ปี 2561

บทรายงานและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายบริหาร
สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561
บทสรุ ปผู้บริ หาร
บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (“บริ ษัท”) มุ่งเน้ น
การดาเนินธุรกิจสื่อและผลงานบันเทิงแบบ
ครบวงจร บริ ษั ท ฯ มี ก ารพัฒ นารู ป แบบ
ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความเชี่ ย วชาญที่ ไ ด้ สั่ง สมมา
ตลอด เพื่ อ สร้ างความเติบ โตอย่างมั่นคง
ยั่ง ยื น และผลตอบแทนที่ ดี ใ นระยะยาว
ให้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ น ด้ วยความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สังคมทุกภาคส่วนเป็ นสาคัญ
ผลการดาเนินงานของบริ ษัทในปี ที่ผ่านมา
บริ ษั ท ฯ มี ร ายได้ จ ากการขายสิน ค้ า การ
ให้ บ ริ ก าร และค่า ลิข สิท ธิ์ จ านวน 6,871
ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อนร้ อยละ 10 โดยมี
สาเหตุหลักจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้ าง
เงินลงทุนและอานาจการควบคุมกิจการใน
กลุ่มธุรกิ จ จี เอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ ให้
กลายเป็ นเงิ น ลงทุ น ในการร่ ว มค้ าและ
บัน ทึ ก ด้ ว ยวิ ธี ส่ว นได้ เ สี ย นับ ตัง้ แต่ เ ดื อ น

ธันวาคม ปี 2560 เป็ นต้ นมา ทาให้ รายได้
ในปี 2561 ไม่รวมรายได้ ที่มาจากกลุม่ ธุรกิจ
จี เ อ็ ม เอ็ ม แชนแนล โฮลดิ ง้ ในขณะที่ ปี
2560 ยังคงมีรายได้ ต้ นทุน ค่าใช้ จ่าย จาก
กลุม่ ธุรกิจดังกล่าวรวมอยูด่ ้ วย
ทังนี
้ ้ หากไม่รวมรายได้ จากกลุม่ จีเอ็มเอ็ม
แชนแนล โฮลดิง้ จะพบว่ารายได้ จากการ
ขายสิน ค้ า การให้ บ ริ ก าร และค่า ลิข สิทธิ์
ของบริ ษัทในปี 2561 สูงขึ ้นร้ อยละ 14 จาก
ปี ก่อน ซึ่งเป็ นผลจากการเติบโตของธุรกิ จ
เพลงและธุรกิจโฮมช็อปปิ ง้
ทางด้ า นธุ ร กิ จ ดิจิทัลที วีทัง้ สองช่องซึ่งอยู่
ภายใต้ สายธุรกิ จการลงทุนของบริ ษัทนัน้
ยังคงมุง่ เน้ นสร้ างการเติบโตจากการพัฒนา
คอนเทนต์คณ
ุ ภาพที่โดดเด่นเพื่อขยายฐาน
ผู้ ชมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง พร้ อมทั ง้ เพิ่ ม ช่ อ ง
ทางการขายไปยังแพลตฟอร์ มออนไลน์และ

ในตลาดต่ า งประเทศ อี ก ทั ง้ ได้ รั บ การ
สนับสนุนจากภาครัฐในการออกมาตรการ
ช่ ว ยเหลือ ผู้ป ระกอบการดิจิทัลทีวี ใช้ สิทธิ
พัก ช าระค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าต และ
อุ ด หนุ น ค่ า เชื่ อ มโยงโครงข่ า ย ส่ ง ผลให้
ค่า ใช้ จ่ า ยลดลง ซึ่ง ขณะนี ้ กสทช. อยู่ใ น
กระบวนการพิจารณามาตรการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล ให้ ดาเนินธุรกิ จ ได้
อย่างยัง่ ยืนอีกด้ วย
ทางด้ า นสถานะทางการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ
ยังคงเข้ มแข็ง ภายหลังการปรับโครงสร้ าง
ธุ ร กิ จ ส่ง ผลให้ ภ าระหนี ส้ ิ น ลดลงอย่ า งมี
นัยสาคัญ และมีอตั ราส่วนหนี ้สินที่มีภาระ
ดอกเบี ย้ ต่อ ส่ว นของผู้ถื อ หุ้น ปรั บ ตัวดีขึน้
เท่ากับ 0.51 เท่า ณ สิ ้นปี 2561

ผลการดาเนินงานประจาปี 2561
รายได้ จากการขายสินค้ า การให้ บริ การ และค่าสิขสิทธิ์
รายได้ อื่น ๆ

6,870,543
113,808

7,595,335
1,265,920

เพิ่ม/ลด
(ร้ อยละ)
-9.5
-91.0

รวมรายได้

6,984,351

8,861,255

-21.2

ต้ นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
ค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ

4,364,707
589,969
1,624,287
-

4,917,134
533,125
2,503,793
418,158

-11.2
10.7
-35.1
-100.0

รวมค่าใช้ จา่ ย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน และ
ภาษี
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม

6,578,963

8,372,210

-21.4

405,388

489,045

-17.1

(48,220)

8,020

-701.2

หน่ วย : พันบาท
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ส่วนแบ่งขาดทุน จากเงินลงทุนในการร่วมค้ า
กาไร (ขาดทุน)ก่อนค่าใช้ จ่ายทางการเงินและค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้
ค่าใช้ จา่ ยทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน)ก่อนค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้
กาไร (ขาดทุน)สาหรับปี
ส่วนที่เป็ นของผู้มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษัทย่อย
กาไร (ขาดทุน)ส่วนทีเ่ ป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
อัตราส่วนกาไรขันต้
้ น (ร้ อยละ)
อัตราส่วนค่าใช้ จา่ ยการขายและบริ หารต่อรายได้ รวม (ร้ อยละ)
อัตราส่วนกาไรสุทธิ (ร้ อยละ)

รายได้ จากการขายสินค้ า การให้ บริ การและ
ค่าลิขสิทธ์ ของกลุม่ บริ ษัทฯ สามารถจาแนก
รายการในแต่ละส่วนงาน ดังต่อไปนี ้
ธุ ร กิ จ เพลง ประกอบด้ ว ย การจ าหน่า ย
สินค้ าเพลง และดิจิทัลมิวสิคผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ รวมถึง การจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ธุรกิ จ
โชว์บิซและธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียมฟรี ทแู อร์
ช่องแฟนทีวี รายได้ รวมจากธุรกิจเพลงในปี
2561 เท่ากับ 3,738 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ ร้ อย
ละ 22 จากปี ก่อน และคิดเป็ นสัดส่วนร้ อย
ละ 54 ของรายได้ จากการขายสินค้ า การ
ให้ บริ การ และค่าลิขสิทธิ์ โดยมีรายได้ สว่ น
ใหญ่ ม าจากการเติ บ โตของธุ ร กิ จ โชว์
บิซและบริ หารศิลปิ น และธุรกิจดิจิทลั มิวสิค
ในปี 2561 ที่ ผ่า นมา งานโชว์ บิ ซ ของกลุ่ม
บริ ษัทฯได้ เสียงตอบรับที่ดีอย่างเช่นเคย ไม่
ว่าจะเป็ นคอนเสิร์ตขนาดใหญ่ เช่น Genie
Fest 19ปี กว่ า จะร็ อ กเท่ า วัน นี ท้ ี่ จัด ขึน้ ณ
ราชมั ง คลากี ฬ าสถาน, Big Mountain 9
งานเทศกาลดนตรี ที่ใหญ่ ที่สุดในประเทศ,
PECK PALITCHOKE ''First Date'', แบบ

(150,301)

(323,450)

-53.5

206,867
(33,624)

173,615
(166,669)

19.2
-79.8

173,243
(110,251)

6,946
(356,687)

2394.1
-69.1

62,992

(349,741)

-118.0

(47,557)
15,435

(34,521)
(384,262)

37.8
-104.0

36.5
31.7
0.2

35.3
39.0
(4.3)

เบิ ร์ ดเบิ ร์ ดครั ง้ ที่ 11 DREAM JOURNEY
และอี ก มากมาย สร้ างสถิ ติ ก ารขายบัต ร
คอนเสิร์ตหมด (“Sold Out”) อย่างรวดเร็ ว
ส่ ง ผลให้ รายได้ รวมจากการขายบั ต ร
คอนเสิร์ตเติบโตต่อเนื่อง ในขณะที่รายได้
จากธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล มิ ว สิ ค เพิ่ ม สู ง ขึ น้ จาก
ค่า ลิข สิท ธิ์ ค อนเทนต์ แ ละส่ว นแบ่ง รายได้
จากแพลตฟอร์ มออนไลน์ตา่ งๆ
ธุรกิจการลงทุน
ภายหลัง การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ างการ
ลงทุนและอานาจการควบคุมกิจการ ส่งผล
ให้ มีการจัดประเภทเงินลงทุนในธุรกิจดิจิทลั
ทีวี บริ ษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด
และบริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ ้ง จากัด
ซึ่ง เดิ ม ถื อ เป็ น บริ ษั ท ย่อ ย เปลี่ย นเป็ น เงิ น
ลงทุนในการร่ วมค้ า และบันทึกด้ วยวิธีส่วน
ได้ เสีย บริ ษัทฯ จึงจัดประเภทธุรกิจดิจิทลั ทีวี
ไว้ ใ นสายธุ ร กิ จ การลงทุน ซึ่ง ในปี 2561 ที่
ผ่านมามีผลการดาเนินงานดังนี ้
กลุ่มธุ รกิจ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ มี
ผลการดาเนินงานที่ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่องจาก

ความส าเร็ จในการน าเสนอคอนเทนต์
คุณ ภาพที่ ต รงใจผู้ช มและกลยุท ธ์ ก ารจัด
วางผังรายการเพื่อเข้ าถึงผู้ชมกลุม่ เป้าหมาย
ได้ อย่ า งทั่ ว ถึ ง ประกอบกั บ รายได้ จาก
แพลตฟอร์ มออนไลน์ ต่างๆ ตลอดปี ที่ผ่าน
มา ละครช่องวัน31 ได้ รับการตอบรับที่ดีทัง้
ในแง่ ข องเรตติ ง้ และกระแสโซเชี ย ล อาทิ
ละครเรื่ อง “ล่า” “เมีย2018” และ ”เลือดข้ น
คนจาง” ขณะที่ ร ายการข่ า วและวาไรตี ก้ ็
ได้ รับความนิยมและสามารถสร้ างเรตติ ้งได้
เช่นกัน
กลุ่มธุ รกิจ จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้
ประกอบด้ ว ยธุรกิ จดิจิทัลทีวีช่องจี เอ็มเอ็ม
25 ธุรกิจสื่อวิทยุและโชว์บิซในเครื อเอไทม์
และธุ ร กิ จ ผู้ผลิต คอนเทนต์ ในปี ที่ ผ่า นมา
ช่ อ งจี เ อ็ ม เอ็ ม 25 เป็ น ช่ อ งดิ จิ ทัล ที วี ที่ ถูก
กล่าวถึงมากที่สดุ ในโลกโซเชียล ซีรี่ย์วยั รุ่ น
“เด็กใหม่” ที่ออกอากาศทางช่องจีเอ็มเอ็ม
25 ยังได้ รับความนิยมอย่างสูงในกลุม่ วัยรุ่น
และได้ ค ว้ ารางวัลมากมายจากทัง้ ในและ
ต่างประเทศ ในขณะที่ธุรกิจวิทยุและโชว์บิซ
มี ผลการด าเนิ น งานที่ ใ กล้ เ คี ย งกับ ปี ก่ อ น
2

ปี 2561

ส าหรั บ ธุ ร กิ จ ผู้ผ ลิ ต คอนเทนต์ น อกจากมี
ผู้ผลิตเป็ น บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จากัดแล้ ว
ยังมี บริ ษัท เช้ นจ์ 2561 จากัด และ บริ ษัท
จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
เข้ า มาเสริ ม ทัพ เป็ น ผู้ผ ลิ ต คอนเทนต์ เ พื่ อ
สร้ างความแข็งแกร่งให้ แก่กลุม่ บริ ษัทด้ วย
ธุ รกิจเทรดดิ้ง ประกอบด้ วยธุรกิจซื ้อขาย
สินค้ าโฮม ช้ อปปิ ง้ ภายใต้ ชื่อ “โอ ช้ อปปิ ง้ ”
และธุ ร กิ จ จัด จ าหน่ า ยกล่อ งรั บ สัญ ญาณ
ดาวเทียม “จีเอ็มเอ็ม แซท” โดยในปี 2561
ธุรกิจโฮมช้ อปปิ ง้ มีรายได้ เท่ากับ 2,306 ล้ าน
บาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 19 จากปี ก่อน อันเป็ น
ผลมาจากฐานลูกค้ าที่ เพิ่ มมากขึน้ รวมถึง
การพั ฒ นาช่ อ งทางการขายออนไลน์
สาหรับธุรกิจกล่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียม
“จีเอ็มเอ็ม แซท” มีรายได้ เท่ากับ 240 ล้ าน
บาท ซึง่ ใกล้ เคียงกันกับปี ก่อน
ธุ รกิจภาพยนตร์ ในปี 2561 มีภาพยนตร์
เข้ าฉาย 2 เรื่ อ งคื อ “น้ อง.พี่ . ที่ รั ก ” และ
“โฮมสเตย์” มีรายได้ Box Office รวมเท่ากับ
202 ล้ านบาท เมื่อรวมรายได้ จากช่องทาง
อื่ น แล้ ว ส่ง ผลให้ ร ายได้ ร วมทัง้ หมดจาก
ธุรกิจภาพยนตร์ ในปี นี ้เท่ากับ 419 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนร้ อยละ 3
ธุรกิจอื่น ๆ มีรายได้ เท่ากับ 167 ล้ านบาท
ลดลงร้ อยละ 58 จากปี ก่อน ส่วนใหญ่ เป็ น
ผลมาจากปี 2560 ที่ มี ก ารรั บ รู้ รายได้ จาก
การขายสิทธิ การออกอากาศรายการกี ฬา

ฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือก ในขณะที่ปีนีไ้ ม่มี
รายได้ ประเภทดังกล่าว

หนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ เท่ากับ 581 ล้ าน
บาท ลดลงจากสิ ้นปี 2560 ร้ อยละ 9 จาก
การชาระคืนเงินกู้ระยะยาว ขณะที่สว่ นของ
ผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,144 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก
สิ ้นปี ก่อนร้ อยละ 3 จากผลกาไรระหว่างปี
ของบริ ษัทฯ

ต้ น ทุ น ขายและบริ ก าร ต้ น ทุน ขายและ
บริ การเท่ากับ 4,365 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ
11 และคิ ด เป็ นสั ด ส่ ว นร้ อยละ 64 ของ
รายได้ รวมจากการขายสินค้ า การให้ บริ การ
และค่าลิขสิทธิ์ ลดลงจากสัดส่วนร้ อยละ 65 หน่ วย: ล้ านบาท
ในปี ก่อน จากการปรับโครงสร้ างเงินลงทุน
และอ านาจการควบคุ ม ในกลุ่ ม ธุ ร กิ จ เงินสดและเทียบเท่า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ ้ง

1,449 1,199

กาไรขัน้ ต้ น ในปี นี ้เท่ากับ 2,506 ล้ านบาท
ลดลงร้ อยละ 6 จากปี 2560 คิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 36 ของรายได้ รวมจากการขาย
สินค้ า การให้ บริ การ และค่าลิขสิทธิ์ ในขณะ
ที่ปีก่อนมีสดั ส่วนอยูท่ ี่ร้อยละ 35

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

1,685 1,823

รวมสินทรัพย์

3,673 3,766

หนี ้สินหมุนเวียน

1,877 1,858

รวมหนี ้สิน

2,529 2,659

ค่ าใช้ จ่ ายในการขายและบริ ห าร ปี นี ้
เท่ากับ 2,214 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อนที่
จานวน 3,037 ล้ านบาท หรื อ ร้ อยละ 27 ซึ่ง
เป็ นผลมาจากปี 2560 ได้ รวมค่าใช้ จ่ายของ
กลุม่ จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โอลดิ ้ง ด้ วย

ส่วนของผู้ถือหุ้น

1,144 1,107

รวมหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

3,673 3,766

กาไรสุทธิ ในปี 2561 นี ้บริ ษัทฯ มีผลกาไร
สุทธิเท่ากับ 15 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 400 ล้ าน
บาท หรื อเพิ่มสูงขึ ้นกว่าปี ก่อนร้ อยละ 104
สินทรั พย์ รวม ณ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่ม
บริ ษั ท ฯมี สิน ทรั พ ย์ ร วมทัง้ สิน้ 3,673 ล้ า น
บาท ลดลง 93 ล้ า นบาท ณ 31 ธัน วาคม
2560 ที่จานวน 3,766 ล้ านบาท

หนี ้สินไม่หมุนเวียน

หนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น (เท่า)

ปี
ปี
2561 2560
538 744

652

0.51

801

0.58

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจานวน
538 ล้ านบาท ลดลง 206 ล้ านบาท เป็ นเงิน
สดจากกิ จ กรรมด าเนิ น งาน 9 ล้ า นบาท
ส าหรั บ กระแสเงิ น สดใช้ ไปกับ การลงทุ น
เท่ากับ 123 ล้ านบาท ขณะที่กระแสเงินสด
ใช้ ไปกับกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 92 ล้ าน
บาท

สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมกรุ ณาติดต่ อ
นางสาวอชิตา สิงหเสนี
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทร. 02 669 9952
3
อีเมล์ ir@gmmgrammy.com
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