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมคา้อีกแห่งหน่ึงของ  

บริษัทฯ โดยการปรบัโครงสรา้งดงักล่าว ส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีการลงทุนในกิจการร่วมคา้เพียงแห่งเดียว คือ บริษัท เดอะ วนั       

เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกดั 

• เดือนมีนาคม 2564 บริษัทฯ แจง้สารสนเทศรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทฯ เร่ืองสิทธิในการเขา้ซือ้หุน้ของ 

บริษัท โรจูคิส อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) อย่างมีเงื่อนไข และการจัดตัง้บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท โอ                 

ช้อปป้ิง จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ตามท่ี

คณะกรรมการบรษิัทฯ ไดม้ีมติอนมุตัิการทาํรายการดงักล่าว 

ทัง้นี ้โครงสรา้งการถือหุน้และการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบนั ถือว่าเป็นธุรกิจความบันเทิง (“Entertainment”) 

ครบวงจร ประกอบดว้ย ธุรกิจเพลงซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองไดแ้ก่ ธุรกิจโฮมชอ้ปป้ิง ธุรกิจจัดจาํหน่าย

กล่องรบัสัญญาณดาวเทียม และธุรกิจภาพยนตร ์โดยปัจจุบันบริษัทฯ ดาํเนินธุรกิจดิจิทัลทีวี ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจผ่านการ

ลงทนุในกลุ่มบรษิัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกดั ซึ่งเป็นกิจการรว่มคา้ของบรษิัท 

 

ทัง้นี ้ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการดาํเนินงานทัง้หมด จาํนวน 4,972 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 25 โดย

ภาพรวมสดัส่วนรายไดแ้ยกตามธุรกิจของกลุ่มแกรมมี่ ปี 2563 แบ่งเป็น 
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 ธุรกิจเพลง คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 56 

 ธุรกิจโฮมชอ้ปป้ิง คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 31 

 ธุรกิจอ่ืนๆ รวมทัง้ภาพยนตรแ์ละส่วนงานย่อยตา่งๆ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 13 

 

นอกเหนือจากการใหค้วามสาํคญักับโอกาส และกลยุทธใ์นการประกอบธุรกิจแลว้ บริษัทยงัคงใหค้วามสาํคญัต่อการ

พฒันาบุคลากรซึ่งเป็นรากฐานท่ีสาํคญัท่ีสดุของบรษิัทฯ โดยมุ่งเนน้พฒันาขีดความสามารถของบคุคลากรใหส้ามารถรองรบักบั

เทคโนโลยีและเทรนดข์องโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเรว็ นอกจากนี ้ยงัใหค้วามสาํคญัต่อแผนการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีเพ่ือให้

สมกบัรางวลัการประเมินดา้นการกาํกบัดแูลกิจการของบรษิัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

ซึ่งบริษัทฯ ไดร้บัการประเมินในระดบัสงูสดุคือ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีท่ี 10 ทัง้นี ้บริษัทฯ มุ่งหวงัว่าการดาํเนินการดงักล่าวจะ

ช่วยพฒันาใหเ้ป็นองคก์รท่ีสรา้งผลตอบแทนท่ีดีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดใ้นระยะเวลาอนัใกล ้ 

และเพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีนโยบายการกาํหนดความรบัผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกาํหนดในการดาํเนินการท่ี

เหมาะสม บริษัทฯ มีเจตนารมณ ์และความมุ่งมั่นในการต่อตา้นการทุจริต เพ่ือป้องกันการคอรร์ปัชั่นในการดาํเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ ถึงแมว้่าจะยังไม่ไดเ้ขา้ร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต” แต่บริษัทมีแนวทางการ

ปฏิบตัิเก่ียวกบัการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบตัิท่ีชดัเจนในการดาํเนินธุรกิจ และพฒันาสู่การเป็นองคก์รแห่ง

ความยั่งยืนต่อไป 

 ต่อมาประธานไดม้อบหมายนายภาวิต จิตรกร  ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารของสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค (“นายภาวิต”) 

นาํเสนอผลงานในปี 2563 ท่ีผ่านมา และทิศทางในการดาํเนินธุรกิจในปี 2564 ของสายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม มิวสิค  และมอบหมายให้

นางกนกพร สาณะวฒันา ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน (“นางกนกพร”) เป็นผูแ้ถลงรายละเอียดผลการดาํเนินงานทางธุรกิจ รวมถงึ

คาํอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) ในปี 2563  ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ 

สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค โดยนายภาวิต จิตรกร  ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค ไดช้ีแ้จงถึง

ภาพรวมธุรกิจมิวสิคในปีท่ีผ่านมา รวมถึงแนวทางการดาํเนินธุรกิจภายใตส้ถานการณ ์COVID-19 โดยสรุปดงันี ้

นายภาวิต กล่าวว่าตามท่ีท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านไดท้ราบดีว่า ในปีท่ีผ่านมาเป็นปีแห่งความยากลาํบากจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19 ท่ีส่งผลกระทบต่อทุกกลุ่มธุรกิจในตลาดอุตสาหกรรมของประเทศไทย ซึ่งรวมถึงธุรกิจเพลง
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ของบริษัทฯ ดว้ยเช่นกนั อย่างไรก็ตาม ฝ่ายจดัการของบรษิัทฯ ขอใหค้าํมั่นสญัญาเพ่ือใหท่้านผูถื้อหุน้มั่นใจไดว้่าธุรกิจเพลงไม่มี

วนัตาย และธุรกิจเพลงยงัคงสามารถเติบโตต่อไปได ้

• ในปี 2563 ท่ีผ่านมา ธุรกิจจีเอ็มเอ็ม มิวสิค มีรายไดร้วมอยู่ท่ี 2,759 ลา้นบาท ซึ่งลดลงจากปี 2562 คิดเป็นสดัส่วน 31% 

ซึ่งเกิดจากผลกระทบจากสถานการณ ์Covid-19 โดยธุรกจิท่ีไดร้บัผลกระทบจาก Covid-19 โดยตรง ไดแ้ก่  

1) ธุรกิจบรหิารศิลปิน (“Artist Management Business”) ซึ่งเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวโยงกบักลุ่มลกูคา้ประเภท B2B ซึ่งท่ีผ่าน

มาลกูคา้ไดม้ีการชะลอตวัของการใชเ้งิน 

2) ธุรกิจ Live Show Business เกิดจากการท่ีบริษัทฯ ตอ้งปฏิบตัิตามมาตรการควบคมุโรค Covid-19 จากภาครฐั ทาํ

ใหไ้ม่สามารถดาํเนินการจดัแสดงไดใ้นช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา 

3) ธุรกิจคอนเสิร์ต และงานเทศกาล (“Concert & Festival Business”) เกิดจากการท่ีบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม

มาตรการควบคมุโรค Covid-19 จากภาครฐั ทาํใหไ้ม่สามารถดาํเนินการจดัแสดงไดใ้นช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา 

4) ธุรกิจคาราโอเกะ (“Karaoke Business”) แม้ว่าฐานลูกคา้ของบริษัทฯ อย่าง ผับ หรือ บาร ์เป็นตน้ จะสามารถ

ดาํเนินธุรกิจไดอ้ยู่ แต่ความมั่นใจของลกูคา้ท่ีเขา้ไปใชบ้ริการในรา้นนัน้ลดลง อนัเกิดจากการแพร่ระบาดของโรค 

Covid ท่ียงัคงอยู่ จึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจคาราโอเกะ เช่นกนั 

5) ธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรี (“Academy Business”) จะตอ้งปิดทาํการ จากการปฏิบตัิตามนโยบายของภาครฐั ตาม

มาตรการป้องกนัโรค Covid-19 

6) ธุรกิจ Live House Business เกิดจากการท่ีบรษิัทฯ ตอ้งปฏิบตัิตามมาตรการควบคมุโรค Covid-19 จากภาครฐั ทาํ

ใหไ้ม่สามารถดาํเนินธุรกิจไดใ้นช่วงท่ีผ่านมา 

• รายไดข้องกลุ่มธุรกิจมิวสิค จาํนวน 2,759 ลา้นบาท มาจากรายไดข้อง 6 ธุรกิจ ประกอบไปดว้ย  

1) ธุรกิจ Digital Music คิดเป็นสัดส่วน 34% มีรายได้อยู่ ท่ี 938 ล้านบาท ซึ่งเป็นธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ ์Covid-19 นอ้ยท่ีสุด ซึ่งเป็นธุรกิจท่ีมีโอกาสท่ีจะเติบโตขึน้ไดใ้นอนาคต เน่ืองจากยังเป็นธุรกิจท่ียงั

เป็นท่ีตอ้งการของผูบ้รโิภคอยู่ในระดบัสงู 

2) ธุรกิจ Sponsorship & Artist Management คิดเป็นสดัส่วน 32% มีรายไดอ้ยู่ท่ี 873 ลา้นบาท 

3) ธุรกิจ Showbiz คิดเป็นสดัส่วน 14% มีรายไดอ้ยู่ท่ี 388 ลา้นบาท  

4) ธุรกิจการบรหิารลิขสิทธิ์ (“Publishing”) คิดเป็นสดัส่วน 8% มีรายไดอ้ยู่ท่ี 232 ลา้นบาท 

5) ธุรกิจ Trading คิดเป็นสดัส่วน 7% มีรายไดอ้ยู่ท่ี 197 ลา้นบาท  

6) ธุรกิจอ่ืนๆ คิดเป็นส่ดส่วน 5% มีรายไดอ้ยู่ท่ี 131 ลา้นบาท 

• มาตรการและกลยทุธข์องบรษิัทฯ เพ่ือรองรบัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ Covid-19 ในระลอกท่ี3 ของปี 2564 

1) Focus on Digital Business & Back Catalog Management คือ การเจรจาและตกลงทาํสัญญากับคู่คา้ต่างๆ 

ในการท่ีจะขยายธุรกิจ เพ่ือทาํใหร้ายไดข้อง Digital Music เขา้มายงับรษิัทฯ ไดอ้ย่างต่อเน่ือง 

2) มุ่งมั่นในการผลิตคอนเทน้ต ์ท่ีหลากหลายและมีคุณภาพใหม้ากขึน้ (Diversify Music Genre Production) จาก

เดิมท่ีบริษัทฯ ไดม้ีการผลิตคอนเทนตป์ระเภท ป๊อบ ร๊อก และลูกทุ่ง อยู่แลว้ ก็จะทาํการขยายไปสู่การผลิต               

คอนเทน้ตป์ระเภท ประเภท วยัรุน่ ไอดอล Instrumental และ ThaiBaan เพ่ิมขึน้ดว้ย 

3) เล่ือนการจดัคอนเสิรต์ และเฟสติวลัทัง้หมดของบรษิัทฯ ไปอยู่ในช่วงไตรมาสท่ี 3 และไตรมาสท่ี 4 ของปี 2564 
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4) ปรบัตัวโดยการทาํธุรกิจ Tailor-made Campaign ของ Online เพ่ือตอบสนองลูกคา้ B2B ในปัจจุบัน ท่ีมีความ

ตอ้งการในดา้นการส่ือสารทาง Online 

• ภาพรวมผลงานของธุรกิจจีเอ็มเอ็ม มิวสิค ในปี 2563 

ในดา้นการผลิต แกรมมี่ ไดส้รา้งสรรคเ์พลงออกมาสู่ตลาด สามารถครองใจผู้ฟังอย่างมากมาย โดยมีเพลงอยู่บน

แพลตฟอรม์ออนไลนต์่างๆ ดงันี ้

 ในปี 2563 อุตสาหกรรมเพลงมียอดจาํนวนการรบัชมและรบัฟังเพลงในช่องทางวีดีโอ แพลตฟอรม์ Youtube 

ลดลง 12% ในขณะท่ียอดจาํนวนการรบัชมและรบัฟังเพลงของ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค ใน Youtube อยู่ท่ี 11,000 

ลา้นวิว หรือคิดเป็นอตัราท่ีเติบโตขึน้ 15% โดยใน 20 อนัดบัสงูสดุของเพลงไทยท่ีอยู่บน Youtube จะมีเพลงของ

แกรมมี่ติดอยู่ในอันดับถึง 7 เพลง และมี 3 เพลงท่ีอยู่ใน 5 อันดับสูงสุดของเพลงไทยท่ีอยู่บน Youtube ดว้ย 
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 ในปี 2563 ยอดวิว (“Views”) เพลงของแกรมมี่ ติด Top 100 ของ YouTube ใน Music Chart ถึง 28 เพลง คิด

เป็นรอ้ยละ 30 ของยอดวิวเพลงใน YouTube และใน 28 เพลงนี ้เป็นเพลงท่ีมาจากค่ายเพลงของแกรมมี่ ไดแ้ก่ 

ค่าย Grammy Gold จาํนวน 14 เพลง ค่าย genie records จาํนวน 9 เพลง ค่าย GENE LAB จาํนวน 4 เพลง 

และค่าย White Music จาํนวน 1 เพลง 

 

 แกรมมี่เป็นค่ายเพลงท่ีมีผูร้บัชม 100 ลา้นวิวใน YouTube มากท่ีสดุในประเทศไทย ซึ่งต่อเน่ืองมาตลอดระยะ  

5 - 6 ปีท่ีผ่านมา โดยมีเพลงท่ีมียอดวิวถงึ 200 ลา้นวิว ถึง 30 เพลง และมีเพลงท่ีมียอดวิวถึง 100 ลา้นวิว ถึง 93 

เพลง โดยศิลปินของแกรมมี่ ท่ีมีผลงานเพลงเกิน 200 ลา้นวิวใน YouTube ไดแ้ก่ วงลาบานูน เป็นศิลปินไทยท่ี

มีจาํนวนเพลงมากกว่า 200 ลา้นวิวมากท่ีสุดในประเทศไทย ศิลปินลูกทุ่งอย่าง มนตแ์คน ไมค ์ต่าย และลา

เพลิน เป็น 4 ศิลปินลูกทุ่งในประเทศไทยท่ีมีเพลงยอดวิวเกิน 200 ลา้นวิว และศิลปิน ต่าย อรทัย เป็นศิลปิน

หญิงคนเดียวในประเทศไทยท่ีมีเพลงฮิต 200 ลา้นวิวถึง 2 เพลง 

 ในปี 2563 วีดีโอเพลง “เชือกวิเศษ” ของวงลาบานูน เป็นวีดีโอแรกของประเทศไทยท่ีมียอดวิวถึง 500 ลา้นวิว 

และเป็นวีดีโอแรกของประเทศไทยท่ีมียอดวิวสงูท่ีสดุถึง 523 ลา้นวิว 

 แพลตฟอรม์สาํหรบัการฟังเพลง อย่าง JOOX  นัน้ ไดม้ีเพลงฮิตของศิลปินของแกรมมี่ ติดอนัดบัอยู่ใน JOOX 

ไดแ้ก ่

 ศิลปินนอ้งใหม่คือ Three Man Down เป็นศิลปินท่ีมีเพลงติดอยู่ใน 100 อนัดบัแรกของ JOOX นานท่ีสดุ

ในประเทศไทย รวมถึง 151 สปัดาห ์ 

 มีเพลงของแกรมมี่อย่างเพลง “ดงึดนั” ของวงคอกเทล ท่ีขึน้เป็นอนัดบั 1 ใน JOOX Thailand Top 100 

ติดต่อกนันานท่ีสดุในประเทศไทยถึง 8 สปัดาห ์ 

 ในขณะท่ีกลุ่มลกูทุ่ง ก็มีศิลปินของแกรมมี่ อย่าง “มนตแ์คน แก่นคูณ” ซึ่งเป็นศิลปินท่ีมีเพลงติด JOOX 

Top 50 ลกูทุ่งนานท่ีสดุในประเทศไทยรวม 147 สปัดาห ์

 สาํหรบัธุรกิจ Showbiz ในปี 2563 ก็ยังคงสรา้งสถิติการขายบัตรคอนเสิรต์หมด “Sold Out” ถึง 14 คอนเสิรต์ 

ซึ่งเป็นสถิติท่ีมากท่ีสดุในประเทศไทย  
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นางกนกพร สาณะวัฒนา (“นางกนกพร”) ได้นําเสนอข้อมูลผลการดาํเนินงานทางธุรกิจ รวมถึงคาํอธิบายและการ

วิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ (MD&A) ในปี 2563 ดังนี ้

 

• ธุรกิจจีเอ็มเอ็ม มิวสิค ในปี 2563 มีรายได้รวม 2,759 ล้านบาท ลดลงจากปีท่ีผ่านมา (4,014 ล้านบาท) 31% โดยมี

รายละเอียดท่ีมาของรายไดแ้ต่ละหน่วยธุรกิจของจีเอ็มเอ็มมิวสิค มีดงันี ้

1. รายไดจ้ากหน่วยงานธุรกิจ Event & Sponsorship จาํนวน 873 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน 32% ของรายไดร้วมธุรกิจมิว

สิค โดยรายไดล้ดลงจากปี 2562 (1,432 ลา้นบาท) ประมาณ 39% 

2. รายไดจ้ากหน่วยงานธุรกิจ Showbiz จาํนวน 388 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน 14% ของรายไดร้วมธุรกิจมิวสิค โดยรายได้

ลดลงจากปี 2562 (611 ลา้นบาท) ประมาณ 36%  

3. รายไดจ้ากหน่วยงานธุรกิจ Digital Music จาํนวน 938 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 34% ของรายไดร้วมธุรกิจมิวสิค โดย

รายไดล้ดลงจากปี 2562 (1,123 ลา้นบาท) ประมาณ 17%  

4. รายไดจ้ากหน่วยงานธุรกจิ Trading จาํนวน 197 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน 7% ของรายไดร้วมธุรกิจมวิสิค โดยรายไดล้ดลง

จากปี 2562 (301 ลา้นบาท) ประมาณ 35% 

5. รายไดจ้ากหน่วยงานธุรกิจลิขสิทธ์ิ (Right Management) จาํนวน 232  ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน 8% ของรายไดร้วม

ธุรกิจมิวสิค โดยรายไดล้ดลงจากปี 2562 (313 ลา้นบาท) ประมาณ 26% 

6. รายไดจ้ากหน่วยงานอ่ืน มีจาํนวน  131  ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน 5% ของรายไดร้วมธุรกิจมิวสิค โดยรายไดล้ดลงจาก

ปี 2562 (234 ลา้นบาท) ประมาณ 44% ซึ่งรวมถึง Project Bird ท่ีมีรายไดล้ดลงจากผลกระทบจากสถานการณ ์Covid-

19 เช่นเดียวกนักบัธุรกิจ Showbiz ตามท่ีไดแ้จง้ไวใ้นขา้งตน้ 

 

-จงใจเวน้ว่าง- 
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• ธุรกิจโฮมชอ้ปป้ิง (ดาํเนินการโดย O-Shopping) ท่ีทาํการขายสินคา้ในทีวีทัง้ระบบดาวเทียม และดิจิตอลทีวี โดยในปี 2563 

O-Shopping มีรายได ้1,539 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 31% ของรายไดจ้ากการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งรายไดข้อง

โฮมชอ้ปป้ิงลดลงจากปี 2562 (1,694 ลา้นบาท) ประมาณ 9% เน่ืองจากกาํลงัและอาํนาจการซือ้ของผูบ้ริโภคลดลงในช่วง

ไตรมาสท่ี                 2 – 3 ของปี 2563 เน่ืองจากผลกระทบอย่างหน่ึงจากสถานการณ ์Covid-19 ทาํใหม้ีอตัราการว่างงาน

ของประชาชนท่ีเพ่ิมขึน้ ประชาชนจึงไดล้ดปริมาณการจับจ่ายใชส้อยในการซือ้สินคา้ ประกอบกับการท่ีจาํนวนผูร้บัชมทีวี

ผ่านระบบดาวเทียม (satellite) ลดลง โดยผูช้มหันมารบัชมทีวีผ่านทีวีดิจิทัลเพ่ิมมากขึน้ ส่งผลใหร้ายไดข้อง O-Shopping 

ลดลงจากปีท่ีผ่านมา อย่างไรก็ตาม      O-Shopping ไดป้รบักลยทุธโ์ดยการซือ้ช่วงเวลาโฆษณาในช่องทีวีดิจิทลัเพ่ิมมากขึน้ 

โดยในปี 2563 กลุ่มสินคา้ท่ีขายดีท่ีสดุของ O-Shopping ไดแ้ก่ สินคา้ชุดชัน้ใน สินคา้ท่ีใชใ้นครวั สินคา้ท่ีใชบ้า้น (“House 

Brand”) อาหารเสริม และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ โดยในปี 2564 O-Shopping มีกลยุทธ์ คือ จะร่วมมือกับพันธมิตรทาง

ธุรกิจ (“Partner”) ท่ีมีความแข็งแกรง่ในดา้นผลิตภณัฑ ์เพ่ือผลิตสินคา้กลุ่ม House Product รวมถึง O-Shopping จะปรบั

กลยุทธใ์นการจดัหาสินคา้ (“Sourcing) ท่ีจะนาํมาขาย เพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม ตรงตามความตอ้งการของตลาด และ

ตรงกับช่องทางท่ีใชน้าํเสนอขายสินคา้ใหม้ากขึน้ ขณะเดียวกันก็จะทาํการพัฒนาจุดแข็งของทางการจัดจาํหน่ายผ่าน

ช่องทาง  Online ใหม้ากขึน้ เพ่ือดงึสดัส่วนการตลาดของธุรกิจโฮมชอ้ปป้ิงใหเ้พ่ิมขึน้ต่อไป 
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• ธุรกิจภาพยนตร ์(ดาํเนินการโดย GDH559) มีรายไดจ้าํนวน 357 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน 7% ของรายไดจ้ากการดาํเนินงาน

ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งรายไดธุ้รกิจภาพยนตร ์ลดลงจากปี 2562 (465 ลา้นบาท) ประมาณ 23% โดยรายไดท่ี้ลดลงเกิดจาก

ผลกระทบจากสถานการณ ์Covid-19 ท่ีทาํใหผู้ช้มภาพยนตรล์ดลง ซึ่งในปี 2563 มีจาํนวนท่ีเขา้ฉายภาพยนตรท่ี์เขา้ฉาย 1 เร่ือง 

คือ “อา้ยคนหล่อลวง” และมีซีรีสจ์าํนวน 1 เร่ือง คือ “ฉลาดเกมสโ์กง” ทัง้นี ้ภาพยนตรเ์ร่ือง อา้ยคนหล่อลวง ไดท้าํการฉายในช่วง

เดือนธันวาคม 2563 ทาํรายไดใ้น Box Office อยู่ท่ีประมาณ 57 ลา้นบาท โดยปกติแลว้ ภาพยนตรข์อง GDH559 จะสามารถ

สรา้งและออกฉายภาพยนตรปี์ละประมาณ 2 – 3 เร่ือง ส่วนใหญ่ภาพยนตข์องGDH559 จะสามารถทาํรายได ้Box Office ได้

ประมาณ 100 ลา้นบาท ในปี 2564 นี ้GDH559 ตัง้เป้าหมายไวว้่าจะผลิตและออกฉายภาพยนตรห์รือซีรีส ์จาํนวน 4 เร่ือง โดย

ขณะนี ้GDH559 ไดผ้ลิตภาพยนตรห์รือซีรีส ์เรียบรอ้ยแลว้เป็นจาํนวน 2 เร่ือง โดยในเร่ืองแรก เป็นการผลิตภาพยนตรไ์ทยท่ีทาํ

การขายและออกฉายในแพลตฟอรม์ Netflix  โดยตรง ซึ่งคาดว่าจะสามารถรบัชมพรอ้มกัน 190 ประเทศทั่วโลก ไดป้ระมาณ

ปลายเดือนพฤษภาคม 2563 นี ้และอีกหน่ึงเร่ืองท่ีผลิตแลว้เสรจ็ คาดว่าจะฉายในโรงภาพยนตรไ์ดใ้นช่วงเดือนกนัยายน 2564 นี ้

ทัง้นี ้GDH559 กาํลงัผลิตภาพยนตร ์“บุพเพสนันิวาส” ท่ีไดร้่วมกบั บจก. บรอดคาซท ์ไทย เทเลวิชั่น ซึ่งคาดว่าจะผลิตแลว้เสรจ็

และสามารถรบัชมไดป้ระมาณในช่วงเดือนธันวาคม 2564 ขึน้กบัสถานการณโ์ควิดเป็นสาํคญั 

 

• ธุรกิจ Sattellite TV Platform (ดาํเนินการโดย GMMZ & Z trading) มีรายได ้212 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน 4% ของรายได้

รวมของกลุ่มบรษิัทฯ ลดลงจากปี 2562 (280 ลา้นบาท) ประมาณ 24% ทัง้นี ้ในปี 2564 จะมีการเปล่ียนเทคโนโลยีจาก SD 

เป็น HD ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยสรา้งรายไดใ้หเ้ติบโตขึน้ได ้

• ธุรกิจอ่ืน (Other Business) มีรายได ้105 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 (150 ลา้นบาท) ประมาณ 30% ซึง่ส่วนใหญ่เกดิจาก

รายไดค้า่บรหิารจดัการ 

 

 

-จงใจเวน้ว่าง- 
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• ธุรกิจการร่วมลงทนุในกลุ่มบริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกัด เพ่ือดาํเนินธุรกิจดิจิทลัทีวี ช่อง ONE31 และยงัประกอบ

ธุรกิจวิทย ุธุรกิจโชวบิ์ซ และธุรกิจผลิตคอนเทนต ์ผ่านบรษิัทย่อย (ไดซ้ือ้กิจการมาจากกลุ่ม บจก.จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ 

เมื่อวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563) อนัไดแ้ก่ บจก.วนั สามสิบเอ็ด บมจ.จีเอ็มเอ็ม มีเดีย บจก.เอ-ไทม ์มีเดีย บจก.จีเอ็มเอ็ม ทีวี 

(GMMTV)  บจก. เช้นจ์2561 (Change2561) และ บจก.จี เ อ็ม เ อ็ม สตูดิ โอส์ อินเตอร์เนชั่ นแนล (GMM Studios 

International) โดยในปี 2563 ONE มีรายได้ 3,216 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2562 (2,782 ล้านบาท) ประมาณ 15.6% 

รวมถึงมีกาํไรอยู่ท่ี 635 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2562 (174 ลา้นบาท) 461 ลา้นบาท 

ผูด้าํเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามขอ้สงสยั และขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาลงมติใน

วาระนี ้โดยคาํถามและความเห็นต่างๆ ในวาระนี ้ไดม้ีการบนัทึกไวต้ามเอกสารแนบทา้ยรายงานฉบบันี ้
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เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน  ผูด้าํเนินการประชุมจึงไดส้รุปว่าท่ีประชุม

รบัทราบผลการดาํเนินงานในรอบปี 2563 และรบัทราบรายงานประจาํปี 2563 ตามท่ีไดเ้สนอขา้งตน้  

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ สาํหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด  

  ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

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

ต่อท่ีประชมุ 

ดร.นริศ กล่าวว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ สาํหรบัรอบปีบญัชีของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2563 ไดผ่้านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือใหค้วามเห็นชอบ โดย

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ เห็นว่ารายงานของผูส้อบบญัชี งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินของ    

บริษัทฯ มีขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้นตามขอ้เท็จจริง และไดร้บัการจัดทาํตามมาตรฐานบัญชีท่ีรบัรองโดยทั่วไป โดยไดผ่้านการ

ตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ แลว้ คือ นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ ์แห่งบริษัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

จากนัน้ ดร.นรศิ ไดม้อบหมายให ้นางกนกพร สาณะวฒันา (“นางกนกพร”) เป็นผูส้รุปสาระสาํคญัของงบการเงินใหท่ี้

ประชมุพิจารณา สรุปสาระสาํคญัไดด้งันี ้ 

งบกาํไรขาดทนุรวม สาํหรับปี สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี ้

 

 

งบการเงินรวม

เพิ่ม/(ลด)

% % เพิ่ม/(ลด) (ร้อยละ)

รายได้หลักรวม 4,972 100% 6,602 100% (1,631) -25%
ต้นทุนขายและบริการ (3,134) -63% (4,025) -61% (891) -22%
กําไรขั้นต้น 1,837 37% 2,577 39% (740) -29%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (1,965) -40% (2,118) -32% (153) -7%
กําไรก่อนรายได้อื่น ส่วนแบ่งกําไร ค่าใช้จ่ายทาง

การเงิน และภาษี (128) -3% 459 7% (587) -128%

รายได้อื่น 64 1%              38 1% 26 68%

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไร (64) -1% 497 8% (561) -113%

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบ .ร่วม (3) 0% (2) 0% (1) -28%
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากบ.ร่วมค้า 409 8% (10) 0% 418 NA
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า (438) -9%               -   0% (438) 100%
EBIT (96) -2% 486 7% (582) -120%

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (41) -1% (21) 0% (20) -92%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล (13) 0% (90) -1% 77 86%
กําไร(ขาดทุน) สําหรับปี (150) -3% 375 6% (525) -140%
NCI (26) -1% (33) 0% 7 21%

กําไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบ . (175) -4% 342 5% (518) -152%

(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2563 ปี 2562
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สรุปสาระสาํคัญของงบกาํไรขาดทุนรวม สาํหรับปี 2563 เทยีบกับปี 2562 ดังนี ้ 

- รายไดห้ลกัรวม 4,972 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 (6,602 ลา้นบาท) 1,631 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วน 25%  

- ตน้ทนุขายและบรกิาร  3,134 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 (4,025 ลา้นบาท) 891 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วน 

22% ซึ่งตน้ทนุขายฯ ไดล้ดลงไปตามรายไดห้ลกัท่ีลดลง  

- กาํไรขัน้ตน้ 1,837 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 (2,577 ลา้นบาท) 740 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วน 29% 

- ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 1,965 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 (2,118 ลา้นบาท) 153 ลา้นบาท หรือคิด

เป็นสดัส่วน 7% โดยส่วนใหญ่ตน้ทุนคงท่ีจะถูกรวมไวอ้ยู่ในหมวยค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร ดงันัน้ เมื่อ

รายไดห้ลกัรวมของปี 2563 ลดลงไป ทาํใหอ้ตัราส่วนค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารต่อรายไดห้ลกัรวมของปี 

2563 ซึ่งอยู่ท่ี 40% สงูกว่าอตัราส่วนค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารต่อรายไดห้ลกัรวมของปีปี 2562 ซึ่งอยู่ท่ี 

32% อย่างไรก็ตามท่ีผ่านมาฝ่ายจดัการไดท้ราบถึงผลกระทบจากสถานการณ ์COVID-19 ท่ีส่งผลต่อรายได้

รวมของบริษัทฯ ใหล้ดลง จึงไดพ้ยายามควบคุม ดูแล และบริหารตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่างๆ ของบริษัทฯ 

อย่างดีท่ีสดุ 

- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จาํนวน 3 ลา้นบาท และส่วนแบ่งกาํไรจากบริษัทร่วมคา้ จาํนวน 

409 ลา้นบาท 

- ขาดทนุจากการขายเงนิลงทนุในการรว่มคา้ จาํนวน 438 ลา้นบาท ซึ่งเป็นรายการสทุธิระหว่างการซือ้และขาย

กิจการของกลุ่มบรษิัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ จาํกดั เมื่อวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 ท่ีผ่านมา 

- บรษิัทฯ มีขาดทนุสทุธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 175 ลา้นบาท 

งบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี ้

สินทรัพยร์วม 

 

เพิ่ม/(ลด)

(ร้อยละ)

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด               728              452 276 61%

ลูกหน้ีการค้า และลูกหน้ีอื่น 912 1,165 (253) -22%

สินค้าคงเหลือ 213 183 30 16%

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 196 279 (83) -30%

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 2,049 2,079 (30) -1%

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทุน 471 673 (202) -30%

ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่าและอุปกรณ์ 178 247 (69) -28%

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 379                 -   379 100%

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอื่น 301 334 (33) -10%

ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี 480                 -   480 100%

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชี 185 176 9 5%

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 199 160 39 24%

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,193 1,590 603 38%

รวมสินทรัพย์ 4,242 3,669 573 16%

(หน่วย : ล้านบาท)
ณ 31/12/2563 ณ 31/12/2562 เพิ่ม/(ลด)



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน) 
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ประชุมเม่ือวันศุกรท์ี ่30 เมษายน 2564  

 สินทรพัยร์วม ณ สิน้ปี 2563 เท่ากับ 4,242 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จาก ณ สิน้ปี 2562 (3,669 ลา้นบาท) จาํนวน 573 ลา้น

บาท หรือคิดเป็นสดัส่วน 16% โดยหลกัเกิดจาก 1) รายการสินทรพัยสิ์ทธิการใช ้จาํนวน 379 ลา้นบาท ท่ีปรากฎเฉพาะปี 2563 

เท่านัน้ ซึ่งเป็นผลมาจากการท่ีบริษัทฯ จะตอ้งบนัทึกรายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า 

และ 2) รายการตน้ทุนการไดร้บัอนญุาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี 480 ลา้นบาท ท่ีปรากฎเฉพาะปี 2563 เท่านัน้ ซึ่งเป็นผลมาจากการท่ี

บริษัทฯ ซือ้บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จาํกัด (“GMM25”) เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 ทาํให ้GMM25 มีสถานะเป็นบริษัท

ย่อยของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงตอ้งบนัทึกรายการสินทรพัยท่ี์มีอยู่ในบริษัทย่อย เขา้รวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวมของ

บรษิัทฯ ดว้ย 

หนีส้นิรวม 

 

บรษิัทฯ มีหนีสิ้นรวม ณ สิน้ปี 2563 อยู่ท่ี 3,284 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2562 (2,338 ลา้นบาท) จาํนวน 946 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นสัดส่วน 40% โดยหลักเกิดจาก 1) รายการเงินกูย้ืมท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี จาํนวน 75 ลา้นบาท ในหมวด

หนีสิ้นหมุนเวียน และรายการเงินกูย้ืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี จาํนวน 623 ลา้นบาท ในหมวด

หนีสิ้นท่ีไม่หมนุเวียน ท่ีเพ่ิมขึน้จากปี 2562 ซึ่งเป็นผลมาจากการท่ีบรษิัทฯ ซือ้บรษิัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จาํกดั (“GMM25”) เมื่อ

วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 ทาํให ้GMM25 มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงตอ้งบนัทึกรายการหนีสิ้นระ

ยาวของGMM25 เขา้รวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ ดว้ย และ 2) ส่วนของหนีสิ้นตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี จาํนวน 81 ลา้นบาท ในหมวดหนีสิ้นหมนุเวียน และหนีสิ้นตามสัญญาเช่า-สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ

เพิ่ม/(ลด)

(ร้อยละ)

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร                 50                 -                50 100%

เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น            1,335           1,246 89 7%

รายได้รับล่วงหน้า               381              339 42 12%

ส่วนของเงินกู้ยืมที่ถึงกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี                 75                 -   75 100%

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าที่ถึงกําหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี                 81                  8 73 NA

หนี้สินหมุนเวียนอื่น               135              203 (68) -33%

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,057 1,796 261 15%

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี
623              298 325 109%

หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี 307                11 296 NA

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน               229              232 (3) -1%

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                 68                  1 67 NA

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,227 542 685 126%

รวมหนี้สิน 3,284 2,338 946 40%

(หน่วย : ล้านบาท)
ณ 31/12/2563 ณ 31/12/2562 เพิ่ม/(ลด)



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน) 
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ประชุมเม่ือวันศุกรท์ี ่30 เมษายน 2564  

ภายในหน่ึงปี จาํนวน 307 ลา้นบาท ท่ีเพ่ิมขึน้จากปี 2562 เป็นผลมาจากการท่ีบริษัทฯ จะตอ้งบนัทึกรายการตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

บริษัทฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้รวม ณ สิน้ปี 2563 อยู่ท่ี 958 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 (1,331 ลา้นบาท) จาํนวน 373 

ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วน 28%  

ผู้ดาํเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะสอบถามขอ้สงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถาม

รายละเอียดอ่ืนใด จึงขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาลงมติ 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรบั

รอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการ

ออกเสียงลงคะแนนดงันี ้(ปิดลงมติเวลา 15.24 นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นดว้ย 644,232,402    100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 644,232,402    100.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 0 - 

เพิ่ม/(ลด)

(ร้อยละ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแล้ว

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

ส่วนเกินทุน            1,897           1,897 (0) 0%

สํารองตามกฎหมาย                 14                14 (0) 0%

ขาดทุนสะสม (1,863) (1,250) 612 49%

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (39) (311) (272) -87%

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 828 1,169 (341) -29%

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษัท

ย่อย
130 162 (32) -20%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 958 1,331 (373) -28%

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,242 3,669 573 16%

(หน่วย : ล้านบาท)
ณ 31/12/2563 ณ 31/12/2562 เพิ่ม/(ลด)



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน) 
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ประชุมเม่ือวันศุกรท์ี ่30 เมษายน 2564  

วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงนิกาํไรส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจากผลการดาํเนินงานปี 2563 

ผู้ด ําเนินการประชุมได้เรียนเชิญนางกนกพร นําเสนอข้อมูลต่อท่ีประชุม โดยนางกนกพรแถลงต่อท่ีประชุมว่า  

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” 

โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสาํรองตามกฎหมาย เป็นจาํนวนเงินทัง้สิน้ 13,719,594 บาท หรือคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 

1.67 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทจาํนวน 819,949,729 บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีขาดทุนสทุธิ สาํหรบัปี 2563 สิน้สดุ ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจาํนวนเงิน 1,421 ลา้นบาท  

ดงันัน้ เพ่ือเป็นการปฏิบตัิตาม พ.ร.บ.บรษิัทมหาชนจาํกดั มาตรา 116 และขอ้บงัคบับรษิัทขอ้ 38 คณะกรรมการบรษิัท

จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ฯ พิจารณาอนมุตังิดจดัสรรเงินกาํไรส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจากผล

การดาํเนินงานปี 2563 

ผู้ดาํเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะสอบถามขอ้สงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถาม

รายละเอียดอ่ืนใด จึงขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาลงมติ 

ท่ีประชมุไดพิ้จารณาออกเสียงลงคะแนน และมีมติอนมุตังิดจดัสรรเงินกาํไรส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทนุสาํรองตามกฎหมายจาก

ผลการดาํเนินงานปี 2563 ดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน

ดงันี ้(ปิดลงมตเิวลา 15.30 นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นดว้ย 644,232,402    100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 644,232,402    100.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 0 - 

วาระที ่5  พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2563 

ผูด้าํเนินการประชมุไดเ้รียนเชิญ นางกนกพร เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชมุ 

นางกนกพร ไดช้ีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าตามท่ีบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 

รอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลในแต่ละปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และตาม พ.ร.บ.บรษิัทมหาชนฯ 

มาตรา 115 และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 37 กาํหนดว่า “หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร ในกรณีท่ี

บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้

คราวในเมื่อเห็นว่าบรษิัทมีผลกาํไรพอสมควรท่ีจะทาํเช่นนัน้ และรายงานใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวถดัไป” 

ทัง้นี ้จากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 บริษัทฯ มีขาดทุนสทุธิจาํนวน 1,421 ลา้นบาท และมีขาดทนุสะสมจาํนวน 

1,418 ล้านบาท ตามลาํดับในงบการเงินเฉพาะกิจการ สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึง

เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ฯ พิจารณาอนมุตัิงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2563 
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ประชุมเม่ือวันศุกรท์ี ่30 เมษายน 2564  

ผู้ดาํเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะสอบถามขอ้สงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถาม

รายละเอียดอ่ืนใด จึงขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาลงมติ 

ท่ีประชมุไดพิ้จารณาออกเสียงลงคะแนน และมีมติอนุมตัิงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงาน 2563 ดว้ยเสียงขา้ง

มากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้(ปิดลงมติเวลา 15.36 นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นดว้ย 644,232,402    100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 644,232,402    100.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 0 - 

วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติการนําเงนิสาํรองตามกฎหมายและส่วนลํา้มูลค่าหุน้สามัญเพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสม 

ผูด้าํเนินการประชมุไดเ้รียนเชิญ นางกนกพร เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดของวาระนีต้่อท่ีประชมุ  

นางกนกพร ไดช้ีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งไดแ้ก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกดั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2544 มาตรา 119 บญัญัติว่า  

“เมื่อไดร้บัอนุมตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้แลว้ บริษัทอาจโอนทุนสาํรองตามมาตรา 51 (เงินสาํรองท่ีเกิดจากส่วนลํา้มลูค่า

หุน้) ทนุสาํรองตามมาตรา 116  (ทนุสาํรองตามกฎหมาย) หรือเงินสาํรองอ่ืน เพ่ือชดเชยขาดทนุสะสมของบรษิัทก็ได ้

 การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคหน่ึงให้หักชดเชยจากเงินสํารองอ่ืนก่อนแล้วจึงหักจากทุนสํารองตาม             

มาตรา 116  และทนุสาํรองตามมาตรา 51 ตามลาํดบั” 

 ดงันัน้ การโอนทุนสาํรองตามมาตรา 51 (เงินสาํรองท่ีเกิดจากส่วนลํา้มลูค่าหุน้) ทุนสาํรองตามมาตรา 116 (ทุนสาํรอง

ตามกฎหมาย) หรือเงินสาํรองอ่ืนเพ่ือชดเชยขาดทนุสะสมของบรษิัทสามารถกระทาํได ้เมื่อไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้

เป็นไปตามมาตรา 119 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพ่ิมเติมฯ พ.ศ. 2544  โดยการนาํเงินสาํรองท่ี

สามารถนาํมาชดเชยขาดทนุสะสมของบรษิัทฯ มีลาํดบัขัน้ดงันี ้

1. เงินสาํรองอ่ืน 

2. ทนุสาํรองตามกฎหมาย มาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชน จาํกดั 

3. เงินสาํรองท่ีเกิดจากส่วนลํา้มลูค่าหุน้ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกดั 

ทัง้นี ้ในการนาํเงินสาํรองตามท่ีกาํหนดดงักล่าวขา้งตน้นัน้ มาชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ จะตอ้งไดร้บั

อนุมตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ และในการชดเชยผลขาดทุนสะสมขา้งตน้จะตอ้งหกัชดเชยจากเงินสาํรองอ่ืนก่อน แลว้จึงหกัจากทนุ

สาํรองตามกฎหมาย และเงินสาํรองท่ีเกิดจากส่วนลํา้มลูค่าหุน้ตามลาํดบั   

 โดยตารางต่อไปนี ้เป็นการแสดงรายละเอียดการโอนทุนสาํรองตามกฎหมาย และส่วนลํา้มูลค่าหุน้สามัญเพ่ือ

ชดเชยผลขาดทนุสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

-จงใจเวน้ว่าง- 
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 ส่วนของผู้ถือหุ้น ในงบการเงนิ (เฉพาะกิจการ) ณ 31 ธันวาคม 2563 

 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ หลังชดเชยผลขาดทุนสะสม 

 

 จากสรุปขอ้มลูท่ีปรากฎในตาราง จะเห็นไดว้่าปัจจบุนั บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมตามงบแสดงฐานะทางการเงินของ

บริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ทั้งสิน้จาํนวน 1,417,700,696 บาท ดงันั้น เพ่ือเตรียมการใหบ้ริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปัน

ผลไดใ้นอนาคต เมื่อมีกาํไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ คณะกรรมการบริษัทจึงไดร้่วมกันพิจารณากลั่นกรองถึงความ

เหมาะสมต่างๆ และคาํนึงถึงสิทธิประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทอย่างครบถว้นแลว้ จึงเห็นสมควรใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อ

หุ้นพิจารณาอนุมัติโอนทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 13,719,594 บาท และโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จํานวน 

1,403,981,102 บาท เ พ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมทั้งหมดของบริษัทฯ ตามงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 

1,417,700,696  บาท ซึ่งภายหลังจากการชดเชยผลขาดทุนสะสมแลว้ จะทาํให้บริษัทฯ มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญคงเหลือ

จาํนวน 492,987,095 บาท และผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ จะเท่ากับศูนย ์ซึ่งจะทาํใหบ้ริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได ้หาก

บรษิัทฯ มีกาํไรในอนาคต 

 ผูด้าํเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามขอ้สงสยั และขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาลงมติใน

วาระนี ้ โดยคาํถามและความเห็นต่างๆ ในวาระนี ้ไดม้ีการบนัทึกไวต้ามเอกสารแนบทา้ยรายงานฉบบันี ้

(หน่วย:ลา้นบาท)
งบเฉพาะกจิการ

ผลขาดทุนสะสมตามงบการเงนิ ณ 31 ธันวาคม 2563 (1,417.70)

ลําดับที� 1 : โอนเงนิสํารองตามกฎหมาย เพื�อชดเชยขาดทุนสะสม 13.72

ลําดับที� 2 : โอนส่วนลํ�ามูลค่าหุน้สามัญ เพื�อชดเชยขาดทุนสะสม 1,403.98
รวมจํานวนเงนิโอนเพื�อชดเชยผลขาดทุนสะสม 1,417.70

ผลขาดทุนสะสม หลังปรับเงนิโอนชดเชยขาดทุนสะสม 0
ส่วนลํ�ามูลค่าหุน้สามัญ หลังปรับเงนิโอนชดเชยขาดทุนสะสม 492.99
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ท่ีประชมุไดพิ้จารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนมุตัิใหโ้อนทุนสาํรองตามกฎหมาย จาํนวน 13,719,594 บาท และ

โอนส่วนเกินมูลค่าหุน้สามัญ จาํนวน 1,403,981,102 บาท เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมทั้งหมดของบริษัทฯ ตามงบการเงิน  

ณ 31 ธันวาคม 2563 จาํนวน 1,417,700,696  บาท ซึ่งภายหลงัจากการชดเชยผลขาดทนุสะสมแลว้ จะทาํใหบ้รษิัทฯ มีส่วนเกิน

มลูค่าหุน้สามญัคงเหลือจาํนวน 492,987,095 บาท และผลขาดทนุสะสมของบรษิัทฯ จะเท่ากบัศนูย ์ซึ่งจะทาํใหบ้รษิัทฯ สามารถ

จ่ายเงินปันผลได ้หากบริษัทฯ มีกาํไรในอนาคต ตามท่ีเสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออก

เสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้(ปิดลงมติเวลา 15.46 นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นดว้ย 644,232,402    100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 644,232,402    100.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 0 - 

วาระที ่7  พิจารณาอนุมัติการแตง่ตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ ประจาํปี 

2564 

ผูด้าํเนินการประชมุไดเ้รียนเชิญ ดร.นรศิ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนนาํเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชมุ 

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

กรรมการบริษัทตอ้งหมุนเวียนออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการบริษัททั้งหมด สาํหรับปี 2564 นี้

กรรมการบรษิัทท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 3 ท่าน จากจาํนวนกรรมการบรษิัททัง้หมด 9 ท่าน ประกอบดว้ย

บคุคลท่ีปรากฎในตาราง ดงันี ้

รายชื่อกรรมการทีค่รบวาระ ตาํแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ตาํแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย 

1.  นายสวุิทย ์มาไพศาลสิน กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

 กรรมการกาํกบัดแูลกิจการและ

จรยิธรรมธุรกจิ 

2.  นายสญัญาลกัษณ ์ชยัขจรวฒัน ์* กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการกาํกบัดแูลกิจการและ

จรยิธรรมธุรกจิ 

3.  นางสาวสวุิมล จึงโชติกะพิศิฐ กรรมการบรษิัท (ท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร) 

(กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับรษิัท) 

 กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

 ท่ีปรกึษา 

หมายเหต ุ* โปรดพจิารณาขอ้มูลเรือ่งการมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือใหบ้ริการทางวิชาชีพของ นายสญัญาลกัษณ์  

ชยัขจรวฒัน ์กรรมการอิสระ เพิ่มเตมิ 
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ดร. นรศิ แถลงว่าเพ่ือเป็นการส่งเสรมิและสนบัสนนุนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี  บรษิัทฯ จึงไดเ้ปิดโอกาสให ้ผูถื้อ

หุน้เสนอรายชื่อบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบรษิัทฯ เป็นการล่วงหนา้ สาํหรบัการประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ฯ ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯ ท่ี www.gmmgrammy.com ตัง้แต่วนัท่ี 30 ตุลาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 มกราคม 2564 

แต่ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอรายชื่อบคุคลเขา้มายงับรษิัทฯ  

ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ในการประชุมครัง้ท่ี 1/2564 เมื่อวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ ์2564 จึงได้

กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสม  ขอบเขตของบทบาท และความรบัผิดชอบของกรรมการท่ีครบ

วาระแต่ละท่าน โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสาํคัญ ภายใตน้โยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหา

กรรมการของบรษิัทฯ  จึงไดม้ีความเห็นว่ากรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ (1) นายสวุิทย ์

มาไพศาลสิน  (2) นายสัญญาลักษณ ์ชัยขจรวัฒน ์และ (3) นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ สมควรท่ีจะไดร้บัการแต่งตั้งเป็น

กรรมการของบรษิัทฯ  ต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีคณุสมบตัิครบถว้นตามท่ีพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกดัฯ และ

หน่วยงานกาํกับดูแลกาํหนด มีคุณสมบตัิท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท  ทั้งยังเป็นบุคคลผูท้รงคุณวุฒิ มีความรู ้

ความสามารถ รวมทัง้ มีประสบการณท่ี์เป็นประโยชนต์่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีวิสยัทศันท่ี์กวา้งไกล สามารถปฏิบตัิงาน

ในฐานะกรรมการไดเ้ป็นอย่างดี  มีส่วนเกือ้กูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทอันก่อให้เกิดประโยชนก์ับ               

บรษิัทฯ ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาไดเ้ป็นอย่างด ี 

ข้อมูลเร่ืองการมีความสัมพันธท์างธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระ 

ตามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทและประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ.28/2551 ท่ีกาํหนดว่า

กรรมการอิสระตอ้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรกึษา

ทางการเงินซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้  แต่ในกรณีท่ีกรรมการอิสระมีการใหบ้รกิารทางวชิาชพีเกินมลูค่าท่ีกาํหนดดงักล่าว สามารถไดร้บัการผ่อนผนัต่อเมื่อบรษิัท

ไดจ้ดัใหม้ีความเห็นคณะกรรมการบรษิัทในเร่ืองดงักล่าว จึงขอเปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบดงันี ้

(ก) กรรมการที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ : นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์  

(“นายสญัญาลกัษณ”์) (ปัจจบุนัดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกาํกบัดแูลกิจการและ

จรยิธรรมธุรกิจ) 

(ข) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ  : บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และ 

พารท์เนอรส์ จาํกัด เป็นท่ีปรกึษากฎหมายใหก้บับริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยนายสญัญาลกัษณ ์ดาํรงตาํแหน่ง

เป็น ทนายความและหุน้ส่วนในบรษิัท วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และพารท์เนอรส์ จาํกดั 

(ค) เหตุผลและความจาํเป็นที่ยังคงเสนอแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ : นายสญัญาลกัษณ ์ เป็น 

ผู้มีประสบการณ์และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี  มีความเป็นมืออาชีพในการเป็น 

ท่ีปรกึษากฎหมายท่ีไดร้บัการยอมรบัโดยทั่วไป สามารถใหค้วามเห็นและขอ้แนะนาํทางกฎหมายท่ีเป็นประโยชน์

กับบริษัทฯ ตลอดมา ทาํใหธุ้รกิจของบริษทัฯ สามารถดาํเนินไปไดอ้ย่างราบร่ืน เหมาะสมและไม่ขดัต่อกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง   

(ง) ความเห็นของคณะกรรมการในการ เสนอแต่ งตั้ งบุ คคลดั งกล่ า ว เ ป็นกรรมการอิ สระ  :  

คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่นับรวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย คือ นายสัญญาลักษณ)์ ไดพิ้จารณาตามหลักใน

มาตรา 89/7 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ แลว้มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า การให้บริการวิชาชีพดังกล่าว มิได้มี

ผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ท่ีและการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของ

นายสัญญาลักษณ ์ซึ่ง สัญญาลักษณไ์ดป้ฏิบัติหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์
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สุจริต รวมทั้งได้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ 

ตลอดจนมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งท่ีผ่านมา 

โดยคณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาเสนอใหก้รรมการลาํดับท่ี (1) นายสุวิทย ์มาไพศาลสิน และลาํดับท่ี (2) นาย

สัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์ เป็นกรรมการอิสระ เน่ืองจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและของบริษัทฯ และทั้ง 2 ท่านจะ

สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ ในฐานะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตลอดระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งท่ี

ผ่านมา ไดป้ฏิบัติหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมัดระวงัและความซื่อสตัยส์ุจริต รวมทั้ง ไดม้ีการปฏิบัติใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย  หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  วตัถปุระสงค ์ ขอ้บงัคบัของบรษิัท  มติคณะกรรมการ  ตลอดจนมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ เป็นอย่าง

ดี และเป็นไปตามรายละเอียดแนวทางท่ีเก่ียวขอ้งของนิยามกรรมการอิสระของบรษิัทฯ 

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่นับรวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียทั้ง  3  ท่านท่ีครบวาระ) จึงไดก้ลั่นกรองและ

พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสมของบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อในครัง้นีว้่า มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการ

ประกอบธุรกิจของบรษิัท ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ ขา้งตน้ และเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ฯ 

พิจารณาแต่งตัง้บคุคลทัง้ 3 ท่านไดแ้ก่ (1) นายสวุิทย ์มาไพศาลสิน (2) นายสญัญาลกัษณ ์ชยัขจรวฒัน ์และ (3) นางสาวสวุิมล 

จึงโชติกะพิศิฐ เป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง  โดยประวัติและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งของบุคคลดังกล่าวและนิยาม

กรรมการอิสระ ไดป้รากฎอยู่ในหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4.1 – 4.4  ซึ่งบริษัทฯ ท่ีได้

จดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

ผูด้าํเนินการประชมุไดแ้จง้ว่าเพ่ือใหท่ี้ประชมุไดอ้อกเสียงลงคะแนนอย่างสะดวก จึงขอเชิญกรรมการท่ีครบกาํหนดออก

จากวาระทัง้ 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายสวุิทย ์มาไพศาลสิน  นายสญัญาลกัษณ ์ชยัขจรวฒัน ์และ นางสาวสวุิมล จึงโชติกะพิศิฐ ออกจาก

หอ้งประชมุส่ืออิเล็กทรอนิกสนี์เ้ป็นการชั่วคราว และเชิญกลบัเขา้มาอีกครัง้ เมื่อการลงคะแนนเสียงในวาระนีเ้สรจ็สิน้แลว้ 

ผู้ดาํเนินการประชุมได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ การ

ลงคะแนนเสียงนี ้จะใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากการประชุมในครัง้นี ้

เป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และตอ้งลงคะแนนแบบ E-Voting ซึ่งไม่มีการจัดทาํบัตรลงคะแนนเสียงใหแ้ก่ผู้ถือหุ้น 

ส่งผลใหบ้ริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดของ “โครงการการประเมินคณุภาพการจดัประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีของ

บรษิัทจดทะเบียน” ท่ีประเมินโดยสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย ในเร่ืองการเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ

ทกุรายท่ีเขา้ประชมุและลงคะแนนเสียง “เห็นดว้ย”  ในวาระนีไ้ด ้

เมื่อการลงคะแนนเสร็จสิน้แลว้ ผูด้าํเนินการประชุมไดเ้ชิญใหก้รรมการทัง้ 3 ท่านกลับเขา้สู่หอ้งประชุมหอ้งประชุมส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะสอบถามขอ้สงสยั ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดอ่ืนใด 

จึงขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาลงมติ  

ท่ีประชมุไดพิ้จารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน ไดแ้ก ่(1) นายสวุิทย ์มาไพศาลสิน 

(2) นายสญัญาลกัษณ ์ชยัขจรวฒัน ์และ (3) นางสาวสวุิมล จึงโชติกะพิศิฐ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษิัทฯ ต่อไปอีก

วาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้(ปิด

ลงมติเวลา 16.00 นาฬิกา) 

 

-จงใจเวน้ว่าง- 
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ท่านที ่1: ) นายสุวิทย ์มาไพศาลสิน  กรรมการอิสระ 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นดว้ย 644,232,402    100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 644,232,402    100.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 0 - 

ท่านที ่2: นายสัญญาลักษณ ์ชัยขจรวัฒน ์ กรรมการอิสระ 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นดว้ย 644,232,402    100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 644,232,402    100.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 0 - 

 ท่านที ่3: นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ กรรมการบริษัท (ทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นดว้ย 644,232,402    100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 644,232,402    100.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 0 - 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและคณะะกรรมการชุดย่อยสาํหรับปี 2564 

ผู้ดาํเนินการประชุมเรียนเชิญ ดร.นริศ ชัยสูตร ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูช้ีแ้จง

รายละเอียดต่อท่ีประชุม โดยดร.นริศ แถลงว่าคณะกรรมการบริษัทโดยการนาํเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ ไดพิ้จารณาเร่ือง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย สาํหรบัปี 2564 โดยไดก้ลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียด

ถึงความเหมาะสมกับภาระหนา้ท่ี บทบาท ความรบัผิดชอบ ความสมเหตุสมผลกับประโยชนท่ี์ไดร้บัจากกรรมการรวมถึงการขยายตัว

ทางธุรกิจของบรษิัทฯ พรอ้มกบัไดเ้ปรียบเทียบอา้งอิงกับบรษิัทอ่ืนท่ีอยู่ในหมวดอตุสาหกรรมเดียวกนัและลกัษณะของธุรกิจท่ีใกลเ้คียง

กัน รวมทั้งไดม้ีการนาํผลสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประจาํปี 2563 ท่ี

จดัทาํโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) มาพิจารณาประกอบดว้ย จึงมีความเห็นพอ้งตอ้งกนัว่าเมื่อพิจารณาจาก

ปัจจัยต่างๆ ท่ีใช้ในการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการดังท่ีกล่าวแลว้  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัท ใกลเ้คียงกับค่าเฉล่ียโดยรวมของตลาด จึงเห็นสมควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ฯ พิจารณาอนุมตัิการ

กาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการตรวจสอบสาํหรบัปี 2564 รวมเป็นจาํนวนเงิน 6,650,000 บาท (หกลา้นหก

แสนหา้หมื่นบาท) ซึง่เท่ากบัวงเงินค่าตอบแทนในปีท่ีผ่านมา โดยคณะกรรมการชดุย่อยอ่ืนไม่มีการจา่ยค่าตอบแทน สรุปไดด้งันี ้
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1)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

  เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ฯ พิจารณาอนมุตัิการกาํหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทและ

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสาํหรบัปี 2564 ดงันี ้

1.1) คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 

 เห็นสมควรกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเป็นวงเงินรวม

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

ค่าเบีย้ประชมุ (ตามท่ีเขา้รว่มประชมุต่อครัง้) และค่าบาํเหน็จประจาํปี  

                      (หน่วย : บาท / ปี) 

คณะ ปี 2564 (ทีเ่สนอ) ปี 2563 ปี 2562 

คณะกรรมการบริษัท รวมคา่ตอบแทนท่ีขออนมุตัจิา่ย

ทัง้สิน้ไม่เกิน 6,650,000 บาท 

รวมคา่ตอบแทนท่ีจา่ยทัง้สิน้

ไม่เกิน 6,650,000 บาท 

รวมคา่ตอบแทนท่ีจา่ยทัง้สิน้

ไม่เกิน 6,650,000 บาท 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

1.2) คา่ตอบแทนทีมิ่ใช่ตวัเงนิ/สิทธิประโยชนอ์ืน่ 

 - ไม่ม ี- 

2)  เกณฑก์ารจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดงันี ้

• ค่าตอบแทนประจาํเดือน ท่ีจ่ายใหก้บัคณะกรรมการบรษิัท ใหจ้่ายทกุเดือน โดยมีอตัราการจ่ายดงันี ้

คณะ ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนประจาํเดือน (บาท / คน / เดอืน) 

ปี 2564 (เสนอ) ปี 2563 ปี 2562 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบรษิทั 50,000 50,000 50,000 

กรรมการอิสระ 20,000 20,000 20,000 

กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 20,000 20,000 20,000 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร * - ไม่จ่าย - - ไม่จ่าย - - ไม่จ่าย - 

หมายเหต:ุ * เนือ่งจากเห็นว่ากรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหารไดร้บัผลตอบแทนจากการทาํงานในฐานะพนกังานของบริษัทฯ แลว้ 

• เบีย้ประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการบรษิัท ท่ีเขา้รว่มประชมุ) โดยมีอตัราการจ่ายดงันี ้

คณะ ตาํแหน่ง 
ค่าเบีย้ประชุม (บาท / คน / คร้ัง) 

ปี 2564 (เสนอ) ปี 2563 ปี 2562 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบรษิัท 20,000 20,000 20,000 

กรรมการอิสระ  20,000 20,000 20,000 

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร 20,000 20,000 20,000 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร * - ไม่จ่าย - - ไม่จ่าย - - ไม่จ่าย - 
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หมายเหต:ุ * เนือ่งจากเห็นว่ากรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหารไดร้บัผลตอบแทนจากการทาํงานในฐานะพนกังานของบริษัทฯ แลว้ 

• บาํเหน็จประจาํปี  

การจัดสรรค่าบาํเหน็จรายปี มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรคือ ค่าบาํเหน็จสาํหรับปี 2564 จะจ่ายจากวงเงิน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบส่วนท่ีเหลือหลังจากหักดว้ยจาํนวนเงินค่าตอบแทน

ประจาํเดือนและค่าเบีย้ประชมุทัง้หมดท่ีจา่ยใหก้บักรรมการบรษิัทและกรรมการตรวจสอบ โดยค่าบาํเหน็จท่ีกรรมการจะไดร้บัจะ

คาํนวณตามสดัส่วนจาํนวนครัง้ในการเขา้ประชมุคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละราย โดยจดัสรรใหป้ระธานกรรมการ

บรษิัทคิดเป็น 2 เท่า ของจาํนวนครัง้ท่ีเขา้ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ส่วนกรรมการอิสระ กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารและกรรมการ

ท่ีไม่เป็นผู้บริหาร คิดเป็น 1 เท่าของจาํนวนครัง้ท่ีเข้าประชุม ทั้งนี ้ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผู้

พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรบาํเหน็จตามเกณฑด์งักล่าว 

 3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น 

 เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ฯ พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยท่ี

แต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิัท ดงันี ้

 คณะกรรมการตรวจสอบ  

เกณฑก์ารจดัสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดดงันี ้

 คณะกรรมการตรวจสอบ  

เกณฑก์ารจดัสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เช่นเดียวกบัปีท่ีผ่านมา มีรายละเอียดดงันี ้

• ค่าตอบแทนประจาํเดือน ท่ีจ่ายใหก้บัคณะกรรมการตรวจสอบ ใหจ้่ายทกุเดือน โดยมีอตัราการจ่ายดงันี ้

 คณะ ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทนประจาํเดือน 

(บาท / คน / เดือน) 

ปี 2564 (เสนอ) ปี 2563 ปี 2562 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 30,000 30,000 

กรรมการตรวจสอบ  10,000 10,000 10,000 

• เบีย้ประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการตรวจสอบ ท่ีเขา้รว่มประชมุ) โดยมีอตัราการจ่ายดงันี ้

คณะ ตาํแหน่ง 
ค่าเบีย้ประชุม (บาท / คน / คร้ัง) 

ปี 2564 (เสนอ) ปี 2563 ปี 2562 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 20,000 

กรรมการตรวจสอบ  20,000 20,000 20,000 

• ค่าตอบแทนทีมิ่ใชต่วัเงนิ / สทิธิประโยชนอ์ืน่ 

  -ไม่ม-ี 

 คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ 

 คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ ไดแ้ก่ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการและจรยิธรรมธุรกิจ และคณะกรรมการบรหิารกลุ่ม ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน 
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ผู้ดาํเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะสอบถามขอ้สงสัย ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถาม

รายละเอียดอ่ืนใด จึงขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาลงมติ  

 ท่ีประชุมไดพิ้จารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ สาํหรบัปี 2564 รวมเป็นเงินจาํนวน 6,650,000 บาท ซึ่งเท่ากบัวงเงินค่าตอบแทนในปีท่ีผ่านมา โดย

คณะกรรมการชดุย่อยอ่ืนไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวน

เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้(ปิดลงมติเวลา 16.10 นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นดว้ย 644,232,402    100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 644,232,402    100.0000 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีสาํหรับปี 2564 

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

หน้าท่ีสอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแลว้เจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่  

โดยบรษิัทจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายนัน้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิทัได ้เมื่อพน้ระยะเวลาอย่างนอ้ยหา้รอบปีบญัชีติดต่อกนั” นัน้ 

 สาํหรบัการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ครัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพิ้จารณากลั่นกรองการเลือกผูส้อบบัญชีแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ฯ พิจารณาอนุมัติการ

แต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (“อีวาย”) ซึ่งเป็นผูส้อบบัญชีท่ีไดร้ับความเห็นชอบจากสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ สาํหรบัรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2564 เน่ืองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า อีวาย เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

มาตัง้แต่ปี 2538 (รวม 26 ปี) มีมาตรฐานการทาํงานท่ีดี มีความเป็นอิสระในการทาํงาน และมีผลงานในการปฏิบตัิหนา้ท่ีเป็น

ผูส้อบบัญชีไดเ้ป็นท่ีน่าพอใจเสมอมา ทั้งนี ้กาํหนดใหผู้ส้อบบัญชีคนใดคนหน่ึงต่อไปนี ้เป็นผูท้าํการสอบทาน ตรวจสอบและ

แสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทฯ : 

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ: 

(1)    นายเติมพงษ์  โอปนพนัธุ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4501 หรือ 

       (เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ ปี 2554-2555  ปี 2560 – 2563 รวม 6 ปี)  

(2) นายกฤษดา เลิศวนา   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4958 หรือ   

 (เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ ปี 2556-2559 ปี 2564 รวม 5 ปี) 



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน) 

หนา้ 30 | 41 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 

ประชุมเม่ือวันศุกรท์ี ่30 เมษายน 2564  

(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 2564 ของบรษิัทฯ เป็นจาํนวนเงิน 3,053,600 บาท (สาม

ลา้นหา้หมื่นสามพนัหกรอ้ยบาท) ซึ่งเท่ากบัค่าสอบบญัชีในปี 2563 ท่ีผ่านมา (ไม่รวมค่าสอบบญัชีท่ีอาจเพ่ิมขึน้จากการควบรวม

กิจการ, การขยาย/เปล่ียนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต หรือผลกระทบจากการตรวจสอบพิเศษ (เปล่ียนนโยบาย/มาตรฐาน

การบญัชี))  โดยเห็นว่าค่าสอบบญัชีดงักล่าวเป็นราคาท่ีเหมาะสมแลว้เมื่อเปรียบเทียบกบัผูส้อบบญัชีรายอ่ืนท่ีเสนอมายงับรษิัทฯ   

ทัง้นี ้ในรอบปีท่ีผ่านมาบรษิัทฯ ไม่มีการรบับรกิารอ่ืน(Non-audit services fee) จากอีวาย ค่าสอบบญัชีของบรษิัทฯ สรุป

ไดด้งัต่อไปนี ้  

            (หน่วย: บาท) 

บริษัท 
ค่าสอบบัญช ี

ปี 2564 (ทีเ่สนอ) 

เพิ่ม / (ลด) 

คิดเป็น 

ค่าสอบบัญช ี

ปี 2563 

-  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 

2564 ตามท่ีเสนอขา้งตน้ ดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน

ดงันี ้ (ปิดลงมติเวลา 16.17 นาฬิกา) 

 

-จงใจเวน้ว่าง- 

 



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน) 

หนา้ 31 | 41 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 

ประชุมเม่ือวันศุกรท์ี ่30 เมษายน 2564  

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นดว้ย 644,232,402   100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 644,232,402   100.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 0 - 

วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติกรอบการนําบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกัด (“ONE”) ซึ่งเป็นกิจการ

ร่วมค้าของบริษัทฯ แยกออกมาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปคร้ังแรก (IPO) 

และนําหุ้นสามัญของบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด เข้าจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) และมอบอาํนาจดาํเนินการในเร่ืองทีเ่กี่ยวข้อง  

ผูด้าํเนินการประชมุไดเ้รียนเชิญ นางสาวจิรยง อนุมานราชธน (“นางสาวจิรยง”) ท่ีปรกึษาทางการเงินของบริษัทฯ จาก

บรษิัท เจย ์แคปปิตอล แอดไวเซอรี จาํกดั (“ท่ีปรกึษาฯ”) เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชมุ  

นางสาวจิรยง ไดช้ีแ้จงต่อท่ีประชุมไดร้บัทราบว่าท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2564 เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม 

2564 ไดม้ีมติเห็นสมควรใหเ้สนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ฯ เพ่ือพิจารณาอนมุตัิกรอบการนาํบรษิัทในกลุ่มบรษิัท เดอะ วนั เอ็น

เตอรไ์พรส ์จาํกัด (“ONE”) ซึ่งเป็นกิจการร่วมคา้ของบริษัทฯ แยกออกมาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

ครัง้แรก (IPO) และนาํหุน้สามัญของ ONE เขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรพัยฯ์”) (รวม

เรียกว่า “การเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ของ ONE”) โดยสดัส่วนหุน้ท่ีจะเพ่ิมทนุเป็นจาํนวนรอ้ยละ 20.00 ของทนุชาํระ

แลว้ทั้งหมดของ ONE ภายหลังการเพ่ิมทุน และมอบอาํนาจดาํเนินการใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม (Group CEO) หรือ

ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน (CFO) ของบริษัทฯ ดาํเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องและจาํเป็นเพ่ือให้การเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ของ ONE สามารถดาํเนินการไดส้าํเรจ็ลลุ่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงการดาํเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การใชสิ้ทธิ

ออกเสียงของกรรมการตวัแทนของบมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (“GRAMMY”) ท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการใน ONE และการออกเสียง

ลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของ ONE ในฐานะผู้ถือหุ้นของ ONE เพ่ืออนุมัติให้ ONE ดาํเนินการท่ีจาํเป็นต่างๆ เพ่ือให้มี

คุณสมบตัิและความพรอ้มในการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ของ ONE รวมถึงการกาํหนดนโยบาย การเขา้ทาํและลง

นามในขอ้ตกลง สัญญา หรือเอกสารในนามของ GRAMMY ภายใตก้รอบการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ ของ ONE 

ขา้งตน้ 

นอกจากนี ้การเขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ ของ ONE อาจส่งผลใหม้ีขอ้พิจารณาในเร่ืองความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชนใ์นการดาํเนินธุรกิจของกลุ่ม ONE กับกลุ่ม GRAMMY  ซึ่งประกอบธุรกิจคลา้ยคลึงกันในส่วนของการผลิตเนือ้หา

รายการ (ผลิตคอนเทน้ท)์ ดงันั้น เพ่ือใหเ้กิดความชัดเจนและมิใหเ้กิดขอ้สงสัยว่ากลุ่ม ONE กับกลุ่ม GRAMMY มีการดาํเนิน

ธุรกิจท่ีแข่งขันกันหรืออาจเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี  

12 มกราคม 2564 มีมติอนุมัติกาํหนดให ้ONE เป็นบริษัทผูน้าํ (Flagship) ของธุรกิจผลิตคอนเทน้ทป์ระเภท ละคร ซีร่ีส ์และ

รายการท่ีมุ่งเนน้การออกอากาศผ่านช่องทางโทรทศันใ์นระบบดิจิทลัทีวีเป็นหลกัและช่องทางคล่ืนความถ่ีวิทยุกระจายเสียงใน

ระบบ FM โดยระบุรายละเอียดการดาํเนินธุรกิจในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ และเมื่อ

ประกอบกบัการปรบัโครงสรา้งธุรกิจภายในกลุ่มบรษิัทฯ โดยการขายหุน้บรษิัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ จาํกดัใหแ้ก่ ONE และ

การเขา้ทาํสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนการตลาดของช่อง GMM25 ในช่วงปลายปี 2563 ท่ีผ่านมา บรษิัทฯ เชื่อว่ากลุ่ม GRAMMY และ

กลุ่ม ONE จะไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
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อย่างไรก็ตาม ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทเมื่อวนัท่ี 10 มีนาคม 2564 ยงัไดพิ้จารณาอนมุตัิแนวทางดาํเนินธุรกิจและ

การป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจเกิดขึน้ระหว่างกลุ่มบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกัด ใน

อนาคตดงันี ้

1) GRAMMY และบริษัทย่อยอ่ืนในกลุ่ม GRAMMY ไม่มีนโยบายจะขยายธุรกิจเพ่ิมเติมในธุรกิจท่ีระบุให ้ONE เป็น 

Flagship ของกลุ่ม 

2) GRAMMY จะใหค้วามร่วมมือในฐานะผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ ONE ในการดาํเนินการตามท่ีจาํเป็นเพ่ือให ้ONE 

สามารถแสดงไดว้่ามีกลไกการจัดการเพ่ือป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชนท่ี์เป็นไปตามหลักเกณฑข์อง

สาํนกังาน ก.ล.ต. เช่น การกาํหนดใหบ้ริษัทย่อยเขา้ทาํขอ้ตกลงใดๆ กับ ONE เพ่ือลดหรือขจดัความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน ์เป็นตน้ 

โดยมอบอาํนาจดาํเนินการใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม (Group CEO) หรือประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน (CFO) ของ

บรษิัทฯ ดาํเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งและจาํเป็นกบัแนวทางดงักล่าว ซึ่งหากมีความคืบหนา้หรือความชดัเจนประการใด บรษิัทฯ 

จะแจง้ใหท้ราบต่อไป 

ทัง้นี ้แผนการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ของ ONE ไม่เขา้ข่ายเป็นรายการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบรษิทัฯ 

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือ

จาํหน่ายไปซึ่งสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 และ ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์ในการทาํ

รายการท่ีมีนยัสาํคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์(“ประกาศรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย”์) 

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษทัฯ คาํนึงถึงแนวปฏิบตัิท่ีดี และเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัขอ้มลูท่ีครบถว้น และมีส่วนร่วมเพ่ือตดัสินใจ

ในการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ของ ONE ครัง้นี ้บริษัทฯ จึงบรรจุเร่ืองดงักล่าวเป็นวาระเพ่ือขออนุมตัิจากท่ีประชุม 

ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ รวมถึงชีแ้จงใหผู้ถื้อหุน้ทราบเก่ียวกบัรายการเก่ียวเน่ืองท่ีบรษิัทฯ ไดด้าํเนินการแลว้ในช่วงท่ีผ่านมา 

ทัง้นี ้รายละเอียดขอ้มลูสารสนเทศของการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ของ ONE ดงักล่าวขา้งตน้ ไดป้รากฎ

อยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6. ซึ่งบริษัทฯ ไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านเป็นท่ี

เรียบรอ้ยแลว้  

ต่อมา นางสาวจิรยง ไดก้ล่าวสรุปสาระสาํคญัของการทาํรายการดงักล่าวในขา้งตน้ ดงันี ้

 ส่วนที ่1: รายการเกี่ยวเน่ืองทีผ่่านมา 

• การปรับโครงสร้างบริษัทฯ ทีผ่่านมา 

เพ่ือใหก้ารลงทนุของกลุ่มบรษิัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จาํกดั (มหาชน) (“GRAMMY”) มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนสงูสดุ 

GRAMMY ไดจ้ดัโครงสรา้งกลุ่มบรษิัทต่างๆ ดงันี ้

1. GRAMMY ดาํเนินการให ้บจก. จีเอ็มเอ็ม โฮลดิง้ (“GMMHD”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซือ้หุ้นสามัญ

ทัง้หมดของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จาํกัด (“GMM 25”) บริษัท คอนเทนต ์แอนด ์อารต์ติสท ์เน็ตเวิรค์ จาํกดั 

(“CAN”) จาก บจก.จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ (“GMMCH”) และซือ้หุน้สามญัจาํนวน 20% ของบริษัท เอ-ไทม ์

ทราเวิลเลอร ์จาํกดั จาก บรษิัท เอ-ไทม ์มีเดีย จาํกดั 

2. GRAMMY และ บจก. สิรดิาํรงธรรม ขายหุน้สามญัของ GMMCH (ไม่รวมธุรกิจช่องทีวีดิจิทลั) ใหแ้ก่ บจก.เดอะ 

วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์(“ONE”) โดยมีราคาซือ้ขายรวมท่ี 2,200 ลา้นบาท ประกอบดว้ยส่วนท่ีชาํระใหแ้ก่ สิริดาํรง

ธรรม จาํนวน 1,000 ลา้นบาท และชาํระใหแ้ก่ GRAMMY จาํนวน 1,200 ลา้นบาท 
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นอกจากนี ้GRAMMY ไดค้ ํา้ประกันวงเงินกูข้อง ONE ในสัดส่วนไม่เกินรอ้ยละ 50.00 ของวงเงินกูท้ั้งหมดท่ี 

2,200 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกู้ยืมเพ่ือใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการชําระราคาค่าซื ้อหุ้นของ GMMCH จาก 

GRAMMY และสิรดิาํรงธรรม 

3. GMM 25 ไดเ้ขา้ทาํสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนการตลาดสถานีโทรทศันช์่อง GMM 25 กับ GMMCH ซึ่งกาํหนดใหม้ี

การแบ่งรายได ้30% ใหแ้ก่ GMM 25 สูงสุดรวมไม่เกิน 70 ลา้นบาทต่อปี นบัตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 และจะ

สิน้สดุในวนัท่ี 24 เมษายน 2572 ดงันัน้ เป็นระยะเวลา 8 ปี 4 เดือน โดยGMM25 จะไดร้บัรายไดจ้ากการจดัสรร

ขา้งตน้รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 583.33 ลา้นบาท 

 

• ภาพรวมการปรับโครงสร้างก่อนการเข้าทาํรายการ (ก่อน 30 พฤศจิกายน 2563) 

 
หมายเหต:ุ  /1 กลุ่มคณุถกลเกียรต ิประกอบดว้ย คณุถกลเกียรต ิวีรวรรณ และบริษัท วนั ทาํ ด ีจาํกดั  

/2 กลุ่มบริษัทที ่GMMCH ถือหุน้มากกว่า 99.00% ประกอบดว้ย GMM TV, CHANGE 2561, GMM STUDIO INT 

 

 

-จงใจเวน้ว่าง- 
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• ภาพรวมการปรับโครงสร้างหลังการเข้าทาํรายการ 

 

หมายเหต:ุ  /1 กลุ่มคณุถกลเกียรต ิประกอบดว้ย คณุถกลเกียรต ิวีรวรรณ และบริษัท วนั ทาํ ด ีจาํกดั  

/2 กลุ่มบริษัทที ่GMMCH ถือหุน้มากกว่า 99.00% ประกอบดว้ย GMM TV, CHANGE 2561, GMM STUDIO INT 

 

• ระยะเวลาในการปรับโครงสร้าง 

สรุปตารางเวลาในการเขา้ทาํรายการโดยประมาณ ดงันี ้

 

 

-จงใจเวน้ว่าง- 
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 ส่วนที ่2: การทาํ IPO ของ ONE และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ 

• การทาํ IPO ของ ONE 

 

 

หมายเหต:ุ  /1 กลุ่มคณุถกลเกียรต ิประกอบดว้ย คณุถกลเกียรต ิวีรวรรณ และบริษัท วนั ทาํ ด ีจาํกดั  

/2 กลุ่มบริษัทที ่GMMCH ถือหุน้มากกว่า 99.00% ประกอบดว้ย GMM TV, CHANGE 2561, GMM STUDIO INT 

รายละเอียดแผนในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป 

ผู้ อ อ ก แ ล ะ เ ส น อ ข า ย

หลักทรัพย ์

ONE 

ประเภทหลักทรัพย ์ หุน้สามญัเพ่ิมทนุของ ONE 

สัดส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่

เสนอขาย 

รอ้ยละ 20.00 ของทนุชาํระแลว้ภายหลงัการเพ่ิมทนุ 

มูลค่าทีต่ราไว้ หุน้ละ 100.00 บาท (มลูค่าท่ีตราไวอ้าจมีการเปล่ียนแปลง) 
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รายละเอียดแผนในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป 

ระยะเวลาเสนอขาย 
• ภายหลงัจาก SEC และ SET อนญุาตให ้ONE ทาํ IPO และ Effective Filing 

• SET อนมุตัิให ้ONE เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

ราคาเสนอขาย 
ยงัมไิดม้ีการกาํหนดราคาเสนอขาย ซึ่งตอ้งสาํรวจความตอ้งการซือ้หลกัทรพัยข์อง

ผูล้งทนุต่อไป (Book Building) 

การขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้

ถือหุ้นของ GRAMMY 

อนมุตัิกรอบการนาํ ONE เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และมอบอาํนาจให ้

Group CEO หรือ CFO ดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

• ประเด็นในการพิจารณาเพิ่มเติม – ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2564 เมื่อวนัท่ี 12 มกราคม 2564 มีมติอนุมตัิกาํหนดให ้ONE เป็น 

Flagship ของธุรกิจผลิตคอนเท้นทป์ระเภทละคร ซีรีส ์และรายการท่ีมุ่งเน้นการออกอากาศผ่านช่องทาง

โทรทัศน์ในระบบดิจิทัลทีวีเป็นหลัก และช่องทางคล่ืนความถ่ีวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM ของกลุ่ม 

GRAMMY 

 เน่ืองจากคุณสมบตัิสาํคญัของบริษัทท่ีจะทาํ IPO และเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามหลกัเกณฑ์

ของ SEC และ SET คือจะตอ้งไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บัผูถื้อหุน้รายใหญ่ เวน้แต่จะสามารถแสดง

ไดว้่ามีกลไกการจดัการท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุของกิจการ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 

3/2564 เมื่อวนัท่ี 10 มีนาคม 2564 จึงพิจารณาอนุมตัิแนวทางดาํเนินธุรกิจและการป้องกนัความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนก์บั ONE ดงันี ้

 

 

• ข้อดีของการทาํรายการ 

รายการ รายละเอียด 
ผลประโยชนต์่อ 

ผู้ถือหุ้นของ 

GRAMMY 

 เพ่ิมทางเลือกในการลงทนุใหแ้กผู่ถื้อหุน้และนกัลงทนุ  
 เพ่ิมมลูคา่ของหุน้ GRAMMY โดยออ้ม  
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รายการ รายละเอียด 

ผลประโยชนต์่อ 

GRAMMY 

 มลูค่าเงินลงทนุใน ONE จะสะทอ้นมลูค่าตลาด  
 เพ่ิมมลูคา่ของเงินลงทนุใน ONE ในอนาคต 
 เพ่ิมโอกาสในการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic partner)  
 GRAMMY มีโอกาสไดร้บัการปลดภาระคํา้ประกนัเงินกูใ้หแ้ก่ ONE ไดเ้รว็ขึน้ 

ผลประโยชนต์่อ  
ONE 

 ไดร้บัเงินระดมทนุจากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO) 
 เพ่ิมความยืดหยุ่นและคล่องตวัในการเขา้ถงึแหล่งเงินทนุท่ีหลากหลายมากขึน้  
 ส่งเสรมิให ้ONE เป็นท่ีรูจ้กัและเพ่ิมโอกาสในการเขา้ถงึนกัลงทนุและพนัธมิตรทางธุรกิจมากขึน้ 
 สามารถนาํเงินท่ีไดม้าชาํระคนืเงนิกูส้ถาบนัการเงินท่ีใชส้าํหรบัซือ้หุน้ของ GMMCH จาํนวน 2,200 

ลา้นบาท 

• ประเด็นพิจารณา 

อย่างไรก็ดี การเขา้ทาํรายการดงักล่าว มีขอ้ควรพิจารณาดงัต่อไปนี ้

 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรหรือสิทธิออกเสียง (EPS Dilution / Control Dilution) 

ในกรณีท่ี ONE ออกและเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) จะส่งผลใหส่้วนแบ่ง

กาํไรหรือสิทธิในการออกเสียงของ GRAMMY ใน ONE ลดลงรอ้ยละ 20.00 ของส่วนแบ่งกาํไรหรือสิทธิใน

การออกเสียงเดิม อย่างไรก็ดี ONE ยงัคงสถานะเป็นการรว่มคา้ของบรษิัทฯ 

 ผลกระทบต่อสัดส่วนการรับรู้กาํไรใน ONE 

การลดสดัส่วนการถือครองหุน้สามญัใน ONE จะส่งผลใหส้ดัส่วนการรบัรูก้าํไรใน ONE ลดลง 

• สรุปความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิต่อการทาํรายการดังกล่าว 

โดยสรุปจากขอ้ดีในการเขา้ทาํรายการและขอ้ควรพิจารณาตามท่ีไดก้ล่าวมาในขา้งตน้ ท่ีปรกึษาทางการเงินโดย

บรษิัท เจย ์แคปปิตอล แอดไวเซอรี จาํกดั จึงเห็นดว้ยกบัการเขา้ทาํรายการดงักล่าว 

• ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ของ ONE 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแลว้เห็นว่าการดาํเนินการตามแผนการเขา้จดทะเบียนของ ONE 

ขา้งตน้ เป็นรายการท่ีสมเหตสุมผลต่อบรษิัทฯ โดยเมื่อพิจารณาถึงผลประโยชนต์่อบรษิัทฯ ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ และ 

ONE จากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุของ ONE ต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) และนาํหุน้สามญัของ 

ONE เขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตามแผนการเขา้จดทะเบียนของ ONE ขา้งตน้ จะเป็น

การช่วยเสริมสรา้งความแข็งแกร่งทางการเงินใหแ้ก่บริษัทฯ และ ONE โดย ONE จะสามารถระดมทุนเพ่ือนาํไปใช้

ในการดาํเนินงาน การขยายธุรกิจ และ/หรือ ชาํระคืนหนีส้ถาบันการเงิน ซึ่งคาดว่าจะเป็นการสรา้งโอกาสในการ

เพ่ิมรายไดแ้ละกาํไร เสรมิสรา้งสภาพคล่องของ ONE และ/หรือลดตน้ทนุทางการเงินของ ONE รวมถึงช่วยลดภาระ

การพ่ึงพิงแหล่งเงินทนุจากบรษิัทฯ ไดอี้กดว้ย 

 ผูด้าํเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามขอ้สงสยั และขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาลงมติใน

วาระนี ้ โดยคาํถามและความเห็นต่างๆ ในวาระนี ้ไดม้ีการบนัทึกไวต้ามเอกสารแนบทา้ยรายงานฉบบันี ้
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ในระหว่างวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุเพ่ิมขึน้จาํนวน 1 ราย คิดเป็นจาํนวนหุน้ 100 หุน้ รวมเป็นจาํนวนหุน้ทัง้สิน้ 

644,232,502 หุน้ คิดเป็นจาํนวนผูเ้ขา้ประชมุทัง้สิน้ 44 ราย 

อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้ มีผู้มี ส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ  

นางรศนาภรณ ์วีรวรรณ นางสาวบษุบา ดาวเรือง และนายสนัติสขุ จงมั่นคง รวมเป็นจาํนวน 8,733,016 หุน้ ดงันัน้ หุ้นทีมี่สิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน จึงมีจาํนวนทัง้สิน้ 635,499,486 หุ้น คิดเป็นจาํนวนผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้สิน้ 39 ราย 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ฯ ไดพิ้จารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมตัิกรอบการนาํบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะ วนั 

เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกัด (“ONE”) ซึ่งเป็นกิจการร่วมคา้ของบริษัทฯ แยกออกมาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนเป็นการ

ทั่วไปครัง้แรก (IPO) และนาํหุน้สามญัของ ONE เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) (รวม

เรียกว่า “การเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ของ ONE”) โดยสดัส่วนหุน้ท่ีจะเพ่ิมทนุเป็นจาํนวนรอ้ยละ 20.00 ของทนุชาํระ

แลว้ทัง้หมดของ ONE ภายหลงัการเพ่ิมทุน และอนุมตัิมอบอาํนาจดาํเนินการใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม (Group CEO) 

หรือประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน (CFO) ของบริษัทฯ ดาํเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งและจาํเป็นเพ่ือใหก้ารเขา้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ของ ONE สามารถดาํเนินการไดส้าํเรจ็ลลุ่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงการดาํเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การใชสิ้ทธิ

ออกเสียงของกรรมการตวัแทนของบมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (“GRAMMY”) ท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการใน ONE และการออกเสียง

ลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของ ONE ในฐานะผู้ถือหุ้นของ ONE เพ่ืออนุมัติให้ ONE ดาํเนินการท่ีจาํเป็นต่างๆ เพ่ือให้มี

คุณสมบตัิและความพรอ้มในการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ของ ONE รวมถึงการกาํหนดนโยบาย การเขา้ทาํและลง

นามในขอ้ตกลง สัญญา หรือเอกสารในนามของ GRAMMY ภายใตก้รอบการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ ของ ONE 

ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ ดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัรวมส่วนของผูถื้อ

หุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ไดแ้ก่ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ นางรศนาภรณ ์วีรวรรณ นางสาว

บษุบา ดาวเรือง และนายสนัติสขุ จงมั่นคง โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้(ปิดลงมติเวลา 16.39 นาฬิกา) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นดว้ย 635,499,486 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวมทัง้สิน้ 635,499,486 100.0000 

งดออกเสียงลงคะแนน 0 - 

ผูม้ีส่วนไดเ้สีย 8,733,016 (ผูม้ีส่วนไดเ้สีย) 

วาระที ่11 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ผูด้าํเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีประสงคจ์ะเสนอเร่ืองอ่ืนใหท่ี้ประชมุพิจารณา เพ่ือให้

สิทธิผู้ถือหุ้นตามมาตรา 105 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ  แต่ปรากฎว่าไม่มีผู้ใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชุมพิจารณา

นอกเหนือจากวาระท่ีกาํหนดในหนังสือนดัประชุม (สาํหรบัคาํถามและความเห็นต่างๆ ในแต่ละวาระ ไดม้ีการบันทึกไวต้าม

เอกสารแนบทา้ยรายงานฉบบันี)้ 

จากนัน้ ผูด้าํเนินการประชมุจึงกล่าวเชิญประธานปิดการประชมุ  
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ประธานท่ีประชมุกล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ทกุท่านท่ีไดส้ละเวลามารว่มประชมุในครัง้นี ้และกล่าวปิดการประชมุ 

ปิดประชุมเวลา : 16.45 นาฬิกา 

 

 

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

(นางสาวบษุบา ดาวเรือง) 

 

 

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

(นางโสมสดุา รว่มภมูสิขุ)  
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สรุปประเด็นคาํถามและคาํชีแ้จง 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 เม่ือวนัศุกรท์ี ่30 เมษายน 2564  

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) 

 

        

วาระที ่2  รับทราบการแถลงผลการดาํเนินงานในรอบปี 2563 และรับทราบรายงานประจาํปี 2563 

1. นายกิตติ งามมหรัตน ์ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ไดส่้งคาํถามเป็นการล่วงหนา้ เพ่ือสอบถามดงันี ้

 ขอทราบความคืบหนา้เร่ือง เคร่ืองสาํอางคอ์อรา่ทยั (“Aura-Thai”) 

 ขอทราบขอ้มลูโครงการ Joint venture กบั Rojukiss Business Model ว่าจะเป็นอย่างไร และมีความแตกตา่ง

กบั Business Model ของ Aura-Thai อย่างไร 

นายภาวิต จิตรกร ชีแ้จงดงันี ้

 สาํหรบัความคืบหนา้เร่ืองเคร่ืองสาํอางคอ์อร่าทยันัน้ บริษัทฯ ไดเ้ริ่มทาํการขายสินคา้เมื่อช่วงเดือนกันยายน 

2563 ท่ีผ่านมา โดยธุรกิจการขายสินคา้ในแบรนด ์ออร่าทัย จะเป็นลักษณะธุรกิจการขายตรง ซึ่งปัจจุบนัมี

ตวัแทนจาํหน่ายรายย่อย (“Agent”) ประมาณ 2,000 คน โดยธุรกิจออร่าทยักาํลงัจะขยายตวัไปสู่ธุรกิจดา้น

โฮมชอ้ปป้ิง 

 ในขณะท่ี โมเดลธุรกิจ Joint venture Rojukiss จะเป็นการท่ี บริษัท โอ ชอ้ปป้ิง จาํกัด (“โอ ชอ้ปป้ิง”) ซึ่งเป็น

บรษิัทย่อยของบรษิัทฯ และบรษิัท โรจคูิส อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) (“KISS” ,“Rojukiss”) ไดร้ว่มกนั

จดัตัง้บรษิัทรว่มทนุ ชื่อบรษิัท โอท ูคิส จาํกดั เพ่ือพฒันาช่องทางการขายแบบ Direct-to-Consumer (“D2C”) 

พฒันาผลิตภณัฑภ์ายใตแ้บรนดใ์หม่ท่ีทัง้ 2 ฝ่ายจะร่วมกันเป็นเจา้ของ ทัง้นี ้ผลิตภณัฑแ์รกท่ีจะทาํการผลิต

และออกจาํหน่าย คือ ผลิตภณัฑด์แูลผิว และผลิตภณัฑป์ระเภทอาหารเสรมิ 

ทัง้นี ้จดุแข็งของโมเดลธุรกิจ Joint venture Rojukiss นี ้คือการรว่มมือทาํธุรกิจระหว่างพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมี

ความแข็งแกร่งในด้านต่าง ๆ โดยท่ี Rojukiss มีความแข็งแกร่งในด้านการจัดหาสินค้าและวัตถุดิบ 

(“Sourcing”) ในขณะท่ี โอ ชอ้ปป้ิง มีความแข็งแกรง่ในดา้นช่องทางการจาํหน่ายผ่าน Media Channel และมี

บริษัทฯ แม่อย่าง Grammy ท่ีมีความแข็งแกร่งในดา้นของศิลปิน และการผลิตคอนเทนตท่ี์มีคุณภาพ จึงเป็น

การผนึกกาํลงัรว่มกนั 

วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติการนําเงนิสาํรองตามกฎหมายและส่วนลํา้มูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม 

2. นายประสิทธิ์ เลิศพิทยานนท ์ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ สอบถามดงันี ้

 บรษิัทฯ มีการตัง้เงินสาํรองอ่ืน เอาไวห้รือไม่ 

นางกนกพร สาณะวัฒนา ชีแ้จงดงันี ้

 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ไม่มีการตัง้เงินสาํรองอ่ืนเอาไวแ้ต่

อย่างใด 
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วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติกรอบการนําบริษัทในกลุ่มบริษทั เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกดั (“ONE”) ซึ่งเป็นกิจการ

ร่วมค้าของบริษัทฯ แยกออกมาเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทนุต่อประชาชนเป็นการทั่วไปคร้ังแรก (IPO) และ

นําหุน้สามัญของบริษทัในกลุม่บริษัท เดอะวนั เอน็เตอรไ์พรส ์ จาํกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) และมอบอาํนาจดาํเนินการในเร่ืองทีเ่กี่ยวขอ้ง 

3. นายจีรายุทธ จันทรงสกุล ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ สอบถามดงันี ้

 ทราบมาว่าบรษิัทฯ มีแผนจะนาํบจก. เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์(“ONE”) เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เป็น

ความจรงิหรือไม่ และบรษิัทฯ มีแผนสาํหรบัเร่ืองนี ้อย่างไร 

 นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ชีแ้จงดงันี ้

 เร่ืองการนาํ ONE เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ นัน้เป็นความจรงิ โดยมีรายละเอียดของแผนดงักล่าว ตามท่ี

ไดน้าํเสนอขอ้มลูในวาระท่ี 10 ขา้งตน้ 

4. นายจีรายุทธ จันทรงสกุล ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ สอบถามดงันี ้

 ก่อนการขายหุน้ IPO ของ ONE แกรมมี่ มีสดัส่วนการถือหุน้ใน ONE เท่าไหร่ และภายหลงัจากการขายหุน้ IPO 

ของ ONE แกรมมี่จะเหลือสดัส่วนการถือหุน้ใน ONE เท่าไหร ่

 จุดประสงคใ์นการระดมทนุของ ONE ท่ีนอกเหนือจากการนาํไปชาํระคืนเงินกูส้ถาบนัการเงินแลว้ ONE มีแผนท่ี

จะขยายธุรกิจอย่างไร มีกลยุทธเ์ป็นอย่างไร และกรอบระยะเวลาในการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ของ 

ONE ท่ีวางไว ้จะทนัภายในสิน้ปี 2563 นีห้รือไม่ 

 นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ชีแ้จงดงันี ้

 ก่อนการทาํ IPO ของ ONE แกรมมี่ มีสดัส่วนการถือหุน้ทางตรงใน ONE อยู่ท่ี 31.27% และภายหลงัจากการ IPO 

ของ ONE แลว้ จะทาํให้ แกรมมี่ มีสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงใน ONE อยู่ท่ี 25.02% โดยยังไม่นับรวมการท่ี 

แกรมมี่ ถือหุน้ผ่านบรษิัท ซีเนรโิอ จาํกดั 

 จากการท่ีสอบถามขอ้มลูจากท่ีปรกึษาทางการเงินของ ONE มาแลว้นัน้ ทราบว่า ONE มีวตัถปุระสงคท่ี์จะนาํเงินจากการขาย

หุน้ IPO  ไปชาํระคืนเงินกูส้ถาบนัการเงิน นอกจากนั้น ก็จะนาํไปใชส้าํหรบัการลงทุนขยายธุรกิจ แต่เน่ืองจากทาง ONE  

ยงัไม่ไดท้าํการยื่น Filing ใหแ้ก่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ก.ล.ต.”) บริษัทฯ และ ONE 

จึงไม่สามารถใหข้อ้มลูรายละเอียดในเร่ืองดงักล่าวได ้สาํหรบัเร่ืองกรอบระยะเวลาในการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ของ ONE นั้น คาดว่าจะอยู่ภายในปี 2564 นี ้ทั้งนี ้การใชเ้วลาเพ่ือพิจารณาและอนุมตัิจากทาง ก.ล.ต. จะขึน้อยู่กับปัจจยั

หลายประการ ไม่ว่าจะเป็น ความพรอ้มของ ONE สาํหรบัการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละร่าง

หนงัสือชีช้วน (“Filing”) ต่อ ก.ล.ต. รวมถึง ระยะเวลาสาํหรบัการพิจารณาและอนมุตัิของทาง ก.ล.ต. ดว้ยเช่นกนั 

5. นายจีรายุทธ จันทรงสกุล ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ สอบถามดงันี ้

 แกรมมี่ มีสดัส่วนการถือหุน้นบัรวมแบบทางตรงและทางออ้ม ใน ONE ก่อนและหลงัการ IPO อยู่ท่ีเท่าใด  

 นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ชีแ้จงดงันี ้

 แกรมมี่ มีสดัส่วนการถือหุน้ใน ONE โดยนบัรวมการถือหุน้ทางออ้มผ่าน บจก.ซีเนรโิอ ซึ่งแกรมมี่ถือหุน้อยู่ใน บจก.

ซีเนรโิอ อยู่ 25% นัน้ จะทาํใหก้่อนการ IPO ของ ONE แกรมมี่มีสดัส่วนการถือหุน้ใน ONE ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

อยู่ท่ี 34.18% และภายหลงัจากการ IPO ของ ONE แกรมมี่ มีสดัส่วนการถือหุน้ทางตรงและทางออ้มอยู่ท่ี 27.35% 


