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เรียนท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2562 ที่ผ่านมา เป็นปีแห่งความภาคภูมิใจในผลประกอบการที่สามารถสร้างผลก�าไรสุทธิได้สูงสุดในรอบ 8 ปี และมีมติจ่ายเงินปันผลครั้งแรก
ในรอบ 8 ปี ของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งเป็นผลจากความส�าเร็จของธุรกิจเพลงซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ 
ความเติบโตทั้งด้านรายได้และผลก�าไรถือเป็นบทพิสูจน์ความแข็งแกร่งในธุรกิจเพลงของบริษัทฯ ได้อย่างชัดเจน

ทางด้านธุรกิจการลงทุน ในปีนี้เกือบทุกธุรกิจมีผลประกอบการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ธุรกิจดิจิทัลทีวีมีผลประกอบการดีขึ้นจากความต้ังใจสร้างสรรค์
คอนเทนต์ที่ครองใจผู้ชมทั่วทั้งประเทศอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจภาพยนตร์ จีดีเอช มีการผลิตคอนเทนต์ใหม่ๆ ที่ประสบความส�าเร็จทั้งทางด้านการขยาย
ฐานผู้ชมไปยังผู้ชมกลุ่มใหม่ๆ และด้านความสามารถในการครองอันดับหนึ่งของภาพยนตร์ไทยที่ท�ารายได้สูงสุดในปี 2562 เช่นเคย ส่วนธุรกิจ
โฮมช้อปปิ้ง ซึ่งในปลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดจากผู้ร่วมทุนต่างชาติ เนื่องจากเล็งเห็นศักยภาพในการแข่งขันของ บริษัท โอ ช้อปปิ้ง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพของฐานลูกค้าจ�านวนมากที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการชอปปิ้งออนไลน์ของ โอ ช้อปปิ้ง มาอย่างต่อเนื่อง 

นอกเหนือจากการให้ความส�าคัญกับโอกาส และกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังคงให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นรากฐาน
ทีส่�าคญัทีส่ดุของบรษิทัฯ โดยมุ่งเน้นพฒันาขดีความสามารถของบคุคลากรให้สามารถรองรบักบัเทคโนโลยแีละเทรนด์ของโลกท่ีเปลีย่นแปลงไปอย่าง
รวดเรว็ นอกจากนีย้งัให้ความส�าคญัต่อแผนการก�ากบัดแูลกจิการทีด่เีพือ่ให้สมกบัรางวลัการประเมนิด้านการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีน 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับสูงสุดคือ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 ด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ 
มุ่งหวังว่าการด�าเนินการดังกล่าวจะช่วยพัฒนาให้เป็นองค์กรที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในระยะเวลาอันใกล้

ในนามของคณะกรรมการบรษิทั ใคร่ขอขอบคณุทุกท่านทีเ่กีย่วข้อง ท่านผูถ้อืหุ้น ลกูค้า พนัธมติรทางธรุกจิ สถาบนัการเงิน หน่วยงานราชการ บรษิทั
เอเจนซี่ ศิลปิน คณะผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกท่านที่มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพในการสร้างสรรค์ผลงานการผลิต 
การบรกิาร การบรหิารจัดการ เพือ่สร้างผลตอบแทนทีดี่ให้กบัผู้ถือหุ้นในระยะยาว และพร้อมท่ีจะเป็นก�าลงัส�าคญัท่ีจะพฒันาอตุสาหกรรมสือ่และความ
บันเทิงของประเทศชาติ และสังคมอย่างยั่งยืนสืบไป

ารจา ประ าน รร าร ร
ะประ าน จา นา ร าร
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ร ย ะ น

 จำาน น นจ ะ ยน ะ น ำาระ

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีทนุจดทะเบียนจ�านวน 819,949,729 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามญัจ�านวน 819,949,729 หุ้น มลูค่าทีต่ราไว้
หุ้นละ 1 บาท และมีทุนช�าระแล้วจ�านวน 819,949,729 บาท 

2  นราย

2.1) รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เป็นดังนี้

* กลุ่มนายไพบูลย์ ด�ารงชัยธรรม ประกอบด้วย นายไพบูลย์ ด�ารงชัยธรรม ถือหุ้น 3 2 834 5  หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 4 . 1 ) นายฟาใหม่ ด�ารงชัยธรรม ถือหุ้น 2 2  หุ้น 

(คิดเป็นร้อยละ 1.134) และ นายระฟา ด�ารงชัยธรรม ถือหุ้น  หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1. 8) นางสาว ฟา าย  ด�ารงชัยธรรม ถือหุ้น 6 8 3 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ . 2) 

และ นางสาวอิงฟา ด�ารงชัยธรรม ถือหุ้น 6 8 2 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ . 2) 

ทั้งนี้ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562 (ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนที่บริษัทฯ ใช้ในการจัดท�าแบบรายงานการกระจายหุ้นต่อ ตลท.) บริษัทฯ มีจ�านวนผู้
ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) จ�านวน 2,435 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.14 ของหุ้นที่ออกจ�าหน่ายแล้วทั้งหมด

ำา น จำาน น น น 

1 นายไพบูลย์ ด�ารงชัยธรรม 392,834,599 47.910

2 นายทวีฉัตร จุฬางกูร 133,835,723 16.322

3 นายณัฐพล จุฬางกูร 81,122,700 9.894

4 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 24,437,800 2.980

5 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 22,932,520 2.797

6 นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 22,720,000 2.771

7 ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 12,278,693 1.497

8 นายฟ้าใหม่ ด�ารงชัยธรรม 9,299,200 1.134

9 นายระฟ้า  ด�ารงชัยธรรม 9,000,000 1.098

10 นางสาวฟ้าฉาย  ด�ารงชัยธรรม 7,969,873 0.972

11 นางสาวอิงฟ้า  ด�ารงชัยธรรม 7,969,872 0.972

12 นายถกลเกียรติ  วีรวรรณ 6,930,856 0.845

13 นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร 5,673,200 0.692

14 นายกิตติ งามมหรัตน์ 5,326,800 0.650

15 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 5,306,400 0.647

16 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 5,001,200 0.610

17 กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ 4,816,500 0.587

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 757,455,936 92.378
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าร ระจาย าร น า า

การกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษัทฯ ดังนี้

 ศูนย์รับ ากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดท�าข้อมูล โดยกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีหลายบั ชี และ/หรือมีที่อยู่ไม่ซ�้ากันจะนับเป็นคนละราย

2.2) รายชือ่กลุม่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ท่ีโดยพฤตกิารณ์ มอีทิธพิลต่อการก�าหนดนโยบายการจดัการ หรอืการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ อย่างมนียัส�าคญั 
ได้แก่ กลุ่มนายไพบูลย์ ด�ารงชัยธรรม

 น ย าย ารจาย งนปน

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
และเงินทุนส�ารองตามกฎหมายในแต่ละปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการด�าเนินงานในอนาคตเป็นส�าคัญ

น
ร ง น รร า

จ�านวน
ราย

จ�านวนหุ้น %
จ�านวน
ราย

จ�านวนหุ้น %
จ�านวน
ราย

จ�านวนหุ้น %

ผู้ถือหุ้น
สัญชาติไทย

2,429 791,172,047 96.49 19 61,993,805 7.56 2,410 729,178,242 88.93

ผู้ถือหุ้น
สัญชาติต่างด้าว

23 28,777,682 3.51 13 28,366,482 3.46 10 411,200 0.05

รวม 2,452 819,949,729 100.00 32 90,360,287 11.02 2,420 729,589,442 88.98
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รง ราง ารจ าร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส�านักเลขานุการองค์กร 
 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ปรึกษา ฝ่ายเจ้าหน้าที่กลาง

มีผลตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2563	เป็นต้นไป

คณะกรรมการบร�ษัท

ค ะกรรมการ
ตรวจสอบ

ระ านเจา นาท่ี
บร� ารสาย รุกิจ
จีเอ็มเอ็ม มิวสิค

ระ านเจา นาท่ี
การเง�น
สายบั กีารเง�น

ส นักบร� าร
งานกลาง

บร� ัทรวม
รวมคา บร� ัทยอย

ายก มาย

ายกิจการ
องคกร

าย ุรการ

ายทรัพยากร
บุคคล

ายบั ี

ายสารสนเทศ

ายพั นา
ระบบ

ายการเง�น

ระ านเจา นาท่ี
บร� ารกลยุท 
รุกิจมิวสิค

ระ านเจา นาท่ี
บร� ารกลยุท 
รุกิจมิวสิค

ายตรวจสอบ
ภาย น

ระ านเจา นาที่
บร� ารกลุม

ค ะกรรมการ
สรร า
และก นด
คาตอบแทน

ค ะกรรมการ
บร� ารกลุม

ค ะกรรมการ
ก กับดแลกิจการ
และจร�ย รรม
ทาง รุกิจ

ค ะกรรมการ
บร� ารความเสี่ยง

เล านุการบร� ัท
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โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ซึ่งแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนและเอื้ออ�านวยการท�างานให้กับคณะกรรมการบริษัท ให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (3) คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และ (4) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารกลุ่มซึ่งมี
โครงสร้างประกอบด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็นสมาชิกโดยต�าแหน่ง เพื่อช่วยพิจารณาและกลั่นกรองงานตามความจ�าเป็น ดังปรากฎ
ตามผังโครงสร้างองค์กรข้างต้น

ะ รร าร ร

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด
ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 ท่าน ซึ่งเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความหลากหลายในด้าน
ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจและความส�าเร็จของบริษัทฯ ดังนี้

(1) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ�านวน 3 ท่าน

(2) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ�านวน 8 ท่าน ประกอบด้วย 

• กรรมการอิสระ จ�านวน 4 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ

• กรรมการอื่น ซึ่งไม่เกี่ยวข้องในการบริหารงานประจ�าของบริษัทฯ จ�านวน 4 ท่าน

ในแต่ละปีกรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ) ทั้งนี้ ในปี 
2562 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมีการก�าหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้า

รายชื่อกรรมการบริษัท วาระการด�ารงต�าแหน่ง และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ สรุปได้ดังนี้

ราย ำา นง

น ร ง งจา
ประ น

น จา รร าร
น

าร าร
ประ  

รง

จำาน นปี
ปน

รร าร

1. นายไพบูลย์ ด�ารงชัยธรรม
ประธานกรรมการ

บริษัท
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ�าปี 2560
4/4 25 ปี 9 เดือน

2. นางสาวบุษบา ดาวเรือง
รองประธาน

กรรมการบริษัท
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ�าปี 2561
4/4 25 ปี 9 เดือน

3. ดร.นริศ ชัยสูตร กรรมการอิสระ
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ�าปี 2562
4/4 6 ปี 9 เดือน

4. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน กรรมการอิสระ
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ�าปี 2561
4/4 4 ปี 8 เดือน

5. นายวราธร\2 วงศ์สว่างศิริ กรรมการอิสระ
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ�าปี 2561
2/2 0 ปี 7 เดือน

6. นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ กรรมการอิสระ
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ�าปี 2562
4/4 4 ปี 1 เดือน

7. นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา กรรมการ
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ�าปี 2562
4/4 17 ปี 5 เดือน
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ราย ำา นง

น ร ง งจา
ประ น

น จา รร าร
น

าร าร
ประ  

รง

จำาน นปี
ปน

รร าร

8. นายภาวิต จิตรกร กรรมการ
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ�าปี 2560
4/4 2 ปี 8 เดือน

9. นายฟ้าใหม่ ด�ารงชัยธรรม กรรมการ
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ�าปี 2562
4/4 2 ปี 7 เดือน

10. นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ กรรมการ
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ�าปี 2561
4/4 9 ปี 1 เดือน

11. ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการ
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ�าปี 2560
4/4 4 ปี 6 เดือน

นางวีระนุช\1 ธรรมาวรานุคุปต์ กรรมการอิสระ
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ�าปี 2561
0/1 4 ปี 6 เดือน

หมายเหตุ
\1  นางวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์ ลาออกจากการเป็นกรรมการมีผลตั้งแต่ 3 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
\2  นายวราธร วงศ์สว่างศิริ ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ แทนนางวีระนุชที่ลาออก ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุวาระการประชุมทั้งหมดให้คณะกรรมการล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งจะมีการจดบันทึกการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการจัดเก็บรักษารายงาน
การประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนพร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัทฯ

นางสาวบุษบา ดาวเรือง หรือ นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา หรือ นายภาวิต จิตรกร 
หรือ นายฟ้าใหม่ ด�ารงชัยธรรม รวมเป็น 2 คน และประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ 

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบหลักต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีบทบาทและความรับผิดชอบในการก�ากับดูแล
การท�างานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนดูแล
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ 
โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน  

ทั้งนี้ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส�าคัญของคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีให้ประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

2. ก�าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมายระยะยาว คูมื่อการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่และจรยิธรรมธรุกจิของบรษัิทฯ และพจิารณาอนมุตัแินวทาง
การก�าหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และก�ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

3. พิจารณาก�าหนดและแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหาร 
อย่างชัดเจนโดยก�าหนดอ�านาจด�าเนินการไว้อย่างชัดเจน ในระเบียบอ�านาจอนุมัติและด�าเนินการของบริษัทฯ
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4. พจิารณาอนมัุติหรือให้ความเหน็ชอบเพ่ือน�าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ขออนมุตัสิ�าหรบัการท�ารายการทีม่สีาระส�าคญั เช่นโครงการลงทนุใหม่ 
การได้มาและจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และตามระเบียบอ�านาจอนุมัติและด�าเนินการของบริษัทฯ

5. พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพื่อน�าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติส�าหรับการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของ ก.ล.ต. และ ตลท. และตาม
ระเบียบอ�านาจอนุมัติและด�าเนินการของบริษัทฯ

6. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้

7. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล ท้ังน้ีให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็น
ผู้สอบทานการปฏิบัติงานตามระบบดังกล่าว และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ส�าคัญ

8. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ มีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ ที่ตนเองเป็นกรรมการอย่างแท้จริงและมี
ความตั้งใจที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

9. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม�่าเสมอ ด�าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส

10. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยให้มีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน

11. รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน โดยจัดท�ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจ�าปี
ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี

โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดขอบเขตอ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทไว้ใน “ระเบียบอ�านาจอนุมัติและด�าเนินการ” ของบริษัทฯ และบริษัทใน
เครือ โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. การก�าหนดนโยบายและการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

2. การก�าหนดระเบียบอ�านาจอนุมัติและด�าเนินการของบริษัทฯ ยกเว้นเรื่องที่ต้องน�าเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เช่น การเพิ่มทุน 
การลดทุน การออกหุ้นกู้ เป็นต้น

3. การก�าหนดโครงสร้างองค์กรในระดับสายธุรกิจ

4. การอนุมัติงบประมาณและอัตราก�าลังประจ�าปีของกลุ่มบริษัทฯ

5. การจ้างงาน แต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างเจ้าหน้าที่บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

6. การก�าหนด หรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของพนักงาน

7. นิติกรรมที่มีมูลค่าตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป

8. การกู้เงิน การค�้าประกัน และการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป

9. การบริหารเงินระยะสั้นที่มีมูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาทขึ้นไป

10. การบริหารเงินระยะยาวที่มีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านบาทขึ้นไป

11. การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และการจ�าหน่ายหนี้สูญที่มีมูลค่ามากกว่า 500 ล้านบาทขึ้นไปต่อราย

12. โครงการผลิต และงบประมาณการผลิตที่เป็นรายการใหม่ หรือไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจ�าปี

13. นิติกรรมที่เกี่ยวกับการโอนทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท

14. นิติกรรมที่เกี่ยวกับการให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท

15. การตัดจ�าหน่ายทรัพย์สินถาวร ที่มีมูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาทขึ้นไป

16. หลักเกณฑ์การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน) 23



บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

บทบาทและหน้าที่ต่อบริษัทฯ

สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นแก่ธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ในภาพรวม  ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรด้วยการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการด�าเนินธุรกิจและการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

บทบาทและหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท

ก�ากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวม
ถึงส่งเสริมและก�ากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทได้แสดงบทบาทและความรับผิดชอบในหน้าที่อย่างทุ่มเท ซื่อสัตย์สุจริต และสร้างสรรค์ โดยค�านึง
ถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส�าคัญ

บทบาทและหน้าที่ต่อคณะผู้บริหาร

สนับสนุนคณะผู้บริหารให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจอย่างโปร่งใส ราบร่ืนและมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กรอบกติกาของกฎหมายและหน่วยงาน
ก�ากบัดูแล เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายตามนโยบายและแผนธุรกิจของบรษัิทฯ ควบคู่ไปกบัการส่งเสรมิให้มกีารพัฒนาทักษะและความช�านาญอย่างต่อเนือ่ง

บทบาทและหน้าที่ต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

ส่งเสริมให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น และ ผู้มีส่วนได้เสีย เกิดความเชื่อมั่น ไว้วางใจ และให้การยอมรับต่อการท�าธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้ความส�าคัญกับ
การด�าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและจิตส�านึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สังคมและสิ่งแวดล้อม

ะ รร าร ร าร  

คณะกรรมการบรหิารกลุ่มของบรษิทัฯ ประกอบด้วยบคุคลผูท้รงคณุวฒุแิละผูบ้รหิารระดบัสงู ท่ีมคีวามรูค้วามสามารถประสบการณ์ในแต่ละสายธรุกจิ
ไม่น้อยกว่า 5  คน ที่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14  พฤษภาคม 2562  มีมติอนุมัติให้
แต่งตั้งองค์คณะกรรมการบริหารกลุ่มของบริษัทฯ ใหม่โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ดังนี้

ราย ำา นง
าร าร

ประ  รง

1. นางสาวบุษบา ดาวเรือง ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม 11/11

2. นายกิตติศักดิ์\1 ช่วงอรุณ รองประธานกรรมการบริหารกลุ่ม 7/7

3. นายกริช\2 ทอมมัส รองประธานกรรมการบริหารกลุ่ม 6/7

4. นายภาวิต จิตรกร กรรมการบริหารกลุ่ม 11/11

5. นายฟ้าใหม่ ด�ารงชัยธรรม กรรมการบริหารกลุ่ม 8/11

6. นายสมภพ บุษปวนิช กรรมการบริหารกลุ่ม 9/11

7. นางกานต์สุดา แสนสุทธิ์ กรรมการบริหารกลุ่ม 10/11

8. นางสาวประภาวดี ธานีรนานนท์ กรรมการบริหารกลุ่ม 8/11

   นางมณฑนา\3 ถาวรานนท์ กรรมการบริหารกลุ่ม 4/4

   นายวิเชียร\4 ฤกษ์ไพศาล รองประธานกรรมการบริหารกลุ่ม 0/1

หมายเหตุ : ข้อมูลเพิ่มเติม และการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2562
\1 \2  นายกิตติศักดิ  ช่วงอรุณ และ นายกริช ทอมมัสได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารกลุ่มเพิ่มเติมจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม  2562
\3    นางมณฑนา  ถาวรานนท์ สิ้นสุดการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหารกลุ่มตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
\4    นายวิเชียร  ฤกษ์ไพศาล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารกลุ่มเพิ่มเติมจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 และ ได้ลาออก
      จากการเป็นพนักงานบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรก าคม 2562

รายงานประจำาปี 2562
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ในการประชมุคณะกรรมการบริหารกลุม่แต่ละคร้ัง เลขานกุารคณะกรรมการบรหิารกลุม่จะจดัส่งวาระการประชมุให้คณะกรรมการบรหิารกลุม่ล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยมีการจดบันทึกการประชุมซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการจัดเก็บรักษารายงาน
การประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริหารกลุ่มอย่างครบถ้วน พร้อมให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

1. ก�าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. มีอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และสั่งการ ภายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบอ�านาจอนุมัติและด�าเนินการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  

3. ปฏิบัติงานและด�าเนินกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

4. ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของฝ่ายบริหารภายใต้การก�ากับดูแลของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม โดยปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

6. ปฏบิตัติามมติทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้และมตคิณะกรรมการบรษิทัโดยชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซือ่สตัย์ สจุรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์
ของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ขอบเขตของอ�านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการให้อ�านาจที่ท�าให้คณะกรรมการบริหารกลุ่ม สามารถอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใด (ตามท่ี ก.ล.ต. ประกาศ
ก�าหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของ ตลท.ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ	(ตามนิยามของ	ก.ล.ต.)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ (“ผู้บริหาร” ในที่นี้หมายถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากประธานเจ้า
หน้าท่ีบรหิารกลุม่ลงมา รวมถงึผูซ้ึง่ด�ารงต�าแหน่งเทยีบเท่ากบัระดบัทีส่ีท่กุราย และให้หมายความรวมถงึผูด้�ารงต�าแหน่งระดบับรหิารในสายงาน
บัญชีหรือการเงิน หรือเทียบเท่าประธานเจ้าหน้าที่การเงิน) ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 5 ท่าน ดังนี้

ราย ำา นง

1. นางสาวบุษบา ดาวเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

2. นายภาวิต จิตรกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค

3. นายฟ้าใหม่ ด�ารงชัยธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์ ธุรกิจมิวสิค 1

4. นายสมภพ บุษปวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์ ธุรกิจมิวสิค 2

5. นางกานต์สุดา แสนสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ขอบเขตหน้าที่และอ�านาจด�าเนินการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	(Gro p	C O)

ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารกลุ่ม (Group Chief Executive Officer : Group CEO) มีอ�านาจและหน้าท่ีเกีย่วกับการบรหิารบรษัิทฯ และบริษัทในเครอื 
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยต้องบริหารตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ อ�านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มให้รวมถึง
เรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

1. น�าวิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่มบริษัทฯ มาก�าหนดเป็นกลยุทธ์ในการด�าเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. ก�ากับดูแลการบริหารงานในกลุ่มบริษัทฯ ให้มีการเชื่อมโยงและเกื้อหนุนกันทั้งในธุรกิจเพลง ธุรกิจดิจิทัลทีวี ธุรกิจสื่อ ธุรกิจโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียม ตลอดจนธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายงานประจำาปี 2562
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3. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ  
รวมทั้งคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจและระเบียบอ�านาจอนุมัติและด�าเนินการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยมีการ
รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ

4. ก�าหนดนโยบายในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและสนับสนุนการด�าเนินงานในทุกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถพัฒนาและใช้ศักยภาพที่มี
อยู่ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

5. ให้ค�าแนะน�าและถ่ายทอดประสบการณ์ท�างาน การก�าหนดกลยทุธ์ทางธรุกจิให้แก่ผูบ้ริหารและพนกังานเพ่ือให้เกดิประโยชน์ต่อการด�าเนนิงาน
ของกลุ่มบริษัทฯ

6. บริหารจัดการด้านการเงินและใช้จ่ายงบประมาณของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด

7. ปฏิบัติงานอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ภายใต้
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

อนึง่ การใช้อ�านาจของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่ดงักล่าวข้างต้นเป็นไปตามกลุม่ธรุกจิท่ีดแูลรบัผดิชอบและไม่สามารถกระท�าได้ หากประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิารกลุม่มส่ีวนได้เสยีหรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะใดๆ ในการใช้อ�านาจดงักล่าวกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัในเครอื เว้นแต่
ได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยเท่านั้น

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์	(GRA )	ของกรรมการ	ผู้บริหาร	และผู้สอบบัญชี	

การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและคณะผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เปรียบเทียบ
กับ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ปรากฏดังนี้

ำา รร าร ร าร ะ ำา นง
จำาน น น   

  2  า น  
256

น าร
น น ร  
 

จำาน น น   
 2  า น  

2562

น าร
น น ร  
 

จำาน น น
ป ยน ป ง 

น ง  
ระ างปี

1. นายไพบูลย์ ด�ารงชัยธรรม\1 ประธานกรรมการ 392,834,599  47.91  392,834,599  47.91  -   

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  -    -    -    -   

บุตรที่บรรลุนิติภาวะ แต่เป็น Concert Party
\1

34,247,945  4.18  33,939,745  4.14  308,200 

นิติบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง แต่เป็น 
Concert Party\1 ผ่านการถือหุ้นของ
บุตร 100% คือ บจก.เกิดฟ้า

421,200  0.05  145,200  0.02  276,000 

2 นางสาวบุษบา ดาวเรือง รองประธานกรรมการ 1,150,120  0.14  1,150,120  0.14  -   

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม  600,120  0.07  600,120  0.07  -   

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง  -    -    -    -    -   

3 ดร.นริศ ชัยสูตร กรรมการอิสระ  -    -    -    -    -   

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  -    -    -    -    -   

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง  -    -    -    -    -   

4 นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน กรรมการอิสระ  -    -    -    -    -   

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  -    -    -    -    -   

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง  -    -    -    -    -   

5 นายวราธร วงศ์สว่างศิริ\4 กรรมการอิสระ  -    -    -    -    -   

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  -    -    -    -    -   

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง  -    -    -    -    -   
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ำา รร าร ร าร ะ ำา นง
จำาน น น   

  2  า น  
256

น าร
น น ร  
 

จำาน น น   
 2  า น  

2562

น าร
น น ร  
 

จำาน น น
ป ยน ป ง 

น ง  
ระ างปี

6 นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ กรรมการอิสระ  -    -    -    -    -   

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  -    -    -    -    -   

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง  -    -    -    -    -   

7 ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการ  -    -    -    -    -   

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  -    -    -    -    -   

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง  -    -    -    -    -   

8 นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ กรรมการ  -    -    -    -    -   

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  -    -    -    -    -   

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง  -    -    -    -    -   

9 นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา กรรมการ  120  0.00  120  0.00  -   

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  -    -    -    -    -   

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง  -    -    -    -    -   

10 นายภาวิต  จิตรกร กรรมการ  -    -    -    -    -   

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  -    -    -    -    -   

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค  -    -    -    -    -   

11 นายฟ้าใหม่  ด�ารงชัยธรรม\2 กรรมการ  9,308,200  1.14  9,000,000.00  1.10  308,200 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  -    -    -    -    -   

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์ธุรกิจมิวสิค 1  -    -    -   

12 นายสมภพ บุษปวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  -    -    -    -    -   

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ กลยุทธ์ธุรกิจมิวสิค 2  -    -    -    -    -   

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง  -    -    -    -    -   

13 นางกานต์สุดา  แสนสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน  -    -    -    -    -   

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  -    -    -    -    -   

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง  -    -    -    -    -   

14 นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชี (CPA No.4501)  -    -    -    -    -   

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  -    -    -    -    -   

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง  -    -    -    -    -   

นางวีระนุช  ธรรมาวรานุคุปต์\3 กรรมการอิสระ  -    -    -    -    -   

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ลาออกมีผล 3 พ.ค. 2562)  -    -    -    -    -   

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง  -    -    -    -    -   

หมายเหตุ: 
\1 \ 2  นายไพบูลย์  ด�ารงชัยธรรม เป็นบิดาของ นายฟาใหม่  ด�ารงชัยธรรม (กลุ่มนายไพบูลย์  ด�ารงชัยธรรม ที่ co c r  ar y กันประกอบด้วย นายไพบูลย์  ด�ารงชัยธรรม 
        ถือหุ้น 3 2 834 5  หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 4 . 1 ) นายฟาใหม่  ด�ารงชัยธรรม ถือหุ้น 3 8 2  หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.135) และ นายระฟา  ด�ารงชัยธรรม 
        ถือหุ้น  หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1. 8) นางสาวฟา าย  ด�ารงชัยธรรม ถือหุ้น 6 8 3 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ . 2) นางสาวอิงฟา  ด�ารงชัยธรรม 
        ถือหุ้น 6 8 2 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ . 2) และ บริษัท เกิดฟา จ�ากัด ถือหุ้น 421 2  หุ้น (คิดเป็นร้อยละ . 51))      
\3      นางวีระนุช  ธรรมาวรานุคุปต์ ลาออกจากการเป็นกรรมการมีผลตั้งแต่ 3 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป    
\4      นายวราธร  วงศ์สว่างศิริ ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ แทนนางวีระนุชที่ลาออก ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 
        ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562
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าน าร ร  

นางโสมสุดา ร่วมภูมิสุข ผู้อ�านวยการส�านักเลขานุการองค์กร ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นมา) ซึ่งบุคคล
ดงักล่าว เป็นบคุคลผู้ทรงคณุวฒุ ิมคีวามรู้ความสามารถ มปีระสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบตัหิน้าท่ี โดยได้ผ่านการฝึกอบรมสมัมนาในหลกัสูตร
ที่จ�าเป็นและเก่ียวข้องที่จะปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการบริษัทได้เป็นอย่างดี สามารถสนับสนุนให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท และ
คณะผู้บริหาร เป็นไปตามกฎหมาย และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

ขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1. เป็นเลขานกุารของคณะกรรมการบรษิทัในการประสานงานเพือ่ให้การจดัประชมุคณะกรรมการบรษิทัและการจดัประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ แนวปฏิบัติที่ดี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 เป็นต้น 

2. ดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนด  กฎเกณฑ์ของ ตลท. ก.ล.ต. และหน่วยงาน
ก�ากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ให้ค�าปรึกษาเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ ในส่วนที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎและระเบียบ
ของ ก.ล.ต. และข้อก�าหนดของ ตลท. รวมถึงมีหน้าที่ในการติดตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

4. จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารส�าคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจ�าปี รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ
และผู้บริหาร และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น

5. ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ร ง น ายงาน ะ าร งน ะ ารจ ำา

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	

นางกานต์สุดา  แสนสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2559 เป็นต้นมา) 
ซึ่งบุคคลดังกล่าว เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ โดย
ได้ผ่านการฝึกอบรมสัมมนาอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงิน (orientation) ในปี 2560 จ�านวน 12 ชั่วโมง ในปี 2561 
มีการเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีจ�านวน 25.30 ชั่วโมง ในปี 2562 ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีจ�านวน 
22 ชั่วโมง

ผู้ควบคุมดูแลการจัดท�าบัญชี

นางสาวเกษม์อรณุ  อุปถมัภ์ ผูอ้�านวยการฝ่ายบญัช ีได้รบัมอบหมายให้รบัผดิชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการจดัท�าบญัช ี(ตัง้แต่วันที ่13 ธนัวาคม 
2559 เป็นต้นมา) ซึง่บคุคลดงักล่าว เป็นบคุคลผูท้รงคณุวฒุ ิ มีความรู้ความสามารถ มปีระสบการณ์ทางด้านบญัชทีีเ่ป็นประโยชน์ในการปฏบิตัหิน้าที่ 
และเป็นผู้ท�าบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ท�าบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ในปี 2562 ได้ผ่านการฝึกอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่จ�าเป็นและเกี่ยวข้องที่จะปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลการจัดท�าบัญชีได้เป็นอย่างดี โดย ได้เข้ารับ
การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีจ�านวน 6 ชั่วโมง และ เข้ารับการอบรมหลักสูตร Tax Planning ภาษีเงินได้นิติบุคคล และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
เพื่อช่วยลดภาระภาษีของกิจการ จ�านวน 6 ชั่วโมง รวมในปี 2562 มีประวัติการอบรมจ�านวน 12 ชั่วโมง
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า น รร าร ะ ร าร ง ร

1)	 ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

1.1)	ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน ก�าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชดุย่อย ท้ังทีเ่ป็นตวัเงนิ
และมิใช่ตัวเงินในแต่ละปี และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนน�าเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการ
ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ี ความรบัผดิชอบ รวมถงึประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบัจากกรรมการ 
และเปรยีบเทยีบกบับรษิทัในธรุกจิทีค่ล้ายคลงึกนั  ทัง้ยงัน�ารายงานผลส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัไทยประจ�าปี (ล่าสดุ) ทีจ่ดัท�าโดย
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิารของบรษัิทจดทะเบียนของ ตลท. ในปีล่าสดุมาประกอบ
การพิจารณาด้วย

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยส�าหรับปี 2562 จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 เมื่อวันที่ 
26 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
6,650,000 บาท โดยก�าหนดเกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทนส�าหรับประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร 
เป็นค่าตอบแทนประจ�าเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบ�าเหน็จประจ�าปี ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้ค่าตอบแทนประจ�าเดือนและ
ค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับผลตอบแทนจากการท�างานในฐานะพนักงานของบริษัทแล้วเช่นเดียวกับปีที่ผ่าน สรุปได้ดังนี้

1.1.1		ค่าตอบแทนประจ�าเดือนที่จ่ายให้กับคณะกรรมการบริษัท	ให้จ่ายทุกเดือน โดยมีอัตราการจ่ายดังนี้

               หน่วย: บาท/คน/ครั้ง

ำา นง า นประจำา น รร าร

ประธานกรรมการบริษัท 50,000

กรรมการอิสระ 20,000

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 20,000

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่จ่าย

หมายเหตุ:  เนื่องจากเห็นว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับผลตอบแทนจากการท�างานใน านะพนักงานของบริษัทแล้ว

1.1.2		ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	(จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

                หน่วย: บาท/คน/ครั้ง

ำา นง า ยประ รร าร

ประธานกรรมการบริษัท 20,000

กรรมการอิสระ 20,000

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 20,000

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่จ่าย

หมายเหตุ:  เนื่องจากเห็นว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับผลตอบแทนจากการท�างานใน านะพนักงานของบริษัทแล้ว
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1.1.3		ค่าบ�าเหน็จประจ�าปี	(จ่ายครั้งเดียวต่อปี) มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรร ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ค่าบ�าเหนจ็ส�าหรับปี 2562 จะจ่ายจากวงเงนิค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบส่วนท่ีเหลอื
หลงัจากหกัด้วยจ�านวนเงนิค่าตอบแทนประจ�าเดอืนและค่าเบีย้ประชมุท้ังหมดท่ีจ่ายให้กบักรรมการบริษัทและกรรมการตรวจ
สอบโดยค่าบ�าเหนจ็ทีก่รรมการจะได้รบัจะค�านวณตามสดัส่วนจ�านวนครัง้ในการเข้าประชมุคณะกรรมการบรษัิทของกรรมการ
แต่ละราย โดยจัดสรรให้ประธานกรรมการบรษัิทคิดเป็น 2 เท่า ของจ�านวนคร้ังท่ีเข้าประชุมคณะกรรมการบรษัิท ส่วนกรรมการอิสระ 
กรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คิดเป็น 1 เท่าของจ�านวนครั้งที่เข้าประชุม โดยมอบหมายให้
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรบ�าเหน็จประจ�าปีตามเกณฑ์ดังกล่าว

1.1.4		ค่าตอบแทนอื่นที่มิใช่ตัวเงิน/สิทธิประโยชน์อื่น

    ไม่มี

1.2)		ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

1.2.1		ค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบ	

ค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้อนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรร ดังนี้

1.2.1.1  ค่าตอบแทนประจ�าเดือนที่จ่ายให้กับคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายทุกเดือน โดยมีอัตราการจ่ายดังนี้

               หน่วย: บาท/คน/ครั้ง

ำา นง า นประจำา น รร าร

ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000

กรรมการตรวจสอบ 10,000

 1.2.1.2  ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

               หน่วย: บาท/คน/ครั้ง

ำา นง า ยประ รร าร

ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000

กรรมการตรวจสอบ 20,000

1.2.1.3  ค่าตอบแทนอื่นที่มิใช่ตัวเงิน/สิทธิประโยชน์อื่น

    ไม่มี

1.2.2		ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อยอื่น	

คณะกรรมการชุดย่อยอืน่ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารกลุม่ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ไม่มีการก�าหนดค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงินหรือ
สทิธิประโยชน์อ่ืนใด

1.2.3		ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทที่ไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อย

ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดให้กับกรรมการบริษัทที่ไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อย
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ในปี 2562 มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทรวม 11 ท่าน เป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้น 6,650,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

ราย รร าร ำา นง

า น ะ รร าร ร  
า น

ะ รร าร ร จ
 า น

งน

า น
ร

  
ปี 2562ยประ

งปี 2562
ราย น
งปี 2562

ำา นจ
งปี 2562

ยประ
งปี 2562

ราย น
งปี 2562

1. นายไพบูลย์  ด�ารงชัยธรรม
   (คิด 2 เท่า)

ประธานกรรมการ  80,000  600,000  483,927  ไม่มี  1,163,927 

2. ดร.นริศ  ชัยสูตร
ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ กรรมการอิสระ
 80,000  240,000  241,964  80,000  360,000  ไม่มี  1,001,964 

3. นายชนิตร  ชาญชัยณรงค์
กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการอิสระ
 80,000  240,000  241,964  80,000  120,000  ไม่มี  761,964 

4. นายสุวิทย์  มาไพศาลสิน
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ
 80,000  240,000  241,964  80,000  120,000  ไม่มี  761,964 

5. นางวีระนุช  ธรรมาวรานุคุปต์\1 กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

 -    80,000  -    -    40,000  ไม่มี  120,000 

5. นายวราธร วงศ์สว่างศิริ\2
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ
 40,000  151,613  120,982  40,000  75,806  ไม่มี  428,401 

6. นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร  80,000  240,000  241,964  ไม่มี  561,964 

7. ดร.ลักขณา  ลีละยุทธโยธิน กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร  80,000  240,000  241,964  ไม่มี  561,964 

8. นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร  80,000  240,000  241,964  ไม่มี  561,964 

9. นางสาวบุษบา  ดาวเรือง กรรมการ / กรรมการบริหาร  -    -    241,964  ไม่มี  241,964 

10. นายภาวิต  จิตรกร กรรมการ / กรรมการบริหาร  -    -    241,964  ไม่มี  241,964 

11. นายฟ้าใหม่  ด�ารงชัยธรรม กรรมการ / กรรมการบริหาร  -    -    241,964  ไม่มี  241,964 

รวมทั้งสิ้น	(บาท) 	6 , 	 	2,271,613	 	2,7 2,5 1	 	2 , 	 	715, 6	 	6,65 , 	

หมายเหตุ
\1  นางวีระนุช  ธรรมาวรานุคุปต์ ลาออกจากการเป็นกรรมการมีผลตั้งแต่  3 พฤษภาคม 2562  เป็นต้นไป
\2  นายวราธร วงศ์สว่างศิริ ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ แทนนางวีระนุชที่ลาออก ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

2)	 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารกลุ่ม	และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	(ตามนิยามของ	ก.ล.ต.)

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการวัดผลการด�าเนินงานของผู้บริหารระดับสูง (และพนักงานทุกระดับ) ในรูปของดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานหรือ 
Key Performance Index (KPI) ซึ่งพนักงานแต่ละคนต้องก�าหนด KPI ของหน่วยงานและของตนเองพร้อมน�าเสนอแผนด�าเนินงานหรือ 
Action Plan เสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และ/หรือ คณะกรรมการบริหารกลุ่ม และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะเชื่อมโยง
กับค่าตอบแทนที่จะได้รับ รวมถึงการขึ้นเงินเดือนประจ�าปี และโบนัสประจ�าปี ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�าหนด โดยการวัดผลการปฎิบัติงาน
ด้วย KPI นี้จะด�าเนินการควบคู่ไปกับการวัดผลการปฏิบัติที่ก�าหนดโดยสายงานทรัพยากรบุคคล

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารกลุม่ (ผูบ้รหิารสงูสดุ) ในระยะสัน้โดยใช้ดชันี
ชี้วัดผลการปฏิบัติงานหรือ KPI และ ความส�าเร็จของงานตาม Action Plan โดยจะพิจารณาจากผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
ตาม KPI ท่ีก�าหนด ควบคูก่บัการประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ�าปีทีก่ระท�าโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนทกุสิน้ปี ก่อน
น�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบต่อไป ส่วนการจ่ายค่าตอบแทนในระยะยาวจะเป็นในรูปของเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพที่
บรษิทัฯ สมทบให้พร้อมกบัส่วนของพนักงานซ่ึงเป็นไปตามอัตราท่ีก�าหนด และจะเพิม่ขึน้ตามอายกุารปฏิบตังิานในบรษัิทฯ ซึง่คณะกรรมการ
เห็นว่าโครงสร้างค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับผู้บริหารระดับสูงมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและสามารถจูงใจให้กรรมการบริหารละผู้
บริหารระดับสูงน�าพาองค์กรให้ด�าเนินการตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสามารถเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน
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ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารกลุ่มและผู้บริหารของบริษัทฯ (ตามนิยามของ ก.ล.ต. คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม 
ผู้บรหิารส่ีรายแรกต่อจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุม่ลงมา และผูบ้รหิารท่ีอยู่ในต�าแหน่งเทียบเท่ากบัผูบ้รหิารในล�าดบัท่ีสีทุ่กราย รวมถงึ 
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน) ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ ได้แก่ เงินเพิ่มพิเศษแทน
รถยนต์ประจ�าต�าแหน่ง และค่าโทรศัพท์มือถือ 

โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้กรรมการบริหารกลุ่ม และผู้บริหารระดับสูงรวม 8 ท่าน เป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้น  
81,654,955 บาท

า น รร าร ร าร ะ ร าร จำาน น งน า

เงินเดือนและโบนัส 78,550,555 

ค่าตอบแทนอื่น:

เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ (สมทบให้ตามอายุงาน) 2,672,400

สวัสดิการอื่นๆ  432,000

รวม 81,654,955

า ร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีพนักงานทั้งสิ้น 1,214 คน โดยจ�าแนกเป็นพนักงานประจ�าและพนักงานชั่วคราว ซึ่งแบ่งตาม
สายงานหลักได้ดังนี้

น ยงาน
ปี 2562 น ย  น

รน งานประจำา น งาน รา

บริษัทฯ 639 66 705

บริษัทย่อย 502 7  509

รวม 1,141	 73	 1,214	

หมายเหตุ : พนักงานประจ�า หมายถง พนักงานที่มีการตกลงจ้างงานแบบไม่มีก�าหนดระยะเวลาสิ้นสุดการจ้างที่แน่นอน
 พนักงานชั่วคราว หมายถง พนักงานที่มีการตกลงจ้างงานแบบมีก�าหนดระยะเวลาสิ้นสุดการจ้างที่แน่นอน เช่น พนักงาน o rac  
 พนักงาน r a c  เป็นต้น

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับทรัพยากรบุคคลขององค์กร เน่ืองจากเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีจะผลักดันให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ รวมทัง้บรรลตุามเป้าหมายและน�าไปสูค่วามส�าเรจ็ร่วมกนัตามวสิยัทัศน์ (Vision) ของบริษัทฯ ดงัน้ันคณะกรรมการ
บริษัทจึงมีการก�าหนด นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณค่าของพนักงาน โดยถือเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญซึ่งบริษัทฯ จะพัฒนาให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2. บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนคือเพื่อนร่วมงานที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี พึงได้รับการดูแลอย่างดี

3. บริษัทฯ จะจัดให้มีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม และให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม

4. บริษัทฯ จะด�าเนินการเพื่อก่อให้เกิดการท�างานเป็นทีม มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวในการอยู่ร่วมกัน และจะสร้างขวัญและก�าลังใจที่ดีในหมู่
พนักงานทุกระดับ
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5. บริษัทฯ จะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ ความช�านาญ ทักษะด้านการปฏิบัติงานและการจัดการเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้า
ตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง

6. บริษัทฯ จะส่งเสริมและรักษาพนักงานที่ดี ให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ให้นานที่สุด

7. บรษิทัฯ จะส่งเสรมิและสนับสนนุให้พนกังานมคีวามมัน่คงในสายงานอาชีพ โดยการเลือ่นข้ัน เลือ่นต�าแหน่ง บริษัทฯ จะพจิารณาผูมี้คณุสมบตัิ
เหมาะสมจากภายในบริษัทฯเป็นอันดับแรกก่อนพิจารณาบุคคลภายนอก

8. บริษัทฯ จะพิจารณาปรับปรุงผลประโยชน์ตอบแทนในด้านต่างๆ ให้ทัดเทียมบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน ตามความเหมาะสมกับ
ต�าแหน่งงาน ประสบการณ์ คุณวุฒิและคุณสมบัติของพนักงาน โดยจะพิจารณาให้สอดคล้องกับผลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ สภาวะ
แวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม

9. บริษัทฯ ถือว่าหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้บังคับบัญชาตามสายงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้ให้ค�าปรึกษา
แนะน�า ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาควรที่จะให้การดูแลพนักงานทุกคนอย่างใกล้ชิด

10. พนักงานควรจะปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาของตนตามล�าดับเพื่อหารือ ขอข้อแนะน�า หรือความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ หรือ
อาจจะขอรับค�าปรึกษาแนะน�าและความช่วยเหลือต่างๆ จากฝ่ายทรัพยากรบุคคลในเรื่องดังกล่าวได้เช่นกัน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่ข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานของบริษัทฯ และคู่มือสวัสดิการ ผ่านอินเทอร์เน็ตของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานทุกคน
สามารถศึกษา ท�าความเข้าใจ และใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน โดยบริษัทฯ ได้มีการทบทวนอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมแก่การด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ บนพื้นฐานความเป็นธรรม และ/หรือ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ข้อก�าหนด กฎหมายของหน่วยงานราชการที่เปลี่ยนแปลงไป

การเปลี่ยนแปลงจ�านวนพนักงานอย่างมีนัยส�าคัญในระยะ	3	ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญในระยะ	3	ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี 

การก�าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

คณะกรรมการบริษัท ได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัส 

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายอัตราค่าตอบแทนพนักงาน โดยค�านึงถึงความเหมาะสม เป็นธรรม ตามความรู้ ความสามารถ ผลการ
ปฏบิตังิานของพนกังานแต่ละคน และสอดคล้องกบัค่าเฉลีย่ของอตุสาหกรรมเดยีวกนั รวมถงึค่าตอบแทนพนกังานจะต้องเหมาะสมกบัการ
ขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานจะเชื่อมโยงกับการวัดผลการด�าเนินงานของพนักงานทุกระดับในรูปของดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน
หรือ KPI ซึ่งพนักงานแต่ละคนต้องก�าหนด KPI ของตนเองพร้อมน�าเสนอแผนด�าเนินงานหรือ Action Plan ต่อผู้บังคับบัญชาตามสายการ
บงัคบับญัชา ซึง่การขึน้เงนิเดือนประจ�าปีและการจ่ายโบนสัประจ�าปีจะขึน้อยูก่บัผลการด�าเนนิงานตาม KPI ประกอบกับการประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานประจ�าปีที่ก�าหนดโดยสายงานทรัพยากรบุคคล
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2. ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เพื่อดูแลพนักงานในระยะยาว โดยมีอัตราส่วนเงินสะสม (ที่พนักงานสะสมเข้ากองทุน) 
และเงินสมทบ (ที่บริษัทฯ สมทบเข้ากองทุน) ด้วยอัตราที่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงานแต่ละคน กล่าวคือ 

• อายุงานน้อยกว่า 5 ปี อัตราร้อยละ 3 และ

• อายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป อัตราร้อยละ 5

ส�าหรับปี 2562 ผลตอบแทนรวมของบุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 
มีจ�านวนทั้งสิ้น 937.27 ล้านบาท

น ยงาน

ปี 2562 น ย  น

งน น น
งน ง น

ำาร ง ยง
ร

บริษัทฯ 521.57 111.03 17.04 649.63

บริษัทย่อย 230.60 50.10 6.93 287.63

รวม 752.16 161.13 23.98 937.27

3. สวัสดิการพนักงาน

การพัฒนาคณุภาพชวีติการท�างานให้ดขีึน้ นอกจากการจดัให้มสีวสัดกิารต่างๆ ให้กบัพนกังานตามท่ีกฎหมายก�าหนดแล้ว บรษิทัฯได้มกีาร
ปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพิ่มเติม อาทิเช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ( ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ทันตกรรม สายตา) 
ห้องพยาบาล การประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ และการตรวจสุขภาพประจ�าปี สวัสดิการเงินช่วยเหลือและอื่นๆ (เช่น เงินช่วยเหลือกรณี
พนักงานเสียชีวิต และกรณีบิดา มารดา บุตร หรือ คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส 
กรณพีนกังานอปุสมบท การจดัหาแหล่งเงนิกู้ซ้ือบ้านในอัตราดอกเบีย้พิเศษ เป็นต้น) การให้ส่วนลดพิเศษในกจิกรรมของบรษัิทฯ แล้วแต่กรณ ี
ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญก�าลังใจและเสริมสร้างความมั่นใจในการท�างานร่วมกับบริษัทฯ  อีกทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานและ
เป็นการสร้างหลักประกันให้กับพนักงานและครอบครัวในระดับหนึ่ง โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่พนักงานจะได้รับ ทั้งนี้บริษัทฯ ก�าหนด
ให้มีการรวบรวมข้อมูลและจัดท�าเป็นคู่มือสวัสดิการส�าหรับพนักงานด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการน�าระบบ Employee Self Service (ESS) มาใช้ในระบบงานบุคคล เพื่อให้พนักงานสามารถดูข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับพนักงานได้โดยสะดวกและรวดเร็ว เช่น ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการจ้างงาน ข้อมูลเงินได้ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท�างาน 
ข้อมูลของบิดา มารดา บุตร และคู่สมรส ข้อมูลลดหย่อนทางภาษี สลิปเงินเดือน สรุปเงินได้ประจ�าปีพนักงาน เป็นต้น ซึ่งสามารถแก้ไข
ข้อมลูส่วนตวั ข้อมลูการลดหย่อนทางภาษีต่างๆ ได้ตลอดเวลา โดยก�าหนดให้มรีะบบการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูอย่างเพยีงพอและ
เหมาะสม

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการและสอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน
ของบริษัทฯ และแนวทางที่ก�าหนดในคู่มือสวัสดิการอย่างครบถ้วนและสม�่าเสมอ
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ราย ะ ย ย รร าร ร าร ำานาจ  
ะ าน าร ร  

นาย ย ำารง ย รร   าย  ปี
ประธานกรรมการบริษัท	/	ประธานที่ปรึกษาบริษัท	

วัน/เดือน/ปี	ที่ได้รับการแต่งตั้ง
25 มีนาคม 2537

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตร Broadcasting Executive Forum (BCF) รุ่นที่ 1/2556 

จัดโดย กสทช.

จ�านวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน	(%)	(ณ	2 /2/2563)
392,834,599 หุ้น (47.91%) 
รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย	5	ปีย้อนหลัง	 	
บริษัทจดทะเบียน
2551 - ปัจจบุนั ประธานทีป่รกึษาบรษัิท

บรษิทั จเีอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ�ากดั (มหาชน)

2541 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษทั 
บรษิทั จเีอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ�ากดั (มหาชน)

ก.ค. 2554 - 13 ก.ค. 2557 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
บรษิทั จเีอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ�ากดั (มหาชน)

2548 - ก.ค. 2554 ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
บรษิทั จเีอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ�ากดั (มหาชน)

2541 - 2551 ประธานทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิาร
บรษิทั จเีอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ�ากดั (มหาชน)

บรษิทัอ่ืน
21 ธ.ค. 2562 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบริหาร

บรษิทั จเีอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ จ�ากดั

11 เม.ย. 2561 - ปัจจบัุน กรรมการ 
บรษิทั จดีเีอช ห้าห้าเก้า จ�ากดั

12 ม.ค. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ (กรรมการผูม้อี�านาจลงนาม)
บรษิทั จเีอ็มเอ็ม มเีดีย จ�ากดั (มหาชน)

7 ธ.ค. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการผูมี้อ�านาจลงนาม
บรษัิท จเีอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลด้ิง จ�ากดั 
(เดมิชือ่บรษิทั จเีอม็เอม็ แชนแนล เทรดดิง้จ�ากัด)

31 พ.ค. 2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษทั 
บรษิทั เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากดั

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ
บรษิทั ร่วมฟ้าเดยีวกัน จ�ากดั

2548 - ปัจจบุนั กรรมการ
บรษิทั ตรนีาคา จ�ากดั

2544 - ปัจจบุนั กรรมการ
บรษิทั เกดิฟ้า จ�ากดั

2541 - ปัจจบุนั กรรมการ
บรษิทั โกลบอล มิวสคิ แอนด์ มเีดยี (ประเทศจนี) 
จ�ากดั

2541 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ / ผูก่้อตัง้
มลูนธิดิ�ารงชยัธรรม

2530 - ปัจจบุนั กรรมการ
บรษิทั ร่วมฟ้า จ�ากดั

21 ธ.ค. 2560 - 20 ธ.ค. 2562 ประธานกรรมการบริษทั
บรษิทั จเีอม็เอม็ แชนแนล โฮลดิง้ จ�ากดั

เม.ย. 2558 - 9 ธ.ค. 2562 กรรมการ
บรษิทั จดุตัง้ต้น จ�ากดั (เสรจ็ช�าระบญัช)ี

พ.ย. 2554 - 4 ธ.ค. 2562 ประธานกรรมการบริษทั
บรษิทั จเีอม็เอม็ ซเีจ โอ ช้อปป้ิง จ�ากดั

2552 - 26 ธ.ค. 2561 รองประธานกรรมการ
บรษิทั แฟมมลิี ่โนฮาว จ�ากดั (เลกิกิจการ)

2545 - 12 พ.ย. 2561 กรรมการ
“บรษัิทเอช.วาย.อนิฟินิท จ�ากดั
(เดิมชือ่ บรษัิท โฮวยู จ�ากดั) (เสรจ็ช�าระบัญช)ี”

2551 - 30 ม.ิย. 2560 ประธานทีป่รกึษาบรษัิท
บรษิทั จเีอม็เอม็ มเีดีย จ�ากดั (มหาชน)

ม.ีค. 2555 - ก.ย. 2555 กรรมการ
บรษิทั จเีอม็เอม็ แซท จ�ากดั

2548 - 2552 ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
บรษิทั จเีอม็เอม็ มเีดีย จ�ากดั (มหาชน)

2545 - 2552 ประธานกรรมการ
บรษิทั จเีอม็เอม็ มเีดีย จ�ากดั (มหาชน)

2550 - 2551 ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิาร
บรษิทั จเีอม็เอม็ มเีดีย จ�ากดั (มหาชน)

2548 - 2550 ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง
บรษิทั จเีอม็เอม็ มเีดีย จ�ากดั (มหาชน)

2545 - 2550 ประธานกรรมการบริหาร 
บรษิทั จเีอม็เอม็ มเีดีย จ�ากดั (มหาชน)
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นาง า า า ร ง าย 6  ปี
รองประธานกรรมการบริษัท	(กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	/	ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม	/	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

วัน/เดือน/ปี	ที่ได้รับการแต่งตั้ง
25 มีนาคม 2537

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จ�านวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน	(%)	(ณ	2 /2/2563)
1,750,240 หุ้น (0.21%) 
รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย	5	ปีย้อนหลัง	 	
บริษัทจดทะเบียน
13 พ.ค. 2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการก�ากบัดแูลกิจการและจรยิธรรมธรุกจิ

บรษิทั จเีอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ�ากดั (มหาชน)

พ.ค. 2555 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหารกลุม่

บรษิทั จเีอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ�ากดั (มหาชน)

ก.พ. 2555 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารกลุ่ม

บรษิทั จเีอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ�ากดั (มหาชน)

2551 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบรษิทั

บรษิทั จเีอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ�ากดั (มหาชน)

2548 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง

บรษิทั จเีอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ�ากดั (มหาชน)

มี.ค. 2537 - ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้อี�านาจลงนาม)

บริษทั จเีอม็เอม็ แกรมม่ี จ�ากดั (มหาชน)

2552 - พ.ค. 2555 ประธานกรรมการบริหารร่วม

บรษิทั จเีอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ�ากดั (มหาชน)

2552 - ก.พ. 2555 ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารร่วม

บรษิทั จเีอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ�ากดั (มหาชน)

บรษิทัอ่ืน
17 ส.ค. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ

บรษิทั โอเอสพ ีทวี ีจ�ากดั

18 เม.ย. 2561 - ปัจจบัุน กรรมการ

บรษิทั จ ีเอส-วัน จ�ากดั

29 มี.ค. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ

บรษิทั ทนีทอล์ค จ�ากดั

29 มี.ค. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ

บรษิทั เอ็กแซก็ท์ จ�ากดั

19 เม.ย. 2560 - ปัจจบัุน กรรมการ

บรษิทั แซท เทรดดิง้ จ�ากดั

21 ก.ค. 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ

บรษิทั กูด๊ธงิแฮพเพ่น จ�ากดั

15 ก.ค. 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ

บรษิทั สวสัดทีวสีขุ จ�ากดั

15 ก.ค. 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ

บรษิทั เสยีงดีทวสีขุ จ�ากดั

15 ก.ค. 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ

บรษิทั นาดาว บางกอก จ�ากดั

14 ธ.ค. 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ

บรษิทั จดีเีอช ห้าห้าเก้า จ�ากดั

27 พ.ค. 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ

บรษิทั งานดทีวีสขุ จ�ากดั

ก.ค. 2556 - ปัจจบุนั กรรมการ

บรษิทั ดจิสิตรีม จ�ากดั

ต.ค. 2555 - ปัจจบุนั กรรมการ

บรษิทั จดีซี ีจ�ากดั

ต.ค. 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ

บรษิทั จอีาร์ โวคอล สตดูโิอ จ�ากดั

ก.ค. 2548 - ปัจจบุนั กรรมการ

บรษิทั แฟนทวีี จ�ากดั

เม.ย. 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ

บรษิทั ซเีนรโิอ จ�ากดั

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ

บรษิทั ดทีอล์ค จ�ากดั

ก.ค. 2546 - ปัจจบุนั กรรมการ

บรษิทั ดจิติอล อาร์มส์ จ�ากดั
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พ.ค. 2543 - ปัจจบุนั กรรมการ

บรษิทั จเีอ็มเอ็ม โฮลด้ิง จ�ากดั

ธ.ค. 2541 - ปัจจบุนั กรรมการ

บรษิทั จเีอ็มเอ็ม ดจิิตอล โดเมน จ�ากดั

พ.ย. 2541 - ปัจจบุนั กรรมการ

บรษิทั เอ็มจเีอ จ�ากดั

พ.ย. 2541 - ปัจจบุนั กรรมการ

บรษิทั แกรมม่ี พับลชิช่ิง เฮ้าส์ จ�ากดั

ส.ค. 2541 - ปัจจบุนั กรรมการ

บรษิทั จเีอ็มเอ็ม มวิสคิ พบัลชิช่ิง อนิเตอร์

เนช่ันแนล จ�ากดั

2541 - ปัจจบุนั กรรมการ

บรษิทั โกลบอล มวิสคิ แอนด์ มีเดยี (ประเทศจีน) จ�ากดั

ส.ค. 2539 - ปัจจบุนั กรรมการ

บรษิทั เมจคิ ฟิล์ม จ�ากดั

พ.ย. 2538 - ปัจจบุนั กรรมการ

บรษิทั มอร์ มิวสคิ จ�ากดั

ก.ย. 2537 - ปัจจบุนั กรรมการ

บรษิทั เอ็กซ์ทรอกาไนเซอร์ จ�ากดั

ก.พ. 2549 - 2 มี.ค. 2563 กรรมการ 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม กู๊ดส์ จ�ากัด

เม.ย. 2547 - 27 ม.ิย. 2562 กรรมการ

บรษัิท จเีอ็มเอ็ม ไท หับ จ�ากดั 

(เลกิกจิการและอยูร่ะหว่างการช�าระบญัช)ี

พ.ย. 2541 - 5 ส.ค. 2562 กรรมการ

บรษิทั ดจิติอล เจน จ�ากดั (เสรจ็ช�าระบญัช)ี

ม.ค. 2540 - 5 ส.ค. 2562 กรรมการ

บรษิทั จเีอ็มเอ็ม สตดูโิอ จ�ากดั (เสรจ็ช�าระบญัช)ี

ส.ค. 2542 - 24 ก.ย. 2561 กรรมการ

บรษัิท จ ีบรอดคาสท์ จ�ากดั  

(เดิมช่ือ บรษัิท มีฟ้า จ�ากดั)

20 เม.ย. 2561 - 24 ก.ย. 2561 กรรมการ

บรษิทั เช้นจ์2561 จ�ากดั

4 เม.ย. 2561 - 24 ก.ย. 2561 กรรมการ

บรษิทั เอ-ไทม์ มีเดยี จ�ากดั

4 เม.ย. 2561 - 24 ก.ย. 2561 กรรมการ

บรษิทั จเีอ็มเอ็ม ทวีี จ�ากดั

4 เม.ย. 2561 – 20 ก.ย. 2561 ประธานกรรมการบริษทั / กรรมการ

บรษิทั จเีอม็เอม็ มเีดีย จ�ากดั (มหาชน)

4 เม.ย. 2561 - 20 ก.ย. 2561 กรรมการ

บรษิทั จเีอม็เอม็ แชนแนล จ�ากดั

4 เม.ย. 2561 - 14 ก.ย. 2561 กรรมการ

บริษทั จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ จ�ากดั 

(เดมิชือ่ บริษทั จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดด้ิง จ�ากดั)

ส.ค. 2558 - 12 ม.ค. 2561 กรรมการ

บรษิทั เอ-ไทม์ มเีดยี จ�ากดั

ส.ค. 2558 - 12 ม.ค. 2561 กรรมการ

บรษิทั จเีอม็เอม็ ทวีี จ�ากดั

2558 - 12 ม.ค. 2561 กรรมการ

บรษิทั จเีอม็เอม็ มเีดีย จ�ากดั (มหาชน)

ก.ย. 2556  - 12 ม.ค. 2561 กรรมการ

บรษิทั จเีอม็เอม็ แชนแนล จ�ากดั

ส.ค. 2558 -7 ธ.ค. 2560 กรรมการ

บรษิทั จเีอม็เอม็ แชนแนล เทรดดิง้ จ�ากดั

พ.ค. 2553 - 2 ม.ิย. 2560 กรรมการ

บรษิทั แอก็ซ์ สตูดิโอ จ�ากดั

ก.ย. 2558 - 1 ม.ิย. 2560 กรรมการ

บรษิทั เอก็แซก็ท์ ซีเนริโอ จ�ากดั

ก.ย. 2556 - 1 ม.ิย. 2560 กรรมการ

บรษิทั จเีอม็เอม็ วนั ทีวี จ�ากดั

21 ก.ค. 2558 - 31 พ.ค. 2560 กรรมการ

บรษิทั เดอะ วัน เอน็เตอร์ไพรส์ จ�ากดั

ก.ย. 2558 - 3 ม.ีค. 2560 กรรมการ

บรษิทั มมีติ ิจ�ากดั

ก.ย. 2547 - 20 ม.ค. 2559 กรรมการ

บรษิทั รกัด ีทวีสขุ จ�ากดั (เสรจ็ช�าระบัญช)ี

พ.ย. 2541 - 31 ม.ค. 2560 กรรมการ

บรษิทั จทีเีอช ออน แอร์ จ�ากดั (เสร็จช�าระบัญชี)

ก.ค. 2548 - 1 ก.ค. 2558 กรรมการ

บรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทีฟ วิลเลจ จ�ากดั (มหาชน)

2546 - 2551 ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรษัิท / ทีป่รึกษาคณะ

กรรมการบริหาร

บรษิทั จเีอม็เอม็ มเีดีย จ�ากดั (มหาชน)

รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน) 41



ร นร  ย ร าย 6  ปี
กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	

วัน/เดือน/ปี	ที่ได้รับการแต่งตั้ง
20 มีนาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 
 University of Hawaii สหรัฐอเมริกา

ประวัติการฝึกอบรม
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 
 รุ่นที่ 29/2561
• หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 3/2551
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 82/2549 
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2548
• หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) 
 รุ่นที่ 19/2548 

จ�านวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน	(%)	(ณ	2 /2/2563)
-ไม่มี-

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย	5	ปีย้อนหลัง	 	
บริษัทจดทะเบียน
พ.ค. 2559 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ

บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จ�ากดั (มหาชน)

13 พ.ย. 2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

บริษทั จเีอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ�ากดั (มหาชน)

ส.ค. 2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

บรษิทั บ้านป ูเพาเวอร์ จ�ากดั (มหาชน)

มี.ค. 2556 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

บรษิทั จเีอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ�ากดั (มหาชน)

ธ.ค. 2555 - 18 เม.ย. 2561 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บรษิทั ฟอร์จนู พาร์ท อินดัสตรี ้จ�ากดั (มหาชน)

มี.ค. 2556 - 13 พ.ย. 2558 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมม่ี จ�ากดั (มหาชน)

2552 - 2555 กรรมการ

บรษิทั ไทยออยล์ จ�ากดั (มหาชน)

2551 - 2554 กรรมการ

บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน)

บรษิทัอ่ืน
20 ม.ค. 2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษทั

บรษิทั ฟังก์ชัน่ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั

ต.ค. 2558 - ปัจจบุนั ประธานบรษิทั

บรษิทั อาร์เอ็กซ์ จ�ากดั

ต.ค. 2558 - ปัจจบุนั ทีป่รกึษา

สถาบนั Organization for Researches in art, 

culture, urban and leisure development (ORAC) 

ประเทศญีปุ่น่

พ.ค. 2559 - 2560 ประธานกรรมการ

บรรษัทประกนัสินเช่ืออตุสาหกรรมขนาดย่อม

ม.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2558 รองปลัดกระทรวงการคลงั

กระทรวงการคลัง

ก.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2558 ประธานคณะกรรมการ

ธนาคารเพือ่การส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย

เม.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2558 กรรมการ

บรษิทับรหิารสนิทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ากดั

ต.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2558 ประธานกรรมการ

บรษิทั ธนารกัษ์พฒันาสินทรัพย์  จ�ากดั

2553 - 30 ก.ย. 2558 ประธานคณะกรรมการ

สถาบนัคุ้มครองเงนิฝาก

2554 - ธ.ค. 2557 อธบิดี

กรมธนารกัษ์ กระทรวงการคลงั

2554 - ม.ิย. 2557 ประธานคณะกรรมการ

ธนาคารพัฒนาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย

2553 - 2554 กรรมการ

คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ ส�านกังาน ก.ล.ต.

2553 - 2554 ผูอ้�านวยการ

ส�านกังานเศรษฐกจิการคลงั กระทรวงการคลัง

2552 - 2553 รองปลัดกระทรวง

กระทรวงการคลัง

2549 - 2550 ผูต้รวจราชการ

กระทรวงการคลัง

2541 - 2547 อธกิารบดี

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

รายงานประจำาปี 2562
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นาย ย า า น าย 6  ปี
กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	/	กรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ	

วัน/เดือน/ปี	ที่ได้รับการแต่งตั้ง
29 เมษายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 12/2544
• หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 37/2554

จ�านวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน	(%)	(ณ	2 /2/2563)
-ไม่มี-

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย	5	ปีย้อนหลัง	
บริษัทจดทะเบียน
13 พ.ย. 2558 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  จ�ากัด (มหาชน)

13 พ.ค. 2558 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  จ�ากัด (มหาชน)

13 พ.ค. 2558 - ปัจจบุนั กรรมการก�ากบัดแูลกจิการและจรยิธรรมธรุกจิ

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  จ�ากัด (มหาชน)

29 เม.ย. 2558 - ปัจจบัุน กรรมการอิสระ

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  จ�ากัด (มหาชน)

2555 - ปัจจบุนั กรรมการ

ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน)

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ

บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด (มหาชน)

3 เม.ย. 2557 - 1 ก.พ. 2560 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัท สุธากัญจน์ จ�ากัด (มหาชน)

2554 - 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

2552 - 2555 กรรมการอิสระ

บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

2546 - 2552 ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร

บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทอื่น
3 ก.ย. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ

บริษัท อัลฟ่า แอบโซลูท จ�ากัด

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ

บริษัท ทุนภัทร จ�ากัด (มหาชน)

2554 - 2 เม.ย. 2557 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัท สุธากัญจน์ จ�ากัด

2555 - 2557 ประธานกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ภัทร จ�ากัด

2555 - 2557 ประธานกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จ�ากัด

26 มิ.ย. 2545 - 27 พ.ค. 2546 รองประธานกรรมการ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

6 ก.พ. 2544 - 25 ม.ิย. 2545 กรรมการ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2543 - 2545 กรรมการผูจ้ดัการ

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จ�ากัด

รายงานประจำาปี 2562
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นาย น ร  า ย รง  าย 56 ปี
กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ

วัน/เดือน/ปี	ที่ได้รับการแต่งตั้ง
13 พฤศจิกายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า Purdue University 

สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า Purdue University 

สหรัฐอเมริกา
• Chartered Financial Analyst (CFA), CFA Institute 

สหรัฐอเมริกา (2544)

ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 52/2547  

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19/2557 
 จัดโดยสถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม
• หลักสูตร Advanced Management Program (AMP) รุ่นที่ 

185/2556 จัดโดย Harvard Business School, Harvard 
University สหรัฐอเมริกา

• หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�าหรับนักบริหารระดับสูง  
รุ่นที่ 9/2554 (ปศส. 9) จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 
 รุ่นที่ 2/2549 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

จ�านวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน	(%)	(ณ	2 /2/2563)
-ไม่มี-

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย	5	ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน
9 ส.ค.2562 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน)

พ.ค. 2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษทั และ กรรมการอิสระ

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จ�ากัด (มหาชน)

พ.ย. 2558 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

ต.ค. 2558 - ธ.ค. 2561 ประธานกรรมการบริษทั และ กรรมการอิสระ

บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 

(มหาชน)

บริษัทอื่น
ก.ค. 2559 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ

บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส 

จ�ากัด

2559 - ปัจจบุนั รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่อาวุโส

กลุ่มเซ็นทรัล

พ.ค. 2558 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 

ธนาคาร ยูโอบี จ�ากัด (มหาชน)

พ.ค. 2558 - พ.ย. 2559 ทีป่รกึษา

บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จ�ากัด

เม.ย. 2558 - ก.ค. 2559 กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวุฒิ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2558 - 2559 กรรมการ 

บริษัท ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย จ�ากัด

พ.ค. 2558 - เม.ย. 2559 ทีป่รกึษาอาวโุส

บริษัท เดอะควอนท์กรุ๊ป จ�ากัด

ส.ค. 2554 - เม.ย. 2558 รองผูจ้ดัการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.พ. 2549 - ก.พ. 2557 ผูจ้ดัการ

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

รายงานประจำาปี 2562
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นาย รา ร ง าง ร าย  ปี
กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ
กรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

วัน/เดือน/ปี	ที่ได้รับการแต่งตั้ง
14 พฤษภาคม 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต ((เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2547
• ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยม), Northwestern 

University, School of Law ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2553
• เนตบัิณฑิตไทย จากส�านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑติยสภา  

พ.ศ. 2548

ประวัติการฝึกอบรม 

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) พ.ศ.2561 
 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

จ�านวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน	(%)	(ณ	2 /2/2563)
-ไม่มี-  

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย	5	ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน

14 พ.ค. 2562 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /กรรมการ

ก�ากบัดูแลกจิการและจรยิธรรมธรุกจิ

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทอื่น
พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผูม้อี�านาจลงนาม) 

บรษัิท เฮอร์เบร์ิธ สมธิ ฟรีฮลิส์ (ประเทศไทย) จ�ากดั

ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน ทนายความหุ้นส่วน

บริษทั เฮอร์เบร์ิธ สมธิ ฟรีฮลิส์ (ประเทศไทย) จ�ากดั

ม.ค. 2560 - ปัจจบุนั อาจารย์ผู้บรรยาย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ม.ค. 2559 - ส.ค. 2562 ทนายความหุน้ส่วน

บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จ�ากัด

ม.ค. 2558 - ม.ิย. 2562 กรรมการสมาคมนิสิตเก่าคณะนิติศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ม.ค. 2555 - ธ.ค. 2558 ทนายความอาวุโส

บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จ�ากัด

รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน) 45



ร  า ะย ย น าย 66 ปี
กรรมการ

วัน/เดือน/ปี	ที่ได้รับการแต่งตั้ง
24 มิถุนายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) 
 Catholic University of Leuven เบลเยี่ยม
• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การตลาด) 
 University of Southern Queensland ออสเตรเลีย

ประวัติการฝึกอบรม
• Cyber Resilience จัดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562
• หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) 
 รุน่ 30/2561 จดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 225/2559  

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) 

ประวัติการฝึกอบรม	(ต่อ)
• Global Brand Forum (ปี 2547) Unleashed the Power Within 

by Anthony Robbins, Singapore (ปี 2544) 
• Asia Pacific Chief Executive Grid Seminar, Grid Organization 

Development and Change Management (ปี 2543) 
• Advance Executive Program (AEP), Kellogg School 
 of Management, North Western University, USA (ปี 2541) 
• Data-Based Competitive Benchmark in Marketing, 
 Asia Pacific Marketing Federation, Philippines (ปี 2537) 
• Update in Strategic Management by University of California 

Berkley, Singapore (ปี 2537) 
• Developing the First-Class Manager, Hawksmere, Hong Kong (ปี 2532)
• Marketing Manager, Queen’s University, Canada (ปี 2527)

จ�านวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน	(%)	(ณ	2 /2/2563)
-ไม่มี-

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย	5	ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน
5 เม.ย. 2562 - ปัจจบัุน กรรมการอิสระ / กรรมการบรหิาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

26 ก.พ. 2559 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

บริษัท เทคโนเมดิคัล จ�ากัด (มหาชน)

24 มิ.ย. 2558 - ปัจจบัุน กรรมการ

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

บริษัท ล�่าสูง (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

2558 - 2560 ทีป่รกึษา

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทอื่น
ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท เอ ็องซ์ จ�ากัด

มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ส.ค. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ กองทุนเพือ่ผูป่้วยและโรงพยาบาล

มลูนิธสิมเดจ็พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์

2560 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท บางจาก รีเทล จ�ากัด

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอ อ็งซ์ จ�ากดั

8 ส.ค. 2559 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัท เ อร่า จ�ากัด (มหาชน) 

(เดิมชื่อ บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จ�ากัด 

(มหาชน))

25 ม.ค. 2559 - ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ

บริษัท แอ็ดไวเซอร์ แอนด์ บียอนด์ จ�ากัด

15 ก.ย. 2558 - ปัจจบุนั ทีป่รกึษา คณะอนกุรรมการฝ่ายยทุธศาสตร์

Thailand Institute of Nuclear Technology 

(Public Organization)

25 ก.ค. 2557 - ปัจจบุนั ประธานมลูนธิิ

มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่ง

ประเทศไทย

ก.ค. 2556 - ปัจจบุนั ทีป่รกึษาบรษัิท

บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

(เดิมชื่อ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จ�ากัด 

เปลี่ยนแปลงเมื่อ 22 พ.ค. 2560)

2540 - ปัจจบุนั กรรมการจัดหาและส่งเสริมผูใ้ห้โลหิตแห่ง
สภากาชาดไทย และประธานอนุกรรมการรณรงค์

เพิม่ผูบ้รจิาคโลหติ สภากาชาดไทย

15 ก.ย. 2558 - ม.ิย. 2562 ประธานอนกุรรมการฝ่ายตรวจสอบ

Thailand Institute of Nuclear Technology 

(Public Organization)

ส.ค. 2558 - 12 ม.ค. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ�ากัด 

21 ก.ค. 2558 - 31 พ.ค. 2560 กรรมการ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด

2556 - ก.ค. 2560 กรรมการ และ ท่ีปรกึษาบรษัิท

บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จ�ากัด 

ต.ค. 2550 - 13 ม.ีค. 2560 กรรมการ บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ�ากัด

2553 - 2557 Executive Vice President & CEO of Health 

Supplement Division, Cerebos Pacific Limited

2549 - 2557 Board of Director, Cerebos Pacific Limited

2548 - 2552 Executive Vice President & CEO South East 

Asia, Cerebos Pacific Limited

รายงานประจำาปี 2562
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นาง า  จง ะ  าย 6  ปี
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม	/	กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
ที่ปรึกษา

วัน/เดือน/ปี	ที่ได้รับการแต่งตั้ง
13 พฤศจิกายน 2553

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย	5	ปีย้อนหลัง	 	
บริษัทจดทะเบียน
ก.ค. 2557 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

พ.ย. 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ (ผูมี้อ�านาจลงนาม)

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

พ.ย. 2548 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาบริษัท

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทอื่น
5 มี.ค. 2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดิจิสตรีม จ�ากัด

18 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จี เอส-วัน จ�ากัด

29 มี.ค. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท จีดีซี จ�ากัด

5 มิ.ย. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ�ากัด

ม.ค. 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เสือติดปีก ครับ จ�ากัด 

ธ.ค. 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอ็มจีเอ จ�ากัด

ธ.ค. 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท จีอาร์ โวคอล สตูดิโอ จ�ากัด

ธ.ค. 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เมจิค ฟิล์ม จ�ากัด

พ.ย. 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอ-ไทม์ ทราเวิลเลอร์ จ�ากัด

พ.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง 

อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

พ.ย. 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม โฮลดิ้ง จ�ากัด

พ.ย. 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดีทอล์ค จ�ากัด

พ.ย. 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แกรมมี่ พับลิชชิ่ง เฮ้าส์ จ�ากัด

พ.ย. 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท .จี บรอดคาสท์ จ�ากัด  

(เดิมชื่อ บริษัท มีฟ้า จ�ากัด)

พ.ย. 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ดิจิตอล อาร์มส์ จ�ากัด

พ.ย. 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอ็กซ์ทรอกาไนเซอร์ จ�ากัด

พ.ย. 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล โดเมน จ�ากัด

ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มอร์ มิวสิค จ�ากัด

ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกิดฟ้า จ�ากัด

ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีน ทอล์ก จ�ากัด

ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ร่วมฟ้า จ�ากัด

ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตรีนาคา จ�ากัด

ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็กแซ็กท์ จ�ากัด

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แฟนทีวี จ�ากัด

ก.ค. 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ร่วมฟ้าเดียวกัน จ�ากัด

28 ม.ค. 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ / เหรัญญิก มูลนิธิด�ารงชัยธรรม

ก.พ. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยู สตาร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

พ.ย. 2553 - 2 ม.ีค. 2563 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม กูด๊ส์ จ�ากดั

(เดมิช่ือ บรษัิท จีเอ็มเอ็ม ฟิตเนสคลบั จ�ากดั)

เม.ย. 2558 – 9 ธ.ค. 2562 กรรมการ บริษัท จุดตัง้ต้น จ�ากดั (เสร็จช�าระบญัชี)

17 เม.ย.2561 - 5 ส.ค. 2562 กรรมการ บริษทั ดจิิตอล เจน จ�ากดั (เสรจ็ช�าระบัญช)ี

พ.ย. 2553 - 5 ส.ค. 2562 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอ จ�ากัด 

(เสร็จช�าระบัญชี)

พ.ย. 2553 - 27 มิ.ย. 2562 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ�ากัด  

(เลิกกิจการและอยู่ระหว่างการช�าระบัญชี)

ต.ค. 2553 - 12 พ.ย.2561 กรรมการ “บริษัทเอช.วาย.อินฟินิท จ�ากัด

(เดิมชื่อ บริษัท โฮวยู จ�ากัด) (เสร็จช�าระบัญชี)”

พ.ย. 2553 -12 ม.ค. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มเีดยี จ�ากดั (มหาชน)

ต.ค. 2553 - 12 ม.ค. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จ�ากัด

พ.ย. 2553 -12 ม.ค. 2561 กรรมการ บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จ�ากัด

ธ.ค. 2553 - 30 ม.ิย. 2560 ทีป่รกึษา บริษัท จีเอ็มเอ็ม มเีดีย จ�ากดั (มหาชน) 

ธ.ค. 2553 - 20 ต.ค. 2559 กรรมการ

บริษัท บลิส พับลิชชิ่ง จ�ากัด (เสร็จช�าระบัญชี)

ต.ค. 2553 - 13 มิ.ย. 2559 กรรมการ

บรษิทั โฮวย ูเซน็ทรลัเวิลด์ จ�ากดั (เสรจ็ช�าระบัญช)ี

พ.ย. 2553 - 20 ม.ค. 2559 กรรมการ

บริษัท รักดี ทวีสุข จ�ากัด (เสร็จช�าระบัญชี)

ก.ย. 2553 - พ.ย. 2558 กรรมการ บริษัท เอ เจน อีเว้นท์ เอเจนซี่ จ�ากัด

พ.ค. 2553 - ก.ย. 2558 กรรมการ บริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จ�ากัด

ธ.ค. 2553 - 4 ส.ค. 2558 กรรมการ บริษัท อิน พับลิชชิ่ง จ�ากัด

ธ.ค. 2553 - 4 ส.ค. 2558 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไทมส์ จ�ากัด

พ.ย. 2553 - 4 ส.ค. 2558 กรรมการ บริษัท อิมเมจ พับลิชชิ่ง จ�ากัด

พ.ย. 2553 - 4 ส.ค. 2558 กรรมการ บรษิทั จเีอม็เอม็ อนิเตอร์ พบัลชิชิง่ จ�ากดั

ธ.ค. 2553 - 1 ก.ค. 2558 กรรมการ 

บรษิทั อินเดก็ซ์ ครเีอทีฟ วิลเลจ จ�ากดั (มหาชน)

เม.ย. 2553 - 2557 กรรมการ บริษัท อิมเมจ ออน แอร์ จ�ากัด

ประวัติการฝึกอบรม 

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 12/2544  
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) 

จ�านวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน	(%)	(ณ	2 /2/2563)
-ไม่มี-
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นาง าย ย น ร   ย ยา าย 6  ปี
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

วัน/เดือน/ปี	ที่ได้รับการแต่งตั้ง
16 กรกฎาคม 2545

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสาร

มวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

จ�านวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน	(%)	(ณ	2 /2/2563)
120 หุ้น (0.00%) 
รวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 59 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ   

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย	5	ปีย้อนหลัง	 	
บริษัทจดทะเบียน
2545 - ปัจจบุนั กรรมการ (ผูม้อี�านาจลงนาม)

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

2552 - 28 ก.พ. 2562 กรรมการบริหารความเส่ียง

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

ม.ค. 2560 - 27 ก.พ. 2561 ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร สายธรุกิจจีเอ็มเอม็ มเีดยี

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

พ.ค. 2555 - 27 ก.พ. 2561 กรรมการบริหารกลุม่

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

ต.ค. 2557 - ธ.ค. 2559 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม 

แชนแนล ดิจิทัลทีวี

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
(เปล่ียนช่ือสายธรุกิจเป็น จเีอ็มเอ็ม มีเดยี)

ก.พ. 2555 - ก.ค. 2557 ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร สายธรุกิจส่ือ

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

2552 - พ.ค. 2555 ประธานกรรมการบริหารร่วม

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

2532 - ก.พ. 2552 กรรมการบริหาร

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทอื่น
20 เม.ย. 2561- ปัจจบุนั กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร

บริษัท เช้นจ์ 2561 จ�ากัด

29 มี.ค. 2561- ปัจจบัุน รองประธานกรรมการ

บริษทั จเีอม็เอม็ แชนแนล โฮลดิง้ จ�ากัด 

(เดมิชือ่ บริษทั จเีอม็เอม็ แชนแนล เทรดด้ิง จ�ากดั)

7 ธ.ค. 2560- ปัจจุบนั กรรมการ 

บริษทั จเีอม็เอม็ แชนแนล โฮลดิง้ จ�ากัด 

(เดมิชือ่ บริษทั จเีอม็เอม็ แชนแนล เทรดด้ิง จ�ากดั)

2550 - ปัจจุบนั กรรมการ

บริษัท เอ-ไทม์ ทราเวิลเลอร์ จ�ากัด

21 ธ.ค. 2560 - 29 ม.ีค. 2561 ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง จ�ากัด

ส.ค. 2557 - 4 เม.ย. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนเนล จ�ากัด

2545 - 4 เม.ย. 2561 กรรมการ บริษัท จเีอม็เอ็ม มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)

2543 - 4 เม.ย. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จ�ากัด

2532 - 4 เม.ย. 2561 กรรมการ บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จ�ากัด

ส.ค. 2558 - 30 ม.ีค. 2561 กรรมการ บริษัท ดีทอล์ค จ�ากัด

ต.ค. 2549 - 30 ม.ีค. 2561 กรรมการ บริษัท ดิจิตอล อาร์มส์ จ�ากัด

2539 - 30 ม.ีค. 2561 กรรมการ บริษัท จเีอม็เอ็ม ดจิติอล โดเมน จ�ากดั

ม.ีค. 2555 - 29 ม.ีค. 2561 กรรมการ บริษัท จีดีซี จ�ากัด

ก.พ. 2552 - 29 ม.ีค. 2561 ประธานกรรมการ

บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)

2547 - 29 มี.ค. 2561 กรรมการ บริษัท เอ็กแซ็กท์ จ�ากัด

พ.ย. 2538 - 29 มี.ค. 2561 กรรมการ บริษัท ทีน ทอล์ก จ�ากัด

มี.ค. 2555 - 19 เม.ย. 2560 กรรมการ บริษัท แซท เทรดดิ้ง จ�ากัด

ธ.ค. 2553 - 20 ต.ค. 2559 กรรมการ

บริษัท บลิส พับลิชชิ่ง จ�ากัด (เสร็จช�าระบัญชี)

ก.ย. 2553 - พ.ย. 2558 กรรมการ บริษัท เอ เจน อีเว้นท์ เอเจนซี่ จ�ากัด

มิ.ย. 2554 - ก.ย. 2558 กรรมการ บริษัท มีมิติ จ�ากัด

พ.ค. 2553 - ก.ย. 2558 กรรมการ บริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จ�ากัด

ส.ค. 2557 - ส.ค. 2558 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จ�ากัด

มี.ค. 2552 - ก.ค. 2558 กรรมการ

บรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทีฟ วิลเลจ จ�ากดั (มหาชน)

2550 - ต.ค. 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)

2545 - 30 ก.ย. 2557 กรรมการผู้จัดการ

บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)

2532 - ก.ย. 2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จ�ากัด

มี.ค. 2555 - 23 ก.ค. 2557 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ�ากัด

2550 - ธ.ค. 2554 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ-ไทม์ ทราเวิลเลอร์ 

จ�ากัด

ส.ค. 2551 - ก.พ. 2552 รองประธานกรรมการ

บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)

2550 - ก.พ. 2552 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)

2538 - ม.ค. 2550 กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จ�ากัด

2548 - 2550 กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)

2545 - 2550 กรรมการบริหาร

บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)
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นาย า  จ ร ร าย  ปี
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม	/	กรรมการบริหารกลุ่ม	/	กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ	/	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	สายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม	มิวสิค

วัน/เดือน/ปี	ที่ได้รับการแต่งตั้ง
(เป็นกรรมการ)
28 เมษายน 2560
(เป็นผู้บริหาร)
 1 มกราคม 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (Advertising) 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย	5	ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน
13 พ.ค. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเส่ียง

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

13 พ.ค. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการก�ากบัดแูลกจิการและจรยิธรรมธรุกจิ

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

28 เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ�านาจลงนาม)

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

1 ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร สายธรุกจิ จเีอ็มเอ็ม มวิสคิ

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

26 ก.พ. 2559 - ปัจจบุนั กรรมการบริหารกลุม่

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

ม.ค. 2559 - ธ.ค. 2559 ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทอื่น
เม.ย. 2561 - ปัจจบุนั ทีป่รกึษา

บริษัท SI  Network จ�ากัด

21 พ.ค. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ

บริษัท กังโฮ สตูดิโอ จ�ากัด

21 พ.ค. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ

บริษัท บราโว่ สตูดิโอ จ�ากัด

18 เม.ย. 2561 - ปัจจบัุน กรรมการ

บริษัท จีอาร์ โวคอล สตูดิโอ จ�ากัด

18 เม.ย. 2561 - ปัจจบัุน กรรมการ

บริษัท แฟนทีวี จ�ากัด

28 มี.ค. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ

บริษัท ที่ฟ้า สตูดิโอ จ�ากัด

10 เม.ย. 2561 - 2 มี.ค. 2563 กรรมการ

บริษัท จีเอ็มเอ็ม กู๊ดส์ จ�ากัด

18 เม.ย. 2561 - 5 มี.ค. 2562 กรรมการ

บริษัท ดิจิสตรีม จ�ากัด

19 เม.ย. 2560 - 5 ม.ิย. 2560 กรรมการ

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ�ากัด

2554 - 2558 Managing Director

Ogilvy and Mather Advertising

2551 - 2554 Managing Partner

Ogilvy and Mather Advertising

2546 - 2551 Business Director

Ogilvy and Mather Advertising

2545 - 2546 Group Account Director

Grey Worldwide Thailand

2543 - 2545 Account Director

DY&R Thailand

2540 - 2543 Account Manager

Grey Worldwide Thailand

2538 - 2540 Account Executive

Grey Worldwide Thailand

จ�านวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน	(%)	(ณ	2 /2/2563)
-ไม่มี-  
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นาย า   ำารง ย รร  าย  ปี
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม	/	กรรมการบริหารกลุ่ม
กรรมการบริหารความเสี่ยง	/	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์ ธุรกิจมิวสิค	1

วัน/เดือน/ปี	ที่ได้รับการแต่งตั้ง
(เป็นกรรมการ)
12 พฤษภาคม 2560
(เป็นผู้บริหาร)
27 กุมภาพันธ์ 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี นิเทศนศาสตรบัณฑิต,  คณะ Annenberg School 
 for Communication 
 University of Southern California, สหรัฐอเมริกา  

จ�านวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน	(%)	(ณ	2 /2/2563)
9,308,200 หุ้น (1.14%)
รวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 59 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ 

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย	5	ปีย้อนหลัง	 	
บริษัทจดทะเบียน
15 พ.ค.2562 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารกลยทุธ์-ธุรกจิมวิสิค 1 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

27 ก.พ. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเส่ียง

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

12 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอ�านาจลงนาม)

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

27 ก.พ. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการบริหารกลุม่

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

22 ส.ค. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาการลงทุน 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

1 ธ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2562 ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารงานขาย 
สายธุรกจิ จเีอ็มเอ็ม มวิสคิ

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

9 ธ.ค. 2554 - 12 พ.ค. 2560 กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

ต.ค. 2557 - 30 พ.ย. 2559 กรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหารศลิปิน

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

16 ม.ิย. 2553 - 30 ก.ย. 2557 กรรมการผูจ้ดัการ-สงักดัสนามหลวงการดนตรี

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

2554 - ธ.ค. 2555 ผูช่้วยประธานเจ้าหน้าทีป่ฏบัิติการ (Co – COO)

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

9 ธ.ค. 2554 - ม.ีค. 2555 กรรมการก�ากบัดแูลกจิการและจรยิธรรมธรุกจิ 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

28 ก.ค. 2551 - 15 ม.ิย. 2553 พนกังานการตลาด

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทอื่น
11 เม.ย. 2562 - ปัจจบัุน กรรมการ บริษัท จีเอ็มพี ฟู้ดส์ จ�ากัด

21 พ.ค. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท กังโฮ สตูดิโอ จ�ากัด

21 พ.ค. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บราโว่ สตูดิโอ จ�ากัด

18 เม.ย. 2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท แฟนทีวี จ�ากัด

28 มี.ค. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ที่ฟ้า สตูดิโอ จ�ากัด

7 ธ.ค. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จ�ากัด 

(เดมิชือ่ บรษิทั จเีอม็เอม็ แชนแนล เทรดด้ิง จ�ากดั)

31 พ.ค. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เดอะ วนั เอน็เตอร์ไพรส์ จ�ากดั

ม.ีค. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แซท เทรดดิ้ง จ�ากัด

ม.ค. 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เสือติดปีกครับจ�ากัด

ต.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซท เทรดดิ้ง จ�ากัด

ส.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูสตาร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกิดฟ้า จ�ากัด

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ร่วมฟ้า จ�ากัด

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ร่วมฟ้าเดียวกัน จ�ากัด

13 ก.ย. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิด�ารงชัยธรรม

ก.ย. 2562- 4 ธ.ค.2562 กรรมการ บริษัท จเีอม็เอ็ม ซเีจ โอ ช้อปป้ิง จ�ากัด

เม.ย. 2558 - 9 ธ.ค. 2562 กรรมการ บรษิทั จุดตัง้ต้น จ�ากดั (เสรจ็ช�าระบญัช)ี

24 ส.ค. 2561 – 14 ม.ีค. 2562 กรรมการ บริษัท พราว โปรเจ็คท์ วัน จ�ากัด

18 เม.ย. 2561- 5 มี.ค.2562 กรรมการ บริษัท ดิจิสตรีม จ�ากัด

20 เม.ย. 2561-24 ก.ย. 2561 กรรมการ บรษิทั เช้นจ์2561 จ�ากดั

12 ม.ค. 2561-  24 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จ�ากัด

12 ม.ค. 2561- 24 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จ�ากัด

12 ม.ค. 2561- 20 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ�ากัด

6 ธ.ค. 2560- 20 ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท จเีอม็เอ็ม มเีดยี จ�ากดั (มหาชน)

2554 - 12 พ.ย. 2561 กรรมการ 

“บริษัท เอช.วาย.อินฟินิท จ�ากัด 

(เดิมชื่อ บริษัท โฮวยู จ�ากัด) (เสร็จช�าระบัญชี)”

เม.ย. 2556 - 5 พ.ค. 2560 กรรมการ บริษัท ทรี-อาร์ดี จ�ากัด

ก.พ. 2555 - ก.ย. 2555 ผูอ้�านวยการสายงานการตลาดและพฒันาผลติภณัฑ์

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ�ากัด

รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)50



นาย  ป น  าย 5  ปี
กรรมการบริหารความเสี่ยง	/	กรรมการบริหารกลุ่ม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์ ธุรกิจมิวสิค	2	

วัน/เดือน/ปี	ที่ได้รับการแต่งตั้ง
(เป็นผู้บริหาร)
27 กุมภาพันธ์ 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย	5	ปีย้อนหลัง	 	
บริษัทจดทะเบียน
15 พ.ค. 2562 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารกลยทุธ์-ธุรกจิมิวสิค 2 

บริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

ก.พ. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเส่ียง

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารกลุ่ม 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

2560 - 14 พ.ค. 2562 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานธุรกิจจีเอ็ม

เอ็ม มิวสิค

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

2559 - 2560 รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร สายงานธุรกจิเพลง

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

2557 - 2559 รองประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

2550 - 2557 ผูช่้วยกรรมการผู้อ�านวยการสายงานบญัชี

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทอื่น
21 พ.ค. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ

บริษัท กังโฮ สตูดิโอ จ�ากัด

21 พ.ค. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ

บริษัท บราโว่ สตูดิโอ จ�ากัด

18 เม.ย. 2561 - ปัจจบัุน กรรมการ

บริษัท จีอาร์ โวคอล สตูดิโอ จ�ากัด

18 เม.ย. 2561 - ปัจจบัุน กรรมการ

บริษัท แฟนทีวี จ�ากัด

10 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท จีเอ็มเอ็ม กู๊ดส์ จ�ากัด

28 มี.ค. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ

บริษัท ที่ฟ้า สตูดิโอ จ�ากัด

2558 - ปัจจบุนั กรรมการบริษทั

บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จ�ากัด

2558 - ปัจจบุนั กรรมการบริษทั

บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์

เนชั่นแนล จ�ากัด

2549 - 27 ม.ิย.2562 กรรมการบริษทั

บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ�ากัด 

(เลิกกิจการและอยู่ระหว่างการช�าระบัญชี)

2555 - ม.ีค. 2561 กรรมการบริษทั

บริษัท ทีนทอล์ค จ�ากัด

2557 - 2560 กรรมการบริษทั

บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จ�ากัด (เลิกกิจการ)

19 ส.ค. 2558 - 1 ม.ิย. 2560 กรรมการบริษทั

บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จ�ากัด

2556 - 1 ม.ิย. 2560 กรรมการบริษทั

บริษัท เอ็กแซ็กท์ ซีเนริโอ จ�ากัด

3 ก.ย. 2559 - 3 ม.ีค. 2560 กรรมการบริษัท

บริษัท มีมิติ จ�ากัด

2555 - เม.ย. 2560 กรรมการบริษัท

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ�ากัด

2554 - 31 ม.ค. 2560 กรรมการบริษัท

บรษิทั จีทเีอช ออน แอร์ จ�ากดั (เสร็จช�าระบญัชี)

ประวัติการฝึกอบรม 

• หลักสูตร Finance for the boss รุ่นที่ 34/2555 
     จัดโดย Management & Psychology Institute 

จ�านวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน	(%)	(ณ	2 /2/2563)
-ไม่มี-

รายงานประจำาปี 2562
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นาง าน า น  าย 5  ปี
กรรมการบริหารความเสี่ยง	/	กรรมการบริหารกลุ่ม
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

วัน/เดือน/ปี	ที่ได้รับการแต่งตั้ง
(เป็นผู้บริหาร)
12 มกราคม 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย	5	ปีย้อนหลัง	
บริษัทจดทะเบียน
26 ก.พ. 2559 - ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเส่ียง

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

12 ม.ค. 2559 - ปัจจบุนั กรรมการบริหารกลุม่

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

12 ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

2556 - ส.ค. 2558 กรรมการบริหาร / ผู้อ�านวยการอาวุโสสาย

งานการเงินและบัญชี

บริษัท แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

2555 - 2556 ผูอ้�านวยการอาวุโสสายงานการเงินและบัญชี

บริษัทในเครือบริษัทแพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด 

(มหาชน) 

ซึ่งในภายหลังได้ควบรวมกิจการเป็นกลุ่ม

บมจ. แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทอื่น
17 ส.ค. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการบริษทั บริษัท โอเอสพี ทีวี จ�ากัด

21 พ.ค. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการบริษทั บริษัท กังโฮ สตูดิโอ จ�ากัด

21 พ.ค. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการบริษทั บริษัท บราโว่ สตูดิโอ จ�ากัด

28 มี.ค. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการบริษทั บริษัท ที่ฟ้า สตูดิโอ จ�ากัด

18 มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท แซท เทรดดิ้ง จ�ากัด

18 มี.ค. 2559 - ก.ย. 2562 กรรมการบริษทั

บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช้อปปิ้ง จ�ากัด

18 ม.ีค. 2559 - 27 ม.ิย. 2562 กรรมการบริษทั

บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ�ากัด 

(เลิกกิจการและอยู่ระหว่างการช�าระบัญชี)

18 มี.ค. 2559 - 5 ม.ีค. 2562 กรรมการบริษทั บริษัท ดิจิสตรีม จ�ากัด

5 ก.ค. 2559 - 26 ธ.ค. 2561 กรรมการบริษทั

บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จ�ากัด  (เลิกกิจการ)

21 เม.ย. 2559 - 18 เม.ย. 2561 กรรมการบริษทั

บริษัท ดิจิตอล เจน จ�ากัด(เสร็จช�าระบัญชี)

18 มี.ค. 2559 - 18 เม.ย. 2561 กรรมการบริษทั บริษัท ดีทอล์ค จ�ากัด

18 ม.ีค. 2559 - 18 เม.ย. 2561 กรรมการบริษทั บริษัท จี เอส-วัน จ�ากัด

18 มี.ค. 2559 - 12 ม.ค. 2561 กรรมการบรษิทั บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ�ากัด

18 มี.ค. 2559 - 12 ม.ค. 2561 กรรมการบริษัท บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จ�ากัด

18 ม.ีค. 2559 - 12 ม.ค. 2561 กรรมการบริษัท บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จ�ากัด

18 ม.ีค. 2559 - 12 ม.ค. 2561 กรรมการบริษัท

บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)

18 ม.ีค. 2559 - 7 ธ.ค. 2560 กรรมการบริษัท

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง จ�ากัด

18 ม.ีค. 2559 - 2 ม.ิย. 2560 กรรมการบริษัท บริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จ�ากัด

18 มี.ค. 2559 - 1 มิ.ย. 2560 กรรมการบริษัท บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จ�ากัด

18 มี.ค. 2559 - 1 มิ.ย. 2560 กรรมการบริษัท

บริษัท เอ็กแซ็กท์ ซีเนริโอ จ�ากัด

18 ม.ีค. 2559 - 31 พ.ค. 2560 กรรมการบริษัท

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด

4 ม.ค. 2560 - 5 พ.ค. 2560 กรรมการบริษัท บริษัท ทรี-อาร์ดี จ�ากัด

18 มี.ค. 2559 - 18 เม.ย. 2560 กรรมการบริษัท บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ�ากัด

18 มี.ค. 2559 - 3 ม.ีค. 2560 กรรมการบริษทั บริษทั มีมิต ิจ�ากดั

ก.ย. 2558 - ธ.ค. 2558 ผูอ้�านวยการฝ่ายการเงนิและบญัชี

โรงเรยีนนานาชาตนิสิท์

2545 - 2555 ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

บริษัทยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จ�ากัด

ประวัติการฝึกอบรม 

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)  
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 199/2558 
• Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 56/2557 
• Strategic Financial Leadership Program(SFLP) ปี 2560   

จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  

จ�านวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน	(%)	(ณ	2 /2/2563)
-ไม่มี-  

รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)52
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าร ำา นนงาน
ง าร งนร  น ย  าน า

2562 256 256

รายได้รวม 6,640.2 6,984.4 8,861.3

รายได้จากการขายและบริการ 6,602.2 6,870.5 7,595.3

ต้นทุนรวม 4,025.0 4,364.7 4,917.1

ก�าไรขั้นต้น 2,577.2 2,505.8 2,678.2

ก�าไร/(ขาดทุน)ก่อนส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัทย่อย

374.7 63.0 (349.7)

ก�าไร/(ขาดทุน)สุทธิส�าหรับปี 341.9 15.4 (384.3)

เงินปันผล  82.0  -  - 

สินทรัพย์รวม 3,669.3 3,673.1 3,766.1

หนี้สินรวม 2,338.3 2,529.3 2,658.8

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย 161.6 174.4 157.5

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 1,169.3 969.4 949.8

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (ล้านหุ้น) 819.9 819.9 819.9

ก�าไร/(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.42 0.02 (0.47)

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.10  -  -

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.43 1.18 1.16

อัตราส่วนก�าไร/(ขาดทุน)สุทธิต่อรายได้รวม 5.15% 0.22% -4.34%

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 31.97% 1.61% -34.13%

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 9.31% 0.41% -6.98%

รป านะ าร งน ะ าร ำา นนงาน
ร  จ  ร  จำา  า น  ะ ร ย ย

รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)54
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น ย าย ะ า ร ารประ ร จ

ย น น จ ะ ปา ายระยะยา ง ร

คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดให้มีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกปี เพื่อก�าหนดเป้าหมาย
และทิศทางในการด�าเนนิงานของบริษัทฯ และปรับเปล่ียนให้สอดคล้องเหมาะสมตามสภาวการณ์ โดยในช่วงปีท่ีผ่านมา มกีารพจิารณาทบทวนวสิยัทัศน์ 
พนัธกิจ และเป้าหมายระยะยาว 1 คร้ัง ในการประชุมคณะกรรมการบรษัิทครัง้ท่ี 4/2562 เมือ่วนัท่ี 12 พฤศจกิายน 2562 โดยมมีตใิห้ก�าหนด วิสัยทศัน์ 
พันธกิจ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทเช่นเดิมเนื่องจากยังคงมีความทันสมัยและเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบันของกลุ่มบริษัท ดังนี้

ผูนำนำทางดานธุรกิจบันเทิงครบวงจร
เพ�่อสรางความสุขใหกับผูบร�โภคทุกกลุม

ในทุกชองทางอยางไรข�ดจำกัด

เปนบร�ษัทชั้นนำผูสรางสรรคผลงานเปนเลิศ
ระดับสากลทั้งในและตางประเทศ

ิ ั ทั น ัน กจ เ �หม�
ร �

เปนผูผลิต คิดคน สรางสรรค นวัตกรรม ศิลปกรรมทางดาน ดนตร�
ภาพยนตร ละคร ซีร�ส ขาว สาระบันเทิง ส่ือพาณิชย และ ศิลปน 
อยางครบวงจร (Content Provider)
เปนผูลงทุน บร�หาร จัดจำหนาย เน้ือหาดานธุรกิจบันเทิง (Content) ผานส่ือ
แบบผสมผสานทุกรูปแบบของเทคโนโลยี เพ�อ่ถายทอดประสบการณท่ีหลาก
หลายทางดานสาระบันเทิงใหกับผูบร�โภค กาวทันสังคมแหงอนาคต
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บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น การจัดการ หรือ การประกอบธุรกิจ อย่างมีนัยส�าคัญ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาดังนี้

ปี 256
พฤษภาคม • บริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน บริษัท ทรี-อาร์ดี จ�ากัด (“3RD”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จ�านวน 

90,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ให้กับ บริษัท ทีวี ไดเร็ค จ�ากัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 111.11 บาท 

คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 10 ล้านบาท

• บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า ได้ด�าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดย

เป็นการขายหุน้เพ่ิมทนุให้กับ บรษิทั ประนนัท์ภรณ์ จ�ากดั จ�านวน 19,050,000 หุ้น ในราคาหุน้ละ 100 บาท คิดเป็น

มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,905 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นในเดอะ วัน 

เอ็นเตอร์ไพรส์ ของบริษัทฯ และกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ เปลี่ยนแปลงเป็นร้อยละ 25.50 และ 24.50 ตามล�าดับ 

ขณะที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้เข้าร่วมรับภาระการค�้าประกันเงินกู้ยืมที่ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ มีต่อสถาบันการเงินใน

สัดส่วนร้อยละ 50

สิงหาคม • บรษิทัฯ ได้เข้าร่วมลงนามในสญัญาจองซ้ือหุน้เพิม่ทนุในบรษัิท จเีอม็เอม็ แชนแนล เทรดดิง้ จ�ากดั ตามมติของท่ีประชมุ

คณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที ่8/2560 โดยผูจ้องซือ้เป็นนิตบิคุคลประเภทบรษิทัจ�ากดั ซึง่ม ีนายฐาปน สริิวฒันภกัดี และ 

นายปณต  สิริวัฒนภักดี เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เมื่อรวมทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นกับทุนจดทะเบียนเดิมของ จีเอ็มเอ็ม 

แชนแนล เทรดดิง้ จ�านวน 800 ล้านบาท ท�าให้ จเีอม็เอม็ แชนแนล เทรดด้ิง มทีนุจดทะเบยีนภายหลงัการเพ่ิมทุนเป็น

จ�านวนท้ังสิน้ 2,000 ล้านบาท ทัง้นี ้บริษทัฯ ต้องด�าเนนิการปรบัโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบรษิทั เพือ่ให้มกีลุ่มบริษัท 

จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง กลายเป็นบริษัทใหญ่ ถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ประกอบด้วย (1) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล 

เทรดด้ิง จ�ากัด (2) บรษัิท จเีอม็เอม็ แชนแนล จ�ากดั (3) บรษิทั จเีอม็เอ็ม ทวีี จ�ากดั (4) บรษิทั จเีอ็มเอม็ มเีดยี จ�ากดั (มหาชน) 

(5) บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จ�ากัด และ (6) บริษัท เอ-ไทม์ ทราเวิลเลอร์ จ�ากัด

กันยายน • บริษัทฯ ได้เข้าท�าสัญญาระงับข้อพิพาทกับบริษัท ฟ็อกซ์ เน็ตเวิร์ค กรุ๊ป เอเชีย แปซิฟิค จ�ากัด (“FO ”) ภายใต้

สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในการท�าการตลาดและจัดจ�าหน่ายช่องรายการ โดยบริษัทฯ ตกลงช�าระเงินจ�านวน 10 

ล้านเหรียญสหรัฐ ให้แก่ FO  เพือ่เป็นการยตุคิดทีีม่กีารฟ้องร้องในศาลแล้ว รวมทัง้ยงัเป็นการระงบัการเรยีกร้องเงนิ

จ�านวน อืน่ๆ ภายใต้สัญญาทีม่ข้ีอพิพาทกนัอยู่ ในการน้ี FO  ได้ยืน่ค�าร้องขอถอนฟ้องคดีต่อศาลทรัพย์สนิทางปัญญา

และการค้าระหว่างประเทศกลาง และศาลดังกล่าวได้มคี�าสัง่อนญุาตให้ถอนฟ้องแล้ว

ธันวาคม • บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษัท ตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท จีเอ็มเอ็ม 

แชนแนล เทรดดิง้ เสรจ็สมบรูณ์และ ทีป่ระชมุวสิามญัผู้ถอืหุน้ของ จเีอ็มเอม็ แชนแนล เทรดดิง้ ได้มมีติพเิศษอนมุติั

การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนมูลค่า 1,200 ล้านบาท และเมื่อการจดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วเสร็จ สัดส่วนการถือหุ้นใน 

จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง ของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ส่วน บริษัท สิริด�ารงธรรม จ�ากัด 

ซึง่ถอืหุน้ใหญ่โดย นายฐาปน สริิวัฒนภกัด ีถอืหุ้นในสดัส่วน ร้อยละ 24.99 ของทนุจดทะเบยีนและ บรษิทั ภักดีวัฒนา 

จ�ากัด ซึ่งถือหุ้นใหญ่โดย นายปณต สิริวัฒนภักดี ถือหุ้น ร้อยละ 24.99 ของทุนจดทะเบียน

ปี 256
มีนาคม • บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าจากบริษัท ซีเนริโอ จ�ากัด

ซึ่งเป็นบริษัทร่วมมูลค่ารวม 220 ล้านบาท ท�าให้สัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ ในกิจการร่วมค้าดังกล่าวเพิ่มขึ้นจาก

ร้อยละ 25.50 เป็นร้อยละ 31.20

พฤษภาคม • บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จ�ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ บริษัท เช้นจ์2561 

จ�ากัด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตละครโทรทัศน์ออกอากาศทางช่องดิจิตอลทีวี และ ช่องทางออนไลน์ รวมไปถึงการจัด

คอนเสิร์ต โดยมีทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว จ�านวน 20 ล้านบาท

าร ป ยน ป ง ำา นปี าน า
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ปี 256
สิงหาคม • จัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ บริษัท โอเอสพี ทีวี จ�ากัด เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โดยมี

ทนุจดทะเบยีนช�าระแล้ว จ�านวน 0.13 ล้านบาท และบรษิทัฯ ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 51 และ บรษัิท จีเอม็เอม็ ซเีจโอ 

ช้อปปิ้ง จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49

กันยายน • บรษิทั จเีอม็เอม็ แชนแนล โฮลดิง้ จ�ากดั ซึง่เป็นกจิการร่วมค้าของบริษทัฯ ได้จดัตัง้บรษิทัย่อย ชือ่ บรษัิท จีเอ็มเอ็ม 

สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตละครโทรทัศน์ออกอากาศทางช่องดิจิตอลทีวี และ ช่อง

ทางออนไลน์ โดยมีทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว จ�านวน 20 ล้านบาท

พฤศจิกายน • บริษัทฯ ได้อนุมัติปิดกิจการ บริษัท แฟมมิลี่โนฮาว จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม ที่บริษัทฯร่วมถือหุ้นกับตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยในสัดส่วนร้อยละ 50 ได้พิจารณายุติออกอากาศสถานีโทรทัศน์มันนี่ชาแนล (Money Channel) ให้มี

ผลในวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

• บริษัทฯ ได้อนุมัติปิดบริษัทบริษัทย่อยซึ่งยังไม่ได้มีการประกอบธุรกิจจ�านวน 3 บริษัท คือ บริษัท ที่ฟ้า สตูดิโอ จ�ากัด 

บริษัท กังโฮ สตูดิโอ จ�ากัด และ บริษัท บราโว่ สตูดิโอ จ�ากัด

ปี 2562
เมษายน • บรษิทัฯ มมีตกิารประชุมสามัญผูถ้อืหุ้นประจ�าปี 2562 อนมัุตกิารน�าเงนิส�ารองตามกฎหมาย จ�านวน 81,994,973 บาท 

และ โอนส่วนล�้ามูลค่าหุ้นสามัญ จ�านวน 2,950,660,598 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมทั้งหมดของบริษัท

ตามงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2561 จ�านวน 3,032,655,571 บาท ซึ่งภายหลังจากการชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้ว 

บริษัทยังมีส่วนล�้ามูลค่าหุ้นสามัญเหลืออยู่อีก จ�านวน 1,896,968,197 บาท และไม่มีผลขาดทุนสะสมของบริษัท

มิถุนายน • บริษัทฯ ได้ยื่นจดทะเบียนเลิกบริษัทย่อยที่ไม่ได้ด�าเนินธุรกิจแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ จ�านวน 3 บริษัท คือ บริษัท 

ดิจิตอล เจน จ�ากัด, บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ�ากัด และบริษัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอ จ�ากัด

สิงหาคม • บรษิทัฯ มมีตอินมุตัจ่ิายปันผลระหว่างกาลจากก�าไรสุทธ ิงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการให้แก่

ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ประมาณ 81.99 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 62 ของก�าไรสทุธิ

ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ

กันยายน • บริษัทฯ ซื้อหุ้น บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช้อปปิ้ง จ�ากัด จากผู้ถือหุ้นเดิมจ�านวน 2,646,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 26.45 

บาท ท�าให้สัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวเปลี่ยนแปลงจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100
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รง รางราย

ร าร ำา นน าร ย
2562 256 256

าน า าน า าน า

ร จ ง ะ จ

เพลง

บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 493.51 7.4 621.31 8.9 469.61 5.3

บจก. จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล 313.26 4.7 249.88 3.6 209.84 2.4

บจก. จีอาร์ โวคอล สตูดิโอ 30.57 0.5 23.72 0.3 21.36 0.2

บจก. แฟนทีวี 10.40 0.2 17.15 0.2 27.84 0.3

บจก. ดิจิสตรีม  -    -    -    -   0.43 0.0

รวมรายได้	เพลง 847.74 12.8 912.06 13.1 729.08 8.2

Di ital	 sic

บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 1,123.26 16.9 860.23 12.3 625.96 7.1

รวมรายได้	Di ital	 sic 1,123.26 16.9 860.23 12.3 625.96 7.1

Show i

บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 2,043.34 30.8 1,965.65 28.1 1,608.42 18.2

รวมรายได้	Show i 2,043.34 30.8 1,965.65 28.1 1,608.42 18.2

รวมรายได้ธุรกิจเพลงและดิจิตอล 4,014.34 60.5 3,737.94 53.5 2,963.46 33.4

ร จ ง  25

Dit ital	T 	และอื่น

บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  -    -    -    -   3.37 0.0

บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย  -    -    -    -   65.11 0.7

บจก. จีเอ็มเอ็ม ทีวี  -    -    -    -   465.53 5.3

บจก. ดีทอล์ค  -    -    -    -   53.20 0.6

บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล  -    -    -    -   582.26 6.6

รวมรายได้	Di ital	T 	และอื่น 	 			 	 			 	 			 	 			 1,169.47 13.2

วิทยุ

บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย  -    -    -    -   381.70 4.3

รวมรายได้วิทยุ 	 			 	 			 	 			 	 			 381.70 4.3

รวมรายได้ธุรกิจสื่อ ช่อง	G 	25 	 			 	 			 	 			 	 			 1,551.17 17.5
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ร าร ำา นน าร ย
2562 256 256

าน า าน า าน า

ร จ 

ome	Shoppin

บจก. จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช้อปปิ้ง 1,693.53 25.5 2,305.50 33.0 1,940.87 21.9

บจก. โอเอสพี ทีวี 0.20 0.0 0.19 0.0  -    -   

รวมรายได้	 ome	Shoppin 1,693.73 25.5 2,305.69 33.0 1,940.87 21.9

Set	Top	Bo 		และ	Broadcastin

บจก. แซท เทรดดิ้ง 279.54 4.2 240.44 3.4 237.42 2.7

รวมรายได้	Set	Top	Bo 	และ	Broadcastin 279.54 4.2 240.44 3.4 237.42 2.7

รวมรายได้ธุรกิจ	 erchandise 1,973.27 29.7 2,546.13 36.5 2,178.29 24.6

ร จ น

บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 147.82 2.2 148.07 2.1 448.65 5.1

บจก. เอ็กแซ็กท์ 1.92 0.0 7.41 0.1 16.57 0.2

บจก. จีเอ็มเอ็ม ไท หับ  -    -   6.85 0.1 2.27 0.0

บจก. จีดีเอช ห้าห้าเก้า 464.87 7.0 412.57 5.9 402.27 4.5

บจก. ทรี-อาร์ดี  -    -    -    -   32.35 0.4

บริษัทย่อยอื่น  -    -   11.58 0.2 0.30 0.0

รวมรายได้ธุรกิจอื่น 614.61 9.3 586.48 8.4 902.42 10.2

ดอกเบี้ยรับ 6.20 0.1 7.21 0.1 13.02 0.1

เงินปันผลรับ 	 			 	 			 	 			 	 			 4.00 0.0

ก�าไรจากการขายเงินลงทุน 	 			 	 			 	 			 	 			 5.11 0.1

ก�าไรที่เกิดจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย 	 			 	 			 	 			 	 			 1,004.00 11.3

ก�าไรเสมือนขายจริงจากการลดสัดส่วนเงินลงทุนใน
การร่วมค้า

	 			 	 			 	 			 	 			 138.72 1.6

รายได้อื่น 31.83 0.5 106.60 1.5 101.06 1.1

รวมรายได้ 6,640.25 100.0 6,984.36 100.0 8,861.26 100.0
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ะ ารประ ร จ

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มธุรกิจ คือ 1) ธุรกิจหลัก 2) ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และ 3) ธุรกิจจากการร่วมค้า ทั้งนี้ สามารถ
แยกตามลักษณะของธุรกิจที่ด�าเนินกิจการได้ดังนี้

 ร จ

ด�าเนินการภายใต้โมเดล “การให้บริการเพลงแบบครบวงจร” (Total Music Business) ตั้งแต่การคัดเลือกศิลปิน การผลิตผลงานเพลง การท�าการ
ตลาด การบริหารลิขสิทธิ์เพลง การจัดจ�าหน่ายสินค้าเพลงผ่านช่องทาง Physical และ Digital การจัดคอนเสิร์ต และธุรกิจบริหารศิลปิน 

1.1	ธุรกิจเพลง

1.1.1 ธุรกิจสินค้าเพลง            
ด�าเนินการจัดจ�าหน่ายสินค้าเพลง อาทิ อัลบั้ม MP3 ในรูปแบบของ DVD USB หรือ Boxset ต่างๆ เป็นต้น โดยท�าการกระจาย
สินค้าผ่านช่องทางร้านค้าแบบ Traditional Trade ร้านค้าแบบ Modern Trade ร้านค้าย่อยหรือ Kiosk รวมถึงการขายสินค้าผ่านช่อง
ทางออนไลน์ และคอลเซ็นเตอร์

1.1.2 ธุรกิจดิจิทัลมิวสิค            
จากพัฒนาการของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ธุรกิจเพลงจึงได้พัฒนา
ช่องทางการจดัจ�าหน่ายทีส่ามารถเข้าถงึผูบ้ริโภคและสร้างรายได้ให้กบักลุม่บริษัทฯมากขึน้ โดยการน�าคอนเทนต์เพลงมาปรบัให้อยู่ใน
รูปแบบดิจิทัล เพื่อขยายธุรกิจสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น YouTube, iTunes, JOO , Line TV และ Spotify โดยผู้ใช้บริการ
สามารถเลือกฟังเพลงออนไลน์แบบออนดีมานด์ ฟังจากเพลย์ลิสต์ หรือดาวน์โหลดเพลงเพื่อเปิดฟังแบบออฟไลน์ได้

1.1.3 ธุรกิจการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์           
ด�าเนินการบริหารและจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จากผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะน�าผลงานเพลงของบริษัทฯ ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ อาทิ 
สื่อวิทยุ ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ เป็นต้น

1.2	ธุรกิจบริหารศิลปิน

ด�าเนินการบริหารการจัดหางานให้แก่ศิลปิน ทั้งในรูปแบบงานจ้าง คอนเสิร์ต ผับ บาร์ และงานพรีเซนเตอร์สินค้า เพื่อสร้างสรรค์ศิลปินให้
เป็นทีช่ืน่ชอบและได้รับความนิยมอย่างต่อเน่ือง โดยบรษิทัฯ มนีโยบายฝึกทกัษะและพฒันาศิลปินเพือ่เพิม่ความสามารถทางด้านการร้องเพลง 
และการแสดง เพื่อยกระดับไปสู่ความเป็นศิลปินมืออาชีพอย่างแท้จริง

1.3	ธุรกิจโชว์บิซ

ด�าเนินธุรกิจจัดงานแสดงคอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรี โดยมีรายได้หลักมาจากการจ�าหน่ายบัตร การสนับสนุนของสปอนเซอร์ และการจัด
กจิกรรมต่างๆ โดยในปี 2562 ทีผ่่านมากลุ่มบริษทัฯ ประสบความส�าเรจ็ในการจดัคอนเสร์ิตมากมาย ตวัอย่างเช่น Bodyslam Fest วิชาตวัเบา, 
2019 THE RETURN OF BBB #11 DREAM JOURNEY RESTAGE และ Peck Palitchoke Concert #2: Love in Space นอกจากนี้
ยังมีการจัดเทศกาลดนตรี ได้แก่ นั่งเล่น มิวสิค เฟสติวัล, What The Fest Music Festival และ Big Mountain Music Festival ท่ีได้รับ
ความนยิมจากผู้ชมท้ังประเทศ นอกจากน้ียงัมีเทศกาลดนตรีใหม่เพ่ือเข้าถงึฐานผู้ชมท่ีกว้างขึน้ ได้แก่ Water War Music Fest และเชียงใหญ่เฟส

1.4	ธุรกิจอื่น

บริษัทฯ ท�าธุรกิจจ�าหน่ายสินค้าของศิลปิน ธุรกิจผลิตคอนเทนต์ศิลปินเพื่อช่องทางออนไลน์ ธุรกิจให้เช่าคอนเสิร์ตฮอลล์ GMM Live House 
พื้นที่จัดงานแสดง จัดกิจกรรม และจัดคอนเสิร์ตขนาดกลาง ภายใต้ชื่อ GMM Live House ณ ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และธุรกิจ
สถาบนัสอนร้องเพลงและดนตรี GR Vocal ซึง่เป็นส่วนส�าคญัทีส่นบัสนนุธรุกจิโชว์บซิและธุรกจิบรหิารศลิปิน เพือ่ต่อยอดและสร้างรายได้เพิม่
ให้กลุ่มธุรกิจเพลง 
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แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ในฐานะผู้น�าธุรกิจเพลง บริษัทฯมุ่งมั่นขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่ีเปล่ียนผ่านมาสู่ยุคใหม่ภายใต้อิทธิพลของสื่อดิจิทัล ซ่ึงเปิดโอกาสให้ศิลปิน
เข้าถึงผู้ฟังทั่วโลกได้อย่างกลมกลืน และสามารถประเมินความส�าเร็จของเพลงด้วยดัชนีชี้วัดความนิยมได้อย่างชัดเจน ในปี 2562 ที่ผ่านมา 
บริษัทฯ ยังคงให้ความส�าคัญและมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจดิจิทัล โดยการปรับโมเดลธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตของดิจิทัลแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น 
โซเชยีลมเีดยี วดีีโอสตมีม่ิงแพลตฟอร์ม และมวิสคิแอพพลเิคชนั ผ่านความร่วมมอืกบัผูใ้ห้บรกิารแพลตฟอร์มต่างๆ อาทิเช่น YouTube, Line 
TV, JOO  และ iTunes เป็นต้น นอกจากนี้ การพัฒนาคอนเทนต์ที่แข็งแรงและมีคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์ความชอบหรือความสนใจของกลุ่ม
เป้าหมายนั้นถือเป็นหัวใจส�าคัญของผู้ที่เป็นคอนเทนต์โพรวายเดอร์อย่างแท้จริง ในขณะท่ีกระแสความนิยมศิลปินต่างประเทศท�าให้ผู้จัด
คอนเสิร์ต หรือมิลสิคเฟสติวัลเพิ่มมากขึ้น ธุรกิจโชว์บิซและบริหารศิลปินของบริษัทฯ ยังคงเติบโตได้ดีและยังคงสร้างปรากฏการณ์ขายบัตร
หมดในเวลาอันรวดเร็ว โดยในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นพัฒนาคอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆ เข้าสู่ดิจิทัลแพลตฟอร์ม พัฒนาศิลปินรุ่นใหม่
ที่มีคุณภาพ เพิ่มจ�านวนเพลงฮิต พร้อมทั้งเดินหน้ากลยุทธ์จัดโชว์บิซเพื่อขยายเซกเมนต์กลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการประสบการณ์ที่หลากหลาย 
เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่นยืนของธุรกิจเพลงต่อไป

2  ร จ ย น ง

2.1	ธุรกิจโฮม	ช้อปปิง

เป็นธุรกิจจ�าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางการจัดจ�าหน่าย แบบตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องรายการที่ใช้ชื่อว่า โอ ช้อปปิ้ง (O Shopping)’ ซึ่งลูกค้า
สามารถเลือกซ้ือสินค้าได้แม้อยู่ภายในบ้านของตนเอง โดยใช้กลยุทธ์การน�าเสนอรายการช่องโฮม ช้อปปิ้งในรูปแบบ ท่ีแตกต่าง ภายใต้
แนวคิด Be better, Everyday life “ยิ่งรู้จักโอ ช้อปปิ้ง ยิ่งท�าให้ทุกๆ วันของชีวิตดีขึ้น”

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ในปี 2562 โอ ช้อปปิ้ง ยังคงประสบความส�าเร็จในการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมจากกลุ่มลูกค้าผู้หญิง ปัจจุบันตลาดโฮมช้อปปิ้งมีมูลค่าสูงกว่า 
14,000 ล้านบาท แม้ในปีที่ผ่านมาอัตราการเติบโตของตลาดโฮมช้อปปิ้งจะชะลอตัวลงจากจ�านวนผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไร
กด็ ีธรุกจิโฮม ช้อปป้ิง ยังมศัีกยภาพในการเติบโตอย่างเห็นได้ชัด โดยในปี 2563 โอ ช้อปป้ิงจะมุง่หน้าขยายกลุ่มเป้าหมายสู่คนรุ่นใหม่มากขึน้ 
เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมานิยมซื้อสินค้าทางออนไลน์ และมุ่งเน้นธุรกิจอีคอมเมิร์ซ บริษัทฯ เชื่อว่าภาพรวมธุรกิจโฮม ช็อปปิ้ง 
จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากฐานลูกค้าเดิม และการขยายฐานไปสู่ลูกค้าใหม่ให้ทั่วถึงมากขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ ให้ความส�าคัญและเตรียมความ
พร้อมรับมือกับการแข่งขัน เพื่อให้ธุรกิจนี้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนี้

• สร้างสรรค์เนือ้หารายการโทรทศัน์ให้น่าสนใจและมเีอกลกัษณ์ ผ่านรปูแบบการน�าเสนอท่ีเข้าใจง่าย เพือ่ดงึดูดความสนใจของผูบ้รโิภคให้สัง่ซือ้สนิค้า

• การสร้างความเชื่อมั่นในการสั่งซื้อสินค้าและบริการ ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพของสินค้า การให้บริการที่ตรงตามโฆษณา การรับประกัน
คุณภาพสินค้า ระบบการขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพและระบบการช�าระเงินที่มีความปลอดภัย
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• การเพิ่มความหลากหลายของสินค้าและเน้นสินค้าที่มีแนวโน้มเติบโตเช่น สินค้าแฟชั่น สินค้าไลฟ์สไตล์ และสินค้าอีคอมเมิร์ซเพื่อตอบ
สนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกกลุ่ม รวมทั้งเพิ่มจ�านวนสินค้าให้มากขึ้น

• การพัฒนาช่องทางการจัดจ�าหน่ายไปสู่ระบบการขายผ่านออนไลน์ และแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน รวมถึงโซเชียลมีเดียต่าง ๆ

2.2	ธุรกิจภาพยนตร์

ด�าเนินการภายใต้ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ โดยมีเป้าหมายผลิตภาพยนตร์และซีรีส์ที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดอย่าง
ต่อเนือ่ง ในเนือ้หาทีห่ลากหลายแตกต่างกนัไปแต่ยงัคงไว้ซึง่แบบฉบบัของตวัเอง ซึง่บรษัิทฯ มศีกัยภาพเด่นชดัด้านบคุลากรทีมงานท่ีมีความ
ช�านาญ เพื่อน�าเสนอภาพยนตร์ที่มีความแปลกใหม่ และสร้างความสุขให้กับผู้ชมภาพยนตร์ไทย โดยปี 2562 มีภาพยนตร์ที่ออกฉายทั้งหมด 
3 เรื่องได้แก่ “Friend Zone ระวังสิ้นสุดทางเพื่อน” “ตุ๊ดซี่ส์ แอนด์ เดอะเฟค” และ “ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ”

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ท่ามกลางดิจิทัลดิสรัปชันที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค การเติบโตอย่างรวดเร็วของดิจิทัลแพลตฟอร์ม ส่งผลให้เกิดคอนเทนต์ 
ครเีอเตอร์ เข้าสูต่ลาดเพิม่มากข้ึน ในขณะทีผู่บ้ริโภคมทีางเลอืกและสามารถเข้าถึงคอนเทนต์ท่ีหลากหลายมากขึน้เช่นกนั โดยในปีท่ีผ่านมาภาพ
รวมอตุสาหกรรมภาพยนตร์คงขยายตวั จากการขยายสาขาของโรงภาพยนต์ในต่างจงัหวดัทีท่�าให้สามารถเข้าถงึกลุม่ผูช้มทีน่ยิมบรโิภคหนงั
ไทยได้มากข้ึน ประกอบกับการเกิดข้ึนของวีดีโอสตีมม่ิงแพลตฟอร์มมากมายได้เพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงผู้ชมภาพยนตร์ท้ังในประเทศไทย
และต่างประเทศ แนวโน้มอตุสาหกรรมในปี 2563 ค่าส่ือโฆษณาในโรงภาพยนตร์คาดว่าจะเตบิโตจากปรมิาณสาขาของโรงภาพยนตร์ทีม่ากขึน้
โดยเฉพาะในต่างจังหวัดและในประเทศเพื่อนบ้าน ผู้ประกอบการต่างมีมุมมองต่อภาพยนตร์ไทยในทิศทางท่ีดีขึ้น ท้ังในด้านการผลิต 
การฉายทั้งในและต่างประเทศ อย่างไรก็ดี การท�าให้ภาพยนตร์ไทยประสบความส�าเร็จขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายนอกและภายในหลายประการ 
ท�าให้ต้องให้ความส�าคญัต่อการพจิารณาเลอืกกลยทุธ์ทีเ่หมาะสม เพือ่การสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นทีป่ระทบัใจผูช้มและสามารถสร้างความนยิม
เพิ่มสูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง อาทิ

• เนื้อหาและบทภาพยนตร์ ต้องมีความแปลกใหม่ โดดเด่น โดยผู้เขียนบทภาพยนตร์ต้องใช้ทักษะในการเขียนท้ังภาษาหนัง ภาษาพูด 
เพื่อให้สื่อความกับกลุ่มคนดูเป้าหมายได้อย่างชัดเจน

• สร้างการรับรู้ (Branding) ค่ายหนังหรือสตูดิโอเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ชมภาพยนตร์ว่าจะได้รับชมภาพยนตร์ที่มีคุณภาพอยู่เสมอ

• วเิคราะห์ท�าความเข้าใจกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย เพือ่ก�าหนดแนวของภาพยนตร์ เตรยีมบทภาพยนตร์ ดารานกัแสดงและแผนประชาสมัพนัธ์
ที่เหมาะสม ที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้

2.3	ธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

เป็นธุรกิจที่ด�าเนินงานโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจ 2 ประเภท กล่าวคือ

2.3.1	ธุรกิจจัดจ�าหน่ายกล่องรับสัญญาณดาวเทียม

ด�าเนินธุรกิจจัดจ�าหน่ายกล่องรับสัญญาณดาวเทียมกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลภาคพ้ืนดิน กล่องรับสัญญาณอินเตอร์เนตทีวี สินค้า
ประเภทเครือ่งเล่นเพลงพกพา (Music Box) และเคร่ืองเล่น MP3 คาราโอเกะ (Karaoke Microphone) เพ่ือสนบัสนนุธรุกิจหลักของบริษัทฯ 
ในปัจจุบันมีสินค้าดังนี้

• กล่อง GMM Z STREAM เป็นกล่องรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตทีวี ด้วยระบบปฏิบัติการ Android 7.1 ชัดที่สุดในระดับ Ultra HD 4K

• กล่อง GMM Z HD WISE PLUS เป็นกล่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียมรุ่นใหม่ คมชัดระดับ Full HD มีระบบ PVR, Time Shift พร้อม
ฟังก์ชั่นรองรับการเล่นไฟล์ Media Player อย่างครบครัน

• กล่อง GMM Z HD SMILE กล่องรับสัญญาณทีวีสีดาวเทียมโฉมใหม่ตัวเครื่องสีขาว มีระบบเรียงช่อง OTA เพิ่มช่องรายการให้
อัตโนมัติ จัดกลุ่มช่องรายการหาช่องง่าย หน้าจอ LED ออกแบบปุ่มกดหน้าตัวเครื่องใหม่ใช้งานง่ายและสะดวกมากขึ้น

• กล่อง GMM Z Music Box Chill Out เครื่องเล่นเพลงชนิดพกพารุ่นใหม่ รวมบทเพลงเพราะฟังสบายในทุกบรรยากาศ ให้คุณรู้สึก
ผ่อนคลายจากสุดยอดศิลปินแกรมมี่ ลิขสิทธ์แท้กว่า 1,000 เพลง มาไว้ในเครื่องเดียว

• เครื่องเล่น MP3 KARAOKE GMM Z STAR ฟรีเพลงฮิต ลิขสิทธิ์แท้จาก GMM GRAMMY เชื่อมต่อง่ายกับ Application karaoke 
ใช้ได้กับสมาร์ทโฟน ทั้งระบบ Android และ iOS มาพร้อมพลังเสียงจากล�าโพง 2 ทิศทาง สามารถใช้แทนเครื่องเล่น MP3 
พกพาสะดวก ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา
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2.3.2	ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

กลุ่มบริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจสื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมฟรีทูแอร์ออกอากาศผ่านดาวเทียมไทยคมในช่อง “แฟน มิวสิค”

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ธุรกจิกล่องรับสญัญาณทวีผ่ีานดาวเทยีมเป็นสือ่โทรทศัน์ทีม่ฐีานผูช้มมากทีส่ดุในประเทศ อกีทัง้ยงัได้นโยบายในการออกอากาศช่องทีวี
ดิจิตอลด้วยกฎของกสทช. (Must Carry) ทั้งเจ้าของสินค้าและเอเจนซี่โฆษณาจึงยังคงให้ความสนใจในช่องทางการใช้สื่อโฆษณาผ่าน
แพลตฟอร์มโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีมเพือ่การเข้าถึงกลุม่เป้าหมายได้อย่างมีประสทิธภิาพ อย่างไรกต็าม ภาพรวมธรุกจิทวีดีาวเทียมในปี 
2562 จนถึงปัจจุบันอยู่ในภาวะชะลอตัว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีการสื่อสาร การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นท�าให้พฤติกรรมการ
เสพสื่อและคอนเทนต์ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงจากสื่อดั้งเดิมสู่สื่อดิจิตอลและออนไลน์ รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจและโฆษณาชะลอตัว 
ส่งผลให้ผลประกอบการของทีวดีาวเทียมปรับตัวลดลงอย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะในปีนี ้ผูป้ระกอบการหันไปหารายได้จากช่องทางออนไลน์ 
หรือจับมือกับพันธมิตรขายคอนเทนต์ให้กับช่องทีวีต่างๆ ขณะที่ทิศทางนับจากนี้ยังคงมีแนวโน้มทรงตัวจากปัจจุบัน
ส�าหรับกลุ่มบริษัทฯ ธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ถือว่ายังคงมีส่วนอย่างมากในการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ธุรกิจอื่นๆ ของ
กลุ่มบริษัทฯ เช่น ธุรกิจเพลง ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ

 ร จจา ารร า

ปัจจุบันบริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจดิจิทัลทีวี ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจผ่านการลงทุนในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด และกลุ่มบริษัท 
จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จ�ากัด (ด�าเนินธุรกิจดิจิทัลทีวี ธุรกิจวิทยุ และธุรกิจผู้ผลิตคอนเทนต์)

บริษัท	เดอะ	วัน	เอ็นเตอร์ไพรส์	จ�ากัด	

ธุรกิจดิจิทัลทีวี	

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ช่องรายการหมวดหมู่ทั่วไปความคมชัดสูง 
(HD) ภายใต้ชื่อ “ช่องวัน31” โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพที่มีทั้งสาระ และความบันเทิงเพื่อตอบโจทย์ผู้ชมทุกเพศ 
ทกุวยัเพ่ือมุง่สูเ่ป้าหมายการเป็นสถานีโทรทศัน์ช้ันน�าของประเทศไทย (National Television) ท้ังเรือ่งละคร รายการวาไรตี ้รายการประกวดแข่งขนั 
รายการข่าวและข่าวบันเทิง โดยในปี 2562 ช่องวัน31 มีละครและรายการที่ได้รับความนิยมทั้งในแง่ของกระแสตอบรับและเรตติ้งมากมาย เช่น 
ละครเรื่อง “ทะเลริษยา” “หัวใจศิลา” “สาวน้อยร้อยล้านวิว” “ลูกกรุง” “ใบไม้ที่ปลิดปลิว” และรายการ “ศึกวันดวลเพลงสงครามแชมป์” “ท็อปเชฟ 
ไทยแลนด์” “รู้ไหมใครโสด” เป็นต้น
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บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	แชนแนล	โฮลดิ้ง	จ�ากัด

ประกอบธุรกิจดิจิทัลทีวี “ช่องจีเอ็มเอ็ม25” ธุรกิจวิทยุ และธุรกิจผู้ผลิตคอนเทนต์ มีรายละเอียดดังนี้

ธุรกิจดิจิทัลทีวี	

“ช่องจีเอ็มเอ็ม25” เป็นช่องรายการดิจิทัลทีวีหมวดหมู่ทั่วไปความคมชัดปกติ (SD) มีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ ผู้ชมที่เป็นวัยรุ่น (Young Adult) อายุ
ระหว่าง 18-35 ปี จนถึงผู้ชมที่มีใจเป็นหนุ่มสาว (Young at Heart) อายุ 35 ปีขึ้นไป โดยในปี 2562 ช่องจีเอ็มเอ็ม25 มีละครและรายการที่ได้
รับความนิยม อาทิ ละครเรื่อง “เมียน้อย” “แรงเทียน” และ รายการ “แฉ” “คลับฟรายเดย์โชว์” “ลูกทุ่งสู้ฟัด” เป็นต้น

ธุรกิจวิทยุ	

กลุ่มบริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจการผลิตรายการวิทยุเพื่อออกอากาศผ่านคลื่นความถ่ีวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM ทางเว็ปไซต์และทางโมบาย
แอพพลิเคชั่น โดยในปี 2562 มีรายการวิทยุทั้งสิ้น 3 สถานี แต่ละสถานีมีลักษณะเฉพาะ และจุดเด่นที่ต่างกันไป เพื่อให้สามารถเข้าถึงและตอบ
สนองความต้องการกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ด�าเนินธุรกิจการจัดคอนเสิร์ตที่ประสบความส�าเร็จมากมายเช่น 
“4 แยกปากหวาน ตอน 2562 สีแ่ยกครองเมือง” “Cassette Festival” “The Real Nadech Concert” “The Lyrics Of Love: Greatest Hits of Dee & Boyd” 
“J ADRENALINE 360 CONCERT” เป็นต้น

าน ย น ะ า า า   ร ร ป าน

EFM “เพลงเพราะ อารมณ์ดี” ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง / กรุงเทพฯและปริมณฑล 
(FM 104.5 MHz) และ ออนไลน์ทั่วโลก (www.efm.fm, 
แอพพลิเคชั่น Atime Online)

สถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบก

Green Wave “เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี” ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง / กรุงเทพฯและปริมณฑล 
(FM 106.5 MHz) และ ออนไลน์ (www.greenwave.fm, 
แอพพลิเคชั่น Atime Online )

ส�านักงาน กสทช.

Chill Online ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง / ออนไลน์ (www.chill.fm, 
แอพพลิเคชั่น Atime Online, แอพพลิเคชั่นChill 
Online)

-Online

ธุรกิจผู้ผลิตคอนเทนต์

ด�าเนินธุรกิจเป็นเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ประเภท ละคร ซีรี่ส์ และรายการ เพื่อออกอากาศทางช่องทีวีดิจิทัล และแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยมีเป้าหมาย
หลกัคอืการเสรมิสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกจิทวีดิีจิทัลของกลุม่บรษัิทฯ โดยในปีท่ีผ่านมา ได้สร้างสรรค์ผลงานมากมาย ตวัอย่าง เช่น “สามสีทีอง” 
รองเท้านารี” “เจ้าหญิงเม็ดทราย” “รักหมดใจ” “แม่มดเจ้าเสน่ห์” และ รายการ “เทยเที่ยวไทย” ”รถโรงเรียน School Rangers” เป็นต้น
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ที่มา: บริษัท เอจีบี นลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จ�ากัด
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แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ภาพรวมของการใช้งบโฆษณาผ่านสื่อทุกประเภทในปี 2562 เทียบกับปี 2561 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 105,557 ล้านบาท เป็น 105,673 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.11 เป็นผลมาจากสื่อโรงภาพยนตร์ที่เติบโตขึ้นร้อยละ 19.7 ในขณะที่สื่อที่มีการใช้งบโฆษณาลดลงต่อเนื่อง ได้แก่ สิ่งพิมพ์ และ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและเคเบิลทีวี

ภาพรวมอุตสาหกรรมดิจิทัลทีวีพบว่ายังคงไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม โดยเม็ดเงินโฆษณายังถูกจัดสรรมายังธุรกิจสื่อดิจิทัลทีวี เนื่องจากสื่อทีวี ยังคง
เป็นสื่อที่แข็งแกร่งจากอัตราการเข้าถึงครัวเรือนไทยทั่วประเทศ ในปี 2562 ที่ผ่านมา ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลโดยการเปิดโอกาศให้ช่องดิจิทัลทีวีคืนใบอนุญาต ส่งผล
ให้จ�านวนผูป้ระกอบดจิทิลัทวีีลดลงเหลอืเพยีง 15 ช่องจากเดมิ 22 ช่อง นอกจากนี ้คาดว่าในปี 2563 มูลค่ารวมของตลาดโฆษณาจะไม่มเีปลีย่นแปลง
มากนัก เนือ่งจากผู้ประกอบการอาจมีการชะลอการใช้งบโฆษณาสบืเนือ่งจากภาวะเศรษฐกจิ ขณะท่ีสถานการณ์การแข่งขนัของดจิทัิลทีวยัีงคงรนุแรง 
แต่ละช่องต่างปล่อยคอนเทนต์แม่เหล็กออกมาเรียกเรตติ้ง ทุกสถานีต้องดึงผู้ชมด้วยคอนเทนต์คุณภาพระดับพรีเมียมที่โดดเด่นและแตกต่างเพื่อดึง
ผูช้มพร้อมกนัหน้าจอทีวมีากกว่าการชมย้อนหลงัหรือในแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึง่ถอืเป็นตัวแปรในการสร้างเรตติง้เพือ่เรยีกเมด็เงนิโฆษณาและสร้าง
การจดจ�าแบรนด์ของสถานีให้อยู่ในใจของผู้ชม

ส�าหรับกลุ่มธุรกิจการลงทุน ได้มีการวางกลยุทธ์สร้างจุดเด่นและประชาสัมพันธ์ช่องดิจิทัลทีวีให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง ดังต่อไปนี้

• เน้นคอนเทนต์ที่โดดเด่น น่าสนใจ มคีวามหลากหลาย เนือ่งจากผูช้มส่วนใหญ่จะเลอืกชมรายการจากเนือ้หาของรายการเป็นหลกั ความน่าสนใจ
ของรายการจงึเป็นตัวสร้างอรรถรสให้ผูช้มและจะท�าให้ผูช้มจดจ�าช่องนัน้ๆได้ดี ซึง่บรษัิทฯ จะท�าการสร้างสรรค์และพฒันาคอนเทนต์ของรายการ
ทั้งละคร ข่าว วาไรตี้ เกมโชว์ ที่ดี มีคุณภาพ มาให้เป็นทางเลือกใหม่แก่ผู้ชม

• สร้างการรับรู้ของผู้ชมเพื่อให้ช่องดิจิทัลทีวีเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น โดยบริษัทฯ ได้วางแผนการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางส่ือสารหลาก
หลายช่องทาง เช่น สือ่ออนไลน์ การจดักจิกรรมประชาสมัพนัธ์ในสถานท่ีต่างๆ และการร่วมสนกุชงิรางวลั รวมถงึการผนึกพนัธมิตรจดัแคมเปญ 
และกิจกรรมทางการตลาดร่วมกับพาร์ทเนอร์ เพื่อดึงฐานลูกค้าของพันธมิตรให้มาเป็นฐานผู้ชมของช่องดิจิทัลทีวีอีกด้วย

บรษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่และตัง้ใจทีจ่ะน�าช่องดจิทิลัทวีีทัง้  2 ช่องก้าวขึน้สูร่ะดบัผู้น�าในอตุสาหกรรมดจิทัิลทีวขีองประเทศไทยท่ีแขง็แกร่งและมคีณุภาพ
ต่อไป
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ปจจย า ยง

คณะกรรมการบรษัิท ได้ให้ความส�าคญักบักระบวนการบรหิารความเสีย่งท้ังในระดับองค์กร และระดบัปฏบิตักิาร ภายใต้นโยบายและกรอบการบรหิาร
ความเสี่ยง ที่กลุ่มบริษัทฯ ก�าหนดขึ้น เพื่อให้คงเหลือความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้และเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ของลักษณะงานหรือ
กิจกรรมต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน โดยส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าว รวมทั้งสนับสนุนให้มีระบบการ
บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของ กลุ่มบริษัทฯ โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงท�าหน้าที่พัฒนาระบบการ
บรหิารความเสีย่งให้เป็นไปตามแนวทางสากล และบรูณาการแนวทางการบรหิารความเสีย่งในแต่ละระดบัร่วมกบัทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องภายใต้การก�ากบั
ดแูลของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง อนึง่กลุม่บรษิทัฯ ได้มกีารด�าเนนิการตามแนวทางการบรหิารความเสีย่งต่างๆ มาเป็นล�าดบั ตลอดจนมกีาร
รายงานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ

โดยระหว่างปี 2562 กลุม่บรษิทัฯ มกีารทบทวนและปรบัปรุงกลยทุธ์ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง เพือ่บรหิารจดัการความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ทัง้ในธรุกจิ
ใหม่และธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ เช่น ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและกระบวนการท�างาน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรท้ังในระดับสูงและระดับกลาง 
เพื่อเสริมทีมในการบริหารจัดการธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้ทันกับการขยายธุรกิจที่มีอย่างรวดเร็ว

า ยง นระ ง ร  

1.	ความเสี่ยงจากการถูกละเมิดลิขสิทธิ์

ปัญหาการละเมดิลขิสทิธิเ์ป็นปัจจยัหน่ึงทีส่่งผลต่อธรุกจิเพลงและธุรกิจภาพยนตร์ทัว่โลก ในแต่ละปี กลุม่บรษิทัฯ ประสบปัญหาจากการถกูลกัลอบ
น�าผลงานเพลงไปเผยแพรต่่อสาธารณชนและท�าซ�้าแลว้น�าออกจ�าหนา่ยในราคาถกู และยงัมปัีญหาการละเมดิลขิสทิธิท์ีม่กีารพฒันาไปพร้อมกับ
เทคโนโลยี เช่น การน�าผลงานของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้าผ่านอินเทอร์เน็ต ท�าให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องเสียโอกาสจากการด�าเนินธุรกิจ
เป็นจ�านวนเงินที่สูงในแต่ละปี

ที่ผ่านมาภาครัฐได้มีการด�าเนินมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันและปราบปรามปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างจริงจังมากขึ้น และยังได้มีการเพิ่มบท
ลงโทษผู้กระท�าผิด ตลอดจนการให้รางวัลน�าจับแก่เจ้าหน้าที่ต�ารวจ หรือผู้ที่ท�าการชี้เบาะแสแหล่งผลิต แหล่งขาย หรือแหล่งเก็บสินค้าละเมิด
ลิขสิทธิ์ด้วย พร้อมกันนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งได้แก่ ผู้ประกอบการ เจ้าของผลงานและศิลปินได้ร่วมมือกันผลักดัน 
กระตุ้นและเชิญชวนให้ผู้บริโภคหันมาเลือกซื้อสินค้าลิขสิทธิ์ และลดการสนับสนุนสินค้าที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆ

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นการซื้อสินค้าอย่างถูกกฎหมาย กลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนาสินค้าและบริการตลอดจนช่องทางการจัดจ�าหน่ายบริการ 
เช่น การให้บริการดาวน์โหลดประเภทต่างๆ เช่น เสยีงเรียกเข้า (Ringtone) เสยีงรอสาย (Ring back Tone) เพลงเต็ม (Full Song) และมิวสคิวดีโีอ 
(Full MV) ทั้งแบบรายเพลง (A la carte) และแบบเหมาจ่ายรายเดือน (Subscription Service) ผ่านช่องทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ 123 แกรมมี่ได้
หมดเลย แอพพลิเคชั่น 123GMM ทั้งบนระบบ iOS และ Android เว็บไซต์ www.gmember.com และ iTunes Store บริษัทฯ ได้มีบริการให้
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ฟังเพลงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยไม่จ�าเป็นต้องดาวน์โหลด (Music Streaming) ที่ลูกค้าสามารถรับฟังเพลงยอดนิยมได้ท้ังในและต่างประเทศ 
รวมทัง้ยงัได้ขยายช่องทางการเข้าถึงคอนเทนต์ของกลุม่บริษัทฯ ผ่าน GMM Grammy Official Account ทาง YouTube รวมถงึ Application ต่างๆ 
อีกด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ได้พัฒนาดิจิทัล Content รูปแบบใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และร่วมมือกับทุกๆ แพลตฟอร์มที่มีอยู่ในการเผยแพร่
ผลงานต่างๆ ของบริษัท เช่น การผลิตสติกเกอร์เพลง (Music Sticker) บนแพลตฟอร์ม LINE รวมถึงการผลิต Artist Content ร่วมกับ LINE TV 
เพื่อถ่ายทอดตัวตนของศิลปินให้ได้ใกล้ชิดกับศิลปินมากขึ้น ช่วยเสริมสร้างความซื่อสัตย์ และจงรักภักดี (Royalty) ต่อตัวศิลปิน ซึ่งจะน�าไปสู่การ
ซื้อสินค้าถูกลิขสิทธิ์ ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว และทันต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเพิ่มความสะดวก
ให้กับผู้บริโภค และสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มบริษัทฯ ได้

ในส่วนของธุรกจิภาพยนตร์ ทางกลุม่บริษทัฯ ได้รับความร่วมมอืเป็นอย่างดจีากโรงภาพยนตร์ในการออกมาตรการต่างๆ เพือ่ลดการลกัลอบบนัทึก
ภาพยนตร์อย่างผิดกฎหมาย และจากความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง กอปรกับกลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนาสินค้า
เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อเลือกหาได้สะดวก ในราคาที่ไม่แตกต่างจากสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ท�าให้สินค้าของกลุ่มบริษัทฯ ถูกละเมิดลิขสิทธิ์
น้อยลง

2.	ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจทีวีดิจิทัล

การเข้าสู่ธุรกิจทีวีดิจิทัลถือเป็นจุดเปล่ียนส�าคัญอีกจุดหนึ่งของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในประเทศไทย ประชาชนมีทางเลือกในการเปิดรับข้อมูล
ข่าวสาร ความบันเทิงต่างๆ ได้หลากหลายมากขึ้น (Fragmentation of Viewing) ขณะที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้เกิดการแข่งขันสูงทั้ง
ในด้านการขายเวลาโฆษณาและการผลิตรายการ ทั้งผู้แข่งขันที่มีอยู่เดิมและมีผู้แข่งขันรายใหม่เข้าสู่ธุรกิจนี้ ท�าให้เกิดความไม่แน่นอนของราคา
ขายโฆษณาตอ่นาที ทั้งยงัไม่มกีารจัดอันดับความนยิม (Rating) อย่างครอบคลุม และทั่วถงึ ดังนั้นรายได้จากการผลิตรายการโทรทัศน์จะผันแปร
ตามระดับความนิยมของแต่ละรายการ

บริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบการ ที่มีความพร้อม และมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ ยังคงมุ่งเน้นการผลิต และน�าเสนอ
รายการที่มีสาระ บันเทิงที่มีคุณภาพ โดยได้สร้างสรรค์ พัฒนารูปแบบ และเนื้อหาของรายการทั้งละคร ซีรีย์ ข่าว วาไรตี้ เกมโชว์ ที่ดีมีคุณภาพ 
น�าเสนอสู่สายตาประชาชนอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทีวีดิจิทัล 2 ช่อง คือ ONE31 (ช่อง 31) และ GMM25 (ช่อง 25) ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ สามารถผลิต
คอนเทนต์ได้หลากหลาย ท�าให้ท้ัง 2 ช่องทวีดีจิิทัล มคีวามแตกต่าง เพือ่ตอบสนองความต้องการของผูช้มทุกเพศ ทุกวยั ทุกวนั ทุกเวลา นอกจาก
นี้ได้เพ่ิมช่องทางการรับชมรายการทวีีดิจทิลัออนไลน์ ผ่านเครือ่งคอมพวิเตอร์และผ่านแอพพลเิคช่ันบนโทรศพัท์เคลือ่นท่ีสมาร์ทโฟน และแท็บเลต็ 
ทั้งนี้เพื่อขยายฐานผู้ชมไปยังกลุ่มต่างๆ เพื่อให้ได้รับความนิยมจากผู้ชมอย่างกว้างขวาง รองรับการแข่งขันในประเทศ และการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน และน�าช่องทีวีดิจิทัลทั้ง 2 ช่องก้าวขึ้นสู่ระดับผู้น�าในอุตสาหกรรมอย่างแข็งแกร่ง

กลุม่บรษิทัฯ มพัีนธมติรทีม่ศัีกยภาพทีจ่ะร่วมลงทนุในการธรุกจิทวีดีจิทิลัทัง้ 2 ช่อง เพือ่เสรมิสร้างความแขง็แรงให้สามารถแข่งขนัในอตุสาหกรรม
ทีวีดิจิทัล นอกจากนั้นได้มีการพัฒนา ปรับปรุงคอนเทนต์ ผังรายการต่างๆ ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ช่องทีวีดิจิทัลทั้ง 2 มีอันดับความ
นิยม (Rating) ที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นกลุ่มบริษัทได้มีการร่วมมือกับ Netflix ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิงวิดีโอออนดีมานด์ที่เข้าถึงผู้ชมกว่าหลาย
ล้านคนทั่วโลก น�าคอนเทนต์ซีรีส์และหนังจากประเทศไทย ไปออกอากาศบนแพลตฟอร์มของ Netflix ท�าให้บริษัท ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน
ของบริษัท และมีรายได้เพิ่มขึ้น

3.	ความเสี่ยงจากการไม่สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนือ่ง	จากกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย

กลุม่บรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึความส�าคัญในการด�าเนนิธรุกจิอย่างต่อเนือ่งและไม่หยดุชะงกั โดยเฉพาะกระบวนการทางธรุกิจท่ีส�าคญัในด้านต่างๆ ของ
กลุ่มบริษัทฯ หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัยต่างๆ เช่น ภัยทางธรรมชาติ ภัยจากมนุษย์ ภัยจากเทคโนโลยี หรือแม้กระทั่งการเกิดโรคระบาด ระบบ
คอมพิวเตอร์ล่ม การประท้วงการจราจล การออกกฎหมายใหม่ เป็นต้น

บริษัทฯ มีการวางแผนงาน สถานที่ปฏิบัติงานส�ารอง (Disaster Recovery Site) และซักซ้อมวิธีการแก้ไขปัญหากู้ระบบสารสนเทศเป็นประจ�า
ทุกปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บุคลากร ระบบงาน สถานที่ท�างานมีความพร้อม และสามารถกลับเข้าด�าเนินงานปกติได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้การด�าเนิน
ธรุกจิเป็นไปอย่างต่อเนือ่ง ช่วยลดความเสีย่ง ต่อความเสยีหายท่ีอาจเกดิข้ึนจากเหตสุดุวสิยั ภัยพบิตั ิท่ีท�าให้ธรุกจิไม่สามารถด�าเนนิไปได้ นอกจาก
นั้นกลุ่มบริษัทได้จัดท�าแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกระทบการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ ทั้ง 2 ช่อง และทบทวนแผนดังกล่าวอย่าง
สม�่าเสมอเป็นประจ�าทุกปี

4.	ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี	และพ ติกรรมผู้บริโภคที่รวดเร็ว

ปัจจุบนัเทคโนโลย ีและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคมีการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ มีผลต่อธรุกจิของกลุม่ ซึง่บรษัิทได้ปรบักระบวนการท�างานภายใน
ของบริษัท รวมถึงโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อสร้างสรรค์สินค้า และบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมทั้งสื่อสารส่งต่อผ่านทุกช่อง
ทาง เพื่อเข้าถึง และเชื่อมโยงไปยังลูกค้าให้ได้มากที่สุด นอกจากนั้นกลุ่มบริษัท ได้ศึกษา และติดตามการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และพฤติกรรม
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ของผูบ้รโิภค และได้ร่วมมอืกบัทกุแพลตฟอร์มท่ีมอียู่ในอตุสาหกรรม เพือ่น�าเสนอสนิค้า และบริการต่างๆ ของบรษัิท ให้ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าฯ ให้ได้มากที่สุด

การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภค ส่งผลกระทบต่อการกระบวนการท�างานภายในของบริษัท ดังน้ันจึงอาจก่อให้เกิดความ
เสีย่งจากการทีก่ลุม่บรษิทัฯ ไม่สามารถปรบักระบวนการท�างานภายในได้ทนัต่อการเปลีย่นแปลงเทคโนโลย ีและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีร่วดเรว็
ดังกล่าว

กลุ่มบริษัทฯ จึงมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ  เป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยทบทวนนโยบาย แผนงาน 
ติดตามผลอย่างสม�่าเสมอ เพื่อปรับกระบวนการท�างานและโครงสร้างองค์กร รวมถึงศึกษา ติดตามการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี และพฤติกรรม
ผู้บริโภค เพื่อพัฒนาสินค้า และบริการของบริษัท ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเสมอ

5.	ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคล

ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เติบโตขึ้นมาได้เพราะบุคลากรที่มีประสบการณ์และความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคล (People-based) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในการประกอบธุรกิจเพลง รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ บุคลากรไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือทีมงานสนับสนุน ต่างนับเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญและมี
ผลต่อการด�าเนนิงานของกลุม่บริษัทฯ  ดังน้ันการย้ายค่ายหรือย้ายสงักดัของศลิปินหรอืทมีงานสนบัสนนุส่งผลให้กลุม่บรษัิทฯ ต้องสญูเสยีทรพัยากร
ด้านบุคคลที่มีคุณค่าไป และอาจต้องใช้เวลามากขึ้นในการสร้างศิลปินรวมถึงทีมงานสนับสนุนใหม่ขึ้นมาทดแทน

อย่างไรกต็ามทีผ่่านมากลุม่บรษัิทฯ ได้มกีารบรหิารความเสีย่งในด้านนีอ้ย่างต่อเนือ่งโดยส่งเสรมิให้บคุลากรมคีวามรักและความผกูพันกบัองค์กร 
ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจ รวมท้ังมีนโยบายในการรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถให้มีส่วน
ร่วมในการด�าเนนิงาน และ/หรือการบริหารงาน และ/หรือเป็นหุน้ส่วนทางธุรกจิ รวมทัง้มกีารจดัท�าและพฒันาแผนสบืทอดต�าแหน่งผูบ้รหิารระดบั
สูง ผู้บริหารในต�าแหน่งส�าคัญ การสร้างศิลปินรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้กลุ่ม
บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการพัฒนาระบบประเมนิผลการท�างานให้เป็นมาตรฐาน รวมถงึการให้ความส�าคญัต่อผลตอบแทนและสวสัดกิารส�าหรบับคุลากร
เพื่อให้เทียบเคียงกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
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ำา าย ะ าร ราะ านะ าง าร งน ะ าร ำา นนงาน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ในรอบนี้ เมื่อรวมกับการ
จ่ายเงนิปันระหว่างกาลงวดคร่ึงปีแรกของปี 2562 ท่ีคณะกรรมการมีมตอินมุติัเมือ่วันท่ี 13 สงิหาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท และได้จ่ายเงนิปันผล
แล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 นั้น เป็นผลให้ยอดเงินปันผลรวมที่จ่ายจากก�าไรของบริษัททั้งปี 2562 รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.30 บาท แก่ผู้ถือหุ้น
จ�านวน 819,949,729 หุน้ รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน 246 ล้านบาท

 าร ำา นนงาน

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้า การให้บริการ และค่าลิขสิทธ์ จ�านวน 6,602 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 จาก 6,871 ล้านบาท 
ในปี 2561 ที่ โดยสามารถสรุปผลการด�าเนินงานในแต่ละส่วนงานได้ดังนี้

1) รายได้จากกลุม่ธุรกจิเพลง ประกอบด้วยธรุกจิการจ�าหน่ายสนิค้าเพลง ธรุกจิดจิทิลัมวิสคิ ธรุกจิการจดัเกบ็ค่าลขิสทิธิ ์ธรุกจิโชว์บซิและบรหิาร
ศลิปิน และธรุกจิโทรทัศน์ดาวเทียมช่องแฟนมวิสคิ กลุม่บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกจิเพลงจ�านวน 4,014 ล้านบาท เพิม่ข้ึนร้อยละ 7 จากปีก่อน 
โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61 ของรายได้ท้ังหมดจากการขายสินค้า การให้บริการ และค่าลิขสิทธิ์ ทั้งนี้การเติบโตของรายได้ส่วนใหญ่
มาจากการความส�าเร็จของงานโชว์บิซ ไม่ว่าจะเป็นคอนเสร์ิตขนาดใหญ่เช่น Bodyslam Fest วชิาตัวเบา, 2019 THE RETURN OF BBB #11 
DREAM JOURNEY RESTAGE และ Peck Palitchoke Concert #2: Love in Space ในขณะที่รายได้จากธุรกิจดิจิทัลมิวสิคเพิ่มสูงขึ้น
จากค่าลิขสิทธิ์คอนเทนต์และส่วนแบ่งรายได้จากแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ อย่างเช่น YouTube, iTunes, Spotify และนอกจากนี้ 
กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ร่วมกับพันธมิตรอย่าง LINE TV ในการผลิต Original Content  และ ในการออก Original Album ทาง JOO  เป็นต้น

2) รายได้จากธุรกิจภาพยนตร์ ในปี 2562 มีภาพยนตร์เข้าฉาย 3 เรื่องคือ “Friend Zone…ระวังสิ้นสุดทางเพื่อน” “ตุ๊ดซี่ส์ แอนด์ เดอะเฟค” 
และ “ฮาวททูิง้..ทิง้อย่างไรไม่ให้เหลอืเธอ” โดยในปีน้ีมีภาพยนตร์ถงึสองเร่ืองท่ีท�ารายได้ Box Office กว่า 100 ล้านบาท จีดเีอช559 มรีายได้ 
Box Office รวมเท่ากับ 289 ล้านบาท เมื่อรวมรายได้จากช่องทางอื่นแล้ว ส่งผลให้รายได้รวมทั้งหมดจากธุรกิจภาพยนตร์ในปีนี้มีจ�านวน 
465 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 11
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3) รายได้จากธุรกิจเทรดดิ้ง ประกอบด้วยธุรกิจซื้อขายสินค้า โฮมช้อปปิ้งภายใต้ชื่อ “โอ ช้อปปิ้ง” และธุรกิจจัดจ�าหน่ายกล่องรับสัญญาณ
ดาวเทยีม “จีเอม็เอม็ แซท” โดยในปี 2562 ธุรกิจโฮมช้อปป้ิงมรีายได้จ�านวน 1,694 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27 จากปีก่อน อันเป็นผลมาจาก
ปัจจยัเศรษฐกจิชะลอตัวซ่ึงส่งผลกระทบต่อผูบ้ริโภค ประกอบกับปัจจยัจากการมผีูป้ระกอบการรายใหม่เข้าสูต่ลาด ส่วนธรุกจิกล่องรบัสญัญาณ
ทีวีดาวเทียม “จีเอ็มเอ็ม แซท”  มีรายได้ 280 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 16

4) รายได้อื่นๆ ในปี 2562 มีจ�านวน 150 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10 จากปีก่อน

รายได้รวมในปี 2562 เท่ากับ 6,640 ล้านบาท ลดลง 344 ล้านบาทจากปี 2561 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการรับรู้รายได้ของธุรกิจโฮมช้อปปิ้งที่
ลดลง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ บริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ก�าไรขั้นต้นรวมอยู่ที่ 2,577 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 
จากปี 2561 คิดเป็นสัดส่วนก�าไรขั้นต้นต่อรายได้รวมจากการขายสินค้า การให้บริการ และค่าลิขสิทธิ์ จะพบว่ามีสัดส่วนสูงกว่าปีก่อน โดยปีนี้มี
สัดส่วนร้อยละ 39 ในขณะที่ปีก่อนมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 36

ต้นทุนขายและบริการเท่ากับ 4,025 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8 จากการต้นทุนธุรกิจโฮมช้อปปิ้งท่ีลดลงประกอบกับการบริหารจัดการต้นทุนท่ีมี
ประสิทธิภาพของบริษัทฯ

ธุรกิจการลงทุน

การลงทุนใน บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด และ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จากัด ถูกจัดประเภทเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้าและ
บนัทกึด้วยวธีิส่วนได้เสยี ดงันัน้ ข้อมลูทางการเงนิของธรุกจิดจิทิลัทวี ี2 ช่อง และธรุกจิวิทย ุจงึปรากฏในรายการส่วนแบ่งกาไร/ขาดทุนจากเงนิลงทนุ
ในการร่วมค้า โดยในปี 2562 มีส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้าเท่ากับ 10 ล้านบาท ซึ่งมีผลขาดทุนต่ากว่าปีก่อน ที่ขาดทุนจานวน 150 ล้านบาท 
สืบเนื่องจากพัฒนาการของทั้ง 2 กลุ่มธุรกิจดังนี้

กลุม่ธรุกจิ	เดอะ	วัน	เอน็เตอร์ไพรส์ ด�าเนินธรุกจิดจิิทลัทวีช่ีองวนั31 มีความส�าเรจ็จากการน�าเสนอคอนเทนต์คุณภาพท่ีตรงใจผู้ชมและกลยุทธ์การ
จดัวางผงัรายการเพือ่เข้าถึงผูช้มกลุม่เป้าหมายได้อย่างทัว่ถึง และมีรายได้จากแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ สงูขึน้มาโดยตลอด ปีท่ีผ่านมา ละครช่องวนั31 
ได้รับการตอบรับที่ดีทั้งในแง่ของเรตติ้งและกระแสโซเชียล อาทิ ละครเร่ือง “หัวใจศิลา” “ลูกกรุง” “ใบไม้ท่ีปลิดปลิว” และ “My Ambulance 
รักฉุดใจ นายฉุกเฉิน” ขณะที่รายการประเภทอื่นๆ เช่น ซิทคอม รายการวาไรตี้ และข่าว ก็ได้รับความนิยมและสามารถสร้างเรตติ้งได้เช่นกัน 

กลุ่มธุรกิจ	จีเอ็มเอ็ม	แชนแนล	โฮลดิ้ง ประกอบด้วย ธุรกิจดิจิทัลทีวีช่องจีเอ็มเอ็ม25 ธุรกิจสื่อวิทยุและโชว์บิซ และธุรกิจผู้ผลิตคอนเทนต์ 
ช่องจีเอ็มเอ็ม25 น�าเสนอคอนเทนต์ท่ีแตกต่างและมีความทันสมัยเพ่ือจับกลุ่มผู้ชมเป้าหมายคนรุ่นใหม่ และคนท่ีมีใจเป็นวัยรุ่น (Young at Heart) 
โดยในปีทีผ่่านมาช่องจีเอ็มเอม็ 25 มีทัง้ละครและซรีส์ี ทีไ่ด้รบัความนยิม ตวัอย่างเช่น “เมยีน้อย” “แรงเทียน” “รกัหมดใจ” “ทฤษฎจีบีเธอ” และ “แม่มดเจ้าเสน่ห์” 
ในขณะทีธ่รุกจิวทิยุและโชว์บิซมผีลประกอบการที่ใกล้เคียงกบัปีก่อน โดยในปี 2562 มีการจัดคอนเสร์ิตมากมาย เช่น “The Real Nadech Concert” 
“Cassette Festival” “Green Concert: Lost Rock Songs” และ “J Adrenaline 360 Concert” เป็นต้น
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 านะ าง าร งน ง ร  จ  ร    น า  2562

1)	 สินทรัพย์

ณ 31 ธนัวาคม 2562 กลุม่บริษทัฯ มสิีนทรัพย์รวมท้ังสิน้ 3,669 ล้านบาท ลดลง 4 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2561 ท่ีจ�านวน 3,673 ล้านบาท
โดยมีรายการที่ส�าคัญดังต่อไปนี้
• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว จ�านวน 572 ล้านบาท ลดลง 32 ล้านบาท จากสิ้นปี 2561 ที่ 540 ล้านบาท 
• ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จ�านวน 1,165 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท จากสิ้นปี 2561 จ�านวน 1,125 ล้านบาท จากยอดขายที่เพิ่ม

สูงขึ้นและงานจ้างในช่วงปลายปี
• สินค้าคงเหลือ มีจ�านวน 183 ล้านบาท ลดลง 12 ล้าน จากสิ้นปี 2561 จ�านวน 195 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายการที่ถ่ายท�า

เสร็จแล้วรอออกอากาศลดลงจากปีก่อน
• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ�านวน 1,591 ล้านบาท ลดลง 95 ล้านบาท จากสิ้นปี 2561 ที่ 1,685 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการจ�าหน่าย

ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่า และอุปกรณ์ และการได้รับเงินคืนทุนตามสิทธิเรียกร้องจากการช�าระบัญชีของบริษัทย่อย

2)	 หนี้สิน

กลุม่บรษิทัฯ มหีนีสิ้นรวม ณ ส้ินปี 2562 จ�านวน 2,338 ล้านบาท ลดลง 191 ล้านบาท จากณ 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่มีจ�านวน 2,529 ล้านบาท 
โดยมีรายการที่ส�าคัญดังต่อไปนี้
• รายได้รับล่วงหน้า จ�านวน 339 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 126 ล้านบาท จากสิ้นปี 2561 ที่ 213 ล้านบาท เป็นผลมาจากงานจ้างที่รับช�าระมา

ล่วงหน้าแล้ว
• เงินกู้ยืมระยะยาวทั้งส่วนที่จะถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี และเงินกู้ยืมระยะยาว ลดลงจาก 550 ล้านบาท ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

มาเป็น จ�านวน 298 ล้านบาท สืบเนื่องจากการจ่ายช�าระคืนเงินกู้ธนาคารก่อนก�าหนด
• ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน จ�านวน 233 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66 ล้านบาท จากสิ้นปี 2561 ซึ่งมีจ�านวน166 ล้านบาท 

ส่วนใหญ่เกดิจากผลกระทบของการแก้ไขโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ตามพระราชบญัญตัคุ้ิมครองแรงงานฉบบัทีม่ผีลบงัคบัใช้
ในปีนี้ และการเปลี่ยนแปลงสมมุติฐานอัตราคิดลด ให้สอดคล้องกับประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทย

3)	 ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,169 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 200 ล้านบาท ซึ่งเป็นจ�านวนเงินที่ได้หักการจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการตามงบการเงินเฉพาะกิจการงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 จ�านวนเงินประมาณ 82 ล้านบาทแล้ว

สภาพคล่องและกระแสเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจ�านวน 452 ล้านบาท ลดลง 86 ล้านบาท เป็นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 447 ล้านบาท 
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 167 ล้านบาท ขณะที่กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 368  ล้านบาท 
ทั้งนี้ภาพรวมของสภาพคล่องและกระแสเงินสด ณ สิ้นปี 2562 ยังอยู่ในระดับดี แสดงให้เห็นถึงฐานะการเงินที่เข้มแข็งของกลุ่มบริษัทฯ
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4)	 อัตราส่วนที่ส�าคัญในปี	2562

5)	 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการด�าเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต

ภาพรวมธุรกิจหลักของบริษัทฯ ยงัสามารถเติบโตได้จากการปรบัโมเดลธรุกจิให้สอดคล้องกบัเทคโนโลยแีละพฤตกิรรมของผูบ้ริโภค  ในอนาคต 
คาดว่าเม็ดเงินโฆษณาส่วนใหญ่ยังคงใช้กับสื่อโทรทัศน์ โดยสื่อดิจิทัลยังคงเป็นสื่อที่มีการเติบโตต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันในยุคที่ผู้บริโภครับชมคอนเทนต์ผ่านทางดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นหลัก กลุ่มบริษัทฯจึงมีแผนผลิตทั้งเพลงฮิตและคอนเทนต์สู่
แพลตฟอร์มออนไลน์อย่างต่อเนื่อง มีการเพิ่มรูปแบบการจัดคอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรีเพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น รวมไปถึง
การปรับกลยุทธ์ในการขายให้มีช่องทางที่หลากหลาย

ในส่วนของธุรกิจการลงทุน ในสื่อดิจิทัลทีวีและวิทยุ คาดว่าการจัดวางผังออกอากาศให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และการเพิ่มช่องทางการขายไปยัง
ออนไลน์และต่างประเทศจะเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาผลประกอบการในกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น

ทางด้านสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ยังคงเข้มแข็ง อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.24 เท่า ณ สิ้นปี 2562 
ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ดี ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ  สามารถขับเคลื่อนธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคง และเชื่อว่าจะส่งผลให้ผลประกอบการในปี 2563 
เติบโตต่อไป

 2562               2561

  

 1.16        1.06

  36        35

  21.27        25.56

  17        14

  39.03         36.47

  7.40        5.71

  5.15        0.22

  9.31        0.41

  31.97        1.61

  1.76        2.21

  27.51       9.02

  93        82
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รายงาน า ร ง ะ รร าร รายงาน าง าร งน 

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความส�าคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีที่กลุ่มบริษัทฯ ได้ก�าหนดขึ้น รวมทั้งก�ากับดูแลการจัดท�างบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล
ส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
บริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ ท�าหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ให้เกิด
ความเช่ือมัน่ อย่างสมเหตสุมผลต่อความเชือ่ถอืได้ของงบการเงินและสารสนเทศทางการเงิน รวมทัง้ประสิทธภิาพและประสิทธผิลของระบบ
การควบคุมภายในในด้านต่างๆ เช่น การควบคุมดูแลรักษาทรัพย์สิน การท�ารายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รายงานภารกิจและการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว และความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน ฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน เข้าร่วมประชุมเพือ่พจิารณาความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษัิทฯ ประจ�าปี 2562 ทีฝ่่ายบรหิารของบรษิทัฯ ก�าหนดขึน้ 
ตามแนวทางของ ตลท. และสอดคล้องกับหลักการควบคมุภายในของ COSO โดยคณะกรรมการบรษิทัมีความเหน็เช่นเดยีวกบัคณะกรรมการ
ตรวจสอบกล่าวคอื งบการเงนิและรายงานทางการเงนิประจ�าไตรมาสและประจ�าปี 2562 (ซึง่ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัช)ี ของกลุม่บรษิทัฯ 
จดัท�าขึน้ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป มกีารเปิดเผย ข้อมูลอย่างเพียงพอถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ โดยรวมกลุ่มบริษัทฯ มีระบบ
การควบคุมภายในท้ังในด้านการเงินและการปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ ไม่พบข้อบกพร่อง
ของระบบการควบคุมภายในท่ีจะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อความถูกต้อง และความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงิน รวมทัง้
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึง่คณะกรรมการบริษทัได้รายงานความเห็นเก่ียวกับความเพยีงพอของระบบ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ ไว้ในหัวข้อ “การควบคุมภายใน” อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่าย
บริหารมีการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการก�ากับดูแลที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้ระบบดังกล่าวด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

น� บ   ดำ�ร ชั รรม
ร �นกรรมก�รบริษัท

น� � บษบ�  ด� เรอ
ร �นกรรมก�รบริห�รก ม

น� บ   ดำ�ร ชั รรม
ร �นกรรมก�รบริษัท

น� � บษบ�  ด� เรอ
ร �นกรรมก�รบริห�รก ม
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บริ ทั จเอมเอม แกรมม ่จำกดั (มหำ น) และบริ ทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัท่ 31 ธันวำคม 2562 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
สินทรั ย์
สินทรั ย์หมุนเวยน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 451,917,194      538,359,206      186,404,544      302,080,688      
เงินลงทุนชัว่คราว 120,149,721      1,450,957          -                         -                         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,165,293,858   1,125,374,688   981,802,551      891,444,994      
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 38,474,581        27,405,473        9,583,271          6,801,195          
สินคา้คงเหลือ 183,282,339      195,194,189      78,068,170        106,104,096      
เงินทดรองจ่าย 29,692,581        25,390,288        24,282,370        20,999,726        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 89,886,041        74,494,164        30,975,242        18,139,179        
รวมสินทรั ย์หมุนเวยน 2,078,696,315   1,987,668,965   1,311,116,148   1,345,569,878   
สินทรั ย์ ม่หมุนเวยน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2 -                         -                         785,681,939      902,253,920      
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 3 476,366,582      491,564,633      2,191,549,400   2,191,549,400   
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 190,375,328      216,789,925      194,341,357      196,541,357      
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 5 6,554,990          2,546,327          6,554,990          2,546,327          
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                         -                         -                         -                         
ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่าและอุปกร ์ 246,695,406      278,709,927      143,238,638      157,038,448      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7 333,873,282      315,548,287      322,384,646      312,691,602      
สินทรัพย์ าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2 176,426,658      187,382,904      146,394,822      164,631,548      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 160,292,114      192,896,100      55,085,102        86,931,052        
รวมสินทรั ย์ ม่หมุนเวยน 1,590,584,360   1,685,438,103   3,845,230,894   4,014,183,654   
รวมสินทรั ย์ 3,669,280,675   3,673,107,068   5,156,347,042   5,359,753,532   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเ ำะกจิกำร

ง ง านะ าร งน
ร  จ  ร  จำา  า น  ะ ร ย ย
 น   น า  2562
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ง ง านะ าร งน 
ร  จ  ร  จำา  า น  ะ ร ย ย
 น   น า  2562

บริ ทั จเอมเอม แกรมม ่จำกดั (มหำ น) และบริ ทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วนัท่ 31 ธันวำคม 2562 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
หนสินและส่วนของ ู ือหุน
หนสินหมุนเวยน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,245,822,453   1,245,165,064   743,210,652      693,126,676      
รายไดรั้บล่วงหนา้ 338,969,591      213,361,573      193,540,317      103,904,906      
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                         -                         648,200,000      849,000,000      
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ
   ายในหน่ึงปี 2 -                         84,000,000        -                         84,000,000        
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระ
   ายในหน่ึงปี 7,831,633          10,658,318        7,831,633          8,867,100          
าษีเงินไดค้า้งจ่าย 13,700,184        11,203,514        -                         -                         

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2 189,557,092      312,657,990      163,544,247      282,109,877      
รวมหนสินหมุนเวยน 1,795,880,953   1,877,046,459   1,756,326,849   2,021,008,559   
หนสิน ม่หมุนเวยน
เงินกูย้มืระยะยาว - สุท ิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ายในหน่ึงปี 2 298,495,548      466,065,704      298,495,548      466,065,704      
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุท ิจากส่วนท่ี
   ถึงก าหนดช าระ ายในหน่ึงปี 10,822,470        19,987,876        10,822,470        19,987,876        
ส ารองผลประ ยชน์ระยะยาวของพนกังาน 22 232,531,436      166,183,536      192,255,153      138,096,641      
หน้ีสิน าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2 -                         10,253               -                         -                         
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 610,350             -                         600,350             -                         
รวมหนสิน ม่หมุนเวยน 542,459,804      652,247,369      502,173,521      624,150,221      
รวมหนสิน 2,338,340,757   2,529,293,828   2,258,500,370   2,645,158,780   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเ ำะกจิกำร
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ง ง านะ าร งน 
ร  จ  ร  จำา  า น  ะ ร ย ย
 น   น า  2562

บริ ทั จเอมเอม แกรมม ่จำกดั (มหำ น) และบริ ทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วนัท่ 31 ธันวำคม 2562 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
ส่วนของ ู ือหุน
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 819,949,729 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 819,949,729      819,949,729      819,949,729      819,949,729      
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 819,949,729 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 819,949,729      819,949,729      819,949,729      819,949,729      
ส่วนเกินทุน
   ส่วนเกินกวา่มูลค่าหุ้นสามญั 23 1,896,968,197   4,847,628,795   1,896,968,197   4,847,628,795   
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามก หมาย 23, 25 13,719,594        81,994,973        13,719,594        81,994,973        
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) 23, 37 (1,250,403,447)  (4,510,739,690)  169,526,097      (3,032,655,571)  
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (310,913,274)     (269,449,433)     (2,316,945)         (2,323,174)         
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั 1,169,320,799   969,384,374      2,897,846,672   2,714,594,752   
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 161,619,119      174,428,866      -                         -                         
รวมส่วนของ ู ือหุน 1,330,939,918   1,143,813,240   2,897,846,672   2,714,594,752   
รวมหนสินและส่วนของ ู ือหุน 3,669,280,675   3,673,107,068   5,156,347,042   5,359,753,532   

-                         -                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

               

กรรมการ

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเ ำะกจิกำร
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ง ำา ร า น
ร  จ  ร  จำา  า น  ะ ร ย ย
ำา ร ปี น น   น า  2562

บริ ทั จเอมเอม แกรมม่ จำกดั (มหำ น) และบริ ทัย่อย
งบกำ รขำดทุน
สำหรับปสินสุดวนัท่ 31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเ ำะกจิกำร
หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รำย ด
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 26 2,092,832,751  2,754,159,029  336,176,770     292,338,455     
รายไดจ้ากการให้บริการ 26 2,908,604,465  2,820,905,262  2,268,555,025  2,344,107,048  
รายไดจ้ากค่าลิขสิท ิ 26 1,600,781,191  1,295,478,871  1,472,260,341  1,154,724,791  
ดอกเบ้ียรับ 6,197,407         7,210,307         4,480,224         6,690,798         
เงินปันผลรับ 12, 14 -                       -                       70,176,876       76,744,621       
รายไดอ่ื้น 31,831,069       106,597,910     24,499,059       85,053,675       
รวมรำย ด 6,640,246,883  6,984,351,379  4,176,148,295  3,959,659,388  
ค่ำใ จ่ำย
ตน้ทุนขายและบริการ 4,025,043,252  4,364,707,463  2,600,777,989  2,489,571,779  
ค่าใชจ่้ายในการขาย จดัจ าหน่ายและการบริการ 480,171,646     589,968,566     82,914,594       101,598,097     
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,638,093,030  1,624,287,181  1,068,448,172  1,061,318,783  
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                       -                       69,059,956       184,276,978     
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษทัร่วม ( อนกลบั) 14 -                       -                       (10,800,000)      17,100,000       
รวมค่ำใ จ่ำย 6,143,307,928  6,578,963,210  3,810,400,711  3,853,865,637  
กำ รก่อนส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ 
   และบริ ทัร่วม ค่ำใ จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใ จ่ำยภำ เงนิ ด 496,938,955     405,388,169     365,747,584     105,793,751     
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 13 (9,554,853)       (150,301,046)    -                       - 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 14 (1,878,955)       (48,220,118)      -                       -                       
กำ รก่อนค่ำใ จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใ จ่ำยภำ เงนิ ด 485,505,147     206,867,005     365,747,584     105,793,751     
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (21,217,586)      (33,623,759)      (29,389,171)      (46,408,558)      
กำ รก่อนค่ำใ จ่ำยภำ เงนิ ด 464,287,561     173,243,246     336,358,413     59,385,193       
ค่าใชจ่้าย าษีเงินได้ 28 (89,592,187)      (110,250,906)    (61,966,526)      (44,274,754)      
กำ รสำหรับป 374,695,374     62,992,340       274,391,887     15,110,439       

กำรแบ่งปันกำ ร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 341,869,572     15,434,953       274,391,887     15,110,439       
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 32,825,802       47,557,387       

374,695,374     62,992,340       
กำ รต่อหุนขัน นืฐำน 29
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 0.42                  0.02                  0.33                  0.02                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)



รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน) 93

ง ำา ร า น รจ
ร  จ  ร  จำา  า น  ะ ร ย ย
ำา ร ปี น น   น า  2562

บริ ทั จเอมเอม แกรมม่ จำกดั (มหำ น) และบริ ทัย่อย
งบกำ รขำดทุนเบดเสรจ
สำหรับปสินสุดวนัท่ 31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเ ำะกจิกำร
หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กำ รสำหรับป 374,695,374     62,992,340       274,391,887     15,110,439       

กำ รขำดทุนเบดเสรจอืน่:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเท  - สุท ิจาก าษีเงินได้ 1,476,742         292,388            -                       -                       
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 
   - สุท ิจาก าษีเงินได้ 6,229                (67,664)            6,229                (67,664)            
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนใน ายหลงั
   - สุท ิจาก าษีเงินได้ 1,482,971         224,724            6,229                (67,664)            

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมา การตามหลกัค ิต าสตร์
   ประกนั ยั - สุท ิจาก าษีเงินได้ 22, 28 (12,527,713)      8,630,930         (9,151,283)       6,289,167         
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการประมา การตามหลกัค ิต าสตร์
   ประกนั ยัของการร่วมคา้ - สุท ิจาก าษีเงินได้ 13 (5,643,196)       (3,971,193)       -                       -                       
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการประมา การตามหลกัค ิต าสตร์
   ประกนั ยัของบริษทัร่วม - สุท ิจาก าษีเงินได้ 14 (535,643)          -                       -                       -                       
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนใน ายหลงั
    - สุท ิจาก าษีเงินได้ (18,706,552)      4,659,737         (9,151,283)       6,289,167         
กำ รขำดทุนเบดเสรจอืน่สำหรับป (17,223,581)      4,884,461         (9,145,054)       6,221,503         

กำ รขำดทุนเบดเสรจรวมสำหรับป 357,471,793     67,876,801       265,246,833     21,331,942       

กำรแบ่งปันกำ รขำดทุนเบดเสรจรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 324,878,150     19,541,712       265,246,833     21,331,942       
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 32,593,643       48,335,089       

357,471,793     67,876,801       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)96

ง ระ งน
ร  จ  ร  จำา  า น  ะ ร ย ย
ำา ร ปี น น   น า  2562

บริ ทั จเอมเอม แกรมม่ จำกดั (มหำ น) และบริ ทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สำหรับปสินสุดวนัท่ 31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเ ำะกจิกำร
2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมดำเนินงำน
ก าไรก่อน าษี 464,287,561     173,243,246     336,358,413     59,385,193       
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อน าษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคา 91,238,038       92,234,551       49,587,136       53,233,269       
   ค่าตดัจ าหน่าย 119,200,581     118,817,624     50,891,553       45,088,021       
   หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ ( อนกลบั) 48,848,846       (1,877,708)       33,915,290       (1,738,858)       
   อนกลบัการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุท ิท่ีจะไดรั้บ (34,195,684)      (28,554,615)      (36,331,415)      (18,118,621)      
   อนกลบัค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่าและอุปกร ์ -                       (2,899,206)       -                       -                       
   ส ารองสินคา้รับคืน ( อนกลบั) (122,471,990)    144,197,889     (122,303,699)    144,174,012     
   ก าไรจากการช าระบญัชีของบริษทัยอ่ย -                       -                       (1,474,137)       -                       
   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       69,059,956       184,276,978     
   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม ( อนกลบั) -                       -                       (10,800,000)      17,100,000       
   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญเงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ( อนกลบั) -                       -                       (3,825,000)       37,245,000       
   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพยร์อการขาย 610,150            -                       610,150            -                       
   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                       2,880,000         -                       -                       
   ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกร ์ (2,209,251)       (1,631,824)       (179,835)          (2,644,526)       
   เงินปันผลรับ -                       -                       (70,176,876)      (76,744,621)      
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 9,554,853         150,301,046     -                       -                       
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,878,955         48,220,118       -                       -                       
   ค่าใชจ่้ายผลประ ยชน์ระยะยาวของพนกังาน 64,922,161       39,412,107       53,416,747       28,828,802       
   ดอกเบ้ียรับ (6,197,407)       (7,210,307)       (4,480,224)       (6,690,798)       
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 21,217,586       33,623,759       29,389,171       46,408,558       
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 656,684,399     760,756,680     373,657,230     509,802,409     
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (88,768,016)      (360,282,420)    (118,967,783)    (375,477,044)    
   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (11,069,108)      1,156,255         (2,782,076)       1,043,410         
   สินคา้คงเหลือ (83,823,360)      (143,553,840)    7,947,325         (76,805,427)      
   เงินทดรองจ่าย (4,302,293)       (467,893)          (3,282,644)       (7,754,421)       
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 24,153,493       19,668,061       14,820,508       (234,115)          
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (20,366,818)      (8,478,057)       (16,480,059)      (3,003,310)       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
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ง ระ งน  
ร  จ  ร  จำา  า น  ะ ร ย ย
ำา ร ปี น น   น า  2562

บริ ทั จเอมเอม แกรมม่ จำกดั (มหำ น) และบริ ทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สำหรับปสินสุดวนัท่ 31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเ ำะกจิกำร
2562 2561 2562 2561

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (4,659,372)       49,713,818       45,856,812       50,497,141       
   รายไดรั้บล่วงหนา้ 125,608,018     24,534,508       89,635,411       13,569,359       
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (9,117,540)       9,368,341         (4,788,863)       (12,140,498)      
   ส ารองผลประ ยชน์ระยะยาวพนกังาน (178,536)          (53,044,459)      -                       (49,020,550)      
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 610,350            -                       600,350            -                       
 เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 584,771,217     299,370,994     386,216,211     50,476,954       
   จ่ายดอกเบ้ีย (21,255,887)      (33,193,916)      (30,478,769)      (46,071,063)      
   จ่ายชดเชยเลิกจา้ง (5,385,917)       (30,103,971)      (2,170,406)       (20,388,131)      
   จ่าย าษีเงินได้ (112,390,183)    (266,898,129)    (69,193,891)      (233,405,188)    
   เงินสดรับจากการขอคืน าษีเงินได้ 1,214,695         40,074,206       -                       37,131,166       
เงนิสดสุทธิจำก (ใ ปใน) กจิกรรมดำเนินงำน 446,953,925     9,249,184         284,373,145     (212,256,262)    
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
ซ้ืออุปกร ์ (55,466,170)      (85,822,614)      (31,894,154)      (27,628,304)      
เงินสดรับจากการคืนทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       118,972,862     -                       
เงินสดรับจากการคืนทุนในบริษทัร่วม 13,000,000       -                       13,000,000       -                       
เงินสดจ่ายส าหรับการลงทุนเพ่ิมในการร่วมคา้ -                       (220,000,000)    -                       (220,000,000)    
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (4,000,000)       (1,000,000)       (4,000,000)       (1,000,000)       
เงินสดจ่ายส าหรับการลงทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ย -                       -                       (69,986,700)      (150,126,550)    
เงินสดรับจากสิท ิเรียกร้องเงินคืนทุนจากการช าระบญัชีของบริษทัยอ่ย 43,551,278       -                       43,551,278       -                       
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกร ์ 4,198,509         9,388,665         2,033,268         7,101,534         
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                       -                       3,825,000         2,000,000         
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 11,000,000       7,374,215         65,476,614       68,445,043       
เงินสดรับ (จ่าย) แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   จากการลงทุนในบริษทัยอ่ย (66,297,077)      650                   -                       -                       
ดอกเบ้ียรับ 5,879,673         7,210,307         3,968,329         6,250,938         
เงินลงทุนชัว่คราว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (118,698,764)    159,943,370     -                       150,000,000     
เงนิสดสุทธิจำก (ใ ปใน) กจิกรรมลงทุน (166,832,551)    (122,905,407)    144,946,497     (164,957,339)    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
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ง ระ งน  
ร  จ  ร  จำา  า น  ะ ร ย ย
ำา ร ปี น น   น า  2562

บริ ทั จเอมเอม แกรมม่ จำกดั (มหำ น) และบริ ทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สำหรับปสินสุดวนัท่ 31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเ ำะกจิกำร
2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (ลดลง) -                       -                       (200,800,000)    425,500,000     
เงินจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (252,000,000)    (48,000,000)      (252,000,000)    (48,000,000)      
จ่ายช าระหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน (11,992,091)      (12,954,294)      (10,200,873)      (11,668,741)      
จ่ายเงินปันผล (81,994,913)      -                       (81,994,913)      -                       
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (22,053,124)      (31,372,344)      -                       -                       
เงนิสดสุทธิจำก (ใ ปใน) กจิกรรมจัดหำเงนิ (368,040,128)    (92,326,638)      (544,995,786)    365,831,259     
ลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิเ ิม่ขนสุทธิ 1,476,742         292,388            -                       -                       

เงนิสดและรำยกำรเทยบเท่ำเงนิสดลดลงสุทธิ (86,442,012)      (205,690,473)    (115,676,144)    (11,382,342)      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 538,359,206     744,049,679     302,080,688     313,463,030     
เงนิสดและรำยกำรเทยบเท่ำเงนิสดปลำยป 451,917,194     538,359,206     186,404,544     302,080,688     

-                       -                       -                       -                       
ขอมูลกระแสเงนิสดเปิดเ ยเ ิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   ซ้ือทรัพยสิ์นถาวรซ่ึงยงัไม่ไดช้ าระเงิน 5,746,605         1,040,949         5,746,605         1,040,949         
   สินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนจากสญัญาเช่าการเงิน -                       1,789,000         -                       1,789,000         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
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 1 

บริ ัท จเอมเอม แกรมม่ จำกัด มหำ น และบริ ัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
สำหรับปสินสุดวันท่ 3  ธันวำคม 2562 

. ขอมูลทัว่ ป 
 บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ ำกดั (มหำชน) ( บริษทัฯ ) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำใน

ประเท ไทย บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย (รวมเรียกวำ่ “กลุ่มบริษทั”) ด ำเนินธุรกิจบนัเทิงครบวงจร ไดแ้ก่ 
ธุรกิจเพลง ธุรกิจโทรทั น์ดำวเทียม ธุรกิจภำพยนตร์ ธุรกิจโ ม ชอ้ปป้ิง และร่วมลงทุนในธุรกิจอ่ืน                   
ท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ีเลขท่ี 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโ ก) แขวงคลองเตยเหนือ                         
เขตวั นำ กรุงเทพมหำนคร 

2. เกณ ์ในกำรจัดทำงบกำรเงิน 
2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี 

พ. . 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำ กรมพั นำธุรกิจกำรคำ้ลงวนัท่ี 
11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ. . 2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบั
ภำษำองัก ษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณ ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

2.2 เกณ ใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ ำกดั (มหำชน) 
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ บริษทัฯ ) และ บริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ บริษทัยอ่ย ) ดงัต่อไปน้ี  

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเท  

อตัรำร้อยละ 
ของกำรถือหุน้ 

    2561 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทัฯ     
1. บริษทั จี เอม็ เอม็ โ ลด้ิง จ ำกดั ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเท ไทย 100 100 
2. บริษทั จีเอม็เอม็ มิวสิค พบัลิชช่ิง 

 อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 
จดักำรเก่ียวกบัลิขสิทธิเพลง ประเท ไทย 100 100 

3. บริษทั จีเอม็เอม็ ไท หบั จ ำกดั จดทะเบียนเลิกบริษทัและ
อยูร่ะหวำ่งกำรช ำระบญัชี 

ประเท ไทย 51 51 

4. บริษทั แ นทีว ีจ ำกดั  
   (อีกร้อยละ 49 ถือโดยบริษทั จี เอม็ เอม็ 

 โ ลด้ิง จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย) 

ผลิตรำยกำรโทรทั น์ผำ่น
ดำวเทียม 

ประเท ไทย 51 51 
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บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเท  

อตัรำร้อยละ 
ของกำรถือหุน้ 

    2561 
   ร้อยละ ร้อยละ 
5. บริษทั จีอำร์ โวคอล สตูดิโอ จ ำกดั โรงเรียนสอนร้องเพลงและ

ดนตรี 
ประเท ไทย 100 100 

6. บริษทั จีเอม็เอม็ ซีเจ โอ ชอ้ปป้ิง จ ำกดั ขำยส่งและขำยปลีกโดย
โ ษณำผำ่นส่ือและบริกำร
รับค ำสัง่ซ้ือสินคำ้ทำง
โทร พัท ์และอีคอมเมิร์ซ 

ประเท ไทย 100 51 

7. บริษทั เอม็จีเอ จ ำกดั หยดุด ำเนินกำรชัว่ครำว ประเท ไทย 100 100 
8. บริษทั ดิจิตอล เจน จ ำกดั หยดุด ำเนินกำรและ                  

ช ำระบญัชีเสร็จส้ิน                   
เม่ือวนัท่ี 5 สิงหำคม 2562 

ประเท ไทย - 100 

9. บริษทั เอก็ซ์ทรอกำไนเซอร์ จ ำกดั หยดุด ำเนินกำรชัว่ครำว ประเท ไทย 100 100 
10. บริษทั มอร์ มิวสิค จ ำกดั หยดุด ำเนินกำรชัว่ครำว ประเท ไทย 100 100 
11. บริษทั จีดีซี จ ำกดั หยดุด ำเนินกำรชัว่ครำว ประเท ไทย 100 100 
12. บริษทั แซท เทรดด้ิง จ ำกดั ผลิตและจดัจ ำหน่ำยเคร่ือง         

รับสญัญำณโทรทั น์ผำ่น
ดำวเทียมและดิจิตอล ทีว ี

ประเท ไทย 100 100 

13. บริษทั ดิจิสตรีม จ ำกดั หยดุด ำเนินกำรชัว่ครำว ประเท ไทย 100 100 
14. บริษทั ดีทอลค์ จ ำกดั หยดุด ำเนินกำรชัว่ครำว ประเท ไทย 100 100 
15.  บริษทั จีดีเอช หำ้หำ้เกำ้ จ ำกดั ผลิตภำพยนตร์และรำยกำร

โทรทั น ์
ประเท ไทย 51 51 

16. บริษทั ทีน ทอลก์ จ ำกดั หยดุด ำเนินกำรชัว่ครำว ประเท ไทย 100 100 
17. บริษทั เอก็แซ็กท ์จ ำกดั ผลิตรำยกำรโทรทั น ์ ประเท ไทย 100 100 
18. บริษทั ท่ี ้ ำ สตูดิโอ จ ำกดั หยดุด ำเนินกำรชัว่ครำว ประเท ไทย 100 100 
19. บริษทั กงัโ  สตูดิโอ จ ำกดั หยดุด ำเนินกำรชัว่ครำว ประเท ไทย 100 100 
20. บริษทั บรำโว ่สตูดิโอ จ ำกดั หยดุด ำเนินกำรชัว่ครำว ประเท ไทย 100 100 
21. บริษทั โอเอสพี ทีว ีจ ำกดั 
  (อีกร้อยละ 49 ถือโดย บริษทั จีเอม็เอม็  
  ซีเจ โอ ชอ้ปป้ิง จ ำกดั ซ่ึงเป็น                 

 บริษทัยอ่ย) 

ใหบ้ริกำรโครงข่ำยโทรทั น์
ผำ่นดำวเทียม 

ประเท ไทย 51 51 
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บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเท  

อตัรำร้อยละ 
ของกำรถือหุน้ 

    2561 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทั จี เอม็ เอม็ โ ลด้ิง จ ำกดั    
1. บริษทั จีเอม็เอม็ สตูดิโอ จ ำกดั                    หยดุด ำเนินกำรและ                  

ช ำระบญัชีเสร็จส้ิน                   
เม่ือวนัท่ี 5 สิงหำคม 2562 

ประเท ไทย - 100 

. บริษทั แกรมม่ี พบัลิชช่ิง เ ำ้ส์ จ ำกดั หยดุด ำเนินกำรชัว่ครำว ประเท ไทย 100 100 

. บริษทั จีเอม็เอม็ กดูส์ จ ำกดั หยดุด ำเนินกำรชัว่ครำว ประเท ไทย 100 100 
4. บริษทั จี บรอดคำสท ์จ ำกดั ใหบ้ริกำรโครงข่ำยโทรทั น์

ผำ่นดำวเทียม 
ประเท ไทย 100 100 

5. บริษทั จีเอม็เอม็ ดิจิตอล โดเมน จ ำกดั  หยดุด ำเนินกำรชัว่ครำว ประเท ไทย 100 100 
6. บริษทั เมจิค ิ ลม์ จ ำกดั  หยดุด ำเนินกำรชัว่ครำว ประเท ไทย 90.91 90.91 
7. บริษทั โกลบอล มิวสิค แอนด ์มีเดีย 

 (ประเท จีน) จ ำกดั 
หยดุด ำเนินกำรชัว่ครำว เขตบริหำร

พิเ ษ ่องกง 
100 100 

     
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทั จีเอม็เอม็ ดิจิตอล โดเมน จ ำกดั     
1. บริษทั ดิจิตอล อำร์มส์ จ ำกดั หยดุด ำเนินกำรชัว่ครำว ประเท ไทย 100 100 

     
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทั แซท เทรดด้ิง จ ำกดั    
1.  บริษทั จี เอส-วนั จ ำกดั หยดุด ำเนินกำรชัว่ครำว ประเท ไทย 100 100 
2.  บริษทั จีเอม็เอม็ แซท จ ำกดั ใหบ้ริกำรโครงข่ำยโทรทั น์

ผำ่นดำวเทียม 
ประเท ไทย 100 100 

ข) บริษทัฯจะถือวำ่มีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจในกำรสั่งกำร
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี
อ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) ในระหวำ่งปี 2562 ไดมี้กำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงเก่ียวกบับริษทัยอ่ยดงัน้ี 

1. กำรลงทุนเพิ่มในบริษทั จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช้อปป้ิง จ ำกัด (บริษทัย่อย) โดยกำรซ้ือหุ้น
จ ำนวน  2,646,000 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 26.45 บำท จำกผูถื้อหุ้นเดิม ซ่ึงท ำให้สัดส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษทัยอ่ยเปล่ียนแปลงจำกร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 (ดงัรำยละเอียดท่ีแสดงไวใ้น                             
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 12)  
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2. กำรเลิกบริษทัของบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ บริษทั ดิจิตอล เจน จ ำกดั และบริษทั จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอ 
จ ำกัด (ถือหุ้นโดยบริษทัย่อยของบริษทัฯ) ซ่ึงได้ช ำระบัญชีเสร็จส้ินแล้วในระหว่ำงปี
ปัจจุบนั และ บริษทั จีเอ็มเอ็ม ไท หบั จ ำกดั ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทัและอยูใ่นระหวำ่ง
กำรช ำระบญัชี (ดงัรำยละเอียดท่ีแสดงไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 12) 

จ) งบกำรเงินของบริษทัย่อยได้จดัท ำข้ึนโดยใช้นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของ
บริษทัฯ 

ฉ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่ำงประเท แปลงค่ำเป็นเงินบำท
โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยแปลงค่ำเป็น
เงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรำยเดือน ผลต่ำงซ่ึงเกิดข้ึนจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวได้
แสดงไวเ้ป็นรำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเท ” ในงบแสดง
กำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

ช) ยอดคงคำ้งระหวำ่งกลุ่มบริษทั รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงิน
รวมน้ีแลว้ 

ซ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย กำรร่วมคำ้และบริษทัร่วม
ตำมวธีิรำคำทุน 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทเ่ร่ิมม ลบังคับใ ในปปัจจุบัน 

ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษัทได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำน                
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมี                      
ผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 25 2                                 
มำถือป ิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให ้             
มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเท  โดยส่วนใหญ่เป็นกำร
อธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีป ิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวป ิบติัทำงกำรบญัชีกับผูใ้ช้
มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือป ิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั อยำ่งไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่
ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี   
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน บับท่ 5 เร่ือง รำย ดจำกสั ำทท่ำกบัลูกคำ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำน
กำรบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียน

เก่ียวกบับริกำรโ ษณำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเ ษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กิจกำรต้องใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญำท่ีท ำกับลูกคำ้ทุกสัญญำ 
ยกเวน้สัญญำท่ีอยู่ในขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับอ่ืน มำตรฐำนฉบับน้ีได้ก ำหนด
หลกักำร 5 ขั้นตอนส ำหรับกำรรับรู้รำยไดท่ี้เกิดข้ึนจำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ โดยกิจกำรจะรับรู้
รำยไดใ้นจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจกำรคำดวำ่จะมีสิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียน
สินคำ้หรือบริกำรท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคำ้ และก ำหนดให้กิจกำรตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจำรณำ
ขอ้เทจ็จริงและเหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน  

มำตรฐำนฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่จะม ลบังคับใ สำหรับงบกำรเงินทม่รอบระยะเวลำบั ท่
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ มกรำคม 2563 
สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำ ใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำน                                     
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ี                                   
มีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำน                             
ทำงกำรเงินระหว่ำงประเท  โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีป ิบติัทำงกำร
บญัชีและกำรให้แนวป ิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน ยกเวน้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญัซ่ึงสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำม
มำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเท  
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภท
และกำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำ
จำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของ
กิจกำร (  ) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
โดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนั
ควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท ำใหม้ำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำร
บญัชี และแนวป ิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

่ ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัเช่ือว่ำมำตรฐำนฉบบัน้ี จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อ                       
งบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน บับท่ 6 เร่ือง สั ำเ ่ ำ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำ
เช่ำ และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำร
รับรู้รำยกำร กำรวดัมลูค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผู ้
เช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 
เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 
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กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผูใ้ห้เช่ำยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใช้
หลกักำรเช่นเดียวกนักบัมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 

กลุ่มบริษทัคำดวำ่จะน ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือป ิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสม
ของกำรน ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือป ิบติัใช้คร้ังแรก ซ่ึงจะปรับปรุงกบัก ำไร
สะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

่ ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัคำดว่ำกำรน ำมำตรฐำนกำรบญัชีดงักล่ำวมำใช้ จะมีผลกระทบต่อ                                            
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 คือ สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัมีจ ำนวนเพิ่มข้ึน                     
รวมทั้งส้ินประมำณ 731 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัฯ: ประมำณ 372 ลำ้นบำท) และหน้ีสินของ                    
กลุ่มบริษทัมีจ ำนวนเพิ่มข้ึนรวมทั้งส้ินประมำณ 731 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัฯ: ประมำณ 372                      
ลำ้นบำท) 

4. น ยบำยกำรบั ทส่ำคั  
4.  กำรรับรูรำย ด 
 ขาย ค้า 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือบริษทัฯไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัส ำคญัของควำมเป็น
เจำ้ของสินคำ้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกบัสินคำ้โดยไม่รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหกัส่วนลดแลว้  

ราย ้ ากการให้บรการ 

ก) รำยไดจ้ำกกำรผลิตรำยกำรโทรทั น์ผำ่นดำวเทียม และดิจิตอลทีว ี

รำยได้จำกกำรผลิตรำยกำรโทรทั น์ผ่ำนดำวเทียมและดิจิตอลทีวีเป็นรำยได้จำกกำรบริกำร
โ ษณำ ประชำสัมพนัธ์และรับจำ้งผลิตรำยกำรโทรทั น์ ซ่ึงแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบแจง้หน้ี
หลงัจำกหักส่วนลด รำยได้จำกกำรบริกำรโ ษณำและกำรประชำสัมพนัธ์จะรับรู้เป็นรำยได้                        
เม่ือไดใ้หบ้ริกำรออกอำกำ ทำงโทรทั น์ผำ่นดำวเทียมและดิจิตอลทีวีแลว้ ในขณะท่ีรำยไดจ้ำก
กำรรับจำ้งผลิตรำยกำรโทรทั น์จะรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือผลิตเสร็จ 

ข) รำยไดจ้ำกกำรจดัคอนเสิร์ต 

รำยไดจ้ำกกำรจดัคอนเสิร์ตรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือมีกำรแสดงแลว้ 
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ค) รำยไดจ้ำกกำรผลิตภำพยนตร์ 

รำยไดส่้วนแบ่งจำกโรงภำพยนตร์เป็นรำยไดค้่ำผำ่นประตูซ่ึงแบ่งระหวำ่งเจำ้ของโรงภำพยนตร์
กบับริษทัยอ่ย ซ่ึงจะถือเป็นรำยไดต้ำมวนัท่ีฉำยภำพยนตร์ 

รำยไดจ้ำกกำรขำย ิ ลม์ภำพยนตร์และกำรให้บริกำรโ ษณำแสดงมูลค่ำตำมใบก ำกบัสินคำ้ของ
ิ ลม์ภำพยนตร์ท่ีไดส่้งมอบและบริกำรท่ีไดใ้หแ้ลว้หลงัจำกหกัส่วนลด 

รำยได้จำกกำรให้ใช้สิทธิในภำพยนตร์ท่ีคิดค่ำธรรมเนียมเป็นจ ำนวนคงท่ี ซ่ึงผูใ้ช้สิทธิไม่
สำมำรถเรียกคืนได้ และผูใ้ห้สิทธิไม่มีข้อผูกพนัภำยหลงักำรให้ใช้สิทธิจะถือเป็นรำยได้ทั้ ง
จ  ำนวนเม่ือผูใ้ชสิ้ทธิสำมำรถใชสิ้ทธิไดต้ำมสัญญำ 

ง) รำยไดจ้ำกกำรบริหำรและค่ำท่ีปรึกษำ 

รำยไดจ้ำกกำรบริหำรและค่ำท่ีปรึกษำรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้ 

จ) รำยไดค้่ำบริหำร ิลปิน 

รำยไดค้่ำบริหำร ิลปินรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้ 

ฉ) รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรสตูดิโอ 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรสตูดิโอรับรู้เป็นรำยได้เม่ือได้ให้บริกำรแล้ว  โดยพิจำรณำถึงขั้น
ควำมส ำเร็จของงำน 

ช) รำยไดจ้ำกกำรบริกำรรับจดัและบริหำรกิจกรรมและบริกำรจดัหำอุปกรณ์ 

รำยไดจ้ำกกำรบริกำรรับจดัและบริหำรกิจกรรมและบริกำรจดัหำอุปกรณ์รับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือได้
ใหบ้ริกำรแลว้ โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน 

ซ) รำยไดจ้ำกกำรรับจำ้งผลิตและบริกำร 

รำยได้จำกกำรรับจำ้งผลิตและบริกำรรับรู้เป็นรำยได้เม่ือให้บริกำรแล้ว  โดยพิจำรณำถึงขั้น
ควำมส ำเร็จของงำน 

 ราย ้ ากค่าลข  

รำยไดจ้ำกค่ำลิขสิทธิรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือมีสิทธิในกำรรับค่ำลิขสิทธิและสำมำรถประมำณมูลค่ำของ
ค่ำลิขสิทธิไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

 อกเบียรับ 

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณ ค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เ ั ลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 
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4.2 เงินสดและรำยกำรเทยบเท่ำเงินสด 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงิน ำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวนัท่ีได้มำ และไม่มี
ขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

4.3 ลูกหนกำรคำและลูกหนอืน่ 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไป
พิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี  

4.4 สินคำคงเหลอื 
ก) แผ่นซีดี แผ่นวีซีดี แผ่นดีวีดี และยูเอสบีแ ลชไดร ์ แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (วิธีถวัเฉล่ีย

เคล่ือนท่ี) หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ 

ข) ผลิตภณั ์รำยกำรโทรทั น์แสดงมูลค่ำตน้ทุนของรำยกำรทั้งท่ีอยู่ระหว่ำงกำรผลิตและท่ีผลิต
เสร็จพร้อมท่ีจะออกอำกำ  ตน้ทุนของรำยกำรซ่ึงประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยต่ำง  ท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบักำรผลิตรำยกำร รับรู้เป็นตน้ทุนในงบก ำไรขำดทุนเม่ือรำยกำรไดอ้อกอำกำ แลว้ 

ค) มำสเตอร์เทปแสดงมูลค่ำตน้ทุนมำสเตอร์เทปเพลงท่ีอยู่ระหว่ำงกำรผลิตและท่ีผลิตเสร็จแล้ว 
ตน้ทุนดงักล่ำวประกอบดว้ยค่ำใช้จ่ำยต่ำง  ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรผลิตและจะรับรู้เป็น
ตน้ทุนในงบก ำไรขำดทุนเม่ืออลับั้มได้ออกจ ำหน่ำยแล้ว ยกเวน้ตน้ทุนเก่ียวขอ้งกบัเน้ือร้อง 
ท ำนองและเรียบเรียง ท่ีจะถูกโอนเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภำยใตห้วัขอ้ “ลิขสิทธิเน้ือร้องและ
ท ำนองเพลง” 

ง) ผลิตภณั ์ภำพยนตร์และกำร์ตูนแสดงมูลค่ำตน้ทุนของกำรผลิตและถ่ำยท ำภำพยนตร์ท่ีอยู่
ระหว่ำงกำรผลิตและถ่ำยท ำ และจะถูกโอนเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภำยใตห้ัวขอ้ “ลิขสิทธิ
ภำพยนตร์และกำร์ตูน” เม่ือภำพยนตร์และกำร์ตูนออกฉำย  

จ) นิตยสำรและหนังสือเล่มแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (วิธีถัวเฉล่ีย) หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ
แลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ 

ฉ) เคร่ืองรับสัญญำณโทรทั น์ผำ่นดำวเทียมและดิจิตอลทีวีแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (วิธีถวัเฉล่ีย
เคล่ือนท่ี) หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ 

ช) สินคำ้คงเหลืออ่ืนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (วิธีเขำ้ก่อน-ออกก่อนและวิธีถวัเฉล่ีย) หรือมูลค่ำ
สุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ 
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4.5 เงินลงทุน 
ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้แสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ

หลกัทรัพยบ์นัทึกในงบก ำไรขำดทุน  

ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำยแสดงตำมมลูค่ำยติุธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่ำวบนัทึกในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเม่ือได้
จ  ำหน่ำยหลกัทรัพยน์ั้นออกไป   

ค) เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีจะครบก ำหนดช ำระในหน่ึงปี รวมทั้งท่ีจะถือจนครบก ำหนดแสดง
มูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย กลุ่มบริษทัตดับญัชีส่วนเกิน รับรู้ส่วนต ่ำกว่ำมูลค่ำตรำสำร
หน้ีตำมอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจ  ำนวนท่ีตดัจ ำหน่ำย รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรำยกำรปรับกับ                        
ดอกเบ้ียรับ  

ง) เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่อยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงใน
รำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)   

จ) เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวธีิส่วนไดเ้สีย 

ฉ) เงินลงทุนในบริษทัย่อย กำรร่วมคำ้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดง
มูลค่ำตำมวธีิรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)   

มูลค่ำยติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดค ำนวณจำกรำคำเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท ำ
กำรสุดทำ้ยของปี ส่วนมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหน้ีค ำนวณโดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนท่ีประกำ โดย
สมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนค ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของ
หน่วยลงทุน 

กลุ่มบริษทัใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรค ำนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

ในกรณีท่ีมีกำรโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจำกประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง กลุ่มบริษทัจะ
ปรับมูลค่ำของเงินลงทุนดงักล่ำวใหม่โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน     
ผลแตกต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบญัชีและมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนหรือ
แสดงเป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีกำรโอนเปล่ียน 

เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุน 
จะถูกบนัทึกในงบก ำไรขำดทุน 
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4.6 ส่วนปรับปรุงสินทรั ย์เ ่ ำและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 
ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่ำและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผื่อ        
กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี)  

ค่ำเส่ือมรำคำของส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่ำและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุ
กำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณดงัน้ี  

อำยกุำรใหป้ระโยชน์ 
ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่ำ  -  5   ปี 
อุปกรณ์ในกำรด ำเนินงำน  -   5   ปี 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  -   3   ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และเคร่ืองใชส้ ำนกังำน  -   5 และ 7   ปี 
ยำนพำหนะ  -    5   ปี 
อ่ืน   -    5   ปี 

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงำนระหวำ่งก่อสร้ำง และอุปกรณ์ระหวำ่งกำรติดตั้ง 

กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่ำ และอุปกรณ์ ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพย์
หรือคำดว่ำจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเ รษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์
รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย  ์ จะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเม่ือกลุ่มบริษทั            
ตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 

4.7 สินทรั ย์ ม่มตัวตน 
กลุ่มบริษทัตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดัอยำ่งมีระบบตลอดอำยุกำร
ให้ประโยชน์เชิงเ รษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมี   
ขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยน์ั้นเกิดกำรดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำร     
ตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอยำ่งน้อย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำย  
ในงบก ำไรขำดทุน 

กลุ่มบริษทัไม่มีกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์ไม่ทรำบแน่นอนแต่จะใช้
วธีิกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำทุกปีทั้งในระดบัของแต่ละสินทรัพยน์ั้นและในระดบัของหน่วยสินทรัพยท่ี์
ก่อให้เกิดเงินสด กลุ่มบริษัทจะทบทวนทุกปีว่ำสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ำวยงัคงมีอำยุกำรให้
ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน 
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สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ ำกดัมีดงัน้ี 

ก) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ
(ถำ้มี) กลุ่มบริษทัตดัจ ำหน่ำยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดงักล่ำวโดยวธีิเส้นตรงตำมอำยสุัญญำ 

ข) ค่ำสิทธิรำยกำร แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

 ค่ำสิทธิรำยกำรจะถูกบนัทึกเป็นสินทรัพย์และหน้ีสินภำยใต้สัญญำสิทธิเม่ือระยะเวลำของ
สัญญำเร่ิมต้น โดยทรำบมูลค่ำท่ีแน่นอนของค่ำสิทธิและสิทธินั้นอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของ
กิจกำรแลว้ กลุ่มบริษทัตดัจ ำหน่ำยค่ำสิทธิรำยกำรดงักล่ำวโดยวธีิเส้นตรงตำมอำยสุัญญำ  

ค่ำสิทธิรำยกำรประเภทละครท่ีโอนมำจำกสินค้ำคงเหลือ  กลุ่มบริษัทตัดจ ำหน่ำยค่ำสิทธิ
รำยกำรดงักล่ำวในอตัรำร้อยละ 60 ของมูลค่ำตน้ทุนในวนัท่ีออกอำกำ คร้ังแรก ส ำหรับมูลค่ำ
ตน้ทุนส่วนท่ีเหลือ กลุ่มบริษทัตดัจ ำหน่ำยโดยวธีิเส้นตรงเป็นเวลำ 5 ปี 

ค) ลิขสิทธิภำพยนตร์และกำร์ตูน แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อ     
กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) กลุ่มบริษทัตดัจ ำหน่ำยลิขสิทธิดังกล่ำวตำมอตัรำส่วนของกำรใช้งำนใน
ช่องทำงกำรตลำดต่ำง  แต่ไม่เกิน 10 ปี (ส ำหรับลิขสิทธิภำพยนตร์) และ 5 ปี (ส ำหรับลิขสิทธิ
กำร์ตูน) นบัตั้งแต่วนัท่ีออกฉำย 

 ลิขสิทธิเกมและสิทธิอ่ืน  แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อ                                              
กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) กลุ่มบริษทัตดัจ ำหน่ำยลิขสิทธิเกมและสิทธิอ่ืน  ดงักล่ำวโดยวธีิเส้นตรงตำม   
อำยสุัญญำ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์ไม่ทรำบแน่นอนคือ ลิขสิทธิเน้ือร้องและท ำนองเพลง ซ่ึง
แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถำ้มี) ลิขสิทธิเน้ือร้องและ
ท ำนองเพลงมีอำยุกำรให้ประโยชน์ท่ีไม่ทรำบแน่นอน จึงไม่มีกำรตดัจ ำหน่ำยลิขสิทธิเน้ือร้องและ
ท ำนองเพลงแต่จะใชว้ิธีกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำทุกปีทั้งในระดบัของแต่ละสินทรัพยน์ั้นและในระดบั
ของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด กลุ่มบริษทัจะทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์ท่ีไม่ทรำบแน่นอน
ดงักล่ำวทุกปี 

4.8 ค่ำควำมนิยม  
กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของค่ำควำมนิยมในรำคำทุน ซ่ึงเท่ำกบัตน้ทุนกำรรวมธุรกิจส่วนท่ี        
สูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำ หำกมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำสูงกว่ำ
ตน้ทุนกำรรวมธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวำ่น้ีเป็นก ำไรในงบก ำไรขำดทุนทนัที 

กลุ่มบริษทัแสดงค่ำควำมนิยมตำมรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม และจะทดสอบกำรดอ้ยค่ำของ          
ค่ำควำมนิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตำมท่ีมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึน 
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เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัจะปันส่วนค่ำควำมนิยมท่ีเกิดข้ึนจำกกำรรวม
กิจกำรให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด)       
ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึนจำกกำรรวมกิจกำร และกลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินมลูค่ำท่ีคำดวำ่
จะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรำยกำร (หรือกลุ่มของหน่วยของ
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) หำกมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด     
เงินสดต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชี กลุ่มบริษทัจะรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในงบก ำไรขำดทุนและกลุ่ม
บริษทัไม่สำมำรถกลบับญัชีขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำไดใ้นอนำคต 

4.  รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทเ่กย่วของกนั 
 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมกลุ่ม

บริษทั หรือถูกกลุ่มบริษทัควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุม
เดียวกนักบักลุ่มบริษทั 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหำร
ส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของกลุ่มบริษทัท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำน
ของกลุ่มบริษทั 

4.  สั ำเ ่ ำระยะยำว 
สัญญำเช่ำยำนพำหนะและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ได้
โอนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำย ่ ำยทุนดว้ยมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่
มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำหกัค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว 
ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำ
กำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ท่ีเช่ำหรืออำยุของสัญญำเช่ำ แล้วแต่
ระยะเวลำใดจะต ่ำกวำ่ 

สัญญำเช่ำอำคำร และอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กับผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็น
ค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 

4.  เงินตรำต่ำงประเท  
กลุ่มบริษทัแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้น
กำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั รำยกำรต่ำง ของแต่ละกิจกำรท่ีรวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมวดัมูลค่ำดว้ย
สกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น  
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รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเท แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเท ได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้
อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอัตรำแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำร
ด ำเนินงำน 

4. 2 กำรดอยค่ำของสินทรั ย์ 
 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์

หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทัหำกมีขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ และจะท ำ
กำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบ
แน่นอนเป็นรำยปี กลุ่มบริษทัรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์
มูลค่ำต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรม
หกัตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่  

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในงบก ำไรขำดทุน 

 หำกในกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่ำผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของ
สินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลง
ประมำณกำรท่ีใช้ก ำหนดมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนภำยหลังจำกกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ                      
คร้ังล่ำสุด โดยมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจำกกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำตอ้ง
ไม่สูงกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีท่ีควรจะเป็นหำกกิจกำรไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยใ์น
งวดก่อน  กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงั                     
งบก ำไรขำดทุนทนัที 

4. 3 สำรองสินคำรับคืน 
ส ำรองสินค้ำรับคืนประมำณข้ึนโดยพิจำรณำจำกกำรรับคืนสินค้ำท่ีเกิดข้ึนจริงในระหว่ำงปีและ
ค ำนวณข้ึนเป็นสัดส่วนต่อยอดขำยในระหวำ่งปี 

4. 4 ลประ ย น์ นักงำน 

ลปร ย นร ย สัน อง นักงาน 
กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเม่ือเกิด
รำยกำร 
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 ลปร ย น ลังออกจากงาน อง นักงาน  
 คร การ ม บเ  

 กลุ่มบริษทัและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำย
สะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยก
ออกจำกสินทรัพย์ของกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็น
ค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 คร การ ล ร ย หลั ออก าก า  

 กลุ่มบริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน          
ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน 

 กลุ่มบริษทัค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน โดยใชว้ิธีคิดลด   
แต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว้ (    ) โดยผู ้เ ช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำร
ประเมินภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิต ำสตร์ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิต ำสตร์ประกันภัย  ส ำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ  ำนวนในงบก ำไรขำดทุนทนัทีท่ีมีกำรแกไ้ขโครงกำรหรือลดขนำด
โครงกำร หรือเม่ือกิจกำรรับรู้ตน้ทุนกำรปรับโครงสร้ำงท่ีเก่ียวขอ้ง  

4. 5 ประมำณกำรหนสิน 
 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต

ไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนวำ่กลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยำกรเชิงเ รษฐกิจไป
เพื่อปลดเปล้ืองภำระผูกพนันั้น และกลุ่มบริษทัสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพนันั้นได้อย่ำง
น่ำเช่ือถือ  

4. 6 ภำ เงิน ด 
 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำ เงิน ดปัจจุบัน 
 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ 

โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณ ท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำ เงิน ดรอกำรตัดบั  
 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง
นั้น โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  
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 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่
รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำง
ภำษีท่ียงัไม่ได้ใช้ในจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีใน
อนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนและจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่กลุ่มบริษทั
จะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้
ประโยชน ์

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

4. 7 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 
 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะต้องจ่ำยเพื่อ           

โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย                          
(ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัใช้รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำร                        
วดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้
ตอ้งวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้กลุ่มบริษทั
จะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และ
พยำยำมใช้ขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตได้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยุติธรรมนั้น          
ใหม้ำกท่ีสุด  

 ล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินใน            
งบกำรเงินแบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มลูอ่ืนท่ีสำมำรถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำร
ประมำณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบั
ชั้นของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดั
มูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 

าย ประ ง าร งนร
ร  จ  ร  จำา  า น  ะ ร ย ย
ำา ร ปี น น   น า  2562
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5. กำรใ ดุลย นิิจและประมำณกำรทำงบั ทส่ำคั  
 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ่ ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

กำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบ                  
งบกำรเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

 ค่ำเ ือ่หนสงสัยจะสู ของลูกหน 
 ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ่ ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณ

กำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต 
อำยขุองหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเ รษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 ค่ำเ ือ่กำรดอยค่ำของเงินลงทุน 
 กลุ่มบริษทัจะตั้งค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัย่อย กำรร่วมคำ้ บริษทัร่วมและเงินลงทุน

ระยะยำวอ่ืนเม่ือมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระส ำคัญและเป็น                                  
ระยะเวลำนำนหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของกำรด้อยค่ำ กำรท่ีจะสรุปว่ำเงินลงทุนดงักล่ำวไดล้ดลงอย่ำงมี
สำระส ำคญัหรือเป็นระยะเวลำนำนหรือไม่นั้นจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของ ่ ำยบริหำรท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กำรคำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตและกำรประเมินแผนงำนในอนำคตรวมถึงกำรก ำหนด
อตัรำคิดลด และขอ้สมมติท่ีส ำคญั 

 ส่วนปรับปรุงสินทรั ย์เ ่ ำและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 
 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่ำและอุปกรณ์ ่ ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำร

ประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่ำและ
อุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยกุำรใหป้ระโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจำกน้ี ่ ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่ำและอุปกรณ์ใน
แต่ละช่วงเวลำและบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำ
ตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ี ่ ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์
รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 สินทรั ย์ ม่มตัวตนและค่ำตัดจำหน่ำย 
 ในกำรค ำนวณค่ำตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ่ ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำย ุ                        

กำรให้ประโยชน์เชิงเ รษฐกิจและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนั้น และตอ้งทบทวน
อำยกุำรใหป้ระโยชน์ใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน  

 นอกจำกน้ี ่ ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและบนัทึกขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำหำกคำดวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ี ่ ำย
บริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ือง
กบัสินทรัพยน์ั้น 

าย ประ ง าร งนร
ร  จ  ร  จำา  า น  ะ ร ย ย
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 สินทรั ย์ภำ เงิน ดรอกำรตัดบั  
 กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษีและ

ขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่กลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคต
เพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ี ่ ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้ง
ประมำณกำรว่ำบริษทัฯควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดย
พิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

 ลประ ย น์หลงัออกจำกงำนของ นักงำนตำม ครงกำร ลประ ย น์ 
 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน ประมำณข้ึนตำมหลกัคณิต ำสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำ ยัขอ้สมมติฐำนต่ำง  ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึน
เงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทเ่กย่วของกนั 
ในระหวำ่งปี กลุ่มบริษทัมีรำยกำรทำงธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจ
ดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณ ์ตำมท่ีตกลงกนัระหว่ำงกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือ
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ  
 2562 2561  

รำยกำรธุรกิจกบักำรร่วมคำ้    
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ 7 7 (2) 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 284 273 (2) (5) (6) 
รำยไดจ้ำกค่ำลิขสิทธิ 74 41 (3) 
รำยไดอ่ื้น 11 3 (5) 
ค่ำบริกำรจ่ำย 509 390 (5) (6) 
    

รำยกำรธุรกิจกบับริษทัร่วม    
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 1 15 (2) 
ค่ำบริกำรจ่ำย 46 33 (5) 
    

รำยกำรธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรจ่ำย 149 168 (1) (5) (6) 
    

รำยกำรธุรกิจกบัผูบ้ริหำรและกรรมกำร    
ค่ำบริกำรจ่ำย - 1 (3)/(5) 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ  
 2562 2561  

รำยกำรธุรกิจกบับริษทัยอ่ย    
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)    
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 22 26 (2) (4) (5) 
รำยไดจ้ำกค่ำลิขสิทธิ 247 170 (3) 
รำยไดอ่ื้น 3 4 (5) 
ค่ำบริกำรจ่ำย 55 30 (5) 
ดอกเบ้ียจ่ำย 8 13 (7) 
    

รำยกำรธุรกิจกบักำรร่วมคำ้    
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ 7 7 (2) 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 221 216 (2) (5) (6) 
รำยไดจ้ำกค่ำลิขสิทธิ 17 20 (3) 
รำยไดอ่ื้น 11 3 (5) 
ค่ำบริกำรจ่ำย 352 268 (5) (6) 
    

รำยกำรธุรกิจกบับริษทัร่วม    
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรจ่ำย 6 2 (2) 
    

รำยกำรธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรจ่ำย 131 152 (1) (5) (6) 
    

รำยกำรธุรกิจกบัผูบ้ริหำรและกรรมกำร    
ค่ำบริกำรจ่ำย - 1 (3) (5) 

ค ำอธิบำยนโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
(1) รำคำตำมสญัญำซ่ึงอตัรำค่ำเช่ำตำมสญัญำเป็นรำคำท่ีไดรั้บกำรประเมินจำกผูป้ระเมินรำคำอิสระ 
(2) อิงรำคำท่ีคิดกบับุคคลภำยนอกซ่ึงข้ึนอยูก่บัช่วงเวลำขำยและกำรตกลง 
(3) รำคำต่อหน่วยท่ีซ้ือ ขำยไดซ่ึ้งอิงกบัรำคำตลำด 
(4) รำคำทุนบวกอตัรำก ำไรขั้นตน้ 
(5) รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
(6) รำคำตำมสญัญำ 
(7) คิดดอกเบ้ียในอตัรำท่ีไม่ต ่ำกว่ำอตัรำดอกเบ้ียเงิน ำกประจ ำ หรืออตัรำท่ีไม่ต ่ำกว่ำอตัรำเงินกูย้ืม                             

ขั้นต ่ำ ( ) ลบร้อยละ 1 ต่อปีแลว้แต่กรณี 
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ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและกิจกำรท่ีเ ก่ียวข้องกัน  ณ  วันท่ี  31 ธันวำคม 2562 และ 2561                                         
มีรำยละเอียดดงัน้ี  

    (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ลูกหนกำรคำและลูกหนอืน่  กจิกำรทเ่กย่วของกนั

(หมำยเหตุ ) 
    

บริษทัยอ่ย - - 89,589 53,028 
กำรร่วมคำ้ 95,896 118,773 79,151 104,471 
บริษทัร่วม 463 208 73 43 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 350 382 350 382 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 96,709 119,363 169,163 157,924 
เจำหนกำรคำและเจำหนอืน่  กจิกำรทเ่กย่วของกนั

(หมำยเหตุ )     
บริษทัยอ่ย - - 17,087 23,404 
กำรร่วมคำ้ 180,639 159,078 152,500 137,167 
บริษทัร่วม 24,121 7,216 4,200 58 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 6,007 4,858 5,150 4,431 
ผูบ้ริหำรและกรรมกำร - 486 - 486 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 210,767 171,638 178,937 165,546 

เงินใหกูยมื เงินกูยมืกบักจิกำรทเ่กย่วของกัน 
ยอดคงคำ้งของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้ืมระหวำ่งบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2562 และ 2561 และกำรเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี  ในระหวำ่งปี ณ วนัท่ี  
 1 ธนัวำคม 2561 เพ่ิมข้ึน ลดลง 1 ธนัวำคม 2562 

เงนิใหกูยมืแก่กจิกำรทเ่กย่วของกนั          
บริ ัทย่อย     
บริษทั ดิจิสตรีม จ ำกดั 12,000 - - 12,000 
บริษทั แ นทีว ีจ ำกดั 25,245 - (3,825) 21,420 
รวม  37,245 - (3,825) 33,420 
หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (37,245) - 3,825 (33,420) 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ - - - - 

เงินให้กู้ยืมแก่บริษทัย่อยคิดดอกเบ้ียในอตัรำท่ีไม่ต ่ำกว่ำอตัรำดอกเบ้ียเงิน ำกประจ ำ หรืออตัรำท่ี           
ไม่ต ่ำกวำ่อตัรำเงินกูย้มืขั้นต ่ำ ( ) ลบร้อยละ 1 ต่อปีแลว้แต่กรณี 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่  ในระหวำ่งปี ณ วนัที่  
 31 ธนัวำคม 2561 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวำคม 2562 

เงินกูยืมระยะสันจำกกจิกำรท่เกย่วของกนั          
บริ ัทย่อย     
บริษทั เอม็จีเอ จ ำกดั 22,500 - - 22,500 
บริษทั จีเอม็เอม็ มิวสิค พบัลิชช่ิง อินเตอร์      
เนชัน่แนล จ ำกดั 82,000 93,000 (72,000) 103,000 

บริษทั จีเอม็เอม็ โ ลด้ิง จ ำกดั 128,000 44,700 (40,800) 131,900 
บริษทั ดิจิตอล เจน จ ำกดั 5,500 - (5,500) - 
บริษทั มอร์ มิวสิค จ ำกดั 7,000 - (1,200) 5,800 
บริษทั แซท เทรดด้ิง จ ำกดั 132,000 91,000 (29,000) 194,000 
บริษทั จีดีเอช หำ้หำ้เกำ้ จ ำกดั 130,000 - (130,000) - 
บริษทั จีเอม็เอม็ ซีเจ โอ ช็อปป้ิง จ ำกดั 70,000 - (70,000) - 
บริษทั เอก็แซ็กท ์จ ำกดั 110,000 12,000 - 122,000 
บริษทั ทีนทอลก์ จ ำกดั 27,000 1,000 - 28,000 
บริษทั จีอำร์ โวคอล สตูดิโอ จ ำกดั - 9,000 - 9,000 
บริษทั ท่ี ้ ำ สตูดิโอ จ ำกดั 45,000 1,000 (37,000) 9,000 
บริษทั กงัโ  สตูดิโอ จ ำกดั 45,000 1,000 (37,000) 9,000 
บริษทั บรำโว ่สตูดิโอ จ ำกดั 45,000 4,000 (37,000) 12,000 
บริษทั จีดีซี จ ำกดั - 2,000 - 2,000 
รวม  849,000 258,700 (459,500) 648,200 

เงินกูย้ืมจำกบริษทัย่อยคิดดอกเบ้ียในอตัรำท่ีไม่ต ่ำกว่ำอตัรำดอกเบ้ียเงิน ำกประจ ำ หรืออตัรำท่ีไม่             
ต ่ำกวำ่อตัรำเงินกูย้มืขั้นต ่ำ ( ) ลบร้อยละ 1 ต่อปีแลว้แต่กรณี 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนท่ี
ใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 88,305 66,198 85,648 65,048 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 7,404 1,919 7,384 1,914 
รวม 95,709 68,117 93,032 66,962 
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ภำระค ้ำประกนักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

กลุ่มบริษทัมีภำระจำกกำรค ้ำประกนัให้กบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบ    
งบกำรเงินขอ้ 32.5 

7. เงินสดและรำยกำรเทยบเท่ำเงินสด  
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
เงินสดและเงิน ำกธนำคำร 451,915 368,357 186,403 132,079 
เงินลงทุนระยะสั้น 2 170,002 2 170,002 
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 451,917 538,359 186,405 302,081 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 เงิน ำกออมทรัพย ์เงิน ำกประจ ำ และเงินลงทุนระยะสั้นมีอตัรำดอกเบ้ีย
ระหวำ่งร้อยละ 0.10 ถึง 1.20 ต่อปี (2561: ร้อยละ 0.10 ถึง 1.30 ต่อปี) (เฉพำะบริษทัฯ  ร้อยละ 0.10 ถึง 
1.20 ต่อปี 2561: ร้อยละ 0.10 ถึง 1.30 ต่อปี) 

8. เงินลงทุน ั่วครำว 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
เงิน ำกประจ ำธนำคำร 120,150 - - - 
เงินลงทุนระยะสั้น - 1,451 - - 
รวมเงินลงทุนชัว่ครำว 120,150 1,451 - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เงินลงทุนชัว่ครำวมีผลตอบแทนระหวำ่งร้อยละ 1.25 ถึง 1.70 ต่อปี (2561: 
ร้อยละ 0.46 ถึง 2.38 ต่อปี) (เฉพำะบริษทัฯ  ไม่มี 2561: ไม่มี) 
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. ลูกหนกำรคำและลูกหนอืน่ 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

ลูกหนกำรคำ - กจิกำรทเ่กย่วของกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 24,291 59,453 69,777 77,837 
คำ้งช ำระ      
ไม่เกิน 3 เดือน 5,276 2,966 1,525 4,235 
3 - 6 เดือน - - - 428 
6 - 12 เดือน - - 36 - 
มำกกวำ่ 12 เดือน 625 562 13,867 14,509 

รวม 30,192 62,981 85,205 97,009 
หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - - (13,867) (13,867) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 30,192 62,981 71,338 83,142 
ลูกหนกำรคำ - กจิกำรท่ ม่เกย่วของกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 380,253 379,311 307,363 281,439 
คำ้งช ำระ      
ไม่เกิน 3 เดือน 140,352 234,469 104,622 171,434 
3 - 6 เดือน 24,929 32,923 22,167 6,440 
6 - 12 เดือน 28,868 47,060 25,975 33,535 
มำกกวำ่ 12 เดือน 208,093 164,192 80,375 51,205 

รวม 782,495 857,955 540,502 544,053 
หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (238,876) (193,271) (108,775) (77,352) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 543,619 664,684 431,727 466,701 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 573,811 727,665 503,065 549,843 
ลูกหนอืน่     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27,827 31,909 33,470 33,982 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 72,028 76,167 39,833 37,376 
เงินปันผลคำ้งรับจำกบริษทัยอ่ย - - 25,999 21,299 
รำยไดค้ำ้งรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 38,690 24,473 38,356 19,501 
รำยไดค้ำ้งรับ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 492,607 301,586 379,734 265,607 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 631,152 434,135 517,392 377,765 
หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (39,669) (36,425) (38,654) (36,163) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 591,483 397,710 478,738 341,602 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 1,165,294 1,125,375 981,803 891,445 
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. สินคำคงเหลอื 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 

รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้
เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ-สุทธิ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
แผน่ซีดี,แผน่วซีีดี, แผน่ดีวดีี 
และยเูอสบีแ ลชไดร ์  125,201 170,013 (117,850) (143,990) 7,351 26,023 

ผลิตภณั ภ์ำพยนตร์และกำร์ตูน 39,796 24,257 - - 39,796 24,257 
งำนระหวำ่งท ำ 89,392 101,307 (17,522) (17,522) 71,870 83,785 
หนงัสือ ส่ือกำรเรียนกำรสอน       
และนิตยสำร - 1,057 - (1,057) - - 

เคร่ืองรับสญัญำณโทรทั น ์       
    ผำ่นดำวเทียมและดิจิตอลทีว ี 29,052 25,358 (6,642) (3,470) 22,410 21,888 
อ่ืน  42,178 49,734 (323) (10,493) 41,855 39,241 
รวม 325,619 371,726 (142,337) (176,532) 183,282 195,194 
 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้
เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ-สุทธิ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
แผน่ซีดี,แผน่วซีีดี, แผน่ดีวดีี 
และยเูอสบีแ ลชไดร ์  125,222 170,039 (117,850) (143,990) 7,372 26,049 

งำนระหวำ่งท ำ 88,218 97,577 (17,522) (17,522) 70,696 80,055 
อ่ืน  - 10,191 - (10,191) - - 
รวม 213,440 277,807 (135,372) (171,703) 78,068 106,104 

ในปี 2562 กลุ่มบริษทัมีกำรบนัทึกกลบัรำยกำรปรับลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือเป็นจ ำนวน 34 ลำ้นบำท 
(2561: 29 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 36 ลำ้นบำท 2561: 18 ลำ้นบำท) โดยน ำไปหกัจำกมูลค่ำของ
สินคำ้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในระหวำ่งปี 
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. สินทรั ย์หมุนเวยนอืน่ 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ภำษีซ้ือรอเรียกคืน 46,775 49,766 - 1,977 
ภำษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ำย 39,228 19,868 27,749 11,641 
อ่ืน  3,883 4,860 3,226 4,521 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 89,886 74,494 30,975 18,139 

2. เงินลงทุนในบริ ัทย่อย 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทั ทุนเรียกช ำระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ                      

ในระหวำ่งปี 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 (ลำ้นบำท) (ลำ้นบำท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บจก  เอม็จีเอ    10.5 10.5 100 100 10,500 10,500 1,500 - 
บจก  ดิจิตอล เจน - 5 - 100 - 5,000 - - 
บจก  เอก็ซ์ทรอกำไนเซอร์ 1 1 100 100 999 999 - - 
บจก  มอร์ มิวสิค 1 1 100 100 1,000 1,000 1,400 - 
บจก  จี เอม็ เอม็ โ ลด้ิง 100 100 100 100 100,000 100,000 - - 
บจก  จีเอม็เอม็ มิวสิค พบัลิชช่ิง  
อินเตอร์เนชัน่แนล 5 5 100 100 4,999 4,999 28,998 27,998 

บจก  จีเอม็เอม็ ไท หบั 3 3 51 51 67,907 67,907 - 17,350 
บจก  แ นทีวี  200 200 51 51 83,777 83,777 - - 
บจก  จีอำร์ โวคอล สตูดิโอ 5 5 100 100 2,525 2,525 - - 
บจก  จีเอม็เอม็ ซีเจ โอ ชอ้ปป้ิง  356 356 100 51 251,751 181,764 - - 
บจก  จีดีซี 47 47 100 100 46,814 46,814 - - 
บจก  แซท เทรดด้ิง  5,935 5,935 100 100 5,935,000 5,935,000 - - 
บจก  ดิจิสตรีม 1 1 100 100 1,000 1,000 - - 
บจก  จีดีเอช ห้ำห้ำเกำ้ 150 150 51 51 76,500 76,500 22,950 15,300 
บจก  ดีทอลค์ 1 1 100 100 19,392 19,392 1,979 - 
บจก  เอก็แซ็กท ์ 60 60 100 100 81,979 81,979 13,350 12,300 
บจก  ทีน ทอลก์ 40 40 100 100 44,260 44,260 - - 
บจก  โอเอสพี ทีวี 0.25 0.25 51 51 127 127 - - 
บจก  ท่ี ้ ำ สตูดิโอ 12.5 50 100 100 12,500 50,000 - - 
บจก  กงัโ  สตูดิโอ 12.5 50 100 100 12,500 50,000 - - 
บจก  บรำโว ่สตูดิโอ 12.5 50 100 100 12,500 50,000 - - 
รวม     6,766,030 6,813,543 70,177 72,948 
หกั ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน    (5,980,348) (5,911,289)   
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ   785,682 902,254   
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 ในระหว่ำงปีปัจจุบัน เงินลงทุนในบริษัทย่อยตำมท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีกำร
เปล่ียนแปลงดงัต่อไปน้ี 
การล เ ่มใ บร ั ย่อย 

บริษทัผูล้งทุน บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 
เงินลงทุน รำยละเอียด จ ำนวนเงิน 

   (ร้อยละ)  (พนับำท) 
บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี 
จ  ำกดั (มหำชน) 

บริษทั จีเอม็เอม็ ซีเจ        
โอ ชอ้ปป้ิง จ ำกดั 

 ขำยส่งและขำยปลีกโดย
โ ษณำผำ่นส่ือและบริกำร
รับค ำสัง่ซ้ือสินคำ้ทำง
โทร พัท ์และอีคอมเมิร์ซ 

 ซ้ือหุ้นจ ำนวน 2,646,000 หุ้นใน
รำคำหุ้นละ 26.45 บำท จำก    
ผูถื้อหุ้นเดิม ท ำให้สดัส่วน
กำรลงทุนในบริษทัยอ่ย
ดงักล่ำวเปล่ียนแปลงจำก
ร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 

69,987 

การล ขอ บร ั ย่อย 

บริษทัผูล้งทุน บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน
เงินลงทุน รำยละเอียด จ ำนวนเงิน 

   (ร้อยละ)  (พนับำท) 
บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี 
จ  ำกดั (มหำชน) 

บริษทั ท่ี ้ ำ สตูดิโอ 
จ ำกดั 

หยดุด ำเนินกำรชัว่ครำว 100 ลดทุนและคืนเงินแก่ผูถื้อหุ้น 
จ ำนวน 499,997 หุ้น หุ้นละ 
75 บำท ซ่ึงกำรลดทุน
ดงักล่ำวไม่ไดท้  ำให้สดัส่วน
กำรลงทุนของบริษทัฯ
เปล่ียนแปลงแต่อยำ่งใด 

37,500 

บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี 
จ  ำกดั (มหำชน) 

บริษทั กงัโ  สตูดิโอ 
จ ำกดั 

หยดุด ำเนินกำรชัว่ครำว 100 ลดทุนและคืนเงินแก่ผูถื้อหุ้น
จ ำนวน 499,997 หุ้น หุ้นละ                   
75 บำท ซ่ึงกำรลดทุนดงักล่ำว
ไม่ไดใ้ห้สดัส่วนกำรลงทุน
ของบริษทัฯเปล่ียนแปลง                  
แต่อยำ่งใด 

37,500 

บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี 
จ  ำกดั (มหำชน) 

บริษทั บรำโว ่สตูดิโอ 
จ ำกดั 

หยดุด ำเนินกำรชัว่ครำว  ลดทุนและคืนเงินแก่ผูถื้อหุ้น 
จ ำนวน 499,997 หุ้น หุ้นละ 
75 บำท ซ่ึงกำรลดทุน
ดงักล่ำวไม่ไดท้  ำให้สดัส่วน
กำรลงทุนของบริษทัฯ
เปล่ียนแปลงแต่อยำ่งใด 

37,500 
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บร ั ย่อย ี่เลกบร ั  

บริษทัผูล้งทุน บริษทัยอ่ย 
สดัส่วน                           
เงินลงทุน รำยละเอียด 

  (ร้อยละ)  
บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี 
จ ำกดั (มหำชน) 

บริษทั ดิจิตอล เจน 
จ ำกดั 

100 จดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพำณิชย ์                      
เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2562 บริษทัจดทะเบียน
เสร็จส้ินกำรช ำระบญัชี เม่ือวนัท่ี 5 สิงหำคม 
2562 และคืนเงินลงทุนแก่ผูถื้อหุน้จ ำนวน                       
6 ลำ้นบำท 

บริษทั จี เอม็ เอม็ แกรมม่ี 
จ ำกดั (มหำชน) 

บริษทั จีเอม็เอม็ 
ไท หบั จ ำกดั 

51 จดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพำณิชย ์                       
เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2562 

บริษทั จี เอม็ เอม็ โ ลด้ิง 
จ ำกดั 

บริษทั จีเอม็เอม็ 
สตูดิโอ จ ำกดั 

100 จดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 
27 มิถุนำยน 2562  บริษทัจดทะเบียนเสร็จส้ิน
กำรช ำระบญัชีเม่ือวนัท่ี 5 สิงหำคม 2562 และ                              
คืนเงินลงทุนแก่ผูถื้อหุน้จ ำนวน 42 ลำ้นบำท 

 ในระหว่ำงปีปัจจุบนั บริษทัฯได้บนัทึกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัย่อยเพิ่มเติมเป็น
จ ำนวนประมำณ 69 ลำ้นบำท (2561: 184 ลำ้นบำท)  

3. เงินลงทุนในกำรร่วมคำ 
13.1 รำยละเอียดของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจกำรท่ีกลุ่มบริษัทและบริษัทอ่ืนควบคุมร่วมกัน                                
มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 
มลูค่ำตำมบญัชี 

ตำมวธีิส่วนไดเ้สีย 
  2562 2561 2562 2561 2562 2561 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั เดอะ วนั เอน็เตอร์
ไพรส์ จ ำกดั 

ผลิตรำยกำรโทรทั น์และ
ออกอำกำ ในระบบดิจิตอล 

31.27 31.27 1,191,549 1,191,549 348,460 288,966 

บริษทั จีเอม็เอม็ 
แชนแนล โ ลด้ิง 
จ ำกดั 

ผลิตรำยกำรโทรทั น์และ
ออกอำกำ ในระบบดิจิตอล 

50.00 .00 361,700 361,700 127,907 202,599 

รวม    1,553,249 1,553,249 476,367 491,565 
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  (หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน 
มลูค่ำตำมบญัชี                                
ตำมวธีิรำคำทุน 

  2562 2561 2562 2561 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั เดอะ วนั เอน็เตอร์ไพรส์ 

จ ำกดั 
ผลิตรำยกำรโทรทั น์และ
ออกอำกำ ในระบบดิจิตอล 31.27 31.27 1,191,549 1,191,549 

บริษทั จีเอม็เอม็ แชนแนล                        
โ ลด้ิง จ ำกดั  

ผลิตรำยกำรโทรทั น์และ
ออกอำกำ ในระบบดิจิตอล 50.00 .00 1,000,000 1,000,000 

รวม    2,191,549 2,191,549 

13.2 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 
 ในระหวำ่งปี กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จจำกกำรลงทุนในกำรร่วมคำ้ในงบกำรเงินรวม

และรับรู้เงินปันผลรับจำกกิจกำรดงักล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ดงัน้ี 
    (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

กำรร่วมคำ้ 

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำก 
เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

ในระหวำ่งปี 

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) 
เบด็เสร็จอ่ืนจำกเงินลงทุน                
ในกำรร่วมคำ้ในระหวำ่งปี 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 
ในระหว่ำงปี 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
บริษทั เดอะ วนั เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั 60,980 13,388 (1,486) (228) - - 
บริษทั จีเอม็เอม็ แชนแนล โ ลด้ิง        
 จ ำกดั  (70,535) (163,689) (4,157) (3,743) - - 

รวม (9,555) (150,301) (5,643) (3,971) - - 

13.3 ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปของกำรร่วมคำ้ท่ีมีสำระส ำคญั 
สรุปรำยกำรแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 

   (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 กลุ่มบริษทั เดอะ วนั                    

เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั 
กลุ่มบริษทั จีเอม็เอม็ 
แชนแนล โ ลด้ิง จ ำกดั 

 2562 2561 2562 2561 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 198 482 170 209 
สินทรัพยห์มุนเวียน 1,135 1,156 965 969 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,835 3,654 1,400 1,989 
รวมสินทรัพย ์ 4,168 5,292 2,535 3,167 
เงินกูย้ืมระยะสั้น (80) - (625) (430) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (688) (702) (943) (765) 
เงินกูย้ืมระยะยำว (1,848) (2,297) (899) (898) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (76) (991) (109) (997) 
รวมหน้ีสิน (2,692) (3,990) (2,576) (3,090) 
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   (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 กลุ่มบริษทั เดอะ วนั                    

เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั 
กลุ่มบริษทั จีเอม็เอม็ 
แชนแนล โ ลด้ิง จ ำกดั 

 2562 2561 2562 2561 
สินทรั ย์สุทธิ 476 3 2 4  77 
สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 31.27 31.27 50.00 50.00 
สัดส่วนตำมส่วน ดเสยของกจิกำรในสินทรั ย์สุทธิ 462 4 7 2  3  
กำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนัและอ่ืน  (114) (118) - - 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - 149 164 
มูลค่ำตำมบั ของส่วน ดเสยของกจิกำรในกำรร่วมคำ 348 28  28 2 3 

สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 กลุ่มบริษทั เดอะ วนั  

เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั 
กลุ่มบริษทั จีเอม็เอม็ 
แชนแนล โ ลด้ิง จ ำกดั 

 2562 2561 2562 2561 
รำยได ้ 2,782 2,773 2,551 2,189 
ตน้ทุนขำยและบริกำร (1,524) (1,705) (1,640) (1,455) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริกำร (186) (260) (195) (220) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (707) (624) (764) (646) 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน (103) (145) (80) (92) 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 262 39 (128) (224) 
รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ภำษีเงินได ้ (84) (10) 19 (71) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 178 29 (109) (295) 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (4) (1) (8) (8) 
กำ รขำดทุนเบดเสรจรวม 74 28 7  3 3  

 บริษทั วนั สำมสิบเอ็ด จ ำกดั (“วนั สำมสิบเอ็ด ) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ 
จ ำกดั ไดรั้บใบอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพื่อให้บริกำรโทรทั น์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลประเภท
บริกำรธุรกิจระดบัชำติ ( ใบอนุญำต ) หมวดหมู่ทัว่ไปแบบควำมคมชดัสูง จำกคณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทั น์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ( กสทช ) ใบอนุญำตดงักล่ำวมีอำย ุ
15 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 25 เมษำยน 2557 ถึงวนัท่ี 24 เมษำยน 2572 โดย วนั สำมสิบเอ็ด จะตอ้งช ำระ
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีจ ำนวน 3,320 ล้ำนบำท (ยงัไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)                           
ตำมเง่ือนไขท่ีกสทช.ก ำหนด  
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 บริษทั จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ ำกัด (“จีเอ็มเอ็ม แชนแนล”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั จีเอ็มเอ็ม 
แชนแนล โ ลด้ิง จ ำกัด ได้รับใบอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพื่อให้บริกำรโทรทั น์ภำคพื้นดิน                           
ในระบบดิจิตอลประเภทบริกำรธุรกิจระดับชำติหมวดหมู่ทั่วไปแบบควำมคมชัดปกติ  จำก
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทั น์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ( กสทช ) 
ใบอนุญำตดงักล่ำวมีอำย ุ15 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 25 เมษำยน 2557 ถึงวนัท่ี 24 เมษำยน 2572โดย จีเอ็ม
เอ็ม แชนแนล จะตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้ใชค้ล่ืนควำมถ่ีจ ำนวน 2,290 ลำ้นบำท (ยงัไม่
รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) ตำมเง่ือนไขท่ีกสทช.ก ำหนด  

นอกจำกน้ี วนั สำมสิบเอ็ด และ จีเอ็มเอ็ม แชนแนล ยงัมีหน้ำท่ีตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 
ค่ำธรรมเนียมอ่ืน และน ำส่งเงินรำยปีเขำ้กองทุนวิจยัและพั นำกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทั น์ 
และกิจกำรโทรคมนำคมเพื่อประโยชน์สำธำรณะ ตำมประกำ  กสทช  และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตำมประกำ ในรำชกิจจำนุเบกษำเม่ือวนัท่ี 11 เมษำยน 2562 คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง 
กิจกำรโทรทั น์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช ) ได้ก ำหนดหลักเกณ ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ีเก่ียวกบักำรคืนใบอนุญำตและค่ำชดเชยให้แก่ผูรั้บใบอนุญำตท่ีประสงค์จะคืนใบอนุญำต 
กำรยกเวน้ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้ผูรั้บใบอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี รวมทั้ งกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำร                  เช่ำใช้โครงข่ำยโทรทั น์ประเภทท่ีใช้คล่ืนควำมถ่ีภำคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล ( ) อย่ำงไรก็ตำม ่ ำยบริหำรของกำรร่วมค้ำทั้ง 2 แห่งไม่มีควำมประสงค์ท่ีจะคืน
ใบอนุญำตและจะด ำเนินธุรกิจใหบ้ริกำรโทรทั น์ในระบบดิจิตอลต่อเน่ืองต่อไป  
ณ วนัท่ี 11 เมษำยน 2562 วนั สำมสิบเอ็ด และ จีเอ็มเอ็ม แชลแนล ไดป้รับปรุงรำยกำรจำกผลกระทบ
ท่ีไดรั้บยกเวน้ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้ผูรั้บใบอนุญำตให้ใชค้ล่ืนควำมถ่ีสองงวดสุดทำ้ย (งวดท่ี 5 
และงวดท่ี 6) ของรำคำท่ีเกินกวำ่รำคำขั้นต ่ำหรือรำคำเร่ิมตน้ตำมประกำ ท่ียงัไม่ไดจ่้ำย ส่งผลให้ส่วน
แบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทั เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั เพิ่มข้ึนเป็นจ ำนวน 5 ลำ้นบำท และ
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทั จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โ ลด้ิง จ ำกดั ลดลงเป็นจ ำนวน 8 ลำ้นบำท 
กำรปรับปรุงรำยกำรดงักล่ำวไดถู้กบนัทึกในระหวำ่งปี 2562 

ทั้งน้ี ในระหว่ำงปี 2562 วนั สำมสิบเอ็ด ได้จ่ำยช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี                   
ครบจ ำนวนแลว้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 จีเอ็มเอ็ม แชนแนล มียอดคงเหลือค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้ใช ้                         
คล่ืนควำมถ่ีในส่วนของรำคำขั้นต ่ำ และส่วนท่ีเกินรำคำขั้นต ่ำตำมเง่ือนไขท่ี กสทช  ก ำหนดภำยในปี 2564 
เป็นจ ำนวน 19 ลำ้นบำท และ 191 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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14.2 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนและเงินปันผลรับ 

 ในระหวำ่งปี กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จจำกกำรลงทุนในบริษทัร่วมในงบกำรเงินรวม
และรับรู้เงินปันผลรับจำกบริษทัร่วมดงักล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ดงัน้ี 

     (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน)                       
จำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหวำ่งปี 

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) 
เบด็เสร็จอ่ืนจำกเงินลงทุน 
ในบริษทัร่วมในระหวำ่งปี 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 
ในระหว่ำงปี 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
บริษทั ซีเนริโอ จ ำกดั (25,263) (6,172) (313) - - 1,750 
บริษทั นำดำว บำงกอก จ ำกดั 10,834 7,183 (64) - - - 
บริษทั แ มมิล่ี โน ำว จ ำกดั 10,800 (49,984) - - - 2,047 
บริษทัร่วมอ่ืน 1,750 753 (159) - - - 

รวม (1,879) (48,220) (536) - - 3,797 

14.3 ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษทัร่วมท่ีมีสำระส ำคญั 

 สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน 
(หน่วย : ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 บริษทั ซีเนริโอ จ ำกดั บริษทั แ มมิล่ี โน ำว จ ำกดั 
 2562 2561 2562 2561 
สินทรัพยห์มุนเวียน 142 256 12 38 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 714 707 - 3 
หน้ีสินหมุนเวียน (55) (71) - (25) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (161) (150) - - 
สินทรั ย์สุทธิ 64  742 2 6 
สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 25 25 50 50 
สัดส่วนตำมส่วน ดเสยของกจิกำร 
ในสินทรั ย์สุทธิ 6  86 6 8 

กำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนัและอ่ืน  (1) (1) - - 
มูลค่ำตำมบั ของส่วน ดเสยของกจิกำร              
ในบริ ทัร่วม 5  85 6 8 
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 สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ  
(หน่วย : ลำ้นบำท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 บริษทั ซีเนริโอ จ ำกดั บริษทั แ มมิล่ี โน ำว จ ำกดั 
 2562 2561 2562 2561 

รำยได ้ 250 288 16 182 
ก ำไร (ขำดทุน)  (101) (55) 14 (62) 

5. เงินลงทุนระยะยำวอืน่ 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2562 2561 
 รำคำทุน มลูค่ำยติุธรรม รำคำทุน มลูค่ำยติุธรรม 

หลกัทรั ย์เ ือ่ขำย     
   กองทุนเปิดทิสโกต้รำสำรหน้ีปันผล 3,197 482 3,197 484 
   บริษทั บีอีซี เวิลด ์จ ำกดั (มหำชน) 236 59 236 48 
   รวม  3,433 541 3,433 532 
   บวก  ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจำก                           

 กำรเปล่ียนแปลงมลูค่ำเงินลงทุน (2,892)  (2,901)  
   หลกัทรัพยเ์ผื่อขำยสุทธิ  541  532  
เงนิลงทุนทั่ว ป     
   บริษทั สยำมเทเลมำร์เกต็ต้ิง จ ำกดั 3,000  3,000  
บริษทั ประชำรัฐรักสำมคัคี วิสำหกิจ 
 เพ่ือสงัคม (ประเท ไทย) จ ำกดั 1,000  1,000  

   บริษทั ซีทีเอช จ ำกดั (มหำชน) 1,030,340  1,030,340  
   รวม 1,034,340  1,034,340  
   หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน (1,033,340)  (1,033,340)  
   เงินลงทุนทัว่ไปสุทธิ 1,000  1,000  
เงนิลงทุนอืน่     
   สลำกออมสิน 5,014  1,014  
 รวม 5,014  1,014  
รวมเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน - สุทธิ 6,555  2,546  
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 
 รำคำทุน มลูค่ำยติุธรรม รำคำทุน มลูค่ำยติุธรรม 

หลกัทรั ย์เ ือ่ขำย     
   กองทุนเปิดทิสโกต้รำสำรหน้ีปันผล 3,197 482 3,197 484 
   บริษทั บีอีซี เวิลด ์จ ำกดั (มหำชน) 236 59 236 48 
   รวม 3,433 541 3,433 532 
   บวก  ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจำก                 

  กำรเปล่ียนแปลงมลูค่ำเงินลงทุน (2,892)  (2,901)  
   หลกัทรัพยเ์ผื่อขำยสุทธิ 541  532  
เงนิลงทุนทั่ว ป     
   บริษทั สยำมเทเลมำร์เกต็ต้ิง จ ำกดั 3,000  3,000  
 บริษทั ประชำรัฐรักสำมคัคี วิสำหกิจ           

เพ่ือสงัคม (ประเท ไทย) จ ำกดั 1,000  1,000  
   หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน (3,000)  (3,000)  
   เงินลงทุนทัว่ไปสุทธิ 1,000  1,000  
เงนิลงทุนอืน่     
 สลำกออมสิน 5,014  1,014  
 รวม 5,014  1,014  
รวมเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน - สุทธิ 6,555  2,546  

 กลุ่มบริษทัไดน้ ำใบหุน้ทั้งหมดของบริษทั ซีทีเอช จ ำกดั (มหำชน) ไปค ้ำประกนัวงเงินกูย้ืมกบัธนำคำร
พำณิชยแ์ห่งหน่ึง ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัตอ้งป ิบติัตำมขอ้ก ำหนดและขอ้จ ำกดับำงประกำรตำมท่ีระบุใน
สัญญำ 

 บริษทัฯไดน้ ำสลำกออมสินจ ำนวน 0.1 ลำ้นบำท ไปเป็นหลกัประกนัในชั้น ำล ปัจจุบนัอยู่ระหว่ำง
กำรด ำเนินกำรขอรับคืนหลกัประกนัดงักล่ำว 
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6. ส่วนปรับปรุงสินทรั ย์เ ่ ำและอุปกรณ์ 
  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 

ส่วนปรับปรุง
สินทรัพยเ์ช่ำ 

อุปกรณ์ใน
กำร

ด ำเนินงำน 

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งและ
เคร่ืองใช้
ส ำนกังำน 

คอมพิวเตอร์          
และอุปกรณ์ ยำนพำหนะ 

งำนระหวำ่ง
ก่อสร้ำงและ

อุปกรณ์ระหวำ่ง
ติดตั้ง รวม 

รำคำทุน         
1 มกรำคม 2561 478,626 508,628 184,905 316,912 132,185 2,644 1,623,900 
ซ้ือเพ่ิม  7,061 4,559 11,983 18,333 1,791 44,926 88,653 
จ ำหน่ำย  (2,998) (15,771) (6,305) (4,399) (24,487) - (53,960) 
โอนออก (โอนออก) 11,613 16,592 - 11,950 - (40,155) - 
31 ธนัวำคม 2561 494,302 514,008 190,583 342,796 109,489 7,415 1,658,593 
ซ้ือเพ่ิม  5,110 9,105 6,857 13,804 2,230 24,107 61,213 
จ ำหน่ำย  (20,573) (49,911) (8,650) (29,596) (8,512) - (117,242) 
โอนเขำ้ (โอนออก) 702 13,624 248 - - (14,574) - 
31 ธนัวำคม 2562 479,541 486,826 189,038 327,004 103,207 16,948 1,602,564 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
1 มกรำคม 2561 312,352 386,540 156,300 291,425 88,204 - 1,234,821 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี  32,997 17,971 11,722 16,187 13,358 - 92,235 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ          
ส่วนท่ีจ ำหน่ำย  (1,516) (14,299) (6,164) (3,940) (20,284) - (46,203) 

31 ธนัวำคม 2561  343,833 390,212 161,858 303,672 81,278 - 1,280,853 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี  30,920 19,975 10,651 18,888 10,804 - 91,238 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ         
ส่วนท่ีจ ำหน่ำย  (20,434) (49,851) (8,349) (29,493) (7,125) - (115,252) 

31 ธนัวำคม 2562 354,319 360,336 164,160 293,067 84,957 - 1,256,839 
ค่ำเ ื่อกำรดอยค่ำ        
1 มกรำคม 2561 21,218 73,660 1,139 5,911 1 - 101,929 
ลดลงระหวำ่งปี - (2,899) - - - - (2,899) 
31 ธนัวำคม 2561 21,218 70,761 1,139 5,911 1 - 99,030 
31 ธนัวำคม 2562 21,218 70,761 1,139 5,911 1 - 99,030 
มูลค่ำสุทธิตำมบั         
31 ธนัวำคม 2561  129,251 53,035 27,586 33,213 28,210 7,415 278,710 
31 ธนัวำคม 2562 104,004 55,729 23,739 28,026 18,249 16,948 246,695 
ค่ำเส่ือมรำคำสำหรับป       

 (จ ำนวน 9 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนขำยและบริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร) 92,235 
2562 (จ ำนวน 7 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนขำยและบริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร) 91,238 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ส่วนปรับปรุง
สินทรัพยเ์ช่ำ 

อุปกรณ์ใน
กำร

ด ำเนินงำน 

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งและ
เคร่ืองใช้
ส ำนกังำน 

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ยำนพำหนะ 

งำนระหวำ่ง
ก่อสร้ำงและ
อุปกรณ์

ระหวำ่งติดตั้ง รวม 
รำคำทุน         
1 มกรำคม 2561 334,386 99,476 125,895 241,914 108,961 2,520 913,152 
ซ้ือเพ่ิม 4,500 2,097 5,598 12,340 1,789 4,134 30,458 
จ ำหน่ำย - (525) (1,129) (4,001) (18,562) - (24,217) 
โอนเขำ้ (โอนออก) 6,300 - - - - (6,300) - 
31 ธนัวำคม 2561 345,186 101,048 130,364 250,253 92,188 354 919,393 
ซ้ือเพ่ิม 3,709 5,636 4,671 10,882 3 12,740 37,641 
จ ำหน่ำย (17,877) (13,420) (7,425) (22,923) (4,703) - (66,348) 
โอนเขำ้ (โอนออก) 506 - - - - (506) - 
31 ธนัวำคม 2562 331,524 93,264 127,610 238,212 87,488 12,588 890,686 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
1 มกรำคม 2561 233,407 85,830 114,824 227,918 66,903 - 728,882 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 19,882 6,632 5,206 9,461 12,052 - 53,233 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ         
ส่วนท่ีจ ำหน่ำย - (399) (1,117) (3,713) (14,531) - (19,760) 

31 ธนัวำคม 2561 253,289 92,063 118,913 233,666 64,424 - 762,355 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 19,457 6,083 4,261 9,883 9,903 - 49,587 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ         
ส่วนท่ีจ ำหน่ำย (17,856) (13,365) (7,137) (22,821) (3,316) - (64,495) 

31 ธนัวำคม 2562 254,890 84,781 116,037 220,728 71,011 - 747,447 
มูลค่ำสุทธิตำมบั          
31 ธนัวำคม 2561 91,897 8,985 11,451 16,587 27,764 354 157,038 
31 ธนัวำคม 2562 76,634 8,483 11,573 17,484 16,477 12,588 143,239 
ค่ำเส่ือมรำคำสำหรับป        

 (รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำรทั้งจ  ำนวน) 53,233 
2562 (รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำรทั้งจ  ำนวน) 49,587 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของยำนพำหนะซ่ึงไดม้ำภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงิน 
โดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนเงิน 16 ล้ำนบำท (2561: 28 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริษทัฯ:                                         
16 ลำ้นบำท 2561: 27 ลำ้นบำท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่
ยงัใชง้ำนอยู ่มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงิน 820 ลำ้นบำท 
(2561: 790 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 602 ลำ้นบำท 2561: 627 ลำ้นบำท) 
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7. สินทรั ย์ ม่มตัวตน 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 

ลิขสิทธิเน้ือร้อง
และท ำนองเพลง 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ค่ำสิทธิรำยกำร 

ลิขสิทธิ
ภำพยนตร์และ
กำร์ตูน เกม
คอมพิวเตอร์ 
และสิทธิอ่ืน  รวม 

รำคำทุน      
1 มกรำคม 2561 343,505 223,472 417,494 1,926,659 2,911,130 
ซ้ือเพ่ิม 309 2,889 - 14,815 18,013 
โอนมำจำกสินคำ้คงเหลือ - 

สร้ำงสรรคข้ึ์นภำยในกิจกำร 5,319 - 53,378 64,585 123,282 
จ ำหน่ำย - (55,564) - (1,535) (57,099) 
31 ธนัวำคม 2561 349,133 170,797 470,872 2,004,524 2,995,326 
ซ้ือเพ่ิม 3,000 3,811 - 1,030 7,841 
โอนมำจำกสินคำ้คงเหลือ - 

สร้ำงสรรคข้ึ์นภำยในกิจกำร 4,764 - 51,656 73,511 129,931 
จ ำหน่ำย ตดัจ ำหน่ำย - (528) - (1,052,693) (1,053,221) 
31 ธนัวำคม 2562 356,897 174,080 522,528 1,026,372 2,079,877 
ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม      

1 มกรำคม 2561 123,206 188,544 198,471 1,850,863 2,361,084 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 1,458 8,935 37,410 71,015 118,818 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับส่วนท่ี

จ ำหน่ำย - (55,368) - (724) (56,092) 
31 ธนัวำคม 2561 124,664 142,111 235,881 1,921,154 2,423,810 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 1,511 8,801 42,328 66,561 119,201 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับส่วนท่ี

จ ำหน่ำย ตดัจ ำหน่ำย - (282) - (1,052,693) (1,052,975) 
31 ธนัวำคม 2562 126,175 150,630 278,209 935,022 1,490,036 
ค่ำเ ื่อกำรดอยค่ำ      

1 มกรำคม 2561 - - 201,023 52,065 253,088 
เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี - - - 2,880 2,880 
31 ธนัวำคม 2561 - - 201,023 54,945 255,968 
31 ธนัวำคม 2562 - - 201,023 54,945 255,968 
มูลค่ำสุทธิตำมบั       
31 ธนัวำคม 2561 224,469 28,686 33,968 28,425 315,548 
31 ธนัวำคม 2562 230,722 23,450 43,296 36,405 333,873 
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับป      
2561 (จ  ำนวน 106 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนขำยและบริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร) 118,818 
2562 (จ  ำนวน 106 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนขำยและบริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร) 119,201 
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  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ลิขสิทธิเน้ือร้อง
และ 

ท ำนองเพลง 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ค่ำสิทธิรำยกำร 

ลิขสิทธิ
ภำพยนตร์และ
กำร์ตูน เกม
คอมพิวเตอร์ 
และสิทธิอ่ืน  รวม 

รำคำทุน      
1 มกรำคม 2561 391,301 164,833 426,614 345,016 1,327,764 
ซ้ือเพ่ิม 309 1,281 - 3,090 4,680 
โอนมำจำกสินคำ้คงเหลือ - 
สร้ำงสรรคข้ึ์นภำยในกิจกำร 5,318 - 52,424 - 57,742 

จ ำหน่ำย - (55,302) - - (55,302) 
31 ธนัวำคม 2561 396,928 110,812 479,038 348,106 1,334,884 
ซ้ือเพ่ิม 3,000 1,165 - - 4,165 
โอนมำจำกสินคำ้คงเหลือ - 
สร้ำงสรรคข้ึ์นภำยในกิจกำร 4,764 - 51,656 - 56,420 

31 ธนัวำคม 2562 404,692 111,977 530,694 348,106 1,395,469 
ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม      
1 มกรำคม 2561 138,356 140,645 205,743 308,572 793,316 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 1,813 6,152 36,456 667 45,088 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับส่วนท่ี
จ ำหน่ำย - (55,278) - - (55,278) 

31 ธนัวำคม 2561 140,169 91,519 242,199 309,239 783,126 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 1,864 5,695 42,328 1,005 50,892 
31 ธนัวำคม 2562 142,033 97,214 284,527 310,244 834,018 
ค่ำเ ื่อกำรดอยค่ำ      
1 มกรำคม 2561 - - 202,870 36,196 239,066 
31 ธนัวำคม 2561 - - 202,870 36,196 239,066 
31 ธนัวำคม 2562 - - 202,870 36,196 239,066 
มูลค่ำสุทธิตำมบั       
31 ธนัวำคม 2561 256,759 19,293 33,969 2,671 312,692 
31 ธนัวำคม 2562 262,659 14,763 43,297 1,666 322,385 
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับป      
2561 (จ ำนวน 38 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนขำยและบริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร) 45,088 
2562 (จ ำนวน 44 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนขำยและบริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร) 50,892 

 



รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)138

าย ประ ง าร งนร
ร  จ  ร  จำา  า น  ะ ร ย ย
ำา ร ปี น น   น า  2562

 40 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงไดต้ดัจ ำหน่ำยหมดแลว้
แต่ยงัใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมของสินทรัพย์ดังกล่ำวมีจ ำนวนเงิน               
99 ลำ้นบำท (2561  83 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 64 ลำ้นบำท 2561  49 ลำ้นบำท)  

ลิขสิทธิเน้ือร้องและท ำนองเพลงมีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน เน่ืองจำกคำดว่ำลิขสิทธิ  
เน้ือร้องและท ำนองเพลงจะก่อให้เกิดกระแสเงินสดสุทธิแก่กลุ่มบริษทัอยำ่งไม่มีท่ีส้ินสุด กลุ่มบริษทั
จึงไม่ตดัจ ำหน่ำยลิขสิทธิเน้ือร้องและท ำนองเพลงจนกวำ่อำยกุำรใหป้ระโยชน์จะทรำบไดแ้น่นอน 

มูลค่ำของลิขสิทธิเน้ือร้องและท ำนองเพลงข้ึนอยูก่บัควำมนิยมท่ีมีต่อ ิลปินและโอกำสท่ีจะน ำเน้ือร้อง 
และท ำนองเพลงมำผลิตและจ ำหน่ำยไดใ้นอนำคต ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัเช่ือว่ำจะสำมำรถน ำเพลง
ดงักล่ำวมำผลิตและจ ำหน่ำยไดใ้นอนำคตในรูปแบบต่ำง  ท่ีจะท ำให้มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนสูงกวำ่
มูลค่ำสุทธิทำงบญัชีจึงไม่มีกำรตั้งค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของลิขสิทธิเน้ือร้องและท ำนองเพลงดงักล่ำว 

8. สินทรั ย์ ม่หมุนเวยนอืน่ 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
เงินมดัจ ำ 57,413 59,116 40,787 40,112 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 12,617 16,923 - - 
สิทธิเรียกร้องจำกกำรไดรั้บช ำระเงิน               
คืนทุนจำกกำรช ำระบญัชีของบริษทัยอ่ย - 43,551 - 43,551 

ภำษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ำย 83,243 68,825 11,641 - 
อ่ืน  7,019 4,481 2,657 3,268 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 160,292 192,896 55,085 86,931 

. เจำหนกำรคำและเจำหนอืน่ 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 130,521 143,607 98,692 140,303 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 486,929 570,810 197,971 208,488 
ตน้ทุนคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 80,246 24,958 80,245 19,739 
ตน้ทุนคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 328,911 275,763 288,115 233,191 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 3,073 - 5,504 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 174,156 186,241 73,862 85,902 
ค่ำนำยหนำ้คำ้งจ่ำย 45,059 40,713 4,326 - 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 1,245,822 1,245,165 743,211 693,127 
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2 . เงินกูยมืระยะยำว 
ยอดคงเหลือของเงินกูย้มืระยะยำว ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม                               

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 
 เงินกูข้องบริษทัฯในสกุลเงินบำท วงเงินจ ำนวน 1,500 ลำ้นบำท มีก ำหนด

ช ำระคืนโดยจ่ำยช ำระดอกเบ้ียเป็นงวดรำยเดือนนบัตั้งแต่เดือนท่ีเบิกเงินกู้
และผ่อนช ำระเงินตน้เป็นงวดรำยสำมเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2561 
เป็นตน้ไป และตอ้งช ำระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียทั้งหมดภำยใน 9 ปี นบัจำก
วนัท่ีมีกำรเบิกเงินกูต้ำมสัญญำคร้ังแรกและคิดดอกเบ้ียในอตัรำเงินกูย้ืม    
ขั้นต ่ำ ( ) ลบอตัรำคงท่ีต่อปีตำมท่ีระบุในสญัญำ 300,000 552,000 

หกั ค่ำธรรมเนียมกำรกูเ้งินรอตดับญัชี     (1,504) (1,934) 
 298,496 550,066 
หกั ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี -  (84,000) 
เงินกูย้ืมระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 298,496 466,066 

 บริษทัฯไดช้ ำระเงินตน้ล่วงหนำ้จนถึงงวดมิถุนำยน 2564 

 สัญญำเงินกู้ยืมฉบับดังกล่ำวได้ก ำหนดข้อป ิบัติและข้อจ ำกัดบำงประกำร ซ่ึงรวมถึงกำรด ำรง
อตัรำส่วนทำงกำรเงินใหเ้ป็นไปตำมอตัรำท่ีก ำหนดในสัญญำ  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯมีวงเงินกูย้ืมระยะยำวท่ียงัมิไดเ้บิกใช้เป็นจ ำนวน 900 ลำ้นบำท ท่ี
จะตอ้งเบิกใหเ้สร็จส้ินภำยในเดือนมิถุนำยน 2563 

2 . หนสินหมุนเวยนอื่น  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ภำษีขำยยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 78,783 68,060 57,943 53,564 
ส ำรองสินคำ้รับคืน 106,397 228,869 103,479 225,783 
อ่ืน  4,377 15,729 2,122 2,763 
รวมหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 189,557 312,658 163,544 282,110 
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22. สำรอง ลประ ย น์ระยะยำวของ นักงำน 
 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงำนเม่ือออกจำกงำน      

แสดงไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
สำรอง ลประ ย น์ระยะยำวของ นักงำนตนป 166,184 220,718 138,097 186,538 
ส่วนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน :     
 ตน้ทุนบริกำรในอดีต 32,394 - 29,151 - 
  ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  23,133 8,521 18,526 6,765 
  ตน้ทุนดอกเบ้ีย 4,009 787 3,569 1,676 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :     
ผลขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรประมำณกำรตำมหลกั
คณิต ำสตร์ประกนัภยั     
- ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ              
ทำงกำรเงิน  15,517 1,339 11,439 (1,055) 

- ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ - (12,137) - (6,806) 
หกั จดัประเภทเป็นค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย (8,527) - (8,527) - 
ผลประโยชนท่ี์จ่ำยในระหวำ่งปี (179) (53,044) - (49,021) 
สำรอง ลประ ย น์ระยะยำวของ นักงำนปลำยป 232,531 166,184 192,255 138,097 

 ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนรวมอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนแสดงไดด้งัน้ี  
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต 32,394 - 29,151 - 
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  23,133 8,521 18,526 6,765 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 4,009 787 3,569 1,676 
ขำดทุนจำกกำรลดขนำดโครงกำร 5,386 30,104 2,171 20,388 
รวมค่ำใ จ่ำยทรั่บรูในงบกำ รขำดทุน 64,922 39,412 53,417 28,829 

  



รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน) 141

าย ประ ง าร งนร
ร  จ  ร  จำา  า น  ะ ร ย ย
ำา ร ปี น น   น า  2562

 43 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 256  พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน (ฉบบัท่ี 7) พ  2562 ไดป้ระกำ ลงใน              
รำชกิจจำนุเบกษำ ซ่ึงไดก้ ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจำ้งเลิกจำ้ง ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่ำชดเชยไม่นอ้ยกวำ่ค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 400 วนั กฎหมำย
ดงักล่ำวจะมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 5 พ ษภำคม 2562 เป็นตน้ไป กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็น
กำรแกไ้ขโครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษทัมี
หน้ีสินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนเพิ่มข้ึน 32 ลำ้นบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: 29 ลำ้นบำท) 
กลุ่มบริษทัได้บนัทึกผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวโดยรับรู้ต้นทุนบริกำรในอดีตเป็น
ค่ำใชจ่้ำยทนัทีในงบก ำไรขำดทุนของปีปัจจุบนั 

 กลุ่มบริษทัคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหน้ำ เป็นจ ำนวน
ประมำณ 69 ลำ้นบำท (2561: 49 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 61 ลำ้นบำท 2561: 45 ลำ้นบำท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนกังำนของกลุ่มบริษทัประมำณ 9 ปี (2561: 10 ปี) (เฉพำะบริษทัฯ: 8 ปี 2561: 10 ปี) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิต ำสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งัน้ี 
   (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
อตัรำคิดลด 1.58 2.66 1.58 2.66 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน (ข้ึนกบัช่วงอำยแุละ
ต ำแหน่งของพนกังำน) 2.50 - 7.00 2.50 - 7.00 2.50 - 7.00 2.50 - 7.00 

อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 0.00 - 28.00 0.00 - 28.00 0.00 - 28.00 0.00 - 28.00 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยำวของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมข้ึน 0.5  ลดลง 0.5  เพ่ิมข้ึน 0.5  ลดลง 0.5  
อตัรำคิดลด (6,644) 7,052 (4,942) 5,229 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 8,079 (7,690) 6,091 (5,817) 
 เพ่ิมข้ึน 20  ลดลง 20  เพ่ิมข้ึน 20  ลดลง 20  
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวน

พนกังำน (11,889) 14,510 (8,354) 9,975 
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  (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมข้ึน 0.5  ลดลง 0.5  เพ่ิมข้ึน 0.5  ลดลง 0.5  
อตัรำคิดลด (4,732) 4,999 (3,635) 3,830 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 4,929 (4,714) 3,777 (3,622) 
 เพ่ิมข้ึน 20  ลดลง 20  เพ่ิมข้ึน 20  ลดลง 20  
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวน
พนกังำน (6,571) 7,824 (4,710) 5,506 

23. กำร อนทุนสำรองตำมก หมำยและส่วนเกนิมูลค่ำหุนสำมั เ ือ่ ดเ ย ลขำดทุนสะสม 
เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2562 ท่ีประชุมสำมัญผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติกำรโอนทุนส ำรอง                               
ตำมก หมำยจ ำนวน 82 ลำ้นบำท และส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจ ำนวน 2,951 ลำ้นบำท เพื่อชดเชย                          
ผลขำดทุนสะสมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 จ ำนวน 3,033 ลำ้นบำท โดยกำรชดเชยผล
ขำดทุนสะสมน้ีไม่ส่งผลกระทบต่อยอดรวมของส่วนของผูถื้อหุ้นแต่อยำ่งใด บริษทัฯบนัทึกรำยกำร
ชดเชยดงักล่ำวในระหวำ่งปี 2562 

24. เงินปัน ลจ่ำย 
เม่ือวนัท่ี 13 สิงหำคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯไดมี้มติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำล
ประจ ำปี 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรำหุน้ละ 0.10 บำท คิดเป็นเงินปันผลรวม 82 ลำ้นบำท 

25. สำรองตำมก หมำย 
ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ. . 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี         
หักดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของ                                                    
ทุนจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลได ้ในระหวำ่งปี 2562 
บริษทัฯไดจ้ดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีไวเ้ป็นส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 14 ลำ้นบำท 
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26.     รำย ดจำกสั ำทท่ำกบัลูกคำ 
(หน่วย: พนับำท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ประเภทของสินคำหรือบริกำร     
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ 2,092,833 2,754,159 336,177 292,338 
รำยไดจ้ำกกำรผลิตรำยกำรโทรทั น์     
 ผำ่นดำวเทียม 142,834 126,262 - 1,037 
รำยไดจ้ำกกำรผลิตภำพยนตร์ 382,831 336,720 - - 
รำยไดจ้ำกกำรบริหำรและค่ำท่ีปรึกษำ 147,822 146,936 165,018 162,616 
รำยไดจ้ำกธุรกิจโชวบิ์ซและจดัหำอุปกรณ์ 2,204,542 2,187,075 2,103,537 2,180,454 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรอ่ืน 30,576 23,912 - - 
รำยไดค่้ำลิขสิทธิ 1,600,780 1,295,479 1,472,260 1,154,725 
รวมรำยไดจ้ำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 6,602,218 6,870,543 4,076,992 3,791,170 
จงัหวะเวลำในกำรรับรูรำย ด     
รับรู้รำยได ้ณ เวลำใดเวลำหน่ึง 5,877,953 6,312,072 3,609,744 3,449,393 
รับรู้รำยไดต้ลอดช่วงเวลำหน่ึง 724,265 558,471 467,248 341,777 
รวมรำยไดจ้ำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 6,602,218 6,870,543 4,076,992 3,791,170 

27. ค่ำใ จ่ำยตำมลกั ณะ 
รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืน
ของพนกังำน 1,112,094 1,145,958 737,584 741,441 

ค่ำเส่ือมรำคำ 91,238 92,235 49,587 53,233 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 119,201 118,818 50,892 45,088 
ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 182,679 194,276 145,522 154,090 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูป 
 และงำนระหวำ่งท ำ 46,108 (20,272) 64,367 (18,019) 
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28. ภำ เงิน ด  
 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ภำ เงิน ดปัจจุบัน      
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี (75,659) (84,558) (41,444) (53,833) 
ภำ เงิน ดรอกำรตัดบั       
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (13,933) (25,693) (20,523) 9,558 

ค่ำใ จ่ำยภำ เงนิ ดท่แสดงอยู่ในงบกำ รขำดทุน (89,592) (110,251) (61,967) (44,275) 

จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั              

ผลก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั
คณิต ำสตร์ประกนัภยั (2,989) (2,167) (2,288) (1,572) 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขำดทุน                                                 
จำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์            
เผือ่ขำย 2 17 2 17 
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รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 464,288 173,243 336,358 59,385 
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 92,858 34,649 67,272 11,877 
ผลกระทบต่อภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัรำยกำร                    
ผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนทำงภำษี (7,262) 24,135 - 3,505 

ผลกระทบต่อภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรท ำงบกำรเงินรวม 2,289 6,113 - - 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 1,911 30,060 - - 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 376 9,644 - - 
ผลแตกต่ำงของอตัรำภำษีเงินไดท่ี้ไม่เท่ำกนัของกลุ่มบริษทั (54) (49) - - 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     
เงินปันผลรับท่ีไม่ตอ้งน ำมำรวมค ำนวณเป็นรำยได ้ - - (14,035) (15,349) 
ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 1,118 10,609 (1,408) 7,972 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (1,644) (4,910) (748) (4,005) 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 10,886 36,855 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัร่วม - - - 3,420 
รวม (526) 5,699 (5,305) 28,893 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน 89,592 110,251 61,967 44,275 

อตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนของกลุ่มบริษทัอยูใ่นช่วงระหวำ่งร้อยละ 15 
ถึงร้อยละ 20 (2561: ร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 20)  
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
สินทรั ย์ภำ เงนิ ดรอกำรตดับั      
ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 31,737 23,592 29,486 23,007 
ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 23,635 30,897 23,570 30,836 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 3,020 2,898 1,562 1,440 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่ำ
และอุปกรณ์ 3,164 2,531 3,164 2,531 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 24,881 29,937 23,775 28,404 
เงินลงทุนหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 578 581 578 581 
ส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำน 45,529 32,353 38,451 27,619 
ส ำรองสินคำ้รับคืน 20,744 45,157 20,696 45,157 
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 16,416 12,167 - - 
อ่ืน  6,723 7,270 5,113 5,057 

รวม 176,427 187,383 146,395 164,632 
หนสินภำ เงิน ดรอกำรตดับั      
ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจำก - เงินลงทุนชัว่ครำว - 10 - - 

รวม - 10 - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใช้หกัภำษีและขำดทุนทำงภำษี   
ท่ียงัไม่ไดใ้ช ้จ ำนวน 2,219 ลำ้นบำท (2561: 2,869 ลำ้นบำท) ท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษี
เงินไดร้อกำรตดับญัชี  เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัพิจำรณำแลว้เห็นวำ่กลุ่มบริษทัอำจไม่มีก ำไรทำงภำษีใน
อนำคตเพียงพอท่ีจะน ำผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนทำงภำษีมำใชป้ระโยชน์ได ้

ผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ได้ใช้มีจ  ำนวนเงิน 1,052 ล้ำนบำท ซ่ึงจะทยอยส้ินสุดระยะเวลำกำรให้
ประโยชน์ภำยในปี 2566 
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2 . กำ รต่อหุน 
 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไร

ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 

 ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนแสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่  
 (พนับำท) 341,870 15,435 274,392 15,110 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (พนัหุน้) 819,950 819,950 819,950 819,950 
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำท หุน้) 0.42 0.02 0.33 0.02 

3 . ขอมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่วนงำน 
 ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคล้องกับรำยงำนภำยในของกลุ่มบริษัทท่ีผูมี้อ  ำนำจ

ตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตดัสินใจในกำร
จดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งน้ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจ
สูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัคือ คณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรบริหำรของกลุ่มบริษทั 

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรงำน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้ำงองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตำมกำรก ำกบัดูแล
ของผู ้มีอ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน ซ่ึง กลุ่มบริษัทมีส่วนงำนท่ีรำยงำนทั้ งส้ิน                                                
สองส่วนงำนหลกัคือ ส่วนงำนเพลง ประกอบด้วย ธุรกิจเพลง ธุรกิจโชวบิ์ซ และธุรกิจโทรทั น์
ดำวเทียม และส่วนงำนอ่ืน ประกอบดว้ย ธุรกิจซ้ือขำยสินคำ้และบริกำรอ่ืน (โ มช้อปป้ิง กล่องรับ
สัญญำณดำวเทียม และให้บริกำรแพลต อร์มโทรทั น์ผ่ำนดำวเทียม) และอ่ืน  (ภำพยนตร์                 
จดักิจกรรมทำงกำรตลำด และอ่ืน ) โดยมีส่วนงำนทำงภูมิ ำสตร์หลกัในประเท ไทย 

 ผู ้มีอ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำ เ นินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกัน                                                                                    
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรป ิบติังำน กลุ่ม
บริษทัประเมินผลกำรป ิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึง
ว ัดมูลค่ ำ โดยใช้ เ กณ ์ เ ดี ยวกับ ท่ี ใช้ในกำรว ัดก ำไรห รือขำดทุนจำกกำรด ำ เ นินงำนใน                                                 
งบกำรเงิน  

 กำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรระหวำ่งส่วนงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลกัษณะเดียวกบักำรบนัทึกบญัชี
ส ำหรับรำยกำรธุรกิจกบับุคคลภำยนอก 

รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำนถูกตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้ 
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3 . กองทุนสำรองเลยง  
 กลุ่มบริษทัและพนักงำนได้ร่วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรอง            

เล้ียงชีพ พ. . 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 3 
และ 5 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทัหลกัทรัพย์จดักำรกองทุน ไทยพำณิชย ์
จ  ำกดั และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั 
ในระหว่ำงปี 2562 กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้เงินสมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยจ ำนวน 26 ลำ้นบำท (2561: 27              
ลำ้นบำท) และเฉพำะบริษทัฯจ ำนวน 18 ลำ้นบำท (2561: 19 ลำ้นบำท) 

32. ภำระ ูก นัและหนสินทอ่ำจเกดิขน 
32.  ภำระ ูก นัเกย่วกบัเงินลงทุน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกช ำระในบริษทัร่วมสองแห่งซ่ึง               

จดทะเบียนในประเท ไทยจ ำนวน 18 ลำ้นบำท (2561: ในบริษทัร่วมสองแห่งซ่ึงจดทะเบียนในประเท
ไทยจ ำนวน 18 ลำ้นบำท) และเฉพำะบริษทัฯจ ำนวน 355 ลำ้นบำทในบริษทัย่อยห้ำแห่งและบริษทัร่วม
หน่ึงแห่งซ่ึงจดทะเบียนในประเท ไทย (2561: ในบริษทัยอ่ยส่ีแห่งและบริษทัร่วมหน่ึงแห่งซ่ึงจดทะเบียน
ในประเท ไทยจ ำนวน 265 ลำ้นบำท) 

32.2 ภำระ ูก นัเกย่วกบัรำยจ่ำย ่ ำยทุน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัเก่ียวกบัรำยจ่ำย ่ ำยทุนเป็นจ ำนวนเงิน 8 ลำ้นบำท 

เก่ียวขอ้งกบัค่ำออกแบบปรับปรุงพื้นท่ี และค่ำตกแต่งส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่ำ (2561: ไม่มี) 

32.3 ภำระ ูก นัเกย่วกบัสั ำเ ่ ำดำเนินงำน 
 กลุ่มบริษทัไดท้  ำสัญญำกบับริษทัหลำยแห่งและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยเป็นสัญญำเก่ียวกบักำร

เช่ำเวลำเพื่อผลิตรำยกำร กำรเช่ำพื้นท่ีอำคำรส ำนกังำน คลังสินคำ้ พื้นท่ีจดังำนและแสดงคอนเสิร์ต 
อุปกรณ์ และบริกำรอ่ืน   

 ในบำงสัญญำอตัรำค่ำเช่ำท่ีเรียกเก็บจะคิดจำกอตัรำร้อยละจำกยอดรำยรับก่อนหกัค่ำใชจ่้ำยตำมท่ีระบุไวใ้น
สัญญำ ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัตอ้งป ิบติัตำมเง่ือนไขต่ำง  ท่ีระบุไวใ้นสัญญำ 
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 กลุ่มบริษทัมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนและบริกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
ท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
จ่ำยช ำระ     

ภำยใน 1 ปี 196 115 146 73 
มำกกวำ่ 1 แต่ไม่เกิน 5 ปี 368 208 283 127 
มำกกวำ่ 5 ปี 67 118 64 99 

32.4 ภำระ ูก นัเกย่วกบัสั ำใหบริกำรระยะยำว 
 ก) กลุ่มบริษทัไดเ้ขำ้ท ำสัญญำกบัผูส้ร้ำงสรรค์ผลงำนเพลงและ ิลปินในกำรให้บริกำรแก่กลุ่มบริษทั

โดยตกลงจะจ่ำยค่ำตอบแทนใหแ้ก่กลุ่มบุคคลดงักล่ำวในอตัรำคงท่ีต่อจ ำนวนสินคำ้ท่ีขำยไดเ้ม่ือยอด
จ ำหน่ำยสินคำ้นั้นเกินกวำ่จ ำนวนยอดจ ำหน่ำยสินคำ้ขั้นต ่ำตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำ 

 ข) กลุ่มบริษทัได้ท ำสัญญำกบับริษทัเจ็ดแห่งเพื่อใช้บริกำรเก่ียวกบักำรรับส่งสัญญำณโทรทั น์ผ่ำน
ดำวเทียมมีก ำหนดระยะเวลำ 1 ถึง 2 ปี ซ่ึงสัญญำดงักล่ำวส้ินสุดในระหวำ่งปี 2562 - 2563 โดยกลุ่ม
บริษทัตกลงจ่ำยค่ำธรรมเนียมส ำหรับกำรใชบ้ริกำรและจ่ำยค่ำใชจ่้ำยต่ำง  ท่ีเก่ียวกบักำรใชบ้ริกำร
ดงักล่ำวตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำ เป็นจ ำนวนรวม 26 ลำ้นบำท และ 0.5 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ (2561:                                                     
31 ลำ้นบำท และ 0.9 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ) ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัตอ้งป ิบติัตำมเง่ือนไขต่ำง  ท่ีระบุไว้
ในสัญญำ 

 ค) กลุ่มบริษทัได้ท ำสัญญำกับบริษทัแห่งหน่ึงเพื่อใช้บริกำรเก่ียวกับระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์                         
มีก ำหนดระยะเวลำ 2 ปี ซ่ึงสัญญำดงักล่ำวส้ินสุดในปี 2564 โดยกลุ่มบริษทัตกลงจ่ำยค่ำธรรมเนียม
ส ำหรับกำรใช้บริกำรและจ่ำยค่ำใช้จ่ำยต่ำง  ท่ีเก่ียวกบักำรใช้บริกำรดงักล่ำวตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำ 
เป็นจ ำนวนรวม 0.2 ลำ้นเหรียญสหรัฐ ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัตอ้งปฎิบติัตำมเง่ือนไขต่ำง  ท่ีระบุไวใ้น
สัญญำ  

32.5 กำรคำประกนั 
 ก) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯมีภำระผกูพนัเก่ียวกบักำรค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำก

ธนำคำรให้แก่กำรร่วมคำ้สองแห่ง จ ำนวน 1,400 ลำ้นบำท (2561: กำรร่วมคำ้สองแห่ง จ ำนวน 
1,600 ล้ำนบำท) โดยทัว่ไปกำรค ้ำประกนัดงักล่ำวจะมีผลอยู่ตรำบเท่ำท่ีภำระหน้ีสินจำกกำร                                                  
ค ้ำประกนัยงัไม่ไดช้ ำระโดยกำรร่วมคำ้ดงักล่ำว 
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 ข) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมกลุ่มบริษทั
เหลืออยู่เป็นจ ำนวน 6 ลำ้นบำท (2561:  ลำ้นบำท) และเฉพำะบริษทัฯ จ ำนวน 6 ลำ้นบำท                                               
(2561: 6 ลำ้นบำท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผูกพนัทำงป ิบติับำงประกำรตำมปกติธุรกิจของกลุ่ม
บริษัท ซ่ึงประกอบด้วย หนังสือค ้ ำประกันเพื่อค ้ ำประกันกำรป ิบัติงำนตำมสัญญำจ ำนวน                                       
5 ลำ้นบำท (2561: 5 ลำ้นบำท) เพื่อค ้ำประกนักำรใชไ้ ้ ำและอ่ืน  จ ำนวน 1 ลำ้นบำท (2561:                 
1 ลำ้นบำท)  

 ค) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯ มีภำระผูกพนัเก่ียวกบักำรค ้ำประกนักำรจ่ำยช ำระเงินกำร
ประมูลคล่ืนควำมถ่ี และกำรจ่ำยช ำระเงินตำมสัญญำกำรใชบ้ริกำรโครงข่ำยโทรทั น์ตำมหนงัสือ                            
ค ้ำประกนัให้แก่กำรร่วมคำ้สองแห่ง จ ำนวน 131 ลำ้นบำท (2561: กำรร่วมคำ้สองแห่งจ ำนวน 
1,065 ล้ำนบำท) โดยทั่วไปกำรค ้ ำประกันดังกล่ำวจะมีผลอยู่ตรำบเท่ำท่ีภำระหน้ีสินจำกกำร               
ค  ้ำประกนัยงัไม่ไดช้ ำระโดยกำรร่วมคำ้ดงักล่ำว 

33. ลำดับ ันของมูลค่ำยุติธรรม 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ2561 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม                        

แยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี  
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรั ย์ท่วดัมูลค่ำดวยมูลค่ำยุตธิรรม  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย     
ตรำสำรทุน 59 - - 59 
ตรำสำรหน้ี - 482 - 482 
     
   (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรั ย์ท่วดัมูลค่ำดวยมูลค่ำยุตธิรรม  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคำ้      
ตรำสำรทุน 1,451 - - 1,451 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย     
ตรำสำรทุน 48 - - 48 
ตรำสำรหน้ี - 484 - 484 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรั ย์ท่วดัมูลค่ำดวยมูลค่ำยุตธิรรม  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย             
ตรำสำรทุน 59 - - 59 
ตรำสำรหน้ี - 482 - 482 

 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรั ย์ท่วดัมูลค่ำดวยมูลค่ำยุตธิรรม  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย             
ตรำสำรทุน 48 - - 48 
ตรำสำรหน้ี - 484 - 484 

34. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
34.  น ยบำยกำรบริหำรควำมเส่ยง 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทัตำมท่ีนิยำมอยูใ่นมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 107 กำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ             
เงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืม เงินลงทุน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะสั้น 
เงินกู้ยืมระยะยำว และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 
ความเส่ียง านการ สนเ ่อ 
กลุ่มบริษัทมีควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีกำรค้ำ เงินให้กู้ยืมและลูกหน้ีอ่ืน                
่ ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม 
ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงไม่คำดวำ่จะไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรใหสิ้นเช่ือ นอกจำกน้ี กำรให้
สินเช่ือของกลุ่มบริษทัไม่มีกำรกระจุกตวัเน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมีฐำนของลูกค้ำท่ีหลำกหลำยและมีอยู่
จ  ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของ
ลูกหน้ีกำรคำ้ เงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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ความเส่ียงจากอัตรา อกเ ีย 
กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกับเงิน ำกธนำคำร เงินเบิกเกินบญัชี                      
เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยำวท่ีมีดอกเบ้ีย เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มี
อตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ียและส ำหรับสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนดหรือวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำ
ดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
 ภำยใน  มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรำดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรั ย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 452 - - - - 452 หมำยเหตุ 7 
เงินลงทุนชัว่ครำว 120 - - - - 120 หมำยเหตุ 8 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 1,165 1,165 - 
 572 - - - 1,165 1,737  
หนสินทำงกำรเงนิ        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 1,246 1,246 - 
เงินกูย้มืระยะยำว - - - 298 - 298 หมำยเหตุ 20 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 8 11 - - - 19 5.03 - 6.25 
 8 11 - 298 1,246 1,563  

 
    (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
 ภำยใน  มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรำดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรั ย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 538 - - - - 538 หมำยเหตุ 7 
เงินลงทุนชัว่ครำว - - - 1 - 1 หมำยเหตุ 8 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 1,125 1,125 - 
 538 - - 1 1,125 1,664  
หนสินทำงกำรเงนิ        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 1,245 1,245 - 
เงินกูย้มืระยะยำว - - - 550 - 550 หมำยเหตุ 20 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 11  - - - 1 5.03 - 6.50 
 11  -  1,  1,826  
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
 ภำยใน  มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรำดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรั ย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 186 - - - - 186 หมำยเหตุ 7 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 982 982 - 
 186 - - - 982 1,168  
หนสินทำงกำรเงนิ        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 743 743 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 648 - 648 หมำยเหตุ 6 
เงินกูย้มืระยะยำว - - - 298 - 298 หมำยเหตุ 20 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 8 11 - - - 19 5.03 - 6.25 
 8 11 - 946 743 1,708  

 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
 ภำยใน  มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรำดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรั ย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 302 - - - - 302 หมำยเหตุ 7 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 891 891 - 
 302 - - - 891 1,193  
หนสินทำงกำรเงนิ        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 693 693 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 849 - 849 หมำยเหตุ 6 
เงินกูย้มืระยะยำว - - - 550 - 550 หมำยเหตุ 20 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 9 20 - - - 29 5.03 - 6.50 
 9 20 - 1,399 693 2,121  

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเท  เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนในบริษทั

ยอ่ยในต่ำงประเท ซ่ึงกลุ่มบริษทัมิไดท้  ำสัญญำป้องกนัควำมเส่ียงไว ้อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มบริษทัเช่ือว่ำจะ  
ไม่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั เน่ืองจำกเงินลงทุนในบริษทัย่อยใน
ต่ำงประเท มีจ ำนวนเงินท่ีไม่เป็นสำระส ำคญั 
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34.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น เงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืม
มีอตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด กลุ่มบริษทัจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำง
กำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

35. กำรบริหำรจัดกำรทุน  
 วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทั คือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสม

เพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 1.76:1 (2561: 2.21:1) และเฉพำะบริษทัฯมี
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.78:1 (2561: 0.97:1) 

36. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้

ของบริษทัฯจำกผลกำรด ำเนินงำนของปี 2562 ในอตัรำหุ้นละ 0.2 บำท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 164                   
ลำ้นบำท โดยจะน ำเสนอเพื่อใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปีของบริษทัฯอนุมติัในเดือนเมษำยน 2563 

37. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
 รำยกำรบำงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ไดมี้กำรจดัประเภทรำยกำร

ใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรน ำเสนองบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 ตำมท่ีจดัประเภทใหม่ ตำมท่ีเคยรำยงำนไว ้

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ   
ส่วนเกินกวำ่มลูค่ำหุน้สำมญัท่ีโอนชดเชย 

  ขำดทุนสะสมในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร - 271,204 
ก ำไรสะสม   
ส ำรองตำมกฎหมำยท่ีโอนชดเชยขำดทุนสะสมใน              
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร - 50,000 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขำดทุนสะสม) (4,510,739) (4,831,943) 

38. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 
 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2563 



รายงาน ะ รร าร ร จ
ร  จ   ร  จำา   า น   ะ ร ย ย

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
หลากหลาย เช่น ด้านการเงิน และการบัญชี ด้านกฎหมาย โดยมี ดร. นริศ ชัยสูตร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน 
นายวราธร วงศ์สว่างศิริ และนายชนิตร ชาญชัยณรงค์ เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในท�าหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
(Audit Committee Charter) ซึง่เป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเป็นดังนี้

สรุปผลการปฏิบัติงานมีสาระส�าคัญ ได้ดังต่อไปนี้ 

1. พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�าปี 2562 รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญ เพื่อน�าเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยมีการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี 
และฝ่ายบริหาร เพื่อให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2. พิจารณาสอบทานประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายใน 
ของบริษัทฯ ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหาร  

3. พิจารณาสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมถึงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ โดยประสานงานกับผู้บริหารและฝ่ายตรวจสอบภายใน

4. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และพิจารณาค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ส�าหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาเสนอแต่งตั้งนายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4958 หรือนางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด (เดิมชื่อ บริษัท 
ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้ผ่านการประเมินความเป็นอิสระและ
คณุภาพงานของผูส้อบบญัชพีร้อมทัง้พจิารณาความเหมาะสมของค่าสอบบญัช ีจากคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายบรหิารและฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน ซึง่เมือ่คณะกรรมการบริษทัได้พจิารณาให้ความเหน็ชอบแล้ว จะน�าเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปีเพือ่พจิารณาอนมุติัต่อไป 
โดยปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม 1 ครั้ง

5. สอบทานการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุผล 
เป็นไปตามข้อก�าหนดหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการเปิดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

ราย ำา นง ารประ าย

1. ดร. นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการตรวจสอบ 4 / 4

2. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน กรรมการตรวจสอบ 4 / 4

3. นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ กรรมการตรวจสอบ 4 / 4

4. นายวราธร วงศ์สว่างศิริ กรรมการตรวจสอบ 2 / 2 แต่งตั้ง 14 พฤษภาคม 2562

   นางวีระนุช ธรรมวรานุคปต์ กรรมการตรวจสอบ - / 1 ลาออก 3 พฤษภาคม 2562
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6. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในแต่ละไตรมาส รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจ�าปี 2563 และพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณา
ประเมนิผลการปฏบิติังาน และผลตอบแทนหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และพจิารณาให้ความเห็นชอบการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
และการพจิารณาผลตอบแทนในหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท่ีประเมนิโดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผูบ้ริหารสงูสดุของบรษิทัฯ

7. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่า
กฎบัตรทั้ง 2 ยังมีความทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร

8. คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง (Audit Committee Self Assessment) เกี่ยวกับองค์ประกอบและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ การฝึกอบรม และมีอ�านาจและมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน โดยสรุปผลส�าหรับปี 2562 ว่าคณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และได้น�าเสนอสรุปผลการประเมิน และรายงานภารกิจต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

9. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิผล โดยมีการทบทวน
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร ร่วมกับฝ่ายบริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายใน 
เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า โดยรวมบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ 
และเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด�าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
มีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อยจากการที่
กรรมการ หรอืผู้บรหิารน�าไปใช้โดยมชิอบหรอืโดยไม่มอี�านาจ รวมถึงการท�าธรุกรรมกับบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง และบคุคลทีเ่ก่ียวโยงอย่างเพยีงพอแล้ว 
ส�าหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการฯ เห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่าย
บริหารได้ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้บริษัทฯ มีการก�ากับดูแล
กจิการทีด่ ีมกีารควบคมุภายในทีเ่พียงพอเหมาะสมกบัการด�าเนินธุรกจิ มกีารบรหิารความเสีย่งในระดบัท่ียอมรบัได้ ระบบบัญชี และรายงานทางการเงนิ
มีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

(ดร นริ   ชั ร)
ร �นกรรมก�ร ร จ อบ

 กม � ัน  

รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน) 157



คณะกรรมการบริหารความเสีย่งของบรษิทั จเีอ็มเอม็ แกรมมี ่จ�ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการและผู้บรหิารระดบัสูง จ�านวน 6 คน ซึง่
เป็นผูท้รงคุณวุฒ ิมีความรู้ ความสามารถทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษัทฯ ซ่ึงได้รบัการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัท 
เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้กลุม่บริษัทจเีอม็เอม็ แกรมมี ่มกีารบรหิารความเส่ียงทัว่ทัง้องค์กรและปลูกฝังให้เป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมองค์กร 
ทัง้น้ีเพือ่ให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีขององค์กรเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลว่าการด�าเนินงานเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มบรษิทัฯ มุง่ไปสู่การบรรลุวตัถปุระสงค์
และเป้าหมายขององค์กรอย่างมปีระสิทธิภาพและประสทิธิผล โดยมีผู้อ�านวยการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายใน ท�าหน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งได้ปฏบิติัหน้าทีภ่ายใต้กฎบตัรของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง และขอบเขตอ�านาจหน้าทีต่ามที่ได้รบัมอบ
หมายจากคณะกรรมการบรษัิท โดยในปี 2562 ได้จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงจ�านวน 1 ครัง้ เพ่ือพิจารณาเร่ืองท่ีส�าคญั
สรปุได้ดงันี้ 

1. รบัทราบความเสีย่งระดบัองค์กรทีส่�าคญัส�าหรบัปี 2562 และพจิารณาอนุมตัแินวทางในการบริหารจัดการความเส่ียง 

2. ก�ากบัดูแลและติดตามการปฏิบัตติามนโยบายและกรอบการบรหิารความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง 

3. ทบทวนแนวทางปฏิบตัิในการป้องกันการมีส่วนเกีย่วข้องกบัการคอร์รปัช่ันและกฎบัตรคณะกรรมการ บรหิารความเส่ียงของกลุม่บริษัทฯ 
เพ่ือให้มัน่ใจว่า นโยบายและกฎบตัรดังกล่าวยงัคงมคีวามเหมาะสมกบัลกัษณะการด�าเนนิธรุกจิของกลุม่บรษิทัฯ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ทีห่น่วยงานก�ากบัดแูลก�าหนด

4. รายงานคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกับความเสีย่งและแนวทางในการบรหิารจัดการความเส่ียงทีส่�าคญัอย่างสม�า่เสมอ

5. ประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเอง ประจ�าปี 2562 และรายงานผลการประเมนิต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่28 กมุภาพนัธ์ 2563

จากการด�าเนนิการข้างต้น คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากลุ่มบรษิทัฯ ได้ก�าหนดความเส่ียงระดับองค์กรท่ีครอบคลมุ
การด�าเนินธุรกจิหลกัของกลุม่บรษิทัฯ และได้ก�าหนดกระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่งทีเ่พยีงพอ เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ โดยสอดคล้อง
กบันโยบายการก�ากบัดแูลกจิการและระบบการควบคมุภายในของกลุ่มบรษัิทฯ ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคบัทีเ่กีย่วข้อง

รายงาน ะ รร าร ร าร า ยง

(น� � บษบ�  ด� เรอ )
ร �นกรรมก�รบริห�ร �มเ ี่

 กม � ัน  

(น� � บษบ�  ด� เรอ )
ร �นกรรมก�รบริห�ร �มเ ี่
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รายงาน ะ รร าร รร า ะ ำา น า น

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนบรษิทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี ่จ�ากดั (มหาชน) (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่านและเป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยมี ดร.นริศ ชัยสูตร 
(กรรมการอิสระ) ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน (กรรมการอิสระ) และนางสาว
สุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ (กรรมการ) ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎบัตรและขอบเขตอ�านาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั โดยได้จดัให้มกีารประชมุ รวม 3 ครัง้ (กรรมการเข้าร่วมประชมุครบทกุครัง้) เพือ่พจิารณาเร่ืองส�าคญัตามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ
จ�านวน 4 ท่าน ได้แก่  1) ดร. นริศ ชัยสูตร  2) นายชนิตร ชาญชัยณรงค์  3) นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา  และ 
4) นายฟ้าใหม่ ด�ารงชัยธรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการก�ากับดูแลที่ดี  บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้น
มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
2561 จนถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการมายังบริษัทฯ ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ โดยใช้ Board Skill Matrix ประกอบ
การพิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติที่จ�าเป็นและประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ เห็นว่ากรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่ง
ตามวาระทั้ง 4 ท่านข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ก�าหนด และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความ
สามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ทีก่ว้างไกล ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่าน
มาได้เป็นอย่างดี มีประวัติการเข้าร่วมประชุมท่ีดี รวมถึงมีส่วนร่วมในการแสดงความเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ในท่ีประชุม จงึได้เสนอ
ต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2562 เมือ่วนัท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ
จ�านวน 4  ท่าน เป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ก่อนน�าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 วันที่ 26 เมษายน 2562 

2. พิจารณาบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเป็นกรรมการของบรษัิทฯ ทดแทนกรรมการทีล่าออก คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาตาม
หลกัเกณฑ์ของบรษัิทฯ โดยใช้ Board Skill Matrix ประกอบการพจิารณา โดยเสนอให้แต่งต้ัง นายวราธร วงศ์สว่างศริ ิ ด�ารงต�าแหน่ง 
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ  โดยได้รับอนุมัติแต่งตั้งในการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่  14 พฤษภาคม 2562 

3. ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2562 โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับปี 2561 กล่าวคือ 
ก�าหนดหลกัเกณฑ์การจดัสรรค่าตอบแทนส�าหรบัประธานกรรมการ กรรมการอสิระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผูบ้รหิาร เป็นรายเดือน 
เบี้ยประชุม และค่าบ�าเหน็จประจ�าปี ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับ
ผลตอบแทนจากการท�างานในฐานะพนักงานของบริษัทแล้ว เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผูถ้อืหุน้
ประจ�าปี 2562 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ท้ังนีก้ารพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบรษัิทและกรรมการตรวจสอบนัน้ ได้พิจารณา
ให้สอดคล้องกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ โดยมีการเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามรายงานผลการส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนโดย ตลท.

4. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปี 2562 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ซึ่งได้แก่ นางสาวบุษบา ดาวเรือง โดยคณะกรรมการ
สรรหาฯ เห็นว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มมีผลการปฏิบัติงานในปี 2562 อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” (อยู่ในระดับ 90-95%) หรือ คิด
เป็น 92.02% และได้รายงานการประเมนิผลการปฏบัิตงิานประจ�าปี 2562 ของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุ่มต่อท่ีประชมุคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่  12 พฤศจิกายน 2562 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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5. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ประเมินการปฏิบัติงานของตนเองส�าหรับปี  2562  ซึ่งมีทั้งหมด 5 หมวด ได้แก่ 
โครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการ  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ  การประชุมคณะกรรมการสรร
หาฯ  การท�าหน้าที่ของกรรมการ และ การพัฒนาตนเองของกรรมการ ทั้งนี้ เกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะ
กรรมการฯ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ  กล่าวคือ 4 = ดีเยี่ยม, 3 = ดีมาก, 2 = พอใช้, 1 = ไม่น่าพอใจ, 0 = ต้องปรับปรุง  โดยจากการ
ประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ที่ 3.40 คะแนน (คะแนนเต็มอยู่ที่ 4 คะแนน)

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้รายงานผลการปฏบิติังานต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่รบัทราบอย่างสม�า่เสมอ โดยในรอบปี 2562 คณะกรรมการสรรหาฯ 
ได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใสและเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น 
และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างเหมาะสม

(ดร นร   ชั ร)
ร �นกรรมก�ร รรห�แ กำ�หนด � อบแทน

ันที่  กม � ัน  
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น� � บษบ�  ด� เรอ
ร �นกรรมก�รกำ�กับดแ กจก�รแ จร รรม รกจ

 กม � ัน  

รายงาน ะ รร าร ำา จ าร
ะจรย รร ร จ

คณะกรรมการบรษิทั ยดึมัน่ในการด�าเนนิธุรกจิภายใต้หลกัจรยิธรรมและแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่ ควบคู่ไปกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  กลยุทธ์ 
และเป้าหมายขององค์กร เพือ่ส่งเสรมิระบบบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซ่ึงช่วยสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจให้แก่
ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ 

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ยังคงด�าเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทฯ 
มีระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นในการพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และจริงจัง ส�าหรับผลการประเมิน
จากองค์กรต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้รับ มีดังน้ี

1. การประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยใน ตลท. (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประจ�าปี 2549 ปี 2551 ปี 2552 และ ปี 2553 ให้บริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” 
(ปี 2550 ไม่มีการส�ารวจ) และ อยู่ในระดับ “ดีเลิศ (5 ดาว)”  ติดต่อกัน 9 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปี 2562 

2. การประเมนิคณุภาพการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย (Thai Investors Association) ให้บรษัิทฯ 
อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ประจ�าปี 2551 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2556 ปี 2558 และ ปี 2560 และ ในระดับ “ดีเยี่ยม สมควรเป็นตัวอย่าง” 
ในปี 2552 ปี 2555 ปี 2557 ปี 2559 ปี 2561 และ ปี 2562 (ได้รับ 100 คะแนนเต็ม)

3. คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ได้ประเมินการปฏิบัติงานของตนเองส�าหรับปี 2562  ซึ่งมีทั้งหมด 5 หมวด ได้แก่ 
โครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการ  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ การประชุมคณะกรรมการฯ  
การท�าหน้าทีข่องกรรมการ และ การพฒันาตนเองของกรรมการ ทัง้นี ้เกณฑ์ในการประเมนิผลการปฏบิตังิานตนเองของคณะกรรมการฯ 
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ  กล่าวคือ 4 = ดีเยี่ยม, 3 = ดีมาก, 2 = พอใช้, 1 = ไม่น่าพอใจ, 0 = ต้องปรับปรุง โดยจากการประเมิน
ตนเองของกรรมการทั้งคณะ พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ที่ 3.35 คะแนน (คะแนนเต็มอยู่ท่ี  4 คะแนน)

4. คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562ได้ท�าการพิจารณาและทบทวน
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่ก�าหนดใน คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ (“Company Corporate 
Governance Policy : CG Policy”) และประเมินการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของส�านักงานกลต.ในแต่ละข้อแล้ว โดยเห็นว่าบริษัทฯ ได้น�าหลักปฏิบัติ
ตาม CG Code มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯเป็นส่วนใหญ่แล้วแม้ว่ายังคงมีหลักปฏิบัติตาม CG Code บางข้อ 
ที่บริษัทฯยังไม่ได้น�ามาปรับใช้ เน่ืองจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าหลักการข้อนั้น ๆ ยังไม่สอดคล้องกับบริบทและ
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษัทจะท�าการพิจารณา
และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติด้านก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ CG Code เป็น
ประจ�าทุกปี เพื่อให้ครอบคลุมและทันต่อพัฒนาการด้านการก�ากับดูแลกิจการที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป

5. คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ได้ทบทวนและน�าเสนอขออนุมัติ
คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ (Corporate Governance and Business Ethics Manual) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 7 
พ.ศ. 2562  ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เพื่อปรับปรุงเนื้อหาในคู่มือฯ ให้เป็นไปตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของส�านักงานกลต. โดยได้ประกาศและเผยแพร่ให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รับทราบ ท�าความเข้าใจและยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส 
ซื่อสัตย์และมีจริยธรรม ทั้งต่อตนเอง องค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น

บรษิทัฯ จะยงัคงยดึมัน่ในการปฏบิติัตามนโยบายการก�ากับดแูลกจิการทีด่แีละจรยิธรรมธรุกจิของบรษิทัฯ ที่ได้ก�าหนดขึน้และสนบัสนนุให้มกีาร
ปรับปรงุและพฒันานโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ รวมทัง้เปิดเผยผลการปฏบิตัด้ิานการก�ากบัดแูลกจิการอย่างต่อเนือ่งและเหมาะสม อนัเป็นการ
สะท้อนถึงการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีจริยธรรม พร้อมกับส่งเสริมให้บริษัทฯ มีหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีทันสมัย 
สอดคล้องต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
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าร ำา จ าร

คณะกรรมการบริษัท มีเจตนารมณ์ท่ีจะด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ส�านักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงข้อเสนอแนะจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) ตามรายงาน Corporate Governance Assessment Report ซึ่งส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สร้างความเป็นธรรมและความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเป็นพื้นฐานให้บริษัทฯ พัฒนาไปสู่การเติบโตอย่าง
ยั่งยืน โดยบริษัทฯ มีแนวทางการก�ากับดูแลกิจการ ดังนี้

น ย าย าร ำา จ าร

คณะกรรมการบริษัท ยังคงยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยมีการบูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร 
เพือ่เพิม่ความเชือ่มัน่ให้แก่ผูถื้อหุน้ ผู้ลงทนุ และผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่าย น�าไปสูก่ารสร้างความเจรญิก้าวหน้าในเชงิธุรกิจ ท่ีก้าวไปพร้อมกบัการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัท ได้ริเร่ิมให้มีการจัดท�านโยบายก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน (ฉบับพกพา) ครั้งแรก
ในปี 2548 โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งมีการทบทวนปรับปรุงทุกๆ 2 ปี หรือตามความเหมาะสม 
เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับภาวการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของส�านักงาน 
ก.ล.ต. และ ตลท. หรอืหน่วยงานก�ากบัดูแลต่างๆ ก�าหนดข้ึนเพ่ิมเตมิ ซึง่เป็นการยกระดบัแนวทางการก�ากบัดูแลกจิการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและ
จริยธรรมธุรกิจ ครั้งที่ 1/2562 ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่ก�าหนดไว้ในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ
จริยธรรมธุรกิจ (“Corporate Governance and Business Ethics Manual”)  และประเมินการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของส�านักงาน กลต. ในแต่ละข้อแล้ว โดยเห็นว่าบริษัทฯ ได้น�าหลัก 
CG Code มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ เป็นส่วนใหญ่แล้ว แม้ว่ามีหลักปฏิบัติตาม CG Code  บางข้อที่บริษัทฯ ยังไม่ได้น�าไป
ปรบัใช้ กด้็วยมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทัเหน็ว่าหลกัการข้อนัน้ ๆ  ยงัไม่สอดคล้องกบับรบิทและการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ในปัจจุบนั อย่างไร
ก็ตามคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการและคณะกรรมการบรษิทัจะท�าการพจิารณาและทบทวนนโยบายและการปฏบิตัด้ิานก�ากบัดแูลกิจการทีดี่ของบรษิทัฯ 
ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ CG Code เป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้ครอบคลุมและทันต่อพัฒนาการด้านการก�ากับดูแลกิจการที่จะ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป

และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและ
จรยิธรรมธรุกิจ คร้ังที ่2/2562 ได้อนุมติัคู่มือการก�ากบัดูแลกจิการทีด่แีละจรยิธรรมธรุกจิ (Corporate Governance and Business Ethics Manual) 
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 7 พ.ศ. 2562 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 โดยประกาศและเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุก
คน รับทราบ ท�าความเข้าใจและยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ซื่อสัตย์และมีจริยธรรม ทั้งต่อตนเอง องค์กร 
ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่ก�าหนดใน คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ สรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนยดึมัน่ในการปฏบิตัติามกฎหมายและน�าหลกัการก�ากบัดแูลท่ีดีมาปรบัใช้ในการด�าเนนิงาน
โดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวขององค์กร ตลอดจนเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะน�าไปสู่การเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. คณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ตลอดจนอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นใน
การใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ

3. คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งก�าหนด
ช่องทางที่เหมาะสมในการสื่อสารระหว่างกัน

4. คณะกรรมการบรษัิท ก�าหนดนโยบายและจริยธรรมธรุกจิของบรษัิทฯ เพือ่เป็นแนวปฏบิตัต่ิางๆ ต่อผูมี้ส่วนได้เสยีทุกฝ่าย อาทิ ผูถ้อืหุน้ ลกูค้า 
เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

5. คณะกรรมการบรษิทั มบีทบาทในการก�าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกจิ และพจิารณาอนมุตัแินวทางการก�าหนดกลยทุธ์ นโยบาย แผนธรุกจิ และงบประมาณ 
ตลอดจนก�ากบัและควบคมุดูแลให้ฝ่ายจดัการด�าเนนิการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก�าหนดไว้ เพือ่ประโยชน์ของบริษทัฯ และผู้ถอืหุ้นโดยรวม
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6. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และฝ่ายจัดการ อย่างชัดเจน ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบการ
บริหารความเสี่ยง ระบบการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ 

7. คณะกรรมการบริษทั ก�ากบัดูแลให้จดัท�างบการเงินและสารสนเทศทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชท่ีีรับรองท่ัวไป และมกีารเปิดเผย
ข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ ตลอดจนจัดให้มีผู้สอบบัญชีที่มีความสามารถและมีความเป็นอิสระ 

8. คณะกรรมการบรษัิท ดแูลให้บรษิทัฯ มกีารสือ่สารและเปิดเผยข้อมลูส�าคญัท่ีเกีย่วข้องกบับรษัิทฯ ท้ังข้อมูลทางการเงนิและข้อมลูทีม่ใิช่ข้อมลู
ทางการเงิน อย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ที่สามารถ
เข้าถึงได้อย่างสะดวกและเท่าเทียมกัน 

9. คณะกรรมการบริษัท อาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองงานที่มีความส�าคัญและรายงานผล
การปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ รวมถึงรายงานการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจ�าปี
ของบริษัทฯ 

10. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของกรรมการ กรรมการชุดย่อย อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการก�ากบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกจิ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เป็นต้น เพ่ือใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏบิตังิานใน
ระหว่างปีทีผ่่านมา เพือ่สามารถน�ามาแก้ไขและเพิม่ประสทิธภิาพการท�างาน โดยน�าเสนอผลการประเมนิทีไ่ด้ต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั
เพื่อรับทราบ

11. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรในต�าแหน่งบริหารที่ส�าคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม

12. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทส�าคัญในการจัดให้มีคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รับทราบ ท�าความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และมีมาตรการในการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนั้น คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่
จะต้องรบัทราบ ท�าความเข้าใจ และปฏบัิติตามนโยบาย และข้อปฏิบติัตามท่ีก�าหนดในคูม่อืการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดแีละจริยธรรมธรุกจิอย่างเคร่งครดั 
โดยผู้บริหารในทุกระดับขององค์กรต้องรับผิดชอบ และให้ความส�าคัญกับเรื่องดังกล่าวเพื่อให้พนักงานในสังกัดพึงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิทั ยงัส่งเสรมิให้เผยแพร่วฒันธรรมในการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและจรยิธรรมธรุกจิให้เป็นทีเ่ข้าใจทัว่ทกุระดบัในองค์กร 
และมีผลในทางปฏิบัติภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม โดยให้จัดท�าคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ
จริยธรรมธุรกิจ และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น E-mail อินทราเน็ตของกลุ่มบริษัทฯ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ตลอดจนจัดอบรมความรู้พื้นฐานเรื่อง
การก�ากับดูแลกิจการให้กับพนักงานเข้าใหม่ เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ ท�าความเข้าใจ และยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ซื่อสัตย์ ระมัดระวังและมีจริยธรรม ทั้งต่อตนเอง องค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัด
กจิกรรมต่างๆ เพือ่เสรมิสร้างความรู ้ความเข้าใจ ปลกูจติส�านกึในการปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั และซือ่สตัย์สจุรติภายใต้นโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ

จากการทีบ่รษิทัฯ ยดึมัน่ในการน�าหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละหลกัจรยิธรรมธรุกจิมาใช้ในการบรหิารและด�าเนนิงานของบรษิทัฯ อย่างต่อเนือ่ง 
และได้พัฒนาระดับการก�ากับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริษัทฯ มาโดยตลอด เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากองค์กร
ต่างๆ ดังนี้ 

•	 การประเมินการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจ�าปี	2562	
ผลการประเมนิการก�ากบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนไทยในตลาดหลกัทรพัย์ (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) 
ซึ่งประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทฯ เป็น 1 ใน 193 บริษัท ที่ได้คะแนนในระดับสูงสุดคือ “ดีเลิศ 
(Excellent) หรือ ห้าดาว” (มีคะแนนอยู่ในช่วง 90-100 คะแนน) จากบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการส�ารวจทั้งหมด 677 บริษัท ซึ่งมีผลคะแนน
เฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมอยู่ที่ 82 คะแนน โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” นี้ ต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 9 นับตั้งแต่ปี 2554 
เป็นต้นมา 

•	 การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2562        
จากการประเมนิคณุภาพการจดัประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ประจ�าปี (Annual General Meeting Checklist) ซึง่ประเมนิโดยสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย 
(Thai Investors Association) บริษัทฯ ได้ 100 คะแนน อยู่ในระดับดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง ขณะที่ผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน
โดยรวมที่ท�าการส�ารวจทั้งหมด อยู่ที่ 93.70 คะแนน
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•	 การประเมินระดับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน	ปี	2562       
จากการประเมินระดับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน (Anti-corruption Process Indicator) ของบริษัทจดทะเบียนไทย 
โดย ก.ล.ต. และสถาบันไทยพัฒน์ ในปี 2558 บริษัทฯ ถูกจัดอยู่ในระดับ 3 มีมาตรการป้องกัน (Established) คือ แสดงให้เห็นถึงระดับ
ขอบเขตของนโยบายของบรษิทัฯ เช่น ไม่จ่ายให้เจ้าหน้าทีร่ฐั ไม่มส่ีวนเก่ียวข้อง ไม่เกีย่วข้องและต่อต้านผูเ้กีย่วข้อง การสือ่สารและฝึกอบรม
แก่พนักงาน เพื่อให้รอบรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน

ส่วนในปี 2562 นั้นก.ล.ต. และสถาบันไทยพัฒน์ ประกาศเฉพาะรายชื่อบริษัทที่เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มี 2 กลุ่ม คือ บริษัทที่ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC และบริษัทที่ได้รับ
การรับรอง CAC เท่านั้น 

บริษัทฯได้ด�าเนินการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีนโยบายการก�าหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อก�าหนดใน
การด�าเนนิการทีเ่หมาะสม บรษิทัฯ มเีจตนารมณ์ และความมุ่งมัน่ในการต่อต้านการทจุริต เพือ่ป้องกนัการคอร์รปัชนัในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ 
ถงึแม้ว่าจะยงัไม่ได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ” แต่บรษิทัฯ มแีนวทางการปฏบิตัเิกีย่วกับการต่อต้านการ
คอร์รัปชันเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการด�าเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

าร ำา จ าร

หลักการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯแบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่ 
• สิทธิของผู้ถือหุ้น 
• การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
• บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
• การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
• ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่	1	สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�าคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และการอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิ
ในเรือ่งต่างๆ ทัง้สทิธขิัน้พืน้ฐานและสทิธทิีต่นเองสมควรได้รบั เช่น การซือ้ขาย หรอืการโอนหุน้ การมส่ีวนแบ่งในก�าไรของกจิการ การได้รบัข่าวสาร
ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอและทันเวลา การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ 
การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก�าหนดจ�านวนเงนิค่าสอบบญัช ีและเรือ่งท่ีมผีลกระทบต่อบริษทั เป็นต้น และไม่กระท�า
การใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ที่ค�านึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ตามกฎหมายและ
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ก�าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 
(วนัส้ินสดุรอบปีบัญชีของบริษัทฯ คือวันที ่31 ธันวาคม ของทกุปี) และในกรณีท่ีมคีวามจ�าเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึง่เป็นเรือ่งท่ีกระทบ
หรอืเกีย่วข้องกบัผลประโยชน์ของผู้ถอืหุน้ หรอืเกีย่วข้องกับเงือ่นไขหรอืกฎเกณฑ์ กฎหมาย ทีใ่ช้บังคบัท่ีต้องได้รบัการอนมุตัจิากผูถ้อืหุน้เป็นการเร่งด่วนแล้ว 
บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1)	 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

• การเสนอวาระการประชุม รายชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และค�าถามเป็นทางการล่วงหน้า บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ได้มส่ีวนร่วมโดยการเสนอเพิม่วาระการประชมุ และเสนอชือ่บคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และคณุสมบตัทิีเ่หมาะสมเพือ่รบัการพจิารณา
ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนท่ีจะมกีารจดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น ส�าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปี 2562 
ก�าหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 
ในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ คือ http://www.gmmgrammy.com ท่ีเมนูหลกั “การก�ากบัดแูลกจิการ” หัวข้อ “ข้อมลูผู้ถอืหุ้น” ท้ังน้ี ในช่วงระยะเวลา
ของการรับเรื่อง ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการมายังบริษัทฯ
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• การน�าเสนอ/จัดส่งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียน
หลกัทรพัย์ของบริษทัฯ เป็นผูด้�าเนินการจดัส่งหนังสอืเชญิประชมุและเอกสารประกอบการประชมุซึง่ประกอบด้วยข้อมลูทีส่�าคญัและจ�าเป็น
ต่อการพิจารณาตัดสินใจ (พร้อมจัดท�าเป็นภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ) ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามท่ี
กฎหมาย และ/หรือ หน่วยงานก�ากับดูแลประกาศก�าหนด ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญ
ประชมุและข้อมูลทัง้หมดดังกล่าว (ไม่รวมรายงานประจ�าปี) ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน
ก่อนวนัประชมุ ทัง้น้ี เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้มเีวลาศึกษาข้อมลูและตดัสนิใจล่วงหน้าอย่างเพียงพอ นอกจากนีบ้รษิทัฯ ได้ลงประกาศในหนงัสอืพมิพ์ 
เพื่อแจ้งก�าหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

• การอ�านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทฯ ก�าหนดเป็นนโยบายไว้ ดังนี้

สถานที่ประชุม ต้องตั้งอยู่ในท�าเลที่ดี มีที่จอดรถเพียงพอส�าหรับผู้ถือหุ้นที่ขับรถมา และมีการคมนาคมท่ีสะดวกส�าหรับผู้ถือหุ้นท่ัวไป 
โดยแนบแผนที่ตั้งของสถานที่ประชุมไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ก�าหนดการประชุม ต้องไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดต่อเนื่องที่ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป และไม่ก�าหนดเวลาประชุมที่เช้า
หรือเย็นเกินไป

การมอบฉันทะ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 รูปแบบตามท่ีกฎหมายก�าหนด พร้อมค�าแนะน�าในการมอบฉันทะ และอ�านวย
ความสะดวกให้สามารถส่งหนงัสอืมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้ามาทางไปรษณย์ี โดยจ่าหน้าซองถงึส�านกัเลขานกุารองค์กร
ก่อนวนัประชมุ หรอืให้พนกังานส่งเอกสารมาส่งก่อนเวลาเริม่ประชมุเพือ่ให้เจ้าหน้าทีบ่รษิทัฯ ได้ตรวจสอบเอกสารก่อนทีผู่ร้บัมอบฉนัทะ
จะเดินทางมาถึง และคณะกรรมการบริษัท ได้เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระจ�านวน 4 ท่าน เพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น

การเตรยีมบคุลากรและเทคโนโลยี ในการรับรอง อ�านวยความสะดวก และตรวจสอบเอกสารให้ผูท่ี้มาประชมุอย่างเพียงพอเพ่ือความสะดวก
รวดเร็ว ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้

• การเปิดเผยข้อมูลในแต่ละวาระของหนังสือเชิญประชุม มีการระบุความเห็นคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระ ตลอดจน วัตถุประสงค์
และเหตุผล ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบ (ถ้ามี) ไว้อย่างชัดเจน ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะมีวาระที่ส�าคัญ ดังนี้

การรายงานผลการด�าเนินงาน ชี้แจงผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งสินทรัพย์รายได้ ค่าใช้จ่าย ผลก�าไรขาดทุน 
รวมถึงค�าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนนิงาน (MD&A) ท่ีได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีท่ีได้น�าส่งพร้อมกบัหนงัสอื
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละต�าแหน่ง ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนทั้งท่ีเป็นตัวเงิน เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม 
ค่าบ�าเหนจ็ และค่าตอบแทนหรือสทิธิประโยชน์อ่ืน ซึง่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมาแล้ว

การแต่งตั้งกรรมการ พร้อมแนบประวัติส่วนตัวของกรรมการแต่ละคนท่ีจะเสนอแต่งต้ัง ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา 
ประวัตกิารท�างาน จ�านวนบริษัททีด่�ารงต�าแหน่งกรรมการ (แยกเป็นหัวข้อบรษัิทจดทะเบยีน และบรษัิทอ่ืนๆ) การด�ารงต�าแหน่งในกจิการอืน่
ทีแ่ข่งขนั/เกีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบริษทัฯ ทีอ่าจท�าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบรษัิทฯ หลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหา ประเภท
ของกรรมการที่เสนอ เช่น กรรมการหรือกรรมการอิสระ และในกรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ ต้องมี
ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และวัน เดือน ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการ
อิสระ จะเปิดเผย “นิยามกรรมการอิสระ” ที่บริษัทฯ ก�าหนดขึ้น พร้อมระบุว่านิยามฯ ดังกล่าวเท่ากับหรือเข้มกว่าข้อก�าหนดขั้นต�่าของ 
ก.ล.ต. และ ตลท. อย่างไร รวมถึงข้อมูลการ มี/ไม่มีส่วนได้เสียของกรรมการอิสระรายนั้นกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ณ เวลานั้นหรือในช่วง 2 ปีก่อนหน้า

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชี ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถและ
ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี รวมท้ังความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี การมีคุณสมบัติท่ีได้รับการยอมรับเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ตลอดจนระบุค่าบริการของผู้สอบบัญชีและ/หรือค่าบริการอื่น (ถ้ามี) ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีก่อนพิจารณาอนุมัติ

การจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อัตราและจ�านวนเงินปันผลที่เสนอจ่าย เทียบกับก�าไร
สทุธ ิก�าไรสะสม และก�าไรต่อหุน้ ตลอดจนข้อมลูการเปรยีบเทยีบกบัอตัราการจ่ายเงนิปันผลในปีท่ีผ่านมา พร้อมเหตผุลและข้อมลูประกอบ 
ในกรณีที่เสนอให้งดจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะเปิดเผยเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาไว้อย่างชัดเจนด้วย
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เรื่องอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การก�าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการ
อนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น ประจ�าปี 2562 บริษทัฯ ได้แจ้งให้ผูถ้อืหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดอืน โดยผ่านหลายช่องทาง คอื ท้ังทางเว็บไซต์
บรษิทัฯ แจ้งข่าวผ่าน ตลท. และหนงัสอืเชญิประชมุฯ ดงักล่าวข้างต้น โดยในหนงัสอืเชญิประชมุได้ระบวุาระการประชมุ ความเหน็ของคณะกรรมการ 
พร้อมเอกสารประกอบอื่น เช่น ข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์ และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ข้อบังคับบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง
กบัการประชมุฯ เพ่ือประกอบการพจิารณาของผูถ้อืหุน้ในการพจิารณาตามระเบยีบวาระการประชมุ รายละเอยีดของเอกสาร/หลกัฐานท่ีใช้ในการมอบ
ฉนัทะทีช่ดัเจน พร้อมแนบรายงานการประชุมผูถ้อืหุ้นคร้ังทีแ่ล้ว ซึง่ได้บนัทึกเกีย่วกับการแจ้งวธิกีารลงคะแนนและนบัคะแนน รายชือ่กรรมการทัง้หมด 
(รวมกรรมการท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุม) รายชื่อผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงซึ่งเป็นบุคคลภายนอกท่ีมาเป็นสักขี
พยานในการตรวจนับคะแนนเสียงและการด�าเนินการประชุม การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและค�าถามค�าตอบในท่ีประชุม มติท่ีประชุมพร้อม
คะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในวาระที่ต้องลงคะแนนไว้ครบถ้วน

2)	วันประชุมผู้ถือหุ้น

• บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการด�าเนินตามขั้นตอนประชุมอย่างถูกต้องตามท่ีกฎหมายก�าหนด โดยค�านึงถึง ความสะดวก ตลอดจนสิทธิและ
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอ�านวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมการประชุม 
การเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมงครึ่ง และมีการใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว

ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานกรรมการบริษัท กรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ 
และคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซักถามปัญหาเกี่ยวกับบริษัทฯ โดยมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (Inspector) 
เข้าร่วมประชุมด้วยและท�าหน้าที่เป็นคนกลาง เพื่อดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นไปตามข้อ
ก�าหนดของหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทฯ

• ก่อนเริ่มการประชุม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ซึ่งด�ารงต�าแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท ท�าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมตาม
การมอบหมายของประธานกรรมการบริษัท จะแนะน�าคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ คณะผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัชี
ของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ให้ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ด�าเนินการประชุม

• เลขานุการบริษัท แจ้งองค์ประชุมซึ่งประกอบด้วย จ�านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ�านวนผู้รับมอบฉันทะประชุมแทนผู้ถือ
หุ้น และจ�านวนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ตลอดจนมีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และ
การนับคะแนนเสยีงให้ผูถื้อหุ้นทราบก่อนเร่ิมการประชมุ ท้ังนี ้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และพระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนฯ มาตรา 
107 (1) กล่าวคือ ให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
รวมถึงเงื่อนไขการออกเสียงกรณีมาประชุมด้วยตนเองหรือกรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน เป็นต้น

• เลขานุการบริษัท จะด�าเนินการประชุมโดยเรียงตามวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม (เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล�าดับ
ระเบียบวาระ โดยจะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ กล่าวคือที่ประชุมต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ทั้งนี้ไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่
ไม่ได้เข้าร่วมประชมุ อย่างไรกต็ามเพือ่ให้ผูถ้อืหุน้สามารถใช้สทิธขิองตนตามกฎหมายได้ หากผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้รวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึง่
ในสามของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก�าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

• คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ในกรณมีข้ีอโต้แย้งในภายหลงั พร้อมทัง้ตรวจนบัคะแนนเสยีงและเปิดเผยผลการลงคะแนนเสยีงและบนัทกึมตขิองทีป่ระชมุ
ไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม

• ประธานที่ประชุม ได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใน
เรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัวาระการประชุมและเรือ่งการด�าเนนิงานของบริษัทฯ รวมถงึการตอบค�าถามของผูถ้อืหุ้นอย่างครบถ้วนในประเด็นส�าคญั 
โดยมีการบันทึกประเด็นข้อซักถาม ค�าชี้แจง และข้อคิดเห็นที่ส�าคัญ ไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ

รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)166



ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม 
แกรมมี่ เพลส เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร มีกรรมการ เข้าร่วมประชุมจ�านวน 10 ท่าน 
(จากจ�านวนกรรมการทั้งคณะ 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน 90.90%) ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท ประธาน
กรรมการชุดย่อยทุกคณะ ผู้บริหารระดับสูง ผู้แทนจากฝ่ายกฎหมาย และผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ มีผู้แทนจากส�านักงานสอบบัญชี ท�าหน้าที่เป็นคนกลาง
ในการท�าหนา้ทีด่แูลให้การประชมุเป็นไปอย่างโปร่งใส ครบถ้วน ถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบรษิทัฯ รวมถงึตรวจสอบการลงคะแนนเสยีง
ตลอดการประชุม ซึ่งประธานในที่ประชุมฯได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ด�าเนินการประชุม ส�าหรับผลการประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติใน
ทุกวาระที่น�าเสนอ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จ�านวน 53 ราย นับจ�านวนหุ้นได้ 558,640,371 หุ้น มีผู้ถือหุ้นที่มอบ
ฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน จ�านวน 101 ราย นับจ�านวนหุ้นได้ 167,432,381 หุ้น โดยในจ�านวนนี้มีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ 
บรษิทัฯ จ�านวน 11 ราย นบัจ�านวนหุน้ได้ 7,462,688 หุน้ ดงันัน้ เมือ่นบัรวมจ�านวนผูถ้อืหุ้นทีม่าประชมุด้วยตนเองและมอบฉนัทะให้ผูอ้ืน่เข้าประชมุ
แทน มีจ�านวนรวม 154 ราย รวมเป็นจ�านวนหุ้นทั้งสิ้น 726,072,752 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.5509 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ 
จ�านวน 819,949,729 หุน้ จงึถอืว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบรษัิทฯ คณะกรรมการบรษัิท เสนอรายชือ่ของกรรมการอิสระจ�านวน 4 ท่าน 
เพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมแต่อย่างใด

3)	 ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

• คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดท�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วน ถูกต้อง โดยประกอบด้วยรายละเอียด
ในเรื่องต่างๆ ที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

รายชื่อและต�าแหน่งของกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมและที่ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุม (ถ้ามี)

องค์ประชุม ซึ่งประกอบด้วยจ�านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ�านวนผู้รับมอบฉันทะท่ีเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น และจ�านวน
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ

วธิกีารลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ และการนับคะแนนเสยีงเป็นมตท่ีิประชมุผูถ้อืหุ้นก่อนเร่ิมการประชมุ และแนวทางการใช้บตัรลงคะแนน

คะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง และระบุชื่อและจ�านวนหุ้นของ
ผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ (ถ้ามี)

ข้อซักถาม ค�าชี้แจง และข้อคิดเห็นที่ส�าคัญ

• บริษัทฯ มีการแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบข่าวของ ตลท. ภายในวันท�าการถัดไป โดยระบุคะแนนเสียงทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
และงดออกเสยีง ในแต่ละวาระ รวมทัง้ จัดท�ารายงานการประชุม ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจดัส่ง ตลท. และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
รวมถงึเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์บรษัิทฯ ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชมุ เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยไม่จ�าเป็น
ต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป อีกทั้ง มีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดีที่สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ 
ได้จดัให้มกีารบันทึกภาพและเสยีงการประชุมในลกัษณะสือ่วดีทีศัน์ และพร้อมให้บรกิารเผยแพร่แก่ผู้ถือหุน้ทีส่นใจ โดยจดัท�าเป็นแผ่นวซีดีี 
และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของ ตลท.

หมวดที่	2	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบรษัิท มนีโยบายในการถือปฏบิตัต่ิอผู้ถือหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม โดยด�าเนนิการต่าง ๆ  เพือ่คุ้มครองสทิธิของผูถื้อหุน้และ
อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถอืหุน้ในการใช้สทิธิในเร่ืองต่างๆ ทีผู่ถื้อหุ้นสมควรได้รบั โดยคณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุ้นในด้านต่างๆ 
อย่างเท่าเทียมกนั ดงันี้

1. คณะกรรมการบริษัท ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง หุ้นประเภทเดียวกัน มีสิทธิออกเสียงที่เท่า
เทียมกันเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกนัแล้วถอืหุน้ของบรษิทัฯ ในสดัส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ�านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด
ของบริษัทฯ สามารถเสนอวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 
โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านช่องทาง ตลท. และเว็บไซต์บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
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3. ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะส่งหนงัสอืเชญิประชมุและเอกสารประกอบการประชมุ ให้ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวนัประชมุ 
ตลอดจนเผยแพร่หนังสอืเชิญประชุมและเอกสารดังกล่าวทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บนเวบ็ไซต์บรษิทัฯ (http://www.gmmgrammy.com) 
ล่วงหน้ามากกว่า 21 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูล และตัดสินใจล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบ
เอกสารจากบรษิทัฯ นอกจากนีบ้รษิทัฯ จะลงประกาศในหนงัสอืพมิพ์ เพือ่แจ้งก�าหนดวนั เวลา สถานทีแ่ละวาระการประชมุท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันอีกด้วย

4. คณะกรรมการบรษิทั อ�านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยบรษัิทฯ จะจดัส่งหนงัสอืมอบฉนัทะไปพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุม ทั้งแบบ ก  แบบ ข  และ แบบ ค  ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ได้ พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน ตลอดจนค�าแนะน�า
วิธีการมอบฉันทะที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ 
นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อีกช่องทางหนึ่ง

5. คณะกรรมการบริษัท จะเสนอรายช่ือของกรรมการอสิระของบรษัิทฯ อย่างน้อยจ�านวน 1 คน เพ่ือเป็นทางเลอืกในการมอบฉันทะส�าหรบัผูถื้อหุน้ 
โดยบริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและประวัติกรรมการอิสระไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วย

6. คณะกรรมการบริษัท จะด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นโดยเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระในท่ีประชุม
โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
เว้นแต่ในกรณีจ�าเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

7. คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุมท่ีต้องมีการลงคะแนนเสียง ท้ังน้ีเพ่ือความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง พร้อมทั้งตรวจนับคะแนนสียง และเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียง และบันทึกมติของที่ประชุมไว้
อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม

8. คณะกรรมการบรษัิท ได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางการปฏบิตัเิกีย่วกบัการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์และการป้องกนัการใช้ข้อมลู
ภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ืน่ในทางมชิอบไว้ในคูม่อืการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรยิธรรมธรุกจิ และเผยแพร่ให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 
ท�าการซือ้ขายหุน้ของบรษิทัฯโดยใช้ข้อมลูภายใน หรือการท�ารายการท่ีเกีย่วโยงกนั ตลอดจนซือ้ขายสนิทรพัย์ในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนหรอื
ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ตลท.

9. ในกรณีที่มีการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อก�าหนดของ ตลท. ก่อนท�ารายการ 
บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยรายละเอียด อาทิ ชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยง นโยบายการก�าหนดราคามูลค่าของรายการ เหตุผลของ
การท�ารายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน

10. คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ต.) ด�าเนินการตามมาตรา 89 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง (รวมถึงทุกคร้ังท่ีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล) โดยมอบ
หมายให้เลขานุการบริษัทรายงานสรุปข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (รวมถึงการเปลี่ยนแปลง) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบเป็น
ประจ�าทุก 6 เดือน เพื่อสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและ
ผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ

การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน

คณะกรรมการบรษิทั ตระหนกัถงึความส�าคัญในการด�าเนนิธรุกจิด้วยความโปร่งใส และค�านงึถงึผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย ดงันัน้ จงึก�าหนดไว้ในนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างชัดเจน โดยให้การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันทุกรายการของบริษัทฯและบริษัทย่อย อย่างน้อยต้องผ่าน
ความเห็นชอบจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และหากมีการตกลงเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันและเข้าข่ายเป็นรายการตามที่ก�าหนดในข้อก�าหนดของ 
ตลท. ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมลูและการปฏบัิติการของบริษทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และ/หรอืในรายการเกีย่วกบัการได้มาหรอืจ�าหน่ายไป 
ซึง่สนิทรพัย์ของบริษทัจดทะเบยีน บรษิทัฯ จะปฏบิตัติามข้อก�าหนดของ ตลท. ซึง่ก�าหนดให้ต้องผ่านความเหน็ชอบและ/หรอืผ่านการอนมุตัจิากฝ่ายบรหิาร
และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่มีสิทธิออกเสียง

ในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทจะมีการดูแลอย่างรอบคอบเม่ือเกิดรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
โดยก�าหนดนโยบายและขัน้ตอนการอนมุตัริายการทีเ่กีย่วโยงกนัเป็นลายลักษณ์อกัษรไว้ในระเบยีบอ�านาจอนมุตัแิละด�าเนนิการ และ/หรอืขออนมัุตจิากผูถ้อืหุน้
ตามข้อก�าหนดของ ตลท. รวมทัง้ มกีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ของ ตลท. โดยราคาและเง่ือนไขเสมือนท�ารายการกบับคุคลภายนอก (Arm’s Length Basis) 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เกีย่วกบัรายการท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และรายการท่ีเกีย่วโยงกันอย่างสม�า่เสมอ
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีนโยบายที่จะท�ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ยกเว้นในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงสุดซึ่งเป็นไปใน
ราคาและเงือ่นไขการค้าโดยทัว่ไปทีไ่ม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก ซึง่บรษัิทฯ จะก�าหนดให้ผ่านความเห็นชอบจากฝ่ายบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังตระหนักถึงความส�าคัญในการป้องกันความความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงก�าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส เกี่ยวกับการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยให้มีการจัดท�ารายงานต่างๆ เช่น 
การจัดท�ารายงานเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ/หรือรายการระหว่างกัน รายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

โดยในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีการกระท�าใดที่มีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใดๆ ที่ ก.ล.ต. และ ตลท. ก�าหนด ไม่ว่าจะเป็นการ
ซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการซื้อขายทรัพย์สิน

หมวดที่	3	บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ควบคู่ไปกับการมีบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยให้ความส�าคญักบัสทิธขิองผูมี้ส่วนได้เสียทกุฝ่ายของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นผูม้ส่ีวนได้เสยีภายใน ได้แก่ กรรมการ พนกังาน และผูบ้ริหารของบรษิทัฯ 
หรอืผู้มส่ีวนได้เสยีภายนอก เช่น ผูถื้อหุน้ ลกูค้า คู่ค้า เจ้าหน้ี คูแ่ข่งทางการค้า สงัคมและสิง่แวดล้อม ภาครฐัและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่างเหมาะสม 
ทั้งสิทธิที่ก�าหนดโดยกฎหมายหรือโดยข้อตกลงท่ีท�าร่วมกัน โดยคณะกรรมการบริษัท ได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ไว้ในจรยิธรรมธุรกจิของกลุม่บริษทัฯ เพือ่ให้เกดิความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่างๆ โดยสรปุจรยิธรรมว่าด้วยการปฏบิตัิ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆได้ดังนี้

จริยธรรมว่าด้วยการปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันดังนี้

1. ปฏบิตัหิน้าทีแ่ละด�าเนนิธรุกิจด้วยความซือ่สตัย์สจุรติ โปร่งใส มคีวามรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม�า่เสมอ (Accountability to Shareholders) 
มกีารเปิดเผยข้อมลูต่อผูถ้อืหุน้อย่างถกูต้อง ครบถ้วน มมีาตรฐานโดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายหลกัจรยิธรรมและแนวทางการก�ากบัดแูล
กิจการที่ดี

2. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์อย่างเต็มที่ ตลอดจนตัดสินใจด�าเนิน
การใดๆ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ (Duty of Care) และเป็นธรรม เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

3. ก�ากับดูแลการด�าเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีสถานะทางการเงิน การบริหารและการจัดการที่ถูกต้อง เหมาะสม เพื่อปกป้องและเพิ่ม
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

4. จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทฯ เสื่อมค่า สูญหาย หรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์

5. ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกีย่วข้อง โดยเปิดเผยข้อมลูภายในใดๆ ของบรษัิทฯ ท่ีเป็นความลบัและ/หรอืยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ 
ต่อบุคคลภายนอกอันจะน�ามาซึ่งผลเสียของบริษัทฯ

6. เคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้โดยรายงานสถานะและผลการด�าเนนิงานของบริษัทฯ รวมท้ังข้อมลูสารสนเทศ ให้ผูถื้อหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกนั 
สม�า่เสมอ ทนัเวลา ถูกต้องและครบถ้วนตามความจริง โดยมข้ีอมลูสนบัสนนุท่ีมเีหตุผลอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามท่ี ก.ล.ต. และ ตลท. ก�าหนด

7. ไม่ด�าเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
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จริยธรรมว่าด้วยการปฎิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค

คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์และผลิตผลงานด้านสื่อและด้านบันเทิงทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องให้ลูกค้า 
โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภคดังนี้

1. ด�าเนนิการสนองความต้องการของลูกค้าด้วยคุณภาพของสนิค้าและการบรกิารทีด่ใีนราคาทีเ่หมาะสมโดยพนกังานท่ีมคีณุภาพ ด้วยนวตักรรม
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

2. มีการศึกษา ประเมิน และปรับปรุงผลกระทบของสินค้าและ/หรือบริการท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคอย่างสม�่าเสมอ ตลอดจนควบคุมดูแล
สินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน ข้อก�าหนด กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์ส�าหรับการตัดสินใจของผู้บริโภคสินค้าและ/หรือบริการ โดยไม่จงใจปกปิดเนื้อหาหรือ
ให้ข้อมลูเทจ็หรอืจงใจให้ผูบ้ริโภคสนิค้าและ/หรือบริการเข้าใจผดิ อนัเป็นเหตใุห้ลกูค้าเข้าใจผดิเกีย่วกบัคณุภาพ ปรมิาณหรอืเงือ่นไขใดๆ ของ
สินค้าหรือบริการนั้นๆ

4. เคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้บริโภคสินค้าและ/หรือบริการ รวมทั้งคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคสินค้าและ/หรือบริการ โดยไม่น�าข้อมูล
ส่วนตวัของผู้บรโิภคสนิค้าและ/หรือบริการมาเปิดเผยหากไม่ได้รบัการยนิยอมจากผูบ้รโิภคสนิค้าและ/หรอืบริการ หรอืน�าไปใช้หาผลประโยชน์
ต่างๆ เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. จดัให้มกีระบวนการทีล่กูค้าสามารถแจ้งถงึปัญหาของการน�าสนิค้าไปใช้ หรอืการให้บรกิารทีไ่ม่เหมาะสม ผ่านทาง E-mail หรอื Call Center 
เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกัน/แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม รวมทั้งน�าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าและ
การให้บริการดังกล่าวต่อไป

6. สัญญาระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าและผู้บริโภคของบริษัทฯ เขียนด้วยภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย มีข้อมูล ข้อตกลงที่ถูกต้องและเพียงพอ 
ไม่ก�าหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้าและผู้บริโภค รวมทั้งมีการปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้
อย่างเคร่งครดั และในกรณทีีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขข้อใดข้อหนึง่ได้ ต้องรบีแจ้งให้ลกูค้าทราบโดยเร็วเพือ่ร่วมกนัพจิารณาหาแนวทาง
แก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล

7. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในอันที่จะเสริมสร้างและธ�ารงรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ ให้ยั่งยืนสืบไป

จริยธรรมว่าด้วยการปฎิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

คณะกรรมการบริษัท ด�าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกามารยาทของการแข่งขันที่ดี และเป็นธรรม

2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ฉ้อฉล ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม หรือขัดต่อข้อกฎหมายใดๆ

3. ไม่กระท�าโดยเจตนาเพื่อท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสีย โดยปราศจากซึ่งข้อมูลอันอาจกล่าวอ้างได้

4. ไม่กระท�าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า

จริยธรรมว่าด้วยการปฎิบัติต่อคู่ค้า

คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและค�านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้าดังนี้

1. ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย

2. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ ต้องรีบแจ้งให้
คู่ค้าทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล

3. ไม่เรียกรับ หรือ ยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า 

4. ในกรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น จะต้องเปิดเผยข้อมูลต่อคู่ค้า เพื่อร่วมกันแก้ไข
ปัญหา โดยไม่ชักช้า
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5. มีนโยบาย หรือมาตรการในการตรวจสอบ คัดกรองคู่ค้าของบริษัทฯ เช่น ผู้ผลิต ผู้รับจ้างต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนการท�าธุรกิจกับคู่ค้าที่ด�าเนิน
กิจการอย่างเป็นธรรม ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทฯ มีระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อจัด
จ้าง และมคี�าสัง่แต่งต้ังคณะกรรมการจดัซือ้จดัจ้าง เพือ่ให้การคดัเลือกคูค้่ามคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประกาศให้ถอืปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั

6. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ท�าธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ 

7. มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาและให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

จริยธรรมว่าด้วยการปฎิบัติต่อเจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ดังนี้

1. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ท่ีตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และมีความรับผิดชอบใน
หลักประกันต่างๆ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึง หรือมีเหตุท�าให้ผิดนัดช�าระหน้ี ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยไม่
ปกปิดข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล

2. บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้

3. เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและชัดเจนแก่เจ้าหนี้  รวมถึงการให้เข้าเยี่ยมชมกิจการและจัดการประชุมพบปะผู้บริหาร

4. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ท�าธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ

5. มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

จริยธรรมว่าด้วยการปฎิบัติต่อพนักงาน

คณะกรรมการบรษิทั ตระหนกัเป็นอย่างดว่ีาพนกังานทกุคนเป็นทรพัยากรท่ีทรงคณุค่าท่ีสดุของบรษิทัฯ และเป็นปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ของการบรรลุ
เป้าหมายของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้การดูแลและปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย การเลิกจ้าง ตลอดจน
ก�าหนดนโยบายในการพัฒนาบุคคลากรและสนบัสนนุให้พนกังานได้มีการพัฒนาและแสดงศกัยภาพและคุณค่าแห่งตนเพ่ือร่วมกนัเป็นส่วนหนึง่ในการ
พัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อพนักงานดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และหลักสิทธิมนุษยชน

2. การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงให้รางวัลและลงโทษพนักงานกระท�าด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ 
ความเหมาะสม และเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ

3. ประเมินผลงานและความก้าวหน้าของพนักงานอย่างสม�่าเสมอ

4. ให้ผลตอบแทนในด้านต่างๆ อย่างเป็นธรรมและความเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ต�าแหน่งงาน ความรับผิดชอบและ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน โดยจะพิจารณาให้สอดคล้องกับผลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและ
สังคม

5. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เหมาะสม ให้กับพนักงานโดยเทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน และ
เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด เช่น กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับพนักงาน เป็นต้น

6. สนบัสนนุและให้ความส�าคญักบัการพฒันาความรู้ความสามารถและศกัยภาพทีเ่ป็นประโยชน์ต่อพนกังานทกุระดบัอย่างต่อเนือ่งและสม�า่เสมอ 
เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานของพนักงาน

7. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีในการท�างานเพื่อสุขอนามัยและมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ 

8. จัดให้มีอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกและสวัสดิการที่เหมาะสมส�าหรับลูกจ้างที่ทุพพลภาพ

9. ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีย่ิงขึ้นและสนับสนุนให้มีการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวพนักงานให้มีความสุขและสามารถ
พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน และเคารพสิทธิในการรวมกลุ่มของพนักงาน ในอันที่จะเสนอแนะหรือก�าหนดแนวทางการท�างาน และ/
หรือข้อตกลงต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการท�างานร่วมกัน ตลอดจนมีช่องทางในการรับเรื่องร้อง
เรียนการกระท�าความผิด แนวทางการไต่สวนหาข้อเท็จจริง และการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส

11. ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานภายใต้วัฒนธรรม และค่านิยมที่ดีร่วมกัน ตลอดจนมีความสามัคคีภายในองค์กร

12. บริหารงานโดยระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการกระท�าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน

13. ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน (เช่น การจ้างงาน การเลิกจ้าง) และสวัสดิภาพของพนักงาน

จริยธรรมว่าด้วยการปฎิบัติต่อชุมชน	สังคม	สิ่งแวดล้อม	และการพัฒนาชุมชน

คณะกรรมการบรษัิท ยดึมัน่ในการด�าเนินธรุกจิภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีควบคูไ่ปกบัการมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ 
และเป้าหมายขององค์กรเพือ่น�าไปสูก่ารสร้างความเจรญิก้าวหน้าในเชงิธรุกจิอย่างยัง่ยนื โดยเคารพสทิธมินษุยชน ปฎบิตัต่ิอเเรงงานอย่างเป็นธรรม 
มคีวามรบัผดิชอบต่อลกูค้าและผูบ้รโิภค สนบัสนนุและมส่ีวนร่วมในการพัฒนาชมุชนสงัคม และการดเูเลรักษาสิง่เเวดล้อม ท�านบุ�ารงุศาสนา อนรุกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละพลังงาน รวมท้ังสนับสนุนการศึกษาและกจิกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชมุชนหรอืผูด้้อยโอกาสให้มีความเข้มแขง็พึง่พาตนเองได้
อย่างยัง่ยนื โดยมแีนวทางปฏบัิติต่อชุมชน สิง่แวดล้อม และสงัคมส่วนรวม โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบติัต่อชมุชน สิง่แวดล้อม และสงัคมส่วนรวม 
ดงันี้

1. ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบกระบวนการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ด้วยแนวทางการเข้าร่วมสร้างสรรค์ (Co-Creation) ร่วมกับผู้มีส่วน
ได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยการมีส่วนร่วม การเชิญชวน และการเปิดโอกาสให้องค์กรอื่นๆ ได้เข้ามาท�างานร่วมกัน

2. ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตส�านึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อมและสังคมส่วนรวม
ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับและสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น

3. มส่ีวนร่วมทางสังคม ในการให้การสนับสนุนและส่งเสริมกจิกรรมท่ีธ�ารงไว้ซึง่ขนบธรรมเนยีมประเพณีและวัฒนธรรมอันดงีาม ตลอดจนปฏิบัตติน
เป็นศาสนิกชนที่ดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม�่าเสมอ

4. มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ความสามารถทางด้านกีฬา การพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพให้มีความเข้มแข็ง
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

5. มส่ีวนร่วมในการรบัผดิชอบต่อสงัคม ในเรือ่งสาธารณประโยชน์ การรกัษาสภาพแวดล้อม และการพฒันาชมุชน ตลอดจนโครงการสร้างสรรค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน 

6. มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดท�าโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลต่อการพัฒนา
และสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทยห่างไกลจากยาเสพติด เพื่อร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง และเป็นสังคมปลอดยาเสพติด

7. จัดท�าโครงการต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ แก่เพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความเดือดร้อนในรูปแบบต่างๆ

8. ส่งเสริมให้ชุมชนโดยรอบของบริษัทฯ และชุมชนต่างๆ มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข

9. รณรงค์และสร้างจิตส�านึกให้แก่พนักงานในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร และพลังงานต่างๆ อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ 

10. สร้างสรรค์และสนบัสนนุกจิกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อการดแูลรกัษาการอนรุกัษ์ และการใช้ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล้อม และพลงังานต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง

11. ไม่กระท�าการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

12. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ท�าธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ

13. ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตาม ข้อก�าหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
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จริยธรรมว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�าคัญในการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน โดยการยึดม่ันในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย รวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเสมอภาค ความเท่าเทียมกันในแง่ของศักดิ์และสิทธิ์ 
โดยไม่ค�านึงถึงความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�าเนิด เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว เพศ ศาสนา อายุ ภาษา สถานภาพทางกายภาพและสุขภาพ และสถานะ
ของบคุคล ฐานะทางเศรษฐกจิหรือสงัคม และความเช่ือทางสงัคม การศกึษาอบรมหรอืความคดิเห็นทางการเมืองโดยไม่กดีกนั ไม่เลอืกปฏบิตัแิก่ผูห้น่ึง
ผู้ใด รวมทัง้ส่งเสรมิให้มกีารตระหนกัและส�านกึในสทิธหิน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของตนท่ีมต่ีอสงัคมและบคุคลอืน่ โดยมนีโยบายและแนวทางในการ
ปฏิบัติดังนี้

1. ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดและให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและหลัก
สิทธิมนุษยชนแก่พนักงานเพื่อน�าไปเป็นแนวปฏิบัติงาน

2. พนกังานทกุคนต้องท�าความเข้าใจกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัหน้าท่ีและความรบัผดิชอบของตนโดยตรงให้ถ่ีถ้วน และปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั

3. ส่งเสริมการเคารพและยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

4. ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล

5. ไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงานไม่ว่าจะเป็นสตรี ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ

6. ไม่กีดกันหรือไม่ให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดเนื่องจากความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว เพศ ศาสนา อายุ ภาษา 
สถานภาพทางกายภาพและสุขภาพ และสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม และความเชื่อทางสังคม และการศึกษาอบรมและ
ความคิดเห็นทางการเมือง

7. จัดให้มีอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกและสวัสดิการที่เหมาะสมส�าหรับลูกจ้างที่ทุพพลภาพ

8. มีนโยบายหรือมาตรการในการตรวจสอบ คัดกรองคู่ค้าที่ส�าคัญตามลักษณะธุรกิจของตน เช่น ผู้ผลิต ผู้รับเหมาต่างๆ ทั้งนี้ คู่ค้าที่ส�าคัญตาม
ลักษณะธุรกิจของตนดังกล่าวจะต้องด�าเนินกิจการอย่างเป็นธรรมและไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและเคารพสิทธิในการรวมกลุ่มของพนักงาน ในการเสนอแนะหรือก�าหนดทิศทางการท�างานและก�าหนด
วิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการท�างานร่วมกัน

10. มีกระบวนการติดตาม และก�ากับดูแลไม่ให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และพนักงาน กระท�า หรือมีส่วนร่วมในการกระท�า หรือละเลย
การกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

จริยธรรมว่าด้วยการสนับสนุนการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

คณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยไม่ละเมิดหรือไม่สนับสนุนการด�าเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาและงานอันมีลขิสทิธิข์องผูอ้ืน่ ซ่ึงแสดงถงึเจตนารมณ์ของบริษทัฯ ในการด�าเนนิธรุกจิด้วยความเป็นธรรม เคารพและปฏบิตัติามกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. ส่งเสริมการพัฒนาและเคารพการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ ตลอดจนประเมินคุณค่างานสร้างสรรค์ดังกล่าวอย่าง
เป็นธรรม

2. ร่วมปกป้องและเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ และบุคคลอื่น โดยไม่ละเมิดหรือสนับสนุนการกระท�าใดๆ ที่
เป็นการละเมิด เช่น ท�าซ�้า ดัดแปลง คัดลอก ท�าส�าเนา การแพร่เสียง แพร่ภาพ เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือการกระท�าในลักษณะอื่นใด 
รวมทั้งไม่น�าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง

3. สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการปกป้องและป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์

4. ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตส�านึกเกี่ยวกับการเคารพและการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาและงาน
อันมีลิขสิทธิ์ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับ และสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น

รายงานประจำาปี 2562
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5. ออกระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการท�างาน โดยก�าหนดให้พนักงานต้องไม่ปฏิบัติตนอันเป็นการน�ามาซึ่งความเสื่อมเสียช่ือเสียง
ของบริษัทฯ โดยปฏิบัติตนให้เป็นไปตามข้อก�าหนด ประกาศ ค�าสั่งของหน่วยงานภาครัฐหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา
และลิขสิทธ์ิ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับเคร่ืองหมายการค้า กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตร กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
รวมทั้งประกาศ ค�าสั่ง และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่บริษัทฯ ก�าหนดขึ้น

6. ก�าหนดให้การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ ถือเป็นความผิดร้ายแรงและหากพบการกระท�าความผิด บริษัทฯ จะด�าเนิน
การกับพนักงานผู้กระท�าผิด ตามข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการท�างาน และตามกฎหมายต่อไป

ปี 2562 บริษัทฯ ยังคงร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึง
ผลงานทรพัย์สนิทางปัญญา อนัจะเป็นการลดปัญหาการละเมดิลขิสทิธิใ์นระยะยาว และประสานงานกบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชนในการป้องกนัปราบปราม
การละเมดิลขิสทิธิแ์ละด�าเนนิคดกีบัผูล้ะเมดิลขิสทิธิ ์โดยในปี 2562 มีผูล้ะเมิดลขิสทิธิบ์รษิทัฯ และบรษัิทในเครอื ซึง่บรษิทัฯและบรษิทัในเครือได้ด�าเนนิการ
ตามกฎหมายกบัผู้ละเมดิลขิสิทธิดั์งกล่าวแล้ว โดยเป็นคดียอมความ 16 คด ีส่งมอบคด ี116 คด ีและยงัไม่มคีดีทีศ่าลพพิากษา รวมท้ังส้ิน 132 คดี

จริยธรรมว่าด้วยการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความส�าคัญในการป้องกันความความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทจะมีการดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยมีการก�าหนดนโยบายและขัน้ตอนการอนมุตัริายการทีเ่กีย่วโยงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้ในระเบยีบอ�านาจอนมุตัแิละด�าเนนิ
การ และ/หรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อก�าหนดของ ตลท. รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. โดยราคา และเงื่อนไขเสมือน
ท�ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)

2. กรณีที่คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอ�านาจอนุมัติรายการระหว่างกัน จะต้องมีกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมคณะ
กรรมการบริษัทด้วย

3. คณะกรรมการตรวจสอบจะน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
อย่างสม�่าเสมอโดยบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่มีสิทธิออกเสียงหรืออนุมัติรายการนั้น

4. ในกรณีที่มีการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูล หรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อก�าหนดของ ตลท. ก่อนการท�า
รายการ บรษิทัฯได้มกีารเปิดเผยรายละเอยีด อาท ิชือ่ ความสมัพันธ์ของบคุคลท่ีเกีย่วโยง นโยบายการก�าหนดราคามลูค่าของรายการ เหตผุล
ของการท�ารายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน

5. ในการท�ารายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน คณะกรรมการบริษัท ได้มีการก�าหนดแนวทางในการท�า
รายการระหว่างกันในลักษณะท่ีเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินไว้ในระเบียบอ�านาจอนุมัติและด�าเนินการ ท่ีผ่านการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัท

6. คณะกรรมการบริษทั ก�าหนดแนวทางในการเกบ็รกัษาและป้องกันการใช้ข้อมลูภายในเป็นลายลกัษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดงักล่าวให้ทุกคนใน
บรษิทัถอืปฏบิตัแิละห้ามบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบัข้อมลูภายในท�าการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษัิทภายใน 1 เดอืนก่อนการเปิดเผยงบการเงนิราย
ไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี

7. คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดนโยบายให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ต.) ซึ่งรวมถึงจ�านวนหลักทรัพย์ที่
ถอืครองของบคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้องตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ มีหน้าทีใ่นการรายงานการถอืครองหลกั
ทรัพย์ของบริษัทฯ (GRAMMY) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยก�าหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นรายไตรมาส

8. คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (ตามนิยามของ ก.ล.ต.) ต้องจัดท�ารายงานการมีส่วนได้
เสียของตนและจัดส่งให้กับบริษัทฯ และให้เลขานุการบริษัทสรุปรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องของบ
ริษัทฯ รวมถึงรายการที่มีการเปลี่ยนแปลง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจ�าทุก 6 เดือน

9. คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดให้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญ โดยแสดงรายละเอียดชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข นโยบายการก�าหนดราคา และมูลค่าของรายการ เหตุผลความจ�าเป็น และความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัท ไว้ในรายงานสารสนเทศ และ/หรอื แบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี (แบบ 56-1) 
และรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ
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การร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด	(Whistle	Blower)

ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานรับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย การกระท�าทุจริต 
รวมถึงการกระท�าผิดกฎหมาย นโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ หรือมีข้อสงสัยในรายงานทางการเงินหรือระบบการควบคุมภายใน
ของกลุ่มบริษัทฯ ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้

• ทางไปรษณีย์ ที่ คณะกรรมการตรวจสอบ อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

• ทาง E-mail ที่ auditcommittee@gmmgrammy.com
• แจ้งผ่านช่องทาง Hotline : 0 2669 9728

โดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับผิดชอบในการสรุปประเด็นต่างๆ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท�าการสอบสวนก่อน
ที่คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยคณะกรรมการบริษัท มีมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูลท่ีได้รับ
เป็นความลับและคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

ทั้งนี้ในปี 2562 ไม่ปรากฎว่ามีข้อร้องเรียนหรือข้อสงสัย และไม่พบการกระท�าในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามการก�ากับดูแลกิจการและ
จริยธรรมธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ตลท.

การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแส

คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดนโยบายและแนวทางในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสผู้กระท�าผิด โดยจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและ
ผูใ้ห้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยผูไ้ด้รับข้อมลูจากการปฏิบติัหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องกับเรือ่งดังกล่าว มหีน้าท่ีเก็บรักษาข้อมลู ข้อร้องเรียน และเอกสารหลกัฐาน
ของผู้ร้องเรยีนและผูใ้ห้ข้อมลูไว้เป็นความลบั ห้ามเปิดเผยข้อมลูแก่บคุคลทีไ่ม่มหีน้าทีเ่กีย่วข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าทีท่ีก่ฎหมายก�าหนด

หมวดที่	4	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบรษิทั ดแูลให้บริษทัฯ มกีารสือ่สารและเปิดเผยข้อมลูส�าคญัทีเ่กีย่วข้องกบับรษัิทฯ ทัง้ข้อมลูทางการเงนิและข้อมลูทีไ่ม่ใช่ข้อมลูทางการ
เงิน โดยบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติที่ส�าคัญดังนี้ 

1.	 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ

คณะกรรมการบรษิทั จดัให้มช่ีองทางการสือ่สารและเผยแพร่ข้อมลูทีห่ลากหลาย เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ สามารถเข้าถงึข้อมลู
ของบริษทัฯ ได้อย่างสะดวก ทัว่ถึงและเท่าเทยีมกัน ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างสม�า่เสมอ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น

1) เว็บไซต์บริษัทฯ             
คณะกรรมการบรษิทั ได้จดัให้มช่ีองทางการสือ่สารและเผยแพร่ข้อมลูเกีย่วกบับรษิทัฯ ผ่านทางเวบ็ไซต์บริษทัฯ (http://www.gmmgrammy.com) 
และมีการพัฒนาปรับปรุงข้อมูล และรูปแบบเว็บไซต์ ให้มีความทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน เพื่อให้มีเนื้อหาครอบคลุม ครบถ้วน

2) สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ของ ตลท.           
คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น 
นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (SET Community Portal-SCP & SET Link) และเว็บไซต์ของ ตลท. 
(http://www.set.or.th) อาทิ งบการเงิน เอกสารข่าว เป็นต้น

3) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์            
คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ข้อมลูข่าวสาร และกจิกรรมต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ให้ผูถื้อหุ้น ผู้ลงทุน นกัวเิคราะห์หลักทรพัย์และผูท่ี้สนใจท่ัวไป ให้ได้รบัทราบข้อมูลของบรษิทัฯ 
เช่น เผยแพร่ข่าวประชาสมัพนัธ์ (Press Release) เก่ียวกบักจิกรรมการลงทนุหรอืกจิกรรมทางธรุกจิทีส่�าคญัๆ การจดัโครงการนกัวเิคราะห์
เยี่ยมชมกิจการ (Analyst Site Visit) และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดย ตลท. เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุน
สัมพันธ์ของบริษัทฯได้ที่        

รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน) 175



ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
ชั้น 40 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทร 0 2669 9952
เบอร์โทรสาร 0 2669 9737
E-mail Address : ir@gmmgrammy.com

4) ส�านักเลขานุการองค์กร            
คณะกรรมการบริษทั ก�าหนดให้มสี�านกัเลขานกุารองค์กร (Office of Corporate Secretary) เพือ่รับผิดชอบดูแลการจดัประชุมระดบัสูงของ 
บริษัทฯ เช่น การประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม เป็นต้น รวมถึงเพื่อก�ากับดูแลให้
บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร มีการด�าเนินการที่เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายและหน่วยงานที่ก�ากับดูแล เป็นตัวกลางใน
การตดิต่อส่ือสารระหว่างผูถ้อืหุน้ ผู้มส่ีวนได้เสยีต่างๆ กบับรษัิทฯ ในการประชาสมัพันธ์หรอืแจ้งข้อมลูข่าวสาร และกจิกรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง
หรอืเป็นประโยชน์ต่อผู้ถอืหุน้ รวมถึงการรับข้อเสนอแนะหรอืประสานงานเพือ่ชีแ้จงข้อสงสยัต่างๆ ของผู้ถอืหุ้นเกีย่วกบัธรุกจิหรอืการด�าเนนิ
งานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ สามารถติดต่อส�านักเลขานุการองค์กรของบริษัทฯได้ที่ 

ส�านักเลขานุการองค์กร
ชั้น 41 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0 2669 9291 / 0 2669 9712
เบอร์โทรสาร 0 2665 8137
E-mail Address : cs@gmmgrammy.com

2.	 การเปิดเผยข้อมูล	และรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบรษิทั จัดให้มกีารเปิดเผยข้อมลูท่ัวไปของบริษทัฯ เช่น ลกัษณะการประกอบธรุกจิ รายชือ่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ คณะกรรมการและผูบ้ริหาร 
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และการรายงานข้อมูล/ข่าวสารตามเหตุการณ์ เช่น การได้มา/จ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยง การออก
หลักทรัพย์ใหม่ การประชุมผู้ถือหุ้น การลาออกของกรรมการ ตลอดจนการรายงานผลการด�าเนินงานทั้งรายไตรมาส และรายปี เช่น แบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ�าปีของบริษัทฯ งบการเงินและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายไตรมาส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้
รับทราบข้อมูล/ข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ และเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายและหน่วยงานที่ก�ากับดูแล

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการจัดส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปี ภายในระยะเวลาและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ตลท. ประกาศก�าหนด 
และไม่ได้รับแจ้งจาก ก.ล.ต. ให้มีการแก้ไขงบการเงินที่จัดท�าขึ้น

หมวดที่	5	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการชี้แนะทิศทางการด�าเนินงาน ติดตามดูแลการท�างานของฝ่ายจัดการ 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ โปร่งใส ระมัดระวัง และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) ของคณะกรรมการบริษัทที่
มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติที่ส�าคัญดังนี้

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1) คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีจ�านวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และ
กรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถ่ินฐานอยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนมี
ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

2) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ (Independent Director) อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ 
และมีจ�านวนอย่างน้อย 3 คน

3) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) เพื่อปฏิบัติหน้าที่และถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน (Executive Director) และในจ�านวนนี้มีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ 
ต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ
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คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อก�าหนดของ 
ตลท. และ ก.ล.ต. และข้อบังคับบริษัทฯ

2) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3) มีภาวะผู้น�า วิสัยทัศน์ และมีความอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

4) มคีวามรับผดิชอบทีจ่ะปฏิบตัหิน้าทีก่รรมการและสามารถอุทิศเวลาในการปฏบิติัหน้าท่ีกรรมการของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มท่ี ตลอดจนมีความรับผดิชอบ
ต่อผูถ้อืหุน้อย่างสม�า่เสมอ (Accountability to Shareholders) และตดัสนิใจด้วยความระมัดระวงั (Duty of Care) เพือ่รกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ

5) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ

คุณสมบัติ/นิยามของกรรมการอิสระ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 7/2554 ได้รับทราบและเห็นชอบให้เปิดเผยนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อให้
สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางที่ ก.ล.ต. และ ตลท. ก�าหนด ทั้งนี้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็นอิสระ
ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานก�ากับดูแลประกาศก�าหนด กล่าวคือ

1) ถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละ 1 ของจ�านวนหุน้ท่ีมสีทิธิออกเสียงท้ังหมดของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรอืผูมี้อ�านาจ
ควบคมุของบรษัิทฯ ทัง้น้ี ให้นับรวมการถอืหุ้นของผูท่ี้เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย

2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการท่ีมส่ีวนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงนิเดอืนประจ�า หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทั
ใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล�าดบัเดียวกัน ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่หรอืของผูม้อี�านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการอสิระ ทัง้นีล้กัษณะต้องห้ามดงักล่าว ไม่รวมถงึกรณทีีก่รรมการอสิระเคยเป็น
ข้าราชการหรอืท่ีปรกึษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษัิทฯ

3) ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหติหรือโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็นบดิา มารดา คูส่มรส พ่ีน้องและบตุร รวมทัง้
คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอืน่ ผูบ้ริหาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี�านาจควบคมุหรอืบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือ
ผูม้อี�านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษทัย่อย 

4) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษทัใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษัิทฯ และไม่เป็น
ผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย ผูม้อี�านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของส�านกังานสอบบญัชีซ่ึงมผีูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ บริษัทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุ้น
รายใหญ่หรอืผู้มอี�านาจควบคุมของบริษทัฯ สงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รบัแต่งตัง้เป็น
กรรมการอสิระ

5) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี�านาจควบคมุของบรษิทัฯ ใน
ลักษณะทีอ่าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุ้นท่ีมนียัหรือผูม้อี�านาจควบคมุของผูท้ีมี่
ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิกับบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บรษัิทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรอืผู้มอี�านาจควบคมุของบรษัิทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระและความสมัพันธ์ดงักล่าวรวมถงึการท�ารายการทางการค้า
ทีก่ระท�าเป็นปกตเิพ่ือประกอบกจิการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเก่ียวกบัสินทรพัย์หรอืบรกิารหรือการให้หรอืรับความช่วยเหลอื
ทางการเงนิ ด้วยการรบัหรอืให้กูย้มื ค�า้ประกนั การให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกันหนีส้นิ รวมถงึพฤตกิารณ์อ่ืนในท�านองเดยีวกันซึง่เป็นผลให้บรษิทัฯ 
หรอืคู่สญัญามภีาระหน้ีทีต้่องช�าระต่ออกีฝ่ายหน่ึงต้ังแต่ร้อยละ 3 ของสินทรพัย์ท่ีมตีวัตนสทุธขิองบรษัิทฯ หรอืตัง้แต่ 20 ล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่
จ�านวนใดจะต�า่กว่า

6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถงึการให้บรกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรอืท่ีปรกึษาทางการเงนิซึง่ได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่า 
2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บรษัิทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษัิทฯ และไม่เป็นผู้ถอืหุ้นทีม่นียั 
ผูม้อี�านาจควบคมุหรือหุน้ส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีไ่ด้
รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ
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7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่

8) ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมี่นยักบักจิการของบรษัิทฯหรอืบริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นียัในห้างหุ้น
ส่วนหรอืเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีรบัเงนิเดือนประจ�า หรอืถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธิ
ออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอืน่ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมนียักับกิจการของบรษัิทฯ หรอืบรษิทัย่อย

9) ไม่มลีกัษณะอ่ืนใดท่ีท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกีย่วกับการด�าเนนิงานของบรษัิทฯ

10) ภายหลังได้รบัการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแลว้ กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการด�าเนนิกิจการของ 
บรษิทัฯ บรษัิทใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษัทย่อยล�าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้อี�านาจควบคมุของบรษัิทฯ โดยมกีารตดัสินใจใน
รปูแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

ทัง้น้ี บคุคลทีบ่ริษัทฯ แต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระอาจเป็นบคุคลท่ีมหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกิจหรอืการให้บริการทางวชิาชพีเกนิมลูค่าที่
ก�าหนดตามข้อ 5) หรือ 6) หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้
ความเห็นทีเ่ป็นอสิระ

วาระการด�ารงต�าแหน่ง

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัท ได้ก�าหนดให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ.๒๕๓๕ และข้อบังคับของบริษัทฯ กล่าวคือ 
ในการประชุมผูถื้อหุน้ประจ�าปี กรรมการบริษทัต้องหมุนเวียนออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการบริษัทท้ังหมด โดยให้กรรมการ
ทีอ่ยู่ในต�าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต�าแหน่งก่อน ถ้าจ�านวนกรรมการท่ีจะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้เคียงทีส่ดุกับ
ส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งแล้วอาจได้รับเลอืกเข้ารับต�าแหน่งอีกกไ็ด้ โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะคัดเลอืก
และเสนอบคุคลท่ีเหมาะสม ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทและน�าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมตัิ

คณะกรรมการบรษิทั ก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งต่อไปได้อีกตามที่
คณะกรรมการบรษัิทเห็นว่าเหมาะสม

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความส�าคัญในการจัดปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่ โดยมีนโยบายและวิธีการ ดังนี้

1. ให้มกีารปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุคร้ัง โดยให้เลขานุการบริษัท น�าเสนอเอกสารและข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการใหม่ 
เช่น คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ข้อบังคับบริษัทฯ โครงสร้างการลงทุน โครงสร้าง
ผู้ถือหุ้น ผลการด�าเนินงาน กฎหมาย ข้อพึงปฏิบัติที่ดี กฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และหลักสูตรการอบรมกรรมการ รวมท้ังข้อมูลอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการด�าเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้แก่
กรรมการที่เข้ารับต�าแหน่งเป็นครั้งแรก

2. ให้ส�านกัเลขานกุารองค์กร อ�านวยความสะดวก หรือจดัโครงการเข้าเยีย่มชมกจิการและเข้ารบัฟังบรรยายเกีย่วกบัธรุกจิ เพือ่ให้กรรมการใหม่
เข้าใจการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น

การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริม สนับสนุนและอ�านวยความสะดวกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการ
ชุดย่อย ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายบัญชี เป็นต้น ได้เข้ารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรหรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัด
ขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  ก.ล.ต.  ตลท. สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย หรือองค์กร
อิสระต่าง ๆ อย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงานกับกรรมการ และผู้บริหาร เพื่อแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กรรมการบรษิทั และกรรมการชดุย่อย ผ่านการอบรมหลกัสตูรท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
หลักสูตรที่จัดโดยสถาบันอื่น ดังนี้

ราย รร าร ำา นง
รจ ย า ง ร า น รร าร ร ย 

 รน ร ย า น น

ดร.นริศ ชัยสูตร กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาฯ

3/2551 32/2548 82/2549 29/2561 19/2548 45/2562

นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาฯ
กรรมการก�ากับดูแลฯ

12/2544 37/2554

นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

- 52/2547 - - 1.หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
(วตท.) รุ่นที่ 2/2549 จัดโดย ตลท.
2.หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�าหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ 9/2554 (ปศส.9) จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า
3.หลักสูตร Advanced Management Program (AMP)
รุน่ท่ี 185/2556 จัดโดย Harvard Business School Harvard
University สหรัฐอเมริกา
4. หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง 
รุ่นท่ี 19/2557 
จัดโดยสถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม

นายวราธร วงศ์สว่างศิริ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการก�ากับดูแลฯ

2561 1. เนติบัณฑิตไทย จากส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา พ.ศ. 2548

ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน 225/2559 30/2561 1. Global Brand Forum
2. Unleashed the Power Within by Anthony Robbins, 
Singapore
3. Asia Pacific Chief Executive Grid Seminar, Grid 
Organization Development and Change Management
4. Advance Executive Program (AEP), Kellogg School 
of Management, North Western University, USA
5. Data-Based Competitive Benchmark in Marketing, 
Asia Pacific Marketing Federation, Philippines
6. Update in Strategic Management by University of 
California Berkley, Singapore
7. Developing the First-Class Manager, Hawksmere, 
Hong Kong
8. Marketing Manager, Queen’s University, Canada
9. Cyber  Resilience จัดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย 
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562

นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ กรรมการ
กรรมการสรรหาฯ

- - 12/2544 - - -

NRC = Nomination and Remuneration Committee  CG = Corporate Governance and Ethics Committee
CDC = Chartered Director Class DAP = Director Accreditation Program
DCP = Director Certification Program ACP = Audit Committee Program
FND = Finance of Non-Finance Director AACP = Advance Audit Committee Program
RCP = Role of the Chairman Program

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้ประกาศก�าหนดตารางประชุมล่วงหน้า 1 ปี ให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้อง ทราบ โดยมีการประชุมวาระปกติอย่างน้อยไตรมาส
ละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ อาจมีการประชุมในวาระพิเศษเพิ่มตามความจ�าเป็น โดยมีการก�าหนดวาระไว้ล่วงหน้าและมีการแบ่งหมวดหมู่อย่างชัดเจน อาทิ 
เรื่องเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ เพื่อพิจารณา
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บริษัทฯ มีแนวทางในการพิจารณาเรื่องที่จะน�าเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องที่ส�าคัญได้ถูกบรรจุเข้าวาระการประชุม
เรียบร้อยแล้ว และกรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมี
รายละเอียดวาระการประชมุ และเอกสารประกอบการประชมุ ให้แก่กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชมุอย่างน้อย 7 วนั เพือ่ให้คณะกรรมการ
บริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจ�าเป็นหรือเร่งด่วน อาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือก�าหนดวัน
ประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง โดยมีเลขานุการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้การท�าหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ส�านักเลขานุการองค์กรได้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบข้อมูลในเอกสารที่จะน�า
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้มีความครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทด�าเนินไปอย่างราบรื่น 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง โดยให้ทุกหน่วยงานใช้อ้างอิงและยึดถือเป็นมาตรฐานในการจัดเตรียม
ข้อมูลก่อนน�าส่งให้ส�านักเลขานุการองค์กรรวบรวมน�าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมแต่ละครั้ง

ในการประชุมแต่ละคราวประธานที่ประชุม จะเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีการจัดสรรเวลาการประชุม
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่มีกรรมการท่านใดที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา กรรมการจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ และ
จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ โดยจ�านวนองค์ประชุมขั้นต�่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติใน
ที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอย่างสม�า่เสมอโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในรอบปี โดยมีการเปิดเผยจ�านวนคร้ังของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและ
กรรมการชดุย่อยแต่ละคนไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี (56-1) และรายงานประจ�าปีของบรษัิทฯ ดงัรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประชุมระหว่างกันเองได้
ตามความจ�าเป็น เพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย โดยมอบหมายให้ผู้ด�าเนินการ
ประชุมคณะกรรมการบรษัิททีไ่ม่เป็นผูบ้ริหารและไม่มฝ่ีายจดัการเข้าร่วม ท�าการแจ้งผลสรปุจากการประชมุดงักล่าว ให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารกลุม่
ได้รบัทราบทกุครัง้ โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ)ได้มีการประชมุร่วมกัน โดยไม่มกีรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารและฝ่ายจดัการ
เข้าร่วม จ�านวน 1 ครั้ง ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

การรวมหรือแยกต�าแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดให้มีการแบ่งแยกอ�านาจหน้าที่ เพื่อกระจายอ�านาจ หน้าที่ในการตัดสินใจและสั่งการ มีการถ่วงดุล และสอบทาน
การบริหารงานอย่างชัดเจน ซึ่งได้มีการทบทวนปรับปรุงมาโดยตลอด ให้มีความเหมาะสม และครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดจน
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประกาศหรือข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากับดูแลต่างๆ โดยมีการก�าหนดอ�านาจด�าเนินการในการบริหารจัดการ
ภายใต้ระเบียบอ�านาจอนุมัติและด�าเนินการ ซึ่งฉบับล่าสุดนั้น ได้รับการอนุมัติปรับปรุงจากคณะกรรมการบริษัท ให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องเพื่อรับทราบ
และถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

1. การแยกต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม       
คณะกรรมการบรษิทั ส่งเสริมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยคณะกรรมการบรษัิทก�าหนดให้ประธานกรรมการบรษัิทเป็นคนละคนกบัประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ตลอดจนมีการแบ่งแยกอ�านาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ตามระเบียบอ�านาจอนุมัติและด�าเนินการ ที่ผ่านการพิจารณา
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรรมการบริษัทท�าหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการท�างานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ

2. การถ่วงดุลของกรรมการ            
คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสมและมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน

กรรมการทุกคนมีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นต่อการด�าเนินงานบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
โดยไม่ถกูครอบง�า ตลอดจนมคีวามรับผดิชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบรษัิทฯ ตลอดจนมตขิองท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทั 
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดนโยบายการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไว้ดังนี้

1. นโยบายการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการ

1) คณะกรรมการบริษัท ได้ก�าหนดให้กรรมการแต่ละคนสามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนได้ โดยเมื่อรวมบริษัทฯ 
แล้วไม่เกนิจ�านวน 5 บริษัทจดทะเบียน ท้ังน้ีเพือ่ให้เกิดประสทิธภิาพในการท�าหน้าท่ี และเพ่ือให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการปฏบิตัิ
หน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่

2) กรรมการไม่ควรรับเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และการปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการ

2. นโยบายการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและผู้บริหารระดับสูง สามารถไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ 
และส่วนใหญ่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตัง้ให้ไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกลุม่บรษัิทฯ ซึง่เป็นประโยชน์โดยรวมแก่บรษัิทฯ และไม่กระทบ
ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ปฏิบัติอยู่ในทุกต�าแหน่ง

ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไปรับต�าแหน่งกรรมการบริษัทท่ีบริษัทอ่ืนนอกเหนือจากบริษัทท่ี
อยู่ภายในกลุ่มบริษัทฯ ให้การอนุมัติและการด�าเนินการต่างๆ เป็นไปตามระเบียบอ�านาจอนุมัติและด�าเนินการท่ีผ่านการพิจารณาอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปี

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Board Self-Assessment) แบบทั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจ�าทุกปี เพื่อใช้
เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏบิตังิานในหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้พจิารณาทบทวน ประมวลข้อคดิเหน็ในประเดน็ต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง
กับการด�าเนินงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในระหว่างปีท่ีผ่านมา โดยส่งให้เลขานุการบริษัทสรุปและน�าเสนอผล
การประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อสามารถน�ามาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานโดยเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตนเอง (Board Self-Assessment) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ  กล่าวคือ 4 = ดีเยี่ยม   3 = ดีมาก   2 = พอใช้   1 = ไม่น่าพอใจ   0 = ต้องปรับปรุง

ทั้งนี้ผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองโดยกรรมการประจ�าปี 2562 สรุปได้ดังนี้

ารประ น รร าร ง ะ ารประ น รร ารราย

หัวข้อการประเมิน

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 1. คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ

2. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ของคณะกรรมการบริษัท

2. ความเป็นอิสระ

3. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 3. การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ

4. การท�าหน้าที่ของกรรมการ 4. ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ

5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 5. การพัฒนาตนเองของกรรมการ

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

คะแนนเฉลี่ย 3.71 3.74
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2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน จากเดิมที่มีการ
ประเมนิคณะกรรมการชดุย่อยเพยีงคณะเดยีวคอื คณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นีใ้ห้รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ�าทกุปี เพือ่สอบทานการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งพิจารณาทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของ
คณะกรรมการชุดย่อยในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถน�ามาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน โดยแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของ
คณะกรรมการ จัดท�าขึน้ตามขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามกฎบตัรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชดุ โดยในส่วนแบบประเมนิของ
คณะกรรมการตรวจสอบนั้น ได้มีการประเมินแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ (Best Practice Guidelines for Audit Committee) 
ที่จัดท�าโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 
ในส่วนที่เหมาะสมกับบริษัทฯ เพิ่มด้วย

ทัง้น้ี ปี 2562 คณะกรรมการชดุย่อยทกุชดุได้ปฏบัิตงิาน ด้วยความรู ้ความสามารถ ตามขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความรบัผดิชอบท่ีได้รบัมอบหมาย
ตามกฎบตัร และสอดคล้องกบัแนวทางปฏบัิติท่ีดีของหน่วยงานก�ากบัดูแล โดยเลขานกุารบริษัทได้สรปุผลการประเมนิของคณะกรรมการชดุย่อยทกุชดุ 
และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเกณฑ์ในการประเมินผล
การปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย แบ่งออกเป็น 5 ระดับ  กล่าวคือ 4 = ดีเยี่ยม   3 = ดีมาก   2 = พอใช้   1 = ไม่น่าพอใจ   
0 = ต้องปรับปรุง

ผลการประเมินสามารถสรุปได้ดังนี้

ะ รร าร ย ย ประ นราย ารประ นปี 2562 ะ นน ย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 3.99

2. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 3.40

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2.96

4. คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ  3.35

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO)

คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมนิผลการปฏิบัตงิานของผูบ้รหิารสงูสดุในโครงสร้างองค์กร 
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม) เป็นประจ�าทุกปี ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการก�าหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดและน�าเสนอผลการประเมินที่
ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ได้ปรับเปลี่ยนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มใหม่ในปี 2555 เพื่อให้
เหมาะสมต่อสภาวการณ์โดยอ้างองิจากตวัอย่างแบบประเมนิผลงานของผูบ้รหิารสงูสดุของศนูย์พฒันาการก�ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน ตลท.

ซึ่งเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม แบ่งออกเป็น  5 ระดับ กล่าวคือ  4 = มีการด�าเนินการในเรื่องนั้น
อย่างดีเยี่ยม  3 = มีการด�าเนินการในเรื่องนั้นดี  2 = มีการด�าเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร  1 = มีการด�าเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย  0 = ไม่มี
การด�าเนินการในเรื่องนั้น

โดยแบ่งระดับการประเมินผล  คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ 5 ระดับ ได้แก่
มากกว่า 95% = ดีเยี่ยม
90% - 95% = ดีมาก
80% - 89% = ดี
70% - 79% = พอใช้
ต�่ากว่า 70% = ควรปรับปรุง

ส�าหรบัปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ประเมินผลการปฏิบตังิานของประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารกลุม่ (นางสาวบษุบา ดาวเรอืง) 
ประจ�าปี 2562 และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน2562 โดยสรุป
การประเมินผลการปฏบัิตงิานของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่ว่า มผีลการปฏบิตังิานในภาพรวมอยูใ่นเกณฑ์ “ดมีาก” หรอืคดิเป็นคะแนนเฉลีย่ 92.02%

รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)182



แผนสืบทอดต�าแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท เห็นความส�าคัญและสนับสนุนให้มีการจัดท�าและพัฒนาแผนสืบทอดต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ผู้บริหารระดับสูง 
และผูบ้ริหารต�าแหน่งส�าคญั ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในยุทธศาสตร์การวางแผนทรพัยากรมนษุย์ของบรษิทัฯ โดยเป็นการวางแผนพฒันาบคุลากรทีม่ศีกัยภาพสงู 
เพือ่เตรยีมพร้อมเมือ่เกดิกรณท่ีีผูบ้ริหารดังกล่าวไม่สามารถปฏบิตังิานได้หรอืต�าแหน่งว่างลง ซ่ึงจะช่วยให้การด�าเนนิงานของบรษัิทฯ มคีวามต่อเนือ่ง

ะ รร าร ย ย

คณะกรรมการบรษิทั ได้แต่งต้ังคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ เพือ่ช่วยพจิารณากลัน่กรองการด�าเนนิงานท่ีส�าคญัอย่างรอบคอบและมปีระสิทธภิาพ โดย
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด จะมีการประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา 
แล้วแต่กรณี อย่างสม�่าเสมอ รวมถึงการรายงานการปฏิบัติงานเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจ�าปี ซ่ึงจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้การด�าเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ 
กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ซึ่งก�าหนด วัตถุประสงค์ในการแต่งตั้ง คุณสมบัติ องค์ประกอบ วาระการด�ารงต�าแหน่ง ขอบเขตอ�านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบ การรายงาน และการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยนั้นๆ ไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีการทบทวนอย่างสม�่าเสมอ 
เพื่อให้เกิดความเหมาะสม ซึ่งได้เผยแพร่ กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (ทั้งนี้ ข้อมูลของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ดังรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”) โดยมีคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 4 คณะ ดังนี้

1.	 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีองค์ประกอบและคุณสมบัติครบถ้วนตามแนวทางที่ ก.ล.ต. และ ตลท. ก�าหนด โดยประกอบด้วย
กรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน และมีอย่างน้อย 1 ท่าน ที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่
จะท�าหน้าทีใ่นการสอบทานงบการเงนิได้ และมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ซึง่อาจได้รับการแต่งตัง้กลบัเข้ามาด�ารงต�าแหน่งต่อไปได้อกีตาม
ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบ จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง (ปีละ 4 ครั้ง) โดยมีการก�าหนดวาระการประชุมไว้
ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และน�าส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม โดยวาระการประชุมจะครอบคลุมเร่ืองต่างๆ ตามที่
กฎหมาย และ/หรือ หน่วยงานก�ากับดูแลประกาศก�าหนด และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏบัิตหิน้าทีต่ามทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยมขีอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามท่ีก�าหนด
ไว้ใน กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับขอบเขตการด�าเนินงานในเรื่องหลักต่างๆ ที่หน่วยงานก�ากับดูแล ประกาศก�าหนด

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 4 ท่าน ท่ีเป็นกรรมการอสิระและมีคณุสมบตัิ
ครบถ้วนตามตามเกณฑ์ที่ ตลท.และ ก.ล.ต. ก�าหนด ในปี 2562 ที่ผ่านมา มีการประชุมจ�านวน 4 ครั้ง ซึ่งรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ วาระการ
ด�ารงต�าแหน่ง และการเข้าร่วมประชุมของแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

ราย ำา นง
าร าร ประ

รง
าย

1. ดร.นริศ  ชัยสูตร\1 ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4

2. นายสุวิทย์  มาไพศาลสิน\1 กรรมการตรวจสอบ 4/4

3. นายวราธร  วงศ์สว่างศิร\ิ2 กรรมการตรวจสอบ 2/2 แต่งตั้ง 14 พฤษภาคม 2562

4. นายชนิตร  ชาญชัยณรงค์ กรรมการตรวจสอบ 4/4

   นางวีระนุช  ธรรมาวรานุคุปต\์3 กรรมการตรวจสอบ -/1 ลาออก 3 พฤษภาคม 2562

\1 ดร.นรศิ ชยัสตูร และคุณสวุทิย์ มาไพศาลสิน เป็นกรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรู้ และประสบการณ์เพยีงพอท่ีจะท�าหน้าท่ีในการสอบทานงบการเงนิได้
\2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งนายวราธร วงศ์สว่างศิริ เป็นกรรมการตรวจสอบ
\3 นางวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)



ทัง้น้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบัิตงิาน ด้วยความรู ้ความสามารถ ตามขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายตามกฎบตัร
คณะกรรมการตรวจสอบและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ และในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจดบันทึกการประชุม
เป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน พร้อมให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2) สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสีย่ง และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสมและมีประสทิธผิล 

3) สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล

4) สอบทานให้บริษทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลท. หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษัิทฯ

5) พิจารณาเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

6) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยง ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของ ตลท. เพื่อให้มั่นใจว่า สมเหตุผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

7) ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในในระดับนโยบาย และการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
กฎบัตร ความเป็นอิสระ รวมทั้งขอบเขตและแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

8) พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
การพิจารณาผลตอบแทนในหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่ประเมินโดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ 

9) พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของทั้งผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า 
ฝ่ายบริหารมีการด�าเนินการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และภายในเวลาที่เหมาะสม

10) คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมารายงาน หรือน�าเสนอข้อมูล ร่วมประชุม หรือจัดส่ง
เอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจ�าเป็น

11) ในกรณทีีจ่�าเป็นคณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอค�าปรกึษาจากท่ีปรกึษาภายนอก หรอืผูเ้ช่ียวชาญทางวิชาชีพเกีย่วกับการปฏิบตังิานตรวจสอบ 
โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามระเบียบของบริษัทฯ

12) ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละคร้ังหรอืตามความจ�าเป็นเพือ่ให้ทันสมยัและเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมของ
องค์กรและน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

13) จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบ

14) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน โดยกรรมการ
ส่วนใหญ่ (มากกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด)  จะต้องเป็นกรรมการอสิระและมกีรรมการอสิระด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน และได้มีการทบทวนองค์คณะอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและลักษณะการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีอ�านาจในการเรียกประชุมเพิ่ม
ได้ตามความจ�าเป็น ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังก�าหนดไว้ใน 
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

รายงานประจำาปี 2562
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 3 ท่าน ได้แก่ กรรมการบริษัท 
1 ท่านและกรรมการอิสระจ�านวน 2 ท่าน ในปี 2562 ที่ผ่านมามีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง  ทั้งนี้ รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
และการเข้าร่วมประชุมในปี 2562 สรุปได้ดังนี้

ราย ำา นง าร าร ประ  รง

1. ดร.นริศ  ชัยสูตร ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 3/3

2. นางสาวสุวิมล  จึงโชติกะพิศิฐ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 3/3

3. นายสุวิทย์  มาไพศาลสิน กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 3/3

ในการประชมุคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนแต่ละครัง้ เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะจดัส่งวาระการประชุม
ให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน และได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และ
มรีายละเอียดชดัเจน โดยมกีารจดัเกบ็รายงานการประชมุทีผ่่านการรบัรองอย่างครบถ้วน พร้อมให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

การสรรหา

1) ก�าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบรษิทั และกรรมการชดุย่อย โดยพจิารณาความเหมาะสมของจ�านวน โครงสร้าง และองค์
ประกอบของคณะกรรมการ ก�าหนดคณุสมบตัขิองกรรมการ เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัและหรือเสนอขออนมุติัต่อท่ีประชมุผูถื้อหุ้นแล้วแต่กรณี

2) พจิารณาสรรหา คดัเลอืก และเสนอบุคคลทีเ่หมาะสมให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการท่ีครบวาระ และ/หรอืมตี�าแหน่งว่างลง และ/หรอื แต่งตัง้เพ่ิมเตมิ

3) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การก�าหนดค่าตอบแทน

1) จดัท�าหลกัเกณฑ์และนโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อย เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

2) ก�าหนดค่าตอบแทนทีจ่�าเป็นและเหมาะสมท้ังท่ีเป็นตัวเงนิและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบรษัิทเป็นรายบคุคล และผูบ้รหิารสงูสดุของบริษัทฯ 
ในแต่ละปี โดยการก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน 
และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
และน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

3) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้ค�าชี้แจง ตอบค�าถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4) รายงานนโยบาย หลักการ เหตุผล ของการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจ�าปี (56-1) และรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

5) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการก�าหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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3.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) ประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงอย่างน้อย 3 คน ที่
มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในอันที่จะด�าเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และได้มีการทบทวนองค์คณะอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้
เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและลักษณะการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง และมีอ�านาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความ
จ�าเป็น ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีก�าหนดไว้ใน กฎบัตร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติ นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ของกลุ่มบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2551 เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ และมีการทบทวนอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและลักษณะ
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งน้ีมีรายละเอียดในหัวข้อ “นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง” 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 6 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัท
ก�าหนดในคูม่อืการก�ากบัดูแลกิจการทีดี่และจริยธรรมธุรกิจของบรษัิทฯ ให้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ท้ังนี้ 
ในปี 2562มีการประชุมจ�านวน 1 ครั้ง โดยรายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการเข้าร่วมประชุมในปี 2562 ของแต่ละท่านสรุปได้ ดังนี้

ราย ำา นง
าร าร

ประ  รง
าย

1. นางสาวบุษบา  ดาวเรือง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1

2. นางมณฑนา ถาวรานนท\์1 กรรมการบริหารความเสี่ยง -/-

3. นายภาวิต จิตรกร กรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1

4. นายสมภพ บุษปวนิช กรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1

5. นายฟ้าใหม่ ด�ารงชัยธรรม กรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1

6. นางกานต์สุดา แสนสุทธิ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1

   นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา\2 กรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1

\1 ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2562 เมือ่วนัท่ี 28 กมุภาพันธ์ 2562 ได้มมีตแิต่งตัง้นางมณฑนา ถาวรานนท์ เป็นกรรมการบริหารความเสีย่ง แทน นางสายทิพย์ มนตรีกุล    
   ณ อยุธยา ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีวาระการด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - 12 พฤษภาคม 2563 ตามวาระเดิม
\2 นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา สิ้นสุดวาระการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตาม
ที่ก�าหนดไว้ใน กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

1) พิจารณาสอบทาน และน�าเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2) พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

3) ก�ากบัดแูลการพัฒนาและการปฏบัิตติามนโยบายและกรอบการบรหิารความเสีย่งอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้กลุม่บรษัิทฯ มรีะบบบรหิารความเสีย่ง
ที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

4) สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเส่ียงที่มีสาระส�าคัญ และด�าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยง
อย่างเพียงพอและเหมาะสม
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5) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ส�าคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า 
กลุม่บรษิทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมต่อการจัดการความเสีย่ง รวมท้ังการน�าระบบการบรหิารความเสีย่งมาปรบัใช้อย่างเหมาะสม
และมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร

6) รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่ส�าคัญอย่างสม�่าเสมอ

7) ให้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษากับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (Sub Risk Management Committee : SRM) และ/หรือ หน่วยงาน  
และ/หรอืคณะท�างานทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารความเสีย่ง รวมทัง้พจิารณาแนวทางทีเ่หมาะสมในการแก้ไขข้อมลูต่างๆ ทีเ่ก่ียวกบัการพฒันา
ระบบการบริหารความเสี่ยง

8) พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการ และ/หรือบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนใน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือ 
คณะท�างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งก�าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการ
ด�าเนินการตามวัตถุประสงค์

9) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4.	 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการและจริยธรรมธุรกิจ (Corporate Governance and Business Ethics Committee : CGC) ประกอบด้วยกรรมการบรษิทั
ทีมี่ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีหลากหลายจ�านวน 4  ท่าน ซึง่มคีวามรูท่ี้เป็นประโยชน์ต่อการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดขีองกลุ่มบรษิทัฯ

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อย ปีละ2 ครั้ง และมีอ�านาจในการเรียกประชุม
เพิ่มได้ตามความจ�าเป็น ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังก�าหนดไว้
ในกฎบัตรคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ (คณะกรรมการ CG & Ethics) ของบริษัทฯ มีจ�านวนรวม 4 ท่าน 
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน  โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ตามคู่มือการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2562 มีการประชุมจ�านวน 2 ครั้ง ซึ่งมีรายชื่อคณะกรรมการ CG & Ethics วาระการด�ารงต�าแหน่ง 
และการเข้าร่วมประชุมในปี 2562 ของแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

ราย ำา นง
าร าร

ประ  รง

1. นางสาวบุษบา ดาวเรือง ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 2/2

2. นายภาวิต จิตรกร กรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 1/2

3. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน กรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 2/2

4. นายวราธร วงศ์สว่างศิริ \1 กรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 1/1

   นางวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์ \2 กรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ -/1

\1 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังที ่2/2562 วนัที ่14 พฤษภาคม 2562 มมีตแิต่งตัง้ นายวราธร วงศ์สว่างศิร ิเป็นกรรมการก�ากบัดูแลกจิการและจรยิธรรมธรุกจิ (“กรรมการก�ากับดแูลฯ”) 

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป แทน  นางวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์ กรรมการที่ลาออก โดยก�าหนดให้มีวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการก�ากับดูแลฯเท่ากับ

วาระคงเหลือของกรรมการก�ากับดูแลฯ ที่ลาออก (สิ้นสุดวันที่ 1 เมษายน 2564)

\2 นางวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์ลาออกจากการเป็นกรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

1) น�าเสนอแนวนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ (Corporate Governance Policy) และจรยิธรรมธรุกจิ (Code of Business Ethics) ของกลุม่บริษัทฯ 
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2) ตดิตามและก�ากบัดแูลเพือ่ให้มัน่ใจว่า กลุม่บรษิทัฯ มกีารปฏิบตัติามนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดแีละจรยิธรรมธรุกจิท่ีกลุม่บรษัิทฯ ก�าหนด

3) พิจารณาทบทวนเกีย่วกบันโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่และจริยธรรมธุรกจิของกลุม่บรษิทัฯ อย่างสม�า่เสมอ เพือ่ให้สอดคล้องกบัแนวทางปฏบิตัิ
ของสากล และ/หรือข้อเสนอแนะของสถาบัน และ/หรือหน่วยงานทางการท่ีเก่ียวข้อง และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพือ่พิจารณาอนมุตัิ

4) พิจารณาน�าเสนอข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ 

5) ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับ และมีผลในแนวทางปฏิบัติ

6) พิจารณาแต่งตั้งและก�าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะท�างานชุดย่อย เพื่อท�าหน้าที่สนับสนุนงานการก�ากับดูแลกิจการและ
จริยธรรมธุรกิจได้ตามความเหมาะสม

7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

าร รร า ะ ง ง รร าร ะ ร าร

(1)		การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหากรรมการ
ของบริษัท ดังนี้

นโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท

ก. กรณีคัดเลือกกรรมการรายใหม่

ก.1. พจิารณาความเหมาะสมของจ�านวน องค์ประกอบ และความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการท่ีหลากหลาย (Board Diversity) 
โดยค�านึงถึงทักษะจ�าเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ ทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านท่ีสอดรับกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ 
และสอดคล้องกับกลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ เพือ่ให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ มคีวามสมบรูณ์ แขง็แกร่ง และสามารถ
น�าพาบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ก.2. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย หน่วยงานก�ากับดูแล และบริษัทฯ ประกาศก�าหนด

ก.3. พิจารณาสรรหาบคุคลผูท้รงคณุวุฒ ิมคีวามรูค้วามสามารถ ภาวะผูน้�า กล้าแสดงความคดิเห็น ตดัสนิใจด้วยข้อมลูและเหตผุล มคีณุธรรม
และจริยธรรม และมีประวัติการท�างานที่ไม่ด่างพร้อย

ข. กรณีต่ออายุกรรมการรายเดิม พิจารณาประวัติและผลงานที่ผ่านมาขณะด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ คือ

ข.1. ได้ศึกษาข้อมูลบริษัทฯ วาระการประชุม และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ข.2. การอุทิศเวลาให้กับองค์กร และเข้าร่วมกิจกรรม / การประชุมต่างๆ

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ในการสรรหาหรือคัดเลือกกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน จะด�าเนินการดังนี้

1) จัดท�า Board Skill Matrix เพื่อก�าหนดคุณสมบัติกรรมการที่ต้องการสรรหา ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท

รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)188



2) พิจารณาคัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างรอบด้าน และโปร่งใส ดังนี้

2.1) จากการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ซ่ึงบริษัทฯ มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
ผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของ ตลท. และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2.2) จากรายชื่อบุคคลจากฐานข้อมูลกรรมการอาชีพในท�าเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD Chartered Director)

2.3) จากผู้บริหารภายใน และบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ

3) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ด�าเนนิการทาบทาม สมัภาษณ์ และหารอืกับบคุคลท่ีมคีณุสมบตัสิอดคล้องกบัเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ เพือ่
ให้ม่ันใจว่าบคุคลดงักล่าวยนิดท่ีีจะเข้ารับต�าแหน่งกรรมการบริษัทหากได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ (แล้วแต่กรณ)ี

4) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเสนอบุคคลที่ผ่านเกณฑ์การสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งหรือให้ความ
เห็นชอบก่อนน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นรายบุคคล โดย 

4.1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

4.2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้
ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

4.3) บคุคลที่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมาเป็นผูท่ี้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่ากบัจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรอืจะพงึเลอืกตัง้
ในครั้งนั้น

ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้นให้
ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

5) ด�าเนินการแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

กรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอ่ืนที่นอกจากการครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง เช่น ลาออก คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทนจะพจิารณาสรรหาบคุคลทีเ่หมาะสมเสนอให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแต่งตัง้เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการ
ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายหรือหน่วยงานก�ากบัดแูลก�าหนด เว้นแต่วาระของกรรมการทีพ้่นจากต�าแหน่งจะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน โดยบคุคล
ซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน ทัง้นี ้มตกิารแต่งตัง้บคุคลเข้าเป็น
กรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

(2)		การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร	(ตามนิยามของ	ก.ล.ต.)

ฝ่ายทรพัยากรบคุคล จะสรรหาและคดัเลอืกบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม มคีวามรู ้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และมคีวามเข้าใจในธรุกจิ
ที่ตรงความต้องการ เพื่อน�าเสนอผู้มีอ�านาจพิจารณา โดยการสรรหาและแต่งต้ังผู้บริหารของบริษัทฯ จะเป็นไปตามระเบียบอ�านาจอนุมัติและ
ด�าเนินการ ดังนี้

1) การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจ (ระดับ CEO) ต้องน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ

2) การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ประธานเจ้าหน้าท่ีการลงทุน และ/หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารงานกลาง (เจ้าหน้าที่บริหารระดับ 
C-Level) เป็นอ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

3) การแต่งตั้งผู้บริหารระดับต�่ากว่าข้อ 2 เป็นอ�านาจอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและผู้บริหารระดับรองลงไป แล้วแต่กรณี

าร ำา าร ำา นนงาน ง ร ย ย ะ ร ร

คณะกรรมการบรษิทัมกีลไกในการก�ากบัดแูลทีท่�าให้สามารถควบคมุดแูลการจัดการและรบัผิดชอบการด�าเนนิงานของบรษัิทย่อยและบริษัทร่วม ดงันี้ 

1) ส่งผูบ้รหิารระดบัสงูทีมี่ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่กีย่วข้องกับธรุกิจหรอืการจดัการของบรษิทัฯ ไปเป็นกรรมการ หรอืผูบ้รหิาร
ในบริษัทดังกล่าวอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ไปลงทุน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม 
หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจตามระเบียบอ�านาจอนุมัติและด�าเนินการของบริษัทฯ ซึ่งมีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ 
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2) ก�าหนดให้มีการประชุมผู้บริหารระดับสูงเดือนละครั้ง เพื่อร่วมกันก�าหนดนโยบาย  กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ การติดตามควบคุมให้เป็นไป
ตามแนวทางในกรอบยุทธศาสตร์ที่ก�าหนด ตลอดจนรายงานผลการด�าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการก�าหนด
นโยบายที่ส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ โดยแยกประชุมเป็นกลุ่มต่างๆ เช่น ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ซึ่งมีการเชิญผู้บริหารของแต่ละ
บริษัทร่วมเข้าร่วมประชุมด้วย และการประชุม Executive Committee ของแต่ละสายธุรกิจ เป็นต้น

3) คณะกรรมการบริษัท ได้ก�าหนดระเบียบอ�านาจอนมุติัและด�าเนนิการของกลุม่บรษิทัฯ ทีก่ล่าวถงึอ�านาจอนมุตัิในการก�ากบัดูแลบรษัิทย่อยและ
บริษัทร่วม เช่น อ�านาจในการบริหาร การลงทุน การเงิน การอนุมัติรายการระหว่างกัน เป็นต้น

4) มีการก�าหนดระเบียบปฏิบัติงานที่ส�าคัญ เช่น ระเบียบการบริหารงานบุคคล ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบการบริหารทรัพย์สิน ระเบียบ
เงนิทดรองจ่าย เป็นต้น เพ่ือให้กลุม่บริษทัฯ มแีนวทางการปฏบิตังิานท่ีถกูต้อง ชดัเจน เป็นบรรทัดฐานเดยีวกนั สามารถตรวจสอบและควบคมุได้

5) มีการส่งหน่วยงานตรวจสอบออกไปสุ่มตรวจการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยอย่างสม�่าเสมอ

6) มกีารควบคมุการปฏบัิตงิาน การใช้จ่าย โดยรวมศูนย์การเงนิ การบญัช ีและฝ่ายปฏิบตักิารส�าหรบับรษัิทย่อย และก�าหนดวงเงนิในการเบิกจ่าย 
ก�าหนดผูม้อี�านาจเบกิจ่าย ซึง่ต้องมกีารลงนามร่วมเพือ่สอบทานรายการ มเีอกสารประกอบการจ่าย และผูม้อี�านาจอนมัุตริายการทีถ่กูต้อง ชดัเจน

7) ให้บรษิทัย่อย และบริษัทร่วมจัดท�างบประมาณประจ�าปี โดยให้มกีารทบทวน และปรับปรงุงบประมาณเพ่ือควบคมุแผนการด�าเนนิงานอยูเ่สมอ

8) เปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงานทั้งของบริษัทฯ งบการเงินรวม และสารสนเทศทางการเงิน ให้มีการจัดท�าขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอื่นที่ส�าคัญ เช่น โครงสร้างการลงทุน 
ปัจจัยความเสี่ยง รายการระหว่างกัน 

ารร า า  ารร า  ะ าร าย น

คณะกรรมการบรษัิท ยดึมัน่ในการด�าเนนิธรุกจิด้วยความซ่ือสตัย์ โปร่งใส เป็นธรรม และปฏบิตัต่ิอผู้มส่ีวนได้เสยีทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกนั ดงัก�าหนด
นโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ในจริยธรรมว่าด้วยการรักษาความลับ การรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน ตามคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ
จริยธรรมธุรกิจ ดังนี้

1) ก�าหนดให้บริษัทฯ ให้ความรู้และความเข้าใจแก่ กรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับการรายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรพัย์ของบริษัทฯ ต่อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 โดยก�าหนดให้แจ้งต่อเลขานุการ
บรษิทัทราบทกุครัง้ เพือ่แจ้งให้ผู้ทีเ่กีย่วข้องรับทราบต่อไป รวมท้ังได้แจ้งบทลงโทษหากมกีารฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัติามข้อก�าหนดดงักล่าว

2) ก�าหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ต.) มีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
(GRAMMY) ครั้งแรกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงจ�านวนหลักทรัพย์ที่ถือครองของบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้องตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และก�าหนดให้เลขานุการบริษัทสรุปรายงานการถือครองหลัก
ทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งเพื่อรับทราบเป็นรายไตรมาส

3) ก�าหนดในสัญญาจ้างแรงงาน ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการท�างาน ข้อพึงปฏิบัติของพนักงานต่อบริษัทฯ และถือเป็นจริยธรรมของพนักงาน 
ในการระมัดระวังรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ ไม่ใช้ต�าแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ หรือน�าข้อมูลภายในหรือสารสนเทศที่มีสาระส�าคัญซึ่งได้รับ
ระหว่างการปฏบิตังิานในบรษิทัฯทีย่งัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ไปแสวงหาประโยชน์ในทางมชิอบหรอืเปิดเผยกบับคุคลภายนอกเพือ่ประโยชน์
ส่วนตนและผู้เกี่ยวข้อง หรือท�าให้ประโยชน์ของบริษัทฯ ลดลง หรือกระท�าการอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4) ให้ความส�าคญัในการรักษาสารสนเทศทีเ่ป็นความลบัของลกูค้าอย่างจรงิจงัและสม�า่เสมอ โดยไม่น�าสารสนเทศดงักล่าวมาใช้เพือ่ผลประโยชน์
ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

5) ในกรณีที่บุคคลภายนอก มีส่วนร่วมในการท�างานเฉพาะกิจท่ีเก่ียวกับข้อมูลท่ียังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจาซึ่งงาน
นั้นๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายใน อันอาจมผีลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรพัย์ของบริษัทฯ บุคคลภายนอกเหล่านั้นจะต้องท�า
สัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ (Confidentiality Agreement) ไว้กับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อ ตลท. และ ก.ล.ต.

6) มกีารก�าหนดจรยิธรรมว่าด้วยการใช้ระบบคอมพวิเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เพือ่ควบคมุและรกัษาความปลอดภยัของข้อมลู
ในระบบสารสนเทศ และ/หรือ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก และการก�าหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ 
ให้กับพนักงานในระดับต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ
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7) บรษิทัฯ จะใช้บทลงโทษตามระเบยีบของบริษทัฯ หากพบว่า ผูบ้ริหาร หรอืพนกังาน หรือผูท้ีเ่กีย่วข้องได้ใช้ข้อมลูภายในหรอืมคีวามประพฤติ
ที่ส่อไปในทางที่จะท�าให้บริษัทฯ ได้รับความเสื่อมเสียและความเสียหาย

8) ในกรณีที่มีการใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะท�าให้บริษัทฯ ได้รับความเสื่อมเสียและความเสียหาย ฝ่ายบริหารจะจัด
ท�ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททราบ เป็นประจ�าทุกปี

โดยในปี 2562 บริษัทฯ ไม่พบรายงานว่า กรรมการและผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

า น  

ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายให้ผู้สอบบัญชี 

1)	 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ในรอบปีบญัช ี2562 กลุ่มบริษทัฯ แต่งต้ังบริษทั ส�านกังาน อีวาย จ�ากดั และบริษัท โปร ทรนิติี ้จ�ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองกลุ่มบริษัทฯ รวม
เป็นเงิน 5,571,100 บาท แบ่งเป็น

• ค่าตอบแทนจากการตรวจสอบบัญชีที่จ่ายให้กับบริษัทส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ในส่วนของบริษัทฯ เป็นเงิน 3,053,600 บาท และบริษัท
ในเครือ เป็นเงิน 2,343,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,397,100 บาท

• ค่าตอบแทนจากการตรวจสอบบัญชีที่จ่ายให้กับ บริษัท โปร ทรินิตี้ จ�ากัด ของบริษัทในเครือขนาดเล็ก เป็นเงิน 174,000 บาท

2)	 ค่าบริการอื่น

ไม่มค่ีาตอบแทนจากค่าบรกิารอืน่ ไม่ว่าในรอบบญัชทีีผ่่านมาหรอืท่ีต้องจ่ายในอนาคตอันเกดิจากการตกลงทีย่งัให้บรกิารไม่แล้วเสรจ็ในรอบปีบญัชี

ารป า าร ำา จ าร น ร ง น

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยเสมอ อย่างไรก็ตาม ยังมีบางประเด็นที่บริษัทฯ มิได้เปิดเผยหรือยังไม่ได้ปฏิบัติ
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”)  และหลักเกณฑ์ของโครงการ
ส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ได้วางหลักปฏิบัติในเรื่องอื่นๆ 
เอาไว้ ดังนี้

•	 หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	ปี	2555	ของ	ตลท.

หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการควรมีกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการท�างานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระในจ�านวนที่ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด 
และกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ ควรเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม โดยในกรณีที่ประธานคณะ
กรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

• บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ 4 ท่าน หรือ 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ที่บริษัทฯ 
ก�าหนด

2. คณะกรรมการควรเลือกให้กรรมการอิสระด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท

• คณะกรรมการบริษัท มิได้เลือกให้กรรมการอิสระด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท เนื่องจากยังไม่สามารถสรรหากรรมการอิสระ
ที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ และทักษะในธุรกิจซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ 
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3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรประกอบด้วยสมาชกิส่วนใหญ่เป็นกรรมการอสิระ และประธานควรเป็นกรรมการอสิระ โดยคณะกรรมการ
พจิารณาค่าตอบแทนท�าหน้าทีพ่จิารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรปูแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูเพือ่เสนอความเหน็ต่อ
คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะต้องน�าเสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ

• คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบของบริษัทฯ ท�าหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเท่านั้น ส่วนการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงท่านอื่น ได้แก่ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจต่างๆ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ประธานเจ้าหน้าที่กฎหมาย   จะถูกประเมินผลงาน ซึ่งเชื่อมโยงกับ
ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รวบรวมข้อมูล และน�าเสนอ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มพิจารณาอนุมัติ

4. คณะกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ ท�าหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้ก�าหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการ ซ่ึงจะน�าเสนอทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการ ท้ังนี ้ควรเปิดเผยหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนในการสรรหากรรมการและผูบ้รหิาร
ระดับสูงให้ทราบ

• คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยมี
กรรมการอิสระเป็นประธาน ท�าหน้าทีพ่จิารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบคุคลเพือ่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการเท่านัน้ตามหลกั
เกณฑ์และขัน้ตอนทีไ่ด้เปิดเผยไว้ ส่วนการสรรหาผู้บรหิารระดบัสงู จะสรรหาโดยฝ่ายทรัพยากรบคุคล แล้วน�าเสนอคณะกรรมการบรหิารกลุม่ 
หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

5. บริษัทควรจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก�าหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
อย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผยการด�าเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจ�าปี

• ยังไม่มีนโยบาย เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง

6. ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงควรเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการก�าหนดภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยระดับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจควรสอดคล้องกับ
ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนและต้องค�านึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นได้รับ

• ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม) และผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการ
บริษัทก�าหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน จึงมิได้เสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติ

• โครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย	(Corporate	Governance	Report	of	Thai	Listed	Companies)	
ของส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการควรระบุวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจนในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท โดยควรก�าหนด
ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น หรือหากสามารถก�าหนดไว้ไม่เกิน 6 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น ก็จะเป็นการดียิ่งขึ้น

• คณะกรรมการบริษัท ไม่ได้ก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระไว้ว่าไม่ให้เกิน 6 หรือ 9 ปี เนื่องจากการสรรหาบุคคลผู้มี
คุณสมบัติเหมาะแก่การด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยเฉพาะบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจบันเทิงนั้นหาได้ยากยิ่ง 
และเพื่อมิให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสในการแต่งตั้งกรรมการซึ่งมีความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับบริษัทฯ จึงไม่ได้ก�าหนดวาระ
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระเป็นจ�านวนปี ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ แต่อย่างใด
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าร าย น ะ าร ร ารจ าร า ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งในด้านการเงิน การบริหาร 
การด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
เป็นไปตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยครอบคลุมด้านการควบคุม
ภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศ 
และการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication) ตลอดจนระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

นอกจากนี้มีการก�าหนดภาระหน้าที่ อ�านาจการด�าเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้
ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและการประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล
และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีระบบการรายงานทางการเงินเสนอต่อสายงานที่รับผิดชอบ 

นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามแนวทางท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก�าหนด ซึง่ปัจจบัุนประกอบด้วยกรรมการอสิระจ�านวน 4 ท่าน และมีผูอ้�านวยการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายในท�าหน้าทีเ่ลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินและรายการ
ที่มีความเกี่ยวโยงกันหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ และประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่
เก่ียวข้อง รวมทัง้พิจารณาให้ความเหน็ชอบแผนงาน การประเมนิผลการปฏบิตังิานและผลตอบแทนของฝ่ายตรวจสอบภายใน และคดัเลอืกและเสนอ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละค่าสอบบัญชปีระจ�าปี รวมท้ังปฏบัิติหน้าทีอ่ืน่ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย และมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานตนเอง
ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามขอบเขตที่ได้รบัมอบหมายอย่างครบถ้วนและมปีระสทิธผิล 

คณะกรรมการบริษัทได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ส�านักงานคณะกรรมก�ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 
เป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
อย่างน้อยปีละครั้ง โดยมีการเปิดเผยผลการประเมินฯ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (56-1) และรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท และ ฝ่ายบริหาร ได้ร่วมประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระหว่างปี 2562 โดยในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายบริหาร ร่วมประชุมเพื่อพิจารณารัทราบผลประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ท่ีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ก�าหนดข้ึนในด้านต่างๆ 5 ส่วน กล่าวคือ 
การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวคือ 

“โดยรวมบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากร
อย่างเพยีงพอทีจ่ะด�าเนนิการตามระบบได้อย่างมีประสิทธภิาพ รวมท้ังมรีะบบควบคมุภายในในเรือ่งการติดตามควบคมุดแูลการด�าเนนิงานของบรษัิทย่อย 
ให้สามารถป้องกันทรพัย์สนิของบริษทัฯ และบริษทัย่อยจากการทีก่รรมการ หรอืผูบ้รหิารน�าไปใช้โดยมชิอบหรอืโดยไม่มอี�านาจ รวมถงึการท�าธรุกรรม
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลที่เกี่ยวโยงอย่างเพียงพอแล้ว ส�าหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการฯ เห็นว่าบริษัทฯ มีการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารได้ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การควบคุมภายใน 
และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ 
มีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ระบบบัญชี และรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ”

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 ได้แต่งตั้งนายวิชัย สันทัดอนุวัตร ให้ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ และด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่า 
นายวิชัย สันทัดอนุวัตร มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลานาน และมีความเข้าใจใน
กิจกรรม และการด�าเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ 

ทั้งนี้ในปัจจุบัน การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย รวมถึงพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน และผลตอบแทนผู้ด�ารงต�าแหน่ง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายในปรากฎในรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน
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ราย ารระ าง น

1.	กลุ่มบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีการท�ารายการระหว่างกันกับบริษัทฯ	และบริษัทย่อย

ในช่วงปี  2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการท�ารายการระหว่างกันกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ซึ่ง
มีทั้งรายการที่เป็นไปตามปกติทางธุรกิจและรายการที่ไม่เป็นปกติทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยจ�าแนกกลุ่มธุรกิจที่มีการท�ารายการ
ระหว่างกันออกเป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

A)	 กลุ่มบริษัทฯ

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบไปด้วย บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

รายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทฯ

ร ประ ง ร จ
น าร น
ง ร

 น   น า  2562

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนินธุรกิจบันเทิงครบวงจร ได้แก่ ธุรกิจเพลง 
ธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียม ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจ
โฮม ช้อปปิ้ง และร่วมลงทุนในธุรกิจอื่น

-

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

บริษัท จี เอ็ม เอ็ม โฮลดิ้ง จ�ากัด ลงทุนในบริษัทอื่น 100 %

บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด จัดการเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เพลง 100 %

บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ�ากัด เลิกบริษัทและอยู่ระหว่างการช�าระบัญชี 51 %

บริษัท แฟนทีวี จ�ากัด
(อีกร้อยละ 49 ถือหุ้นโดยบริษัท จี เอ็ม เอ็ม โฮลดิ้ง จ�ากัด 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อย)

ผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 51 %

บริษัท จีอาร์ โวคอล สตูดิโอ จ�ากัด โรงเรียนสอนร้องเพลงและดนตรี 100 %

บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช้อปปิ้ง จ�ากัด ขายส่งและขายปลีกโดยโฆษณาผ่านสื่อและ
บริการรับค�าสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์และ
อีคอมเมิร์ซ

100 %

บริษัท แซท เทรดดิ้ง จ�ากัด ผลิตและจัดจ�าหน่าย เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียมและระบบดิจิทัลทีวี

100 %

บริษัท ดิจิสตรีม จ�ากัด หยุดด�าเนินการชั่วคราว 100 %

บริษัท จีดีซี จ�ากัด หยุดด�าเนินการชั่วคราว 100 %

บริษัท เอ็มจีเอ จ�ากัด หยุดด�าเนินการชั่วคราว 100 %

บริษัท เอ็กซ์ทรอกาไนเซอร์ จ�ากัด หยุดด�าเนินการชั่วคราว 100 %

บริษัท มอร์ มิวสิค จ�ากัด หยุดด�าเนินการชั่วคราว 100 %

บริษัท ทีน ทอล์ก จ�ากัด หยุดด�าเนินการชั่วคราว 100 %

บริษัท ดีทอล์ค จ�ากัด หยุดด�าเนินการชั่วคราว 100 %
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ร ประ ง ร จ
น าร น
ง ร

 น   น า  2562

บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จ�ากัด ผลิตภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ 51 %

บริษัท เอ็กแซ็กท์ จ�ากัด ผลิตรายการโทรทัศน์ 100 %

บริษัท ที่ฟ้า สตูดิโอ จ�ากัด หยุดด�าเนินการชั่วคราว 100 %

บริษัท กัง โฮ สตูดิโอ จ�ากัด หยุดด�าเนินการชั่วคราว 100%

บริษัท บราโว่ สตูดิโอ จ�ากัด หยุดด�าเนินการชั่วคราว 100 %

บริษัท โอเอสพี ทีวี จ�ากัด  
(อีกร้อยละ 49 ถือโดย บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจโอ ช้อปปิ้ง จ�ากัด 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อย)

ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 51 %

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท	จี	เอ็ม	เอ็ม	โฮลดิ้ง	จ�ากัด

บริษัท แกรมมี่ พับลิชชิ่ง เฮ้าส์ จ�ากัด หยุดด�าเนินการชั่วคราว 100 %

บริษัท จีเอ็มเอ็ม กู๊ดส์ จ�ากัด หยุดด�าเนินการชั่วคราว 100 %

บริษัท จี บรอดคาสท์ จ�ากัด ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 100 %

บริษัท จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล โดเมน จ�ากัด หยุดด�าเนินการชั่วคราว 100 %

บริษัท เมจิค ฟิล์ม จ�ากัด หยุดด�าเนินการชั่วคราว 90.91 %

บริษัท โกลบอล มิวสิค แอนด์ มีเดีย (ประเทศจีน) จ�ากัด หยุดด�าเนินการชั่วคราว 100 %

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท	จีเอ็มเอ็ม	ดิจิตอล	โดเมน	จ�ากัด

บริษัท ดิจิตอล อาร์มส์ จ�ากัด หยุดด�าเนินการชั่วคราว 100 %

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท	แซท	เทรดดิ้ง	จ�ากัด

บริษัท จี เอส-วัน จ�ากัด หยุดด�าเนินการชั่วคราว 100 %

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ�ากัด ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 100 %

B)	 กลุ่มบริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้า

ร ประ ง ร จ
น าร น
ง ร

 น   น า  2562

บริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จ�ากัด เลิกบริษัทและอยู่ระหว่างช�าระบัญชี 50 % 

บริษัท ลักษ์ (666) แซทเทิลไลท์ จ�ากัด หยุดด�าเนินการชั่วคราว 25 %
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ร ประ ง ร จ
น าร น
ง ร

 น   น า  2562

บริษัท ซีเนริโอ จ�ากัด ผลิตรายการโทรทัศน์ และละครเวที 25 % 

บริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัท	จีดีเอช	ห้าห้าเก้า	จ�ากัด

บริษัท เสียงดีทวีสุข จ�ากัด ให้บริการบันทึกเสียงภาพยนตร์ ภาพยนตร์
โฆษณา ผลิตเพลงและดนตรีประกอบภาพยนตร์

45 %

บริษัท งานดีทวีสุข จ�ากัด ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมทางการตลาด 40 %

บริษัท กู๊ดธิงแฮพเพ่น จ�ากัด
(อีกร้อยละ 6 ถือหุ้นโดยบริษัท นาดาว บางกอก จ�ากัด 

ซึ่งเป็นบริษัทร่วม)

ให้บริการสื่อโฆษณาทุกประเภท ที่ปรึกษา
ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมทางการตลาด

19 %

บริษัท นาดาว บางกอก จ�ากัด รับจ้างผลิตภาพยนตร์และให้บริการ
จัดหานักแสดง

30 %

บริษัท สวัสดีทวีสุข จ�ากัด รับจ้างออกแบบชิ้นงาน ตัดต่อสื่อโฆษณาและ
ภาพยนตร์ และรับจ้างประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์

25 %

บริษัทร่วมค้าที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด
(อีกร้อยละ 11.64 ถือโดยบริษัท ซีเนริโอ จ�ากัด)

ผลิตรายการโทรทัศน์ และออกอากาศในระบบ
ดิจิทัล และลงทุนในบริษัทอื่น

31.27%

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จ�ากัด ลงทุนในบริษัทอื่น 50 %

C)	 กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ	โดยการมีกรรมการร่วมกัน

ร ประ ง ร จ ะ า น

บริษัท เกิดฟ้า จ�ากัด ให้เช่าและบริการสถานที่ • นายไพบูลย์ ด�ารงชัยธรรม ซึ่งด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
ของบริษัทฯ เป็นกรรมการซึ่งมีอ�านาจลงนามผูกพันของ
บริษัท เกิดฟ้า จ�ากัด

• นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ ซึ่งด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
ของบริษัทฯ เป็นกรรมการซึ่งมีอ�านาจลงนามผูกพันของ
บริษัท เกิดฟ้า จ�ากัด

• นายฟ้าใหม่ ด�ารงชัยธรรม ซึ่งด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
ของบริษัทฯ เป็นกรรมการซึ่งมีอ�านาจลงนามผูกพันของ
บริษัท เกิดฟ้า จ�ากัด
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ร ประ ง ร จ ะ า น

บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส  
จ�ากัด

บริการทางด้านกฎหมาย • นางวีระนุช  ธรรมาวรานุคุปต์ ซึ่งด�ารงต�าแหน่ง
ทนายความหุ้นส่วนและเป็นกรรมการซึ่งมีอ�านาจลงนาม
ผูกพันของบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส 
จ�ากัด

 นางวีระนุช  ธรรมาวรานุคุปต์ ลาออกจากการเป็น
กรรมการอิสระของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด 
(มหาชน) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

• นายวราธร  วงศ์สว่างศิริ ซ่ึงด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ 
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 และด�ารงต�าแหน่ง
ทนายความหุ้นส่วนของบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และ
พาร์ทเนอร์ส จ�ากัด ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ถึง
สิงหาคม 2562

2.	ลักษณะของรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจบันเทิงครบวงจร อาทิ ธุรกิจเพลง และร่วมลงทุนในธุรกิจอื่น เป็นต้น โดยมีบริษัทย่อยหลายแห่งด�าเนินธุรกิจด้านการผลิตสื่อ
เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลัก ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงมีการท�ารายการระหว่างกันทั้งกับกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มบริษัทร่วม กลุ่มบริษัทร่วมค้าและกลุ่ม
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ โดยการมีกรรมการร่วมกัน 

ซึ่งสามารถจ�าแนกรายการค้าได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ

• รายการทีเ่ป็นไปตามปกติทางธุรกจิ ได้แก่ รายได้จากการจ�าหน่ายสนิค้าเพลง ค่าลขิสทิธิ ์ค่าผลติ และจดัจ�าหน่ายภาพยนตร์ รายการค่าโฆษณา 
ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าส่งเสริมการขาย ค่าส่วนแบ่งลิขสิทธิ์ ค่าบริการสตูดิโอ ค่าบริหารศิลปิน ค่าจ้างผลิต ค่าบริการจัดคอนเสิร์ตและค่าจัด
กิจกรรมต่างๆ เป็นต้น

• รายการที่ไม่เป็นไปตามปกติทางธุรกิจ ได้แก่ ค่าเช่าอาคารส�านักงาน การให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อย ค่าบริหารงานส่วนกลางและค่าบริการ
วิชาชีพ รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ที่มิได้เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ

3.	มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

ตาม พรบ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/12 ระบุว่า กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจะท�าธุรกรรม
กับบริษัท หรือบริษัทย่อยได้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ยกเว้น เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับวิญญูชนพึงกระท�ากับคู่สัญญาทั่วไปใน
สถานการณ์เดยีวกัน และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรอืเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการอนมุตัไิว้แล้ว ซ่ึงทีป่ระชมุ
คณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่1/2554 วนัที ่25 กมุภาพนัธ์ 2554 ได้พจิารณาอนมุตัหิลกัการเกีย่วกบัข้อตกลง และเงือ่นไขทางการค้าของการท�าธรุกรรม
กบับคุคลหรอืกจิการที่เกีย่วขอ้งแล้ว และบรษิทัฯ ก�าหนดระเบียบอ�านาจอนมุัตแิละด�าเนินการของบริษทั ฉบบัที ่1/2555 เรื่องการท�ารายการระหว่าง
กันให้สอดคล้องกับประกาศของ ตลท. 

4. นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายในการเข้าท�ารายการระหว่างกันที่เป็นปกติทางธุรกิจ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริม
การขาย การจ่ายลิขสิทธิ์ ค่าส่วนแบ่งลิขสิทธิ์ การให้บริการสตูดิโอ การบริหารศิลปิน การจ้างผลิต การให้บริการจัดคอนเสิร์ต การจัดกิจกรรมต่างๆ 
การผลิตชิ้นงานคลิป การจัดละครเวทีและการให้เช่าอุปกรณ์แสง สีและเสียงเป็นต้น ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าต่อไปในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะ
ด�าเนินการให้รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยจะก�าหนดเงื่อนไขต่างๆให้เป็นไปตามลักษณะการด�าเนินการค้า
ปกติ 
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ส�าหรับรายการระหว่างกันที่ไม่เป็นปกติทางธุรกิจ แต่อาจมีขึ้นในอนาคต เช่น การให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อย ค่าบริหารงานส่วนกลางและค่าบริการ
วิชาชีพ รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ที่มิได้เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ หรือมีการก�าหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็น
ไปตามตลาดโดยทั่วไป บริษัทฯ จะด�าเนินการให้การพิจารณาและอนุมัติการท�ารายการประเภทดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งต้องมี
กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย เพือ่ดูแลให้รายการระหว่างกนัเป็นไปอย่างยตุธิรรม และมนีโยบายในการก�าหนดราคาท่ีเหมาะสม โดยกรรมการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ จะด�าเนินการเกี่ยวกับรายการระหว่างกันประเภทดังกล่าวให้เป็นไป
ตามประกาศของ ก.ล.ต. และประกาศของ ตลท. รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้
มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์

ราย ารระ าง นระ าง ร  ร ย ง ย าร รร ารร น ง ปน ป า ป ร จ

1) บริษัท เกิดฟ้า จ�ากัด
(ให้เช่าและบริการสถานที่)

2) บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จ�ากัด 
(บริการทางด้านกฎหมาย)

ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ C)

ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ C)

ลักษณะของรายการ ค่าบริการอื่นๆ

มูลค่ารายการ จ�านวน 2.06 ล้านบาท ก�าหนดราคา โดยอ้างอิงราคาที่ตกลงร่วมกัน
(เป็นรายได้ของบริษัทฯ 2.06 ล้านบาท)

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืนคงค้าง 31 ธันวาคม 2562 จ�านวน 0.15 ล้านบาท
(เป็นลูกหนี้ของบริษัทฯ 0.15 ล้านบาท)

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายได้ข้างต้นได้ก�าหนดราคา โดยใช้ราคาท่ีตกลงร่วมกัน อ้างอิงราคาตลาด 
เป็นไปตามปกติทางการค้า ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ก�าหนดราคาดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล

ลักษณะของรายการ 1) ค่าบริการระบบสาธารณูปโภค และพื้นที่จอดรถ
2) ค่าธรรมเนียมปรึกษากฎหมาย และทางการตลาด

มูลค่ารายการ จ�านวน 27.76 ล้านบาท ก�าหนดราคา โดยอ้างอิงราคาตลาด และราคาตามสัญญาที่อิงราคาตลาด และราคาที่
ตกลงร่วมกัน
(เป็นค่าบริการจ่ายของบริษัทฯ 22.57 ล้านบาท และค่าบริการจ่ายของบริษัทย่อย 5.19 ล้านบาท)

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืนคงค้าง 31 ธันวาคม 2562 จ�านวน 6.01 ล้านบาท
(เป็นเจ้าหนี้ของบริษัทฯ 5.15  ล้านบาท และเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทย่อย 0.86 ล้านบาท)

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ตามที่ผู้บริหารและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้พิจารณาและสอบทานค่าบริการจ่ายอ่ืนๆ ระบบสาธารณูปโภค 
ทีก่�าหนดราคาตามราคาตลาด และค่าธรรมเนยีมปรกึษากฏหมาย และทางการตลาด ก�าหนดราคาตามสญัญาที่
อ้างองิราคาตลาด และราคาท่ีตกลงร่วมกนั มคีวามเห็นว่า วธิกีารก�าหนดราคาข้างต้นเป็นไปตามปกติของธรุกจิ 
มีความสมเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า วิธีการก�าหนดราคาน่าจะมีความเหมาะสม และสมเหตุสม
ผลตามที่ฝ่ายจัดการได้ให้ความเห็นมา
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ราย ารระ าง นระ าง ร  ร ย ง ย าร รร ารร น ง ปน ป า ป ร จ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

1) บริษัท ซีเนริโอ จ�ากัด 
(ด�าเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ และละครเวที)

2) บริษัท กู๊ดธิงแฮพเพ่น จ�ากัด 
(ให้บริการสื่อโฆษณาทุกประเภท ที่ปรึกษา
ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมทางการตลาด)

3) บริษัท นาดาว บางกอก จ�ากัด
(รับจ้างผลิตภาพยนตร์และให้บริการจัดหานักแสดง)

4) บริษัท งานดีทวีสุข จ�ากัด
(ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมทางการตลาด)

5) บริษัท สวัสดีทวีสุข จ�ากัด
(รับจ้างออกแบบชิ้นงาน ตัดต่อสื่อโฆษณาและ
ภาพยนตร์ และรับจ้างประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์)

6) บริษัท เสียงดีทวีสุข จ�ากัด
(ให้บริการบันทึกเสียงภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณา 
ผลิตเพลงและดนตรีประกอบภาพยนตร์)

7) บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด
(ผลิตรายการโทรทัศน์ และออกอากาศในระบบดิจิทัล 
และลงทุนในบริษัทอื่น)

8) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จ�ากัด
(ลงทุนในบริษัทอื่น)

ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ B)

ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ B)

ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ B)

ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ B)

ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ B)

ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ B)

ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ B)

ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ B)

ลักษณะของรายการ 1) รายได้จากการผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นรายได้จากการขายสื่อโฆษณารายการโทรทัศน์
2) รายได้จากการผลิตรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
3) รายได้จากการแสดงคอนเสิร์ตและละครเวที
4) รายได้จากค่าลิขสิทธ์เพลง ลิขสิทธิ์ละครและรายการ
5) รายได้จากการค่าบริหารงานศิลปิน
6) รายได้จากการให้บริการสตูดิโอ บริการรับจัด/บริหารกิจกรรม
7) รายได้บริหารงาน/ค่าที่ปรึกษา
8) ดอกเบี้ยรับ
9) รายได้อื่น

มูลค่ารายการ จ�านวน 380.09 ล้านบาท ก�าหนดราคาโดยใช้ราคาที่ตกลงร่วมกัน อ้างอิงราคาตลาด (เป็นรายได้ของบริษัทฯ 
256.85 ล้านบาท และบริษัทย่อย 123.24 ล้านบาท)

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืนคงค้าง 31 ธันวาคม 2562 จ�านวน 96.36 ล้านบาท (เป็นลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ จ�านวน 79.22 ล้านบาท และเป็น
ลูกหนี้การค้าของบริษัทย่อย จ�านวน 17.13 ล้านบาท)

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายได้ข้างต้นได้ก�าหนดราคา โดยใช้ราคาที่ตกลงร่วมกัน อ้างอิงราคา
ตลาด เป็นไปตามปกติทางการค้า ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ก�าหนดราคาดังกล่าว มีความสมเหตุ
สมผล

ลักษณะของรายการ ค่าบริการจ่าย ซึ่งประกอบไปด้วย
1) ต้นทุนค่าสื่อโฆษณา-สปอตโทรทัศน์และค่าอุปถัมภ์รายการ-ละคร (Sponsorship)
2) ส่วนแบ่งค่าลิขสิทธิ์จากการจ�าหน่ายรายการโทรทัศน์ อาทิเช่น ละคร เพลงประกอบละคร ในรูปของ

ดิจิทัล แพลตฟอร์ม
3) ต้นทุนมีเดีย และค่าเช่าเวลาผลิตรายการ
4) ต้นทุนผลิตละคร บริหารกิจกรรม และต้นทุนค่าเช่าสถานที่
5) ต้นทุนค่าจัดหาศิลปิน
6) ต้นทุนผลิตรายการ
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ราย ารระ าง นระ าง ร  ร ย ง ย าร รร ารร น ง ปน ป า ป ร จ

มูลค่ารายการ จ�านวน 555.33 ล้านบาท การก�าหนดราคาโดยใช้ราคาที่ตกลงร่วมกัน อ้างอิงราคาตลาด ระหว่างบริษัทผู้ใช้
บริการและผู้ให้บริการ (เป็นค่าบริการของบริษัทฯ จ�านวน 357.72 ล้านบาท และเป็นค่าบริการของบริษัทย่อย 
จ�านวน 197.61 ล้านบาท)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 31 ธันวาคม 2562 จ�านวน 204.76 ล้านบาท (เป็นเจ้าหนี้การค้าของบริษัทฯ จ�านวน 156.70 ล้านบาท และ
เป็นเจ้าหนี้การค้าของบริษัทย่อยจ�านวน 48.06 ล้านบาท)

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ค่าบริการจ่ายข้างต้น ได้ก�าหนดราคาโดยใช้ราคาที่ตกลงร่วมกันอ้างอิง
ราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ก�าหนดราคาดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล

รายการระหว่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามปกติทางการค้าระหว่างกลุ่มบริษัทฯ	กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ	โดยการมีกรรมการร่วมกัน

า ร

ผู้ให้เช่า (บริษัทหรือบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง)

บริษัท เกิดฟ้า จ�ากัด

ลักษณะความสัมพันธ์ 1. นายไพบูลย์ ด�ารงชัยธรรม ซึ่งด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และเป็นกรรมการซึ่งมีอ�านาจลงนาม
ผูกพันของบริษัท เกิดฟ้า จ�ากัด

2. นายฟ้าใหม่ ด�ารงชัยธรรม ซึ่งด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และเป็นกรรมการซึ่งมีอ�านาจลงนาม
ผูกพันของบริษัทเกิดฟ้า จ�ากัด

3. นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ ซ่ึงด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และเป็นกรรมการซ่ึงมีอ�านาจลงนาม
ผูกพันของบริษัท เกิดฟ้า จ�ากัด

ลักษณะของรายการระหว่างกัน  กลุ่มบริษัทฯ เช่าอาคารส�านักงาน ซึ่งเป็นพื้นที่อาคารส�านักงานสูง 43 ชั้น ตั้งอยู่เลขที่ 50 ถนนอโศก 
(สุขุมวิท 21) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ จากบริษัท เกิดฟ้า จ�ากัด

ขนาดของพื้นที่เช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประมาณ 16,208.19 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 45 ของพื้นที่เช่าทั้งหมด

ระยะเวลาการเช่า ระยะเวลาเช่า 3 ปี (ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2562 - 30 เมษายน 2565)

อัตราค่าเช่าและค่าบริการ ค่าเช่าและค่าบริการต่อเดือนต่อตารางเมตรอัตราเดิม 615 บาท ปรับเป็นอัตราใหม่ดังนี้
ปีที่ 1  (1 พฤษภาคม 2562-30 เมษายน 2563) ราคา 637 บาท ปรับขึ้นร้อยละ 3.5
ปีที่ 2  (1 พฤษภาคม 2563-30 เมษายน 2564) ราคา 666 บาท ปรับขึ้นร้อยละ 4.5
ปีที่ 3  (1 พฤษภาคม 2564-30 เมษายน 2565) ราคา 700 บาท ปรับขึ้นร้อยละ 5.0

นโยบายการก�าหนดราคา ใช้อัตราค่าเช่าและค่าบริการตามราคาตลาด

จ�านวนค่าเช่าจ่ายที่กลุ่มบริษัทฯ
จ่ายให้แก่บริษัท เกิดฟ้า จ�ากัด 
ส�าหรับปี 2562

จ�านวน 122.77 ล้านบาท 
(เป็นค่าเช่าและค่าบริการของบริษัทฯ จ�านวน 110.27 ล้านบาท และของบริษัทย่อยจ�านวน  12.50 ล้านบาท)

มูลค่าของรายการ ประมาณ 373 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาเช่า 3 ปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นที่เกี่ยวข้อง)

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า อัตราค่าเช่าซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายให้บริษัท เกิดฟ้า จ�ากัด ในอัตรา 
637-700 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เป็นอัตราค่าเช่าที่มีความเหมาะสมและยุติธรรม โดยอัตราค่าเช่าดัง
กล่าวอยู่ในช่วงระหว่างอัตราค่าเช่าตามราคาตลาดซึ่งอยู่ระหว่าง 650 – 720 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 
ตามรายงานการประเมินราคาของบริษัท โจนส์ แลง ลานซาลล์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคา
อิสระซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลรายการระหว่างกันย้อนหลังในแต่ละปีได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.gmmgrammy.com > ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ 
> กิจกรรมและเอกสารเผยแพร่ > แบบฟอร์ม 56-1
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า ร ง  
   

น ย าย

คณะกรรมการบริษัท ได้ก�าหนดจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นบรรทัดฐานของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
ดังก�าหนดไว้ใน คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ (http://www.gmmgrammy.com/cg-e-book/CG%20Manual%205-2556.pdf) 
ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น E-mail อินทราเน็ตของกลุ่มบริษัทฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยในส่วนของจริยธรรมว่าด้วยบทบาทและ
ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้

1) ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบกระบวนการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ด้วยแนวทางการเข้าร่วมสร้างสรรค์กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยการ
มีส่วนร่วม การเชิญชวน และการเปิดโอกาสให้องค์กรอื่นๆ ได้เข้ามาท�างานร่วมกัน

2) ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตส�านึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิด
ข้ึนในหมู่พนักงานทุกระดับและสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น

3) มีส่วนร่วมทางสังคม ในการให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่ธ�ารงไว้ซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจน
ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม�่าเสมอ

4) มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ความสามารถทางด้านกีฬา การพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพให้มีความเข้มแข็ง
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

5) มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ในเร่ืองสาธารณประโยชน์ การรักษาสภาพแวดล้อม และการพัฒนาชุมชน ตลอดจนโครงการสร้างสรรค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน

6) มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดท�าโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลต่อการพัฒนา
และสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทยห่างไกลจากยาเสพติด เพื่อร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง และเป็นสังคมปลอดยาเสพติด

7) จัดท�าโครงการต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ แก่เพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความเดือดร้อนในรูปแบบต่างๆ 

8) ส่งเสริมให้ชุมชนโดยรอบของบริษัทฯ และชุมชนต่างๆ มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีความสุข และอยู่รวมกันอย่างเป็นสุข

9) รณรงค์และสร้างจิตส�านึกให้แก่พนักงานในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร และพลังงานต่างๆ อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ

10) สร้างสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษา การอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง

11) ไม่กระท�าการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

12) ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ท�าธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ

13) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามข้อก�าหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

าร ำา นนงาน ะ ารจ ำารายงาน

กลุ่มบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมตามกรอบการรายงาน CSR บูรณาการในรายงานประจ�าปี (Integrated CSR Reporting 
Framework Version 2) ที่จัดท�าโดยสถาบันไทยพัฒน์ และหนังสือ เข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility Guidelines) 
ที่จัดท�าโดยคณะท�างานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียน
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ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	(Stakeholder)

ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และควรได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ข้อตกลงที่มีต่อกัน บริษัทฯ จะไม่กระท�าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น ทั้งยังส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนไปด้วยกัน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ

1. ผู้มีส่วนได้เสียหลัก เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน เป็นต้น

2. ผู้มีส่วนได้เสียรอง เช่น หน่วยงานก�ากับดูแล ภาครัฐ เป็นต้น

น ย า า ง จ รร ง าง าร าน น นปี 2562

ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน • ผลตอบแทน (เงิน/หุ้นปันผล) การเติบโตของ
องค์กรอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

• คณะกรรมการบริษัท มีความรู้ความสามารถ 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความ
รับผิดชอบ

• จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 1 ครั้ง
• ร่วมกิจกรรมของ ตลท.
• เผยแพร่ข่าว เมื่อบริษัทฯ มีกิจกรรมการลงทุน หรือ

กิจกรรมทางธุรกิจที่ส�าคัญ
• น�าเสนอข้อมูลของบริษัทฯ และรายงานภาวะ

อุตสาหกรรมโดยรวมให้กับนักลงทุนสถาบันในประเทศ 
• เยี่ยมชมกิจการ
• ให้ข้อมูล และตอบค�าถาม ทาง E-mail จดหมาย โทรศัพท์

หุ้นส่วนทางธุรกิจ • ความแข็งแกร่งทางการเงิน
• ความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากร
• การด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส 

• การประชุม
• การเยี่ยมชมกิจการ 
• เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น   

และข้อเสนอแนะ
นักวิเคราะห์ • ข่าวสารที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์  

เพื่อวิเคราะห์ ให้ค�าแนะน�าต่อผู้ลงทุนได้
• ให้การต้อนรับนักวิเคราะห์  เพื่อรับทราบสถานภาพการ

ประกอบการ (Company Visits) 
• เยี่ยมชมกิจการ
• เผยแพร่ข่าว (Press Release) ในกรณีที่บริษัทฯ มี

กิจกรรมการลงทุน หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่ส�าคัญ
• ให้ข้อมูล และตอบค�าถาม ทาง  E-mail จดหมาย 

โทรศัพท์
ลูกค้า ผู้บริโภค • สินค้า/บริการที่ดี มีคุณภาพ ส่งมอบภายในเวลาที่

ก�าหนด ในราคาเป็นธรรม
• รับชมรายการทางโทรทัศน์ และ/หรือวิทยุที่ให้ทั้ง

ข่าวสาร สาระ และความบันเทิงที่หลากหลาย
• ศิลปิน เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม

• ส่งพนักงานขายไปเยี่ยมชมกิจการลูกค้า
• จัดกิจกรรมให้ศิลปินได้พบปะ Fan Club ในโอกาสต่างๆ 

เช่น งานฉลองวันเกิด งานมีทแอนด์กร๊ีด ร่วมกิจกรรมต่างๆ
• ให้ข้อมูล ตอบค�าถาม และรับเรื่องร้องเรียนผ่าน Call 

Center และพนักงานขาย
คู่แข่ง • แข่งขันภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันเสรี 

และเป็นธรรม
• การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

• แข่งขันภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันเสรี   
และเป็นธรรม

คู่ค้า • ปฏิบัติตามข้อตกลง สัญญา เงื่อนไขทางการค้า
• ค้าขายอย่างโปร่งใส เป็นธรรม 

• ชี้แจงการร่วมมือทางธุรกิจ 
• จัดประชุมเจรจาธุรกิจกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
• ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคม 

เจ้าหนี้ • ปฏิบัติตามข้อตกลง สัญญา เงื่อนไขการกู้ยืม
• ช�าระหนี้ตรงตามก�าหนด

• ร่วมประชุมกับธนาคาร
• ต้อนรับธนาคารที่มาเยี่ยมเยียนผู้บริหาร
• เยี่ยมชมกิจการ 
• ร่วมฟังชี้แจงการร่วมมือทางธุรกิจ 
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น ย า า ง จ รร ง าง าร าน น นปี 2562

พนักงาน • ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์
• ความก้าวหน้าในอาชีพ
• การฝึกอบรม/สัมมนาท่ีพัฒนาความรู้ความสามารถ
• อุปกรณ์อ�านวยความสะดวก สถานที่ท�างานที่ถูก

สุขอนามัย และความปลอดภัย

• จัดงาน “รดน�้าด�าหัว” ผู้บริหารในงาน จีเอ็มเอ็ม 
สงกรานต์ ชื่นบาน ชื่นใจ

• ท�าบุญครบรอบวันเกิดบริษัทฯ
• ซ้อมหนีไฟ และปฐมพยาบาลเบื้องต้น
• จัดให้มีช่องทาง และกระบวนการให้ร้องเรียนเรื่องต่างๆ
• ส่งพนักงานไปอบรม/สัมมนาทั้งภายในและภายนอก 

บริษัทฯ
• จัดประชุมติดตามการด�าเนินงานของแต่ละธุรกิจทุก

เดือน และเรียนรู้การท�างานจากผู้บริหาร
• การสื่อสารภายในองค์กร ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทาง

อินทราเน็ต ทาง E-mail 
ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม • การเปิดเผยข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใส

• ความปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
• ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิต

• จัดให้มีช่องทาง และกระบวนการให้ร้องเรียนเรื่องต่างๆ
• จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม เช่น 

ดนตรีบ�าบัด เพื่อคืนคนดีสู่สังคมที่ท�าต่อเนื่องกันทุกปี
• เยี่ยมชมกิจการ

ผู้สอบบัญชี • ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
• ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง

• ประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละครั้ง

• ให้ความร่วมมือในการน�าส่งข้อมูล
หน่วยงานก�ากับดูแล  
ภาครัฐ

• ปฏิบัติตามกฎหมาย
• การสนับสนุนการด�าเนินการของหน่วยงานใน

ภาครัฐ

• เข้าร่วมอบรม/สัมมนา
• ร่วมกิจกรรมต่างๆ

สื่อมวลชน • การเปิดเผยข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใส • เผยแพร่ข่าว (Press Release) ในกรณีที่บริษัทฯ มี
กิจกรรมการลงทุน หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่ส�าคัญ

กลยุทธ์การด�าเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษทั ยึดม่ันในการด�าเนินธรุกจิภายใต้หลกัจริยธรรมและแนวทางการก�ากบัดูแลกจิการท่ีด ีควบคูไ่ปกับการมคีวามรบัผิดชอบต่อชมุชน 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนค�านึงถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงน�ามาบูรณาการร่วมกันในการก�าหนดกลยุทธ์การด�าเนินงาน 
เพื่อสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคม ซึ่งจะน�าไปสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทฯ ย�้าบทบาทในฐานะ “คอนเทนต์ โพรไวเดอร์” ที่ครอบคลุมทุกสื่อทั้งทีวี วิทยุ เพลง ภาพยนตร์ โชว์บิซ ที่พร้อมต่อยอดสู่แพลตฟอร์ม
ออนไลน์ ภายใต้กลยุทธ์ Total Media Solutions ในปี 2562 ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารภายในแต่ละกลุ่มธุรกิจ เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง 
ในส่วนของการก�าหนดกลยุทธ์การด�าเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน แยกเป็น 3 ด้าน คือ

ด้านเศรษฐกิจ

1. การสร้างแบรนด์ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับลูกค้าให้เกิดความประทับใจ ท�าให้ลูกค้ามีความสุข และรู้สึกผูกพันกับบริษัทฯ

2. ท�างานร่วมกับพันธมิตรทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสในการขยายคอนเทนต์สู่ตลาดต่างประเทศ ทั้งจีน เกาหลี อาเซียน และ
ประเทศอื่นๆ

3. ในฐานะคอนเทนต์ โพรไวเดอร์ และเทรนด์เซ็ตเตอร์ของอุตสาหกรรมสื่อและคอนเทนต์ มุ่งสร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพทั้งในเชิงการตลาด 
และศิลปะวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคม

4. น�าเสนอคอนเทนต์ที่ครอบคลุมทุกช่องทางการสื่อสาร ทั้งออนไลน์ ออนแอร์ และออนกราวด์ โดยให้ความสนใจในช่องทางออนไลน์มากที่สุด

5. การแสวงหาโอกาสในการลงทุน เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง และสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

6. การก�ากบัดแูลกจิการทีดี่ ภายใต้จรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ ทีมุ่ง่เน้นการด�าเนนิงานอย่างโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ เคารพกฎหมาย 
และข้อบังคับต่างๆ
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ด้านสังคม

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และสังคม ด้วยความใส่ใจ ห่วงใย และแบ่งปัน

2. มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ร่วมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งและเป็นสังคมปลอดยาเสพติด

3. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่ธ�ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีใน
การให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม�่าเสมอ

4. จัดท�าโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์แก่เพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความเดือดร้อนในรูปแบบต่างๆ

ด้านสิ่งแวดล้อม

1. จดัอบรม รณรงค์ และสร้างจติส�านกึให้แก่พนกังานในการอนรุกัษ์และการใช้ทรพัยากร และพลงังานต่างๆ อย่างชาญฉลาดและมปีระสทิธภิาพ

2. สร้างสรรค์และสนับสนุนกจิกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการดแูลรกัษา การอนุรกัษ์ และการใช้ทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดล้อม และพลงังานต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง

โดยกลุม่บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิธุรกจิตามนโยบายและแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีควบคูไ่ปกบัการมคีวามรับผิดชอบต่อชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม ดังนี้

1.	การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และข้อปฏิบัติที่ดี ดังก�าหนดเป็นแนว
ปฏิบัติของ จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ ทั้งยังมีแนวทางการปฏิบัติอื่นๆ ดังนี้

1.1 บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ชัดเจน ดังก�าหนดไว้ใน จริยธรรมว่าด้วยการปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้น จริยธรรมว่า
ด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า จริยธรรมว่าด้วยการปฎิบัติต่อคู่ค้า จริยธรรมว่าด้วย
การปฎิบัติต่อเจ้าหนี้ และจริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อพนักงาน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มใด หรือบุคคลใดเป็นพิเศษ

1.2 บรษิทัฯ มีระเบยีบปฏบัิติและขัน้ตอนการท�างานในเรือ่งต่างๆ อย่างชดัเจน เช่น การจดัซือ้จัดจ้าง การจ้างงาน โดยมกีารก�าหนดอ�านาจอนมุติั
และด�าเนินการในเรื่องต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้

1.3 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถแสดงความคิดเห็น เพื่อน�ามาพัฒนาปรับปรุงการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในโอกาสต่างๆ เช่น 
การประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น โครงการเยี่ยมชมกิจการ การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นต้น

1.4 คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน 
โดยมีนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความลับ การรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน ดังก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ในจริยธรรม
ว่าด้วยการรักษาความลับ การรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน

1.5 คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยไม่ละเมิดหรือไม่สนับสนุนการด�าเนินการที่มีลักษณะ
เป็นการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาและงานอนัมลีขิสทิธิข์องผูอ่ื้น ซึง่แสดงถงึเจตนารมณ์ของบรษิทัฯ ในการด�าเนนิธรุกจิด้วยความเป็นธรรม 
เคารพและปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วกบัทรัพย์สนิทางปัญญา ดงัก�าหนดนโยบายและแนวปฏบิติัใน จรยิธรรมว่าด้วยทรพัย์สนิทางปัญญาและ
งานอันมีลิขสิทธิ์ และบริษัทฯ ยังสนับสนุนและส่งเสริมการใช้สินค้าถูกกฎหมายอย่างจริงจังมาโดยตลอด โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนทีเ่กีย่วข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สนิทางปัญญา จดัท�าโครงการรณรงค์ด้านทรพัย์สินทางปัญญา และมีการก�าหนดนโยบายการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ เพ่ือป้องกนัการใช้ Software ท่ีละเมิดลิขสทิธิ ์โดยจ�ากดัสทิธิ์ในการ Download Software ให้ท�าโดยพนกังานสารสนเทศเท่านัน้

1.6 กลุ่มบริษัทฯ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ภายใต้กรอบกติกาที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า
ด้วยวิธีที่ไม่สุจริต

1.7 ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า โดยมีระเบียบ
ปฏิบัติ และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ในการคัดเลือกคู่ค้าท่ีชัดเจน โปร่งใส และไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ 
ที่ท�าธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ

1.8 รักษาสัญญาและผูกสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาตามเงื่อนไขทางการค้า หรือสัญญาที่ท�าไว้ต่อกันอย่างเคร่งครัด
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2.	การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
รวมทั้งต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ด้วยตระหนักเป็นอย่างดีว่าการทุจริตและคอร์รัปชันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม และ
ความมั่นคงของประเทศ ดังก�าหนดเป็นนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติไว้ใน จริยธรรมว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตามคู่มือการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ได้มีการก�ากับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และจัดให้มีช่องทางใน
การสื่อสารเพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยเกี่ยวกับการกระท�าทุจริต ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งทาง
ไปรษณีย์ และ E-mail ที่ auditcommittee@gmmgrammy.com โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ (http://www.gmmgrammy.com) แบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ�าปีของบริษัทฯ และคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อด�าเนินการตามขั้นตอน
และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไปโดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ 
รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและก�าหนดบทลงโทษตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2562 ไม่พบการรายงาน หรือการกระท�าผิดเกี่ยวกับ
การทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทในเครือ

3.	การเคารพสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบรษิทั ได้ให้ความส�าคญัในการเคารพกฎหมายและหลกัสทิธิมนษุยชน ดงัก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตัไิว้ในจรยิธรรมว่าด้วยการ
เคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
รวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเสมอภาค ความเท่าเทียมกันในแง่ของศักดิ์และสิทธิ์ เพื่อด�ารงชีวิต
อย่างมีศักดิ์ศรี โดยไม่ค�านึงถึงความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�าเนิด เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว เพศ ศาสนา อายุ ภาษา สถานภาพทางกายภาพ สุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางสังคม การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นการเมืองโดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริม
ให้มีการตระหนักและส�านึกในสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อสังคมและบุคคลอื่น โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทกุกลุม่ด้วยความเสมอภาค ไม่แบ่งแยก ดงัที่ได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตัไิว้ในจรยิธรรมว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลกัสทิธมินษุยชน 
ตามคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ อาทิ

• ในคณะผูบ้รหิาร และพนกังานของบริษทัฯ มทีัง้เพศหญงิและชาย ทัง้ศาสนาพทุธ ครสิต์ และอสิลาม ซึง่สามารถท�างานร่วมกนัโดยสมานฉนัท์ 
ไม่มีการแบ่งแยก ทุกคนมีโอกาสที่จะได้เลื่อนต�าแหน่งโดยพิจารณาจากผลงานเป็นส�าคัญ

• เมือ่มกีารเลีย้งรบัรองพนกังานและผู้ถอืหุน้ในโอกาสต่างๆ บรษิทัฯ จะให้ความส�าคญัในการเลอืกอาหารส�าหรบัทกุศาสนา หรอืผูท้ีร่บัประทาน
มังสวิรัติทุกครั้ง

• บริษัทฯ ไม่ขัดขวางการแสดงออกทางการเมือง และการใช้สิทธิทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายของพนักงานทุกคน ทุกระดับ

4.	การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการบรษิทั ตระหนกัในคณุค่าของพนกังานทกุคน  ดังก�าหนดนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติไว้ใน จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อพนักงาน  ตามคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ
จริยธรรมธุรกิจปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ที่ส�าคัญ ได้แก่

4.1 จัดการตรวจสขุภาพประจ�าปีให้พนกังาน โดยจดัโปรแกรมการตรวจให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกบัอายขุองพนกังานแต่ละคน และเจรจาต่อรองกบัโรงพยาบาลให้พนกังาน
สามารถเพิ่มรายการตรวจสุขภาพได้ในราคาพิเศษ พร้อมทั้งอ�านวยความสะดวกโดย
ให้โรงพยาบาลมาให้บริการตรวจสุขภาพที่ส�านักงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีโปรแกรม
และราคาพเิศษเสนอให้สมาชิกในครอบครัวของพนักงานในการเข้ารบัการตรวจสขุภาพ

4.2 สวัสดิการพนักงาน เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ทันตกรรม 
สายตา) ห้องพยาบาล การประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม สวัสดิการเงินช่วยเหลือและอื่นๆ (เช่น เงินช่วยเหลืองานศพ กรณีพนักงานเสีย
ชีวิต และกรณีบิดา มารดา บุตร หรือ คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส กรณีพนักงาน
อุปสมบท เป็นต้น)
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4.3 จัดหาแหล่งเงินกู้ซื้อบ้านในอัตราดอกเบี้ยพิเศษและสิทธิประโยชน์ ในการท�าธุรกรรมอื่นๆกับธนาคารส�าหรับพนักงาน

4.4 สนับสนุนและให้ความรู้ในการลงทุนทางการเงิน การบริหารภาษี การเก็บออมของพนักงานเพื่ออนาคต โดยเชิญตัวแทนจากสถาบันการเงิน
มาบรรยายเรื่องการลงทุนในกองทุนที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการลงทุนที่ได้รับผลประโยชน์ทางภาษี เช่น กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

4.5 มกีารและจดัส่งพนกังานเพือ่เข้ารบัการอบรม จ�านวน 18 หลกัสตูร (155.7 ชัว่โมง) ซึง่ครอบคลมุหลกัสตูรต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
พนักงานทั้งในทักษะด้านการบริหารจัดการ ทักษะด้านวิชาชีพ และการท�างานเป็นทีม ซึ่งการอบรมพนักงานของบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 ส่วน

• พนักงาน Back Office ได้รับการอบรมจากหลักสูตรต่างๆ โดยเฉลี่ยชั่วโมงการฝึกอบรมเท่ากับ 1.10 ชั่วโมง/คน/ปี

• พนกังาน Front Office ส่วนใหญ่ได้รับการอบรมในลกัษณะ On the Job Training กล่าวคือ เป็นการพฒันาพนักงานในลกัษณะการถ่ายทอด
ตัวต่อตัว โดยหัวหน้างานจะชี้แนะ สั่งสอน ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆ ให้แก่พนักงานโดยตรง มากกว่าการจัดหลักสูตรอบรม 
ซึง่มข้ีอดมีากกว่าคอืได้ฝึกในสถานการณ์จรงิ ท�าให้เข้าใจกระบวนการท�างาน สามารถรบัรูแ้ละแก้ไขปัญหาได้ด ีแต่ไม่สามารถเกบ็ตวัเลข
เฉลี่ยชั่วโมงการฝึกอบรมได้ชัดเจน

4.6 จัดกิจกรรมต่างๆ และเชิญชวนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมหลากหลายท่ีกลุ่มบริษัทฯ จัดขึ้นอย่างสม�่าเสมอ เช่น งานจีเอ็มเอ็ม 
สงกรานต์ ชื่นบาน ชื่นใจ งานท�าบุญครบรอบวันเกิดบริษัท กิจกรรมบริจาคโลหิต

4.7 พนกังานสามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสอันควรสงสยัเก่ียวกบัการถกูละเมดิสทิธ ิการกระท�าทจุรติ รวมถึงการกระท�าผดิกฎหมาย นโยบายการ
ก�ากบัดูแลกจิการและจริยธรรมธุรกจิ ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการอิสระ ทาง E-mail ท่ี auditcommittee@gmmgrammy.com 
เพือ่ตรวจสอบตามขัน้ตอนและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทต่อไป
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นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้ความช่วยเหลืออื่นๆ ในกรณีพิเศษให้พนักงาน โดยจะพิจารณาออกมาตรการช่วยเหลือตามความเหมาะสม เช่น 
ในกรณีที่เกิดอุทกภัยหนักที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พิจารณาให้เงินช่วยเหลือ จัดที่พักในที่ท�างานให้ เป็นต้น

บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความส�าคัญของงานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย ดังที่ได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ในจริยธรรมว่าด้วยเรื่อง
ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท�างาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและมีสุขภาพอนามัยท่ีดี ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ดี

ในปี 2562 บรษัิทฯ มกีารด�าเนินการเก่ียวกับงานด้านความปลอดภัยและสขุอนามยั ดังนี้

1) ฉดียาฆ่าแมลงในส�านกังานทุกเดือน เพือ่ป้องกันแมลงซึง่สร้างความสกปรก   
และเป็นพาหะน�าเช้ือโรค

2) กจิกรรม Daily Fit Daily Firm เพือ่ส่งเสริมการออกก�าลงักายเพ่ือสขุภาพ

3) ฉดีวคัซนีป้องกนัไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ

4) จดัอบรมเรือ่งการใช้งานระบบปรับอากาศของอาคาร

5) จดัอบรมเรือ่งการซ้อมอพยพหนีไฟ และการช่วยเหลอืผูต้ดิอยูใ่นอาคารเบีอ้งต้น ให้แก่พนกังานเป็นประจ�าทกุปี ท้ังท่ีอาคารจเีอม็เอม็ แกรม
มี ่เพลสและจีเอม็เอม็สตูดิโอ

6) จดัส่งพนกังานอบรม เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการท�างานวชิาชพีด้วยความมุง่มัน่ใส่ใจดแูลในความปลอดภัยและสุขอนามยัของพนกังาน 
ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่พบการบาดเจบ็ หรือการเจ็บป่วยใดๆ จากการท�างานของพนกังาน

5.	 ความรับผดิชอบต่อลกูค้าและผู้บรโิภค

คณะกรรมการบริษทั มุง่มัน่ในการสร้างสรรค์และผลิตผลงานด้านสือ่และด้านบนัเทิงทุกรปูแบบ เพ่ือสร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนือ่งให้กับลกูค้า จดัหา
ช่องทางการจ�าหน่ายสนิค้าและบริการทีใ่ห้ลกูค้าทกุคนสามารถเข้าถงึได้ และเพยีงพอต่อความต้องการในราคายติุธรรมเพือ่สนองความต้องการของลกูค้า
ทกุกลุม่ ดงัก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตัต่ิอลกูค้าและผูบ้รโิภคไว้ใน จรยิธรรมว่าด้วยการปฎบิตัต่ิอลกูค้าและผูบ้รโิภค ตามคูม่อืการก�ากบัดแูลกจิการ
ทีด่แีละจรยิธรรมธรุกิจ

บรษิทัฯ มุง่ม่ันในการจ�าหน่ายสนิค้าและให้บริการทีมี่คุณภาพกบัลกูค้าของบรษัิทฯ โดย

5.1 มกีารเปิดเผยรายละเอยีดข้อมลูของสนิค้าบรกิารไว้อย่างครบถ้วนชดัเจน ไม่เป็นอนัตรายต่อผูบ้รโิภค และสามารถคนืได้หากสนิค้าช�ารดุ หรอื
มคีณุสมบตัไิม่ตรงกบัฉลาก ค�าโฆษณา หรอืคนืตามเงือ่นไขปกตทิางการค้าปกตขิองประเภทธรุกจินัน้ โดยมเีง่ือนไข วธิกีาร และช่องทางการรบั
เปล่ียน หรือรบัคืนสนิค้าท่ีหลากหลาย ข้ึนอยูกั่บลักษณะการกระจายสนิค้า ตวัอย่างในการรบัเปลีย่น หรือรบัคนืสนิค้าทีผ่่านมาของกลุม่บรษัิทฯ เช่น

• การรบัคนืบตัรชมการแสดงคอนเสร์ิตในกรณทีีบ่รษิทัฯ ประกาศยกเลกิการแสดง โดยจะประชาสมัพนัธ์ให้ผูช้มทราบล่วงหน้าในหลายช่องทาง 
และผูท้ีซ่ือ้บตัรไปแล้ว สามารถน�าบตัรไปคืนได้ท่ีไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 13 สาขาหลัก หรอืท่ีจีเอ็มเอ็มไลฟ์ อาคารจเีอ็มเอ็ม เพลส อโศก โดย
ลกูค้าสามารถติดต่อสอบถามท่ีไทยทิคเกต็เมเจอร์ 02-262-3456 หรือ จีเอ็มเอ็มไลฟ์  02-669 -8846  

• การรบัเปลีย่นกล่องรับสญัญาณดาวเทยีม GMMZ ของบรษัิท จีเอ็มเอ็ม แซท เทรดดิง้ จ�ากดั หากสนิค้าอยูภ่ายใต้เงือ่นไขการรบัประกนั 
(ระยะเวลา 1 ปี) จะท�าการเปลีย่นกล่องใหม่ แล้วส่งกลบัลกูค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการส่ง  โดยมรีะยะเวลาประมาณ 15 วนั นบัจากวนัที่
รบัเปลีย่น ซึง่ลูกค้าสามารถติดต่อผ่านร้านค้าตัวแทนจ�าหน่าย หรอืส่งคืนบรษัิท จีเอ็มเอ็ม แซท เทรดดิง้ จ�ากดั โดยตรงทาง ตู ้ปณ. 88 
พระโขนง กรงุเทพ ส�าหรับลกูค้าขายส่งให้ติดต่อผ่านพนกังานขาย
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• การรบัเปลีย่น ซดีี วีซีดี ดีวดีี ทีช่�ารดุ ของร้าน Imagine ซึง่เป็นร้านค้าปลกีของบริษัทฯ ลกูค้าสามารถน�ากลบัมาเปลีย่นภายใน 7 วนั โดย
ต้องแสดงใบเสร็จรับเงนิของร้านค้าด้วย

• การรบัคนื ซดี ีวีซีดี ดีวดีี ทีช่�ารดุ หรือล้าสมยั กรณีขายส่ง บริษัทฯ จะมเีงือ่นไข ข้อตกลง และวธิกีารรับคนืสนิค้ากบัลกูค้าอย่างชดัเจน โดย
ผ่านพนกังานขายของบริษัทฯ

• การรบัเปลีย่น หรือรับคืนสนิค้าของ บริษทั จเีอม็เอ็ม ซเีจ โอ ช้อปป้ิง จ�ากดั มกีารก�าหนด เงือ่นไข และระยะเวลาตามสินค้าแต่ละตัว ตาม
กรณเีช่น ส่งสนิค้าผดิ สนิค้าเสยีหายระหว่างการจดัส่ง เปลีย่นสหีรือขนาด (ส�าหรบัสนิค้าแฟช่ัน) โดยค่าใช้จ่ายในการจัดส่งกรณเีปลีย่นสนิค้า 
บรษิทัจะบรกิารจัดส่งให้ฟรีหากเป็นความผดิพลาดของบริษัท แต่กรณีท่ีลกูค้าขอเปลีย่นสี หรอืขนาดสนิค้า ลูกค้าต้องรบัผดิชอบค่า ใช้จ่าย
ในการจัดส่งเอง ลกูค้าสามารถสอบถามรายละเอยีดและแจ้งขอคนืสินค้าทางโทรศพัท์ได้ท่ี หมายเลข 0 2817 9988 หรอืทาง E-mail ที่ 
care@gcj.co.th

5.2 กลุม่บรษิทัฯ มุง่มัน่พัฒนาสนิค้าและบริการทกุประเภทเพ่ือให้เข้าถงึลกูค้าทุกคน และตอบสนองความพึงพอใจของลกูค้า ด้วยสนิค้าและบรกิารที่
มคีณุภาพอย่างไม่หยดุน่ิง

5.3 กลุม่บรษิทัฯ ค�านงึถงึความปลอดภยัของลกูค้าเป็นส�าคญั จงึก�าหนดมาตรการรองรบัในกจิกรรมท่ีมีความเสีย่ง อาทิ การแสดงคอนเสร์ิต บรษิทัฯ 
จะมแีผนและซกัซ้อมรับมอืต่อเหตุการณ์รุนแรงต่างๆ ไว้เป็นข้ันตอน เช่น กระจายก�าลงัพนกังานเพ่ือดูแลผูช้ม และหากเกดิเหตกุารณ์รุนแรงขึน้ 
กจ็ะน�าผูช้มไปยังทีป่ลอดภัย พร้อมท�าประกนัวินาศภยั

5.4 กลุม่บรษิทัฯ มกีารท�าฐานข้อมลูลกูค้า สมาชิกกลุม่ต่างๆ เพ่ือให้ส่วนลด สทิธพิิเศษ หรือจดักจิกรรมส่งเสริมการขาย ซึง่มีระบบรกัษาความลบั
ข้อมลูอย่างปลอดภัย ไม่มีการส่งต่อข้อมลูให้ผู้อืน่โดยไม่ได้รบัความยนิยอมจากลกูค้าก่อน

5.5 ด้วยธรุกจิทีห่ลากหลาย และมฐีานลกูค้ามากมาย กลุ่มบรษัิทฯ จึงจัดตัง้ Call Center เพ่ือให้บรกิารในการแนะน�า ดแูล ชีแ้จงข้อสงสัย รบัเรือ่ง
ร้องเรยีน และแก้ไขปัญหาต่างๆให้ลูกค้าและผูส้นใจ โดยลกูค้าสามารถตดิต่อได้ท้ังเบอร์ 0 2669 9000 ส�าหรบักลุม่บริษัทฯ และยงัมเีบอร์ตรง
ส�าหรบัแต่ละธรุกิจ เช่น Call Center กล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ โทร 02853 8999  นอกจากกน้ี กลุม่บรษัิทฯ ยงัจดัช่องทางบรกิารอืน่ 
เช่น ทาง E-mail ทางไปรษณย์ี ตามความสะดวกของลกูค้า

5.6 กลุม่บรษัิทฯ มุ่งมัน่พฒันาสนิค้าและบริการ โดยมไิด้มุง่หวงัเพียงก�าไรเท่านัน้ แต่ยังค�านงึถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม จึงได้มี
การน�าความเชีย่วชาญของกิจการมาช่วยแก้ปัญหาหรือพฒันาสังคม เพ่ือสร้างคณุค่าในเชงิเศรษฐกจิและสงัคมไปพร้อมกัน ตวัอย่างเช่น

• ผลงานเพลงเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากมายท่ีคนไทยทุกคนรูจ้กั อาทิ ต้นไม้ของพ่อ ของขวัญจากก้อนดิน รปูทีม่อียู่
ทกุบ้าน พระราชาผู้ทรงธรรม

• ผลงานเพลงท่ีสร้างขวัญ ให้ก�าลงัใจ และสร้างทศันคตท่ีิด ีในการด�าเนนิชวีติตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบัน อาทิ ท�าดไีด้ด ีพลงัน�า้ใจไทย ชวีติเป็น
ของเรา แสงสดุท้าย เรือเลก็ควรออกจากฝ่ัง ดัมมะชาติ (dharmajāti) รถไฟขบวนแห่งความฝัน เป็นต้น

• สบืสาน และอนุรักษ์เพลงลกูทุง่ไทย ซ่ึงเป็นมรดกทางศิลปวฒันธรรมไทย ท่ีมเีอกลกัษณ์โดดเด่นเฉพาะตวัท้ังในด้านการออกเสียง และการ
ใช้ภาษา ทัง้ยงัสะท้อนวถิชีีวิต ความเช่ือ และสงัคมไทย อันเป็นมรดกของชาต ิบรรจงสร้างผลงานเพลงลูกทุ่งท่ีมคีณุภาพ มเีน้ือหาโดนใจ 
ท�านองไพเราะ ท่ีโด่งดังเป็นอมตะมากมาย

• คลื่นวิทยุ Green Wave F.M. 106.5  ของบริษัท เอไทม์ มีเดีย จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือกิจการร่วมค้า เป็นรายการวิทยุเพื่อสังคม
และสิง่แวดล้อมรายการแรกและรายการเดยีวในประเทศไทยทีเ่ปิดเพลงฟังสบายจากทกุยคุทกุสมยั และได้รบัความนยิมเป็นอนัดบัหนึง่
ยาวนานที่สุด ที่เจาะกลุ่มคนที่ใส่ใจ ห่วงใยสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้ข่าวสาร ความรู้ และมีการรณรงค์เกี่ยวกับโลกสีเขียว ทั้งยัง
จดักจิกรรมเชิญชวนผูฟั้งให้มาร่วมท�าความดี ช่วยเหลอื และแบ่งปันให้สงัคม อาทิ การบรจิาคโลหิต การบริจาคของเหลอืใช้ทีน่�าไป Reuse 
ประชาสมัพันธ์เพือ่หารายได้ช่วยเหลือผูป่้วย ผู้ยากไร้ ผูป้ระสบเคราะห์ ดูแลสิง่แวดล้อม

• จดัทวัร์คอนเสิร์ตทบีูนัมเบอร์วัน (To be number 1) ท่ัวประเทศ (ดังรายละเอียดใน “โครงการท่ีเกีย่วกบัการต่อต้านยาเสพตดิ และสิง่เสพติด”) 

• รายการโทรทัศน์ของช่องวัน และช่องจีเอ็มเอ็ม 25 ซ่ึงนอกจากละคร วาไรตี ้ซิทคอม และเกมส์ โชว์ท่ีให้ความบันเทิงแล้ว ยังประกอบด้วย
รายการข่าว และสาระความรู้ไม่น้อยกว่า 25%
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6.	 การดูแลรกัษาส่ิงแวดล้อม

คณะกรรมการบรษัิท ให้ความส�าคญักบัการดแูลสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะการอนรุกัษ์พลงังาน (ดงัจะกล่าวต่อไปในหวัข้อ นวตักรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
จากการด�าเนนิความรบัผดิชอบต่อสังคม) และยังส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างจติส�านกึให้แก่พนกังานในการอนรุกัษ์และการใช้ทรพัยากร และพลงังาน
ต่างๆ อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษา การอนุรักษ์ และการใช้
ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล้อม และพลงังานต่างๆ อย่างต่อเน่ืองโดยพนกังานทุกคนมหีน้าท่ีโดยตรงในการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินใดๆ ของบรษิทัฯ ทีอ่ยู่ใน
ความรบัผดิชอบของตน เสือ่มค่า สญูหาย หรือสูญเสยีไปโดยเปล่าประโยชน์ รวมท้ังการใช้ทรัพยากรอ่ืนๆของบรษัิทฯ ส่วนรวม และประเทศอย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยได้จัดท�าเป็นแนวทางในการบริหารจดัการและรณรงค์ในหลายรปูแบบ ซึง่เน้นการใช้พลงังานตามความจ�าเป็น ลดการสญูเปล่าของ
ทรพัยากร ทัง้นีปี้ 2562 กลุ่มบริษทัฯมกีารจดัอบรมให้กับพนักงานเร่ือง การใช้งานระบบปรบัอากาศของอาคาร โดยได้มกีารปรบัปรงุระบบแอร์ส�านกังาน 
ด้วยการตดิตัง้ตูค้วบคุมอณุภมูอัิตโนมัติ และ Sensor ตรวจจบัอณุหภูมิในห้อง AHU เพ่ือใช้ควบคมุอุณหภูมิให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกชัน้ ท้ังอาคาร 
ท�าให้อณุหภมิูในพืน้ท่ีท�างานมคีวามเสถยีร คอมเพรสเซอร์แอร์ไม่ท�างานหนกัพร้อมกนั (คอมเพรสเซอร์หมนุเวยีนกันท�างาน) เป็นการลดพลงังานและ
ค่าใช้จ่ายเรือ่งพลงังานได้ประมาณ 10% ซ่ึงเป็นการสนับสนุนการดแูลรกัษา การอนุรักษ์ การใช้ทรพัยากรธรรมชาต ิส่ิงแวดล้อม และเป็นการลดพลงังาน 
อกีท้ังเป็นการดูแล รกัษาสุขภาพของพนักงานทัง้ทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย

7.	 การร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม

ทีผ่่านมา กลุ่มบริษทัฯ มบีทบาทและความรับผดิชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดล้อม และผู้เกีย่วข้องท่ีส�าคัญในด้านต่างๆ โดยเข้าไปเป็นผูด้�าเนนิการ ผูจั้ด หรอืมี
ส่วนร่วมสนบัสนุนกิจกรรม เพือ่ส่งเสริมให้ชุมชนมคีวามเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ ช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั มีคุณภาพชีวิตท่ีด ีอยู่ร่วมกนัอย่างเป็นสุขอย่างต่อ
เนือ่ง โดยในปี 2562 กลุม่บริษทัฯ มบีทบาทและความรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคมท่ีส�าคญัๆ ดงันี้

รง าร ระ ยร

ระ า จ ระปร น รรา า ร น ร า รา ง ร  ระ ร า จา ย  

จ ระนาง จา ร  ระ ร รา นนา  ระ ร รา นน นปี ง ะ ระ ร ง าน ง

• บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) จัดท�า
บทเพลงพเิศษ “จติอาสา” พร้อมมวิสคิวิดโีอ เพือ่สร้าง
ขวญัก�าลงัใจให้จติอาสาทีร่่วมกนัท�าความด ีเกดิความ
ภาคภูมิใจ ซาบซึ้งถึงคุณค่าของความเป็นจิตอาสา 
ความเสยีสละ ความสามคัค ีโดยไม่หวงัสิง่ใดตอบแทน 
โดยมี 10 ศิลปินแกรมมี่ร่วมขับร้อง ได้แก่ เบิร์ด - 
ธงไชย  แมคอนิไตย์, พลพล - ทชภณ พลกองเส็ง, 
หนุม่ - ณพสนิ  แสงสวุรรณ, ไมค์ ภริมย์พร - พรภริมย์  
พินทะปะกัง, ต่าย - อรทัย  ดาบค�า, กัน - นภัทร  
อินทร์ใจเอื้อ, แก้ม - วิชญาณ ี เปียกลิน่, นิว - นภสัสร  
ภูธรใจ, จิ๋ว - ปิยนุช  เสือจงพรู และ ที - พิพิธพล  
พุกกะณะสุต โดยมเีน้ือหาเชิญชวนให้คนไทยร่วมกนั
ท�าความด ีด้วยการเป็น “จติอาสา” เพ่ือพฒันาสงัคม
และประเทศชาติสบืไป

รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)212



• ไพบูลย์  ด�ารงชัยธรรม ประธานกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน), บุษบา  ดาวเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) พร้อมด้วยศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ เบิร์ด - ธงไชย  แมคอินไตย์, 
พลพล - ทชภณ พลกองเสง็, หนุม่ - ณพสนิ แสงสวุรรณ, ไมค์ ภิรมย์พร - พรภิรมย์ พินทะปะกัง, ต่าย - อรทัย ดาบค�า, กนั - นภัทร อนิทร์ใจเอือ้, 
แก้ม - วชิญาณี เปียกล่ิน, นิว - นภัสสร ภธูรใจ, จ๋ิว - ปิยนชุ เสอืจงพร ูและ ที - พพิิธพล พุกกะณะสตุ ได้เข้าร่วมพิธรีบัพระราชทานเขม็ทีร่ะลกึ
และเหรียญแพรแถบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่ บริษัท จีเอ็มเอ็ม 
แกรมม่ี จ�ากดั (มหาชน) จัดท�าบทเพลงพเิศษ “จติอาสา” พร้อมมิวสคิวดิโีอ โดยมี 10 ศลิปินแกรมมีร่่วมขบัร้อง

• ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ ติ๊นา - คริสติน่า  อากีลาร์, ใหม่  
เจรญิปรุะ, นัท - มเีรยี  เบนเนเดตต้ี, เนม - ปราการ  ไรวา, ไผ่ - พงศธร และ เปาวล ี- พรพมิล  
เฟื่องฟุ้ง เชิญชวนประชาชนสวมใส่เสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรม
ราชาภเิษก เพือ่เทดิพระเกยีรตแิละแสดงความจงรกัภกัดใีนช่วงพระราชพธีิอนัเป็นมหามงคลยิง่ 
ระหว่างเดอืนเมษายนถงึกรกฎาคม 2562 โดยพร้อมเพรยีงกนั

• ศลิปินบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จ�ากดั (มหาชน) ได้แก่ เบร์ิด - ธงไชย  แมคอนิไตย์ ร่วมแสดงละคร “ในสวนฝัน” ชดุผสานใจภักดิ ์ถวายองค์ราชนั 
ซึง่เป็นหนึง่ในการแสดงมหรสพสมโภช เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบีรมราชาภิเษก พุทธศกัราช 2562
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• ศิลปิน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ พลพล - ทชภณ  พลกองเส็ง, ตู่ - นันทิดาแก้วบัวสาย,  จิ๋ว - ปิยนุช เสือจงพรู, 
นวิ - นภสัสร ภธูรใจ, ลกูหว้า - พจิิกา จติตะปุตตะ, ไอซ์ - ศรณัยู วินยัพานชิ และดิว - อรุณพงศ์ ชัยวนิิตย์ ร่วมบันทึกเทปรายการพเิศษ
เฉลมิพระเกยีรต ิ“67 พรรษามหาวชริาลงกรณ” เพ่ือเทดิพระเกยีรติ และน้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร 
มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทีมี่ต่อประชาชนผูด้้อยโอกาส และมีการให้ความรู้เกีย่วกบัการป้องกนัและควบคมุโรคมะเรง็ให้กบั
ประชาชน จดัโดยมลูนิธิกาญจนบารม ีเพือ่ถวายเป็นพระราชกศุล ก�าหนดออกอากาศในวนัอาทิตย์ท่ี 28 กรกฎาคม 2562 ทางสถานวิีทยโุทรทัศน์
กองทัพบก ช่อง 5

• ศลิปินจากบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมม่ี จ�ากดั (มหาชน) ได้แก่ ทอย - ปฐมพงศ์  เรือนใจดี และ มิว้ส์ - อรภสัญาน์  สกุใส 
ได้รบัเลอืกจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ เป็นพรีเซน็เตอร์ประชาสัมพันธ์
จ�าหน่ายดอกมะลิวันแม่แห่งชาติ ประจ�าปี 2562 และร่วมถ่ายท�าสือ่ประชาสมัพันธ์ท�าสปอตโทรทัศน์ โปสเตอร์ 
น�าพมิพ์ลงในหนังสอืวนัแม่แห่งชาติปี 2562 เพือ่น�ารายได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกศุล 
ช่วยเหลอืผูป้ระสบปัญหาทุกข์ยาก เดือดร้อน ผูพ้กิาร ผูสู้งอาย ุและมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เดก็และเยาวชน
ทีย่ากจนและขาดแคลนทัว่ประเทศ

• ศลิปินบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่ จ�ากดั (มหาชน) 
ได้แก่ พัดชา  เอนกอายุวัฒน์, ลูกหว้า - พิจิกา  
จติตะปตุตะ และแอมป์ - ภรูกิลูกฤษฎ์  ชศูกัดิส์กลุวบิลู 
ร่วมงานพรวีวิการแสดงโขนมูลนธิส่ิงเสรมิศลิปาชพีฯ 
2562 ตอน “สบืมรรคา” สบืเนือ่งจากพระราชเสาวนย์ี
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีรับสั่งว่าทุกวันนี้ 
ประชาชนชาวไทยไม่ใคร่มโีอกาสได้ชมการแสดงโขน 
เนือ่งจากการจดัการแสดงโขนแต่ละคร้ังไม่ใช่เรือ่งง่าย 
จงึทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ประชมุผูรู้้ ผูเ้ชีย่วชาญ
เกีย่วกบัโขน และงานหตัศลิป์แขนงต่างๆ แล้วโปรด
เกล้าฯ ให้จดัสร้างเคร่ืองแต่งกายโขนข้ึนใหม่ส�าหรับใช้ในการแสดงโขน
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• ศลิปินจากบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จ�ากดั (มหาชน) ได้แก่ พลพล - ทชภณ  พลกองเสง็ และโอม - ปัณฑพล  ประสารราชกจิ เป็นตวัแทนเชญิ
ชวนประชาชนร่วมแสดงพลงัหยดุโรค ในงาน ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ เดิน - วิง่ การกศุล ครัง้ท่ี 3 วิง่หยดุโรค 10 จงัหวดัท่ัวไทย #เพ่ือโอกาส
ทางการรกัษาผู้ป่วยทัว่ประเทศ ภายใต้ Run Theme : One to Ten Health in Action สสีนัสร้างสขุภาพด ีชิงถ้วยพระราชทาน สมเดจ็พระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี กรมพระศรสีวางควฒัน วรขตัติยราชนาร ีองค์ประธานผูก่้อตัง้โรงพยาบาลจฬุาภรณ์ สานต่อ
พระปณธิานเพือ่ให้คนไทยมสีขุภาพและคุณภาพชีวติท่ีดี

• ศลิปินจากบรษัิท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จ�ากดั (มหาชน) 
ได้แก่ เบร์ิด - ธงไชย  แมคอนิไตย์, พลพล - ทชภณ  
พลกองเส็ง, ลูกหว้า - พิจิกา  จิตตะปุตตะ, 
มาตัง - ระดับดาว  ศรรีะวงศ์, เอร์ิน - สุรตัน์ตกิานต์  
พรรคเจรญิ และเอ้ินขวญั  วรญัญา เชญิชวนร่วม
งาน “เพือ่นพึง่ (ภาฯ) 2562” จดัโดย มูลนิธิอาสา
เพือ่นพึง่ (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย คร้ังน้ี
จัดขึน้เป็นปีที ่7 ภายใต้แนวคดิ “แบ่งปัน พอเพยีง 
ย่ังยืน” นอกจากน้ียังเชิญชวนร่วมสนับสนุน
ผลติภณัฑ์ทีร่ะลกึจากร้านพึง่พา เพือ่น�ารายได้ไป
ช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภัย
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• ศลิปินบรษิทั จเีอ็มเอ็ม แกรมมี ่จ�ากดั (มหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึง่ของโครงการ “ทูบนีมัเบอร์วัน” ซึง่มี ทูลกระหม่อมหญงิอุบลรตันราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นองค์ประธาน จดักจิกรรมคอนเสร์ิตทบีูนัมเบอร์วนัทัว่ประเทศ เพือ่ให้สมาชกิทูบีนัมเบอร์วนัจังหวดัต่างๆ ได้ใช้เวลาว่าง
ท�ากจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์เพือ่ห่างไกลจากยาเสพติด จัดโดย กรมสขุภาพจติ กระทรวงสาธารณสขุ ตลอดท้ังปี พ.ศ. 2562

บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จ�ากดั (มหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึง่ของโครงการ “ทูบนีมัเบอร์วนั” ซึง่มีทลูกระหม่อมหญิงอุบลรตันราชกัญญา สริวัิฒนาพรรณวดี 
เป็นองค์ประธาน ด้วยการจดักจิกรรมคอนเสร์ิตทบูนีมัเบอร์วนัทัว่ประเทศ เพือ่ให้เหล่าสมาชกิทบูนีมัเบอร์ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพตดิ จัดโดยกรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสขุ

รง าร ย าร านยา  ะ ง

ปัจจบุนั การแพร่ระบาดของยาเสพติดกลายเป็นปัญหาระดบัประเทศ หรอืระดบัโลกทีย่ากแก้ไข ซ�า้ยงัทวคีวามรนุแรงเพิม่ขึน้เร่ือยๆ และก่อให้เกดิปัญหา
อืน่ๆ ตามมาอกีมากมาย เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาลกัขโมย ปัญหาครอบครวั จงึเป็นภยัคกุคามต่อความม่ันคง เศรษฐกจิ และสังคม การแก้ปัญหา
จะต้องอาศยัความร่วมมือจากทกุภาคส่วน โดยต้องด�าเนนิการเป็นระบบและต่อเน่ือง เพ่ือร่วมป้องกนั ปราบปราม และบ�าบดัฟ้ืนฟู

หลายปีทีผ่่านมา กลุ่มบรษิทัฯ ได้ตดิตามและเลง็เห็นความส�าคญัของปัญหายาเสพตดิมาโดยตลอด จงึเข้ามามบีทบาทในการรณรงค์ และสนับสนนุกิจกรรม
เพือ่ต่อต้านยาเสพตดิทกุประเภท โดยให้ศิลปินซึง่เป็น Idol หรือแบบอย่างของสังคม โดยเฉพาะกลุม่เยาวชนซึง่จะเป็นก�าลงัส�าคญัในอนาคต เพือ่ดงึพลัง
สงัคมให้เข้ามาร่วมแก้ปัญหา เช่น โครงการ Just Say No เพือ่สร้างกระแสการไม่ข้องแวะกบัยาเสพตดิ รวมทัง้แสดงพลงัอย่างถกูต้องเป็นเสมอืนการเตมิ
สิง่ทีด่ีให้กับชวีติ ด้วยค่านยิมของการเป็นทีห่นึง่ได้โดยไม่ต้องพึง่พายาเสพตดิ และจัดระบบการบ�าบัดรกัษารองรบัภายใต้โครงการ “ใครติดยายกมือขึน้” 
ทัง้น้ีเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายท่ีจะคนืคนดสู่ีสงัคม

รง าร น ร น    
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• ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ ทอย - ปฐมพงศ์  
เรือนใจดี ได้รับเลือกเป็นตัวแทนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจ�าปี 
2562 พร้อมถ่ายคลิปประชาสัมพันธ์ โดยส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด (ส�านักงาน ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม ในฐานะ
หน่วยงานกลางในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ก�าหนดจดักจิกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจ�าปี 
2562 ภายใต้ค�าขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”

• ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ เปาวลี - พรพิมล  เฟื่องฟุ้ง, วง ฮาย-ยู (HI-U) และวง เยสเซอร์เดย์ (Yes’sir Days)
ได้ร่วมรณรงค์สานต่อโครงการจัสท์เซย์โน (ยาเสพติดต้องไม่ค�าเดียว) ด้วยการสวมเสื้อ “จัสท์เซย์โน” พร้อมชวนน้องๆนักเรียนท�าสัญลักษณ์
โครงการฯ ในฐานะศิลปินจัสท์เซย์โน เพื่อรณรงค์ให้คนไทยรู้จักการปฏิเสธ ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ลองยาเสพติด ซึ่งทางบริษัทฯ มีนโยบาย
สนับสนุน และได้ร่วมรณรงค์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

• บษุบา  ดาวเรอืง ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุม่ บริษทั จเีอ็มเอ็ม แกรมม่ี 
จ�ากดั (มหาชน) บริจาคสมทบทนุมลูนธิศูินย์มะเร็งเต้านมเฉลมิพระเกยีรติ 
เพื่อสนับสนุนโครงการบ้านพิงพัก (Pink Park Village) ช่วยเหลือผู้ป่วย
มะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย

รง าร ง ร า น ง

โครงการส่งเสริมคณุภาพชวีติทีด่ใีนสงัคมเป็นโครงการท่ี บริษทั จีเอ็มเอม็ แกรมมี ่ จ�ากดั (มหาชน)  ร่วมกับภาครฐับาลและหน่วยงานต่างๆ สนบัสนนุ
กจิกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อสงัคม
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• ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ 
ไมค์ ภิรมย์พร - พรภิรมย์ พินทะปะกัง มอบสื่อประชาสัมพันธ์
สนับสนุน “การจัดงานให้โอวาทแก่คนงานก่อนเดินทางไปท�างาน
สาธารณรัฐเกาหลี” ให้แก่ พลต�ารวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

• ศลิปินบรษิทั จเีอ็มเอ็ม แกรมมี ่จ�ากดั (มหาชน) ได้แก่ พลพล - ทชภณ 
พลกองเส็ง, หญิง - รฐา  โพธิ์งาม, เปาวลี - พรพิมล  เฟื่องฟุ้ง, 
หญิงลี - ธิดารัตน์  ศรีจุมพล และทอย - ปฐมพงศ์  เรือนใจดี 
ร ่วมรณรงค์ ให้ประชาชนเดินทางปลอดภัยในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ซึง่สอดคล้องกบัวสิยัทัศน์ของกรมป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.) โดยได้มี “การบูรณาการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562” เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้กับการเดินทางในช่วง
เทศกาลสงกรานต์

• ศิลปินจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ ใหม่  เจริญปุระ, เปาวลี - พรพิมล  เฟื่องฟุ้ง, ฮาย - ชุติมา  สิงห์ใจช่ืน, 
อ้าย - สรัลชนา  อภิสมัยมงคล และม่อน - ธนัชชัย  วิจิตรวงศ์ทอง ร่วมงาน “น�้าใจ…สร้างกุศล” One Drop saves lives การให้ที่ยิ่งใหญ่ 
คือการให้ต่อชีวิต รณรงค์รับบริจาค “เข็มวันอานันทมหิดล” ประจ�าปี พ.ศ. 2562 และร่วมรณรงค์รับบริจาค เพื่อหารายได้สนับสนุนมูลนิธิ
อานนัทมหดิล และมูลนธิสิงเคราะห์เดก็ สภากาชาดไทย รวมท้ังยงัน�าไปช่วยเหลอืพระภกิษุอาพาธและผูป่้วยยากไร้ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย และสนับสนุนการออกหน่วยเพื่อรับบริจาคโลหิตโดย นิสิตแพทย์จุฬาฯ และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)218



• บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) จัดงานวันเปิด “ไฟ จาก ฟ้า” พลังงานสะอาด
ทีท่กุคนเข้าถงึได้ เพือ่ประกาศความร่วมมอืร่วมกนัประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ข่าวสารและสร้างความรูค้วามเข้าใจการใช้พลงังานไฟฟ้าทีม่าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายผ่านศิลปินที่มีชื่อเสียงในสังกัดแกรมมี่ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ที่ครอบคลุม อาทิ 
ช่องONE31, ช่อง GMM25, GREENWAVE และ THE CLOUD พร้อมด้วย เบิร์ด - ธงไชย  แมคอินไตย์ ในฐานะ KOL (KEY OPINION 
LEADER) ของโครงการน้ีร่วมกับศิลปิน ดารา นักร้อง ดีเจ ผู้ประกาศ กว่า 200 ชีวติ ร่วมกนัประกาศเจตนารมณ์เป็น THAILAND VOLUNTEER 
ณ อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส

• ศิลปินจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ ดิว - อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์ 
และ ตร ี- ชยัณรงค์โยธา ร่วมงานแถลงข่าว “130 ปี หลงัคาแดง” ของมลูนธิโิรงพยาบาล
สมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดโดยมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาใน
พระราชูปถัมภ์ โดยกิจกรรมหลักของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาฯ คือ การจัด
กจิกรรมเพ่ือหารายได้สมทบทนุสร้างอาคารผูป่้วยจติเวช ซึง่ในปัจจบุนัก�าลงัด�าเนนิการ
สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้ในการบ�าบัดรักษาผู้ป่วยนอกระบบ
ประสาท ผู้ป่วยในจิตเวชสูงอายุ

• ศลิปินบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จ�ากดั (มหาชน) ได้แก่ ไมค์ ภิรมย์พร - พรภิรมย์ พินทะปะกัง, ต่าย - อรทัย  ดาบค�า, ฮาย - ชติุมา  สงิห์ใจช่ืน, 
กาย - ศิวกร  เลศิชูโชติ และจจ้ีี - สโรชา  บุรินทร์ ร่วมรณรงค์ช่วยเหลอืผูป่้วยด้อยโอกาส รพ.ศริิราช เนือ่งในโอกาส 24 กันยายน “วนัมหิดล” 
วนัทีร่ะลกึคล้ายวนัสวรรคตของสมเด็จพระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “องค์บดิาแห่งการแพทย์แผนปัจจบุนัของไทย”
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• ศิลปินจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ พลพล - ทชภณ พลกองเส็ง, กัน - นภัทร  อินทร์ใจเอื้อ, แก้ม - วิชญาณี  
เปียกลิ่น, ดิว - อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์, มาตัง - ระดับดาว ศรีระวงศ์, แบมแบม - นีวิรินทน์  ลิ่มกังวาฬมงคล, มิ้วส์ - อรภัสญาน์  สุกใส, 
เอ้ินขวัญ - วรัญญา  มหาวงค์, ตรี - ชัยณรงค์  โยธา และ เน็ค - นฤพล  ใยอิ้ม ร่วมเชิญชวนประชาชนอุดหนุน “มาลัยกรผ้าขาวม้า” 
ตามที่ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด มุ่งสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข 
และมีรายได้เพิ่มขี้น

• ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ อิสร์ - อิสรพงศ์ ดอกยอ, หลุยส์ - ธณวิน ธีรโพสุการ และภาม - ธนดล เอื้อพงษ์ 
ร่วมแถลงข่าว “กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล PTT NGD, PTT LNG & Police General Hospital Foundation  Charity Run” เพื่อระดมทุนมอบ
ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลต�ารวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  สนับสนุนการรักษาพยาบาล
แก่ข้าราชการต�ารวจชั้นผู้น้อย

รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)220



• ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ เปาวลี - พรพิมล เฟื่องฟุ้ง ร่วมรณรงค์สร้างการรับรู้เนื่องใน “วันดินโลก” ซึ่งตรงกับ
วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี และเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร เพ่ือเทิดพระเกียรติคุณและเผยแพร่ พระอัจฉริยภาพ และได้ร่วมถ่ายท�าสื่อประชาสัมพันธ์ โดยน�าเสนอผ่านเนื้อหาหลัก 
“ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” เพื่อปลูกจิตส�านึกให้คนไทยช่วยกันปกป้องดูแลรักษาทรัพยากรดิน

• ศลิปินบรษิทั จเีอ็มเอม็ แกรมมี ่จ�ากดั (มหาชน) ได้แก่ มาตงั - ระดบัดาว  ศรีระวงศ์, ออฟ - จมุพล  อดลุกติตพิร, นะ - ธนบลูย์  วลัลภศรินินัท์ 
ร่วมกิจกรรม “รู้ทัน ป้องกัน ปลอดภัย” จัดขึ้นโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
เพ่ือสร้างการรบัรูแ้ละความตระหนกัให้เยาวชน ในการเตรยีมพร้อมรับมอืกบัภยัพบิตัทิางธรรมชาติในรปูแบบต่างๆ วธิกีารป้องกัน การปฏิบตัิ
ตนอย่างปลอดภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆที่อยู่ใกล้ตัว รวมถึงช่องทางการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่ส�าคัญในการแจ้งเตือนภัย

• ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ ฮาย - ชุติมา  
สิงห์ใจช่ืน ร่วมงาน “วันคนพิการ”ครั้งที่ 51 ประจ�าปี 2562 ในหัวข้อ 
“สืบสานพระราชปณิธาน คนพิการร่วมจิตอาสา” เพื่อเป็นขวัญและก�าลัง
ใจให่แก่ผู้พิการ
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• ศลิปินบรษิทั จีเอม็เอ็ม แกรมม่ี จ�ากดั (มหาชน) ได้แก่ ลลุา - กนัยารตัน์  
ติยะพรไชย, นิว - นภัสสร  ภูธรใจ, แหลม - สมพล  รุ่งพาณิชย์, 
ซนิ - ทศพร  อาชวานันทกลุ, นต - ปณต  คณุประเสรฐิ, สอง - จกัรพงศ์  
สิริริน และหมู - อภิชาติ  พรมรักษา น�าภาพวาดส่งต่อความสุข 
เข้าร่วมโครงการ “Eyes of Happiness” หรอื “ความสขุจากการได้มอง
เห็น” โดยศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เพ่ือร่วมประมูลและน�ารายได้
ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

• ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ มาตัง - ระดับดาว  ศรีระวงศ์, ดิว - อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์, หมู - บัณฑิต  แซ่โง้ว,  
เอร์ิน - สรุตัน์ตกิานต์  พรรคเจริญ และฮาย - ชุติมา  สงิห์ใจช่ืน ร่วมงานกาชาด 2562 ซึง่ปีน้ีจดัขึน้ภายใต้แนวคดิ “เย็นศริะเพราะพระบรบิาล 
เกิดสายธารการให้ที่งดงาม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย และเพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบ�ารุงสภากาชาดไทย ในการบรรเทาทุกข์ บ�ารุงสุข บ�าบัดโรค 
ก�าจัดภัย

• ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ มาตัง - ระดับดาว  
ศรรีะวงศ์, ดิว - อรณุพงศ์ ชยัวนิติย์, หม ู- บณัฑติ  แซ่โง้ว,  เอร์ิน - สรุตัน์ตกิานต์  
พรรคเจรญิ และฮาย - ชุตมิา  สงิห์ใจชืน่ ร่วมงานกาชาด 2562 ซึง่ปีนีจ้ดัขึน้
ภายใต้แนวคดิ “เยน็ศริะเพราะพระบรบิาล เกดิสายธารการให้ทีง่ดงาม” เพ่ือ
เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั พระบรมราชปูถมัภกสภากาชาดไทย และเพือ่หา
รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบ�ารงุสภากาชาดไทย ในการบรรเทาทกุข์ บ�ารงุสขุ 
บ�าบดัโรค ก�าจดัภัย เนตรบตุร ร่วมงาน “โครงการปฐมนเิทศเพือ่เตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสูร่ะบบการท�างาน” จดัโดยกรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
เพือ่ส่งเสรมิการจ้างงานและการมงีานท�าของกลุ่มยวุแรงงาน ตามนโยบาย 3 A 
ของกระทรวง
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รง ารร รจา

• ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ นก - ล�ายอง  หนองหินห่าว, นนน - กรภัทร์  เกิดพันธุ์ ศิลปินแกรมมี่ เชิญชวน
ร่วมงาน “วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562” (World Blood Donor Day 2019)” จัดโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ 
คณะกรรมการจดัหาและส่งเสริมผูใ้ห้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย โดยมุง่เน้นความตระหนกัเรือ่งการบรจิาคโลหติด้วยความสมคัรใจอย่างสม�า่เสมอ 
เพื่อให้มีโลหิตส�ารองที่เพียงพอและปลอดภัย

รง ารร รง รางจ ำาน  ะ ร ย น างป า

• ศลิปินบริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี ่จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ จด้ิา - จดิาภา  ศิรบัิญชาวรรณ , นุน่ - ธญัญพัทธ์  อินยาวเิลิศ และริซ่า - เมรซ่ิา  แอน 
วอนสัน ร่วมเป็นสักขีพยาน พิธีท�าลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุด จัดขึ้นโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับ 
กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพบก ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ กรมศุลกากร และกรมสอบสวนคดีพิเศษ
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• พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์ องคมนตรี รองประธานกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา รับมอบหนังสือพร้อมอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 
จาก ไพบูลย์  ด�ารงชัยธรรม ประธานกรรมการบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) เพื่อมอบให้กับห้องสมุดโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล
ในถิ่นทุรกันดาร ภายใต้ “โครงการกองทุนการศึกษา” ในพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพติร เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนและโรงเรยีนท่ีอยูห่่างไกลในถิน่ทุรกนัดาร ได้รบัมาตรฐานการเรยีนการสอนดงัเช่นโรงเรยีน
ในเมือง และเพื่อช่วยลดช่องว่างระหว่างความแตกต่างของมาตรฐานการเรียนการสอน

• ไพบูลย์  ด�ารงชัยธรรม ประธานกรรมการมูลนิธิด�ารงชัยธรรม จัดพิธีท�าบุญเนื่องในโอกาส “ครบรอบ 21 ปี มูลนิธิด�ารงชัยธรรม” พร้อม
มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่บัณฑิตทุน ประจ�าปี  2562 โดยมี อรุณ  วัชระสวัสดิ์, ทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์, สุวิมล  จึงโชติกะพิศิฐ, 
ประภาวดี  ธานีรณานนท์ กรรมการมูลนิธิฯ, เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และนักเรียนทุน ร่วมงาน

รง าร ะ ยา น

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส�าคัญในการส่งเสริม พัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญของชาติ ให้มีแนวคิด
และทศันคติทีด่ต่ีอตนเอง บุคคลรอบข้างและสงัคมส่วนรวม อาทิ กจิกรรมเลีย้งอาหารและให้ก�าลงัใจเดก็ด้อยโอกาส และกิจกรรมเนือ่งในวันเยาวชน
แห่งชาติ ฯลฯ
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• ศลิปินบรษิทั จเีอม็เอ็ม แกรมมี ่จ�ากดั (มหาชน) ได้แก่ หญงิ - ลนิทร์พิตา  จนิดาภู และดวิ - อรณุพงศ์  ชยัวนิติย์ ร่วมกับผูบ้รหิารจากแกรมม่ี 
ร่วมบรจิาคเงนิและเลีย้งอาหารเดก็ด้อยโอกาส ทีอ่ยู่ในความอปุถมัภ์ของพระประชานาถมนุ ีเจ้าอาวาสวดัดอนจัน่ ต�าบลท่าศาลา อ�าเภอเมอืง 
จังหวัดเชียงใหม่

• ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ ดิว - อรุณพงศ์  ชัยวินิตย์, เต๋า - ภูศิลป์ วารินรักษ์ และก้านตอง ทุ่งเงิน ร่วมกับ 
มูลนิธิพลังน�้าใจไทย (Power of Thai Foundation) สานต่อพันธกิจ “คืนรอยยิ้มสู่โรงเรียน” (Bring Smiles Back to School) มอบงบประมาณ
สนับสนุน กว่า 7 ล้านบาท ณ โรงเรียนวัดคูเดื่อ อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อร่วมฟื้นฟูโรงเรียน 34 แห่ง ในพื้นท่ี 4 จังหวัด 
ภาคอีสานตอนล่าง ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล และพายุคาจิ

• ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ ฮาย - ชุติมา สิงห์ชื่น และ วง เอส.ดี.เอฟ ร่วมแสดงมินิคอนเสิร์ตสร้างสีสัน
และมอบความบันเทิงสุดพิเศษแก่น้องๆ ผู้พิการและ ด้อยโอกาส ในกิจกรรม “ทุกความสุข ยิ่งใหญ่เสมอ เพื่อน้องคนพิเศษ ปี 5”
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• ศลิปินบรษิทั จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ�ากดั (มหาชน) ได้แก่ ศิลปินวงไททศมติร เป็นตัวแทนศลิปินแกรมมีร่่วมกับผูใ้หญ่ใจด ีเดินทางข้ึนเหนือร่วม
สนบัสนนุ มอบอปุกรณ์การเรียนการสอนและอปุกรณ์กฬีา พร้อมเลีย้งอาหารให้กบัน้องๆ ณ สถานสงเคราะห์เดก็ก�าพร้าวดัดอนจัน่

• ศลิปินบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จ�ากดั (มหาชน) ได้แก่ พลพล - ทชภณ  พลกองเส็ง ได้รับเกียรติร่วมแสดงใน งานกาชาดคอนเสร์ิต ครัง้ท่ี 45 
ปีพุทธศักราช 2562 จัดโดย กองทัพเรือ ร่วมกับ สภากาชาดไทย บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี รายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าถวาย 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเสด็จพระราชกุศลบ�ารุงสภากาชาดไทย

รง าร น นน จ รร ง ย

• ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ เปาวลี  
พรพิมล, ฮาย  ชุติมา และเอิ้นขวัญ  วรัญญา รณรงค์เชิญชวน
ประชาชนร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส “วันทหารผ่านศึก” ซึ่งตรง
กับวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 โดยองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก ได้ก�าหนดจัดพิธีและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการ
สดุดีและระลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญและเสียสละของ
ทหารผ่านศกึ ภายใต้ช่ืองาน “เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กมุภาพนัธ์
วันทหารผ่านศึก” โดยมีการจัดจ�าหน่ายดอกป๊อปปี ้สีแดง 
สัญลักษณ์วันทหารผ่านศึก จัดท�าโดยมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัว
ทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี เพื่อสมทบทุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ช่วยเหลือ
ทหารผ่านศึกและครอบครัว
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รง าร ย ร น รร ะ ง ร า น ระ างประ

• ศลิปินบรษิทั จเีอ็มเอ็ม แกรมมี ่จ�ากดั (มหาชน) ได้แก่ พลพล - ทชภณ  พลกองเสง็, มาตงั - ระดบัดาว  ศรรีะวงศ์, มนีตรา - อนิทิรา  โมราเลส 
และ อิสร์ - อิสรพงศ์ ดอกยอ ร่วมงาน “เทศกาลไทย ครั้งที่ 20 ประจ�าปี 2562” (20th Thai Festival 2019) ที่ สวนสาธารณะโยโยงิ จัดโดย
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

• ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ เปาวลี - พรพิมล เฟื่องฟุ้ง และ แช่ม แช่มรัมย์ ร่วมให้ก�าลังใจแรงงานไทย ในงาน 
“วันแรงงานไทย ประจ�าปี 2562” ณ สนามข้าง NICOLL HIGHWAY MRT (นิโคลไฮเวย์ เอ็มอาร์ที) ประเทศสิงคโปร์ ที่จัดขึ้นโดย กระทรวง
แรงงาน ส�านักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ ร่วมกับ กระทรวงแรงงานสิงคโปร์ หน่วยตรวจคนเข้าเมือง หน่วยงานภาคประชาสังคม

• ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ นิว - นภัสสร  ภูธรใจ และจิ๋ว - ปิยนุช  เสือจงพรู ได้รับเลือกเป็นศิลปินตัวแทน
ประเทศไทย ร่วมแสดงบนเวทีคอนเสิร์ตระดับนานาชาติ ASEAN - Japan Music Festival 2019 in VIETNAM - Prayer for Peace จัดโดย
เอกอัครราชทูตพิเศษญี่ปุ่น - อาเซียน และ Japan Foundation Asia Center เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ดี พร้อมกับส่งเสริมเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม ระหว่างประเทศญี่ปุ่น และประเทศในกลุ่มอาเซียน
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รง าร ย ประ ย

• ศลิปินบรษิทั จีเอม็เอ็ม แกรมมี ่จ�ากดั (มหาชน) ได้แก่ เปาวล ี- พรพมิล  เฟ่ืองฟุง้, และ นกัแสดง Bravo Boys ร่วมเป็นจติอาสาบรรจุถงุยงัชีพ 
มลูนธิอิาสาเพือ่นพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครฐัและเอกชน ร่วมเป็นจติอาสาบรรจถุุงยงัชพีพระราชทาน เพือ่น�าไป
ช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภัยในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

• ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ แอมป์ - ภูริกูลกฤษฎ์ ชูศักดิ์สกุลวิบูล และกาย - ศิวกร เลิศชูโชติ ลงพื้นที่ร่วมกับ
มูลนิธิ โครงการ TO BE NUMBER ONE โดยมี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นองค์ประธาน เพื่อมอบสิ่งของ
พระราชทานให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติน�้าท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานี

• ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ พลพล - ทชภณ พลกองเส็ง, แช่ม แช่มรัมย์, โดม จารุวัฒน์, น้อย บัญชา ผู้ประกาศ
ข่าวช่องวนั31 ร่วมเป็นจติอาสาเดนิทางลงพืน้ทีช่่วยเหลอืพร้อมให้ก�าลงัใจผูป้ระสบอทุกภยัในเขตพืน้ทีอ่�าเภอเขือ่งใน และอ�าเภอวารนิช�าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี
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• ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ โตโน่ - ภาคิน ค�าวิลัยศักดิ์, แชมป์ - นิตินันท์ จันทรเดชาฮาร์ท (วง SDF), 
ฮาร์ท - ชินดนัย เดชะวลีกุล, อู ๋- เอกพล ดบีญุม ีณ ชมุแพ ร่วมกบั ส�านกังานบรรเทาทุกข์และประชานามยัพิทักษ์ สภากาชาดไทย เดินทาง
ลงพืน้ท่ีช่วยเหลอืพร้อมให้ก�าลงัใจผูป้ระสบอทุกภยัใน อ�าเภอพิบลูมงัสาหาร จงัหวดัอุบลราชธานี โดยมอบชดุธารน�า้ใจพร้อมน�า้ดืม่แก่ประชาชน
ทีป่ระสบภยั
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• ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ ทอย - ปฐมพงศ์  เรือนใจดี และมิ้วส์ - อรภัสญาน์ สุกใส ได้รับคัดเลือกจาก 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับรางวัลในฐานะลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจ�าปี 2562

• ศลิปินบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมม่ี จ�ากดั (มหาชน) ได้แก่ เปาวล ี- พรพิมล  
เฟ่ืองฟุง้, ฮาย - ชุติมา  สิงห์ใจชื่น, อ้าย - สรัลชนา  อภิสมัยมงคล 
และม่อน - ธนัชชัย  วิจิตรวงศ์ทอง เข้ารับพระราชทาน “เข็มวัน
อานันทมหิดล” ประจ�าปี 2562 จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะ 
“ผู้มีอุปการคุณ” ร่วมรณรงค์ขอรับบริจาค “เข็มวันอานันทมหิดล” 
เพื่อหารายได้สมทบ “มูลนิธิอานันทมหิดล” “มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก 
สภากาชาดไทย” และช่วยเหลือ “พระภกิษุสงฆ์อาพาธ-ผูป่้วยยากไร้” 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

• ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ 
ทอย - ปฐมพงศ์  เรือนใจดี เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่
บคุคล และองค์กร เนือ่งในวันต่อต้านยาเสพตดิโลก ประจ�าปี 2562 
ในฐานะศลิปิน ทีม่จีติอาสา เสยีสละเวลาทุ่มเทแรงกายแรงใจ ร่วม
กันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง อีก
ทั้งเพื่อสร้างขวัญก�าลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและ
องค์กร ทีอุ่ทศิตนท�างานด้านยาเสพตดิ จนมผีลงานเป็นทีป่ระจกัษ์

ราง ปน ร นปี
2562
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 าร น รร ะ ย รน รร จา าร ำา นน า ร ง

บรษิทัฯ ร่วมกบับริษทั เกดิฟ้า จ�ากดั ผูเ้ป็นเจ้าของอาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี ่เพลส ได้เข้าร่วมโครงการสร้างบคุลากรด้านการอนรุกัษ์พลงังาน เพ่ือปรบัปรุง
ประสทิธิภาพการใช้พลงังานในอาคาร หรือ โครงการ BEAT 2010 (Building Energy Awards of Thailand 2010) เพือ่ปลกูจติส�านกึด้านการอนรัุกษ์พลงังาน
ให้แก่ประชาชน สร้างบคุลากรด้านอนรุกัษ์พลังงานให้เป็นก�าลงัส�าคญัของประเทศในระยะยาว และกระตุน้ให้ประชาชนท่ัวไปตืน่ตัวในการอนุรักษ์พลงังานจาก
ตวัอย่างจรงิของอาคารท่ีเป็นทีรู่จั้ก 

รางวลัทีไ่ด้รับในการแข่งขันอนุรกัษ์พลงังาน

1. รางวลั ESCO Project Award ปี 2012 อันดบัที ่1 ในโครงการส่งเสรมิธรุกิจบรษิทัจัดการพลงังาน ทีป่ระสบผลส�าเรจ็ด้านอนรุกัษ์พลังงานจากการใช้
ระบบ ESCO ของสภาพลังงานเพือ่อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน กระทรวง
พลงังาน เมือ่วนัที ่17 มกราคม 2555

2. รางวลั BEAT Awards 2010 ด้านนวัตกรรมและสร้างจิตส�านกึการอนุรักษ์พลังงานสูม่วลชน  ของกระทรวงพลงังาน เมือ่วนัที ่8 มีนาคม 2555

การเผยแพร่นวัตกรรม

บรษิทัฯ ได้เผยแพร่นวตักรรมการอนรัุกษ์พลังงานสู่มวลชน โดย

1. ได้ตพีมิพ์ผลงานในหนงัสือ รวมพลขมุก�าลงัอนุรกัษ์พลังงานในอาคาร ทีจ่ดัท�าโดย ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลังงาน

2. ได้ตีพิมพ์ผลงานนิตยสาร Eworld ฉบับที่ 2013-02 ประจ�าเดือน กุมภาพันธ์ 2556 ในหัวข้อ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ รวมทุกศาสตร์อาคารสีเขียว 
เพือ่ปฏวิตักิารประหยัดพลังงานอย่างย่ังยืน

3. ส่งผูแ้ทนบรษิทัฯ ไปเป็นวิทยากรร่วมกบัสภาอุตสาหกรรม เพือ่บรรยายในหัวข้อ เสวนาฝ่าวกิฤตพลงังาน ด้วยบรกิารจดัการพลงังาน (ESCO) 
ตามภูมิภาคต่างๆ เช่น กรุงเทพฯ พัทยา นครราชสีมา ระยอง เพชรบุรี ฯลฯ

4. ส่งผู้แทนบริษัทฯ ไปเป็นอาจารย์พิเศษ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานให้กับนิสิตปริญญาโท ม.ธรรมศาสตร์ สาขาการอนุรักษ์พลังงาน 

5. เปิดรบัให้ผูส้นใจเข้าเย่ียมชมโครงการประหยัดพลังงานในอาคาร จเีอม็เอม็ แกรมม่ี เพลส มากมาย ทัง้มหาวทิยาลยั และบรษิทัต่างๆ มากมาย อาทิ

 - บรษิทั การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (มหาชน) - บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน)

 - บรษิทั ซพีอีอลล์ จ�ากดั (มหาชน) - บรษิทั เทสโกโลตสั จ�ากดั 

 - ห้างสรรพสินค้า สยามพารากอน - มหาวทิยาลัย ธรรมศาสตร์

 - ส�านกังานนโยบายและแผนพลังงาน - มหาวทิยาลัย พระจอมเกล้าธนบรีุ

 - กระทรวงพลังงาน - บรษิทั รถไฟฟ้ากรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน)

โดยกลุม่บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะสานต่อกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนือ่ง เพือ่พฒันาสงัคมไทยให้เติบโตอย่างยัง่ยนืตลอดไป

าร ำา นน ร จ ระ า ร าง ง

คณะกรรมการบริษทั ยดึมัน่ในการด�าเนนิธุรกจิภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการก�ากบัดูแลกจิการท่ีด ีควบคูไ่ปกบัการมคีวามรบัผิดชอบต่อชมุชน สงัคม 
และสิง่แวดล้อม และไม่เคยกระท�าการฝ่าฝืนในกฏหมายทีเ่กีย่วกบัแนวปฏบิตัิในเรือ่งความรบัผิดชอบทางสงัคม

จ รร ประ ย น ง ะ ง

กลุม่บรษิทัฯ และศิลปิน ได้ประกอบกจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการบรจิาค การบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสงัคม การรณรงค์ต่อ
ต้านยาเสพติด ร่วมสนบัสนุนกจิกรรมของสภากาชาดไทย จัดงานเลีย้งสงัสรรค์ให้เดก็ตามสถานสงเคราะห์ต่างๆ เป็นก�าลงัใจให้ทหารกล้า เป็นต้น ตามท่ีได้
เผยแพร่ทางเวบ็ไซต์บรษัิทฯ ในหัวข้อ “ความรับผดิชอบต่อสังคม”

รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)



น างป ย ารป ง น าร น ย ง าร รรป น 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ได้ก�าหนดแนวทางปฏบิตัเิพิม่เตมิในการป้องกันการมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการคอร์รปัชนั 3 ข้อ ซึง่ประกอบด้วย 

กระบวนการในการประเมินความเส่ียงจากการทจุรติ

บรษิทัฯ จดัให้มรีะบบการบรหิารความเส่ียงทีเ่หมาะสมกบัลักษณะการด�าเนนิธรุกิจของบริษัทฯ เพ่ือป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและคอร์รปัชนั โดยระบุ
เหตกุารณ์ทีม่คีวามเสีย่งสงูจากการทจุรติและคอร์รปัชนัทีอ่าจเกดิขึน้จากการด�าเนินธุรกิจ ประเมนิระดับความเสีย่งท้ังโอกาสเกิดและผลกระทบ ก�าหนดมาตรการ
ต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปช่ันทีเ่หมาะสมกับความเส่ียงทีป่ระเมนิได้ วธิวัีดความส�าเรจ็ ตลอดจนทรพัยากรทีต้่องใช้เพือ่ลดความเสีย่ง และมกีารเฝ้าตดิตาม
ประเมินผลการปฏิบตัติามแผนการบรหิารความเส่ียงท่ีก�าหนดข้ึน

แนวปฏบัิตเิกีย่วกบัการก�ากบัดูแลและควบคุมดแูลเพ่ือป้องกนัและตดิตามความเสีย่งจากการทจุรติ

บรษิทัฯ ก�าหนดให้มแีนวปฏิบตัเิกีย่วกบัการก�ากับดแูลและควบคมุดูแลเพือ่ป้องกันและตดิตามความเสีย่งจากการทจุรติและคอร์รัปชัน สรปุได้ ดงันี้

1. จดัให้มกีระบวนการตรวจสอบ ประเมนิระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสีย่งท่ีครอบคลุมระบบงานส�าคญัต่างๆ เช่น ระบบการขาย
และการตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดท�าสัญญา ระบบการจัดท�าและควบคุมงบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี การช�าระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้
เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม

2. จดัให้มช่ีองทางการรบัแจ้งข้อมูล เบาะแส หรอืข้อร้องเรยีนการฝ่าฝืน การกระท�าผดิกฎหมายหรอืจรยิธรรมธรุกจิของบรษิทัฯ หรอืแนวทางปฏบิตัิใน
การป้องกนัการมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการคอร์รัปชันหรอืข้อสงสยัในรายงานทางการเงนิ หรอืระบบการควบคุมภายใน โดยมีนโยบายในการคุม้ครองผูใ้ห้
ข้อมลูหรอืเบาะแส และจะเกบ็รักษาข้อมูลของผูใ้ห้ข้อมูลเป็นความลับ รวมท้ังมมีาตรการในการตรวจสอบและก�าหนดบทลงโทษทางวินยัของบรษิทัฯ 
และ/หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง กรณีทีส่ามารถตดิต่อผู้ให้เบาะแสหรอืผู้ร้องเรยีนได้ บรษิทัฯ จะแจ้งผลการด�าเนนิการให้รับทราบเป็นลายลกัษณ์อักษร

3. หวัหน้าสายงานท่ีเกีย่วข้องรบัผิดชอบในการติดตามการปฏบิตังิาน การปรับปรงุแก้ไขข้อผดิพลาด (ถ้าม)ี และรายงานให้ผู้มีอ�านาจทราบตามล�าดบั

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏบิติัตามแนวทางปฏบัิติในการป้องกนัการมส่ีวนเกีย่วข้องกับการคอร์รปัชนั

บรษิทัฯ ก�าหนดให้มแีนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏบิตัติามแนวทางปฏบิติัในการป้องกนัการมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการคอร์รัปชนั ดังนี้

1. ก�าหนดให้ผูบ้รหิารและพนกังาน ประเมนิผลการปฏบิตังิานตนเองเกีย่วกับการปฏบิตัติามคูมื่อการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรยิธรรมธุรกิจทีบ่รษิทัฯ 
ก�าหนดขึน้ ซึง่รวมถงึนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ีจรยิธรรมธุรกจิของบริษทัฯ จรยิธรรมว่าด้วยการสนบัสนุนการต่อต้านการทจุริตและคอร์รปัชัน 
แนวทางปฏบิตัิในการป้องกันการมส่ีวนเก่ียวข้องกบัการคอร์รัปชนั และจรรยาบรรณ/ข้อพงึปฏิบตัขิองพนักงาน อย่างสม�า่เสมอ 

2. จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ท�าหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การก�ากับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะ
อย่างต่อเนื่อง โดยด�าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ�าปีท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผล
การตรวจสอบที่มีนัยส�าคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. ก�าหนดให้ฝ่ายบรหิารความเสีย่งและควบคุมภายใน รับผดิชอบในการทดสอบและประเมินความเส่ียงจากการทุจรติและคอร์รัปชันอย่างต่อเนือ่ง 
เพื่อให้การน�ามาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้าน
การทจุรติและคอร์รปัชนัอย่างสม�า่เสมอ โดยน�าเสนอผลการประเมนิต่อคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั
ตามล�าดับ อย่างทันเวลาและสม�่าเสมอ

4. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานที่มีเหตุอันควรให้เชื่อว่ามีรายการ หรือการกระท�า
ซึง่อาจมีผลกระทบอย่างมนัียส�าคัญต่อฐานะการเงิน และผลการด�าเนนิงานของบรษัิทฯ รวมถงึการฝ่าฝืน การกระท�าผดิกฎหมายหรอืจรยิธรรม
ธรุกิจของบรษิทัฯ หรอืแนวทางปฏบิตัิในการป้องกนัการมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการคอร์รปัชนั หรอืข้อสงสยัในรายงานทางการเงนิ หรอืระบบการ
ควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร

บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันนี้ โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อินทราเน็ตของ
กลุ่มบริษัทฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ

รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)



รายงานประจำาปี 2562
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ราย ะ ย ย นางาน ร จ าย น นางาน  
าน าร ร  ะ นางาน ำา ารป งาน 

  น า  2562

นาย ย  น น ร าย  ปี
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน\1

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการฝึกอบรม    

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
• Family Business Governance (FBG) 9/2017
• Director Certification Program (DCP) 229/2016
• How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 07/2015
• Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) 09/2014
• หลักสูตร Handling Conflict of Interest : 
 What the Board Should Do?: (2551)
จดัโดยสมาคมนกับญัชแีละผู้สอบบญัชรีบัอนญุาตแห่งประเทศไทย	(ICAAT)
• หลักสูตร Fundamental SAP R3 Auditing (2550)
• หลักสูตร Risk Assessment for Better Audit Planning (2548) 
• หลักสูตร Introductory to Computer Assisted in Auditing 

(2548)
จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	(TLCA)
• Risk Management Conference (2552)
จัดโดยสถาบันอื่น	
• IT Audit for Non IT Audit โดย NSTDA (2555)
• Cyber Defense Initiative Conference (CDIC) โดย ACIS 

Professional Center (2552)

จ�านวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน	(%)	(ณ	31/12/62)
-ไม่มี-  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย	5	ปีย้อนหลัง	 	
ก.ย. 2557 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน 

และเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

ม.ค. 2550 - ส.ค. 2557 ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

และเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

ม.ค. 2548 - ธ.ค. 2549 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

ม.ค. 2547 - ธ.ค. 2547 ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

พ.ค. 2544 - ธ.ค. 2546 หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

มี.ค. 2540 - เม.ย. 2544 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จ�ากดั (มหาชน)

มิ.ย. 2539 - มี.ค. 2540 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

บริษัท พาราวินเซอร์ จ�ากัด

รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)



นาง า  ร  าย   ปี
เลขานุการบริษัท	และหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน\2

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMIT’L)

ประวัติการฝึกอบรม 
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 71/2559
• หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 19/2559
• หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 16/2559
• หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 36/2559
จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	(TLCA)
• หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท 2558
• หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท 2558
• สัมมนา “แนวทางการเปิดเผยข้อมูล CG Code 

ตามหลัก apply or explain” (11 มิ.ย. 2561)
จัดโดย	ก.ล.ต.	ร่วมกับ	ตลท.
• โครงการ Smart Disclosure Program (SDP)
• โครงการ SCP Straight Through
• หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน :P01- รุ่น 8
• สัมมนาเรื่องความรับผิดทางอาญาของกรรมการ

และผู้แทนนิติบุคคล (18 พ.ค. 2560)
• อบรม เรื่อง 59-2 รายงานการถือหลักทรัพย์ online 

(11 ก.ค. 2560)
• สัมมนา เรื่อง New CG Code (31 ก.ค. 2560)
• อบรมการใช้งาน New Issuer Portal (10 พ.ย. 2560)
• สัมมนาระบบ set portal ปรับปรุงใหม่ (23 พ.ย. 2560)
• อบรมเรื่องการปรับปรุงระบบการจัดท�ารายงานการกระจายการถือ

หุ้น (รายงาน Free Float) (19 เม.ย. 2562)
• อบรมการใช้งานระบบ SET Link (1 ต.ค. 2562)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
• โครงการประเมินคุณภาพ การประชุมสามัญประจ�าปี ผู้ถือหุ้นของ

บริษัท จดทะเบียนตอน “ ติวเข้มให้เต็ม 100 ” (21 ม.ค. 2563)

จ�านวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน	(%)	(ณ	31/12/62)
-ไม่มี-  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย	5	ปีย้อนหลัง	 	
บริษัทจดทะเบียน

10 ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและ

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

1 ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการส�านักเลขานุการองค์กร

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

13 พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

13 พ.ค. 2558 - ธ.ค. 2558 ผู้จัดการส�านักเลขานุการองค์กร

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

มี.ค. 2556 - พ.ค. 2558 ผู้จัดการฝ่ายประสานงานองค์กร

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

มิ.ย. 2555 - ส.ค. 2555 ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท ทีทีแอนด์ที  จ�ากัด (มหาชน)

2552 - มิ.ย. 2555 รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์

บริษัท ทีทีแอนด์ที  จ�ากัด (มหาชน)

2548 - 2552 ผู้จัดการส่วนก�ากับสัญญาร่วมการงานฯ

บริษัท ทีทีแอนด์ที  จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทอื่น

21 ก.ค. 2558 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด

21 ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จ�ากัด

รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)



นาง า ร   ป  าย 5  ปี
หัวหน้างานบัญชี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการฝึกอบรม    

จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• เจาะลึกมาตรฐาน TFRS9 ,TFRS15 ,TFRS16 : สาระส�าคัญ 

ผลกระทบ แนวทางปฏิบัติ และกรณีศึกษา
จัดโดยบริษัท	ส�านักงานอีวาย	จ�ากัด
• รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า (TFRS15) และ สัญญาเช่า 

(TFRS16)
จัดโดยบริษัท	ฝึกอบรมและสัมนาธรรมนิติ	จ�ากัด
• Tax Planning ภาษีเงินได้นิติบุคคล VS ภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อช่วย

ลดภาระภาษีของกิจการ
จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์
และกิจการ	โทรคมนาคมแห่งชาติ
• หลกัสตูร ความรูเ้กีย่วกบัค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตริายปี การจัดท�าบญัช ี 

การจ�าแนกรายได้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
จัดโดย	บจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ
• หลักสูตร ปัญหาการก�าหนดราคาโอน Transfer pricing และการ

จัดท�า Transfer pricing Documentation ปี 2561
จัดโดย	บริษัท	เอ็ม	วาย	ซี	แมนเนจเมนท์	จ�ากัด
• หลักสูตร รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า (TFRS15) 
จัดโดย	บจ.เอ็มวิช	แอคเคาน์ติ้ง	คอนซัลแตนท์
• หลักสูตร Update ภาษีเงินได้นิติบุคคล ปี 2560   

และประเด็นปัญหาภาษีเงินได้ที่นักบัญชีควรรู้
• หลักสูตร Update มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 และประเด็นทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้
• หลักสูตร Update กฎหมายใหม่ปี 2559 หลักเกณฑ์แนวทาง  

และสิทธิประโยชน์ทางภาษี
จัดโดย	บจ.เอ็กซ์เซคคิวทีฟ
• หลักสูตร ภาษีส�าหรับนักบญชีและการเงิน ปี 2558
• หลักสูตร Update มาตรฐานบัญชี ปี 2558 

จ�านวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน	(%)	(ณ	31/12/62)
-ไม่มี-  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย	5	ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน

ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

มิ.ย. 2548 - มิ.ย. 2559 ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จ�ากัด

มี.ค. 2544 - พ.ค. 2548 หัวหน้าแผนกบัญชี 

บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จ�ากัด

เม.ย. 2539 - ก.พ. 2544 เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จ�ากัด

รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)



หมายเหตุ:

\1 อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน คือ

1) ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในในระดับนโยบาย และการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
กฎบัตร ความเป็นอิสระ รวมทั้งขอบเขตและแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

2) พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
การพิจารณาผลตอบแทนในหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่ประเมินโดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ

3) พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของทั้งผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า 
ฝ่ายบริหารมีการด�าเนินการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และภายในเวลาที่เหมาะสม

\2 หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน และเลขานุการบริษัท 

1) เป็นเลขานกุารของคณะกรรมการบริษทั ในการประสานงานเพือ่ให้การจดัประชมุคณะกรรมการบรษิทัและการจดัประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 
เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ แนวปฏิบัติที่ดี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น 
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ  พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 เป็นต้น 

2) ดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดกฎเกณฑ์ของ ตลท.  ก.ล.ต. และหน่วยงานก�ากับ
ดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง

3) ให้ค�าปรกึษาเบือ้งต้นแก่คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารของบรษัิทฯ ในส่วนท่ีจะต้องปฏบิตัติามข้อบงัคบัของบรษัิทฯ กฎและระเบยีบของ 
ก.ล.ต. และข้อก�าหนดของ ตลท. รวมถึงหน้าที่ในการติดตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

4) จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารส�าคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทะเบียนกรรมการ  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจ�าปี  รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรม
กาและผู้บริหารของบริษัทฯ และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น

5) ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6) ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)



ป ะ ำา น 

ป

ชื่อบริษัท : บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ :         50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจด้านบันเทิงและสื่อ

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 0107537000955

โทรศัพท์ : 02 669 9000

โทรสาร : 02 669 9009

โฮมเพจบริษัท : http://www.gmmgrammy.com

ทุนจดทะเบียน : 819,949,729 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 819,949,729 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ทุนที่ออกและช�าระเต็มมูลค่า : 819,949,729 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 819,949,729 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

าง ง น

นายทะเบียนหุ้น บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
93 ถนนรัชดาภิเษก ชั้น 14 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 009 9000 โทรสาร 02 009 9992

ผู้สอบบัญชี บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด
อาคารเลครัชดา ชั้นที่ 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02 264 9090 โทรสาร 02 264 0789-90

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท	เบเคอร์	แอนด์	แม็คเค็นซี่	จ�ากัด
อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 22-25 เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02 666 2824 โทรสาร 02 666 2924

บริษัท	วีระวงค์,	ชินวัฒน์	และ	พาร์ทเนอร์ส	จ�ากัด
อาคารเมอร์คิวรี่ทาวเวอร์ ชั้น 22 เลขที่ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02 264 8000 โทรสาร 02 657 2222

รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)



น ร น ง ร ย ะ  น ป
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน) แ บริษัท อ   

ร  ประ จ าร
น จำา นาย

 น  จำาน น
บริษัทใหญ่

บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  ด�าเนินธุรกิจบันเทิงครบวงจร ได้แก่ ธุรกิจเพลง ธุรกิจโทรทัศน์
ดาวเทียม ธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง ธุรกิจภาพยนตร์ และร่วมลงทุนใน
ธุรกิจอื่น

หุ้นสามัญ 819,949,729

บริษัทย่อย

1 บจก.จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง 
อินเตอร์เนชั่นแนล 

จัดการเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เพลง หุ้นสามัญ 50,000

2 บจก.แฟนทีวี ผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม หุ้นสามัญ 2,000,000

3 บจก.จีดีเอช ห้าห้าเก้า ผลิตภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ หุ้นสามัญ 1,500,000

4 บจก.จีอาร์ โวคอล สตูดิโอ โรงเรียนสอนร้องเพลงและดนตรี หุ้นสามัญ 50,000

5 บจก.จี เอ็ม เอ็ม โฮลดิ้ง ลงทุนในบริษัทอื่น หุ้นสามัญ 2,500,000

6 บจก.เอ็กแซ็กท์ ผลิตรายการโทรทัศน์ หุ้นสามัญ 600,000

7 บจก.จีเอ็มเอ็ม แซท ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ดาวเทียม หุ้นสามัญ 6,400,000

8 บจก.แซท เทรดดิ้ง ผลิตและจัดจ�าหน่ายเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
และทีวีดิจิทัล

หุ้นสามัญ 59,350,000

9 บจก.จี บรอดคาสท์ ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ดาวเทียม หุ้นสามัญ 450,000

10 บจก.จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช้อปปิ้ง ขายส่งและขายปลีกโดยโฆษณาผ่านสื่อ บริการรับค�าสั่งซื้อสินค้า
ทางโทรศัพท์ และทางอีคอมเมิร์ซ

หุ้นสามัญ 5,400,000

11 บจก.โอเอสพี ทีวี ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ดาวเทียม หุ้นสามัญ 10,000

12 บจก.จีเอ็มเอ็ม กู๊ดส์ หยุดด�าเนินการชั่วคราว หุ้นสามัญ 4,000,000

13 บจก.ที่ฟ้า สตูดิโอ หยุดด�าเนินการชั่วคราว หุ้นสามัญ 500,000

14 บจก.กัง โฮ สตูดิโอ หยุดด�าเนินการชั่วคราว หุ้นสามัญ 500,000

15 บจก.บราโว่ สตูดิโอ หยุดด�าเนินการชั่วคราว หุ้นสามัญ 500,000

16 บจก.เอ็มจีเอ หยุดด�าเนินการชั่วคราว หุ้นสามัญ 1,200,000

17 บจก.มอร์ มิวสิค หยุดด�าเนินการชั่วคราว หุ้นสามัญ 160,000

18 บจก.จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล โดเมน     หยุดด�าเนินการชั่วคราว หุ้นสามัญ 500,000

19 บจก.ดิจิตอล อาร์มส์ หยุดด�าเนินการชั่วคราว หุ้นสามัญ 7,000,000

20 บจก.โกลบอล มิวสิค แอนด์ มีเดีย 
(ประเทศจีน) 

หยุดด�าเนินการชั่วคราว หุ้นสามัญ 1,507,500

21 บจก.เอ็กซ์ทรอกาไนเซอร์ หยุดด�าเนินการชั่วคราว หุ้นสามัญ 10,000

22 บจก.จีดีซี หยุดด�าเนินการชั่วคราว หุ้นสามัญ 500,000

23 บจก.แกรมมี่ พับลิชชิ่ง เฮ้าส์ หยุดด�าเนินการชั่วคราว หุ้นสามัญ 1,650,000

24 บจก.เมจิค ฟิล์ม หยุดด�าเนินการชั่วคราว หุ้นสามัญ 22,000

25 บจก.จี เอส-วัน หยุดด�าเนินการชั่วคราว หุ้นสามัญ 1,150,000

26 บจก.ทีน ทอล์ก หยุดด�าเนินการชั่วคราว หุ้นสามัญ 400,000

27 บจก.ดีทอล์ค หยุดด�าเนินการชั่วคราว หุ้นสามัญ 10,000

28 บจก.ดิจิสตรีม หยุดด�าเนินการชั่วคราว หุ้นสามัญ 10,000

29 บจก.จีเอ็มเอ็ม ไท หับ เลิกบริษัทและอยู่ระหว่างช�าระบัญชี หุ้นสามัญ 420,000

รายงานประจำาปี 2562
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ร  ประ จ าร
น จำา นาย

 น  จำาน น
บริษัทร่วม

1 บจก.ซีเนริโอ ผลิตรายการโทรทัศน์และละครเวที หุ้นสามัญ 14,000,000

2 บจก.นาดาว บางกอก รับจ้างผลิตภาพยนตร์ และให้บริการจัดหานักแสดง หุ้นสามัญ 20,000

3 บจก.สวัสดีทวีสุข รับจ้างออกแบบชิ้นงาน ตัดต่อสื่อโฆษณาและภาพยนตร์ 
และรับจ้างประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์

หุ้นสามัญ 50,000

4 บจก.เสียงดีทวีสุข ให้บริการบันทึกเสียงภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณา ผลิตเพลง
และดนตรีประกอบภาพยนตร์

หุ้นสามัญ 500,000

5 บจก.งานดีทวีสุข ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมทางการตลาด หุ้นสามัญ 100,000

6 บจก.กู๊ดธิงแฮพเพ่น ให้บริการสื่อโฆษณาทุกประเภท ที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์ 
และจัดกิจกรรมทางการตลาด

หุ้นสามัญ 50,000

7 บจก.แฟมมิลี่ โนฮาว เลิกบริษัทและอยู่ระหว่างช�าระบัญชี หุ้นสามัญ 2,500,000

8 บจก.ลักษ์ (666) แซทเทิลไลท์ หยุดด�าเนินการชั่วคราว หุ้นสามัญ 200,000

ร่วมค้า
1 บจก.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ผลิตรายการโทรทัศน์และออกอากาศในระบบดิจิทัล 

และลงทุนในบริษัทอื่น
หุ้นสามัญ 38,100,000

2 บจก.จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง ลงทุนในบริษัทอื่น หุ้นสามัญ 20,000,000

ร  จ  ร  จำา  า น  ร ย ย ร ร  ร า ะ ร ย ง น น ำาน งาน
ง ย า ารจ  ร    5  นน  2   ง ง ย น  นา 

รง าน ร  ย น ร ง ปน

1 บจก.จีดีเอช ห้าห้าเก้า ส�านักงาน : 92/11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

2 บจก.จีเอ็มเอ็ม ไท หับ ส�านักงาน : 92/11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

3 บจก.จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช้อปปิ้ง ส�านักงาน : 88/8 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

4 บจก.โอเอสพี ทีวี ส�านักงาน : 88/8 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

5 บจก.โกลบอล มิวสิค แอนด์ มีเดีย (ประเทศจีน) ส�านักงาน : Level 12, 28 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong

6 บจก.ซีเนริโอ ส�านักงาน : 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

7 บจก.นาดาว บางกอก ส�านักงาน : 92/14 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

8 บจก.สวัสดีทวีสุข ส�านักงาน : 92/44 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

9 บจก.เสียงดีทวีสุข ส�านักงาน : 92/11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

10 บจก.งานดีทวีสุข ส�านักงาน : 92/11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

11 บจก.กู๊ดธิง แฮพเพ่น ส�านักงาน : 132 ซอยเจริญมิตร แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

12 บจก.แฟมมิลี่ โนฮาว ส�านักงาน : 93 ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

13 บจก.ลักษ์ (666) แซทเทิลไลท์ ส�านักงาน : 1417 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร
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