นาย
ย ำารง ย รร
ร �นกรรมก�รบรษัท

นาง า
า า ร ง
ร �นเจ�หน�ที่บรห�รก ม
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ง
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รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

”

ารจา ประ าน รร าร ร
ะประ าน จา นา ร าร

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 ธุรกิจดิจิทัลทีวีมีผลประกอบการดีขึ้นจากความตั้งใจสร้างสรรค์
คอนเทนต์ที่ครองใจผู้ชมทั่วทั้งประเทศอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจภาพยนตร์ จีดีเอช มีการผลิตคอนเทนต์ใหม่ๆ ที่ประสบความส�าเร็จทั้งทางด้านการขยาย
ฐานผู้ชมไปยังผู้ชมกลุ่มใหม่ๆ และด้านความสามารถในการครองอันดับหนึ่งของภาพยนตร์ ไทยที่ท�ารายได้สูงสุดในปี 2562 เช่นเคย ส่วนธุรกิจ
โฮมช้อปปิ้ง ซึ่งในปลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดจากผู้ร่วมทุนต่างชาติ เนื่องจากเล็งเห็นศักยภาพในการแข่งขันของ บริษัท โอ ช้อปปิ้ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพของฐานลูกค้าจ�านวนมากที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการชอปปิ้งออนไลน์ของ โอ ช้อปปิ้ง มาอย่างต่อเนื่อง
นอกเหนือจากการให้ความส�าคัญกับโอกาส และกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังคงให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นรากฐาน
ทีส่ า� คัญทีส่ ดุ ของบริษทั ฯ โดยมุง่ เน้นพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากรให้สามารถรองรับกับเทคโนโลยีและเทรนด์ของโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว นอกจากนีย้ งั ให้ความส�าคัญต่อแผนการก�ากับดูแลกิจการทีด่ เี พือ่ ให้สมกับรางวัลการประเมินด้านการก�ากับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียน
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับสูงสุดคือ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 ด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ
มุ่งหวังว่าการด�าเนินการดังกล่าวจะช่วยพัฒนาให้เป็นองค์กรที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในระยะเวลาอันใกล้
ในนามของคณะกรรมการบริษทั ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านทีเ่ กีย่ วข้อง ท่านผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ บริษทั
เอเจนซี่ ศิลปิน คณะผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกท่านที่มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพในการสร้างสรรค์ผลงานการผลิต
การบริการ การบริหารจัดการ เพือ่ สร้างผลตอบแทนทีด่ ีให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ในระยะยาว และพร้อมทีจ่ ะเป็นก�าลังส�าคัญทีจ่ ะพัฒนาอุตสาหกรรมสือ่ และความ
บันเทิงของประเทศชาติ และสังคมอย่างยั่งยืนสืบไป

นาย
ย ำารง ย รร
ร �นกรรมก�รบรษัท

นาง า
า า ร ง
ร �นเจ�หน�ที่บรห�รก ม

รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)
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ร ย ะ

น

จำาน น นจ ะ ยน ะ น ำาระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ฯ มีทนุ จดทะเบียนจ�านวน 819,949,729 บาท โดยแบ่งเป็นหุน้ สามัญจ�านวน 819,949,729 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้
หุ้นละ 1 บาท และมีทุนช�าระแล้วจ�านวน 819,949,729 บาท

2

นราย
2.1) รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เป็นดังนี้
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

757,455,936

92.378

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

าร ระจาย าร

น า

า

การกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษัทฯ ดังนี้
ร
น
ผู้ถือหุ้น
สัญชาติไทย
ผู้ถือหุ้น
สัญชาติต่างด้าว
รวม

ง

น

จ�านวน
ราย

จ�านวนหุ้น

%

2,429

791,172,047

96.49

23

28,777,682

2,452

จ�านวน
ราย

รร า
จ�านวน
ราย

จ�านวนหุ้น

%

7.56

2,410

729,178,242

88.93

28,366,482

3.46

10

411,200

0.05

90,360,287

11.02

2,420

729,589,442

88.98

จ�านวนหุ้น

%

19

61,993,805

3.51

13

819,949,729 100.00

32

ศูนย์รับ ากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดท�าข้อมูล โดยกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีหลายบั ชี และ/หรือมีที่อยู่ไม่ซ�้ากันจะนับเป็นคนละราย

2.2) รายชือ่ กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์ มีอทิ ธิพลต่อการก�าหนดนโยบายการจัดการ หรือการด�าเนินงานของบริษทั ฯ อย่างมีนยั ส�าคัญ
ได้แก่ กลุ่มนายไพบูลย์ ด�ารงชัยธรรม

น ย าย ารจาย งนปน
บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
และเงินทุนส�ารองตามกฎหมายในแต่ละปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการด�าเนินงานในอนาคตเป็นส�าคัญ

รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)
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รง ราง ารจ าร
คณะกรรมการบร�ษัท

เล านุการบร� ัท

ค ะกรรมการ
สรร า
และก นด
คาตอบแทน

ค ะกรรมการ
ตรวจสอบ

ายตรวจสอบ
ภาย น

ค ะกรรมการ
ก กับดแลกิจการ
และจร�ย รรม
ทาง รุ กิจ

ค ะกรรมการ
บร� ารกลุม

ค ะกรรมการ
บร� ารความเสี่ยง

ระ านเจา นาที่
บร� ารกลุม
ส นักบร� าร
งานกลาง

ระ านเจา นาที่
บร� ารสาย รุ กิจ
จีเอ็มเอ็ม มิวสิค

ระ านเจา นาที่
บร� ารกลยุท 
รุ กิจมิวสิค

ระ านเจา นาที่
บร� ารกลยุท 
รุ กิจมิวสิค

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส�านักเลขานุการองค์กร
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ปรึกษา ฝ่ายเจ้าหน้าที่กลาง
20

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

ระ านเจา นาที่
การเง�น
สายบั กี ารเง�น

ายก มาย

ายบั

บร� ัทรวม
รวมคา

ี

ายทรัพยากร
บุคคล

ายการเง�น

ายกิจการ
องคกร

ายสารสนเทศ

าย ุรการ

บร� ัทยอย

ายพั นา
ระบบ

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

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 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มซึ่งมี
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
น
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จำาน นปี
ปน
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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
รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)
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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

กรรมการอิสระ

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2561

0/1

4 ปี 6 เดือน

นางวีระนุช\1

ธรรมาวรานุคุปต์

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 และประสบการณ์ที่ให้ประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. ก�าหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายระยะยาว คูม่ อื การก�ากับดูแลกิจการทีด่ แี ละจริยธรรมธุรกิจของบริษทั ฯ และพิจารณาอนุมตั แิ นวทาง
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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รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

4. พิจารณาอนุมตั หิ รือให้ความเห็นชอบเพือ่ น�าเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ขออนุมตั สิ า� หรับการท�ารายการทีม่ สี าระส�าคัญ เช่นโครงการลงทุนใหม่
การได้มาและจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และตามระเบียบอ�านาจอนุมัติและด�าเนินการของบริษัทฯ
5. พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติส�าหรับการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของ ก.ล.ต. และ ตลท. และตาม
ระเบียบอ�านาจอนุมัติและด�าเนินการของบริษัทฯ
6. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้
7. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิผล ทั้งนี้ให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็น
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
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บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท
บทบาทและหน้าที่ต่อบริษัทฯ
สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นแก่ธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ในภาพรวม ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรด้วยการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการด�าเนินธุรกิจและการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
บทบาทและหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท
ก�ากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวม
ถึงส่งเสริมและก�ากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทได้แสดงบทบาทและความรับผิดชอบในหน้าที่อย่างทุ่มเท ซื่อสัตย์สุจริต และสร้างสรรค์ โดยค�านึง
ถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส�าคัญ
บทบาทและหน้าที่ต่อคณะผู้บริหาร
สนับสนุนคณะผู้บริหารให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจอย่างโปร่งใส ราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กรอบกติกาของกฎหมายและหน่วยงาน
ก�ากับดูแล เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและแผนธุรกิจของบริษทั ฯ ควบคูไ่ ปกับการส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาทักษะและความช�านาญอย่างต่อเนือ่ ง
บทบาทและหน้าที่ต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
ส่งเสริมให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น และ ผู้มีส่วนได้เสีย เกิดความเชื่อมั่น ไว้วางใจ และให้การยอมรับต่อการท�าธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้ความส�าคัญกับ
การด�าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและจิตส�านึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สังคมและสิ่งแวดล้อม

ะ รร าร ร าร
คณะกรรมการบริหารกลุม่ ของบริษทั ฯ ประกอบด้วยบุคคลผูท้ รงคุณวุฒแิ ละผูบ้ ริหารระดับสูง ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถประสบการณ์ในแต่ละสายธุรกิจ
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
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ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุม่ แต่ละครัง้ เลขานุการคณะกรรมการบริหารกลุม่ จะจัดส่งวาระการประชุมให้คณะกรรมการบริหารกลุม่ ล่วงหน้า
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�ากับดูแลของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม โดยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท
6. ปฏิบตั ติ ามมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และมติคณะกรรมการบริษทั โดยชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ขอบเขตของอ�านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการให้อ�านาจที่ท�าให้คณะกรรมการบริหารกลุ่ม สามารถอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตามที่ 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
หน้าทีบ่ ริหารกลุม่ ลงมา รวมถึงผูซ้ งึ่ ด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่ากับระดับทีส่ ที่ กุ ราย และให้หมายความรวมถึงผูด้ า� รงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงาน
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)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่ (Group Chief Executive Officer : Group CEO) มีอา� นาจและหน้าทีเ่ กีย่ วกับการบริหารบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ
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. ให้คา� แนะน�าและถ่ายทอดประสบการณ์ทา� งาน การก�าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจให้แก่ผบู้ ริหารและพนักงานเพือ่ ให้เกิดประโยชน์ตอ่ การด�าเนินงาน
ของกลุ่มบริษัทฯ
6. บริหารจัดการด้านการเงินและใช้จ่ายงบประมาณของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
7. ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ภายใต้
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อนึง่ การใช้อา� นาจของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่ ดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามกลุม่ ธุรกิจทีด่ แู ลรับผิดชอบและไม่สามารถกระท�าได้ หากประธานเจ้า
หน้าทีบ่ ริหารกลุม่ มีสว่ นได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ ในการใช้อา� นาจดังกล่าวกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ในเครือ เว้นแต่
ได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยเท่านั้น

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (GRA

) ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี

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

าำ

รร าร ร าร ะ

1.

นายไพบูลย์ ด�ารงชัยธรรม\1
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

าำ นง
ประธานกรรมการ

บุตรที่บรรลุนิติภาวะ แต่เป็น Concert Party\1

2

3

นิติบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง แต่เป็น
Concert Party\1 ผ่านการถือหุ้นของ
บุตร 100% คือ บจก.เกิดฟ้า
นางสาวบุษบา ดาวเรือง
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ดร.นริศ ชัยสูตร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รองประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
กรรมการอิสระ

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4

นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการอิสระ

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
5

วงศ์สว่างศิริ\4

นายวราธร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

กรรมการอิสระ

จำาน น น
2
า น
256

จำาน น น
ป ยน ป ง
น
ง
ระ างปี

น าร
นน ร

จำาน น น
2
า น
2562

น าร
นน ร

392,834,599
34,247,945
421,200

47.91
4.18
0.05

392,834,599
33,939,745
145,200

47.91
4.14
0.02

308,200
276,000

1,150,120
600,120
-

0.14
0.07
-

1,150,120
600,120
-

0.14
0.07
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

าำ
6

7

8

9

รร าร ร าร ะ
นายชนิตร ชาญชัยณรงค์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

าำ นง
กรรมการอิสระ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
10

11

12

13

จำาน น น
ป ยน ป ง
น
ง
ระ างปี

น าร
นน ร

จำาน น น
2
า น
2562

น าร
นน ร

120
-

0.00
-

120
-

0.00
-

-

-

-

-

-

-

9,000,000.00
-

1.10
-

308,200
-

นายภาวิต จิตรกร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
นายฟ้าใหม่ ด�ารงชัยธรรม\2
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
นายสมภพ บุษปวนิช
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลยุทธ์ธุรกิจมิวสิค 1
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลยุทธ์ธุรกิจมิวสิค 2

9,308,200
-

1.14
-

นางกานต์สุดา แสนสุทธิ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
14

จำาน น น
2
า น
256

นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ผู้สอบบัญชี (CPA No.4501)

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
นางวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์\3
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง

กรรมการอิสระ
(ลาออกมีผล 3 พ.ค. 2562)

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
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)
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าน าร ร
นางโสมสุดา ร่วมภูมิสุข ผู้อ�านวยการส�านักเลขานุการองค์กร ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นมา) ซึ่งบุคคล
ดังกล่าว เป็นบุคคลผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรูค้ วามสามารถ มีประสบการณ์ทเี่ ป็นประโยชน์ในการปฏิบตั หิ น้าที่ โดยได้ผา่ นการฝึกอบรมสัมมนาในหลักสูตร
ที่จ�าเป็นและเกี่ยวข้องที่จะปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทได้เป็นอย่างดี สามารถสนับสนุนให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท และ
คณะผู้บริหาร เป็นไปตามกฎหมาย และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
1. เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริษทั ในการประสานงานเพือ่ ให้การจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั และการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
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
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

ารจ ำา

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
นางสาวเกษม์อรุณ อุปถัมภ์ ผูอ้ า� นวยการฝ่ายบัญชี ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการจัดท�าบัญชี (ตัง้ แต่วนั ที่ 13 ธันวาคม
2559 เป็นต้นมา) ซึง่ บุคคลดังกล่าว เป็นบุคคลผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรูค้ วามสามารถ มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีทเี่ ป็นประโยชน์ในการปฏิบตั หิ น้าที่
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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รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

า

น รร าร ะ ร าร ง ร
1) ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
1.1) ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน ก�าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงิน
และมิใช่ตัวเงินในแต่ละปี และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนน�าเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการ
ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการได้พจิ ารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั จากกรรมการ
และเปรียบเทียบกับบริษทั ในธุรกิจทีค่ ล้ายคลึงกัน ทัง้ ยังน�ารายงานผลส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ไทยประจ�าปี (ล่าสุด) ทีจ่ ดั ท�าโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย และค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั จดทะเบียนของ ตลท. ในปีลา่ สุดมาประกอบ
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 และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
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�าเหน็จส�าหรับปี 2562 จะจ่ายจากวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบส่วนทีเ่ หลือ
หลังจากหักด้วยจ�านวนเงินค่าตอบแทนประจ�าเดือนและค่าเบีย้ ประชุมทัง้ หมดทีจ่ า่ ยให้กบั กรรมการบริษทั และกรรมการตรวจ
สอบโดยค่าบ�าเหน็จทีก่ รรมการจะได้รบั จะค�านวณตามสัดส่วนจ�านวนครัง้ ในการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษทั ของกรรมการ
แต่ละราย โดยจัดสรรให้ประธานกรรมการบริษทั คิดเป็น 2 เท่า ของจ�านวนครัง้ ทีเ่ ข้าประชุมคณะกรรมการบริษทั 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
คณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารกลุม่ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ไม่มีการก�าหนดค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงินหรือ
สิทธิประโยชน์อนื่ ใด
1.2.3 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทที่ไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อย
ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดให้กับกรรมการบริษัทที่ไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อย
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รายงานประจำาปี 2562
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ในปี 2562 มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทรวม 11 ท่าน เป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้น 6,650,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้
า
ราย

รร าร

น

า
น
ะ รร าร ร จ

ะ รร าร ร

าำ นง
ยประ
ราย น
งปี 2562 งปี 2562

1. นายไพบูลย์ ด�ารงชัยธรรม
(คิด 2 เท่า)

ประธานกรรมการ

าำ นจ
งปี 2562

า

น
งน

ยประ
ราย น
งปี 2562 งปี 2562

80,000

600,000

483,927

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
3. นายชนิตร ชาญชัยณรงค์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
4. นายสุวทิ ย์ มาไพศาลสิน
กรรมการอิสระ
5. นางวีระนุช ธรรมาวรานุคปุ ต์\1 กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
5. นายวราธร วงศ์สว่างศิร\2ิ
กรรมการอิสระ
6. นางสาวสุวมิ ล จึงโชติกะพิศฐิ
กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร

80,000

240,000

241,964

80,000

80,000

240,000

241,964

80,000

240,000

-

7. ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน

า

ร

น

ปี 2562

ไม่มี

1,163,927

360,000

ไม่มี

1,001,964

80,000

120,000

ไม่มี

761,964

241,964

80,000

120,000

ไม่มี

761,964

80,000

-

-

40,000

ไม่มี

120,000

40,000

151,613

120,982

40,000

75,806

ไม่มี

428,401

80,000

240,000

241,964

ไม่มี

561,964

กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร

80,000

240,000

241,964

ไม่มี

561,964

8. นางสายทิพย์ มนตรีกลุ ณ อยุธยา

กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร

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

2. ดร.นริศ ชัยสูตร

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
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้กา� หนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่ (ผูบ้ ริหารสูงสุด) ในระยะสัน้ โดยใช้ดชั นี
ชี้วัดผลการปฏิบัติงานหรือ KPI และ ความส�าเร็จของงานตาม Action Plan โดยจะพิจารณาจากผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
ตาม KPI ทีก่ า� หนด ควบคูก่ บั การประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจ�าปีทกี่ ระท�าโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนทุกสิน้ ปี ก่อน
น�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบต่อไป ส่วนการจ่ายค่าตอบแทนในระยะยาวจะเป็นในรูปของเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพที่
บริษทั ฯ สมทบให้พร้อมกับส่วนของพนักงานซึง่ เป็นไปตามอัตราทีก่ า� หนด และจะเพิม่ ขึน้ ตามอายุการปฏิบตั งิ านในบริษทั ฯ ซึง่ คณะกรรมการ
เห็นว่าโครงสร้างค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับผู้บริหารระดับสูงมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและสามารถจูงใจให้กรรมการบริหารละผู้
บริหารระดับสูงน�าพาองค์กรให้ด�าเนินการตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสามารถเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน
รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)
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ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารกลุ่มและผู้บริหารของบริษัทฯ (ตามนิยามของ ก.ล.ต. คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
ผูบ้ ริหารสีร่ ายแรกต่อจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่ ลงมา และผูบ้ ริหารทีอ่ ยู่ในต�าแหน่งเทียบเท่ากับผูบ้ ริหารในล�าดับทีส่ ท่ี กุ ราย รวมถึง
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 งานประจำา

น งาน

รา

น ย น
ร

บริษัทฯ

639

66

705

บริษัทย่อย

502

7

509

1,141

73

1,214

รวม

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

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับทรัพยากรบุคคลขององค์กร เนื่องจากเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะผลักดันให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทัง้ บรรลุตามเป้าหมายและน�าไปสูค่ วามส�าเร็จร่วมกันตามวิสยั ทัศน์ (Vision) ของบริษทั ฯ ดังนัน้ คณะกรรมการ
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. บริษทั ฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีความมัน่ คงในสายงานอาชีพ โดยการเลือ่ นขัน้ เลือ่ นต�าแหน่ง บริษทั ฯ จะพิจารณาผูม้ คี ณ
ุ สมบัติ
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
ปฏิบตั งิ านของพนักงานแต่ละคน และสอดคล้องกับค่าเฉลีย่ ของอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนพนักงานจะต้องเหมาะสมกับการ
ขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทฯ
ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานจะเชื่อมโยงกับการวัดผลการด�าเนินงานของพนักงานทุกระดับในรูปของดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน
หรือ KPI ซึ่งพนักงานแต่ละคนต้องก�าหนด KPI ของตนเองพร้อมน�าเสนอแผนด�าเนินงานหรือ Action Plan ต่อผู้บังคับบัญชาตามสายการ
บังคับบัญชา ซึง่ การขึน้ เงินเดือนประจ�าปีและการจ่ายโบนัสประจ�าปีจะขึน้ อยูก่ บั ผลการด�าเนินงานตาม KPI ประกอบกับการประเมินผลการ
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
ปี 2562
น ยงาน

งน

น

น ย 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

752.16

161.13

23.98

937.27

รวม

3. สวัสดิการพนักงาน
การพัฒนาคุณภาพชีวติ การท�างานให้ดขี นึ้ นอกจากการจัดให้มสี วัสดิการต่างๆ ให้กบั พนักงานตามทีก่ ฎหมายก�าหนดแล้ว บริษทั ฯได้มกี าร
ปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพิ่มเติม อาทิเช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ( ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ทันตกรรม สายตา)
ห้องพยาบาล การประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ และการตรวจสุขภาพประจ�าปี สวัสดิการเงินช่วยเหลือและอื่นๆ (เช่น เงินช่วยเหลือกรณี
พนักงานเสียชีวิต และกรณีบิดา มารดา บุตร หรือ คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส
กรณีพนักงานอุปสมบท การจัดหาแหล่งเงินกูซ้ อื้ บ้านในอัตราดอกเบีย้ พิเศษ เป็นต้น) การให้สว่ นลดพิเศษในกิจกรรมของบริษทั ฯ แล้วแต่กรณี
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
ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการลดหย่อนทางภาษีตา่ งๆ ได้ตลอดเวลา โดยก�าหนดให้มรี ะบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการและสอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน
ของบริษัทฯ และแนวทางที่ก�าหนดในคู่มือสวัสดิการอย่างครบถ้วนและสม�่าเสมอ
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ะ ร าร

นาง า
า า ร ง
ร �นกรรมก�รบรห�รก ม

นาย
ป น
ร �นเจ�หน�ที่บรห�รก ท
รกจม
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)
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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 - ปัจจุบนั
2541 - ปัจจุบนั
ก.ค. 2554 - 13 ก.ค. 2557
2548 - ก.ค. 2554
2541 - 2551

บริษทั อืน่

21 ธ.ค. 2562 - ปัจจุบนั
11 เม.ย. 2561 - ปัจจุบนั
12 ม.ค. 2561 - ปัจจุบนั
7 ธ.ค. 2560 - ปัจจุบนั
31 พ.ค. 2560 - ปัจจุบนั
2552 - ปัจจุบนั
2548 - ปัจจุบนั
2544 - ปัจจุบนั
2541 - ปัจจุบนั

ประธานทีป่ รึกษาบริษทั
บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริษทั
บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
ประธานทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริหาร
บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษทั จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ จ�ากัด
กรรมการ
บริษทั จีดเี อช ห้าห้าเก้า จ�ากัด
กรรมการ (กรรมการผูม้ อี า� นาจลงนาม)
บริษทั จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการผูม้ อี า� นาจลงนาม
บริษทั จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ จ�ากัด
(เดิมชือ่ บริษทั จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ จ�ากัด)
ประธานกรรมการบริษทั
บริษทั เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด
กรรมการ
บริษทั ร่วมฟ้าเดียวกัน จ�ากัด
กรรมการ
บริษทั ตรีนาคา จ�ากัด
กรรมการ
บริษทั เกิดฟ้า จ�ากัด
กรรมการ
บริษทั โกลบอล มิวสิค แอนด์ มีเดีย (ประเทศจีน)
จ�ากัด

2541 - ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ / ผูก้ อ่ ตัง้
มูลนิธดิ า� รงชัยธรรม
2530 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บริษทั ร่วมฟ้า จ�ากัด
21 ธ.ค. 2560 - 20 ธ.ค. 2562 ประธานกรรมการบริษทั
บริษทั จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ จ�ากัด
เม.ย. 2558 - 9 ธ.ค. 2562 กรรมการ
บริษทั จุดตัง้ ต้น จ�ากัด (เสร็จช�าระบัญชี)
พ.ย. 2554 - 4 ธ.ค. 2562
ประธานกรรมการบริษทั
บริษทั จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช้อปปิง้ จ�ากัด
2552 - 26 ธ.ค. 2561
รองประธานกรรมการ
บริษทั แฟมมิล่ี โนฮาว จ�ากัด (เลิกกิจการ)
2545 - 12 พ.ย. 2561
กรรมการ
“บริษทั เอช.วาย.อินฟินทิ จ�ากัด
(เดิมชือ่ บริษทั โฮวยู จ�ากัด) (เสร็จช�าระบัญชี)”
2551 - 30 มิ.ย. 2560
ประธานทีป่ รึกษาบริษทั
บริษทั จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)
มี.ค. 2555 - ก.ย. 2555
กรรมการ
บริษทั จีเอ็มเอ็ม แซท จ�ากัด
2548 - 2552
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
บริษทั จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)
2545 - 2552
ประธานกรรมการ
บริษทั จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)
2550 - 2551
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริหาร
บริษทั จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)
2548 - 2550
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
บริษทั จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)
2545 - 2550
ประธานกรรมการบริหาร
บริษทั จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)
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รองประธานกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง
25 มีนาคม 2537

คุณวุฒิทางการศึกษา
•

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

1,750,240 หุ้น (0.21%)
รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน

13 พ.ค. 2560 - ปัจจุบนั
พ.ค. 2555 - ปัจจุบนั
ก.พ. 2555 - ปัจจุบนั
2551 - ปัจจุบนั
2548 - ปัจจุบนั
มี.ค. 2537 - ปัจจุบนั
2552 - พ.ค. 2555
2552 - ก.พ. 2555

บริษทั อืน่

17 ส.ค. 2561 - ปัจจุบนั
18 เม.ย. 2561 - ปัจจุบนั
29 มี.ค. 2561 - ปัจจุบนั
29 มี.ค. 2561 - ปัจจุบนั
19 เม.ย. 2560 - ปัจจุบนั
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รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหารกลุม่
บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่
บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการบริษทั
บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการ (ผูม้ อี า� นาจลงนาม)
บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหารร่วม
บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารร่วม
บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

21 ก.ค. 2559 - ปัจจุบนั
15 ก.ค. 2559 - ปัจจุบนั
15 ก.ค. 2559 - ปัจจุบนั
15 ก.ค. 2559 - ปัจจุบนั
14 ธ.ค. 2558 - ปัจจุบนั
27 พ.ค. 2558 - ปัจจุบนั
ก.ค. 2556 - ปัจจุบนั
ต.ค. 2555 - ปัจจุบนั
ต.ค. 2553 - ปัจจุบนั

กรรมการ
บริษทั โอเอสพี ทีวี จ�ากัด
กรรมการ
บริษทั จี เอส-วัน จ�ากัด
กรรมการ
บริษทั ทีนทอล์ค จ�ากัด
กรรมการ
บริษทั เอ็กแซ็กท์ จ�ากัด
กรรมการ
บริษทั แซท เทรดดิง้ จ�ากัด

ก.ค. 2548 - ปัจจุบนั
เม.ย. 2547 - ปัจจุบนั
2547 - ปัจจุบนั
ก.ค. 2546 - ปัจจุบนั

กรรมการ
บริษทั กูด๊ ธิงแฮพเพ่น จ�ากัด
กรรมการ
บริษทั สวัสดีทวีสขุ จ�ากัด
กรรมการ
บริษทั เสียงดีทวีสขุ จ�ากัด
กรรมการ
บริษทั นาดาว บางกอก จ�ากัด
กรรมการ
บริษทั จีดเี อช ห้าห้าเก้า จ�ากัด
กรรมการ
บริษทั งานดีทวีสขุ จ�ากัด
กรรมการ
บริษทั ดิจสิ ตรีม จ�ากัด
กรรมการ
บริษทั จีดซี ี จ�ากัด
กรรมการ
บริษทั จีอาร์ โวคอล สตูดโิ อ จ�ากัด
กรรมการ
บริษทั แฟนทีวี จ�ากัด
กรรมการ
บริษทั ซีเนริโอ จ�ากัด
กรรมการ
บริษทั ดีทอล์ค จ�ากัด
กรรมการ
บริษทั ดิจติ อล อาร์มส์ จ�ากัด

พ.ค. 2543 - ปัจจุบนั

กรรมการ
บริษทั จีเอ็มเอ็ม โฮลดิง้ จ�ากัด
ธ.ค. 2541 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บริษทั จีเอ็มเอ็ม ดิจติ อล โดเมน จ�ากัด
พ.ย. 2541 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บริษทั เอ็มจีเอ จ�ากัด
พ.ย. 2541 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บริษทั แกรมมี่ พับลิชชิง่ เฮ้าส์ จ�ากัด
ส.ค. 2541 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บริษทั จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิง่ อินเตอร์
เนชัน่ แนล จ�ากัด
2541 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บริษทั โกลบอล มิวสิค แอนด์ มีเดีย (ประเทศจีน) จ�ากัด
ส.ค. 2539 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บริษทั เมจิค ฟิลม์ จ�ากัด
พ.ย. 2538 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บริษทั มอร์ มิวสิค จ�ากัด
ก.ย. 2537 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บริษทั เอ็กซ์ทรอกาไนเซอร์ จ�ากัด
ก.พ. 2549 - 2 มี.ค. 2563 กรรมการ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม กู๊ดส์ จ�ากัด
เม.ย. 2547 - 27 มิ.ย. 2562 กรรมการ
บริษทั จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ�ากัด
(เลิกกิจการและอยูร่ ะหว่างการช�าระบัญชี)
พ.ย. 2541 - 5 ส.ค. 2562
กรรมการ
บริษทั ดิจติ อล เจน จ�ากัด (เสร็จช�าระบัญชี)
ม.ค. 2540 - 5 ส.ค. 2562
กรรมการ
บริษทั จีเอ็มเอ็ม สตูดโิ อ จ�ากัด (เสร็จช�าระบัญชี)
ส.ค. 2542 - 24 ก.ย. 2561
กรรมการ
บริษทั จี บรอดคาสท์ จ�ากัด
(เดิมชือ่ บริษทั มีฟา้ จ�ากัด)
20 เม.ย. 2561 - 24 ก.ย. 2561 กรรมการ
บริษทั เช้นจ์2561 จ�ากัด
4 เม.ย. 2561 - 24 ก.ย. 2561 กรรมการ
บริษทั เอ-ไทม์ มีเดีย จ�ากัด
4 เม.ย. 2561 - 24 ก.ย. 2561 กรรมการ
บริษทั จีเอ็มเอ็ม ทีวี จ�ากัด

4 เม.ย. 2561 – 20 ก.ย. 2561 ประธานกรรมการบริษทั / กรรมการ
บริษทั จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)
4 เม.ย. 2561 - 20 ก.ย. 2561 กรรมการ
บริษทั จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ�ากัด
4 เม.ย. 2561 - 14 ก.ย. 2561 กรรมการ
บริษทั จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ จ�ากัด
(เดิมชือ่ บริษทั จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ จ�ากัด)
ส.ค. 2558 - 12 ม.ค. 2561 กรรมการ
บริษทั เอ-ไทม์ มีเดีย จ�ากัด
ส.ค. 2558 - 12 ม.ค. 2561 กรรมการ
บริษทั จีเอ็มเอ็ม ทีวี จ�ากัด
2558 - 12 ม.ค. 2561
กรรมการ
บริษทั จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)
ก.ย. 2556 - 12 ม.ค. 2561 กรรมการ
บริษทั จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ�ากัด
ส.ค. 2558 -7 ธ.ค. 2560
กรรมการ
บริษทั จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ จ�ากัด
พ.ค. 2553 - 2 มิ.ย. 2560
กรรมการ
บริษทั แอ็กซ์ สตูดโิ อ จ�ากัด
ก.ย. 2558 - 1 มิ.ย. 2560
กรรมการ
บริษทั เอ็กแซ็กท์ ซีเนริโอ จ�ากัด
ก.ย. 2556 - 1 มิ.ย. 2560
กรรมการ
บริษทั จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จ�ากัด
21 ก.ค. 2558 - 31 พ.ค. 2560 กรรมการ
บริษทั เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด
ก.ย. 2558 - 3 มี.ค. 2560
กรรมการ
บริษทั มีมติ ิ จ�ากัด
ก.ย. 2547 - 20 ม.ค. 2559 กรรมการ
บริษทั รักดี ทวีสขุ จ�ากัด (เสร็จช�าระบัญชี)
พ.ย. 2541 - 31 ม.ค. 2560 กรรมการ
บริษทั จีทเี อช ออน แอร์ จ�ากัด (เสร็จช�าระบัญชี)
ก.ค. 2548 - 1 ก.ค. 2558
กรรมการ
บริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ�ากัด (มหาชน)
2546 - 2551
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริษทั / ทีป่ รึกษาคณะ
กรรมการบริหาร
บริษทั จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)

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

•
•

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน
พ.ค. 2559 - ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ
บริษทั เอพี (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน)
13 พ.ย. 2558 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
ส.ค. 2558 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
บริษทั บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
มี.ค. 2556 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
ธ.ค. 2555 - 18 เม.ย. 2561 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ฟอร์จนู พาร์ท อินดัสตรี้ จ�ากัด (มหาชน)
มี.ค. 2556 - 13 พ.ย. 2558 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการ
2552 - 2555
บริษทั ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)
2551 - 2554
กรรมการ
บริษทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

บริษทั อืน่

20 ม.ค. 2561 - ปัจจุบนั
ต.ค. 2558 - ปัจจุบนั
ต.ค. 2558 - ปัจจุบนั
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รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

ประธานกรรมการบริษทั
บริษทั ฟังก์ชนั่ อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ากัด
ประธานบริษทั
บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ�ากัด
ทีป่ รึกษา
สถาบัน Organization for Researches in art,
culture, urban and leisure development (ORAC)
ประเทศญีป่ นุ่

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-

พ.ค. 2559 - 2560

ประธานกรรมการ
บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม
ม.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2558 รองปลัดกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
ก.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2558 ประธานคณะกรรมการ
ธนาคารเพือ่ การส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย
เม.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2558 กรรมการ
บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ากัด
ต.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2558 ประธานกรรมการ
บริษทั ธนารักษ์พฒั นาสินทรัพย์ จ�ากัด
2553 - 30 ก.ย. 2558
ประธานคณะกรรมการ
สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
2554 - ธ.ค. 2557
อธิบดี
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
2554 - มิ.ย. 2557
ประธานคณะกรรมการ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
2553 - 2554
กรรมการ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ส�านักงาน ก.ล.ต.
2553 - 2554
ผูอ้ า� นวยการ
ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
2552 - 2553
รองปลัดกระทรวง
กระทรวงการคลัง
2549 - 2550
ผูต้ รวจราชการ
กระทรวงการคลัง
2541 - 2547
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน

13 พ.ย. 2558 - ปัจจุบนั

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
13 พ.ค. 2558 - ปัจจุบนั
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
13 พ.ค. 2558 - ปัจจุบนั
กรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
29 เม.ย. 2558 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบนั
กรรมการ
ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบนั
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
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติการฝึกอบรม

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

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

บริษัทอื่น

3 ก.ย. 2561 - ปัจจุบนั

กรรมการ
บริษัท อัลฟ่า แอบโซลูท จ�ากัด
2553 - ปัจจุบนั
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 มิ.ย. 2545 กรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2543 - 2545
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จ�ากัด

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

43

นาย น ร า

ย รง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

าย 56 ปี

วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง

ประวัติการฝึกอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

•

•

•

13 พฤศจิกายน 2558
•

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า Purdue University
สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า Purdue University
สหรัฐอเมริกา
Chartered Financial Analyst (CFA), CFA Institute
สหรัฐอเมริกา (2544)

•

•

•
•

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 - ปัจจุบนั
พ.ค. 2561 - ปัจจุบนั
พ.ย. 2558 - ปัจจุบนั
ต.ค. 2558 - ธ.ค. 2561

บริษัทอื่น

ก.ค. 2559 - ปัจจุบนั
2559 - ปัจจุบนั
พ.ค. 2558 - ปัจจุบนั
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รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริษทั และ กรรมการอิสระ
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริษทั และ กรรมการอิสระ
บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
(มหาชน)

พ.ค. 2558 - พ.ย. 2559

กรรมการอิสระ
บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส
จ�ากัด
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
กลุ่มเซ็นทรัล
กรรมการอิสระ
ธนาคาร ยูโอบี จ�ากัด (มหาชน)

ก.พ. 2549 - ก.พ. 2557

เม.ย. 2558 - ก.ค. 2559
2558 - 2559
พ.ค. 2558 - เม.ย. 2559
ส.ค. 2554 - เม.ย. 2558

ทีป่ รึกษา
บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จ�ากัด
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรรมการ
บริษัท ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย จ�ากัด
ทีป่ รึกษาอาวุโส
บริษัท เดอะควอนท์กรุ๊ป จ�ากัด
รองผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

นาย รา ร ง

าง ร าย

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

ปี

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
เนติบณั ฑิตไทย จากส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณั ฑิตยสภา
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 - ปัจจุบนั

บริษัทอื่น

พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน
ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน
ม.ค. 2560 - ปัจจุบนั
ม.ค. 2559 - ส.ค. 2562
ม.ค. 2558 - มิ.ย. 2562
ม.ค. 2555 - ธ.ค. 2558

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /กรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการ (ผูม้ อี า� นาจลงนาม)
บริษทั เฮอร์เบิรธ์ สมิธ ฟรีฮลิ ส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
ทนายความหุ้นส่วน
บริษทั เฮอร์เบิรธ์ สมิธ ฟรีฮลิ ส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
อาจารย์ผบู้ รรยาย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ทนายความหุน้ ส่วน
บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จ�ากัด
กรรมการสมาคมนิสิตเก่าคณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทนายความอาวุโส
บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จ�ากัด

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

กรรมการ

า

ะย

ย น าย 66 ปี

วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง

ประวัติการฝึกอบรม (ต่อ)

คุณวุฒิทางการศึกษา

•

24 มิถุนายน 2558
•
•

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
หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
รุน่ 30/2561 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 225/2559
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

•

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 - ปัจจุบนั
26 ก.พ. 2559 - ปัจจุบนั
24 มิ.ย. 2558 - ปัจจุบนั
เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน
2558 - 2560

บริษัทอื่น

ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน
มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน
ส.ค. 2561 - ปัจจุบนั
2560 - ปัจจุบนั
2560 - ปัจจุบนั
8 ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั

25 ม.ค. 2559 - ปัจจุบนั
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รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท เทคโนเมดิคัล จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
บริษัท ล�่าสูง (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
ทีป่ รึกษา
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริษัท บริษัท เอ ็องซ์ จ�ากัด
อุปนายก สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการ กองทุนเพือ่ ผูป้ ว่ ยและโรงพยาบาล
มูลนิธสิ มเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการอิสระ บริษัท บางจาก รีเทล จ�ากัด
กรรมการ บริษทั เอ อ็ งซ์ จ�ากัด
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เ อร่า จ�ากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จ�ากัด
(มหาชน))
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท แอ็ดไวเซอร์ แอนด์ บียอนด์ จ�ากัด

15 ก.ย. 2558 - ปัจจุบนั

ทีป่ รึกษา คณะอนุกรรมการฝ่ายยุทธศาสตร์
Thailand Institute of Nuclear Technology
(Public Organization)
25 ก.ค. 2557 - ปัจจุบนั
ประธานมูลนิธิ
มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่ง
ประเทศไทย
ก.ค. 2556 - ปัจจุบนั
ทีป่ รึกษาบริษทั
บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จ�ากัด
(เดิมชื่อ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จ�ากัด
เปลี่ยนแปลงเมื่อ 22 พ.ค. 2560)
2540 - ปัจจุบนั
กรรมการจัดหาและส่งเสริมผูใ้ ห้โลหิตแห่ง
สภากาชาดไทย และประธานอนุกรรมการรณรงค์
เพิม่ ผูบ้ ริจาคโลหิต สภากาชาดไทย
15 ก.ย. 2558 - มิ.ย. 2562 ประธานอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบ
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 ทีป่ รึกษาบริษทั
บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จ�ากัด
ต.ค. 2550 - 13 มี.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

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

ประวัติการฝึกอบรม
•

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

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

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน
ก.ค. 2557 - ปัจจุบนั

พ.ย. 2553 - ปัจจุบนั
พ.ย. 2548 - ปัจจุบัน

บริษัทอื่น

5 มี.ค. 2562 - ปัจจุบนั
18 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน
29 มี.ค. 2561 - ปัจจุบนั
5 มิ.ย. 2560 - ปัจจุบนั
ม.ค. 2559 - ปัจจุบนั
ธ.ค. 2553 - ปัจจุบนั
ธ.ค. 2553 - ปัจจุบนั
ธ.ค. 2553 - ปัจจุบนั
พ.ย. 2553 - ปัจจุบนั
พ.ย. 2553 - ปัจจุบัน
พ.ย. 2553 - ปัจจุบนั
พ.ย. 2553 - ปัจจุบนั
พ.ย. 2553 - ปัจจุบนั
พ.ย. 2553 - ปัจจุบนั
พ.ย. 2553 - ปัจจุบนั
พ.ย. 2553 - ปัจจุบนั
พ.ย. 2553 - ปัจจุบนั
ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน
ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน
ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน
ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน
ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน
ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการ (ผูม้ อี า� นาจลงนาม)
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาบริษัท
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ดิจิสตรีม จ�ากัด
กรรมการ บริษัท จี เอส-วัน จ�ากัด
กรรมการ บริษัท จีดีซี จ�ากัด
กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ�ากัด
กรรมการ บริษัท เสือติดปีก ครับ จ�ากัด
กรรมการ บริษัท เอ็มจีเอ จ�ากัด
กรรมการ บริษัท จีอาร์ โวคอล สตูดิโอ จ�ากัด
กรรมการ บริษัท เมจิค ฟิล์ม จ�ากัด
กรรมการ บริษัท เอ-ไทม์ ทราเวิลเลอร์ จ�ากัด
กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม โฮลดิ้ง จ�ากัด
กรรมการ บริษัท ดีทอล์ค จ�ากัด
กรรมการ บริษัท แกรมมี่ พับลิชชิ่ง เฮ้าส์ จ�ากัด
กรรมการ บริษัท .จี บรอดคาสท์ จ�ากัด
(เดิมชื่อ บริษัท มีฟ้า จ�ากัด)
กรรมการ บริษัท ดิจิตอล อาร์มส์ จ�ากัด
กรรมการ บริษัท เอ็กซ์ทรอกาไนเซอร์ จ�ากัด
กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล โดเมน จ�ากัด
กรรมการ บริษัท มอร์ มิวสิค จ�ากัด
กรรมการ บริษัท เกิดฟ้า จ�ากัด
กรรมการ บริษัท ทีน ทอล์ก จ�ากัด
กรรมการ บริษัท ร่วมฟ้า จ�ากัด
กรรมการ บริษัท ตรีนาคา จ�ากัด
กรรมการ บริษัท เอ็กแซ็กท์ จ�ากัด
กรรมการ บริษัท แฟนทีวี จ�ากัด

ก.ค. 2552 - ปัจจุบัน
28 ม.ค. 2551 - ปัจจุบัน
ก.พ. 2550 - ปัจจุบัน
พ.ย. 2553 - 2 มี.ค. 2563
เม.ย. 2558 – 9 ธ.ค. 2562
17 เม.ย.2561 - 5 ส.ค. 2562
พ.ย. 2553 - 5 ส.ค. 2562
พ.ย. 2553 - 27 มิ.ย. 2562
ต.ค. 2553 - 12 พ.ย.2561
พ.ย. 2553 -12 ม.ค. 2561
ต.ค. 2553 - 12 ม.ค. 2561
พ.ย. 2553 -12 ม.ค. 2561
ธ.ค. 2553 - 30 มิ.ย. 2560
ธ.ค. 2553 - 20 ต.ค. 2559
ต.ค. 2553 - 13 มิ.ย. 2559
พ.ย. 2553 - 20 ม.ค. 2559
ก.ย. 2553 - พ.ย. 2558
พ.ค. 2553 - ก.ย. 2558
ธ.ค. 2553 - 4 ส.ค. 2558
ธ.ค. 2553 - 4 ส.ค. 2558
พ.ย. 2553 - 4 ส.ค. 2558
พ.ย. 2553 - 4 ส.ค. 2558
ธ.ค. 2553 - 1 ก.ค. 2558
เม.ย. 2553 - 2557

กรรมการ บริษัท ร่วมฟ้าเดียวกัน จ�ากัด
กรรมการ / เหรัญญิก มูลนิธิด�ารงชัยธรรม
กรรมการ บริษัท ยู สตาร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
กรรมการ บริษทั จีเอ็มเอ็ม กูด๊ ส์ จ�ากัด
(เดิมชือ่ บริษทั จีเอ็มเอ็ม ฟิตเนสคลับ จ�ากัด)
กรรมการ บริษทั จุดตัง้ ต้น จ�ากัด (เสร็จช�าระบัญชี)
กรรมการ บริษทั ดิจติ อล เจน จ�ากัด (เสร็จช�าระบัญชี)
กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอ จ�ากัด
(เสร็จช�าระบัญชี)
กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ�ากัด
(เลิกกิจการและอยู่ระหว่างการช�าระบัญชี)
กรรมการ “บริษัทเอช.วาย.อินฟินิท จ�ากัด
(เดิมชื่อ บริษัท โฮวยู จ�ากัด) (เสร็จช�าระบัญชี)”
กรรมการ บริษทั จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จ�ากัด
กรรมการ บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จ�ากัด
ทีป่ รึกษา บริษทั จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท บลิส พับลิชชิ่ง จ�ากัด (เสร็จช�าระบัญชี)
กรรมการ
บริษทั โฮวยู เซ็นทรัลเวิลด์ จ�ากัด (เสร็จช�าระบัญชี)
กรรมการ
บริษัท รักดี ทวีสุข จ�ากัด (เสร็จช�าระบัญชี)
กรรมการ บริษัท เอ เจน อีเว้นท์ เอเจนซี่ จ�ากัด
กรรมการ บริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จ�ากัด
กรรมการ บริษัท อิน พับลิชชิ่ง จ�ากัด
กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไทมส์ จ�ากัด
กรรมการ บริษัท อิมเมจ พับลิชชิ่ง จ�ากัด
กรรมการ บริษทั จีเอ็มเอ็ม อินเตอร์ พับลิชชิง่ จ�ากัด
กรรมการ
บริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท อิมเมจ ออน แอร์ จ�ากัด
รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)
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นาง าย

ย น ร

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

ย ยา าย 6 ปี

วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง
16 กรกฎาคม 2545

คุณวุฒิทางการศึกษา
•
•

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

120 หุ้น (0.00%)
รวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 59 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ

ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสาร
มวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน
2545 - ปัจจุบนั

2552 - 28 ก.พ. 2562
ม.ค. 2560 - 27 ก.พ. 2561
พ.ค. 2555 - 27 ก.พ. 2561
ต.ค. 2557 - ธ.ค. 2559

ก.พ. 2555 - ก.ค. 2557
2552 - พ.ค. 2555
2532 - ก.พ. 2552

บริษัทอื่น

20 เม.ย. 2561- ปัจจุบนั

กรรมการ (ผูม้ อี า� นาจลงนาม)
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร สายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม มีเดีย
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการบริหารกลุม่
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม
แชนแนล ดิจิทัลทีวี
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
(เปลีย่ นชือ่ สายธุรกิจเป็น จีเอ็มเอ็ม มีเดีย)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร สายธุรกิจสือ่
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหารร่วม
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษัท เช้นจ์ 2561 จ�ากัด
29 มี.ค. 2561- ปัจจุบนั
รองประธานกรรมการ
บริษทั จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ จ�ากัด
(เดิมชือ่ บริษทั จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ จ�ากัด)
กรรมการ
7 ธ.ค. 2560- ปัจจุบนั
บริษทั จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ จ�ากัด
(เดิมชือ่ บริษทั จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ จ�ากัด)
กรรมการ
2550 - ปัจจุบนั
บริษัท เอ-ไทม์ ทราเวิลเลอร์ จ�ากัด
21 ธ.ค. 2560 - 29 มี.ค. 2561 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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 บริษทั จีเอ็มเอ็ม 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
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

ส.ค. 2558 - 30 มี.ค. 2561
ต.ค. 2549 - 30 มี.ค. 2561
2539 - 30 มี.ค. 2561
มี.ค. 2555 - 29 มี.ค. 2561
ก.พ. 2552 - 29 มี.ค. 2561

กรรมการ บริษัท ดีทอล์ค จ�ากัด
กรรมการ บริษัท ดิจิตอล อาร์มส์ จ�ากัด
กรรมการ บริษทั จีเอ็มเอ็ม ดิจติ อล โดเมน จ�ากัด
กรรมการ บริษัท จีดีซี จ�ากัด
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
บริษทั อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ�ากัด (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)

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

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

คุณวุฒิทางการศึกษา
•

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (Advertising)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน

13 พ.ค. 2560 - ปัจจุบนั
13 พ.ค. 2560 - ปัจจุบนั
28 เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน
1 ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน
26 ก.พ. 2559 - ปัจจุบนั
ม.ค. 2559 - ธ.ค. 2559

บริษัทอื่น

เม.ย. 2561 - ปัจจุบนั
21 พ.ค. 2561 - ปัจจุบนั
21 พ.ค. 2561 - ปัจจุบนั
18 เม.ย. 2561 - ปัจจุบนั
18 เม.ย. 2561 - ปัจจุบนั

กรรมการบริหารความเสีย่ ง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการ (ผู้มีอ�านาจลงนาม)
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการบริหารกลุม่
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
ทีป่ รึกษา
บริษัท SI Network จ�ากัด
กรรมการ
บริษัท กังโฮ สตูดิโอ จ�ากัด
กรรมการ
บริษัท บราโว่ สตูดิโอ จ�ากัด
กรรมการ
บริษัท จีอาร์ โวคอล สตูดิโอ จ�ากัด
กรรมการ
บริษัท แฟนทีวี จ�ากัด

28 มี.ค. 2561 - ปัจจุบนั

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 มิ.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

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

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

9,308,200 หุ้น (1.14%)
รวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 59 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ

คุณวุฒิทางการศึกษา
•

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

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน

15 พ.ค.2562 - ปัจจุบนั

18 เม.ย. 2561 - ปัจจุบนั
28 มี.ค. 2561 - ปัจจุบนั
7 ธ.ค. 2560 - ปัจจุบนั

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลยุทธ์-ธุรกิจมิวสิค 1
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
27 ก.พ. 2561 - ปัจจุบนั
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
12 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ (ผู้มีอ�านาจลงนาม)
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
27 ก.พ. 2560 - ปัจจุบนั
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 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานขาย
สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค
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 กรรมการผูจ้ ดั การ สายงานบริหารศิลปิน
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
16 มิ.ย. 2553 - 30 ก.ย. 2557 กรรมการผูจ้ ดั การ-สังกัดสนามหลวงการดนตรี
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
2554 - ธ.ค. 2555
ผูช้ ว่ ยประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร (Co – COO)
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
9 ธ.ค. 2554 - มี.ค. 2555
กรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
28 ก.ค. 2551 - 15 มิ.ย. 2553 พนักงานการตลาด
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

31 พ.ค. 2560 - ปัจจุบนั
มี.ค. 2560 - ปัจจุบนั
ม.ค. 2559 - ปัจจุบนั
ต.ค. 2555 - ปัจจุบัน
ส.ค. 2555 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
13 ก.ย. 2550 - ปัจจุบัน
ก.ย. 2562- 4 ธ.ค.2562
เม.ย. 2558 - 9 ธ.ค. 2562
24 ส.ค. 2561 – 14 มี.ค. 2562
18 เม.ย. 2561- 5 มี.ค.2562
20 เม.ย. 2561-24 ก.ย. 2561
12 ม.ค. 2561- 24 ก.ย. 2561
12 ม.ค. 2561- 24 ก.ย. 2561
12 ม.ค. 2561- 20 ก.ย. 2561
6 ธ.ค. 2560- 20 ก.ย. 2561
2554 - 12 พ.ย. 2561

11 เม.ย. 2562 - ปัจจุบนั
21 พ.ค. 2561 - ปัจจุบนั
21 พ.ค. 2561 - ปัจจุบนั

เม.ย. 2556 - 5 พ.ค. 2560
ก.พ. 2555 - ก.ย. 2555

บริษัทอื่น
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

กรรมการ บริษัท จีเอ็มพี ฟู้ดส์ จ�ากัด
กรรมการบริษัท กังโฮ สตูดิโอ จ�ากัด
กรรมการ บริษัท บราโว่ สตูดิโอ จ�ากัด

กรรมการ บริษัท แฟนทีวี จ�ากัด
กรรมการ บริษัท ที่ฟ้า สตูดิโอ จ�ากัด
กรรมการ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จ�ากัด
(เดิมชือ่ บริษทั จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ จ�ากัด)
กรรมการ บริษทั เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด
กรรมการ บริษัท แซท เทรดดิ้ง จ�ากัด
กรรมการ บริษัท เสือติดปีกครับจ�ากัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซท เทรดดิ้ง จ�ากัด
กรรมการ บริษัท ยูสตาร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
กรรมการ บริษัท เกิดฟ้า จ�ากัด
กรรมการ บริษัท ร่วมฟ้า จ�ากัด
กรรมการ บริษัท ร่วมฟ้าเดียวกัน จ�ากัด
กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิด�ารงชัยธรรม
กรรมการ บริษทั จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช้อปปิง้ จ�ากัด
กรรมการ บริษทั จุดตัง้ ต้น จ�ากัด (เสร็จช�าระบัญชี)
กรรมการ บริษัท พราว โปรเจ็คท์ วัน จ�ากัด
กรรมการ บริษัท ดิจิสตรีม จ�ากัด
กรรมการ บริษทั เช้นจ์2561 จ�ากัด
กรรมการ บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จ�ากัด
กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จ�ากัด
กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ�ากัด
กรรมการ บริษทั จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการ
“บริษัท เอช.วาย.อินฟินิท จ�ากัด
(เดิมชื่อ บริษัท โฮวยู จ�ากัด) (เสร็จช�าระบัญชี)”
กรรมการ บริษัท ทรี-อาร์ดี จ�ากัด
ผูอ้ า� นวยการสายงานการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ�ากัด

นาย

ป น

าย 5 ปี

กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารกลุ่ม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์ ธุรกิจมิวสิค 2

วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง

ประวัติการฝึกอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

(เป็นผู้บริหาร)
27 กุมภาพันธ์ 2561
•

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

•

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

-ไม่มี-

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน

15 พ.ค. 2562 - ปัจจุบนั
ก.พ. 2561 - ปัจจุบนั
ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน
2560 - 14 พ.ค. 2562
2559 - 2560
2557 - 2559
2550 - 2557

บริษัทอื่น

21 พ.ค. 2561 - ปัจจุบนั
21 พ.ค. 2561 - ปัจจุบนั
18 เม.ย. 2561 - ปัจจุบนั
18 เม.ย. 2561 - ปัจจุบนั

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลยุทธ์-ธุรกิจมิวสิค 2
บริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการบริหารกลุ่ม
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานธุรกิจจีเอ็ม
เอ็ม มิวสิค
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร สายงานธุรกิจเพลง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
รองประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ า� นวยการสายงานบัญชี
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท กังโฮ สตูดิโอ จ�ากัด
กรรมการ
บริษัท บราโว่ สตูดิโอ จ�ากัด
กรรมการ
บริษัท จีอาร์ โวคอล สตูดิโอ จ�ากัด
กรรมการ
บริษัท แฟนทีวี จ�ากัด

10 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน

กรรมการ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม กู๊ดส์ จ�ากัด
28 มี.ค. 2561 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บริษัท ที่ฟ้า สตูดิโอ จ�ากัด
2558 - ปัจจุบนั
กรรมการบริษทั
บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จ�ากัด
2558 - ปัจจุบนั
กรรมการบริษทั
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ากัด
2549 - 27 มิ.ย.2562
กรรมการบริษทั
บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ�ากัด
(เลิกกิจการและอยู่ระหว่างการช�าระบัญชี)
2555 - มี.ค. 2561
กรรมการบริษทั
บริษัท ทีนทอล์ค จ�ากัด
2557 - 2560
กรรมการบริษทั
บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จ�ากัด (เลิกกิจการ)
19 ส.ค. 2558 - 1 มิ.ย. 2560 กรรมการบริษทั
บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จ�ากัด
2556 - 1 มิ.ย. 2560
กรรมการบริษทั
บริษัท เอ็กแซ็กท์ ซีเนริโอ จ�ากัด
3 ก.ย. 2559 - 3 มี.ค. 2560 กรรมการบริษัท
บริษัท มีมิติ จ�ากัด
2555 - เม.ย. 2560
กรรมการบริษัท
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ�ากัด
2554 - 31 ม.ค. 2560
กรรมการบริษัท
บริษทั จีทเี อช ออน แอร์ จ�ากัด (เสร็จช�าระบัญชี)

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

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-

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน

26 ก.พ. 2559 - ปัจจุบนั
12 ม.ค. 2559 - ปัจจุบนั
12 ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน
2556 - ส.ค. 2558
2555 - 2556

บริษัทอื่น

17 ส.ค. 2561 - ปัจจุบนั
21 พ.ค. 2561 - ปัจจุบนั
21 พ.ค. 2561 - ปัจจุบนั
28 มี.ค. 2561 - ปัจจุบนั
18 มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน
18 มี.ค. 2559 - ก.ย. 2562

กรรมการบริหารความเสีย่ ง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการบริหารกลุม่
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร / ผู้อ�านวยการอาวุโสสาย
งานการเงินและบัญชี
บริษัท แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
ผูอ้ า� นวยการอาวุโสสายงานการเงินและบัญชี
บริษัทในเครือบริษัทแพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด
(มหาชน)
ซึ่งในภายหลังได้ควบรวมกิจการเป็นกลุ่ม
บมจ. แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการบริษทั บริษัท โอเอสพี ทีวี จ�ากัด
กรรมการบริษทั บริษัท กังโฮ สตูดิโอ จ�ากัด
กรรมการบริษทั บริษัท บราโว่ สตูดิโอ จ�ากัด
กรรมการบริษทั บริษัท ที่ฟ้า สตูดิโอ จ�ากัด
กรรมการบริษัท บริษัท แซท เทรดดิ้ง จ�ากัด
กรรมการบริษทั
บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช้อปปิ้ง จ�ากัด
18 มี.ค. 2559 - 27 มิ.ย. 2562 กรรมการบริษทั
บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ�ากัด
(เลิกกิจการและอยู่ระหว่างการช�าระบัญชี)
18 มี.ค. 2559 - 5 มี.ค. 2562 กรรมการบริษทั บริษัท ดิจิสตรีม จ�ากัด
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รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

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 มี.ค. 2559 - 18 เม.ย. 2561 กรรมการบริษทั บริษัท จี เอส-วัน จ�ากัด
18 มี.ค. 2559 - 12 ม.ค. 2561 กรรมการบริษทั บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ�ากัด
18 มี.ค. 2559 - 12 ม.ค. 2561 กรรมการบริษัท บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จ�ากัด
18 มี.ค. 2559 - 12 ม.ค. 2561 กรรมการบริษัท บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จ�ากัด
18 มี.ค. 2559 - 12 ม.ค. 2561 กรรมการบริษัท
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)
18 มี.ค. 2559 - 7 ธ.ค. 2560 กรรมการบริษัท
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง จ�ากัด
18 มี.ค. 2559 - 2 มิ.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 มี.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 มี.ค. 2560 กรรมการบริษทั บริษทั มีมติ ิ จ�ากัด
ก.ย. 2558 - ธ.ค. 2558
ผูอ้ า� นวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
โรงเรียนนานาชาตินสิ ท์
2545 - 2555
ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
บริษัทยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จ�ากัด

รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)
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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
ก�าไร/(ขาดทุน)ก่อนส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัทย่อย
ก�าไร/(ขาดทุน)สุทธิส�าหรับปี

2,577.2

2,505.8

2,678.2

374.7

63.0

(349.7)

341.9

15.4

(384.3)

82.0

-

-

สินทรัพย์รวม

3,669.3

3,673.1

3,766.1

หนี้สินรวม

2,338.3

2,529.3

2,658.8

161.6

174.4

157.5

1,169.3

969.4

949.8

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%

9.31%

0.41%

-6.98%

เงินปันผล

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (ล้านหุ้น)

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

ราย ร

10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

หน่วย : ล้านบาท

6,640.2
2562

6,984.4
2561

8,861.3
2560

หน่วย : ล้านบาท

8,000
6,000
น ร ยร

4,000
2,000

3,669.3
2662

3,673.1
2661

3,766.1
2560

1.43
2562

1.18
2561

1.16
2560

0

2.00
1.50
า า
า

น

1.00
0.50
0.00

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

น ย าย ะ า ร

ารประ

ย น น จ ะ ปา ายระยะยา

ร จ

ง ร

คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดให้มีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกปี เพื่อก�าหนดเป้าหมาย
และทิศทางในการด�าเนินงานของบริษทั ฯ และปรับเปลีย่ นให้สอดคล้องเหมาะสมตามสภาวการณ์ โดยในช่วงปีทผี่ า่ นมา มีการพิจารณาทบทวนวิสยั ทัศน์
พันธกิจ และเป้าหมายระยะยาว 1 ครัง้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2562 เมือ่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 โดยมีมติให้กา� หนด วิสยั ทัศน์
พันธกิจ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทเช่นเดิมเนื่องจากยังคงมีความทันสมัยและเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบันของกลุ่มบริษัท ดังนี้

ผูนำนำทางดานธุรกิจบันเทิงครบวงจร
เพ�่อสรางความสุขใหกับผูบร�โภคทุกกลุม
ในทุกชองทางอยางไรข�ดจำกัด

ิ ั ทั น

เปนบร�ษัทชั้นนำผูสรางสรรคผลงานเปนเลิศ
ระดับสากลทั้งในและตางประเทศ

ัน กจ

เ �หม�
ร �

เปนผูผ ลิต คิดคน สรางสรรค นวัตกรรม ศิลปกรรมทางดาน ดนตร�
ภาพยนตร ละคร ซีรส�  ขาว สาระบันเทิง สือ่ พาณิชย และ ศิลปน
อยางครบวงจร (Content Provider)
เปนผูล งทุน บร�หาร จัดจำหนาย เนือ้ หาดานธุรกิจบันเทิง (Content) ผานสือ่
แบบผสมผสานทุกรูปแบบของเทคโนโลยี เพ�อ่ ถายทอดประสบการณทห่ี ลาก
หลายทางดานสาระบันเทิงใหกบั ผูบ ร�โภค กาวทันสังคมแหงอนาคต

รายงานประจำาปี 2562
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าร ป ยน ป ง ำา

นปี าน า

บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น การจัดการ หรือ การประกอบธุรกิจ อย่างมีนัยส�าคัญ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาดังนี้

พฤษภาคม •
•

สิงหาคม

•

กันยายน

•

ธันวาคม

•

มีนาคม

•

พฤษภาคม •
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ปี 256
บริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน บริษัท ทรี-อาร์ดี จ�ากัด (“3RD”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จ�านวน
90,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ให้กบั บริษทั ทีวี ไดเร็ค จ�ากัด (มหาชน) ในราคาหุน้ ละ 111.11 บาท
คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 10 ล้านบาท
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า ได้ด�าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดย
เป็นการขายหุน้ เพิม่ ทุนให้กบั บริษทั ประนันท์ภรณ์ จ�ากัด จ�านวน 19,050,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 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 เอ็นเตอร์ ไพรส์ มีต่อสถาบันการเงินใน
สัดส่วนร้อยละ 50
บริษทั ฯ ได้เข้าร่วมลงนามในสัญญาจองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนในบริษทั จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ จ�ากัด ตามมติของทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 8/2560 โดยผูจ้ องซือ้ เป็นนิตบิ คุ คลประเภทบริษทั จ�ากัด ซึง่ มี นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี และ
นายปณต สิริวัฒนภักดี เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เมื่อรวมทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นกับทุนจดทะเบียนเดิมของ จีเอ็มเอ็ม
แชนแนล เทรดดิง้ จ�านวน 800 ล้านบาท ท�าให้ จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ มีทนุ จดทะเบียนภายหลังการเพิม่ ทุนเป็น
จ�านวนทัง้ สิน้ 2,000 ล้านบาท ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ต้องด�าเนินการปรับโครงสร้างการลงทุนของกลุม่ บริษทั เพือ่ ให้มกี ลุม่ บริษทั
จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง กลายเป็นบริษัทใหญ่ ถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ประกอบด้วย (1) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล
เทรดดิง้ จ�ากัด (2) บริษทั จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ�ากัด (3) บริษทั จีเอ็มเอ็ม ทีวี จ�ากัด (4) บริษทั จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)
(5) บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จ�ากัด และ (6) บริษัท เอ-ไทม์ ทราเวิลเลอร์ จ�ากัด
บริษัทฯ ได้เข้าท�าสัญญาระงับข้อพิพาทกับบริษัท ฟ็อกซ์ เน็ตเวิร์ค กรุ๊ป เอเชีย แปซิฟิค จ�ากัด (“FO ”) ภายใต้
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในการท�าการตลาดและจัดจ�าหน่ายช่องรายการ โดยบริษัทฯ ตกลงช�าระเงินจ�านวน 10
ล้านเหรียญสหรัฐ ให้แก่ FO เพือ่ เป็นการยุตคิ ดีทมี่ กี ารฟ้องร้องในศาลแล้ว รวมทัง้ ยังเป็นการระงับการเรียกร้องเงิน
จ�านวน อืน่ ๆ ภายใต้สญั ญาทีม่ ขี อ้ พิพาทกันอยู่ ในการนี้ FO ได้ยนื่ ค�าร้องขอถอนฟ้องคดีตอ่ ศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลาง และศาลดังกล่าวได้มคี า� สัง่ อนุญาตให้ถอนฟ้องแล้ว
บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษัท ตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท จีเอ็มเอ็ม
แชนแนล เทรดดิง้ เสร็จสมบูรณ์และ ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของ จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิง้ ได้มมี ติพเิ ศษอนุมตั ิ
การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนมูลค่า 1,200 ล้านบาท และเมื่อการจดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วเสร็จ สัดส่วนการถือหุ้นใน
จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง ของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ส่วน บริษัท สิริด�ารงธรรม จ�ากัด
ซึง่ ถือหุน้ ใหญ่โดย นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี ถือหุน้ ในสัดส่วน ร้อยละ 24.99 ของทุนจดทะเบียนและ บริษทั ภักดีวฒ
ั นา
จ�ากัด ซึ่งถือหุ้นใหญ่โดย นายปณต สิริวัฒนภักดี ถือหุ้น ร้อยละ 24.99 ของทุนจดทะเบียน
ปี 256
บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จ�ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าจากบริษัท ซีเนริโอ จ�ากัด
ซึ่งเป็นบริษัทร่วมมูลค่ารวม 220 ล้านบาท ท�าให้สัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ ในกิจการร่วมค้าดังกล่าวเพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 25.50 เป็นร้อยละ 31.20
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จ�ากัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ บริษัท เช้นจ์2561
จ�ากัด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตละครโทรทัศน์ออกอากาศทางช่องดิจิตอลทีวี และ ช่องทางออนไลน์ รวมไปถึงการจัด
คอนเสิร์ต โดยมีทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว จ�านวน 20 ล้านบาท
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สิงหาคม

•

กันยายน

•

พฤศจิกายน •
•
เมษายน

•

มิถุนายน

•

สิงหาคม

•

กันยายน

•

ปี 256
จัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ บริษัท โอเอสพี ทีวี จ�ากัด เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โดยมี
ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว จ�านวน 0.13 ล้านบาท และบริษทั ฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 51 และ บริษทั จีเอ็มเอ็ม ซีเจโอ
ช้อปปิ้ง จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49
บริษทั จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ จ�ากัด ซึง่ เป็นกิจการร่วมค้าของบริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ บริษทั ย่อย ชือ่ บริษทั จีเอ็มเอ็ม
สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตละครโทรทัศน์ออกอากาศทางช่องดิจิตอลทีวี และ ช่อง
ทางออนไลน์ โดยมีทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว จ�านวน 20 ล้านบาท
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
บริษทั ฯ มีมติการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�าปี 2562 อนุมตั กิ ารน�าเงินส�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
บริษัทฯ ได้ยื่นจดทะเบียนเลิกบริษัทย่อยที่ไม่ได้ด�าเนินธุรกิจแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ จ�านวน 3 บริษัท คือ บริษัท
ดิจิตอล เจน จ�ากัด, บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ�ากัด และบริษัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอ จ�ากัด
บริษทั ฯ มีมติอนุมตั จิ า่ ยปันผลระหว่างกาลจากก�าไรสุทธิ งวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ ประมาณ 81.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62 ของก�าไรสุทธิ
ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ
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

8% 2%

รง รางราย ปี 256

นวย ลานบาท

เ

36%
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รง รางราย
ร าร ำา นน าร ย
ร จ

2562

256

าน า

256

าน า

าน า

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

847.74

12.8

912.06

13.1

729.08

8.2

1,123.26

16.9

860.23

12.3

625.96

7.1

1,123.26

16.9

860.23

12.3

625.96

7.1

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

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

1,169.47

13.2

381.70

4.3

381.70

4.3

1,551.17

17.5

รวมรายได้ เพลง
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บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
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บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

ร จ

ง

25

Dit ital T และอื่น

รวมรายได้ Di ital T และอื่น

วิทยุ
บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย

-

รวมรายได้วิทยุ
รวมรายได้ธุรกิจสื่อ ช่อง G
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ome Shoppin
บจก. จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช้อปปิ้ง

1,693.53

25.5

2,305.50

33.0

1,940.87

21.9

0.20

0.0

0.19

0.0

-

-

1,693.73

25.5

2,305.69

33.0

1,940.87

21.9

279.54

4.2

240.44

3.4

237.42

2.7

279.54

4.2

240.44

3.4

237.42

2.7

1,973.27

29.7

2,546.13

36.5

2,178.29

24.6

147.82

2.2

148.07

2.1

448.65

5.1

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

614.61

9.3

586.48

8.4

902.42

10.2

6.20

0.1

7.21

0.1

13.02

0.1

เงินปันผลรับ

4.00

0.0

ก�าไรจากการขายเงินลงทุน

5.11

0.1

1,004.00

11.3

138.72

1.6

101.06

1.1

100.0 8,861.26

100.0

บจก. โอเอสพี ทีวี
รวมรายได้ ome Shoppin

Set Top Bo และ Broadcastin
บจก. แซท เทรดดิ้ง
รวมรายได้ Set Top Bo และ Broadcastin
รวมรายได้ธุรกิจ erchandise
ร จ น

บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
บจก. เอ็กแซ็กท์

รวมรายได้ธุรกิจอื่น
ดอกเบี้ยรับ

ก�าไรที่เกิดจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
ก�าไรเสมือนขายจริงจากการลดสัดส่วนเงินลงทุนใน
การร่วมค้า
รายได้อื่น

รวมรายได้

31.83

6,640.25

0.5

106.60

100.0 6,984.36

1.5
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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
ช่องทางการจัดจ�าหน่ายทีส่ ามารถเข้าถึงผูบ้ ริโภคและสร้างรายได้ให้กบั กลุม่ บริษทั ฯมากขึน้ โดยการน�าคอนเทนต์เพลงมาปรับให้อยู่ใน
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
เป็นทีช่ นื่ ชอบและได้รบั ความนิยมอย่างต่อเนือ่ ง โดยบริษทั ฯ มีนโยบายฝึกทักษะและพัฒนาศิลปินเพือ่ เพิม่ ความสามารถทางด้านการร้องเพลง
และการแสดง เพื่อยกระดับไปสู่ความเป็นศิลปินมืออาชีพอย่างแท้จริง

1.3 ธุรกิจโชว์บิซ
ด�าเนินธุรกิจจัดงานแสดงคอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรี โดยมีรายได้หลักมาจากการจ�าหน่ายบัตร การสนับสนุนของสปอนเซอร์ และการจัด
กิจกรรมต่างๆ โดยในปี 2562 ทีผ่ า่ นมากลุม่ บริษทั ฯ ประสบความส�าเร็จในการจัดคอนเสิรต์ มากมาย ตัวอย่างเช่น Bodyslam Fest วิชาตัวเบา,
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 ที่ได้รับ
ความนิยมจากผูช้ มทัง้ ประเทศ นอกจากนีย้ งั มีเทศกาลดนตรีใหม่เพือ่ เข้าถึงฐานผูช้ มทีก่ ว้างขึน้ 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
สถาบันสอนร้องเพลงและดนตรี GR Vocal ซึง่ เป็นส่วนส�าคัญทีส่ นับสนุนธุรกิจโชว์บซิ และธุรกิจบริหารศิลปิน เพือ่ ต่อยอดและสร้างรายได้เพิม่
ให้กลุ่มธุรกิจเพลง
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แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ในฐานะผู้น�าธุรกิจเพลง บริษัทฯมุ่งมั่นขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนผ่านมาสู่ยุคใหม่ภายใต้อิทธิพลของสื่อดิจิทัล ซึ่งเปิดโอกาสให้ศิลปิน
เข้าถึงผู้ฟังทั่วโลกได้อย่างกลมกลืน และสามารถประเมินความส�าเร็จของเพลงด้วยดัชนีชี้วัดความนิยมได้อย่างชัดเจน ในปี 2562 ที่ผ่านมา
บริษัทฯ ยังคงให้ความส�าคัญและมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจดิจิทัล โดยการปรับโมเดลธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตของดิจิทัลแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น
โซเชียลมีเดีย วีดโี อสตีมมิง่ แพลตฟอร์ม และมิวสิคแอพพลิเคชัน ผ่านความร่วมมือกับผูใ้ ห้บริการแพลตฟอร์มต่างๆ อาทิเช่น YouTube, Line
TV, JOO และ iTunes เป็นต้น นอกจากนี้ การพัฒนาคอนเทนต์ที่แข็งแรงและมีคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์ความชอบหรือความสนใจของกลุ่ม
เป้าหมายนั้นถือเป็นหัวใจส�าคัญของผู้ที่เป็นคอนเทนต์โพรวายเดอร์อย่างแท้จริง ในขณะที่กระแสความนิยมศิลปินต่างประเทศท�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
สามารถเลือกซื้อสินค้าได้แม้อยู่ภายในบ้านของตนเอง โดยใช้กลยุทธ์การน�าเสนอรายการช่องโฮม ช้อปปิ้งในรูปแบบ ที่แตกต่าง 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
ก็ดี ธุรกิจโฮม ช้อปปิง้ ยังมีศกั ยภาพในการเติบโตอย่างเห็นได้ชดั โดยในปี 2563 โอ ช้อปปิง้ จะมุง่ หน้าขยายกลุม่ เป้าหมายสูค่ นรุน่ ใหม่มากขึน้
เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมานิยมซื้อสินค้าทางออนไลน์ และมุ่งเน้นธุรกิจอีคอมเมิร์ซ บริษัทฯ เชื่อว่าภาพรวมธุรกิจโฮม ช็อปปิ้ง
จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากฐานลูกค้าเดิม และการขยายฐานไปสู่ลูกค้าใหม่ให้ทั่วถึงมากขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ ให้ความส�าคัญและเตรียมความ
พร้อมรับมือกับการแข่งขัน เพื่อให้ธุรกิจนี้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนี้
• สร้างสรรค์เนือ้ หารายการโทรทัศน์ให้นา่ สนใจและมีเอกลักษณ์ ผ่านรูปแบบการน�าเสนอทีเ่ ข้าใจง่าย เพือ่ ดึงดูดความสนใจของผูบ้ ริโภคให้สงั่ ซือ้ สินค้า
•

68

การสร้างความเชื่อมั่นในการสั่งซื้อสินค้าและบริการ ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพของสินค้า การให้บริการที่ตรงตามโฆษณา การรับประกัน
คุณภาพสินค้า ระบบการขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพและระบบการช�าระเงินที่มีความปลอดภัย

รายงานประจำาปี 2562
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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
ต่อเนือ่ ง ในเนือ้ หาทีห่ ลากหลายแตกต่างกันไปแต่ยงั คงไว้ซงึ่ แบบฉบับของตัวเอง ซึง่ บริษทั ฯ มีศกั ยภาพเด่นชัดด้านบุคลากรทีมงานทีม่ คี วาม
ช�านาญ เพื่อน�าเสนอภาพยนตร์ที่มีความแปลกใหม่ และสร้างความสุขให้กับผู้ชมภาพยนตร์ไทย โดยปี 2562 มีภาพยนตร์ที่ออกฉายทั้งหมด
3 เรื่องได้แก่ “Friend Zone ระวังสิ้นสุดทางเพื่อน” “ตุ๊ดซี่ส์ แอนด์ เดอะเฟค” และ “ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ”

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ท่ามกลางดิจิทัลดิสรัปชันที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค การเติบโตอย่างรวดเร็วของดิจิทัลแพลตฟอร์ม ส่งผลให้เกิดคอนเทนต์
ครีเอเตอร์ เข้าสูต่ ลาดเพิม่ มากขึน้ ในขณะทีผ่ บู้ ริโภคมีทางเลือกและสามารถเข้าถึงคอนเทนต์ทหี่ ลากหลายมากขึน้ เช่นกัน โดยในปีทผี่ า่ นมาภาพ
รวมอุตสาหกรรมภาพยนตร์คงขยายตัว จากการขยายสาขาของโรงภาพยนต์ในต่างจังหวัดทีท่ า� ให้สามารถเข้าถึงกลุม่ ผูช้ มทีน่ ยิ มบริโภคหนัง
ไทยได้มากขึ้น ประกอบกับการเกิดขึ้นของวีดีโอสตีมมิ่งแพลตฟอร์มมากมายได้เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงผู้ชมภาพยนตร์ทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศ แนวโน้มอุตสาหกรรมในปี 2563 ค่าสือ่ โฆษณาในโรงภาพยนตร์คาดว่าจะเติบโตจากปริมาณสาขาของโรงภาพยนตร์ทมี่ ากขึน้
โดยเฉพาะในต่างจังหวัดและในประเทศเพื่อนบ้าน ผู้ประกอบการต่างมีมุมมองต่อภาพยนตร์ ไทยในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งในด้านการผลิต
การฉายทั้งในและต่างประเทศ อย่างไรก็ดี การท�าให้ภาพยนตร์ไทยประสบความส�าเร็จขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายนอกและภายในหลายประการ
ท�าให้ตอ้ งให้ความส�าคัญต่อการพิจารณาเลือกกลยุทธ์ทเี่ หมาะสม เพือ่ การสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นทีป่ ระทับใจผูช้ มและสามารถสร้างความนิยม
เพิ่มสูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง อาทิ
• เนื้อหาและบทภาพยนตร์ ต้องมีความแปลกใหม่ โดดเด่น โดยผู้เขียนบทภาพยนตร์ต้องใช้ทักษะในการเขียนทั้งภาษาหนัง ภาษาพูด
เพื่อให้สื่อความกับกลุ่มคนดูเป้าหมายได้อย่างชัดเจน
• สร้างการรับรู้ (Branding) ค่ายหนังหรือสตูดิโอเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ชมภาพยนตร์ว่าจะได้รับชมภาพยนตร์ที่มีคุณภาพอยู่เสมอ
• วิเคราะห์ทา� ความเข้าใจกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย เพือ่ ก�าหนดแนวของภาพยนตร์ เตรียมบทภาพยนตร์ ดารานักแสดงและแผนประชาสัมพันธ์
ที่เหมาะสม ที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้

2.3 ธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
เป็นธุรกิจที่ด�าเนินงานโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจ 2 ประเภท กล่าวคือ
2.3.1 ธุรกิจจัดจ�าหน่ายกล่องรับสัญญาณดาวเทียม
ด�าเนินธุรกิจจัดจ�าหน่ายกล่องรับสัญญาณดาวเทียมกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลภาคพื้นดิน กล่องรับสัญญาณอินเตอร์เนตทีวี สินค้า
ประเภทเครือ่ งเล่นเพลงพกพา (Music Box) และเครือ่ งเล่น MP3 คาราโอเกะ (Karaoke Microphone) เพือ่ สนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ
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
รายงานประจำาปี 2562
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2.3.2 ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
กลุ่มบริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจสื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมฟรีทูแอร์ออกอากาศผ่านดาวเทียมไทยคมในช่อง “แฟน มิวสิค”

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ธุรกิจกล่องรับสัญญาณทีวผี า่ นดาวเทียมเป็นสือ่ โทรทัศน์ทมี่ ฐี านผูช้ มมากทีส่ ดุ ในประเทศ อีกทัง้ ยังได้นโยบายในการออกอากาศช่องทีวี
ดิจิตอลด้วยกฎของกสทช. (Must Carry) ทั้งเจ้าของสินค้าและเอเจนซี่โฆษณาจึงยังคงให้ความสนใจในช่องทางการใช้สื่อโฆษณาผ่าน
แพลตฟอร์มโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมเพือ่ การเข้าถึงกลุม่ เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ภาพรวมธุรกิจทีวดี าวเทียมในปี
2562 จนถึงปัจจุบันอยู่ในภาวะชะลอตัว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีการสื่อสาร การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นท�าให้พฤติกรรมการ
เสพสื่อและคอนเทนต์ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงจากสื่อดั้งเดิมสู่สื่อดิจิตอลและออนไลน์ รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจและโฆษณาชะลอตัว
ส่งผลให้ผลประกอบการของทีวดี าวเทียมปรับตัวลดลงอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะในปีนี้ ผูป้ ระกอบการหันไปหารายได้จากช่องทางออนไลน์
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” โดยมีวัตถุประสงค์ ในการสร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพที่มีทั้งสาระ และความบันเทิงเพื่อตอบโจทย์ผู้ชมทุกเพศ
ทุกวัยเพือ่ มุง่ สูเ่ ป้าหมายการเป็นสถานีโทรทัศน์ชนั้ น�าของประเทศไทย (National Television) ทัง้ เรือ่ งละคร รายการวาไรตี้ รายการประกวดแข่งขัน
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�าเนินธุรกิจการผลิตรายการวิทยุเพื่อออกอากาศผ่านคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงในระบบ FM ทางเว็ปไซต์และทางโมบาย
แอพพลิเคชั่น โดยในปี 2562 มีรายการวิทยุทั้งสิ้น 3 สถานี แต่ละสถานีมีลักษณะเฉพาะ และจุดเด่นที่ต่างกันไป เพื่อให้สามารถเข้าถึงและตอบ
สนองความต้องการกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ด�าเนินธุรกิจการจัดคอนเสิร์ตที่ประสบความส�าเร็จมากมายเช่น
“4 แยกปากหวาน ตอน 2562 สีแ่ ยกครองเมือง” “Cassette Festival” “The Real Nadech Concert” “The Lyrics Of Love: Greatest Hits of Dee & Boyd”
“J ADRENALINE 360 CONCERT” เป็นต้น
าน ย

EFM “เพลงเพราะ อารมณ์ดี”
Green Wave “เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี”
Chill Online

น ะ

า

า า

ร

ร

ป าน

สถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบก
ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง / กรุงเทพฯและปริมณฑล
(FM 104.5 MHz) และ ออนไลน์ทั่วโลก (www.efm.fm,
แอพพลิเคชั่น Atime Online)
ส�านักงาน กสทช.
ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง / กรุงเทพฯและปริมณฑล
(FM 106.5 MHz) และ ออนไลน์ (www.greenwave.fm,
แอพพลิเคชั่น Atime Online )
ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง / ออนไลน์ (www.chill.fm,
แอพพลิเคชั่น Atime Online, แอพพลิเคชั่นChill
Online)

ธุรกิจผู้ผลิตคอนเทนต์
ด�าเนินธุรกิจเป็นเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ประเภท ละคร ซีรี่ส์ และรายการ เพื่อออกอากาศทางช่องทีวีดิจิทัล และแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยมีเป้าหมาย
หลักคือการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธรุ กิจทีวดี จิ ทิ ลั ของกลุม่ บริษทั ฯ โดยในปีทผี่ า่ นมา ได้สร้างสรรค์ผลงานมากมาย ตัวอย่าง เช่น “สามีสที อง”
รองเท้านารี” “เจ้าหญิงเม็ดทราย” “รักหมดใจ” “แม่มดเจ้าเสน่ห์” และ รายการ “เทยเที่ยวไทย” ”รถโรงเรียน School Rangers” เป็นต้น
รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)
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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
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
-

9%
8%
7%
5%
5%
2%

โทรทัศนระบบแอนะล็อกและดิจิตอล
สิ�งพ�มพและนิตยสาร
อื่นๆ

2556

2557

โทรทัศนผานดาวเทียมและเคเบิลทีว�
สื่อกลางแจง

2558

2559

ว�ทยุ
โรงภาพยนต

2560

2561

2562

โทรทัศนระบบแอนะล็อกและดิจิตอล
โทรทัศนผานดาวเทียมและเคเบิลทีว�
ว�ทยุ

2562

สิ�งพ�มพและนิตยสาร
สื่อกลางแจง

64%

โรงภาพยนต
อื่นๆ

ที่มา: บริษัท เอจีบี นลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จ�ากัด

ภาพรวมอุตสาหกรรมดิจิทัลทีวีพบว่ายังคงไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม โดยเม็ดเงินโฆษณายังถูกจัดสรรมายังธุรกิจสื่อดิจิทัลทีวี เนื่องจากสื่อทีวี ยังคง
เป็นสื่อที่แข็งแกร่งจากอัตราการเข้าถึงครัวเรือนไทยทั่วประเทศ ในปี 2562 ที่ผ่านมา ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลโดยการเปิดโอกาศให้ช่องดิจิทัลทีวีคืนใบอนุญาต ส่งผล
ให้จา� นวนผูป้ ระกอบดิจทิ ลั ทีวลี ดลงเหลือเพียง 15 ช่องจากเดิม 22 ช่อง นอกจากนี้ คาดว่าในปี 2563 มูลค่ารวมของตลาดโฆษณาจะไม่มเี ปลีย่ นแปลง
มากนัก เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการอาจมีการชะลอการใช้งบโฆษณาสืบเนือ่ งจากภาวะเศรษฐกิจ ขณะทีส่ ถานการณ์การแข่งขันของดิจทิ ลั ทีวยี งั คงรุนแรง
แต่ละช่องต่างปล่อยคอนเทนต์แม่เหล็กออกมาเรียกเรตติ้ง ทุกสถานีต้องดึงผู้ชมด้วยคอนเทนต์คุณภาพระดับพรีเมียมที่โดดเด่นและแตกต่างเพื่อดึง
ผูช้ มพร้อมกันหน้าจอทีวมี ากกว่าการชมย้อนหลังหรือในแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึง่ ถือเป็นตัวแปรในการสร้างเรตติง้ เพือ่ เรียกเม็ดเงินโฆษณาและสร้าง
การจดจ�าแบรนด์ของสถานีให้อยู่ในใจของผู้ชม
ส�าหรับกลุ่มธุรกิจการลงทุน ได้มีการวางกลยุทธ์สร้างจุดเด่นและประชาสัมพันธ์ช่องดิจิทัลทีวีให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง ดังต่อไปนี้
• เน้นคอนเทนต์ที่โดดเด่น น่าสนใจ มีความหลากหลาย เนือ่ งจากผูช้ มส่วนใหญ่จะเลือกชมรายการจากเนือ้ หาของรายการเป็นหลัก ความน่าสนใจ
ของรายการจึงเป็นตัวสร้างอรรถรสให้ผชู้ มและจะท�าให้ผชู้ มจดจ�าช่องนัน้ ๆได้ดี ซึง่ บริษทั ฯ จะท�าการสร้างสรรค์และพัฒนาคอนเทนต์ของรายการ
ทั้งละคร ข่าว วาไรตี้ เกมโชว์ ที่ดี มีคุณภาพ มาให้เป็นทางเลือกใหม่แก่ผู้ชม
• สร้างการรับรู้ของผู้ชมเพื่อให้ช่องดิจิทัลทีวีเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น โดยบริษัทฯ ได้วางแผนการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสารหลาก
หลายช่องทาง เช่น สือ่ ออนไลน์ การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในสถานทีต่ า่ งๆ และการร่วมสนุกชิงรางวัล รวมถึงการผนึกพันธมิตรจัดแคมเปญ
และกิจกรรมทางการตลาดร่วมกับพาร์ทเนอร์ เพื่อดึงฐานลูกค้าของพันธมิตรให้มาเป็นฐานผู้ชมของช่องดิจิทัลทีวีอีกด้วย
บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ และตัง้ ใจทีจ่ ะน�าช่องดิจทิ ลั ทีวที งั้ 2 ช่องก้าวขึน้ สูร่ ะดับผูน้ า� ในอุตสาหกรรมดิจทิ ลั ทีวขี องประเทศไทยทีแ่ ข็งแกร่งและมีคณ
ุ ภาพ
ต่อไป
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ปจจย า

ยง

คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความส�าคัญกับกระบวนการบริหารความเสีย่ งทัง้ ในระดับองค์กร และระดับปฏิบตั กิ าร ภายใต้นโยบายและกรอบการบริหาร
ความเสี่ยง ที่กลุ่มบริษัทฯ ก�าหนดขึ้น เพื่อให้คงเหลือความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้และเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ของลักษณะงานหรือ
กิจกรรมต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน โดยส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าว รวมทั้งสนับสนุนให้มีระบบการ
บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของ กลุ่มบริษัทฯ โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงท�าหน้าที่พัฒนาระบบการ
บริหารความเสีย่ งให้เป็นไปตามแนวทางสากล และบูรณาการแนวทางการบริหารความเสีย่ งในแต่ละระดับร่วมกับทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องภายใต้การก�ากับ
ดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง อนึง่ กลุม่ บริษทั ฯ ได้มกี ารด�าเนินการตามแนวทางการบริหารความเสีย่ งต่างๆ มาเป็นล�าดับ ตลอดจนมีการ
รายงานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ
โดยระหว่างปี 2562 กลุม่ บริษทั ฯ มีการทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ บริหารจัดการความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ทัง้ ในธุรกิจ
ใหม่และธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ เช่น ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและกระบวนการท�างาน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับสูงและระดับกลาง
เพื่อเสริมทีมในการบริหารจัดการธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้ทันกับการขยายธุรกิจที่มีอย่างรวดเร็ว

า ยง นระ ง ร
1. ความเสี่ยงจากการถูกละเมิดลิขสิทธิ์
ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิเ์ ป็นปัจจัยหนึง่ ทีส่ ง่ ผลต่อธุรกิจเพลงและธุรกิจภาพยนตร์ทวั่ โลก ในแต่ละปี กลุม่ บริษทั ฯ ประสบปัญหาจากการถูกลักลอบ
น�าผลงานเพลงไปเผยแพร่ตอ่ สาธารณชนและท�าซ�้าแล้วน�าออกจ�าหน่ายในราคาถูก และยังมีปญั หาการละเมิดลิขสิทธิท์ มี่ กี ารพัฒนาไปพร้อมกับ
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 เสียงเรียกเข้า (Ringtone) เสียงรอสาย (Ring back Tone) เพลงเต็ม (Full Song) และมิวสิควีดโี อ
(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) ที่ลูกค้าสามารถรับฟังเพลงยอดนิยมได้ทั้งในและต่างประเทศ
รวมทัง้ ยังได้ขยายช่องทางการเข้าถึงคอนเทนต์ของกลุม่ บริษทั ฯ ผ่าน GMM Grammy Official Account ทาง YouTube รวมถึง 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
ในส่วนของธุรกิจภาพยนตร์ ทางกลุม่ บริษทั ฯ ได้รบั ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงภาพยนตร์ในการออกมาตรการต่างๆ เพือ่ ลดการลักลอบบันทึก
ภาพยนตร์อย่างผิดกฎหมาย และจากความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง กอปรกับกลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนาสินค้า
เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อเลือกหาได้สะดวก ในราคาที่ไม่แตกต่างจากสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ท�าให้สินค้าของกลุ่มบริษัทฯ ถูกละเมิดลิขสิทธิ์
น้อยลง

2. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจทีวีดิจิทัล
การเข้าสู่ธุรกิจทีวีดิจิทัลถือเป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญอีกจุดหนึ่งของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในประเทศไทย ประชาชนมีทางเลือกในการเปิดรับข้อมูล
ข่าวสาร ความบันเทิงต่างๆ ได้หลากหลายมากขึ้น (Fragmentation of Viewing) ขณะที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้เกิดการแข่งขันสูงทั้ง
ในด้านการขายเวลาโฆษณาและการผลิตรายการ ทั้งผู้แข่งขันที่มีอยู่เดิมและมีผู้แข่งขันรายใหม่เข้าสู่ธุรกิจนี้ ท�าให้เกิดความไม่แน่นอนของราคา
ขายโฆษณาต่อนาที ทั้งยังไม่มกี ารจัดอันดับความนิยม (Rating) อย่างครอบคลุม และทั่วถึง 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�าให้ทงั้ 2 ช่องทีวดี จิ ทิ ลั มีความแตกต่าง เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูช้ มทุกเพศ ทุกวัย ทุกวัน ทุกเวลา นอกจาก
นี้ได้เพิม่ ช่องทางการรับชมรายการทีวดี จิ ทิ ลั ออนไลน์ ผ่านเครือ่ งคอมพิวเตอร์และผ่านแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์เคลือ่ นทีส่ มาร์ทโฟน และแท็บเล็ต
ทั้งนี้เพื่อขยายฐานผู้ชมไปยังกลุ่มต่างๆ เพื่อให้ได้รับความนิยมจากผู้ชมอย่างกว้างขวาง รองรับการแข่งขันในประเทศ และการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน และน�าช่องทีวีดิจิทัลทั้ง 2 ช่องก้าวขึ้นสู่ระดับผู้น�าในอุตสาหกรรมอย่างแข็งแกร่ง
กลุม่ บริษทั ฯ มีพนั ธมิตรทีม่ ศี กั ยภาพทีจ่ ะร่วมลงทุนในการธุรกิจทีวดี จิ ทิ ลั ทัง้ 2 ช่อง เพือ่ เสริมสร้างความแข็งแรงให้สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรม
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�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนือ่ ง จากกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย
กลุม่ บริษทั ฯ เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ งและไม่หยุดชะงัก โดยเฉพาะกระบวนการทางธุรกิจทีส่ า� คัญในด้านต่างๆ 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 สถานที่ทา� งานมีความพร้อม และสามารถกลับเข้าด�าเนินงานปกติได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้การด�าเนิน
ธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง ช่วยลดความเสีย่ ง ต่อความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากเหตุสดุ วิสยั ภัยพิบตั ิ ทีท่ า� ให้ธรุ กิจไม่สามารถด�าเนินไปได้ นอกจาก
นั้นกลุ่มบริษัทได้จัดท�าแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกระทบการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ ทั้ง 2 ช่อง และทบทวนแผนดังกล่าวอย่าง
สม�่าเสมอเป็นประจ�าทุกปี

4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และพ ติกรรมผู้บริโภคที่รวดเร็ว
ปัจจุบนั เทคโนโลยี และพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคมีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว มีผลต่อธุรกิจของกลุม่ ซึง่ บริษทั ได้ปรับกระบวนการท�างานภายใน
ของบริษัท รวมถึงโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อสร้างสรรค์สินค้า และบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมทั้งสื่อสารส่งต่อผ่านทุกช่อง
ทาง เพื่อเข้าถึง และเชื่อมโยงไปยังลูกค้าให้ได้มากที่สุด นอกจากนั้นกลุ่มบริษัท ได้ศึกษา และติดตามการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และพฤติกรรม
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ของผูบ้ ริโภค และได้รว่ มมือกับทุกแพลตฟอร์มทีม่ อี ยู่ในอุตสาหกรรม เพือ่ น�าเสนอสินค้า และบริการต่างๆ ของบริษทั ให้ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าฯ ให้ได้มากที่สุด
การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภค ส่งผลกระทบต่อการกระบวนการท�างานภายในของบริษัท ดังนั้นจึงอาจก่อให้เกิดความ
เสีย่ งจากการทีก่ ลุม่ บริษทั ฯ ไม่สามารถปรับกระบวนการท�างานภายในได้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยี และพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีร่ วดเร็ว
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�าเนินงานของกลุม่ บริษทั ฯ ดังนัน้ การย้ายค่ายหรือย้ายสังกัดของศิลปินหรือทีมงานสนับสนุนส่งผลให้กลุม่ บริษทั ฯ ต้องสูญเสียทรัพยากร
ด้านบุคคลที่มีคุณค่าไป และอาจต้องใช้เวลามากขึ้นในการสร้างศิลปินรวมถึงทีมงานสนับสนุนใหม่ขึ้นมาทดแทน
อย่างไรก็ตามทีผ่ า่ นมากลุม่ บริษทั ฯ ได้มกี ารบริหารความเสีย่ งในด้านนีอ้ ย่างต่อเนือ่ งโดยส่งเสริมให้บคุ ลากรมีความรักและความผูกพันกับองค์กร
ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจ รวมทั้งมีนโยบายในการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้มีส่วน
ร่วมในการด�าเนินงาน และ/หรือการบริหารงาน และ/หรือเป็นหุน้ ส่วนทางธุรกิจ รวมทัง้ มีการจัดท�าและพัฒนาแผนสืบทอดต�าแหน่งผูบ้ ริหารระดับ
สูง ผู้บริหารในต�าแหน่งส�าคัญ การสร้างศิลปินรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้กลุ่ม
บริษทั ฯ ได้ดา� เนินการพัฒนาระบบประเมินผลการท�างานให้เป็นมาตรฐาน รวมถึงการให้ความส�าคัญต่อผลตอบแทนและสวัสดิการส�าหรับบุคลากร
เพื่อให้เทียบเคียงกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
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าร ำา นนงาน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ในรอบนี้ เมื่อรวมกับการ
จ่ายเงินปันระหว่างกาลงวดครึง่ ปีแรกของปี 2562 ทีค่ ณะกรรมการมีมติอนุมตั เิ มือ่ วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท และได้จา่ ยเงินปันผล
แล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 นั้น เป็นผลให้ยอดเงินปันผลรวมที่จ่ายจากก�าไรของบริษัททั้งปี 2562 รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.30 บาท แก่ผู้ถือหุ้น
จ�านวน 819,949,729 หุน้ รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 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) รายได้จากกลุม่ ธุรกิจเพลง ประกอบด้วยธุรกิจการจ�าหน่ายสินค้าเพลง ธุรกิจดิจทิ ลั มิวสิค ธุรกิจการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ธุรกิจโชว์บซิ และบริหาร
ศิลปิน และธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียมช่องแฟนมิวสิค กลุม่ บริษทั ฯ มีรายได้จากธุรกิจเพลงจ�านวน 4,014 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7 จากปีกอ่ น
โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61 ของรายได้ทั้งหมดจากการขายสินค้า การให้บริการ และค่าลิขสิทธิ์ ทั้งนี้การเติบโตของรายได้ส่วนใหญ่
มาจากการความส�าเร็จของงานโชว์บซิ ไม่วา่ จะเป็นคอนเสิรต์ ขนาดใหญ่เช่น Bodyslam Fest วิชาตัวเบา, 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 “ฮาวทูทงิ้ ..ทิง้ อย่างไรไม่ให้เหลือเธอ” โดยในปีนมี้ ภี าพยนตร์ถงึ สองเรือ่ งทีท่ า� รายได้ Box Office กว่า 100 ล้านบาท จีดเี อช559 มีรายได้
Box Office รวมเท่ากับ 289 ล้านบาท เมื่อรวมรายได้จากช่องทางอื่นแล้ว ส่งผลให้รายได้รวมทั้งหมดจากธุรกิจภาพยนตร์ในปีนี้มีจ�านวน
465 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 11

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

77

3) รายได้จากธุรกิจเทรดดิ้ง ประกอบด้วยธุรกิจซื้อขายสินค้า โฮมช้อปปิ้งภายใต้ชื่อ “โอ ช้อปปิ้ง” และธุรกิจจัดจ�าหน่ายกล่องรับสัญญาณ
ดาวเทียม “จีเอ็มเอ็ม แซท” โดยในปี 2562 ธุรกิจโฮมช้อปปิง้ มีรายได้จา� นวน 1,694 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27 จากปีกอ่ น อันเป็นผลมาจาก
ปัจจัยเศรษฐกิจชะลอตัวซึง่ ส่งผลกระทบต่อผูบ้ ริโภค ประกอบกับปัจจัยจากการมีผปู้ ระกอบการรายใหม่เข้าสูต่ ลาด ส่วนธุรกิจกล่องรับสัญญาณ
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 จากการต้นทุนธุรกิจโฮมช้อปปิ้งที่ลดลงประกอบกับการบริหารจัดการต้นทุนที่มี
ประสิทธิภาพของบริษัทฯ

ธุรกิจการลงทุน
การลงทุนใน บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด และ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จากัด ถูกจัดประเภทเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้าและ
บันทึกด้วยวิธสี ว่ นได้เสีย ดังนัน้ ข้อมูลทางการเงินของธุรกิจดิจทิ ลั ทีวี 2 ช่อง และธุรกิจวิทยุ จึงปรากฏในรายการส่วนแบ่งกาไร/ขาดทุนจากเงินลงทุน
ในการร่วมค้า โดยในปี 2562 มีส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้าเท่ากับ 10 ล้านบาท ซึ่งมีผลขาดทุนต่ากว่าปีก่อน ที่ขาดทุนจานวน 150 ล้านบาท
สืบเนื่องจากพัฒนาการของทั้ง 2 กลุ่มธุรกิจดังนี้

กลุม่ ธุรกิจ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ด�าเนินธุรกิจดิจทิ ลั ทีวชี อ่ งวัน31 มีความส�าเร็จจากการน�าเสนอคอนเทนต์คณุ ภาพทีต่ รงใจผูช้ มและกลยุทธ์การ

จัดวางผังรายการเพือ่ เข้าถึงผูช้ มกลุม่ เป้าหมายได้อย่างทัว่ ถึง และมีรายได้จากแพลตฟอร์มออนไลน์ตา่ งๆ สูงขึน้ มาโดยตลอด ปีทผี่ า่ นมา ละครช่องวัน31
ได้รับการตอบรับที่ดีทั้งในแง่ของเรตติ้งและกระแสโซเชียล อาทิ ละครเรื่อง “หัวใจศิลา” “ลูกกรุง” “ใบไม้ที่ปลิดปลิว” และ “My Ambulance
รักฉุดใจ นายฉุกเฉิน” ขณะที่รายการประเภทอื่นๆ เช่น ซิทคอม รายการวาไรตี้ และข่าว ก็ได้รับความนิยมและสามารถสร้างเรตติ้งได้เช่นกัน

กลุ่มธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง ประกอบด้วย ธุรกิจดิจิทัลทีวีช่องจีเอ็มเอ็ม25 ธุรกิจสื่อวิทยุและโชว์บิซ และธุรกิจผู้ผลิตคอนเทนต์

ช่องจีเอ็มเอ็ม25 น�าเสนอคอนเทนต์ที่แตกต่างและมีความทันสมัยเพื่อจับกลุ่มผู้ชมเป้าหมายคนรุ่นใหม่ และคนที่มีใจเป็นวัยรุ่น (Young at Heart)
โดยในปีทผี่ า่ นมาช่องจีเอ็มเอ็ม 25 มีทง้ั ละครและซีรสี ์ ทีไ่ ด้รบั ความนิยม ตัวอย่างเช่น “เมียน้อย” “แรงเทียน” “รักหมดใจ” “ทฤษฎีจบี เธอ” และ “แม่มดเจ้าเสน่ห”์
ในขณะทีธ่ รุ กิจวิทยุและโชว์บซิ มีผลประกอบการที่ใกล้เคียงกับปีกอ่ น โดยในปี 2562 มีการจัดคอนเสิรต์ มากมาย เช่น “The Real Nadech Concert”
“Cassette Festival” “Green Concert: Lost Rock Songs” และ “J Adrenaline 360 Concert” เป็นต้น
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1) สินทรัพย์
ณ 31 ธันวาคม 2562 กลุม่ บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวมทัง้ สิน้ 3,669 ล้านบาท ลดลง 4 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2561 ทีจ่ า� นวน 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
• สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน จ�านวน 1,591 ล้านบาท ลดลง 95 ล้านบาท จากสิ้นปี 2561 ที่ 1,685 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการจ�าหน่าย
ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่า และอุปกรณ์ และการได้รับเงินคืนทุนตามสิทธิเรียกร้องจากการช�าระบัญชีของบริษัทย่อย

2) หนี้สิน
กลุม่ บริษทั ฯ มีหนีส้ นิ รวม ณ สิน้ ปี 2562 จ�านวน 2,338 ล้านบาท ลดลง 191 ล้านบาท จากณ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ มีจา� นวน 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
ส่วนใหญ่เกิดจากผลกระทบของการแก้ไขโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงานฉบับทีม่ ผี ลบังคับใช้
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

2562

2561

1.16

1.06

36

35

21.27

25.56

17

14

93

82

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

5) ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการด�าเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต
ภาพรวมธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ยังสามารถเติบโตได้จากการปรับโมเดลธุรกิจให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค 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
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รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)
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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�าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ให้เกิด
ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลต่อความเชือ่ ถือได้ของงบการเงินและสารสนเทศทางการเงิน รวมทัง้ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ
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 เข้าร่วมประชุมเพือ่ พิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ ประจ�าปี 2562 ทีฝ่ า่ ยบริหารของบริษทั ฯ ก�าหนดขึน้
ตามแนวทางของ ตลท. และสอดคล้องกับหลักการควบคุมภายในของ COSO โดยคณะกรรมการบริษทั มีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบกล่าวคือ งบการเงินและรายงานทางการเงินประจ�าไตรมาสและประจ�าปี 2562 (ซึง่ ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี) ของกลุม่ บริษทั ฯ
จัดท�าขึน้ ตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป มีการเปิดเผย ข้อมูลอย่างเพียงพอถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ โดยรวมกลุ่มบริษัทฯ มีระบบ
การควบคุมภายในทั้งในด้านการเงินและการปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ ไม่พบข้อบกพร่อง
ของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน รวมทัง้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ได้รายงานความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ ไว้ในหัวข้อ “การควบคุมภายใน” อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่าย
บริหารมีการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการก�ากับดูแลที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้ระบบดังกล่าวด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามวัตถุประสงค์

น�

82

บ ดำ�ร ชั รรม
ร �นกรรมก�รบริษัท

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

น� � บษบ� ด� เรอ
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รายงาน ง
น

น ง ร

ร น า
จ

ร

จำา

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

ง

ร

ง านะ าร งน

บริจ ทั จเอมเอม แกรมม่
ร จำกัจำด า(มหำ น) และบริ
า นทั ย่อย
น งบแสดงฐำนะกำรเงิ
น า น2562
ณ วันท่ 31 ธันวำคม 2562

ะ ร ย ย

งบกำรเงินรวม
สินทรั ย์
สินทรั ย์หมุนเวยน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สิ นค้าคงเหลือ
เงินทดรองจ่าย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั ย์หมุนเวยน
สินทรั ย์ ม่ หมุนเวยน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์เช่าและอุปกร ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ าษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั ย์ ม่ หมุนเวยน
รวมสินทรั ย์

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเ ำะกิจกำร
2562
2561

หมายเหตุ

2562

2561

7

451,917,194
120,149,721
1,165,293,858
38,474,581
183,282,339
29,692,581
89,886,041
2,078,696,315

538,359,206
1,450,957
1,125,374,688
27,405,473
195,194,189
25,390,288
74,494,164
1,987,668,965

186,404,544
981,802,551
9,583,271
78,068,170
24,282,370
30,975,242
1,311,116,148

302,080,688
891,444,994
6,801,195
106,104,096
20,999,726
18,139,179
1,345,569,878

2
3

476,366,582
190,375,328
6,554,990
246,695,406
333,873,282
176,426,658
160,292,114
1,590,584,360
3,669,280,675

491,564,633
216,789,925
2,546,327
278,709,927
315,548,287
187,382,904
192,896,100
1,685,438,103
3,673,107,068

785,681,939
2,191,549,400
194,341,357
6,554,990
143,238,638
322,384,646
146,394,822
55,085,102
3,845,230,894
5,156,347,042

902,253,920
2,191,549,400
196,541,357
2,546,327
157,038,448
312,691,602
164,631,548
86,931,052
4,014,183,654
5,359,753,532

5

7
2

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

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

ร

ง านะ าร งน

บริจ ทั จเอมเอม แกรมม่
ร จำกัจำด า(มหำ น) และบริ
า นทั ย่อย
(ต่ อ)
น งบแสดงฐำนะกำรเงิ
น า น2562
ณ วันท่ 31 ธันวำคม 2562

ะ ร ย ย

งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ
หนสินและส่ วนของ ู ือหุน
หนสินหมุนเวยน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
รายได้รับล่วงหน้า
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระ
ายในหนึ่ งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระ
ายในหนึ่ งปี
าษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนสินหมุนเวยน
หนสิน ม่ หมุนเวยน
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุท ิจากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระ
ายในหนึ่ งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุท ิจากส่ วนที่
ถึงกาหนดชาระ ายในหนึ่ งปี
สารองผลประ ยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สิน าษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนสิน ม่ หมุนเวยน
รวมหนสิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

2

2

2

22
2

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเ ำะกิจกำร
2562
2561

2562

2561

1,245,822,453
338,969,591
-

1,245,165,064
213,361,573
-

743,210,652
193,540,317
648,200,000

693,126,676
103,904,906
849,000,000

-

84,000,000

-

84,000,000

7,831,633
13,700,184
189,557,092
1,795,880,953

10,658,318
11,203,514
312,657,990
1,877,046,459

7,831,633
163,544,247
1,756,326,849

8,867,100
282,109,877
2,021,008,559

298,495,548

466,065,704

298,495,548

466,065,704

10,822,470
232,531,436
610,350
542,459,804
2,338,340,757

19,987,876
166,183,536
10,253
652,247,369
2,529,293,828

10,822,470
192,255,153
600,350
502,173,521
2,258,500,370

19,987,876
138,096,641
624,150,221
2,645,158,780

ง

ร

ง านะ าร งน

บริจ ทั จเอมเอม แกรมม่
ร จำกัจำด า(มหำ น) และบริ
า นทั ย่อย
(ต่ อ)
น งบแสดงฐำนะกำรเงิ
น า น2562
ณ วันท่ 31 ธันวำคม 2562

ะ ร ย ย

งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ
ส่ วนของ ู ือหุน
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 819,949,729 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 819,949,729 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินทุน
ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามก หมาย
ยังไม่ได้จดั สรร (ขาดทุนสะสม)
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
ส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของ ู ือหุน
รวมหนสินและส่ วนของ ู ือหุน

2562

2561

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเ ำะกิจกำร
2562
2561

819,949,729

819,949,729

819,949,729

819,949,729

819,949,729

819,949,729

819,949,729

819,949,729

23

1,896,968,197

4,847,628,795

1,896,968,197

4,847,628,795

23, 25
23, 37

13,719,594
(1,250,403,447)
(310,913,274)
1,169,320,799
161,619,119
1,330,939,918
3,669,280,675
-

81,994,973
(4,510,739,690)
(269,449,433)
969,384,374
174,428,866
1,143,813,240
3,673,107,068
-

13,719,594
169,526,097
(2,316,945)
2,897,846,672
2,897,846,672
5,156,347,042
-

81,994,973
(3,032,655,571)
(2,323,174)
2,714,594,752
2,714,594,752
5,359,753,532
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กรรมการ

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

91

ง บริำา รทั จเอมเอม
า นแกรมม่ จำกัด (มหำ น) และบริ
ร

จ

ร

จำา

ำา รงบกำ
ปี รขำดทุ
น นน
น า 2562
สำหรับปสินสุ ดวันท่ 31 ธันวำคม 2562

ทั ย่อย

า น

ะ ร ย ย
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม

รำย ด
รายได้จากการขายสิ นค้า
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้จากค่าลิขสิ ท ิ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
รวมรำย ด
ค่ำใ จ่ ำย
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย จัดจาหน่ายและการบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ( อนกลับ)
รวมค่ำใ จ่ ำย
กำ รก่อนส่ วนแบ่ งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่ วมคำ
และบริ ทั ร่ วม ค่ำใ จ่ ำยทำงกำรเงินและค่ำใ จ่ ำยภำ เงิน ด
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กำ รก่อนค่ำใ จ่ ำยทำงกำรเงินและค่ำใ จ่ ำยภำ เงิน ด
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กำ รก่อนค่ำใ จ่ ำยภำ เงิน ด
ค่าใช้จ่าย าษีเงินได้
กำ รสำหรับป

หมายเหตุ

2562

2561

26
26
26

2,092,832,751
2,908,604,465
1,600,781,191
6,197,407
31,831,069
6,640,246,883

2,754,159,029
2,820,905,262
1,295,478,871
7,210,307
106,597,910
6,984,351,379

336,176,770
2,268,555,025
1,472,260,341
4,480,224
70,176,876
24,499,059
4,176,148,295

292,338,455
2,344,107,048
1,154,724,791
6,690,798
76,744,621
85,053,675
3,959,659,388

4,025,043,252
480,171,646
1,638,093,030
6,143,307,928

4,364,707,463
589,968,566
1,624,287,181
6,578,963,210

2,600,777,989
82,914,594
1,068,448,172
69,059,956
(10,800,000)
3,810,400,711

2,489,571,779
101,598,097
1,061,318,783
184,276,978
17,100,000
3,853,865,637

496,938,955
(9,554,853)
(1,878,955)
485,505,147
(21,217,586)
464,287,561
(89,592,187)
374,695,374

405,388,169
(150,301,046)
(48,220,118)
206,867,005
(33,623,759)
173,243,246
(110,250,906)
62,992,340

365,747,584
365,747,584
(29,389,171)
336,358,413
(61,966,526)
274,391,887

105,793,751
105,793,751
(46,408,558)
59,385,193
(44,274,754)
15,110,439

341,869,572
32,825,802
374,695,374

15,434,953
47,557,387
62,992,340

274,391,887

15,110,439

0.42

0.02

0.33

0.02

12, 14

12
14

13
14

28

กำรแบ่ งปันกำ ร
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กำ รต่ อหุนขัน นฐำน
ื
กาไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

งบกำรเงินเ ำะกิจกำร
2562
2561

29

ง บริ
ำา รทั จเอมเอม
า นแกรมม่ จำกัรจ
ด (มหำ น) และบริ
ร

จ

ร

จำา

ำา รงบกำ
ปี นรขำดทุนนเบดเสรจ น า 2562
สำหรับปสินสุ ดวันท่ 31 ธันวำคม 2562

ทั ย่อย

า น

ะ ร ย ย
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ

2562
374,695,374

2561
62,992,340

1,476,742

292,388

-

-

6,229

(67,664)

6,229

(67,664)

1,482,971

224,724

6,229

(67,664)

22, 28

(12,527,713)

8,630,930

(9,151,283)

6,289,167

13

(5,643,196)

(3,971,193)

-

-

14

(535,643)

-

-

-

(18,706,552)
(17,223,581)

4,659,737
4,884,461

(9,151,283)
(9,145,054)

6,289,167
6,221,503

357,471,793

67,876,801

265,246,833

21,331,942

324,878,150
32,593,643
357,471,793

19,541,712
48,335,089
67,876,801

265,246,833

21,331,942

กำ รสำหรับป
กำ รขำดทุนเบดเสรจอืน่ :
รายการที่จะถูกบันทึ กในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็ นเงินตราต่างประเท - สุท ิจาก าษีเงินได้
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
- สุท ิจาก าษีเงินได้
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนใน ายหลัง
- สุท ิจาก าษีเงินได้
รายการที่จะไม่ ถกู บันทึ กในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมา การตามหลักค ิ ต าสตร์
ประกัน ยั - สุท ิจาก าษีเงินได้
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการประมา การตามหลักค ิ ต าสตร์
ประกัน ยั ของการร่ วมค้า - สุท ิจาก าษีเงินได้
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการประมา การตามหลักค ิ ต าสตร์
ประกัน ยั ของบริ ษทั ร่ วม - สุท ิจาก าษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนใน ายหลัง
- สุท ิจาก าษีเงินได้
กำ รขำดทุนเบดเสรจอืน่ สำหรับป
กำ รขำดทุนเบดเสรจรวมสำหรับป
กำรแบ่ งปันกำ รขำดทุนเบดเสรจรวม
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

งบกำรเงินเ ำะกิจกำร
2562
2561
274,391,887
15,110,439

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

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

กาไรสะสม

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รายการอื่นของการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดจากผูถ้ ือหุน้

271,203,657
(271,203,657)
-

4,847,628,795
-

4,847,628,795
-

(2,950,660,598)
-

1,896,968,197
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
819,949,729
การจัดประเภทรายการใหม่ (หมายเหตุ 37)
ยอดคงเหลือหลังการจัดประเภทรายการใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
819,949,729
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
โอนสารองตามกฎหมายและส่วนเกินกว่ามูลค่า
หุน้ สามัญเพื่อชดเชยขาดทุนสะสม (หมายเหตุ 23)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24)
จัดสรรกาไรสะสมเป็ นสารองตามกฎหมาย
(หมายเหตุ 25)
819,949,729
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

271,203,657

4,847,628,795

13,719,594
13,719,594
-

(81,994,973)
-

-

81,994,973
-

81,994,973
-

81,994,973

-

-

-

-

50,000,000
(50,000,000)

50,000,000

(13,719,594)
(1,250,403,447)
-

3,032,655,571
(81,994,913)

-

(4,510,739,690)
341,869,572
(18,474,393)
323,395,179

(4,831,943,347)
321,203,657

(4,831,943,347)

3,726,947

-

-

2,250,205
1,476,742
1,476,742

2,250,205
-

2,250,205

(2,316,945)

-

-

(2,323,174)
6,229
6,229

(2,323,174)
-

(2,323,174)

(269,376,464)

-

-

(269,376,464)
-

(269,376,464)
-

(269,376,464)

(42,946,812)

-

(42,946,812)

-

-

-

(310,913,274)
-

-

(42,946,812)

(269,449,433)
1,482,971
1,482,971

(269,449,433)
-

(269,449,433)

1,169,320,799
-

(81,994,913)

(42,946,812)

969,384,374
341,869,572
(16,991,422)
324,878,150

969,384,374
-

969,384,374

ผลต่างระหว่าง
ส่วนเกินกว่ามูลค่า
สารองตามกฎหมาย
มูลค่าเงินลงทุน
หุน้ สามัญที่โอนชดเชย
ที่โอนชดเชย
ผลต่างจาก
ส่วนต่ากว่าทุน
กับมูลค่าตามบัญชี
ขาดทุนสะสมใน
ขาดทุนสะสมใน
การแปลงค่า
จากการวัด
ส่วนต่ากว่าทุนจาก จากการเปลี่ยนแปลง
รวม
รวม
องค์ประกอบอื่น ส่วนของผูถ้ ือหุน้
งบการเงิน
จัดสรรแล้ว งบการเงิน
ยังไม่ได้จดั สรร
งบการเงินที่เป็ น มูลค่าเงินลงทุนใน การรวมธุรกิจภายใต้ สัดส่วนการถือหุน้
เฉพาะกิจการ
สารองตามกฎหมาย เฉพาะกิจการ
(ขาดทุนสะสม) เงินตราต่างประเทศ หลักทรัพย์เผือ่ ขาย การควบคุมเดียวกัน
ในบริ ษทั ย่อย
ของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ฯ
271,203,657
81,994,973
50,000,000
(4,851,260,335)
1,957,817
(2,255,510)
(269,376,464)
(269,674,157)
949,842,662
15,434,953
15,434,953
3,882,035
292,388
(67,664)
224,724
4,106,759
19,316,988
292,388
(67,664)
224,724
19,541,712

819,949,729

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก ส่วนเกินกว่า
และชาระแล้ว มูลค่าหุน้ สามัญ
819,949,729
4,847,628,795
-

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

161,619,119

-

(45,403,390)

174,428,866
32,825,802
(232,159)
32,593,643

174,428,866
-

(31,371,694)
174,428,866

ส่วนของผูม้ ี
ส่วนได้เสียที่
ไม่มีอานาจ
ควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
157,465,471
47,557,387
777,702
48,335,089

1,330,939,918
-

(81,994,913)

(88,350,202)

1,143,813,240
374,695,374
(17,223,581)
357,471,793

(31,371,694)
1,143,813,240
1,143,813,240
-

รวม
ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
1,107,308,133
62,992,340
4,884,461
67,876,801

(หน่วย: บาท)

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

(2,950,660,598)
1,896,968,197
-

819,949,729
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

4,847,628,795
-

819,949,729
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนสารองตามกฎหมายและส่ วนเกินกว่ามูลค่า
หุน้ สามัญเพื่อชดเชยขาดทุนสะสม (หมายเหตุ 23)
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 24)
จัดสรรกาไรสะสมเป็ นสารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 25)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

4,847,628,795
4,847,628,795

ส่ วนเกินกว่า
มูลค่าหุน้ สามัญ

819,949,729
819,949,729

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
และชาระแล้ว

ะ ร ย ย

น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

น

ง าร ป ยน ป ง น ง

บริษร
ัท จีเอ็มเอ็จม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
ร และบริ
จำา ษัทย่อย า
งบแสดงการเปลี
ย
่
นแปลงส่
ว
นของผู
้
ถ
อ
ื
หุ
้
น
ำา ร ปี น น
น (ต่าอ) 2562
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(81,994,973)
13,719,594
13,719,594
-

81,994,973
-

81,994,973
81,994,973

3,032,655,571
(81,994,913)
(13,719,594)
169,526,097
-

(3,032,655,571)
274,391,887
(9,151,283)
265,240,604

(3,054,055,177)
15,110,439
6,289,167
21,399,606
(3,032,655,571)

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จดั สรร
สารองตามกฎหมาย
(ขาดทุนสะสม)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(2,316,945)
-

(2,323,174)
6,229
6,229

(2,255,510)
(67,664)
(67,664)
(2,323,174)

(2,316,945)

(2,323,174)
6,229
6,229

(2,255,510)
(67,664)
(67,664)
(2,323,174)

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
ส่ วนต่ากว่าทุน
รวม
จากการวัดมูลค่า
องค์ประกอบอื่น
เงินลงทุนใน
ของส่ วนของ
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ผูถ้ ือหุน้

(81,994,913)
2,897,846,672
-

2,693,262,810
15,110,439
6,221,503
21,331,942
2,714,594,752
2,714,594,752
274,391,887
(9,145,054)
265,246,833

รวม
ส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

(หน่ วย: บาท)

ง บริระ ทั จเอมเอม
งน แกรมม่ จำกัด (มหำ น) และบริ
ร

จ
ร
งบกระแสเงินสด

ำา ร ปี น

น

จำา

น า

2562

ทั ย่อย

า น

ะ ร ย ย

สำหรับปสินสุ ดวันท่ 31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงินรวม
2562
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรก่อน าษี
รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อน าษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจาหน่าย
หนี้สูญและหนี้ สงสัยจะสูญ ( อนกลับ)
อนกลับการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ท ิ ที่จะได้รับ
อนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของส่วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์เช่าและอุปกร ์
สารองสิ นค้ารับคืน ( อนกลับ)
กาไรจากการชาระบัญชีของบริ ษทั ย่อย
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ( อนกลับ)
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญเงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ( อนกลับ)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์รอการขาย
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กาไรจากการจาหน่ายอุปกร ์
เงินปันผลรับ
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายผลประ ยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สิ นค้าคงเหลือ
เงินทดรองจ่าย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

2561

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเ ำะกิจกำร
2562
2561

464,287,561

173,243,246

336,358,413

59,385,193

91,238,038
119,200,581
48,848,846
(34,195,684)
(122,471,990)
610,150
(2,209,251)
9,554,853
1,878,955
64,922,161
(6,197,407)
21,217,586

92,234,551
118,817,624
(1,877,708)
(28,554,615)
(2,899,206)
144,197,889
2,880,000
(1,631,824)
150,301,046
48,220,118
39,412,107
(7,210,307)
33,623,759

49,587,136
50,891,553
33,915,290
(36,331,415)
(122,303,699)
(1,474,137)
69,059,956
(10,800,000)
(3,825,000)
610,150
(179,835)
(70,176,876)
53,416,747
(4,480,224)
29,389,171

53,233,269
45,088,021
(1,738,858)
(18,118,621)
144,174,012
184,276,978
17,100,000
37,245,000
(2,644,526)
(76,744,621)
28,828,802
(6,690,798)
46,408,558

656,684,399

760,756,680

373,657,230

509,802,409

(88,768,016)
(11,069,108)
(83,823,360)
(4,302,293)
24,153,493
(20,366,818)

(360,282,420)
1,156,255
(143,553,840)
(467,893)
19,668,061
(8,478,057)

(118,967,783)
(2,782,076)
7,947,325
(3,282,644)
14,820,508
(16,480,059)

(375,477,044)
1,043,410
(76,805,427)
(7,754,421)
(234,115)
(3,003,310)

ง ระ
งน
บริ ทั จเอมเอม แกรมม่ จำกัด (มหำ น) และบริ
ร

จ

ร

จำา

ำา รงบกระแสเงิ
ปี น นสดน (ต่ อ) น า 2562
สำหรับปสินสุ ดวันท่ 31 ธันวำคม 2562

ทั ย่อย

า น

ะ ร ย ย
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม
2562

หนี้สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
รายได้รับล่วงหน้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สารองผลประ ยชน์ระยะยาวพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายชดเชยเลิกจ้าง
จ่าย าษีเงินได้
เงินสดรับจากการขอคืน าษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจำก (ใ ปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
ซื้ออุปกร ์
เงินสดรับจากการคืนทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการคืนทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายสาหรับการลงทุนเพิ่มในการร่ วมค้า
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดจ่ายสาหรับการลงทุนเพิ่มในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากสิ ท ิเรี ยกร้องเงินคืนทุนจากการชาระบัญชีของบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกร ์
เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับ (จ่าย) แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
จากการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยรับ
เงินลงทุนชัว่ คราว (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
เงินสดสุ ทธิจำก (ใ ปใน) กิจกรรมลงทุน

2561

งบกำรเงินเ ำะกิจกำร
2562
2561

(4,659,372)
125,608,018
(9,117,540)
(178,536)
610,350
584,771,217
(21,255,887)
(5,385,917)
(112,390,183)
1,214,695
446,953,925

49,713,818
24,534,508
9,368,341
(53,044,459)
299,370,994
(33,193,916)
(30,103,971)
(266,898,129)
40,074,206
9,249,184

45,856,812
89,635,411
(4,788,863)
600,350
386,216,211
(30,478,769)
(2,170,406)
(69,193,891)
284,373,145

50,497,141
13,569,359
(12,140,498)
(49,020,550)
50,476,954
(46,071,063)
(20,388,131)
(233,405,188)
37,131,166
(212,256,262)

(55,466,170)
13,000,000
(4,000,000)
43,551,278
4,198,509
11,000,000

(85,822,614)
(220,000,000)
(1,000,000)
9,388,665
7,374,215

(31,894,154)
118,972,862
13,000,000
(4,000,000)
(69,986,700)
43,551,278
2,033,268
3,825,000
65,476,614

(27,628,304)
(220,000,000)
(1,000,000)
(150,126,550)
7,101,534
2,000,000
68,445,043

(66,297,077)
5,879,673
(118,698,764)
(166,832,551)

650
7,210,307
159,943,370
(122,905,407)

3,968,329
144,946,497

6,250,938
150,000,000
(164,957,339)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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ง บริระ ทั จเอมเอม
งน แกรมม่ จำกัด (มหำ น) และบริ
ร

จ

ร

จำา

ำา รงบกระแสเงิ
ปี น นสดน (ต่ อ) น า 2562
สำหรับปสินสุ ดวันท่ 31 ธันวำคม 2562

ทั ย่อย

า น

ะ ร ย ย
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม
2562

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
จ่ายชาระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
จ่ายเงินปันผล
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิจำก (ใ ปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน
ลต่ ำงจำกกำรแปลงค่ ำงบกำรเงินเ มิ่ ขนสุ ทธิ
เงินสดและรำยกำรเทยบเท่ ำเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทยบเท่ ำเงินสดปลำยป
ขอมูลกระแสเงินสดเปิ ดเ ยเ มิ่ เติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ซื้อทรัพย์สินถาวรซึ่ งยังไม่ได้ชาระเงิน
สิ นทรัพย์เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

2561

งบกำรเงินเ ำะกิจกำร
2562
2561

(252,000,000)
(11,992,091)
(81,994,913)
(22,053,124)
(368,040,128)
1,476,742
(86,442,012)
538,359,206
451,917,194
-

(48,000,000)
(12,954,294)
(31,372,344)
(92,326,638)
292,388
(205,690,473)
744,049,679
538,359,206
-

(200,800,000)
(252,000,000)
(10,200,873)
(81,994,913)
(544,995,786)
(115,676,144)
302,080,688
186,404,544
-

425,500,000
(48,000,000)
(11,668,741)
365,831,259
(11,382,342)
313,463,030
302,080,688
-

5,746,605
-

1,040,949
1,789,000

5,746,605
-

1,040,949
1,789,000

บริ ัท จเอมเอม แกรมม่ จำกัด มหำ น และบริ ัทย่อย
ประ ง าร งนร
ร จหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ
ร จำา นรวมา น ะ ร ย ย
ำา ร ปีสำหรั
น บปสิ
น นสุ ดวันนท่ า3 ธัน2562
วำคม 2562

าย

.

ขอมูลทัว่ ป
บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหำชน) ( บริ ษทั ฯ ) เป็ นบริ ษทั มหำชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลำเนำใน
ประเท ไทย บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย (รวมเรี ยกว่ำ “กลุ่มบริ ษทั ”) ดำเนินธุ รกิจบันเทิงครบวงจร ได้แก่
ธุ รกิจเพลง ธุ รกิจโทรทั น์ดำวเทียม ธุ รกิจภำพยนตร์ ธุ รกิจโ ม ช้อปปิ้ ง และร่ วมลงทุนในธุ รกิจอื่น
ที่ อ ยู่ต ำมที่ จ ดทะเบี ย นของบริ ษ ัท ฯอยู่ที่ เ ลขที่ 50 ถนนสุ ขุม วิท 21 (อโ ก) แขวงคลองเตยเหนื อ
เขตวั นำ กรุ งเทพมหำนคร

2.

เกณ ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน

2.1 งบกำรเงินนี้ จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่กำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี
พ. . 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อกำหนดในประกำ กรมพั นำธุ รกิจกำรค้ำลงวันที่
11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ. . 2543
งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็ นงบกำรเงินฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำอังก ษแปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้
งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณ ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี
2.2 เกณ ใ์ นกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
ก)

งบกำรเงินรวมนี้ ได้จดั ทำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหำชน)
(ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่ำ บริ ษทั ฯ ) และ บริ ษทั ย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่ำ บริ ษทั ย่อย ) ดังต่อไปนี้
ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเท

ลงทุนในบริ ษทั อื่น
จัดกำรเกี่ยวกับลิขสิ ทธิเพลง

ประเท ไทย
ประเท ไทย

100
100

100
100

จดทะเบียนเลิกบริ ษทั และ
อยูร่ ะหว่ำงกำรชำระบัญชี
ผลิตรำยกำรโทรทั น์ผำ่ น
4. บริ ษทั แ นทีวี จำกัด
(อีกร้อยละ 49 ถือโดยบริ ษทั จี เอ็ม เอ็ม ดำวเทียม
โ ลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย)

ประเท ไทย

51

51

ประเท ไทย

51

51

บริ ษทั

บริ ษทั ย่อยที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ฯ
1. บริ ษทั จี เอ็ม เอ็ม โ ลดิ้ง จำกัด
2. บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม มิวสิ ค พับลิชชิ่ง
อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด
3. บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำกัด

อัตรำร้อยละ
ของกำรถือหุน้
2561
ร้อยละ
ร้อยละ

1
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ร

าย

จ

ประ

ำา ร ปี น

น

ร

ง าร งนร
จำา

น า

2562

า น

บริ ษทั

ะ ร ย ย

ลักษณะธุรกิจ

อัตรำร้อยละ
ของกำรถือหุน้
2561
ร้อยละ
ร้อยละ
100
100

5. บริ ษทั จีอำร์ โวคอล สตูดิโอ จำกัด

ประเท ไทย

6.

ประเท ไทย

100

51

ประเท ไทย
ประเท ไทย

100
-

100
100

ประเท
ประเท
ประเท
ประเท

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

100
100
100
100

100
100
100
100

ประเท ไทย
ประเท ไทย
ประเท ไทย

100
100
51

100
100
51

ประเท
ประเท
ประเท
ประเท
ประเท
ประเท

100
100
100
100
100
51

100
100
100
100
100
51

7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

โรงเรี ยนสอนร้องเพลงและ
ดนตรี
บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช้อปปิ้ ง จำกัด ขำยส่งและขำยปลีกโดย
โ ษณำผ่ำนสื่ อและบริ กำร
รับคำสัง่ ซื้อสิ นค้ำทำง
โทร พั ท์ และอีคอมเมิร์ซ
บริ ษทั เอ็มจีเอ จำกัด
หยุดดำเนินกำรชัว่ ครำว
บริ ษทั ดิจิตอล เจน จำกัด
หยุดดำเนินกำรและ
ชำระบัญชีเสร็ จสิ้น
เมื่อวันที่ 5 สิ งหำคม 2562
บริ ษทั เอ็กซ์ทรอกำไนเซอร์ จำกัด
หยุดดำเนินกำรชัว่ ครำว
บริ ษทั มอร์ มิวสิ ค จำกัด
หยุดดำเนินกำรชัว่ ครำว
บริ ษทั จีดีซี จำกัด
หยุดดำเนินกำรชัว่ ครำว
บริ ษทั แซท เทรดดิ้ง จำกัด
ผลิตและจัดจำหน่ำยเครื่ อง
รับสัญญำณโทรทั น์ผำ่ น
ดำวเทียมและดิจิตอล ทีวี
บริ ษทั ดิจิสตรี ม จำกัด
หยุดดำเนินกำรชัว่ ครำว
บริ ษทั ดีทอล์ค จำกัด
หยุดดำเนินกำรชัว่ ครำว
บริ ษทั จีดีเอช ห้ำห้ำเก้ำ จำกัด
ผลิตภำพยนตร์และรำยกำร
โทรทั น์
บริ ษทั ทีน ทอล์ก จำกัด
หยุดดำเนินกำรชัว่ ครำว
บริ ษทั เอ็กแซ็กท์ จำกัด
ผลิตรำยกำรโทรทั น์
บริ ษทั ที่ ้ ำ สตูดิโอ จำกัด
หยุดดำเนินกำรชัว่ ครำว
บริ ษทั กังโ สตูดิโอ จำกัด
หยุดดำเนินกำรชัว่ ครำว
บริ ษทั บรำโว่ สตูดิโอ จำกัด
หยุดดำเนินกำรชัว่ ครำว
บริ ษทั โอเอสพี ทีวี จำกัด
ให้บริ กำรโครงข่ำยโทรทั น์
(อีกร้อยละ 49 ถือโดย บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม ผ่ำนดำวเทียม
ซีเจ โอ ช้อปปิ้ ง จำกัด ซึ่งเป็ น
บริ ษทั ย่อย)

จัดตั้งขึ้น
ในประเท

าปี 2562
100 รายงานประจำ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)
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ไทย
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ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั ย่อยที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั จี เอ็ม เอ็ม โ ลดิ้ง จำกัด
1. บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอ จำกัด
หยุดดำเนินกำรและ
ชำระบัญชีเสร็ จสิ้น
เมื่อวันที่ 5 สิ งหำคม 2562
. บริ ษทั แกรมมี่ พับลิชชิ่ง เ ำ้ ส์ จำกัด
หยุดดำเนินกำรชัว่ ครำว
. บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม กูดส์ จำกัด
หยุดดำเนินกำรชัว่ ครำว
4. บริ ษทั จี บรอดคำสท์ จำกัด
ให้บริ กำรโครงข่ำยโทรทั น์
ผ่ำนดำวเทียม
5. บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล โดเมน จำกัด หยุดดำเนินกำรชัว่ ครำว
6. บริ ษทั เมจิค ิ ล์ม จำกัด
หยุดดำเนินกำรชัว่ ครำว
7. บริ ษทั โกลบอล มิวสิ ค แอนด์ มีเดีย
หยุดดำเนินกำรชัว่ ครำว
(ประเท จีน) จำกัด
บริ ษทั ย่อยที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล โดเมน จำกัด
1. บริ ษทั ดิจิตอล อำร์มส์ จำกัด
หยุดดำเนินกำรชัว่ ครำว
บริ ษทั ย่อยที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั แซท เทรดดิ้ง จำกัด
1. บริ ษทั จี เอส-วัน จำกัด
หยุดดำเนินกำรชัว่ ครำว
2. บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด
ให้บริ กำรโครงข่ำยโทรทั น์
ผ่ำนดำวเทียม

จัดตั้งขึ้น
ในประเท

อัตรำร้อยละ
ของกำรถือหุน้
2561
ร้อยละ
ร้อยละ

ประเท ไทย

-

100

ประเท ไทย
ประเท ไทย
ประเท ไทย

100
100
100

100
100
100

ประเท ไทย
ประเท ไทย
เขตบริ หำร
พิเ ษ ่องกง

100
90.91
100

100
90.91
100

ประเท ไทย

100

100

ประเท ไทย
ประเท ไทย

100
100

100
100

ข)

บริ ษทั ฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หำกบริ ษทั ฯมีสิทธิ ได้รับ
หรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจกำรที่เข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อำนำจในกำรสั่งกำร
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค)

บริ ษทั ฯนำงบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยมำรวมในกำรจัดทำงบกำรเงิ นรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมี
อำนำจในกำรควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดกำรควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น

ง)

ในระหว่ำงปี 2562 ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อยดังนี้
1. กำรลงทุ นเพิ่ ม ในบริ ษ ทั จี เอ็ม เอ็ม ซี เ จ โอ ช้อปปิ้ ง จำกัด (บริ ษ ทั ย่อย) โดยกำรซื้ อหุ ้ น
จำนวน 2,646,000 หุน้ ในรำคำหุน้ ละ 26.45 บำท จำกผูถ้ ือหุ ้นเดิม ซึ่ งทำให้สัดส่ วนกำรถือ
หุ ้นในบริ ษทั ย่อยเปลี่ยนแปลงจำกร้อยละ 51 เป็ นร้อยละ 100 (ดังรำยละเอียดที่แสดงไว้ใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 12)
รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)
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2. กำรเลิกบริ ษทั ของบริ ษทั ย่อย ได้แก่ บริ ษทั ดิจิตอล เจน จำกัด และบริ ษทั จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอ
จำกัด (ถื อหุ ้นโดยบริ ษ ทั ย่อยของบริ ษ ทั ฯ) ซึ่ งได้ช ำระบัญชี เ สร็ จ สิ้ น แล้ว ในระหว่ำ งปี
ปัจจุบนั และ บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำกัด ซึ่ งได้จดทะเบียนเลิกบริ ษทั และอยูใ่ นระหว่ำง
กำรชำระบัญชี (ดังรำยละเอียดที่แสดงไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 12)
จ)

งบกำรเงิ นของบริ ษทั ย่อยได้จดั ท ำขึ้ นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชี ท่ีส ำคัญเช่ นเดี ยวกันกับ ของ
บริ ษทั ฯ

ฉ)

สิ นทรัพย์และหนี้สินตำมงบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยซึ่งจัดตั้งในต่ำงประเท แปลงค่ำเป็ นเงินบำท
โดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน ส่ วนรำยได้และค่ำใช้จ่ำยแปลงค่ำเป็ น
เงินบำทโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรำยเดือน ผลต่ำงซึ่ งเกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำดังกล่ำวได้
แสดงไว้เป็ นรำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเท ” ในงบแสดง
กำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้

ช)

ยอดคงค้ำงระหว่ำงกลุ่มบริ ษทั รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญได้ถูกตัดออกจำกงบกำรเงิน
รวมนี้แล้ว

ซ)

ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรื อขำดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ
ของบริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่ วนของ
กำไรหรื อขำดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม

2.3 บริ ษทั ฯจัดทำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย กำรร่ วมค้ำและบริ ษทั ร่ วม
ตำมวิธีรำคำทุน
3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่เริ่มม ลบังคับใ ในปปัจจุบัน
ในระหว่ำ งปี กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น และกำรตี ค วำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ จำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมี
ผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 25 2
มำถือป ิบตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้
มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นระหว่ำงประเท โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำร
อธิ บ ำยให้ชัดเจนเกี่ ย วกับ วิธี ป ิ บ ตั ิ ท ำงกำรบัญชี และกำรให้แนวป ิ บ ตั ิ ท ำงกำรบัญชี ก ับ ผูใ้ ช้
มำตรฐำน กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือป ิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ น
สำระสำคัญต่องบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่
ซึ่งได้มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญ สำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้

าปี 2562
102 รายงานประจำ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน บับท่ 5 เรื่อง รำย ดจำกสั

ำท่ทำกับลูกคำ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำน
กำรบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง สัญญำก่อสร้ำง
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง รำยได้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง รำยได้ - รำยกำรแลกเปลี่ยน
เกี่ยวกับบริ กำรโ ษณำ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเ ษแก่ลูกค้ำ
(ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15
เรื่ อง สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำง
(ปรับปรุ ง 2560)
อสังหำริ มทรัพย์
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 18
เรื่ อง กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ
(ปรับปรุ ง 2560)
กิ จกำรต้องใช้ม ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับที่ 15 กับ สัญญำที่ ทำกับลู กค้ำ ทุ กสั ญญำ
ยกเว้น สั ญ ญำที่ อ ยู่ใ นขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญ ชี ฉ บับ อื่ น มำตรฐำนฉบับ นี้ ได้ก ำหนด
หลักกำร 5 ขั้นตอนสำหรับกำรรับรู้รำยได้ที่เกิดขึ้นจำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ โดยกิจกำรจะรับรู้
รำยได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิ ได้รับจำกกำรแลกเปลี่ยน
สิ นค้ำหรื อบริ กำรที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ และกำหนดให้กิจกำรต้องใช้ดุลยพินิจและพิจำรณำ
ข้อเท็จจริ งและเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลักกำรในแต่ละขั้นตอน
มำตรฐำนฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญต่องบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั
ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่จะม ลบังคับใ สำหรับงบกำรเงินท่มรอบระยะเวลำบั ท่
เริ่มในหรือหลังวันท่ มกรำคม 2563
สภำวิชำชี พ บัญชี ไ ด้ประกำ ใช้ม ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นและกำรตี ค วำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับ ใหม่และฉบับ ปรั บ ปรุ ง ซึ่ ง จะมี ผลบังคับ ใช้ส ำหรั บงบกำรเงิ นที่
มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดัง กล่ ำวได้รับ กำรปรับ ปรุ ง หรื อจัดให้มี ข้ ึ นเพื่ อให้มีเนื้ อหำเท่ ำเทีย มกับ มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินระหว่ำงประเท โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรอธิ บำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีป ิบตั ิทำงกำร
บัญชีและกำรให้แนวป ิบตั ิทำงบัญชี กบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน ยกเว้น มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับใหม่ดงั ต่อไปนี้ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญซึ่งสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำม
มำตรฐำน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32
กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
กำรป้ องกันควำมเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงำนต่ำงประเท
ฉบับที่ 19
กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น กำหนดหลักกำรเกี่ยวกับกำรจัดประเภท
และกำรวัดมูลค่ำเครื่ องมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรื อรำคำทุนตัดจำหน่ำยโดยพิจำรณำ
จำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสั ญญำและแผนธุ รกิจของ
กิจกำร (
) หลักกำรเกี่ยวกับวิธีกำรคำนวณกำรด้อยค่ำของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
โดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลักกำรเกี่ยวกับกำรบัญชีป้องกัน
ควำมเสี่ ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน และเมื่อมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำร
บัญชี และแนวป ิบตั ิทำงกำรบัญชีบำงฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
่ ำยบริ หำรของกลุ่ม บริ ษทั เชื่ อว่ำมำตรฐำนฉบับนี้ จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อ
งบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน บับท่ 6 เรื่อง สั

ำเ ่ ำ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญำ
เช่ำ และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ที่เกี่ยวข้อง มำตรฐำนฉบับนี้ ได้กำหนดหลักกำรของกำร
รับรู้รำยกำร กำรวัดมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญำเช่ำ และกำหนดให้ผู้
เช่ ำรับรู้ สินทรัพ ย์และหนี้ สินสำหรับสัญญำเช่ ำทุ กรำยกำรที่ มีระยะเวลำในกำรเช่ ำมำกกว่ำ 12
เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อำ้ งอิงนั้นมีมูลค่ำต่ำ
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กำรบัญชี สำหรับผูใ้ ห้เช่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระสำคัญจำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17
ผูใ้ ห้เช่ ำยังคงต้องจัดประเภทสัญญำเช่ ำเป็ นสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำนหรื อสัญญำเช่ ำเงิ นทุนโดยใช้
หลักกำรเช่นเดียวกันกับมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17
กลุ่มบริ ษทั คำดว่ำจะนำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้มำถือป ิบตั ิโดยรับรู้ผลกระทบสะสม
ของกำรนำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ มำถือป ิบตั ิใช้ครั้งแรก ซึ่ งจะปรับปรุ งกับกำไร
สะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบกำรเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
่ ำยบริ หำรของกลุ่ ม บริ ษทั คำดว่ำ กำรนำมำตรฐำนกำรบัญชี ดงั กล่ ำ วมำใช้ จะมี ผลกระทบต่ อ
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 คือ สิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั มีจำนวนเพิ่มขึ้น
รวมทั้งสิ้ นประมำณ 731 ล้ำนบำท (เฉพำะบริ ษทั ฯ: ประมำณ 372 ล้ำนบำท) และหนี้ สินของ
กลุ่มบริ ษทั มีจำนวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้ นประมำณ 731 ล้ำนบำท (เฉพำะบริ ษทั ฯ: ประมำณ 372
ล้ำนบำท)
4.

น ยบำยกำรบั ท่สำคั

4.

กำรรับรูรำย ด
ขาย ค้ า
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำรับรู้เมื่อบริ ษทั ฯได้โอนควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนที่มีนยั สำคัญของควำมเป็ น
เจ้ำของสิ นค้ำให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบกำกับสิ นค้ำโดยไม่รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม สำหรับสิ นค้ำที่ได้ส่งมอบหลังจำกหักส่ วนลดแล้ว
ราย ้ ากการให้ บรการ
ก)

รำยได้จำกกำรผลิตรำยกำรโทรทั น์ผำ่ นดำวเทียม และดิจิตอลทีวี
รำยได้จำกกำรผลิ ตรำยกำรโทรทั น์ผ่ำนดำวเที ยมและดิ จิตอลทีวีเป็ นรำยได้จำกกำรบริ กำร
โ ษณำ ประชำสัมพันธ์และรับจ้ำงผลิตรำยกำรโทรทั น์ ซึ่ งแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบแจ้งหนี้
หลังจำกหักส่ วนลด รำยได้จำกกำรบริ กำรโ ษณำและกำรประชำสัมพันธ์จะรับรู้ เป็ นรำยได้
เมื่อได้ให้บริ กำรออกอำกำ ทำงโทรทั น์ผำ่ นดำวเทียมและดิจิตอลทีวีแล้ว ในขณะที่รำยได้จำก
กำรรับจ้ำงผลิตรำยกำรโทรทั น์จะรับรู้เป็ นรำยได้เมื่อผลิตเสร็ จ

ข)

รำยได้จำกกำรจัดคอนเสิ ร์ต
รำยได้จำกกำรจัดคอนเสิ ร์ตรับรู้เป็ นรำยได้เมื่อมีกำรแสดงแล้ว
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รำยได้จำกกำรผลิตภำพยนตร์
รำยได้ส่วนแบ่งจำกโรงภำพยนตร์ เป็ นรำยได้ค่ำผ่ำนประตูซ่ ึ งแบ่งระหว่ำงเจ้ำของโรงภำพยนตร์
กับบริ ษทั ย่อย ซึ่งจะถือเป็ นรำยได้ตำมวันที่ฉำยภำพยนตร์
รำยได้จำกกำรขำย ิ ล์มภำพยนตร์และกำรให้บริ กำรโ ษณำแสดงมูลค่ำตำมใบกำกับสิ นค้ำของ
ิ ล์มภำพยนตร์ที่ได้ส่งมอบและบริ กำรที่ได้ให้แล้วหลังจำกหักส่ วนลด
รำยได้จ ำกกำรให้ใ ช้สิ ท ธิ ใ นภำพยนตร์ ที่ คิ ด ค่ำ ธรรมเนี ย มเป็ นจำนวนคงที่ ซึ่ ง ผูใ้ ช้สิ ท ธิ ไ ม่
สำมำรถเรี ยกคืนได้ และผูใ้ ห้สิทธิ ไม่มีข ้อผูก พันภำยหลัง กำรให้ใช้สิ ทธิ จะถื อเป็ นรำยได้ท้ งั
จำนวนเมื่อผูใ้ ช้สิทธิสำมำรถใช้สิทธิได้ตำมสัญญำ

ง)

รำยได้จำกกำรบริ หำรและค่ำที่ปรึ กษำ
รำยได้จำกกำรบริ หำรและค่ำที่ปรึ กษำรับรู้เป็ นรำยได้เมื่อได้ให้บริ กำรแล้ว
รำยได้ค่ำบริ หำร ิลปิ น

จ)

รำยได้ค่ำบริ หำร ิลปิ นรับรู้เป็ นรำยได้เมื่อได้ให้บริ กำรแล้ว
ฉ)

รำยได้จำกกำรให้บริ กำรสตูดิโอ
รำยได้จ ำกกำรให้บ ริ ก ำรสตู ดิโ อรั บ รู้ เ ป็ นรำยได้เ มื่ อ ได้ใ ห้บริ ก ำรแล้ว โดยพิ จ ำรณำถึ ง ขั้น
ควำมสำเร็ จของงำน

ช)

รำยได้จำกกำรบริ กำรรับจัดและบริ หำรกิจกรรมและบริ กำรจัดหำอุปกรณ์
รำยได้จำกกำรบริ กำรรับจัดและบริ หำรกิจกรรมและบริ กำรจัดหำอุปกรณ์รับรู้เป็ นรำยได้เมื่อได้
ให้บริ กำรแล้ว โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมสำเร็ จของงำน

ซ)

รำยได้จำกกำรรับจ้ำงผลิตและบริ กำร
รำยได้จำกกำรรับจ้ำงผลิ ตและบริ กำรรั บรู้ เป็ นรำยได้เมื่อให้บริ ก ำรแล้ว โดยพิจำรณำถึ ง ขั้น
ควำมสำเร็ จของงำน

ราย ้ ากค่ าลข
รำยได้จำกค่ำลิขสิ ทธิ รับรู้เป็ นรำยได้เมื่อมีสิทธิ ในกำรรับค่ำลิขสิ ทธิ และสำมำรถประมำณมูลค่ำของ
ค่ำลิขสิ ทธิได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
อกเบียรั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรำยได้ตำมเกณ ค์ งค้ำงโดยคำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เ

ั ลรั บ

เงินปันผลรับถือเป็ นรำยได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล
าปี 2562
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4.2 เงินสดและรำยกำรเทยบเท่ำเงินสด
เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงิน ำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภำพคล่ องสู ง ซึ่ งถึ ง ก ำหนดจ่ำ ยคื นภำยในระยะเวลำไม่เกิ น 3 เดื อ นนับ จำกวันที่ ไ ด้ม ำ และไม่ มี
ข้อจำกัดในกำรเบิกใช้
4.3 ลูกหนกำรคำและลูกหนอืน่
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้อื่นแสดงมูลค่ำตำมจำนวนมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่ำเผื่อหนี้
สงสัยจะสู ญสำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไป
พิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้
4.4 สิ นคำคงเหลือ
ก)

แผ่นซี ดี แผ่นวีซีดี แผ่นดี วีดี และยูเอสบีแ ลชไดร ์ แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (วิธีถวั เฉลี่ ย
เคลื่อนที่) หรื อมูลค่ำสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ

ข)

ผลิตภัณ ์รำยกำรโทรทั น์แสดงมูลค่ำต้นทุนของรำยกำรทั้งที่อยู่ระหว่ำงกำรผลิตและที่ผลิต
เสร็ จพร้ อมที่ จะออกอำกำ ต้นทุ นของรำยกำรซึ่ ง ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำ ยต่ำง ที่ เกี่ ยวข้อง
โดยตรงกับกำรผลิตรำยกำร รับรู้เป็ นต้นทุนในงบกำไรขำดทุนเมื่อรำยกำรได้ออกอำกำ แล้ว

ค)

มำสเตอร์ เทปแสดงมูลค่ำต้นทุนมำสเตอร์ เทปเพลงที่อยู่ระหว่ำงกำรผลิ ตและที่ผลิ ตเสร็ จแล้ว
ต้นทุนดังกล่ำวประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยต่ำง ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรผลิตและจะรับรู้เป็ น
ต้นทุนในงบกำไรขำดทุนเมื่ออัลบั้มได้ออกจำหน่ ำยแล้ว ยกเว้นต้นทุนเกี่ ยวข้องกับเนื้ อร้ อง
ทำนองและเรี ยบเรี ยง ที่จะถูกโอนเป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนภำยใต้หวั ข้อ “ลิขสิ ทธิ เนื้ อร้องและ
ทำนองเพลง”

ง)

ผลิ ตภัณ ์ภำพยนตร์ และกำร์ ตูนแสดงมูลค่ำ ต้นทุ นของกำรผลิ ตและถ่ ำ ยท ำภำพยนตร์ ที่ อยู่
ระหว่ำงกำรผลิ ตและถ่ำยทำ และจะถูกโอนเป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนภำยใต้หัวข้อ “ลิ ขสิ ท ธิ
ภำพยนตร์ และกำร์ตูน” เมื่อภำพยนตร์ และกำร์ตูนออกฉำย

จ)

นิ ตยสำรและหนัง สื อเล่ ม แสดงมูล ค่ำ ตำมรำคำทุ น (วิธี ถ ัวเฉลี่ ย ) หรื อมูล ค่ำ สุ ท ธิ ที่ จะได้รับ
แล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ

ฉ)

เครื่ องรับสัญญำณโทรทั น์ผำ่ นดำวเทียมและดิจิตอลทีวีแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (วิธีถวั เฉลี่ ย
เคลื่อนที่) หรื อมูลค่ำสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ

ช)

สิ นค้ำคงเหลืออื่นแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (วิธีเข้ำก่อน-ออกก่อนและวิธีถวั เฉลี่ย) หรื อมูลค่ำ
สุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ
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4.5 เงินลงทุน
ก)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
หลักทรัพย์บนั ทึกในงบกำไรขำดทุน

ข)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขำยแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
หลักทรัพย์ดงั กล่ำวบันทึกในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และจะบันทึกในงบกำไรขำดทุนเมื่อได้
จำหน่ำยหลักทรัพย์น้ นั ออกไป

ค)

เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ ที่จะครบกำหนดชำระในหนึ่งปี รวมทั้งที่จะถือจนครบกำหนดแสดง
มูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ำย กลุ่มบริ ษทั ตัดบัญชี ส่วนเกิน รับรู้ ส่วนต่ำกว่ำมูลค่ำตรำสำร
หนี้ ตำมอัตรำดอกเบี้ ย ที่ แท้จริ ง ซึ่ ง จำนวนที่ ตดั จำหน่ ำย รับรู้ น้ ี จะแสดงเป็ นรำยกำรปรั บกับ
ดอกเบี้ยรับ

ง)

เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยูใ่ นควำมต้องกำรของตลำดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึ่ งแสดงใน
รำคำทุนสุ ทธิจำกค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)

จ)

เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำและบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสี ย

ฉ)

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย กำรร่ วมค้ำและบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดง
มูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนสุ ทธิจำกค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)

มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดคำนวณจำกรำคำเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ สิ้ นวันทำ
กำรสุ ดท้ำยของปี ส่ วนมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหนี้ คำนวณโดยใช้อตั รำผลตอบแทนที่ประกำ โดย
สมำคมตลำดตรำสำรหนี้ ไทย มูลค่ำยุติธรรมของหน่ วยลงทุนคำนวณจำกมูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ ของ
หน่วยลงทุน
กลุ่มบริ ษทั ใช้วธิ ีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณี ที่มีกำรโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจำกประเภทหนึ่ งไปเป็ นอีกประเภทหนึ่ง กลุ่มบริ ษทั จะ
ปรับมูลค่ำของเงิ นลงทุนดังกล่ำวใหม่โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ ยนประเภทเงิ นลงทุ น
ผลแตกต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชี และมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในงบกำไรขำดทุนหรื อ
แสดงเป็ นองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีกำรโอนเปลี่ยน
เมื่อมีกำรจำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ท่ีได้รับกับมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุน
จะถูกบันทึกในงบกำไรขำดทุน

าปี 2562
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4.6 ส่ วนปรับปรุงสิ นทรั ย์ เ ่ ำและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ส่ วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์เช่ำและอุปกรณ์ แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อ
กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่ อมรำคำของส่ วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์เช่ำและอุปกรณ์คำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุ
กำรให้ประโยชน์โดยประมำณดังนี้
อำยุกำรให้ประโยชน์
ส่ วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์เช่ำ
5 ปี
อุปกรณ์ในกำรดำเนินงำน
5 ปี
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
3 ปี
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่ องใช้สำนักงำน
5 และ 7 ปี
ยำนพำหนะ
5 ปี
อื่น
5 ปี
ค่ำเสื่ อมรำคำรวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับงำนระหว่ำงก่อสร้ำง และอุปกรณ์ระหว่ำงกำรติดตั้ง
กลุ่มบริ ษทั ตัดรำยกำรส่ วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์เช่ำ และอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่อจำหน่ำยสิ นทรัพย์
หรื อคำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์เชิ งเ รษฐกิ จในอนำคตจำกกำรใช้หรื อจำกกำรจำหน่ ำยสิ นทรัพย์
รำยกำรผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรจำหน่ ำยสิ นทรั พย์ จะรับรู้ ในงบกำไรขำดทุนเมื่อกลุ่ มบริ ษทั
ตัดรำยกำรสิ นทรัพย์น้ นั ออกจำกบัญชี
4.7 สิ นทรั ย์ ม่ มตัวตน
กลุ่มบริ ษทั ตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำร
ให้ประโยชน์เชิ งเ รษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวเมื่อมี
ข้อบ่งชี้ ว่ำสิ นทรัพย์น้ นั เกิดกำรด้อยค่ำ กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจำหน่ ำยและวิธีกำร
ตัดจำหน่ำยของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่ำวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจำหน่ ำยรับรู้เป็ นค่ำใช้จ่ำย
ในงบกำไรขำดทุน
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีกำรตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอนแต่จะใช้
วิธีกำรทดสอบกำรด้อยค่ำทุกปี ทั้งในระดับของแต่ละสิ นทรัพย์น้ นั และในระดับของหน่วยสิ นทรัพย์ที่
ก่ อ ให้เ กิ ด เงิ น สด กลุ่ ม บริ ษ ัท จะทบทวนทุ ก ปี ว่ำ สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนดัง กล่ ำ วยัง คงมี อ ำยุก ำรให้
ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน
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สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดมีดงั นี้
ก)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
(ถ้ำมี) กลุ่มบริ ษทั ตัดจำหน่ำยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดงั กล่ำวโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำ

ข)

ค่ำสิ ทธิรำยกำร แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
ค่ำ สิ ทธิ รำยกำรจะถูก บันทึ ก เป็ นสิ นทรั พย์และหนี้ สินภำยใต้สัญญำสิ ท ธิ เมื่ อระยะเวลำของ
สัญญำเริ่ มต้น โดยทรำบมูลค่ำที่แน่ นอนของค่ำ สิ ทธิ และสิ ท ธิ น้ นั อยู่ภำยใต้กำรควบคุ มของ
กิจกำรแล้ว กลุ่มบริ ษทั ตัดจำหน่ำยค่ำสิ ทธิรำยกำรดังกล่ำวโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำ
ค่ำ สิ ท ธิ ร ำยกำรประเภทละครที่ โ อนมำจำกสิ นค้ำ คงเหลื อ กลุ่ ม บริ ษ ัท ตัดจำหน่ ำ ยค่ำ สิ ท ธิ
รำยกำรดังกล่ำวในอัตรำร้อยละ 60 ของมูลค่ำต้นทุนในวันที่ออกอำกำ ครั้งแรก สำหรับมูลค่ำ
ต้นทุนส่ วนที่เหลือ กลุ่มบริ ษทั ตัดจำหน่ำยโดยวิธีเส้นตรงเป็ นเวลำ 5 ปี

ค)

ลิ ข สิ ท ธิ ภำพยนตร์ และกำร์ ตูน แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุ นหักค่ำตัดจำหน่ ำ ยสะสมและค่ ำเผื่อ
กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี ) กลุ่ มบริ ษ ทั ตัดจำหน่ ำยลิ ข สิ ท ธิ ดังกล่ำ วตำมอัตรำส่ วนของกำรใช้งำนใน
ช่องทำงกำรตลำดต่ำง แต่ไม่เกิน 10 ปี (สำหรับลิขสิ ทธิ ภำพยนตร์ ) และ 5 ปี (สำหรับลิขสิ ทธิ
กำร์ตูน) นับตั้งแต่วนั ที่ออกฉำย
ลิ ข สิ ท ธิ เกมและสิ ท ธิ อื่น
แสดงมูล ค่ำ ตำมรำคำทุ นหัก ค่ำ ตัดจำหน่ ำ ยสะสมและค่ำ เผื่อ
กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) กลุ่มบริ ษทั ตัดจำหน่ำยลิขสิ ทธิ เกมและสิ ทธิอื่น ดังกล่ำวโดยวิธีเส้นตรงตำม
อำยุสัญญำ

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอนคือ ลิขสิ ทธิเนื้อร้องและทำนองเพลง ซึ่ ง
แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) ลิ ขสิ ทธิ เนื้ อร้ องและ
ทำนองเพลงมีอำยุกำรให้ประโยชน์ที่ไม่ทรำบแน่ นอน จึงไม่มีกำรตัดจำหน่ ำยลิขสิ ทธิ เนื้ อร้ องและ
ทำนองเพลงแต่จะใช้วิธีกำรทดสอบกำรด้อยค่ำทุกปี ทั้งในระดับของแต่ละสิ นทรัพย์น้ นั และในระดับ
ของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์ที่ไม่ทรำบแน่นอน
ดังกล่ำวทุกปี
4.8 ค่ ำควำมนิยม
กลุ่มบริ ษทั บันทึกมูลค่ำเริ่ มแรกของค่ำควำมนิ ยมในรำคำทุน ซึ่ งเท่ำกับต้นทุนกำรรวมธุ รกิ จส่ วนที่
สู งกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มำ หำกมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มำสู งกว่ำ
ต้นทุนกำรรวมธุรกิจ กลุ่มบริ ษทั จะรับรู้ส่วนที่สูงกว่ำนี้เป็ นกำไรในงบกำไรขำดทุนทันที
กลุ่มบริ ษทั แสดงค่ำควำมนิยมตำมรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม และจะทดสอบกำรด้อยค่ำของ
ค่ำควำมนิยมทุกปี หรื อเมื่อใดก็ตำมที่มีขอ้ บ่งชี้ของกำรด้อยค่ำเกิดขึ้น
าปี 2562
110 รายงานประจำ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

12

ร

าย

จ

ประ

ำา ร ปี น

น

ร

ง าร งนร
จำา

น า

2562

า น

ะ ร ย ย

เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ กลุ่มบริ ษทั จะปั นส่ วนค่ำควำมนิยมที่เกิดขึ้นจำกกำรรวม
กิจกำรให้กบั หน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสด (หรื อกลุ่ มของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสด)
ที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจำกกำรรวมกิจกำร และกลุ่มบริ ษทั จะทำกำรประเมินมูลค่ำที่คำดว่ำ
จะได้รั บ คื น ของหน่ วยของสิ นทรั พ ย์ที่ ก่ อ ให้เ กิ ด เงิ น สดแต่ล ะรำยกำร (หรื อ กลุ่ ม ของหน่ ว ยของ
สิ นทรัพ ย์ที่ ก่อให้เกิ ดเงิ นสด) หำกมูล ค่ำ ที่ค ำดว่ำ จะได้รับ คืนของหน่ วยของสิ นทรัพ ย์ที่ ก่อให้เกิ ด
เงินสดต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี กลุ่มบริ ษทั จะรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในงบกำไรขำดทุนและกลุ่ม
บริ ษทั ไม่สำมำรถกลับบัญชีขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำได้ในอนำคต
4.

รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรท่เก่ยวของกัน
บุคคลหรื อกิ จกำรที่เกี่ ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั หมำยถึ ง บุคคลหรื อกิ จกำรที่มีอำนำจควบคุ มกลุ่ ม
บริ ษทั หรื อถูกกลุ่มบริ ษทั ควบคุมไม่ว่ำจะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยู่ภำยใต้กำรควบคุ ม
เดียวกันกับกลุ่มบริ ษทั
นอกจำกนี้ บุคคลหรื อกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลหรื อกิจกำรที่มีสิทธิ
ออกเสี ยงโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อมซึ่ งทำให้มีอิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร
สำคัญ กรรมกำรหรื อพนักงำนของกลุ่มบริ ษทั ที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุ มกำรดำเนิ นงำน
ของกลุ่มบริ ษทั

4.

สั

ำเ ่ ำระยะยำว

สัญญำเช่ำยำนพำหนะและอุปกรณ์ ที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ได้
โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ำถือเป็ นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็ นรำยจ่ำย ่ ำยทุนด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่ ำหรื อมูลค่ำปั จจุบนั สุ ทธิ ของจำนวนเงิ นที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ ำแล้วแต่
มูลค่ำใดจะต่ำกว่ำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยำว
ส่ วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในงบกำไรขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สิ นทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำ
กำรเงิ นจะคิ ดค่ำเสื่ อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสิ นทรั พย์ที่ เช่ ำหรื ออำยุของสัญญำเช่ ำ แล้วแต่
ระยะเวลำใดจะต่ำกว่ำ
สัญญำเช่ำอำคำร และอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอน
ไปให้ก ับ ผูเ้ ช่ ำ ถื อ เป็ นสั ญ ญำเช่ ำ ด ำเนิ น งำน จ ำนวนเงิ น ที่ จ่ ำ ยตำมสั ญ ญำเช่ ำ ด ำเนิ น งำนรั บ รู้ เ ป็ น
ค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
4.

เงินตรำต่ ำงประเท
กลุ่มบริ ษทั แสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เป็ นสกุลเงินบำท ซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ใน
กำรดำเนิ นงำนของกลุ่มบริ ษทั รำยกำรต่ำง ของแต่ละกิจกำรที่รวมอยูใ่ นงบกำรเงินรวมวัดมูลค่ำด้วย
สกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น
รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)
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รำยกำรที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเท แปลงค่ำเป็ นเงิ นบำทโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินซึ่ งอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเท ได้แปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้
อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
ก ำไรและขำดทุ นที่ เกิ ดจำกกำรเปลี่ ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ ย นได้รวมอยู่ใ นกำรค ำนวณผลกำร
ดำเนินงำน
4. 2 กำรดอยค่ ำของสิ นทรั ย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริ ษทั จะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
หรื อสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนอื่นของกลุ่มบริ ษทั หำกมีขอ้ บ่งชี้วำ่ สิ นทรัพย์ดงั กล่ำวอำจด้อยค่ำ และจะทำ
กำรประเมินกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบ
แน่นอนเป็ นรำยปี กลุ่มบริ ษทั รับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มี
มูลค่ำต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรม
หักต้นทุนในกำรขำยของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสู งกว่ำ
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในงบกำไรขำดทุน
หำกในกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ มีขอ้ บ่งชี้ ที่แสดงให้เห็นว่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ
สิ นทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรื อลดลง กลุ่มบริ ษทั จะประมำณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของ
สิ นทรัพย์น้ นั และจะกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลง
ประมำณกำรที่ ใช้กำหนดมูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับคื นภำยหลังจำกกำรรั บรู้ ผลขำดทุ นจำกกำรด้อยค่ำ
ครั้งล่ำสุ ด โดยมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำต้อง
ไม่สูงกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีที่ควรจะเป็ นหำกกิจกำรไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ใน
งวดก่อน กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์โดยรับรู้ไปยัง
งบกำไรขำดทุนทันที
4. 3 สำรองสิ นคำรับคืน
ส ำรองสิ นค้ำ รั บ คื นประมำณขึ้ นโดยพิจำรณำจำกกำรรั บ คื นสิ นค้ำ ที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง ในระหว่ำ งปี และ
คำนวณขึ้นเป็ นสัดส่ วนต่อยอดขำยในระหว่ำงปี
4. 4 ลประ ย น์ นักงำน
ลปร ย นร ย สัน อง นักงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู้ เงิ นเดื อน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิ ด
รำยกำร

าปี 2562
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ลปร ย น ลังออกจากงาน อง นักงาน
คร การ ม บเ
กลุ่มบริ ษทั และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำย
สะสมและเงินที่ กลุ่มบริ ษทั จ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ ยงชี พได้แยก
ออกจำกสิ นทรั พ ย์ข องกลุ่ ม บริ ษ ทั เงิ น ที่ ก ลุ่ ม บริ ษ ทั จ่ำ ยสมทบกองทุ นส ำรองเลี้ ย งชี พ บันทึ ก เป็ น
ค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เกิดรำยกำร
คร การ ล ร ย หลั ออก าก า
กลุ่มบริ ษทั มีภำระสำหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน
ซึ่งกลุ่มบริ ษทั ถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
กลุ่มบริ ษทั คำนวณหนี้ สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลด
แต่ ล ะหน่ ว ยที่ ป ระมำณกำรไว้ (
) โดยผู้เ ชี่ ย วชำญอิ ส ระได้ท ำกำร
ประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิ ต ำสตร์ประกันภัย
ผลก ำไรหรื อ ขำดทุ น จำกกำรประมำณกำรตำมหลัก คณิ ต ำสตร์ ป ระกัน ภัย ส ำหรั บ โครงกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู้ทนั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ต้นทุนบริ กำรในอดีตจะถูกรับรู้ท้งั จำนวนในงบกำไรขำดทุนทันทีที่มีกำรแก้ไขโครงกำรหรื อลดขนำด
โครงกำร หรื อเมื่อกิจกำรรับรู้ตน้ ทุนกำรปรับโครงสร้ำงที่เกี่ยวข้อง
4. 5 ประมำณกำรหนสิ น
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมำณกำรหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภำระผูกพันซึ่งเป็ นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต
ได้เกิดขึ้นแล้ว และมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำกลุ่มบริ ษทั จะเสี ยทรัพยำกรเชิ งเ รษฐกิ จไป
เพื่ อปลดเปลื้ อ งภำระผูก พันนั้น และกลุ่ ม บริ ษ ทั สำมำรถประมำณมูล ค่ ำ ภำระผูก พันนั้นได้อย่ำ ง
น่ำเชื่อถือ
4. 6 ภำ เงิน ด
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำ เงิน ดปัจจุบัน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบนั ตำมจำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กบั หน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ
โดยคำนวณจำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณ ท์ ี่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
ภำ เงิน ดรอกำรตัดบั
กลุ่ ม บริ ษ ทั บันทึ ก ภำษี เงิ นได้รอกำรตัด บัญชี ข องผลแตกต่ำ งชั่วครำวระหว่ำ งรำคำตำมบัญชี ข อง
สิ นทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
นั้น โดยใช้อตั รำภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
รายงานประจำาปี 2562
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กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ตอ้ งเสี ยภำษีทุกรำยกำร แต่
รับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำง
ภำษี ที่ย งั ไม่ไ ด้ใช้ในจำนวนเท่ำที่ มีค วำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ที่ก ลุ่ มบริ ษ ทั จะมี กำไรทำงภำษีใ น
อนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้น้ นั
กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบระยะเวลำ
รำยงำนและจะทำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดงั กล่ำว หำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ กลุ่มบริ ษทั
จะไม่มีกำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบำงส่ วนมำใช้
ประโยชน์
กลุ่ ม บริ ษ ทั จะบันทึ ก ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี โดยตรงไปยัง ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นหำกภำษี ที่ เกิ ดขึ้ น
เกี่ยวข้องกับรำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
4. 7 กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึ ง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสิ นทรัพย์หรื อเป็ นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อ
โอนหนี้ สินให้ผูอ้ ื่นโดยรำยกำรดังกล่ ำวเป็ นรำยกำรที่เกิ ดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ ้ื อและผูข้ ำย
(ผูร้ ่ วมในตลำด) ณ วันที่วดั มูล ค่ำ กลุ่ มบริ ษทั ใช้รำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีส ภำพคล่องในกำร
วัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้
ต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลำดที่ มีสภำพคล่องสำหรั บสิ นทรั พย์หรื อ
หนี้สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ กลุ่มบริ ษทั
จะประมำณมูลค่ำ ยุติธ รรมโดยใช้เทคนิ คกำรประเมินมูลค่ำ ที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และ
พยำยำมใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้น
ให้มำกที่สุด
ล ำดับ ชั้นของมูล ค่ ำ ยุติธ รรมที่ ใ ช้วดั มูล ค่ำ และเปิ ดเผยมูล ค่ำ ยุติธ รรมของสิ นทรั พ ย์และหนี้ สิ นใน
งบกำรเงินแบ่งออกเป็ นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้อขำยของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วำ่ จะเป็ นข้อมูลทำงตรงหรื อ
ทำงอ้อม

ระดับ 3

ใช้ข ้อมูล ที่ ไ ม่ ส ำมำรถสัง เกตได้ เช่ น ข้อมูล เกี่ ย วกับ กระแสเงิ นในอนำคตที่ กิ จกำร
ประมำณขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริ ษทั จะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับ
ชั้นของมูลค่ำยุติธรรมสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัด
มูลค่ำยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ
าปี 2562
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กำรใ ดุลย นิ ิจและประมำณกำรทำงบั ท่สำคั
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและ
กำรประมำณกำรในเรื่ องที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้
ส่ ง ผลกระทบต่ อ จ ำนวนเงิ น ที่ แ สดงในงบกำรเงิ น และต่ อ ข้อ มู ล ที่ แ สดงในหมำยเหตุ ป ระกอบ
งบกำรเงิ น ผลที่เกิดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรที่สำคัญมีดงั นี้
ค่ ำเ อื่ หนสงสั ยจะสู ของลูกหน
ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณ
กำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้ แต่ละรำย โดยคำนึ งถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดี ต
อำยุของหนี้ที่คงค้ำงและสภำวะเ รษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ค่ ำเ อื่ กำรดอยค่ ำของเงินลงทุน
กลุ่มบริ ษทั จะตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย กำรร่ วมค้ำ บริ ษทั ร่ วมและเงินลงทุน
ระยะยำวอื่ น เมื่ อ มู ล ค่ ำ ยุ ติ ธ รรมของเงิ น ลงทุ น ดัง กล่ ำ วได้ล ดลงอย่ ำ งมี ส ำระส ำคัญ และเป็ น
ระยะเวลำนำนหรื อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ของกำรด้อยค่ำ กำรที่จะสรุ ปว่ำเงิ นลงทุนดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมี
สำระสำคัญหรื อเป็ นระยะเวลำนำนหรื อไม่น้ นั จำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของ ่ ำยบริ หำรที่เกี่ยวข้องกับ
กำรคำดกำรณ์ ผลกำรดำเนิ นงำนในอนำคตและกำรประเมินแผนงำนในอนำคตรวมถึงกำรกำหนด
อัตรำคิดลด และข้อสมมติที่สำคัญ
ส่ วนปรับปรุงสิ นทรั ย์ เ ่ ำและอุปกรณ์และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ในกำรคำนวณค่ำเสื่ อมรำคำของส่ วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์เช่ำและอุปกรณ์ ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องทำกำร
ประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของส่ วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์เช่ำและ
อุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของส่ วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์เช่ำและอุปกรณ์ใน
แต่ละช่ วงเวลำและบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำ
ตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ในกำรนี้ ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรั ย์ ม่ มตัวตนและค่ ำตัดจำหน่ ำย
ในกำรคำนวณค่ำตัดจำหน่ ำยของสิ นทรั พ ย์ไม่มี ตวั ตน ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องทำกำรประมำณอำยุ
กำรให้ประโยชน์เชิ งเ รษฐกิจและวิธีกำรตัดจำหน่ำยของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนนั้น และต้องทบทวน
อำยุกำรให้ประโยชน์ใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและบันทึกขำดทุนจำก
กำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในกำรนี้ ่ ำย
บริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่ งเกี่ยวเนื่อง
กับสิ นทรัพย์น้ นั
17

รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)
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สิ นทรั ย์ภำ เงิน ดรอกำรตัดบั
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ สินทรั พย์ภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี สำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและ
ขำดทุนทำงภำษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ กลุ่มบริ ษทั จะมีกำไรทำงภำษีในอนำคต
เพียงพอที่ จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุ นนั้น ในกำรนี้ ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้อง
ประมำณกำรว่ำบริ ษทั ฯควรรับรู ้จำนวนสิ นทรัพย์ภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี เป็ นจำนวนเท่ำใด โดย
พิจำรณำถึงจำนวนกำไรทำงภำษีท่ีคำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
ลประ ย น์ หลังออกจำกงำนของ นักงำนตำม ครงกำร ลประ ย น์
หนี้ สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน ประมำณขึ้นตำมหลักคณิ ต ำสตร์
ประกันภัย ซึ่ งต้องอำ ยั ข้อสมมติฐำนต่ำง ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้น
เงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน เป็ นต้น
6.

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรท่เก่ยวของกัน
ในระหว่ำงปี กลุ่มบริ ษทั มีรำยกำรทำงธุ รกิจที่สำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุ รกิจ
ดังกล่ำวเป็ นไปตำมเงื่ อนไขทำงกำรค้ำและเกณ ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงกลุ่มบริ ษทั และบุคคลหรื อ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเหล่ำนั้น ซึ่ งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2562
2561

(หน่วย: ล้ำนบำท)
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

รำยกำรธุรกิจกับกำรร่ วมค้ำ
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำ
รำยได้จำกกำรให้บริ กำร
รำยได้จำกค่ำลิขสิ ทธิ
รำยได้อื่น
ค่ำบริ กำรจ่ำย

7
284
74
11
509

7
273
41
3
390

(2)
(2) (5) (6)
(3)
(5)
(5) (6)

รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ร่ วม
รำยได้จำกกำรให้บริ กำร
ค่ำบริ กำรจ่ำย

1
46

15
33

(2)
(5)

149

168

(1) (5) (6)

-

1

รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรจ่ำย
รำยกำรธุรกิจกับผูบ้ ริ หำรและกรรมกำร
ค่ำบริ กำรจ่ำย

าปี 2562
116 รายงานประจำ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

(3)/(5)
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

(หน่วย: ล้ำนบำท)
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)
รำยได้จำกกำรให้บริ กำร
รำยได้จำกค่ำลิขสิ ทธิ
รำยได้อื่น
ค่ำบริ กำรจ่ำย
ดอกเบี้ยจ่ำย

22
247
3
55
8

26
170
4
30
13

(2) (4) (5)
(3)
(5)
(5)
(7)

รำยกำรธุรกิจกับกำรร่ วมค้ำ
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำ
รำยได้จำกกำรให้บริ กำร
รำยได้จำกค่ำลิขสิ ทธิ
รำยได้อื่น
ค่ำบริ กำรจ่ำย

7
221
17
11
352

7
216
20
3
268

(2)
(2) (5) (6)
(3)
(5)
(5) (6)

รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ร่ วม
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรจ่ำย

6

2

131

152

-

1

รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรจ่ำย
รำยกำรธุรกิจกับผูบ้ ริ หำรและกรรมกำร
ค่ำบริ กำรจ่ำย

(2)
(1) (5) (6)
(3) (5)

คำอธิ บำยนโยบำยกำรกำหนดรำคำ
(1) รำคำตำมสัญญำซึ่ งอัตรำค่ำเช่ำตำมสัญญำเป็ นรำคำที่ได้รับกำรประเมินจำกผูป้ ระเมินรำคำอิสระ
(2) อิงรำคำที่คิดกับบุคคลภำยนอกซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ช่วงเวลำขำยและกำรตกลง
(3) รำคำต่อหน่วยที่ซ้ื อ ขำยได้ซ่ ึ งอิงกับรำคำตลำด
(4) รำคำทุนบวกอัตรำกำไรขั้นต้น
(5) รำคำที่ตกลงร่ วมกัน
(6) รำคำตำมสัญญำ
(7) คิ ดดอกเบี้ ย ในอัตรำที่ ไม่ต่ ำ กว่ำ อัตรำดอกเบี้ ยเงิ น ำกประจำ หรื ออัตรำที่ ไม่ ต่ ำกว่ำอัต รำเงิ นกูย้ ื ม
ขั้นต่ำ ( ) ลบร้อยละ 1 ต่อปี แล้วแต่กรณี

19

รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)
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ยอดคงค้ำ งระหว่ ำ งบริ ษัท ฯและกิ จ กำรที่ เ กี่ ย วข้อ งกั น ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2562 และ 2561
มีรำยละเอียดดังนี้

ลูกหนกำรคำและลูกหนอืน่ กิจกำรท่เก่ยวของกัน
(หมำยเหตุ )
บริ ษทั ย่อย
กำรร่ วมค้ำ
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน)
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจำหนกำรคำและเจำหนอืน่ กิจกำรท่เก่ยวของกัน
(หมำยเหตุ )
บริ ษทั ย่อย
กำรร่ วมค้ำ
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน)
ผูบ้ ริ หำรและกรรมกำร
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

งบกำรเงินรวม
2562
2561

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

95,896
463
350
96,709

118,773
208
382
119,363

89,589
79,151
73
350
169,163

53,028
104,471
43
382
157,924

180,639
24,121
6,007
210,767

159,078
7,216
4,858
486
171,638

17,087
152,500
4,200
5,150
178,937

23,404
137,167
58
4,431
486
165,546

เงินใหกูยืม เงินกูยืมกับกิจกำรท่เก่ยวของกัน
ยอดคงค้ำงของเงินให้กยู้ มื และเงินกูย้ ืมระหว่ำงบริ ษทั ฯและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562 และ 2561 และกำรเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื และเงินกูย้ มื ดังกล่ำวมีรำยละเอียดดังนี้

เงินใหกูยืมแก่กจิ กำรท่เก่ยวของกัน
บริ ัทย่ อย
บริ ษทั ดิจิสตรี ม จำกัด
บริ ษทั แ นทีวี จำกัด
รวม
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กยู้ มื แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 ธันวำคม 2561
12,000
25,245
37,245
(37,245)
-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ในระหว่ำงปี
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
-

(3,825)
(3,825)
3,825
-

(หน่วย: พันบำท)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 ธันวำคม 2562
12,000
21,420
33,420
(33,420)
-

เงินให้กู้ยืมแก่บริ ษทั ย่อยคิดดอกเบี้ยในอัตรำที่ไม่ต่ำกว่ำอัตรำดอกเบี้ยเงิ น ำกประจำ หรื ออัตรำที่
ไม่ต่ำกว่ำอัตรำเงินกูย้ มื ขั้นต่ำ ( ) ลบร้อยละ 1 ต่อปี แล้วแต่กรณี
าปี 2562
118 รายงานประจำ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)
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(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

เงินกูยืมระยะสั นจำกกิจกำรท่เก่ยวของกัน
บริ ัทย่ อย
บริ ษทั เอ็มจีเอ จำกัด
บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม มิวสิ ค พับลิชชิ่ง อินเตอร์
เนชัน่ แนล จำกัด
บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม โ ลดิ้ง จำกัด
บริ ษทั ดิจิตอล เจน จำกัด
บริ ษทั มอร์ มิวสิ ค จำกัด
บริ ษทั แซท เทรดดิ้ง จำกัด
บริ ษทั จีดีเอช ห้ำห้ำเก้ำ จำกัด
บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช็อปปิ้ ง จำกัด
บริ ษทั เอ็กแซ็กท์ จำกัด
บริ ษทั ทีนทอล์ก จำกัด
บริ ษทั จีอำร์ โวคอล สตูดิโอ จำกัด
บริ ษทั ที่ ้ ำ สตูดิโอ จำกัด
บริ ษทั กังโ สตูดิโอ จำกัด
บริ ษทั บรำโว่ สตูดิโอ จำกัด
บริ ษทั จีดีซี จำกัด
รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562

ในระหว่ำงปี
เพิ่มขึ้น

ลดลง

22,500

-

-

22,500

82,000
128,000
5,500
7,000
132,000
130,000
70,000
110,000
27,000
45,000
45,000
45,000
849,000

93,000
44,700
91,000
12,000
1,000
9,000
1,000
1,000
4,000
2,000
258,700

(72,000)
(40,800)
(5,500)
(1,200)
(29,000)
(130,000)
(70,000)
(37,000)
(37,000)
(37,000)
(459,500)

103,000
131,900
5,800
194,000
122,000
28,000
9,000
9,000
9,000
12,000
2,000
648,200

เงินกูย้ ืมจำกบริ ษทั ย่อยคิดดอกเบี้ยในอัตรำที่ไม่ต่ำกว่ำอัตรำดอกเบี้ยเงิน ำกประจำ หรื ออัตรำที่ไม่
ต่ำกว่ำอัตรำเงินกูย้ มื ขั้นต่ำ ( ) ลบร้อยละ 1 ต่อปี แล้วแต่กรณี
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่
ให้แก่กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
2562
2561
ผลประโยชน์ระยะสั้น
88,305
66,198
85,648
65,048
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
7,404
1,919
7,384
1,914
รวม
95,709
68,117
93,032
66,962
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ภำระค้ ำประกันกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
กลุ่มบริ ษทั มีภำระจำกกำรค้ ำประกันให้กบั กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินข้อ 32.5
7.

เงินสดและรำยกำรเทยบเท่ำเงินสด

เงินสดและเงิน ำกธนำคำร
เงินลงทุนระยะสั้น
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

งบกำรเงินรวม
2562
2561
451,915
368,357
2
170,002
451,917
538,359

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
186,403
132,079
2
170,002
186,405
302,081

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เงิ น ำกออมทรั พย์ เงิ น ำกประจำ และเงิ นลงทุนระยะสั้นมีอตั รำดอกเบี้ ย
ระหว่ำงร้อยละ 0.10 ถึง 1.20 ต่อปี (2561: ร้อยละ 0.10 ถึง 1.30 ต่อปี ) (เฉพำะบริ ษทั ฯ ร้อยละ 0.10 ถึง
1.20 ต่อปี 2561: ร้อยละ 0.10 ถึง 1.30 ต่อปี )
8.

เงินลงทุน ั่วครำว

เงิน ำกประจำธนำคำร
เงินลงทุนระยะสั้น
รวมเงินลงทุนชัว่ ครำว

งบกำรเงินรวม
2562
2561
120,150
1,451
120,150
1,451

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เงินลงทุนชัว่ ครำวมีผลตอบแทนระหว่ำงร้อยละ 1.25 ถึง 1.70 ต่อปี (2561:
ร้อยละ 0.46 ถึง 2.38 ต่อปี ) (เฉพำะบริ ษทั ฯ ไม่มี 2561: ไม่มี)

าปี 2562
120 รายงานประจำ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

22

ร

าย

จ

ำา ร ปี น

.

ประ
น

ร

ง าร งนร
จำา

น า

2562

า น

ะ ร ย ย

ลูกหนกำรคำและลูกหนอืน่
งบกำรเงินรวม
2562
2561

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

ลูกหนกำรคำ - กิจกำรท่เก่ยวของกัน
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวม
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ
ลูกหนกำรคำ - กิจกำรท่ ม่ เก่ยวของกัน
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวม
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ
ลูกหนอืน่
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินปันผลค้ำงรับจำกบริ ษทั ย่อย
รำยได้คำ้ งรับ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รำยได้คำ้ งรับ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้อื่น
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

24,291

59,453

69,777

77,837

5,276
625
30,192
30,192

2,966
562
62,981
62,981

1,525
36
13,867
85,205
(13,867)
71,338

4,235
428
14,509
97,009
(13,867)
83,142

380,253

379,311

307,363

281,439

140,352
24,929
28,868
208,093
782,495
(238,876)
543,619
573,811

234,469
32,923
47,060
164,192
857,955
(193,271)
664,684
727,665

104,622
22,167
25,975
80,375
540,502
(108,775)
431,727
503,065

171,434
6,440
33,535
51,205
544,053
(77,352)
466,701
549,843

27,827
72,028
38,690
492,607
631,152
(39,669)
591,483
1,165,294

31,909
76,167
24,473
301,586
434,135
(36,425)
397,710
1,125,375

33,470
39,833
25,999
38,356
379,734
517,392
(38,654)
478,738
981,803

33,982
37,376
21,299
19,501
265,607
377,765
(36,163)
341,602
891,445

23

รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)
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. สิ นคำคงเหลือ

รำคำทุน
แผ่นซีดี,แผ่นวีซีดี, แผ่นดีวดี ี
และยูเอสบีแ ลชไดร ์
ผลิตภัณ ภ์ ำพยนตร์และกำร์ตูน
งำนระหว่ำงทำ
หนังสื อ สื่ อกำรเรี ยนกำรสอน
และนิตยสำร
เครื่ องรับสัญญำณโทรทั น์
ผ่ำนดำวเทียมและดิจิตอลทีวี
อื่น
รวม

รวม

สิ นค้ำคงเหลือ-สุทธิ
2562
2561

2562

2561

125,201
39,796
89,392

170,013
24,257
101,307

(117,850)
(17,522)

(143,990)
(17,522)

7,351
39,796
71,870

26,023
24,257
83,785

-

1,057

-

(1,057)

-

-

29,052
42,178
325,619

25,358
49,734
371,726

(6,642)
(323)
(142,337)

(3,470)
(10,493)
(176,532)

22,410
41,855
183,282

21,888
39,241
195,194

2562

2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้
เป็ นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ
2562
2561

125,222
88,218
213,440

170,039
97,577
10,191
277,807

(117,850)
(17,522)
(135,372)

รำคำทุน
แผ่นซีดี,แผ่นวีซีดี, แผ่นดีวดี ี
และยูเอสบีแ ลชไดร ์
งำนระหว่ำงทำ
อื่น

งบกำรเงินรวม
รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้
เป็ นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ
2562
2561

(หน่วย: พันบำท)

(143,990)
(17,522)
(10,191)
(171,703)

(หน่วย: พันบำท)

สิ นค้ำคงเหลือ-สุทธิ
2562
2561
7,372
70,696
78,068

26,049
80,055
106,104

ในปี 2562 กลุ่มบริ ษทั มีกำรบันทึกกลับรำยกำรปรับลดมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือเป็ นจำนวน 34 ล้ำนบำท
(2561: 29 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริ ษทั ฯ: 36 ล้ำนบำท 2561: 18 ล้ำนบำท) โดยนำไปหักจำกมูลค่ำของ
สิ นค้ำคงเหลือที่รับรู้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในระหว่ำงปี

าปี 2562
122 รายงานประจำ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)
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. สิ นทรั ย์หมุนเวยนอืน่
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
1,977
27,749
11,641
3,226
4,521
30,975
18,139

งบกำรเงินรวม
2562
2561
46,775
49,766
39,228
19,868
3,883
4,860
89,886
74,494

ภำษีซ้ือรอเรี ยกคืน
ภำษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ำย
อื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
2. เงินลงทุนในบริ ัทย่อย

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตำมที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บริ ษทั
บจก เอ็มจีเอ
บจก ดิจิตอล เจน
บจก เอ็กซ์ทรอกำไนเซอร์
บจก มอร์ มิวสิ ค
บจก จี เอ็ม เอ็ม โ ลดิ้ง
บจก จีเอ็มเอ็ม มิวสิ ค พับลิชชิ่ ง
อินเตอร์ เนชัน่ แนล
บจก จีเอ็มเอ็ม ไท หับ
บจก แ นทีวี
บจก จีอำร์ โวคอล สตูดิโอ
บจก จีเอ็มเอ็ม ซี เจ โอ ช้อปปิ้ ง
บจก จีดีซี
บจก แซท เทรดดิ้ง
บจก ดิจิสตรี ม
บจก จีดีเอช ห้ำห้ำเก้ำ
บจก ดีทอล์ค
บจก เอ็กแซ็กท์
บจก ทีน ทอล์ก
บจก โอเอสพี ทีวี
บจก ที่ ้ ำ สตูดิโอ
บจก กังโ สตูดิโอ
บจก บรำโว่ สตูดิโอ
รวม
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุทธิ

ทุนเรี ยกชำระแล้ว
สัดส่ วนเงินลงทุน
2562
2561
2562
2561
(ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
10.5
10.5
100
100
5
100
1
1
100
100
1
1
100
100
100
100
100
100
5
3
200
5
356
47
5,935
1
150
1
60
40
0.25
12.5
12.5
12.5

5
3
200
5
356
47
5,935
1
150
1
60
40
0.25
50
50
50

100
51
51
100
100
100
100
100
51
100
100
100
51
100
100
100

100
51
51
100
51
100
100
100
51
100
100
100
51
100
100
100

2562

รำคำทุน

2561

(หน่วย: พันบำท)

เงินปันผลที่บริ ษทั ฯรับ
ในระหว่ำงปี
2562
2561

10,500
999
1,000
100,000

10,500
5,000
999
1,000
100,000

1,500
1,400
-

-

4,999
67,907
83,777
2,525
251,751
46,814
5,935,000
1,000
76,500
19,392
81,979
44,260
127
12,500
12,500
12,500
6,766,030
(5,980,348)
785,682

4,999
67,907
83,777
2,525
181,764
46,814
5,935,000
1,000
76,500
19,392
81,979
44,260
127
50,000
50,000
50,000
6,813,543
(5,911,289)
902,254

28,998
22,950
1,979
13,350
70,177

27,998
17,350
15,300
12,300
72,948

25
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ในระหว่ำ งปี ปั จ จุ บ ัน เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ย่ อ ยตำมที่ แ สดงอยู่ใ นงบกำรเงิ น เฉพำะกิ จ กำรมี ก ำร
เปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
การล
บริ ษทั ผูล้ งทุน

เ ่มใ บร ั ย่ อย
บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม ซีเจ
จำกัด (มหำชน)
โอ ช้อปปิ้ ง จำกัด

การล
บริ ษทั ผูล้ งทุน

ขำยส่ งและขำยปลีกโดย
โ ษณำผ่ำนสื่ อและบริ กำร
รับคำสัง่ ซื้อสิ นค้ำทำง
โทร พั ท์ และอีคอมเมิร์ซ

รำยละเอียด
ซื้ อหุ ้นจำนวน 2,646,000 หุ้นใน
รำคำหุ้นละ 26.45 บำท จำก
ผูถ้ ือหุ้นเดิม ทำให้สดั ส่วน
กำรลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ดังกล่ำวเปลี่ยนแปลงจำก
ร้อยละ 51 เป็ นร้อยละ 100

จำนวนเงิน
(พันบำท)
69,987

ขอ บร ั ย่ อย
บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ บริ ษทั ที่ ้ ำ สตูดิโอ
จำกัด (มหำชน)

ลักษณะธุรกิจ

สัดส่ วน
เงินลงทุน
(ร้อยละ)

ลักษณะธุรกิจ
หยุดดำเนิ นกำรชัว่ ครำว

สัดส่ วน
เงินลงทุน
(ร้อยละ)
100

จำกัด

บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ บริ ษทั กังโ สตูดิโอ
จำกัด (มหำชน)
จำกัด

รำยละเอียด
ลดทุนและคืนเงินแก่ผถู้ ือหุ้น

จำนวนเงิน
(พันบำท)
37,500

จำนวน 499,997 หุ้น หุ้นละ
75 บำท ซึ่งกำรลดทุน
ดังกล่ำวไม่ได้ทำให้สดั ส่วน

หยุดดำเนิ นกำรชัว่ ครำว

100

กำรลงทุนของบริ ษทั ฯ
เปลี่ยนแปลงแต่อย่ำงใด
ลดทุนและคืนเงินแก่ผถู้ ือหุ้น
จำนวน 499,997 หุ้น หุ้นละ
75 บำท ซึ่งกำรลดทุนดังกล่ำว
ไม่ได้ให้สดั ส่วนกำรลงทุน

37,500

ของบริ ษทั ฯเปลี่ยนแปลง
บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ บริ ษทั บรำโว่ สตูดิโอ หยุดดำเนิ นกำรชัว่ ครำว
จำกัด (มหำชน)
จำกัด

าปี 2562
124 รายงานประจำ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

แต่อย่ำงใด
ลดทุนและคืนเงินแก่ผถู้ ือหุ้น
จำนวน 499,997 หุ้น หุ้นละ
75 บำท ซึ่งกำรลดทุน
ดังกล่ำวไม่ได้ทำให้สดั ส่วน
กำรลงทุนของบริ ษทั ฯ
เปลี่ยนแปลงแต่อย่ำงใด

37,500
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บร ั ย่ อย ี่เลกบร ั
บริ ษทั ผูล้ งทุน

บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ บริ ษทั ดิจิตอล เจน
จำกัด (มหำชน)
จำกัด

สัดส่วน
เงินลงทุน
(ร้อยละ)
100

บริ ษทั จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม
จำกัด (มหำชน)
ไท หับ จำกัด
บริ ษทั จี เอ็ม เอ็ม โ ลดิ้ง บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม
จำกัด
สตูดิโอ จำกัด

51
100

รำยละเอียด
จดทะเบียนเลิกบริ ษทั กับกระทรวงพำณิ ชย์
เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2562 บริ ษทั จดทะเบียน
เสร็ จสิ้นกำรชำระบัญชี เมื่อวันที่ 5 สิ งหำคม
2562 และคืนเงินลงทุนแก่ผถู ้ ือหุน้ จำนวน
6 ล้ำนบำท
จดทะเบียนเลิกบริ ษทั กับกระทรวงพำณิ ชย์
เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2562
จดทะเบียนเลิกบริ ษทั กับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่
27 มิถุนำยน 2562 บริ ษทั จดทะเบียนเสร็จสิ้น
กำรชำระบัญชีเมื่อวันที่ 5 สิ งหำคม 2562 และ
คืนเงินลงทุนแก่ผถู ้ ือหุน้ จำนวน 42 ล้ำนบำท

ในระหว่ำงปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้บนั ทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิ่มเติมเป็ น
จำนวนประมำณ 69 ล้ำนบำท (2561: 184 ล้ำนบำท)
3. เงินลงทุนในกำรร่ วมคำ
13.1 รำยละเอียดของเงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำ
เงิ น ลงทุ น ในกำรร่ ว มค้ำ ซึ่ งเป็ นเงิ น ลงทุ น ในกิ จ กำรที่ ก ลุ่ ม บริ ษ ัท และบริ ษ ัท อื่ น ควบคุ ม ร่ ว มกัน
มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินรวม
บริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ผลิตรำยกำรโทรทั น์และ
ไพรส์ จำกัด
ออกอำกำ ในระบบดิจิตอล
บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม
ผลิตรำยกำรโทรทั น์และ
แชนแนล โ ลดิ้ง
ออกอำกำ ในระบบดิจิตอล
จำกัด
รวม

สัดส่ วนเงินลงทุน
2562
2561
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
31.27
31.27
50.00

.00

รำคำทุน

มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมวิธีส่วนได้เสี ย
2562
2561

2562

2561

1,191,549

1,191,549

348,460

288,966

361,700

361,700

127,907

202,599

1,553,249

1,553,249

476,367

491,565
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(หน่วย: พันบำท)

บริ ษทั
บริ ษทั เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์
จำกัด
บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แชนแนล
โ ลดิ้ง จำกัด
รวม

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตรำยกำรโทรทั น์และ
ออกอำกำ ในระบบดิจิตอล
ผลิตรำยกำรโทรทั น์และ
ออกอำกำ ในระบบดิจิตอล

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ำตำมบัญชี
สัดส่ วนเงินลงทุน
ตำมวิธีรำคำทุน
2562
2561
2562
2561
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
31.27

31.27

1,191,549

1,191,549

50.00

.00

1,000,000
2,191,549

1,000,000
2,191,549

13.2 ส่ วนแบ่งกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จและเงินปันผลรับ
ในระหว่ำงปี กลุ่มบริ ษทั รับรู้ส่วนแบ่งกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จจำกกำรลงทุนในกำรร่ วมค้ำในงบกำรเงินรวม
และรับรู ้เงินปันผลรับจำกกิจกำรดังกล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ดังนี้
งบกำรเงินรวม
ส่ วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) จำก
ส่ วนแบ่งกำไร (ขำดทุน)
เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำ
เบ็ดเสร็ จอื่นจำกเงินลงทุน
กำรร่ วมค้ำ
ในระหว่ำงปี
ในกำรร่ วมค้ำในระหว่ำงปี
2562
2561
2562
2561
บริ ษทั เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
60,980
13,388
(1,486)
(228)
บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โ ลดิ้ง
จำกัด
(70,535)
(163,689)
(4,157)
(3,743)
รวม
(9,555)
(150,301)
(5,643)
(3,971)

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เงินปันผลที่บริ ษทั ฯรับ
ในระหว่ำงปี
2562
2561
-

-

13.3 ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุ ปของกำรร่ วมค้ำที่มีสำระสำคัญ
สรุ ปรำยกำรแสดงฐำนะทำงกำรเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยำว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิน
าปี 2562
126 รายงานประจำ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

(หน่วย: ล้ำนบำท)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม
กลุ่มบริ ษทั เดอะ วัน
กลุ่มบริ ษทั จีเอ็มเอ็ม
เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
แชนแนล โ ลดิ้ง จำกัด
2562
2561
2562
2561
198
482
170
209
1,135
1,156
965
969
2,835
3,654
1,400
1,989
4,168
5,292
2,535
3,167
(80)
(625)
(430)
(688)
(702)
(943)
(765)
(1,848)
(2,297)
(899)
(898)
(76)
(991)
(109)
(997)
(2,692)
(3,990)
(2,576)
(3,090)
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(หน่วย: ล้ำนบำท)

สิ นทรั ย์ สุทธิ
สัดส่ วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
สั ดส่ วนตำมส่ วน ดเสยของกิจกำรในสิ นทรั ย์ สุทธิ
กำรตัดรำยกำรระหว่ำงกันและอื่น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
มูลค่ ำตำมบั ของส่ วน ดเสยของกิจกำรในกำรร่ วมคำ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม
กลุ่มบริ ษทั เดอะ วัน
กลุ่มบริ ษทั จีเอ็มเอ็ม
เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
แชนแนล โ ลดิ้ง จำกัด
2562
2561
2562
2561
476
32
4
77
31.27
31.27
50.00
50.00
462
47
2
3
(114)
(118)
149
164
348
28
28
23

สรุ ปรำยกำรกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ

รำยได้
ต้นทุนขำยและบริ กำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ กำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
กำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กำ รขำดทุนเบดเสรจรวม

(หน่วย: ล้ำนบำท)
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
กลุ่มบริ ษทั เดอะ วัน
กลุ่มบริ ษทั จีเอ็มเอ็ม
เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
แชนแนล โ ลดิ้ง จำกัด
2562
2561
2562
2561
2,782
2,773
2,551
2,189
(1,524)
(1,705)
(1,640)
(1,455)
(186)
(260)
(195)
(220)
(707)
(624)
(764)
(646)
(103)
(145)
(80)
(92)
262
39
(128)
(224)
(84)
(10)
19
(71)
178
29
(109)
(295)
(4)
(1)
(8)
(8)
74
28
7
33

บริ ษทั วัน สำมสิ บเอ็ด จำกัด (“วัน สำมสิ บเอ็ด ) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์
จำกัด ได้รับใบอนุ ญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ เพื่อให้บริ กำรโทรทั น์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลประเภท
บริ กำรธุ รกิจระดับชำติ ( ใบอนุญำต ) หมวดหมู่ทวั่ ไปแบบควำมคมชัดสู ง จำกคณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสี ยง กิจกำรโทรทั น์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่ งชำติ ( กสทช ) ใบอนุญำตดังกล่ำวมีอำยุ
15 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 25 เมษำยน 2557 ถึงวันที่ 24 เมษำยน 2572 โดย วัน สำมสิ บเอ็ด จะต้องชำระ
ค่ ำ ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ ำตให้ ใ ช้ค ลื่ น ควำมถี่ จ ำนวน 3,320 ล้ำ นบำท (ยัง ไม่ ร วมภำษี มู ล ค่ ำ เพิ่ ม )
ตำมเงื่อนไขที่กสทช.กำหนด
29
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บริ ษ ทั จี เอ็ม เอ็ม แชนแนล จำกัด (“จี เอ็มเอ็ม แชนแนล”) ซึ่ ง เป็ นบริ ษ ทั ย่อยของบริ ษ ทั จี เอ็ม เอ็ม
แชนแนล โ ลดิ้ ง จ ำกัด ได้รั บ ใบอนุ ญ ำตให้ใ ช้ค ลื่ น ควำมถี่ เ พื่ อ ให้ บ ริ ก ำรโทรทั น์ ภ ำคพื้ น ดิ น
ในระบบดิ จิ ต อลประเภทบริ กำรธุ ร กิ จ ระดับ ชำติ ห มวดหมู่ ท ั่ว ไปแบบควำมคมชัด ปกติ จำก
คณะกรรมกำรกิ จกำรกระจำยเสี ยง กิจกำรโทรทั น์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่ งชำติ ( กสทช )
ใบอนุ ญำตดังกล่ำวมีอำยุ 15 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 25 เมษำยน 2557 ถึงวันที่ 24 เมษำยน 2572โดย จีเอ็ม
เอ็ม แชนแนล จะต้องชำระค่ำธรรมเนี ยมใบอนุ ญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่จำนวน 2,290 ล้ำนบำท (ยังไม่
รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) ตำมเงื่อนไขที่กสทช.กำหนด
นอกจำกนี้ วัน สำมสิ บเอ็ด และ จีเอ็มเอ็ม แชนแนล ยังมีหน้ำที่ตอ้ งชำระค่ำธรรมเนี ยมใบอนุ ญำต
ค่ำธรรมเนียมอื่น และนำส่ งเงินรำยปี เข้ำกองทุนวิจยั และพั นำกิ จกำรกระจำยเสี ยง กิจกำรโทรทั น์
และกิจกำรโทรคมนำคมเพื่อประโยชน์สำธำรณะ ตำมประกำ กสทช และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ตำมประกำ ในรำชกิ จจำนุ เบกษำเมื่ อวันที่ 11 เมษำยน 2562 คณะกรรมกำรกิ จกำรกระจำยเสี ย ง
กิ จกำรโทรทั น์ และกิ จกำรโทรคมนำคมแห่ ง ชำติ (กสทช ) ได้ก ำหนดหลัก เกณ ์ วิธี ก ำร และ
เงื่อนไขที่เกี่ยวกับกำรคืนใบอนุ ญำตและค่ำชดเชยให้แก่ผรู้ ับใบอนุ ญำตที่ประสงค์จะคืนใบอนุ ญำต
กำรยกเว้น ค่ ำ ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ ำตให้ ผูร้ ั บ ใบอนุ ญ ำตให้ใ ช้ค ลื่ น ควำมถี่ รวมทั้ง กำรสนับ สนุ น
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
เช่ำใช้โครงข่ำยโทรทั น์ประเภทที่ใช้คลื่ นควำมถี่ภำคพื้นดินในระบบ
ดิ จิตอล (
) อย่ำ งไรก็ตำม ่ ำยบริ หำรของกำรร่ วมค้ำ ทั้ง 2 แห่ ง ไม่มี ค วำมประสงค์ท่ี จะคื น
ใบอนุญำตและจะดำเนินธุรกิจให้บริ กำรโทรทั น์ในระบบดิจิตอลต่อเนื่องต่อไป
ณ วันที่ 11 เมษำยน 2562 วัน สำมสิ บเอ็ด และ จีเอ็มเอ็ม แชลแนล ได้ปรับปรุ งรำยกำรจำกผลกระทบ
ที่ได้รับยกเว้นค่ำธรรมเนี ยมใบอนุญำตให้ผรู้ ับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่สองงวดสุ ดท้ำย (งวดที่ 5
และงวดที่ 6) ของรำคำที่เกินกว่ำรำคำขั้นต่ำหรื อรำคำเริ่ มต้นตำมประกำ ที่ยงั ไม่ได้จ่ำย ส่ งผลให้ส่วน
แบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริ ษทั เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด เพิ่มขึ้นเป็ นจำนวน 5 ล้ำนบำท และ
ส่ วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โ ลดิ้ง จำกัด ลดลงเป็ นจำนวน 8 ล้ำนบำท
กำรปรับปรุ งรำยกำรดังกล่ำวได้ถูกบันทึกในระหว่ำงปี 2562
ทั้ง นี้ ในระหว่ำ งปี 2562 วัน สำมสิ บ เอ็ด ได้จ่ำ ยช ำระค่ ำ ธรรมเนี ย มใบอนุ ญำตให้ใ ช้ค ลื่ นควำมถี่
ครบจำนวนแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 จี เอ็มเอ็ม แชนแนล มี ย อดคงเหลื อ ค่ ำ ธรรมเนี ย มใบอนุ ญำตให้ใ ช้
คลื่นควำมถี่ในส่ วนของรำคำขั้นต่ำ และส่ วนที่เกินรำคำขั้นต่ำตำมเงื่อนไขที่ กสทช กำหนดภำยในปี 2564
เป็ นจำนวน 19 ล้ำนบำท และ 191 ล้ำนบำท ตำมลำดับ

าปี 2562
128 รายงานประจำ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)
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เลิกกิจกำรและอยูใ่ นระหว่ำง
กำรชำระบัญชี
บริ ษทั ลักษ์ (666) แซทเทิลไลท์ จำกัด หยุดดำเนินกำรชัว่ ครำว
บริ ษทั ซีเนริ โอ จำกัด
ผลิตรำยกำรโทรทั น์และละครเวที
รวม

บริ ัทร่ วม ่ง ือหุน ดยบริ ัท
บริ ษทั แ มมิลี่ โน ำว จำกัด

บริ ษทั กูดธิง แ พเพ่น จำกัด

บริ ษทั งำนดีทวีสุข จำกัด

บริ ษทั เสี ยงดีทวีสุข จำกัด

บริ ษทั สวัสดีทวีสุข จำกัด

บริ ัทร่ วม ่ง ือหุน ดยบริ ัทย่ อย
บริ ษทั นำดำว บำงกอก จำกัด

บริ ษทั

า น

รับจ้ำงผลิตภำพยนตร์และให้บริ กำร
จัดหำนักแสดง
รับจ้ำงออกแบบชิ้นงำนตัดต่อสื่ อ
โ ษณำและภำพยนตร์ และ
รับจ้ำงประชำสัมพันธ์ภำพยนตร์
ให้บริ กำรบันทึกเสี ยงภำพยนตร์
ภำพยนตร์โ ษณำ ผลิตเพลงและ
ดนตรี ประกอบภำพยนตร์
ประชำสัมพันธ์และจัดกิจกรรม
ทำงกำรตลำด
ให้บริ กำรสื่ อโ ษณำทุกประเภท
ที่ปรึ กษำประชำสัมพันธ์และจัด
กิจกรรมทำงกำรตลำด

2562

รำยละเอียดของบริ ษทั ร่ วม

น า

จำา

ง าร งนร

.1

ร

เงินลงทุนในบริ ัทร่ วม

น

ประ

.

ำา ร ปี น

ร

50
20
70

ไทย
ไทย

5

1

5

5

2

20
70

50

5

1

5

5

2

ทุนเรี ยกชำระแล้ว
2562
2561
(ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

จัดตั้งขึ้นใน
ประเท

25
25

50

25

40

45

25

30

25
25

50

25

40

45

25

30

สัดส่ วนเงินลงทุน
2562
2561
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

รำคำทุน

5,000
17,500
39,779

12,000

1,092

400

2,250

937

600

2562

งบกำรเงินรวม

5,000
17,500
52,779

25,000

1,092

400

2,250

937

600

2561

159,294
190,375

5,704

3,370

2,685

2,010

3,864

13,448

31

184,871
216,790

7,905

2,760

2,546

2,479

3,051

13,178

มูลค่ำเงินลงทุนตำม
วิธีส่วนได้เสี ย
2562
2561

(หน่วย: พันบำท)

าปี 2562
130 รายงานประจำ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

าย

จ

น

ประ

น า

จำา

2562

ง าร งนร

บริ ษทั

ร

า น

ลักษณะธุรกิจ

ะ ร ย ย

ไทย
ไทย

ไทย

จัดตั้งขึ้นใน
ประเท

25
25

25
25

สัดส่ วนเงินลงทุน
2562
2561
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
50
50
5,000
188,641
205,641

12,000
5,000
188,641
218,641

25,000

(5,000)
(11,300)

(6,300)

(5,000)
(22,100)

(17,100)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ
รำคำทุน
ของเงินลงทุน
2562
2561
2562
2561

188,641
194,341

5,700

188,641
196,541

7,900

มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมวิธีรำคำทุน - สุ ทธิ
2562
2561

(หน่วย: พันบำท)
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ในวันที่ 22 เมษำยน 2562 ที่ ประชุ ม สำมัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั แ มมิลี่ โน ำว จำกัด มีมติให้คืน ทุนบำงส่ วนให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น ซึ่ งบริ ษทั ฯได้รับเงิ นคืนทุ นดังกล่ ำ ว
เป็ นจำนวน 4 ล้ำนบำท และในวันที่ 4 ธันวำคม 2562 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั แ มมิลี่ โน ำว จำกัด มีมติให้คืนทุนครั้งที่ 2 ซึ่ งบริ ษทั ฯได้รับเงินคืนทุน
ดังกล่ำวเป็ นจำนวน 9 ล้ำนบำท

ในระหว่ำงปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้บนั ทึกปรับลดค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเป็ นจำนวนประมำณ 11 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (2561:บันทึกเพิ่ม
17 ล้ำนบำท)

บริ ษทั แ มมิลี่ โน ำว จำกัด

เลิกกิจกำรและอยูใ่ นระหว่ำง
กำรชำระบัญชี
บริ ษทั ลักษ์ ( ) แซทเทิลไลท์ จำกัด หยุดดำเนินกำรชัว่ ครำว
บริ ษทั ซีเนริ โอ จำกัด
ผลิตรำยกำรโทรทั น์และละครเวที
รวม

ำา ร ปี น

ร

ร

าย

จ

ำา ร ปี น

ประ
น

ร

ง าร งนร
จำา

น า

2562

า น

ะ ร ย ย

14.2 ส่ วนแบ่งกำไรขำดทุนและเงินปันผลรับ
ในระหว่ำงปี กลุ่มบริ ษทั รับรู้ส่วนแบ่งกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จจำกกำรลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบกำรเงินรวม
และรับรู ้เงินปั นผลรับจำกบริ ษทั ร่ วมดังกล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ดังนี้

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ซีเนริ โอ จำกัด
บริ ษทั นำดำว บำงกอก จำกัด
บริ ษทั แ มมิลี่ โน ำว จำกัด
บริ ษทั ร่ วมอื่น
รวม

งบกำรเงินรวม
ส่ วนแบ่งกำไร (ขำดทุน)
ส่ วนแบ่งกำไร (ขำดทุน)
จำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เบ็ดเสร็ จอื่นจำกเงินลงทุน
ในระหว่ำงปี
ในบริ ษทั ร่ วมในระหว่ำงปี
2562
2561
2562
2561
(25,263)
(6,172)
(313)
10,834
7,183
(64)
10,800
(49,984)
1,750
753
(159)
(1,879)
(48,220)
(536)
-

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เงินปันผลที่บริ ษทั ฯรับ
ในระหว่ำงปี
2562
2561
1,750
2,047
3,797

14.3 ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุ ปของบริ ษทั ร่ วมที่มีสำระสำคัญ
สรุ ปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน
(หน่วย : ล้ำนบำท)

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สิ นทรั ย์ สุทธิ
สัดส่ วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
สั ดส่ วนตำมส่ วน ดเสยของกิจกำร
ในสิ นทรั ย์ สุทธิ
กำรตัดรำยกำรระหว่ำงกันและอื่น
มูลค่ ำตำมบั ของส่ วน ดเสยของกิจกำร
ในบริ ทั ร่ วม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม
บริ ษทั ซี เนริ โอ จำกัด
บริ ษทั แ มมิลี่ โน ำว จำกัด
2562
2561
2562
2561
142
256
12
38
714
707
3
(55)
(71)
(25)
(161)
(150)
64
742
2
6
25
25
50
50
6
(1)

86
(1)

6
-

8
-

5

85

6

8
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ร

าย

จ

ำา ร ปี น

ประ
น

ร

ง าร งนร
จำา

น า

2562

า น

ะ ร ย ย

สรุ ปรำยกำรกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
(หน่วย : ล้ำนบำท)

รำยได้
กำไร (ขำดทุน)

สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
บริ ษทั ซี เนริ โอ จำกัด
บริ ษทั แ มมิลี่ โน ำว จำกัด
2562
2561
2562
2561
250
288
16
182
(101)
(55)
14
(62)

5. เงินลงทุนระยะยำวอืน่
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
2562
รำคำทุน มูลค่ำยุติธรรม
หลักทรั ย์ เ อื่ ขำย
กองทุนเปิ ดทิสโก้ตรำสำรหนี้ปันผล
บริ ษทั บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหำชน)
รวม
บวก ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจำก
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน
หลักทรัพย์เผื่อขำยสุ ทธิ
เงินลงทุนทั่ว ป
บริ ษทั สยำมเทเลมำร์เก็ตติ้ง จำกัด
บริ ษทั ประชำรัฐรักสำมัคคี วิสำหกิจ
เพื่อสังคม (ประเท ไทย) จำกัด
บริ ษทั ซี ทีเอช จำกัด (มหำชน)
รวม
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
เงินลงทุนทัว่ ไปสุ ทธิ
เงินลงทุนอืน่
สลำกออมสิ น
รวม
รวมเงินลงทุนระยะยำวอื่น - สุ ทธิ

าปี 2562
132 รายงานประจำ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

3,197
236
3,433

482
59
541

2561
รำคำทุน มูลค่ำยุติธรรม
3,197
236
3,433

(2,892)
541

(2,901)
532

3,000

3,000

1,000
1,030,340
1,034,340
(1,033,340)
1,000

1,000
1,030,340
1,034,340
(1,033,340)
1,000

5,014
5,014
6,555

1,014
1,014
2,546

484
48
532

34

ร

าย

จ

ำา ร ปี น

ประ
น

ร

ง าร งนร
จำา

น า

2562

า น

ะ ร ย ย
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
รำคำทุน มูลค่ำยุติธรรม

หลักทรั ย์ เ อื่ ขำย
กองทุนเปิ ดทิสโก้ตรำสำรหนี้ปันผล
บริ ษทั บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหำชน)
รวม
บวก ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจำก
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน
หลักทรัพย์เผื่อขำยสุ ทธิ
เงินลงทุนทั่ว ป
บริ ษทั สยำมเทเลมำร์เก็ตติ้ง จำกัด
บริ ษทั ประชำรัฐรักสำมัคคี วิสำหกิจ
เพื่อสังคม (ประเท ไทย) จำกัด
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
เงินลงทุนทัว่ ไปสุ ทธิ
เงินลงทุนอืน่
สลำกออมสิ น
รวม
รวมเงินลงทุนระยะยำวอื่น - สุ ทธิ

3,197
236
3,433

482
59
541

2561
รำคำทุน มูลค่ำยุติธรรม
3,197
236
3,433

(2,892)
541

(2,901)
532

3,000

3,000

1,000
(3,000)
1,000

1,000
(3,000)
1,000

5,014
5,014
6,555

1,014
1,014
2,546

484
48
532

กลุ่มบริ ษทั ได้นำใบหุ น้ ทั้งหมดของบริ ษทั ซีทีเอช จำกัด (มหำชน) ไปค้ ำประกันวงเงินกูย้ ืมกับธนำคำร
พำณิ ชย์แห่ งหนึ่ ง ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ต้องป ิบตั ิตำมข้อกำหนดและข้อจำกัดบำงประกำรตำมที่ระบุใน
สัญญำ
บริ ษทั ฯได้นำสลำกออมสิ นจำนวน 0.1 ล้ำนบำท ไปเป็ นหลักประกันในชั้น ำล ปั จจุบนั อยู่ระหว่ำง
กำรดำเนินกำรขอรับคืนหลักประกันดังกล่ำว

35
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ร

าย

จ

ประ

ำา ร ปี น

น

6.

ร

ง าร งนร
จำา

น า

2562

า น

ะ ร ย ย

ส่ วนปรับปรุงสิ นทรั ย์ เ ่ ำและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินรวม

ส่ วนปรับปรุ ง
สิ นทรัพย์เช่ำ
รำคำทุน
1 มกรำคม 2561
ซื้อเพิม่
จำหน่ำย
โอนออก (โอนออก)
31 ธันวำคม 2561
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย
โอนเข้ำ (โอนออก)
31 ธันวำคม 2562
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2561
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับ
ส่ วนที่จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2561
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับ
ส่ วนที่จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2562
ค่ ำเ ื่อกำรดอยค่ ำ
1 มกรำคม 2561
ลดลงระหว่ำงปี
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2562
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบั
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2562

อุปกรณ์ใน
กำร
ดำเนินงำน

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องใช้
สำนักงำน

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

ยำนพำหนะ

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำงและ
อุปกรณ์ระหว่ำง
ติดตั้ง

รวม

478,626
7,061
(2,998)
11,613
494,302
5,110
(20,573)
702
479,541

508,628
4,559
(15,771)
16,592
514,008
9,105
(49,911)
13,624
486,826

184,905
11,983
(6,305)
190,583
6,857
(8,650)
248
189,038

316,912
18,333
(4,399)
11,950
342,796
13,804
(29,596)
327,004

132,185
1,791
(24,487)
109,489
2,230
(8,512)
103,207

2,644
44,926
(40,155)
7,415
24,107
(14,574)
16,948

1,623,900
88,653
(53,960)
1,658,593
61,213
(117,242)
1,602,564

312,352
32,997

386,540
17,971

156,300
11,722

291,425
16,187

88,204
13,358

-

1,234,821
92,235

(1,516)
343,833
30,920

(14,299)
390,212
19,975

(6,164)
161,858
10,651

(3,940)
303,672
18,888

(20,284)
81,278
10,804

-

(46,203)
1,280,853
91,238

(20,434)
354,319

(49,851)
360,336

(8,349)
164,160

(29,493)
293,067

(7,125)
84,957

-

(115,252)
1,256,839

21,218
21,218
21,218

73,660
(2,899)
70,761
70,761

1,139
1,139
1,139

5,911
5,911
5,911

1
1
1

-

101,929
(2,899)
99,030
99,030

129,251
104,004

53,035
55,729

27,586
23,739

33,213
28,026

28,210
18,249

7,415
16,948

278,710
246,695

-

ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับป
(จำนวน 9 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนขำยและบริ กำร ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริ หำร)
2562 (จำนวน 7 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนขำยและบริ กำร ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริ หำร)

าปี 2562
134 รายงานประจำ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

92,235
91,238
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รำคำทุน
1 มกรำคม 2561
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย
โอนเข้ำ (โอนออก)
31 ธันวำคม 2561
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย
โอนเข้ำ (โอนออก)
31 ธันวำคม 2562
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2561
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับ
ส่ วนที่จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2561
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับ
ส่ วนที่จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2562
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบั
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2562

ง าร งนร
จำา

น า

2562

ส่ วนปรับปรุ ง
สิ นทรัพย์เช่ำ

า น

ะ ร ย ย

อุปกรณ์ใน
กำร
ดำเนินงำน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
คอมพิวเตอร์
เครื่ องใช้
สำนักงำน
และอุปกรณ์ ยำนพำหนะ

(หน่วย: พันบำท)
งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำงและ
อุปกรณ์
ระหว่ำงติดตั้ง

รวม

334,386
4,500
6,300
345,186
3,709
(17,877)
506
331,524

99,476
2,097
(525)
101,048
5,636
(13,420)
93,264

125,895
5,598
(1,129)
130,364
4,671
(7,425)
127,610

241,914
12,340
(4,001)
250,253
10,882
(22,923)
238,212

108,961
1,789
(18,562)
92,188
3
(4,703)
87,488

2,520
4,134
(6,300)
354
12,740
(506)
12,588

913,152
30,458
(24,217)
919,393
37,641
(66,348)
890,686

233,407
19,882

85,830
6,632

114,824
5,206

227,918
9,461

66,903
12,052

-

728,882
53,233

253,289
19,457

(399)
92,063
6,083

(1,117)
118,913
4,261

(3,713)
233,666
9,883

(14,531)
64,424
9,903

-

(19,760)
762,355
49,587

(17,856)
254,890

(13,365)
84,781

(7,137)
116,037

(22,821)
220,728

(3,316)
71,011

-

(64,495)
747,447

91,897

8,985

11,451

16,587

27,764

354

157,038

76,634

8,483

11,573

17,484

16,477

12,588

143,239

ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับป
(รวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริ หำรทั้งจำนวน)

53,233

2562 (รวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริ หำรทั้งจำนวน)

49,587

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มียอดคงเหลือของยำนพำหนะซึ่ งได้มำภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน
โดยมีมูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชี เป็ นจำนวนเงิน 16 ล้ำนบำท (2561: 28 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริ ษทั ฯ:
16 ล้ำนบำท 2561: 27 ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีอำคำรและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่ำเสื่ อมรำคำหมดแล้วแต่
ยังใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวมีจำนวนเงิน 820 ล้ำนบำท
(2561: 790 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริ ษทั ฯ: 602 ล้ำนบำท 2561: 627 ล้ำนบำท)
37
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7. สิ นทรั ย์ ม่ มตัวตน
งบกำรเงินรวม

ลิขสิ ทธิเนื้อร้อง
และทำนองเพลง

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ค่ำสิ ทธิรำยกำร

(หน่วย: พันบำท)
ลิขสิ ทธิ
ภำพยนตร์และ
กำร์ตูน เกม
คอมพิวเตอร์
และสิ ทธิอื่น

รำคำทุน
1 มกรำคม 2561
343,505
223,472
417,494
1,926,659
ซื้ อเพิ่ม
309
2,889
14,815
โอนมำจำกสิ นค้ำคงเหลือ สร้ำงสรรค์ข้ ึนภำยในกิจกำร
5,319
53,378
64,585
จำหน่ำย
(55,564)
(1,535)
31 ธันวำคม 2561
349,133
170,797
470,872
2,004,524
ซื้ อเพิ่ม
3,000
3,811
1,030
โอนมำจำกสิ นค้ำคงเหลือ สร้ำงสรรค์ข้ ึนภำยในกิจกำร
4,764
51,656
73,511
จำหน่ำย ตัดจำหน่ำย
(528)
(1,052,693)
31 ธันวำคม 2562
356,897
174,080
522,528
1,026,372
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม
1 มกรำคม 2561
123,206
188,544
198,471
1,850,863
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
1,458
8,935
37,410
71,015
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับส่วนที่
(55,368)
(724)
จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2561
124,664
142,111
235,881
1,921,154
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
1,511
8,801
42,328
66,561
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับส่วนที่
(282)
(1,052,693)
จำหน่ำย ตัดจำหน่ำย
31 ธันวำคม 2562
126,175
150,630
278,209
935,022
ค่ ำเ ื่อกำรดอยค่ ำ
1 มกรำคม 2561
201,023
52,065
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
2,880
31 ธันวำคม 2561
201,023
54,945
31 ธันวำคม 2562
201,023
54,945
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบั
31 ธันวำคม 2561
224,469
28,686
33,968
28,425
31 ธันวำคม 2562
230,722
23,450
43,296
36,405
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสำหรับป
2561 (จำนวน 106 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนขำยและบริ กำร ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริ หำร)
2562 (จำนวน 106 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนขำยและบริ กำร ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริ หำร)

าปี 2562
136 รายงานประจำ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

รวม
2,911,130
18,013
123,282
(57,099)
2,995,326
7,841
129,931
(1,053,221)
2,079,877
2,361,084
118,818
(56,092)
2,423,810
119,201
(1,052,975)
1,490,036
253,088
2,880
255,968
255,968
315,548
333,873
118,818
119,201
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(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ค่ำสิ ทธิรำยกำร

ลิขสิ ทธิ
ภำพยนตร์และ
กำร์ตูน เกม
คอมพิวเตอร์
และสิ ทธิอื่น

391,301
309

164,833
1,281

426,614
-

345,016
3,090

1,327,764
4,680

5,318
396,928
3,000

(55,302)
110,812
1,165

52,424
479,038
-

348,106
-

57,742
(55,302)
1,334,884
4,165

4,764
404,692

111,977

51,656
530,694

348,106

56,420
1,395,469

138,356
1,813

140,645
6,152

205,743
36,456

308,572
667

793,316
45,088

140,169
1,864
142,033

(55,278)
91,519
5,695
97,214

242,199
42,328
284,527

309,239
1,005
310,244

(55,278)
783,126
50,892
834,018

-

-

202,870
202,870
202,870

36,196
36,196
36,196

239,066
239,066
239,066

256,759

19,293

33,969

2,671

312,692

262,659

14,763

43,297

1,666

322,385

ค่ ำตัดจำหน่ ำยสำหรับป
2561 (จำนวน 38 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนขำยและบริ กำร ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรขำยและกำรบริ หำร)

45,088

2562 (จำนวน 44 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนขำยและบริ กำร ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรขำยและกำรบริ หำร)

50,892

ลิขสิ ทธิเนื้อร้อง
และ
ทำนองเพลง
รำคำทุน
1 มกรำคม 2561
ซื้ อเพิ่ม
โอนมำจำกสิ นค้ำคงเหลือ สร้ำงสรรค์ข้ ึนภำยในกิจกำร
จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2561
ซื้ อเพิ่ม
โอนมำจำกสิ นค้ำคงเหลือ สร้ำงสรรค์ข้ ึนภำยในกิจกำร
31 ธันวำคม 2562
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม
1 มกรำคม 2561
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับส่วนที่
จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2561
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
31 ธันวำคม 2562
ค่ ำเ ื่อกำรดอยค่ ำ
1 มกรำคม 2561
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2562
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบั
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2562

รวม

39

รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวนหนึ่งซึ่ งได้ตดั จำหน่ำยหมดแล้ว
แต่ย งั ใช้ง ำนอยู่ มู ล ค่ำ ตำมบัญชี ก่ อนหัก ค่ ำ ตัดจ ำหน่ ำ ยสะสมของสิ นทรั พ ย์ดัง กล่ ำ วมี จ ำนวนเงิ น
99 ล้ำนบำท (2561 83 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริ ษทั ฯ: 64 ล้ำนบำท 2561 49 ล้ำนบำท)
ลิขสิ ทธิ เนื้ อร้ องและทำนองเพลงมีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่ นอน เนื่ องจำกคำดว่ำลิขสิ ทธิ
เนื้อร้องและทำนองเพลงจะก่อให้เกิดกระแสเงินสดสุ ทธิ แก่กลุ่มบริ ษทั อย่ำงไม่มีที่สิ้นสุ ด กลุ่มบริ ษทั
จึงไม่ตดั จำหน่ำยลิขสิ ทธิเนื้อร้องและทำนองเพลงจนกว่ำอำยุกำรให้ประโยชน์จะทรำบได้แน่นอน
มูลค่ำของลิขสิ ทธิเนื้อร้องและทำนองเพลงขึ้นอยูก่ บั ควำมนิยมที่มีต่อ ิลปิ นและโอกำสที่จะนำเนื้ อร้อง
และทำนองเพลงมำผลิตและจำหน่ำยได้ในอนำคต ผูบ้ ริ หำรของกลุ่มบริ ษทั เชื่อว่ำจะสำมำรถนำเพลง
ดังกล่ำวมำผลิตและจำหน่ำยได้ในอนำคตในรู ปแบบต่ำง ที่จะทำให้มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนสู งกว่ำ
มูลค่ำสุ ทธิทำงบัญชีจึงไม่มีกำรตั้งค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของลิขสิ ทธิเนื้อร้องและทำนองเพลงดังกล่ำว
8. สิ นทรั ย์ ม่ หมุนเวยนอืน่

เงินมัดจำ
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
สิ ทธิ เรี ยกร้องจำกกำรได้รับชำระเงิน
คืนทุนจำกกำรชำระบัญชีของบริ ษทั ย่อย
ภำษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ำย
อื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

งบกำรเงินรวม
2562
2561
57,413
59,116
12,617
16,923
83,243
7,019
160,292

43,551
68,825
4,481
192,896

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
40,787
40,112
11,641
2,657
55,085

43,551
3,268
86,931

. เจำหนกำรคำและเจำหนอืน่
งบกำรเงินรวม
2562
2561
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
130,521
143,607
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 486,929
570,810
ต้นทุนค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
80,246
24,958
ต้นทุนค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
328,911
275,763
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
3,073
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
174,156
186,241
ค่ำนำยหน้ำค้ำงจ่ำย
45,059
40,713
รวมเจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
1,245,822 1,245,165
าปี 2562
138 รายงานประจำ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
98,692
140,303
197,971
208,488
80,245
19,739
288,115
233,191
5,504
73,862
85,902
4,326
743,211
693,127
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2 . เงินกูยืมระยะยำว
ยอดคงเหลือของเงินกูย้ มื ระยะยำว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

เงิ นกูข้ องบริ ษทั ฯในสกุลเงิ นบำท วงเงิ นจำนวน 1,500 ล้ำนบำท มี กำหนด
ชำระคืนโดยจ่ำยชำระดอกเบี้ ยเป็ นงวดรำยเดื อนนับตั้งแต่เดื อนที่ เบิกเงิ นกู้
และผ่อนชำระเงินต้นเป็ นงวดรำยสำมเดือน เริ่ มตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2561
เป็ นต้นไป และต้องชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งหมดภำยใน 9 ปี นับจำก
วันที่ มีกำรเบิ กเงิ นกูต้ ำมสัญญำครั้ งแรกและคิ ด ดอกเบี้ ย ในอัตรำเงิ นกูย้ ื ม
ขั้นต่ำ ( ) ลบอัตรำคงที่ต่อปี ตำมที่ระบุในสัญญำ
หัก ค่ำธรรมเนียมกำรกูเ้ งินรอตัดบัญชี
หัก ส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยำวที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะยำว - สุ ทธิ จำกส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

300,000
(1,504)
298,496
298,496

552,000
(1,934)
550,066
(84,000)
466,066

บริ ษทั ฯได้ชำระเงินต้นล่วงหน้ำจนถึงงวดมิถุนำยน 2564

สั ญ ญำเงิ น กู้ยืม ฉบับ ดัง กล่ ำ วได้ก ำหนดข้อ ป ิ บ ัติ แ ละข้อ จ ำกัด บำงประกำร ซึ่ งรวมถึ ง กำรด ำรง
อัตรำส่ วนทำงกำรเงินให้เป็ นไปตำมอัตรำที่กำหนดในสัญญำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ฯมีวงเงินกูย้ ืมระยะยำวที่ยงั มิได้เบิกใช้เป็ นจำนวน 900 ล้ำนบำท ที่
จะต้องเบิกให้เสร็ จสิ้ นภำยในเดือนมิถุนำยน 2563
2 . หนสิ นหมุนเวยนอื่น

ภำษีขำยยังไม่ถึงกำหนดชำระ
สำรองสิ นค้ำรับคืน
อื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น

งบกำรเงินรวม
2562
2561
78,783
68,060
106,397
228,869
4,377
15,729
189,557
312,658

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
57,943
53,564
103,479
225,783
2,122
2,763
163,544
282,110
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22. สำรอง ลประ ย น์ ระยะยำวของ นักงำน
จำนวนเงิ นสำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนซึ่ งเป็ นเงิ นชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำน
แสดงได้ดงั นี้

สำรอง ลประ ย น์ ระยะยำวของ นักงำนตนป
ส่วนที่รับรู ้ในงบกำไรขำดทุน :
ต้นทุนบริ กำรในอดีต
ต้นทุนบริ กำรในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่วนที่รับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
ผลขำดทุน (กำไร) จำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิ ต ำสตร์ประกันภัย
- ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ
ทำงกำรเงิน
- ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำกประสบกำรณ์
หัก จัดประเภทเป็ นค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี
สำรอง ลประ ย น์ ระยะยำวของ นักงำนปลำยป

งบกำรเงินรวม
2562
2561
166,184
220,718

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
138,097
186,538

32,394
23,133
4,009

8,521
787

29,151
18,526
3,569

6,765
1,676

15,517
(8,527)
(179)
232,531

1,339
(12,137)
(53,044)
166,184

11,439
(8,527)
192,255

(1,055)
(6,806)
(49,021)
138,097

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรวมอยูใ่ นงบกำไรขำดทุนแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
2562
2561
ต้นทุนบริ กำรในอดีต
32,394
29,151
ต้นทุนบริ กำรในปั จจุบนั
23,133
8,521
18,526
6,765
ต้นทุนดอกเบี้ย
4,009
787
3,569
1,676
ขำดทุนจำกกำรลดขนำดโครงกำร
5,386
30,104
2,171
20,388
64,922
39,412
53,417
28,829
รวมค่ ำใ จ่ ำยท่รับรูในงบกำ รขำดทุน

าปี 2562
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เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 256 พระรำชบัญญัติคุม้ ครองแรงงำน (ฉบับที่ 7) พ 2562 ได้ประกำ ลงใน
รำชกิจจำนุเบกษำ ซึ่ งได้กำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณี นำยจ้ำงเลิกจ้ำง สำหรับลูกจ้ำงซึ่ งทำงำน
ติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิ ได้รับค่ำชดเชยไม่นอ้ ยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุ ดท้ำย 400 วัน กฎหมำย
ดังกล่ำวจะมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 5 พ ษภำคม 2562 เป็ นต้นไป กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวถือเป็ น
กำรแก้ไขโครงกำรสำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริ ษทั มี
หนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเพิ่มขึ้น 32 ล้ำนบำท (เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 29 ล้ำนบำท)
กลุ่ ม บริ ษ ทั ได้บ นั ทึ ก ผลกระทบจำกกำรเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ ำ วโดยรั บ รู้ ต้นทุ น บริ ก ำรในอดี ตเป็ น
ค่ำใช้จ่ำยทันทีในงบกำไรขำดทุนของปี ปั จจุบนั
กลุ่มบริ ษทั คำดว่ำจะจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปี ข้ำงหน้ำ เป็ นจำนวน
ประมำณ 69 ล้ำนบำท (2561: 49 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริ ษทั ฯ: 61 ล้ำนบำท 2561: 45 ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ระยะเวลำเฉลี่ ยถ่วงน้ ำหนักในกำรจ่ ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนักงำนของกลุ่มบริ ษทั ประมำณ 9 ปี (2561: 10 ปี ) (เฉพำะบริ ษทั ฯ: 8 ปี 2561: 10 ปี )
สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ต ำสตร์ประกันภัยสรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน (ขึ้นกับช่วงอำยุและ
ตำแหน่งของพนักงำน)
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน

งบกำรเงินรวม
2562
2561

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

1.58

2.66

1.58

2.66

2.50 - 7.00
0.00 - 28.00

2.50 - 7.00
0.00 - 28.00

2.50 - 7.00
0.00 - 28.00

2.50 - 7.00
0.00 - 28.00

ผลกระทบของกำรเปลี่ ยนแปลงสมมติฐำนที่สำคัญต่อมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์
ระยะยำวของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวน
พนักงำน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิ่มขึ้น 0.5
ลดลง 0.5
เพิ่มขึ้น 0.5
ลดลง 0.5
(6,644)
7,052
(4,942)
5,229
8,079
(7,690)
6,091
(5,817)
เพิ่มขึ้น 20
ลดลง 20
เพิ่มขึ้น 20
ลดลง 20
(11,889)

14,510

(8,354)

9,975
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(หน่วย: พันบำท)

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวน
พนักงำน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิ่มขึ้น 0.5
ลดลง 0.5
เพิ่มขึ้น 0.5
ลดลง 0.5
(4,732)
4,999
(3,635)
3,830
4,929
(4,714)
3,777
(3,622)
เพิ่มขึ้น 20
ลดลง 20
เพิ่มขึ้น 20
ลดลง 20
(6,571)

7,824

(4,710)

5,506

23. กำร อนทุนสำรองตำมก หมำยและส่ วนเกินมูลค่ ำหุนสำมั เ อื่ ดเ ย ลขำดทุนสะสม
เมื่ อ วัน ที่ 26 เมษำยน 2562 ที่ ป ระชุ ม สำมัญ ผู้ถื อ หุ ้น ของบริ ษ ัท ฯมี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ำรโอนทุ น ส ำรอง
ตำมก หมำยจำนวน 82 ล้ำนบำท และส่ วนเกินมูลค่ำหุ ้นสำมัญจำนวน 2,951 ล้ำนบำท เพื่อชดเชย
ผลขำดทุนสะสมของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 จำนวน 3,033 ล้ำนบำท โดยกำรชดเชยผล
ขำดทุนสะสมนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อยอดรวมของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นแต่อย่ำงใด บริ ษทั ฯบันทึกรำยกำร
ชดเชยดังกล่ำวในระหว่ำงปี 2562
24. เงินปัน ลจ่ ำย
เมื่อวันที่ 13 สิ งหำคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำล
ประจำปี 2562 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตรำหุน้ ละ 0.10 บำท คิดเป็ นเงินปันผลรวม 82 ล้ำนบำท
25. สำรองตำมก หมำย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ. . 2535 บริ ษทั ฯต้อง
จัดสรรกำไรสุ ท ธิ ประจำปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสำรองไม่น้อยกว่ำ ร้ อยละ 5 ของก ำไรสุ ทธิ ประจำปี
หักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน สำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเป็ นเงินปั นผลได้ ในระหว่ำงปี 2562
บริ ษทั ฯได้จดั สรรกำไรสุ ทธิ ประจำปี ไว้เป็ นสำรองตำมกฎหมำยจำนวน 14 ล้ำนบำท
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ำท่ทำกับลูกคำ

ประเภทของสิ นคำหรือบริกำร
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำ
รำยได้จำกกำรผลิตรำยกำรโทรทั น์
ผ่ำนดำวเทียม
รำยได้จำกกำรผลิตภำพยนตร์
รำยได้จำกกำรบริ หำรและค่ำที่ปรึ กษำ
รำยได้จำกธุรกิจโชว์บิซและจัดหำอุปกรณ์
รำยได้จำกกำรให้บริ กำรอื่น
รำยได้ค่ำลิขสิ ทธิ
รวมรำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ
จังหวะเวลำในกำรรับรู รำย ด
รับรู ้รำยได้ ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง
รับรู ้รำยได้ตลอดช่วงเวลำหนึ่ ง
รวมรำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ

(หน่วย: พันบำท)
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
2562
2561
2,092,833

2,754,159

336,177

292,338

142,834
382,831
147,822
2,204,542
30,576
1,600,780
6,602,218

126,262
336,720
146,936
2,187,075
23,912
1,295,479
6,870,543

165,018
2,103,537
1,472,260
4,076,992

1,037
162,616
2,180,454
1,154,725
3,791,170

5,877,953
724,265
6,602,218

6,312,072
558,471
6,870,543

3,609,744
467,248
4,076,992

3,449,393
341,777
3,791,170

27. ค่ ำใ จ่ ำยตำมลัก ณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
2562
2561
เงิ น เดื อ นและค่ ำ แรงและผลประโยชน์ อื่ น
ของพนักงำน
1,112,094 1,145,958
737,584
741,441
ค่ำเสื่ อมรำคำ
91,238
92,235
49,587
53,233
ค่ำตัดจำหน่ำย
119,201
118,818
50,892
45,088
ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำน
182,679
194,276
145,522
154,090
กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
และงำนระหว่ำงทำ
46,108
(20,272)
64,367
(18,019)
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28. ภำ เงิน ด
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

งบกำรเงินรวม
2562
2561
ภำ เงิน ดปัจจุบัน
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
ภำ เงิน ดรอกำรตัดบั
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชัว่ ครำวและกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ ำใ จ่ ำยภำ เงิน ดท่แสดงอยู่ในงบกำ รขำดทุน

(75,659)

(84,558)

(41,444)

(53,833)

(13,933)
(89,592)

(25,693)
(110,251)

(20,523)
(61,967)

9,558
(44,275)

จำนวนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2562
2561
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
ผลกำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิ ต ำสตร์ ประกันภัย
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขำดทุน
จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เผือ่ ขำย

าปี 2562
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2562
2561

(2,989)
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(2,288)

(1,572)

2

17

2

17
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รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงกำไรทำงบัญชีกบั ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2562
2561
464,288
173,243

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
336,358
59,385

กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี
92,858
34,649
67,272
11,877
ผลกระทบต่อภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรำยกำร
ผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและขำดทุนทำงภำษี
(7,262)
24,135
3,505
ผลกระทบต่อภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรทำงบกำรเงินรวม
2,289
6,113
ส่ วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำ
1,911
30,060
ส่ วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
376
9,644
ผลแตกต่ำงของอัตรำภำษีเงินได้ที่ไม่เท่ำกันของกลุ่มบริ ษทั
(54)
(49)
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:
เงินปั นผลรับที่ไม่ตอ้ งนำมำรวมคำนวณเป็ นรำยได้
- (14,035) (15,349)
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
1,118
10,609
(1,408)
7,972
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิ หกั ได้เพิ่มขึ้น
(1,644)
(4,910)
(748)
(4,005)
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
10,886
36,855
3,420
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(526)
5,699
(5,305)
28,893
รวม
89,592
110,251
61,967
44,275
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขำดทุน

อัตรำภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนของกลุ่มบริ ษทั อยูใ่ นช่วงระหว่ำงร้อยละ 15
ถึงร้อยละ 20 (2561: ร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 20)

47

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

145

ร

าย

จ

ำา ร ปี น

ประ
น

ร

ง าร งนร
จำา

น า

2562

า น

ะ ร ย ย

ส่ ว นประกอบของสิ น ทรั พ ย์ภ ำษี เ งิ น ได้ร อกำรตัด บัญ ชี แ ละหนี้ สิ น ภำษี เ งิ น ได้ร อกำรตัด บัญ ชี
ประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
2562
2561
สิ นทรั ย์ ภำ เงิน ดรอกำรตัดบั
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือ
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม - ส่ วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์เช่ำ
และอุปกรณ์
ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม - สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินลงทุนหลักทรัพย์เผื่อขำย
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
สำรองสิ นค้ำรับคืน
ขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
อื่น
รวม

31,737
23,635
3,020

23,592
30,897
2,898

29,486
23,570
1,562

23,007
30,836
1,440

3,164
24,881
578
45,529
20,744
16,416
6,723
176,427

2,531
29,937
581
32,353
45,157
12,167
7,270
187,383

3,164
23,775
578
38,451
20,696
5,113
146,395

2,531
28,404
581
27,619
45,157
5,057
164,632

หนสิ นภำ เงิน ดรอกำรตัดบั
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจำก - เงินลงทุนชัว่ ครำว
รวม

-

10
10

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีและขำดทุนทำงภำษี
ที่ยงั ไม่ได้ใช้ จำนวน 2,219 ล้ำนบำท (2561: 2,869 ล้ำนบำท) ที่กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภำษี
เงินได้รอกำรตัดบัญชี เนื่องจำกกลุ่มบริ ษทั พิจำรณำแล้วเห็นว่ำกลุ่มบริ ษทั อำจไม่มีกำไรทำงภำษีใน
อนำคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและขำดทุนทำงภำษีมำใช้ประโยชน์ได้
ผลขำดทุนทำงภำษี ที่ยงั ไม่ได้ใช้มีจำนวนเงิ น 1,052 ล้ำนบำท ซึ่ งจะทยอยสิ้ นสุ ดระยะเวลำกำรให้
ประโยชน์ภำยในปี 2566

าปี 2562
146 รายงานประจำ
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2 . กำ รต่ อหุน
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ ้นสำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงปี
กำไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำนแสดงกำรคำนวณได้ดงั นี้

กำไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่
(พันบำท)
จำนวนหุ น้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (พันหุน้ )
กำไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำน (บำท หุน้ )

งบกำรเงินรวม
2562
2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

341,870
819,950
0.42

274,392
819,950
0.33

15,435
819,950
0.02

15,110
819,950
0.02

3 . ขอมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อ มู ล ส่ ว นงำนด ำเนิ น งำนที่ น ำเสนอนี้ สอดคล้อ งกับ รำยงำนภำยในของกลุ่ ม บริ ษ ัท ที่ ผูม้ ี อ ำนำจ
ตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนิ นงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำร
จัดสรรทรัพยำกรให้กบั ส่ วนงำนและประเมินผลกำรดำเนิ นงำนของส่ วนงำน ทั้งนี้ผมู้ ีอำนำจตัดสิ นใจ
สู งสุ ดด้ำนกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริ ษทั คือ คณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรงำน กลุ่มบริ ษทั จัดโครงสร้ำงองค์กรเป็ นหน่วยธุรกิจตำมกำรกำกับดูแล
ของผู้มี อ ำนำจตัด สิ น ใจสู ง สุ ด ด้ำ นกำรด ำเนิ น งำน ซึ่ ง กลุ่ ม บริ ษัท มี ส่ ว นงำนที่ ร ำยงำนทั้ง สิ้ น
สองส่ วนงำนหลัก คื อ ส่ วนงำนเพลง ประกอบด้วย ธุ รกิ จเพลง ธุ รกิ จโชว์บิ ซ และธุ รกิ จโทรทั น์
ดำวเทียม และส่ วนงำนอื่น ประกอบด้วย ธุ รกิจซื้ อขำยสิ นค้ำและบริ กำรอื่น (โ มช้อปปิ้ ง กล่องรับ
สั ญ ญำณดำวเที ย ม และให้ บ ริ ก ำรแพลต อร์ ม โทรทั น์ ผ่ ำ นดำวเที ย ม) และอื่ น (ภำพยนตร์
จัดกิจกรรมทำงกำรตลำด และอื่น ) โดยมีส่วนงำนทำงภูมิ ำสตร์หลักในประเท ไทย
ผู้มี อ ำนำจตั ด สิ นใจสู งสุ ดสอบทำนผลกำรด ำเนิ น งำนของแต่ ล ะหน่ ว ยธุ รกิ จ แยกจำกกั น
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรตัดสิ นใจเกี่ยวกับกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรป ิบตั ิงำน กลุ่ม
บริ ษทั ประเมินผลกำรป ิบตั ิงำนของส่ วนงำนโดยพิจำรณำจำกกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนซึ่ ง
วัด มู ล ค่ ำ โดยใช้ เ กณ ์ เ ดี ยวกั บ ที่ ใ ช้ ใ นกำรวั ด ก ำไรหรื อขำดทุ น จำกกำรด ำเนิ นงำนใน
งบกำรเงิน
กำรบันทึกบัญชีสำหรับรำยกำรระหว่ำงส่ วนงำนที่รำยงำนเป็ นไปในลักษณะเดียวกับกำรบันทึกบัญชี
สำหรับรำยกำรธุ รกิจกับบุคคลภำยนอก
รำยได้ระหว่ำงส่ วนงำนถูกตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว
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2561
3,738
207
3,945
1,252

ในปี 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใดที่มีมูลค่ำเท่ำกับหรื อมำกกว่ำร้อยละ 10 ของรำยได้ของกิจกำร

ข้ อมูลเกี่ยวกับลูกค้ ารายใหญ่

รำยได้จำกภำยนอก
รำยได้ระหว่ำงส่วนงำน
รำยได้ท้ งั สิ้น
กำไรจำกกำรดำเนินงำนตำมส่วนงำน
ดอกเบี้ยรับ
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยจัดจำหน่ำยและกำรบริ กำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำ
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กำไรสุทธิสำหรับปี

2562
4,014
282
4,296
1,434

ส่วนงำนเพลง

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
กำรตัดรำยกำรบัญชี
ส่วนงำนอื่น
ระหว่ำงกัน
ซื้อขำยสิ นค้ำและ
บริ กำรอื่น
อื่น
2562
2561
2562
2561
2562
2561
1,973
2,546
615
587
113
141
56
51
(451)
(399)
2,086
2,687
671
638
(451)
(399)
826
975
420
418
(103)
(140)

ข้อมูลรำยได้และกำไร (ขำดทุน) ของส่ วนงำนของกลุ่มบริ ษทั สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั ต่อไปนี้

ำา ร ปี น

ร

2562
6,602
6,602
2,577
6
32
(480)
(1,638)
(9)
(2)
(21)
(90)
375

รวม

2561
6,871
6,871
2,505
7
107
(590)
(1,624)
(150)
(48)
(34)
(110)
63
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3 . กองทุนสำรองเลยง
กลุ่มบริ ษทั และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ ยงชี พขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสำรอง
เลี้ ยงชีพ พ. . 2530 โดยกลุ่มบริ ษทั และพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็ นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 3
และ 5 ของเงิ นเดื อน กองทุนสำรองเลี้ยงชี พนี้ บริ หำรโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ไทยพำณิ ชย์
จำกัด และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของกลุ่มบริ ษทั
ในระหว่ำงปี 2562 กลุ่มบริ ษทั ได้รับรู ้เงินสมทบดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้จ่ำยจำนวน 26 ล้ำนบำท (2561: 27
ล้ำนบำท) และเฉพำะบริ ษทั ฯจำนวน 18 ล้ำนบำท (2561: 19 ล้ำนบำท)
32. ภำระ ูก นั และหนสิ นท่อำจเกิดขน
32. ภำระ กู นั เก่ยวกับเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีส่วนของเงินลงทุนที่ยงั ไม่เรี ยกชำระในบริ ษทั ร่ วมสองแห่งซึ่ ง
จดทะเบียนในประเท ไทยจำนวน 18 ล้ำนบำท (2561: ในบริ ษทั ร่ วมสองแห่ งซึ่ งจดทะเบียนในประเท
ไทยจำนวน 18 ล้ำนบำท) และเฉพำะบริ ษทั ฯจำนวน 355 ล้ำนบำทในบริ ษทั ย่อยห้ำแห่ งและบริ ษทั ร่ วม
หนึ่งแห่งซึ่งจดทะเบียนในประเท ไทย (2561: ในบริ ษทั ย่อยสี่ แห่งและบริ ษทั ร่ วมหนึ่งแห่งซึ่ งจดทะเบียน
ในประเท ไทยจำนวน 265 ล้ำนบำท)
32.2 ภำระ ูก นั เก่ยวกับรำยจ่ ำย ่ ำยทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีภำระผูกพันเกี่ ยวกับรำยจ่ำย ่ ำยทุนเป็ นจำนวนเงิน 8 ล้ำนบำท
เกี่ยวข้องกับค่ำออกแบบปรับปรุ งพื้นที่ และค่ำตกแต่งส่ วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์เช่ำ (2561: ไม่มี)
32.3 ภำระ ูก นั เก่ยวกับสั

ำเ ่ ำดำเนินงำน

กลุ่มบริ ษทั ได้ทำสัญญำกับบริ ษทั หลำยแห่ งและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ง โดยเป็ นสัญญำเกี่ยวกับกำร
เช่ ำ เวลำเพื่อผลิ ตรำยกำร กำรเช่ ำพื้ นที่อำคำรส ำนัก งำน คลังสิ นค้ำ พื้นที่จดั งำนและแสดงคอนเสิ ร์ต
อุปกรณ์ และบริ กำรอื่น
ในบำงสัญญำอัตรำค่ำเช่ำที่เรี ยกเก็บจะคิดจำกอัตรำร้อยละจำกยอดรำยรับก่อนหักค่ำใช้จ่ำยตำมที่ระบุไว้ใน
สัญญำ ทั้งนี้กลุ่มบริ ษทั ต้องป ิบตั ิตำมเงื่อนไขต่ำง ที่ระบุไว้ในสัญญำ
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กลุ่มบริ ษทั มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้ นภำยใต้สัญญำเช่ำดำเนินงำนและบริ กำรที่เกี่ยวข้อง
ที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
งบกำรเงินรวม
2562
2561
จ่ำยชำระ
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 แต่ไม่เกิน 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี
32.4 ภำระ ูก นั เก่ยวกับสั

196
368
67

115
208
118

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
146
283
64

73
127
99

ำใหบริกำรระยะยำว

ก)

กลุ่มบริ ษทั ได้เข้ำทำสัญญำกับผูส้ ร้ำงสรรค์ผลงำนเพลงและ ิลปิ นในกำรให้บริ กำรแก่กลุ่มบริ ษทั
โดยตกลงจะจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กลุ่มบุคคลดังกล่ำวในอัตรำคงที่ต่อจำนวนสิ นค้ำที่ขำยได้เมื่อยอด
จำหน่ำยสิ นค้ำนั้นเกินกว่ำจำนวนยอดจำหน่ำยสิ นค้ำขั้นต่ำตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ

ข)

กลุ่ มบริ ษทั ได้ทำสัญญำกับบริ ษทั เจ็ดแห่ งเพื่อใช้บริ กำรเกี่ ยวกับกำรรั บส่ งสัญญำณโทรทั น์ผ่ำน
ดำวเทียมมีกำหนดระยะเวลำ 1 ถึง 2 ปี ซึ่ งสัญญำดังกล่ำวสิ้ นสุ ดในระหว่ำงปี 2562 - 2563 โดยกลุ่ม
บริ ษทั ตกลงจ่ำยค่ำธรรมเนียมสำหรับกำรใช้บริ กำรและจ่ำยค่ำใช้จ่ำยต่ำง ที่เกี่ยวกับกำรใช้บริ กำร
ดังกล่ำวตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ เป็ นจำนวนรวม 26 ล้ำนบำท และ 0.5 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ (2561:
31 ล้ำนบำท และ 0.9 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ) ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ต้องป ิบตั ิตำมเงื่อนไขต่ำง ที่ระบุไว้
ในสัญญำ

ค)

กลุ่ ม บริ ษ ทั ได้ท ำสัญญำกับ บริ ษ ทั แห่ ง หนึ่ งเพื่อใช้บ ริ ก ำรเกี่ ย วกับ ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
มีกำหนดระยะเวลำ 2 ปี ซึ่ งสัญญำดังกล่ำวสิ้ นสุ ดในปี 2564 โดยกลุ่มบริ ษทั ตกลงจ่ำยค่ำธรรมเนียม
สำหรับกำรใช้บริ กำรและจ่ำยค่ำใช้จ่ำยต่ำง ที่เกี่ยวกับกำรใช้บริ กำรดังกล่ำวตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ
เป็ นจำนวนรวม 0.2 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐ ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ต้องปฎิบตั ิตำมเงื่อนไขต่ำง ที่ระบุไว้ใน
สัญญำ

32.5 กำรคำประกัน
ก)

าปี 2562
150 รายงานประจำ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ฯมีภำระผูกพันเกี่ยวกับกำรค้ ำประกันวงเงินสิ นเชื่ อที่ได้รับจำก
ธนำคำรให้แก่กำรร่ วมค้ำสองแห่ ง จำนวน 1,400 ล้ำนบำท (2561: กำรร่ วมค้ำสองแห่ ง จำนวน
1,600 ล้ำนบำท) โดยทัว่ ไปกำรค้ ำประกันดังกล่ ำวจะมีผลอยู่ตรำบเท่ำที่ภำระหนี้ สินจำกกำร
ค้ ำประกันยังไม่ได้ชำระโดยกำรร่ วมค้ำดังกล่ำว
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ข)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีหนังสื อค้ ำประกันซึ่ งออกโดยธนำคำรในนำมกลุ่มบริ ษทั
เหลืออยู่เป็ นจำนวน 6 ล้ำนบำท (2561: ล้ำนบำท) และเฉพำะบริ ษทั ฯ จำนวน 6 ล้ำนบำท
(2561: 6 ล้ำนบำท) ซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับภำระผูกพันทำงป ิบตั ิบำงประกำรตำมปกติธุรกิ จของกลุ่ม
บริ ษ ัท ซึ่ งประกอบด้ว ย หนัง สื อ ค้ ำ ประกัน เพื่ อ ค้ ำ ประกัน กำรป ิ บ ัติ ง ำนตำมสั ญ ญำจ ำนวน
5 ล้ำนบำท (2561: 5 ล้ำนบำท) เพื่อค้ ำประกันกำรใช้ไ ้ ำและอื่น จำนวน 1 ล้ำนบำท (2561:
1 ล้ำนบำท)

ค)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ฯ มี ภำระผูกพันเกี่ยวกับกำรค้ ำประกันกำรจ่ำยชำระเงินกำร
ประมูลคลื่นควำมถี่ และกำรจ่ำยชำระเงินตำมสัญญำกำรใช้บริ กำรโครงข่ำยโทรทั น์ตำมหนังสื อ
ค้ ำประกันให้แก่กำรร่ วมค้ำสองแห่ ง จำนวน 131 ล้ำนบำท (2561: กำรร่ วมค้ำสองแห่ งจำนวน
1,065 ล้ำ นบำท) โดยทัว่ ไปกำรค้ ำ ประกัน ดัง กล่ ำ วจะมี ผ ลอยู่ต รำบเท่ ำ ที่ ภำระหนี้ สิ น จำกกำร
ค้ ำประกันยังไม่ได้ชำระโดยกำรร่ วมค้ำดังกล่ำว

33. ลำดับ ันของมูลค่ ำยุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ2561 กลุ่ มบริ ษทั มีสินทรัพย์และหนี้ สินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
แยกแสดงตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้

สิ นทรั ย์ ท่วดั มูลค่ ำดวยมูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
ตรำสำรทุน
ตรำสำรหนี้

สิ นทรั ย์ ท่วดั มูลค่ ำดวยมูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
ตรำสำรทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
ตรำสำรทุน
ตรำสำรหนี้

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
59
-

482
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1

(หน่วย: พันบำท)
รวม

-

59
482

(หน่วย: พันบำท)
รวม

1,451

-

-

1,451

48
-

484

-

48
484
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(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สิ นทรั ย์ ท่วดั มูลค่ ำดวยมูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
ตรำสำรทุน
ตรำสำรหนี้

59
-

482

รวม

-

59
482

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สิ นทรั ย์ ท่วดั มูลค่ ำดวยมูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
ตรำสำรทุน
ตรำสำรหนี้

48
-

484

รวม

-

48
484

34. เครื่องมือทำงกำรเงิน
34. น ยบำยกำรบริหำรควำมเส่ ยง
เครื่ องมือทำงกำรเงินที่สำคัญของกลุ่มบริ ษทั ตำมที่นิยำมอยูใ่ นมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 107 กำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วย เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสด ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น เงินให้กูย้ ืม เงินลงทุน เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น เงินกูย้ ืมระยะสั้น
เงิ นกู้ยืม ระยะยำว และหนี้ สิ นตำมสัญญำเช่ ำ กำรเงิ น กลุ่ ม บริ ษ ทั มี ค วำมเสี่ ยงที่ เกี่ ย วข้องกับ เครื่ องมื อ
ทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยง านการ สนเ ่อ
กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ค วำมเสี่ ย งด้ำ นกำรให้สิ น เชื่ อ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ ลู ก หนี้ กำรค้ำ เงิ น ให้กู้ยืม และลู ก หนี้ อื่ น
่ ำยบริ หำรควบคุมควำมเสี่ ยงนี้ โดยกำรกำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสิ นเชื่อที่เหมำะสม
ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั จึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสี ยหำยที่เป็ นสำระสำคัญจำกกำรให้สินเชื่อ นอกจำกนี้ กำรให้
สิ นเชื่ อของกลุ่ มบริ ษทั ไม่มี กำรกระจุก ตัวเนื่ องจำกกลุ่ มบริ ษทั มีฐำนของลู กค้ำ ที่หลำกหลำยและมี อยู่
จำนวนมำกรำย จำนวนเงินสู งสุ ดที่ กลุ่มบริ ษทั อำจต้องสู ญเสี ยจำกกำรให้สินเชื่ อคือมูลค่ำตำมบัญชี ของ
ลูกหนี้กำรค้ำ เงินให้กยู้ มื และลูกหนี้อื่นที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
าปี 2562
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ความเสี่ยงจากอัตรา อกเ ีย
กลุ่ ม บริ ษ ทั มีค วำมเสี่ ย งจำกอัตรำดอกเบี้ ย ที่ ส ำคัญอันเกี่ ยวเนื่ องกับ เงิ น ำกธนำคำร เงิ นเบิ ก เกิ นบัญชี
เงินกูย้ ืมระยะสั้นและเงินกูย้ ืมระยะยำวที่มีดอกเบี้ย เนื่องจำกสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินส่ วนใหญ่มี
อัตรำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรื อมีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึงใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปั จจุบนั
สิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่สำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ยและสำหรับสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินทำงกำรเงิ นที่มีอตั รำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำมวันที่ครบกำหนดหรื อวันที่มีกำรกำหนดอัตรำ
ดอกเบี้ยใหม่ (หำกวันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
อัตรำดอกเบี้ย
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
มำกกว่ำ
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี
ตำมรำคำตลำด อัตรำดอกเบี้ย
สินทรั ย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชัว่ ครำว
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
หนสินทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยำว
หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

อัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

รวม

452
120
572

-

-

-

1,165
1,165

452
120
1,165
1,737

หมำยเหตุ 7
หมำยเหตุ 8
-

8
8

11
11

-

298
298

1,246
1,246

1,246
298
19
1,563

หมำยเหตุ 20
5.03 - 6.25

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
อัตรำดอกเบี้ย
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
มำกกว่ำ
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี
ตำมรำคำตลำด อัตรำดอกเบี้ย
สินทรั ย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชัว่ ครำว
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
หนสินทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยำว
หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

538
538

-

-

1
1

1,125
1,125

538
1
1,125
1,664

หมำยเหตุ 7
หมำยเหตุ 8
-

11
11

-

-

550
-

1,245
1,

1,245
550
1
1,826

หมำยเหตุ 20
5.03 - 6.50
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(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
อัตรำดอกเบี้ย
ภำยใน
มำกกว่ำ
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี
ตำมรำคำตลำด อัตรำดอกเบี้ย
สินทรั ย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
หนสินทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยำว
หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

สินทรั ย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

186
186

-

-

-

982
982

186
982
1,168

หมำยเหตุ 7
-

8
8

11
11

-

648
298
946

743
743

743
648
298
19
1,708

หมำยเหตุ 6
หมำยเหตุ 20
5.03 - 6.25

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
อัตรำดอกเบี้ย
ภำยใน
มำกกว่ำ
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
อัตรำดอกเบี้ย
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี
ตำมรำคำตลำด อัตรำดอกเบี้ย
รวม
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

หนสินทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยำว
หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

302
302

-

-

-

891
891

302
891
1,193

หมำยเหตุ 7
-

9
9

20
20

-

849
550
1,399

693
693

693
849
550
29
2,121

หมำยเหตุ 6
หมำยเหตุ 20
5.03 - 6.50

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเท เนื่องจำกกลุ่มบริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั
ย่อยในต่ำงประเท ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั มิได้ทำสัญญำป้ องกันควำมเสี่ ยงไว้ อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มบริ ษทั เชื่ อว่ำจะ
ไม่มี ผลกระทบอย่ำ งมี ส ำระส ำคัญต่องบกำรเงิ นของกลุ่ ม บริ ษ ทั เนื่ องจำกเงิ นลงทุ นในบริ ษ ทั ย่อยใน
ต่ำงประเท มีจำนวนเงินที่ไม่เป็ นสำระสำคัญ

าปี 2562
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34.2 มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
เนื่องจำกเครื่ องมือทำงกำรเงินส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั จัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้น เงินให้กยู้ ืมและเงินกูย้ ืม
มีอตั รำดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด กลุ่มบริ ษทั จึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำง
กำรเงินใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
35. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุนที่สำคัญของกลุ่มบริ ษทั คือกำรจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้ำงทุนที่เหมำะสม
เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั และเสริ มสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ ้นให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น โดย ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีอตั รำส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 1.76:1 (2561: 2.21:1) และเฉพำะบริ ษทั ฯมี
อัตรำส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.78:1 (2561: 0.97:1)
36. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ น้
ของบริ ษทั ฯจำกผลกำรดำเนิ นงำนของปี 2562 ในอัตรำหุ ้นละ 0.2 บำท รวมเป็ นเงินปั นผลทั้งสิ้ น 164
ล้ำนบำท โดยจะนำเสนอเพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สำมัญประจำปี ของบริ ษทั ฯอนุมตั ิในเดือนเมษำยน 2563
37. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
รำยกำรบำงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ได้มีกำรจัดประเภทรำยกำร
ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับกำรนำเสนองบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
ตำมที่จดั ประเภทใหม่ ตำมที่เคยรำยงำนไว้
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ส่ วนเกินกว่ำมูลค่ำหุน้ สำมัญที่โอนชดเชย
ขำดทุนสะสมในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กำไรสะสม
สำรองตำมกฎหมำยที่โอนชดเชยขำดทุนสะสมใน
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยังไม่ได้จดั สรร (ขำดทุนสะสม)

-

271,204

(4,510,739)

50,000
(4,831,943)

38. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563
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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 ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee Charter) ซึง่ เป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ี คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเป็นดังนี้
ราย

ำา นง

ารประ

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

กรรมการตรวจสอบ

-/1

ลาออก 3 พฤษภาคม 2562

1. ดร. นริศ ชัยสูตร

นางวีระนุช ธรรมวรานุคปต์

าย

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
คุณภาพงานของผูส้ อบบัญชีพร้อมทัง้ พิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จากคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน ซึง่ เมือ่ คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จะน�าเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�าปีเพือ่ พิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป
โดยปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม 1 ครั้ง
5. สอบทานการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุผล
เป็นไปตามข้อก�าหนดหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการเปิดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
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6. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในแต่ละไตรมาส รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจ�าปี 2563 และพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณา
ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน และผลตอบแทนหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และพิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
และการพิจารณาผลตอบแทนในหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทีป่ ระเมินโดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผูบ้ ริหารสูงสุดของบริษทั ฯ
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 หรือผูบ้ ริหารน�าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มอี า� นาจ รวมถึงการท�าธุรกรรมกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง และบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงอย่างเพียงพอแล้ว
ส�าหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการฯ เห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่าย
บริหารได้ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ มีการก�ากับดูแล
กิจการทีด่ ี มีการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสีย่ งในระดับทีย่ อมรับได้ ระบบบัญชี และรายงานทางการเงิน
มีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

(ดร นริ ชั ร)
ร �นกรรมก�ร ร จ อบ
กม � ัน
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คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งของบริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง จ�านวน 6 คน ซึง่
เป็นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การบริหารความเสีย่ งของกลุม่ บริษทั ฯ ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั
เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุม่ บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ มีการบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กรและปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมองค์กร
ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียขององค์กรเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่าการด�าเนินงานเชิงกลยุทธ์ของกลุม่ บริษทั ฯ มุง่ ไปสูก่ ารบรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีผอู้ า� นวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน ท�าหน้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้ปฏิบตั หิ น้าทีภ่ ายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และขอบเขตอ�านาจหน้าทีต่ ามที่ได้รบั มอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยในปี 2562 ได้จดั ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งจ�านวน 1 ครัง้ เพือ่ พิจารณาเรือ่ งทีส่ า� คัญ
สรุปได้ดงั นี้
1. รับทราบความเสีย่ งระดับองค์กรทีส่ า� คัญส�าหรับปี 2562 และพิจารณาอนุมตั แิ นวทางในการบริหารจัดการความเสีย่ ง
2. ก�ากับดูแลและติดตามการปฏิบตั ติ ามนโยบายและกรอบการบริหารความเสีย่ งอย่างต่อเนือ่ ง
3. ทบทวนแนวทางปฏิบตั ิในการป้องกันการมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการคอร์รปั ชัน่ และกฎบัตรคณะกรรมการ บริหารความเสีย่ งของกลุม่ บริษทั ฯ
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า นโยบายและกฎบัตรดังกล่าวยังคงมีความเหมาะสมกับลักษณะการด�าเนินธุรกิจของกลุม่ บริษทั ฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ทีห่ น่วยงานก�ากับดูแลก�าหนด
4. รายงานคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับความเสีย่ งและแนวทางในการบริหารจัดการความเสีย่ งทีส่ า� คัญอย่างสม�า่ เสมอ
5. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเอง ประจ�าปี 2562 และรายงานผลการประเมินต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
จากการด�าเนินการข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้พจิ ารณาแล้ว เห็นว่ากลุม่ บริษทั ฯ ได้กา� หนดความเสีย่ งระดับองค์กรทีค่ รอบคลุม
การด�าเนินธุรกิจหลักของกลุม่ บริษทั ฯ และได้กา� หนดกระบวนการบริหารจัดการความเสีย่ งทีเ่ พียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้อง
กับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและระบบการควบคุมภายในของกลุม่ บริษทั ฯ ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง

(น� � บษบ� ด� เรอ )
ร �นกรรมก�รบริห�ร �มเ ่ี
กม � ัน
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คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนบริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่านและเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 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 โดยได้จดั ให้มกี ารประชุม รวม 3 ครัง้ (กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกครัง้ ) เพือ่ พิจารณาเรือ่ งส�าคัญตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
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 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม
2561 จนถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�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 มีวิสัยทัศน์ทกี่ ว้างไกล ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่าน
มาได้เป็นอย่างดี มีประวัติการเข้าร่วมประชุมที่ดี รวมถึงมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นทีเ่ ป็นประโยชน์ในทีป่ ระชุม จึงได้เสนอ
ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2562 เมือ่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ
จ�านวน 4 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ก่อนน�าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 วันที่ 26 เมษายน 2562
2. พิจารณาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเป็นกรรมการของบริษทั ฯ ทดแทนกรรมการทีล่ าออก คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พจิ ารณาตาม
หลักเกณฑ์ของบริษทั ฯ โดยใช้ Board Skill Matrix ประกอบการพิจารณา โดยเสนอให้แต่งตัง้ นายวราธร วงศ์สว่างศิริ 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�าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทนส�าหรับประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผูบ้ ริหาร เป็นรายเดือน
เบี้ยประชุม และค่าบ�าเหน็จประจ�าปี ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับ
ผลตอบแทนจากการท�างานในฐานะพนักงานของบริษัทแล้ว เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจ�าปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 ทัง้ นีก้ ารพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบนัน้ ได้พิจารณา
ให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการด�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% และได้รายงานการประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจ�าปี 2562 ของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่ ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
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 ได้รายงานผลการปฏิบตั งิ านต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ รับทราบอย่างสม�า่ เสมอ โดยในรอบปี 2562 คณะกรรมการสรรหาฯ
ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ 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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คณะกรรมการบริษทั ยึดมัน่ ในการด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ี ควบคูไ่ ปกับความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
และเป้าหมายขององค์กร เพือ่ ส่งเสริมระบบบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึง่ ช่วยสร้างความเชือ่ มัน่ และความมัน่ ใจให้แก่
ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ
ในรอบปี 2562 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ยังคงด�าเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทฯ
มีระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นในการพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และจริงจัง ส�าหรับผลการประเมิน
จากองค์กรต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้รับ มีดังนี้
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. การประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย (Thai Investors Association) ให้บริษทั ฯ
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�าหน้าทีข่ องกรรมการ และ การพัฒนาตนเองของกรรมการ ทัง้ นี้ เกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านตนเองของคณะกรรมการฯ
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ กล่าวคือ 4 = ดีเยี่ยม, 3 = ดีมาก, 2 = พอใช้, 1 = ไม่น่าพอใจ, 0 = ต้องปรับปรุง โดยจากการประเมิน
ตนเองของกรรมการทั้งคณะ พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ที่ 3.35 คะแนน (คะแนนเต็มอยู่ที่ 4 คะแนน)
4. คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562ได้ท�าการพิจารณาและทบทวน
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่กา� หนดใน 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 เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าหลักการข้อนั้น 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
บริษทั ฯ จะยังคงยึดมัน่ ในการปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการทีด่ แี ละจริยธรรมธุรกิจของบริษทั ฯ ที่ได้กา� หนดขึน้ และสนับสนุนให้มกี าร
ปรับปรุงและพัฒนานโยบายการก�ากับดูแลกิจการ รวมทัง้ เปิดเผยผลการปฏิบตั ดิ า้ นการก�ากับดูแลกิจการอย่างต่อเนือ่ งและเหมาะสม อันเป็นการ
สะท้อนถึงการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีจริยธรรม พร้อมกับส่งเสริมให้บริษัทฯ มีหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ทันสมัย
สอดคล้องต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติด้านการก�ากกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
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คณะกรรมการบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ 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
เพือ่ เพิม่ ความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ผูล้ งทุน และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย น�าไปสูก่ ารสร้างความเจริญก้าวหน้าในเชิงธุรกิจ ทีก่ า้ วไปพร้อมกับการมีสว่ นร่วม
ในการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการบริษัท ได้ริเริ่มให้มีการจัดท�านโยบายก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน (ฉบับพกพา) ครั้งแรก
ในปี 2548 โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งมีการทบทวนปรับปรุงทุกๆ 2 ปี หรือตามความเหมาะสม
เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับภาวการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของส�านักงาน
ก.ล.ต. และ ตลท. หรือหน่วยงานก�ากับดูแลต่างๆ ก�าหนดขึน้ เพิม่ เติม ซึง่ เป็นการยกระดับแนวทางการก�ากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
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 ยังไม่ได้นา� ไป
ปรับใช้ ก็ดว้ ยมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เห็นว่าหลักการข้อนัน้ ๆ ยังไม่สอดคล้องกับบริบทและการด�าเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ในปัจจุบนั อย่างไร
ก็ตามคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษทั จะท�าการพิจารณาและทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ดิ า้ นก�ากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ
ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ CG Code เป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้ครอบคลุมและทันต่อพัฒนาการด้านการก�ากับดูแลกิจการที่จะ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป
และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและ
จริยธรรมธุรกิจ ครัง้ ที่ 2/2562 ได้อนุมตั คิ มู่ อื การก�ากับดูแลกิจการทีด่ แี ละจริยธรรมธุรกิจ (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. คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนยึดมัน่ ในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและน�าหลักการก�ากับดูแลทีด่ มี าปรับใช้ในการด�าเนินงาน
โดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวขององค์กร ตลอดจนเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะน�าไปสู่การเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
2. คณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ตลอดจนอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นใน
การใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ
3. คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งก�าหนด
ช่องทางที่เหมาะสมในการสื่อสารระหว่างกัน
4. คณะกรรมการบริษทั ก�าหนดนโยบายและจริยธรรมธุรกิจของบริษทั ฯ เพือ่ เป็นแนวปฏิบตั ติ า่ งๆ ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย อาทิ ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า
เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
5. คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทในการก�าหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และพิจารณาอนุมตั แิ นวทางการก�าหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ
ตลอดจนก�ากับและควบคุมดูแลให้ฝา่ ยจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายทีก่ า� หนดไว้ เพือ่ ประโยชน์ของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
าปี 2562
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6. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และฝ่ายจัดการ อย่างชัดเจน ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบการ
บริหารความเสี่ยง ระบบการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
7. คณะกรรมการบริษทั ก�ากับดูแลให้จดั ท�างบการเงินและสารสนเทศทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป และมีการเปิดเผย
ข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ ตลอดจนจัดให้มีผู้สอบบัญชีที่มีความสามารถและมีความเป็นอิสระ
8. คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้บริษทั ฯ มีการสือ่ สารและเปิดเผยข้อมูลส�าคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูล
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�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เป็นต้น เพือ่ ใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านใน
ระหว่างปีทผี่ า่ นมา เพือ่ สามารถน�ามาแก้ไขและเพิม่ ประสิทธิภาพการท�างาน โดยน�าเสนอผลการประเมินทีไ่ ด้ตอ่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
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
จะต้องรับทราบ ท�าความเข้าใจ และปฏิบตั ติ ามนโยบาย และข้อปฏิบตั ติ ามทีก่ า� หนดในคูม่ อื การก�ากับดูแลกิจการทีด่ แี ละจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด
โดยผู้บริหารในทุกระดับขององค์กรต้องรับผิดชอบ และให้ความส�าคัญกับเรื่องดังกล่าวเพื่อให้พนักงานในสังกัดพึงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ยังส่งเสริมให้เผยแพร่วฒ
ั นธรรมในการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ี และจริยธรรมธุรกิจให้เป็นทีเ่ ข้าใจทัว่ ทุกระดับในองค์กร
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
กิจกรรมต่างๆ เพือ่ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูกจิตส�านึกในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซือ่ สัตย์สจุ ริตภายใต้นโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ
จากการทีบ่ ริษทั ฯ ยึดมัน่ ในการน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการทีด่ แี ละหลักจริยธรรมธุรกิจมาใช้ในการบริหารและด�าเนินงานของบริษทั ฯ อย่างต่อเนือ่ ง
และได้พัฒนาระดับการก�ากับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริษัทฯ มาโดยตลอด เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากองค์กร
ต่างๆ ดังนี้

• การประเมินการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจ�าปี 2562

ผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์ (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

จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�าปี (Annual General Meeting Checklist) ซึง่ ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
(Thai Investors Association) บริษัทฯ ได้ 100 คะแนน อยู่ในระดับดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง ขณะที่ผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน
โดยรวมที่ท�าการส�ารวจทั้งหมด อยู่ที่ 93.70 คะแนน
รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

• การประเมินระดับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ปี 2562

จากการประเมินระดับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน (Anti-corruption Process Indicator) ของบริษัทจดทะเบียนไทย
โดย ก.ล.ต. และสถาบันไทยพัฒน์ ในปี 2558 บริษัทฯ ถูกจัดอยู่ในระดับ 3 มีมาตรการป้องกัน (Established) คือ แสดงให้เห็นถึงระดับ
ขอบเขตของนโยบายของบริษทั ฯ เช่น ไม่จา่ ยให้เจ้าหน้าทีร่ ฐั ไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้อง ไม่เกีย่ วข้องและต่อต้านผูเ้ กีย่ วข้อง การสือ่ สารและฝึกอบรม
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�าเนินการทีเ่ หมาะสม บริษทั ฯ มีเจตนารมณ์ และความมุง่ มัน่ ในการต่อต้านการทุจริต เพือ่ ป้องกันการคอร์รปั ชันในการด�าเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
ถึงแม้วา่ จะยังไม่ได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” แต่บริษทั ฯ มีแนวทางการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการต่อต้านการ
คอร์รัปชันเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการด�าเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

าร ำา

จ าร

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

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�าคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และการอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิ
ในเรือ่ งต่างๆ ทัง้ สิทธิขนั้ พืน้ ฐานและสิทธิทตี่ นเองสมควรได้รบั เช่น การซือ้ ขาย หรือการโอนหุน้ การมีสว่ นแบ่งในก�าไรของกิจการ การได้รบั ข่าวสาร
ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอและทันเวลา การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ
การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี และเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั เป็นต้น และไม่กระท�า
การใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ที่ค�านึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ตามกฎหมายและ
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ก�าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
(วันสิน้ สุดรอบปีบญั ชีของบริษทั ฯ คือวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) และในกรณีทมี่ คี วามจ�าเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพเิ ศษซึง่ เป็นเรือ่ งทีก่ ระทบ
หรือเกีย่ วข้องกับผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ หรือเกีย่ วข้องกับเงือ่ นไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ทีใ่ ช้บงั คับทีต่ อ้ งได้รบั การอนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ เป็นการเร่งด่วนแล้ว
บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
•

การเสนอวาระการประชุม รายชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และค�าถามเป็นทางการล่วงหน้า บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ได้มสี ว่ นร่วมโดยการเสนอเพิม่ วาระการประชุม และเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ และคุณสมบัตทิ เี่ หมาะสมเพือ่ รับการพิจารณา
ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนทีจ่ ะมีการจัดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ส�าหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�าปี 2562
ก�าหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 2 มกราคม 2562
ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ คือ http://www.gmmgrammy.com ทีเ่ มนูหลัก “การก�ากับดูแลกิจการ” หัวข้อ “ข้อมูลผูถ้ อื หุน้ ” ทัง้ นี้ ในช่วงระยะเวลา
ของการรับเรื่อง ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการมายังบริษัทฯ

าปี 2562
164 รายงานประจำ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

•

•

•

การน�าเสนอ/จัดส่งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียน
หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ เป็นผูด้ า� เนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมซึง่ ประกอบด้วยข้อมูลทีส่ า� คัญและจ�าเป็น
ต่อการพิจารณาตัดสินใจ (พร้อมจัดท�าเป็นภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ) ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามที่
กฎหมาย และ/หรือ หน่วยงานก�ากับดูแลประกาศก�าหนด ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญ
ประชุมและข้อมูลทัง้ หมดดังกล่าว (ไม่รวมรายงานประจ�าปี) ไว้บนเว็บไซต์บริษทั ฯ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน
ก่อนวันประชุม ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มีเวลาศึกษาข้อมูลและตัดสินใจล่วงหน้าอย่างเพียงพอ นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์
เพื่อแจ้งก�าหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
การอ�านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทฯ ก�าหนดเป็นนโยบายไว้ ดังนี้
สถานที่ประชุม ต้องตั้งอยู่ในท�าเลที่ดี มีที่จอดรถเพียงพอส�าหรับผู้ถือหุ้นที่ขับรถมา และมีการคมนาคมที่สะดวกส�าหรับผู้ถือหุ้นทั่วไป
โดยแนบแผนที่ตั้งของสถานที่ประชุมไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ก�าหนดการประชุม ต้องไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดต่อเนื่องที่ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป และไม่ก�าหนดเวลาประชุมที่เช้า
หรือเย็นเกินไป
การมอบฉันทะ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 รูปแบบตามที่กฎหมายก�าหนด พร้อมค�าแนะน�าในการมอบฉันทะ และอ�านวย
ความสะดวกให้สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้ามาทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึงส�านักเลขานุการองค์กร
ก่อนวันประชุม หรือให้พนักงานส่งเอกสารมาส่งก่อนเวลาเริม่ ประชุมเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ ได้ตรวจสอบเอกสารก่อนทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะ
จะเดินทางมาถึง และคณะกรรมการบริษัท ได้เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระจ�านวน 4 ท่าน เพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น
การเตรียมบุคลากรและเทคโนโลยี ในการรับรอง อ�านวยความสะดวก และตรวจสอบเอกสารให้ผทู้ มี่ าประชุมอย่างเพียงพอเพือ่ ความสะดวก
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�าเนินงาน (MD&A) ทีไ่ ด้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีทไี่ ด้นา� ส่งพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละต�าแหน่ง ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงิน เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม
ค่าบ�าเหน็จ และค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อนื่ ซึง่ ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมาแล้ว
การแต่งตั้งกรรมการ พร้อมแนบประวัติส่วนตัวของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้ง ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา
ประวัตกิ ารท�างาน จ�านวนบริษทั ทีด่ า� รงต�าแหน่งกรรมการ (แยกเป็นหัวข้อบริษทั จดทะเบียน และบริษทั อืน่ ๆ) การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอืน่
ทีแ่ ข่งขัน/เกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั ฯ ทีอ่ าจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา 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 รวมทั้งความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี การมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ตลอดจนระบุค่าบริการของผู้สอบบัญชีและ/หรือค่าบริการอื่น (ถ้ามี) ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีก่อนพิจารณาอนุมัติ
การจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อัตราและจ�านวนเงินปันผลที่เสนอจ่าย เทียบกับก�าไร
สุทธิ ก�าไรสะสม และก�าไรต่อหุน้ ตลอดจนข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีทผี่ า่ นมา พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ
ในกรณีที่เสนอให้งดจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะเปิดเผยเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาไว้อย่างชัดเจนด้วย
รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)
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เรื่องอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การก�าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการ
อนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�าปี 2562 บริษทั ฯ ได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 เดือน โดยผ่านหลายช่องทาง คือ ทัง้ ทางเว็บไซต์
บริษทั ฯ แจ้งข่าวผ่าน ตลท. และหนังสือเชิญประชุมฯ ดังกล่าวข้างต้น โดยในหนังสือเชิญประชุมได้ระบุวาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการ
พร้อมเอกสารประกอบอื่น เช่น ข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์ และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ข้อบังคับบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการประชุมฯ เพือ่ ประกอบการพิจารณาของผูถ้ อื หุน้ ในการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม รายละเอียดของเอกสาร/หลักฐานทีใ่ ช้ในการมอบ
ฉันทะทีช่ ดั เจน พร้อมแนบรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ทีแ่ ล้ว ซึง่ ได้บนั ทึกเกีย่ วกับการแจ้งวิธกี ารลงคะแนนและนับคะแนน รายชือ่ กรรมการทัง้ หมด
(รวมกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม) รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มาเป็นสักขี
พยานในการตรวจนับคะแนนเสียงและการด�าเนินการประชุม การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและค�าถามค�าตอบในที่ประชุม มติที่ประชุมพร้อม
คะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในวาระที่ต้องลงคะแนนไว้ครบถ้วน

2) วันประชุมผู้ถือหุ้น
•

•
•

•

•
•

บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการด�าเนินตามขั้นตอนประชุมอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายก�าหนด โดยค�านึงถึง ความสะดวก ตลอดจนสิทธิและ
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอ�านวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมการประชุม
การเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมงครึ่ง และมีการใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานกรรมการบริษัท กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ
และคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซักถามปัญหาเกี่ยวกับบริษัทฯ โดยมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (Inspector)
เข้าร่วมประชุมด้วยและท�าหน้าที่เป็นคนกลาง เพื่อดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นไปตามข้อ
ก�าหนดของหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทฯ
ก่อนเริ่มการประชุม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ซึ่งด�ารงต�าแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท ท�าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมตาม
การมอบหมายของประธานกรรมการบริษทั จะแนะน�าคณะกรรมการบริษทั ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ คณะผูบ้ ริหาร และผูส้ อบบัญชี
ของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ให้ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ด�าเนินการประชุม
เลขานุการบริษัท แจ้งองค์ประชุมซึ่งประกอบด้วย จ�านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ�านวนผู้รับมอบฉันทะประชุมแทนผู้ถือ
หุ้น และจ�านวนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ตลอดจนมีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และ
การนับคะแนนเสียงให้ผถู้ อื หุน้ ทราบก่อนเริม่ การประชุม ทัง้ นี้ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั ฯ และพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนฯ มาตรา
107 (1) กล่าวคือ ให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
รวมถึงเงื่อนไขการออกเสียงกรณีมาประชุมด้วยตนเองหรือกรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน เป็นต้น
เลขานุการบริษัท จะด�าเนินการประชุมโดยเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม (เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล�าดับ
ระเบียบวาระ โดยจะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ กล่าวคือที่ประชุมต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ทั้งนี้ไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่
ไม่ได้เข้าร่วมประชุม อย่างไรก็ตามเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิของตนตามกฎหมายได้ หากผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มีหนุ้ รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่
ในสามของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก�าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ในกรณีมขี อ้ โต้แย้งในภายหลัง พร้อมทัง้ ตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงและบันทึกมติของทีป่ ระชุม
ไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม
ประธานที่ประชุม ได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใน
เรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับวาระการประชุมและเรือ่ งการด�าเนินงานของบริษทั ฯ รวมถึงการตอบค�าถามของผูถ้ อื หุน้ อย่างครบถ้วนในประเด็นส�าคัญ
โดยมีการบันทึกประเด็นข้อซักถาม ค�าชี้แจง และข้อคิดเห็นที่สา� คัญ ไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ
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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�าหน้าทีด่ แู ลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั ฯ รวมถึงตรวจสอบการลงคะแนนเสียง
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
บริษทั ฯ จ�านวน 11 ราย นับจ�านวนหุน้ ได้ 7,462,688 หุน้ ดังนัน้ เมือ่ นับรวมจ�านวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผอู้ นื่ เข้าประชุม
แทน มีจ�านวนรวม 154 ราย รวมเป็นจ�านวนหุ้นทั้งสิ้น 726,072,752 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.5509 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ
จ�านวน 819,949,729 หุน้ จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั เสนอรายชือ่ ของกรรมการอิสระจ�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�านวนผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น และจ�านวน
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ
วิธกี ารลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และการนับคะแนนเสียงเป็นมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อนเริม่ การประชุม และแนวทางการใช้บตั รลงคะแนน
คะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง และระบุชื่อและจ�านวนหุ้นของ
ผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ (ถ้ามี)
ข้อซักถาม ค�าชี้แจง และข้อคิดเห็นที่ส�าคัญ
บริษัทฯ มีการแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบข่าวของ ตลท. ภายในวันท�าการถัดไป โดยระบุคะแนนเสียงทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียง ในแต่ละวาระ รวมทัง้ จัดท�ารายงานการประชุม ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจัดส่ง ตลท. และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์บริษทั ฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุม เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้ โดยไม่จา� เป็น
ต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป อีกทั้ง มีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดีที่สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้จดั ให้มกี ารบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสือ่ วีดที ศั น์ และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผถู้ อื หุน้ ทีส่ นใจ โดยจัดท�าเป็นแผ่นวีซดี ี
และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของ ตลท.

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายในการถือปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยด�าเนินการต่าง ๆ เพือ่ คุม้ ครองสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และ
อ�านวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ในการใช้สทิ ธิในเรือ่ งต่างๆ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ สมควรได้รบั โดยคณะกรรมการบริษทั มีนโยบายในการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ในด้านต่างๆ
อย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัท ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง หุ้นประเภทเดียวกัน มีสิทธิออกเสียงที่เท่า
เทียมกันเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันแล้วถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในสัดส่วนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจ�านวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
ของบริษัทฯ สามารถเสนอวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านช่องทาง ตลท. และเว็บไซต์บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

167

3. ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม
ตลอดจนเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารดังกล่าวทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์บริษทั ฯ (http://www.gmmgrammy.com)
ล่วงหน้ามากกว่า 21 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูล และตัดสินใจล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบ
เอกสารจากบริษทั ฯ นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ จะลงประกาศในหนังสือพิมพ์ เพือ่ แจ้งก�าหนดวัน เวลา สถานทีแ่ ละวาระการประชุมทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันอีกด้วย
4. คณะกรรมการบริษทั อ�านวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยบริษทั ฯ จะจัดส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุม ทั้งแบบ ก แบบ ข และ แบบ ค ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ได้ พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน ตลอดจนค�าแนะน�า
วิธีการมอบฉันทะที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ
นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อีกช่องทางหนึ่ง
5. คณะกรรมการบริษทั จะเสนอรายชือ่ ของกรรมการอิสระของบริษทั ฯ อย่างน้อยจ�านวน 1 คน เพือ่ เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะส�าหรับผูถ้ อื หุน้
โดยบริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและประวัติกรรมการอิสระไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วย
6. คณะกรรมการบริษัท จะด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นโดยเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระในที่ประชุม
โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
เว้นแต่ในกรณีจ�าเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
7. คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง พร้อมทั้งตรวจนับคะแนนสียง และเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียง และบันทึกมติของที่ประชุมไว้
อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม
8. คณะกรรมการบริษทั ได้กา� หนดนโยบายและแนวทางการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการป้องกันการใช้ขอ้ มูล
ภายในเพือ่ หาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ นื่ ในทางมิชอบไว้ในคูม่ อื การก�ากับดูแลกิจการทีด่ แี ละจริยธรรมธุรกิจ และเผยแพร่ให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
ท�าการซือ้ ขายหุน้ ของบริษทั ฯโดยใช้ขอ้ มูลภายใน หรือการท�ารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ตลอดจนซือ้ ขายสินทรัพย์ในลักษณะทีเ่ ป็นการฝ่าฝืนหรือ
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 โดยรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (รวมถึงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล) โดยมอบ
หมายให้เลขานุการบริษัทรายงานสรุปข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (รวมถึงการเปลี่ยนแปลง) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบเป็น
ประจ�าทุก 6 เดือน เพื่อสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและ
ผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ

การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และค�านึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย ดังนัน้ จึงก�าหนดไว้ในนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างชัดเจน โดยให้การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันทุกรายการของบริษัทฯและบริษัทย่อย อย่างน้อยต้องผ่าน
ความเห็นชอบจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และหากมีการตกลงเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันและเข้าข่ายเป็นรายการตามที่ก�าหนดในข้อก�าหนดของ
ตลท. ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และ/หรือในรายการเกีย่ วกับการได้มาหรือจ�าหน่ายไป
ซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียน บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ามข้อก�าหนดของ ตลท. ซึง่ ก�าหนดให้ตอ้ งผ่านความเห็นชอบและ/หรือผ่านการอนุมตั จิ ากฝ่ายบริหาร
และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่มีสิทธิออกเสียง
ในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทจะมีการดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยก�าหนดนโยบายและขัน้ ตอนการอนุมตั ริ ายการทีเ่ กีย่ วโยงกันเป็นลายลักษณ์อกั ษรไว้ในระเบียบอ�านาจอนุมตั แิ ละด�าเนินการ และ/หรือขออนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้
ตามข้อก�าหนดของ ตลท. รวมทัง้ มีการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของ ตลท. โดยราคาและเงือ่ นไขเสมือนท�ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับรายการทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันอย่างสม�า่ เสมอ
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีนโยบายที่จะท�ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ยกเว้นในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงสุดซึ่งเป็นไปใน
ราคาและเงือ่ นไขการค้าโดยทัว่ ไปทีไ่ ม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก ซึง่ บริษทั ฯ จะก�าหนดให้ผา่ นความเห็นชอบจากฝ่ายบริหาร และ/หรือคณะกรรมการ
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�าคัญกับสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายของบริษทั ฯ ไม่วา่ จะเป็นผูม้ สี ว่ นได้เสียภายใน ได้แก่ กรรมการ พนักงาน และผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ
หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก เช่น ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า คูค่ า้ เจ้าหนี้ คูแ่ ข่งทางการค้า สังคมและสิง่ แวดล้อม ภาครัฐและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเหมาะสม
ทั้งสิทธิที่ก�าหนดโดยกฎหมายหรือโดยข้อตกลงที่ท�าร่วมกัน โดยคณะกรรมการบริษัท ได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติสา� หรับกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ไว้ในจริยธรรมธุรกิจของกลุม่ บริษทั ฯ เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ โดยสรุปจริยธรรมว่าด้วยการปฏิบตั ิ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆได้ดังนี้

จริยธรรมว่าด้วยการปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันดังนี้
1. ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละด�าเนินธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ โดยสม�า่ เสมอ (Accountability to Shareholders)
มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานโดยอยูภ่ ายใต้กรอบของกฎหมายหลักจริยธรรมและแนวทางการก�ากับดูแล
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. ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผูเ้ กีย่ วข้อง โดยเปิดเผยข้อมูลภายในใดๆ ของบริษทั ฯ ทีเ่ ป็นความลับและ/หรือยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
ต่อบุคคลภายนอกอันจะน�ามาซึ่งผลเสียของบริษัทฯ
6. เคารพสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยรายงานสถานะและผลการด�าเนินงานของบริษทั ฯ รวมทัง้ ข้อมูลสารสนเทศ ให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกัน
สม�า่ เสมอ ทันเวลา ถูกต้องและครบถ้วนตามความจริง โดยมีขอ้ มูลสนับสนุนทีม่ เี หตุผลอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามที่ ก.ล.ต. และ ตลท. ก�าหนด
7. ไม่ด�าเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
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จริยธรรมว่าด้วยการปฎิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค
คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์และผลิตผลงานด้านสื่อและด้านบันเทิงทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องให้ลูกค้า
โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภคดังนี้
1. ด�าเนินการสนองความต้องการของลูกค้าด้วยคุณภาพของสินค้าและการบริการทีด่ ใี นราคาทีเ่ หมาะสมโดยพนักงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2. มีการศึกษา ประเมิน และปรับปรุงผลกระทบของสินค้าและ/หรือบริการที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคอย่างสม�่าเสมอ ตลอดจนควบคุมดูแล
สินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน ข้อก�าหนด กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์ส�าหรับการตัดสินใจของผู้บริโภคสินค้าและ/หรือบริการ โดยไม่จงใจปกปิดเนื้อหาหรือ
ให้ขอ้ มูลเท็จหรือจงใจให้ผบู้ ริโภคสินค้าและ/หรือบริการเข้าใจผิด อันเป็นเหตุให้ลกู ค้าเข้าใจผิดเกีย่ วกับคุณภาพ ปริมาณหรือเงือ่ นไขใดๆ ของ
สินค้าหรือบริการนั้นๆ
4. เคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้บริโภคสินค้าและ/หรือบริการ รวมทั้งคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคสินค้าและ/หรือบริการ โดยไม่น�าข้อมูล
ส่วนตัวของผูบ้ ริโภคสินค้าและ/หรือบริการมาเปิดเผยหากไม่ได้รบั การยินยอมจากผูบ้ ริโภคสินค้าและ/หรือบริการ หรือน�าไปใช้หาผลประโยชน์
ต่างๆ เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. จัดให้มกี ระบวนการทีล่ กู ค้าสามารถแจ้งถึงปัญหาของการน�าสินค้าไปใช้ หรือการให้บริการทีไ่ ม่เหมาะสม ผ่านทาง E-mail หรือ Call Center
เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกัน/แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม รวมทั้งน�าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าและ
การให้บริการดังกล่าวต่อไป
6. สัญญาระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าและผู้บริโภคของบริษัทฯ เขียนด้วยภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย มีข้อมูล ข้อตกลงที่ถูกต้องและเพียงพอ
ไม่ก�าหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้าและผู้บริโภค รวมทั้งมีการปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้
อย่างเคร่งครัด และในกรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขข้อใดข้อหนึง่ ได้ ต้องรีบแจ้งให้ลกู ค้าทราบโดยเร็วเพือ่ ร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง
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
าปี 2562
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5. มีนโยบาย หรือมาตรการในการตรวจสอบ คัดกรองคู่ค้าของบริษัทฯ เช่น ผู้ผลิต ผู้รับจ้างต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนการท�าธุรกิจกับคู่ค้าที่ด�าเนิน
กิจการอย่างเป็นธรรม ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทฯ มีระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อจัด
จ้าง และมีคา� สัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดซือ้ จัดจ้าง เพือ่ ให้การคัดเลือกคูค่ า้ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประกาศให้ถอื ปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด
6. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ท�าธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ
7. มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาและให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

จริยธรรมว่าด้วยการปฎิบัติต่อเจ้าหนี้
คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ดังนี้
1. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และมีความรับผิดชอบใน
หลักประกันต่างๆ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีเหตุท�าให้ผิดนัดช�าระหนี้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยไม่
ปกปิดข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
2. บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้
3. เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและชัดเจนแก่เจ้าหนี้ รวมถึงการให้เข้าเยี่ยมชมกิจการและจัดการประชุมพบปะผู้บริหาร
4. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ท�าธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ
5. มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

จริยธรรมว่าด้วยการปฎิบัติต่อพนักงาน
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักเป็นอย่างดีวา่ พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรทีท่ รงคุณค่าทีส่ ดุ ของบริษทั ฯ และเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จของการบรรลุ
เป้าหมายของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้การดูแลและปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย การเลิกจ้าง ตลอดจน
ก�าหนดนโยบายในการพัฒนาบุคคลากรและสนับสนุนให้พนักงานได้มกี ารพัฒนาและแสดงศักยภาพและคุณค่าแห่งตนเพือ่ ร่วมกันเป็นส่วนหนึง่ ในการ
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. สนับสนุนและให้ความส�าคัญกับการพัฒนาความรูค้ วามสามารถและศักยภาพทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนือ่ งและสม�า่ เสมอ
เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานของพนักงาน
7. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีในการท�างานเพื่อสุขอนามัยและมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
8. จัดให้มีอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกและสวัสดิการที่เหมาะสมส�าหรับลูกจ้างที่ทุพพลภาพ
9. ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและสนับสนุนให้มีการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวพนักงานให้มีความสุขและสามารถ
พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รายงานประจำาปี 2562
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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
คณะกรรมการบริษทั ยึดมัน่ ในการด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ี ควบคูไ่ ปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
และเป้าหมายขององค์กรเพือ่ น�าไปสูก่ ารสร้างความเจริญก้าวหน้าในเชิงธุรกิจอย่างยัง่ ยืน โดยเคารพสิทธิมนุษยชน ปฎิบตั ติ อ่ เเรงงานอย่างเป็นธรรม
มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผูบ้ ริโภค สนับสนุนและมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนสังคม และการดูเเลรักษาสิง่ เเวดล้อม ท�านุบา� รุงศาสนา อนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน รวมทัง้ สนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชมุ ชนหรือผูด้ อ้ ยโอกาสให้มคี วามเข้มแข็งพึง่ พาตนเองได้
อย่างยัง่ ยืน โดยมีแนวทางปฏิบตั ติ อ่ ชุมชน สิง่ แวดล้อม และสังคมส่วนรวม โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบตั ติ อ่ ชุมชน สิง่ แวดล้อม และสังคมส่วนรวม
ดังนี้
1. ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบกระบวนการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ด้วยแนวทางการเข้าร่วมสร้างสรรค์ (Co-Creation) ร่วมกับผู้มีส่วน
ได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยการมีส่วนร่วม การเชิญชวน และการเปิดโอกาสให้องค์กรอื่นๆ ได้เข้ามาท�างานร่วมกัน
2. ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตส�านึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อมและสังคมส่วนรวม
ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับและสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น
3. มีสว่ นร่วมทางสังคม ในการให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทีธ่ า� รงไว้ซงึ่ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบตั ติ น
เป็นศาสนิกชนที่ดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม�่าเสมอ
4. มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ความสามารถทางด้านกีฬา การพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพให้มีความเข้มแข็ง
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
5. มีสว่ นร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ในเรือ่ งสาธารณประโยชน์ 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 และอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข
9. รณรงค์และสร้างจิตส�านึกให้แก่พนักงานในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร และพลังงานต่างๆ อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ
10. สร้างสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ตอ่ การดูแลรักษาการอนุรกั ษ์ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดล้อม และพลังงานต่างๆ
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 โดยการยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย รวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเสมอภาค ความเท่าเทียมกันในแง่ของศักดิ์และสิทธิ์
โดยไม่ค�านึงถึงความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�าเนิด เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว เพศ ศาสนา อายุ ภาษา สถานภาพทางกายภาพและสุขภาพ และสถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม และความเชือ่ ทางสังคม การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองโดยไม่กดี กัน ไม่เลือกปฏิบตั แิ ก่ผหู้ นึง่
ผูใ้ ด รวมทัง้ ส่งเสริมให้มกี ารตระหนักและส�านึกในสิทธิหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตนทีม่ ตี อ่ สังคมและบุคคลอืน่ โดยมีนโยบายและแนวทางในการ
ปฏิบัติดังนี้
1. ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดและให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและหลัก
สิทธิมนุษยชนแก่พนักงานเพื่อน�าไปเป็นแนวปฏิบัติงาน
2. พนักงานทุกคนต้องท�าความเข้าใจกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถถี่ ว้ น และปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด
3.
4.
5.
6.

ส่งเสริมการเคารพและยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล
ไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงานไม่ว่าจะเป็นสตรี ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ
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
ทางปัญญาและงานอันมีลขิ สิทธิข์ องผูอ้ นื่ ซึง่ แสดงถึงเจตนารมณ์ของบริษทั ฯ ในการด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เคารพและปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
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
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5. ออกระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการท�างาน โดยก�าหนดให้พนักงานต้องไม่ปฏิบัติตนอันเป็นการน�ามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียง
ของบริษัทฯ โดยปฏิบัติตนให้เป็นไปตามข้อก�าหนด ประกาศ ค�าสั่งของหน่วยงานภาครัฐหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา
และลิขสิทธิ์ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตร กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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
ผลงานทรัพย์สนิ ทางปัญญา อันจะเป็นการลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิใ์ นระยะยาว และประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการป้องกันปราบปราม
การละเมิดลิขสิทธิแ์ ละด�าเนินคดีกบั ผูล้ ะเมิดลิขสิทธิ์ โดยในปี 2562 มีผลู้ ะเมิดลิขสิทธิบ์ ริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ ซึง่ บริษทั ฯและบริษทั ในเครือได้ดา� เนินการ
ตามกฎหมายกับผูล้ ะเมิดลิขสิทธิด์ งั กล่าวแล้ว โดยเป็นคดียอมความ 16 คดี ส่งมอบคดี 116 คดี และยังไม่มคี ดีทศี่ าลพิพากษา รวมทัง้ สิน้ 132 คดี

จริยธรรมว่าด้วยการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความส�าคัญในการป้องกันความความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังนี้
1. ในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทจะมีการดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยมีการก�าหนดนโยบายและขัน้ ตอนการอนุมตั ริ ายการทีเ่ กีย่ วโยงกันเป็นลายลักษณ์อกั ษรไว้ในระเบียบอ�านาจอนุมตั แิ ละด�าเนิน
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. ในกรณีท่ีมีการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูล หรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อก�าหนดของ ตลท. ก่อนการท�า
รายการ บริษทั ฯได้มกี ารเปิดเผยรายละเอียด อาทิ ชือ่ ความสัมพันธ์ของบุคคลทีเ่ กีย่ วโยง นโยบายการก�าหนดราคามูลค่าของรายการ เหตุผล
ของการท�ารายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน
5. ในการท�ารายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน คณะกรรมการบริษัท ได้มีการก�าหนดแนวทางในการท�า
รายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินไว้ในระเบียบอ�านาจอนุมัติและด�าเนินการ ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัท
6. คณะกรรมการบริษทั ก�าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเป็นลายลักษณ์อกั ษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทกุ คนใน
บริษทั ถือปฏิบตั แิ ละห้ามบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลภายในท�าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ภายใน 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินราย
ไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี
7. คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดนโยบายให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ต.) ซึ่งรวมถึงจ�านวนหลักทรัพย์ที่
ถือครองของบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหน้าทีใ่ นการรายงานการถือครองหลัก
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/หรือคณะกรรมการบริษทั ไว้ในรายงานสารสนเทศ และ/หรือ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1)
และรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ
าปี 2562
174 รายงานประจำ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

การร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด (Whistle Blower)
ทั้งนี้ 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 มีมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับ
เป็นความลับและคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล
ทั้งนี้ในปี 2562 ไม่ปรากฎว่ามีข้อร้องเรียนหรือข้อสงสัย และไม่พบการกระท�าในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามการก�ากับดูแลกิจการและ
จริยธรรมธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ตลท.

การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแส
คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดนโยบายและแนวทางในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสผู้กระท�าผิด โดยจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็นความลับ โดยผูไ้ ด้รบั ข้อมูลจากการปฏิบตั หิ น้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องกับเรือ่ งดังกล่าว มีหน้าทีเ่ ก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐาน
ของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าทีท่ กี่ ฎหมายก� าหนด

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้บริษทั ฯ มีการสือ่ สารและเปิดเผยข้อมูลส�าคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทีไ่ ม่ใช่ขอ้ มูลทางการ
เงิน โดยบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติที่ส�าคัญดังนี้

1. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษทั จัดให้มชี อ่ งทางการสือ่ สารและเผยแพร่ขอ้ มูลทีห่ ลากหลาย เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ผูล้ งทุน และผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ สามารถเข้าถึงข้อมูล
ของบริษทั ฯ ได้อย่างสะดวก ทัว่ ถึงและเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างสม�า่ เสมอ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น
1) เว็บไซต์บริษัทฯ
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มชี อ่ งทางการสือ่ สารและเผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับบริษทั ฯ ผ่านทางเว็บไซต์บริษทั ฯ (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
ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ให้ผถู้ อื หุน้ ผูล้ งทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผูท้ ส่ี นใจทัว่ ไป ให้ได้รบั ทราบข้อมูลของบริษทั ฯ
เช่น เผยแพร่ขา่ วประชาสัมพันธ์ (Press Release) เกีย่ วกับกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจทีส่ า� คัญๆ การจัดโครงการนักวิเคราะห์
เยี่ยมชมกิจการ (Analyst Site Visit) และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดย ตลท. เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุน
สัมพันธ์ของบริษัทฯได้ที่
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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 า� นักเลขานุการองค์กร (Office of Corporate Secretary) เพือ่ รับผิดชอบดูแลการจัดประชุมระดับสูงของ
บริษัทฯ เช่น การประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม เป็นต้น รวมถึงเพื่อก�ากับดูแลให้
บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร มีการด�าเนินการที่เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายและหน่วยงานที่ก�ากับดูแล เป็นตัวกลางใน
การติดต่อสือ่ สารระหว่างผูถ้ อื หุน้ ผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ กับบริษทั ฯ ในการประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
หรือเป็นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ รวมถึงการรับข้อเสนอแนะหรือประสานงานเพือ่ ชีแ้ จงข้อสงสัยต่างๆ ของผูถ้ อื หุน้ เกีย่ วกับธุรกิจหรือการด�าเนิน
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
คณะกรรมการบริษทั จัดให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลทัว่ ไปของบริษทั ฯ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
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
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร 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
าปี 2562
176 รายงานประจำ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

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) มีความรับผิดชอบทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการและสามารถอุทศิ เวลาในการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการของบริษทั ฯ ได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนมีความรับผิดชอบ
ต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างสม�า่ เสมอ (Accountability to Shareholders) และตัดสินใจด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) เพือ่ รักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
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) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี า� นาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เี่ กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจ�า หรือผูม้ อี า� นาจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั
ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�าดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือของผูม้ อี า� นาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปีกอ่ นได้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระ ทัง้ นีล้ กั ษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีทกี่ รรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการหรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี า� นาจควบคุมของบริษทั ฯ
3) ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็นบิดา มารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ งและบุตร รวมทัง้
คูส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอืน่ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี า� นาจควบคุมหรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือ
ผูม้ อี า� นาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี า� นาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็น
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี า� นาจควบคุมหรือหุน้ ส่วนของส�านักงานสอบบัญชีซงึ่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่หรือผูม้ อี า� นาจควบคุมของบริษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปีกอ่ นวันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็น
กรรมการอิสระ
5) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี า� นาจควบคุมของบริษทั ฯ ใน
ลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี า� นาจควบคุมของผูท้ มี่ ี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี า� นาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปีกอ่ นวันได้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระและความสัมพันธ์ดงั กล่าวรวมถึงการท�ารายการทางการค้า
ทีก่ ระท�าเป็นปกติเพือ่ ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ มื ค�า้ ประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์อนื่ ในท�านองเดียวกันซึง่ เป็นผลให้บริษทั ฯ
หรือคูส่ ญั ญามีภาระหนีท้ ตี่ อ้ งช�าระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่
จ�านวนใดจะต�า่ กว่า
6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงินซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า
2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี า� นาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั
ผูม้ อี า� นาจควบคุมหรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปีกอ่ นวันทีไ่ ด้
รับแต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระ
รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)
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7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
8) ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้
ส่วนหรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจ�า หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
9) ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ า� ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกีย่ วกับการด�าเนินงานของบริษทั ฯ
10) ภายหลังได้รบั การแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สินใจในการด�าเนินกิจการของ
บริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�าดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี า� นาจควบคุมของบริษทั ฯ โดยมีการตัดสินใจใน
รูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
ทัง้ นี้ บุคคลทีบ่ ริษทั ฯ แต่งตัง้ ให้ดา� รงต�าแหน่งกรรมการอิสระอาจเป็นบุคคลทีม่ หี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่
ก�าหนดตามข้อ 5) หรือ 6) หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้
ความเห็นทีเ่ ป็นอิสระ

วาระการด�ารงต�าแหน่ง
วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัท ได้ก�าหนดให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ.๒๕๓๕ และข้อบังคับของบริษัทฯ กล่าวคือ
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจ�าปี กรรมการบริษทั ต้องหมุนเวียนออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการบริษทั ทัง้ หมด โดยให้กรรมการ
ทีอ่ ยูใ่ นต�าแหน่งนานทีส่ ดุ เป็นผูอ้ อกจากต�าแหน่งก่อน ถ้าจ�านวนกรรมการทีจ่ ะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้เคียงทีส่ ดุ กับ
ส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึง่ พ้นจากต�าแหน่งแล้วอาจได้รบั เลือกเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้ โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือก
และเสนอบุคคลทีเ่ หมาะสม ให้ดา� รงต�าแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทั และน�าเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
คณะกรรมการบริษทั ก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งต่อไปได้อีกตามที่
คณะกรรมการบริษทั เห็นว่าเหมาะสม

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความส�าคัญในการจัดปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่ โดยมีนโยบายและวิธีการ ดังนี้
1. ให้มกี ารปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุ ครัง้ โดยให้เลขานุการบริษทั น�าเสนอเอกสารและข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการใหม่
เช่น คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ข้อบังคับบริษัทฯ โครงสร้างการลงทุน โครงสร้าง
ผู้ถือหุ้น ผลการด�าเนินงาน กฎหมาย ข้อพึงปฏิบัติที่ดี กฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และหลักสูตรการอบรมกรรมการ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการด�าเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้แก่
กรรมการที่เข้ารับต�าแหน่งเป็นครั้งแรก
2. ให้สา� นักเลขานุการองค์กร อ�านวยความสะดวก หรือจัดโครงการเข้าเยีย่ มชมกิจการและเข้ารับฟังบรรยายเกีย่ วกับธุรกิจ เพือ่ ให้กรรมการใหม่
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 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย ผ่านการอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสูตรที่จัดโดยสถาบันอื่น ดังนี้
ราย

รร าร

รจ

ำา นง

ดร.นริศ ชัยสูตร

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาฯ

นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาฯ
กรรมการก�ากับดูแลฯ

นายชนิตร ชาญชัยณรงค์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นายวราธร วงศ์สว่างศิริ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการก�ากับดูแลฯ

3/2551

ย า

32/2548

-

NRC = Nomination and Remuneration Committee
CDC = Chartered Director Class
DCP = Director Certification Program
FND = Finance of Non-Finance Director
RCP = Role of the Chairman Program

า น รร าร ร
รน

82/2549

29/2561

12/2544

37/2554

52/2547

-

19/2548

ย

-

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)
รุน่ ที่ 185/2556 จัดโดย Harvard Business School Harvard
University สหรัฐอเมริกา
4. หลักสูตรผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง
รุน่ ที่ 19/2557
จัดโดยสถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุตธิ รรม
1. เนติบัณฑิตไทย จากส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา พ.ศ. 2548

30/2561

225/2559

-

-

12/2544

ร ย า น น

45/2562

2561

ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน

นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ กรรมการ
กรรมการสรรหาฯ

ง ร

-

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
-

-

CG = Corporate Governance and Ethics Committee
DAP = Director Accreditation Program
ACP = Audit Committee Program
AACP = Advance Audit Committee Program

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ได้ประกาศก�าหนดตารางประชุมล่วงหน้า 1 ปี ให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้อง ทราบ โดยมีการประชุมวาระปกติอย่างน้อยไตรมาส
ละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ อาจมีการประชุมในวาระพิเศษเพิ่มตามความจ�าเป็น โดยมีการก�าหนดวาระไว้ล่วงหน้าและมีการแบ่งหมวดหมู่อย่างชัดเจน อาทิ
เรื่องเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ เพื่อพิจารณา
รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัทฯ มีแนวทางในการพิจารณาเรื่องที่จะน�าเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องที่ส�าคัญได้ถูกบรรจุเข้าวาระการประชุม
เรียบร้อยแล้ว และกรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมี
รายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ให้แก่กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพือ่ ให้คณะกรรมการ
บริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจ�าเป็นหรือเร่งด่วน อาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือก�าหนดวัน
ประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง โดยมีเลขานุการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้การท�าหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ส�านักเลขานุการองค์กรได้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบข้อมูลในเอกสารที่จะน�า
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้มีความครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทด�าเนินไปอย่างราบรื่น
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 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�า่ เสมอโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในรอบปี โดยมีการเปิดเผยจ�านวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อยแต่ละคนไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (56-1) และรายงานประจ�าปีของบริษทั ฯ ดังรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประชุมระหว่างกันเองได้
ตามความจ�าเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย โดยมอบหมายให้ผู้ด�าเนินการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารและไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วม ท�าการแจ้งผลสรุปจากการประชุมดังกล่าว ให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่
ได้รบั ทราบทุกครัง้ โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)ได้มกี ารประชุมร่วมกัน โดยไม่มกี รรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารและฝ่ายจัดการ
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 ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ
และถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ
1. การแยกต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยคณะกรรมการบริษทั ก�าหนดให้ประธานกรรมการบริษทั เป็นคนละคนกับประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ตลอดจนมีการแบ่งแยกอ�านาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ตามระเบียบอ�านาจอนุมัติและด�าเนินการ ที่ผ่านการพิจารณา
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรรมการบริษัทท�าหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการท�างานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ
2. การถ่วงดุลของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสมและมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน
กรรมการทุกคนมีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นต่อการด�าเนินงานบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
โดยไม่ถกู ครอบง�า ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจนมติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

าปี 2562
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การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดนโยบายการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไว้ดังนี้
1. นโยบายการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการ
1) คณะกรรมการบริษัท ได้ก�าหนดให้กรรมการแต่ละคนสามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ โดยเมื่อรวมบริษัทฯ
แล้วไม่เกินจ�านวน 5 บริษทั จดทะเบียน ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการท�าหน้าที่ และเพือ่ ให้กรรมการสามารถอุทศิ เวลาในการปฏิบตั ิ
หน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่
2) กรรมการไม่ควรรับเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และการปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการ
2. นโยบายการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและผู้บริหารระดับสูง สามารถไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้
และส่วนใหญ่คณะกรรมการบริษทั จะแต่งตัง้ ให้ไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกลุม่ บริษทั ฯ ซึง่ เป็นประโยชน์โดยรวมแก่บริษทั ฯ และไม่กระทบ
ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ปฏิบัติอยู่ในทุกต�าแหน่ง
ในกรณีท่ีประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไปรับต�าแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นนอกเหนือจากบริษัทที่
อยูภ่ ายในกลุ่มบริษัทฯ ให้การอนุมัติและการด�าเนินการต่างๆ เป็นไปตามระเบียบอ�านาจอนุมัติและด�าเนินการที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปี
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Board Self-Assessment) แบบทั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจ�าทุกปี เพื่อใช้
เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านในหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ พิจารณาทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการด�าเนินงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในระหว่างปีที่ผ่านมา 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

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 1. คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ

หัวข้อการประเมิน

2. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท

2. ความเป็นอิสระ

3. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

3. การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ

4. การท�าหน้าที่ของกรรมการ

4. ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ

5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

5. การพัฒนาตนเองของกรรมการ

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร
คะแนนเฉลี่ย

3.71

3.74
รายงานประจำาปี 2562
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2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน จากเดิมที่มีการ
ประเมินคณะกรรมการชุดย่อยเพียงคณะเดียวคือ คณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นีใ้ ห้รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เป็นประจ�าทุกปี เพือ่ สอบทานการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งพิจารณาทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการชุดย่อยในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถน�ามาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน โดยแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของ
คณะกรรมการ จัดท�าขึน้ ตามขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด โดยในส่วนแบบประเมินของ
คณะกรรมการตรวจสอบนั้น ได้มีการประเมินแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ (Best Practice Guidelines for Audit Committee)
ที่จัดท�าโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ในส่วนที่เหมาะสมกับบริษัทฯ เพิ่มด้วย
ทัง้ นี้ ปี 2562 คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดได้ปฏิบตั งิ าน ด้วยความรู้ ความสามารถ ตามขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ตามกฎบัตร และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องหน่วยงานก�ากับดูแล โดยเลขานุการบริษทั ได้สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
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
1. คณะกรรมการตรวจสอบ

ารประ นปี 2562 ะ นน

ย

3.99

2. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

3.40

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.96

4. คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

3.35

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO)
คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผูป้ ระเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารสูงสุดในโครงสร้างองค์กร
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม) เป็นประจ�าทุกปี ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการก�าหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดและน�าเสนอผลการประเมินที่
ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ได้ปรับเปลี่ยนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มใหม่ในปี 2555 เพื่อให้
เหมาะสมต่อสภาวการณ์โดยอ้างอิงจากตัวอย่างแบบประเมินผลงานของผูบ้ ริหารสูงสุดของศูนย์พฒ
ั นาการก�ากับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียน 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�าหรับปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่ (นางสาวบุษบา ดาวเรือง)
ประจ�าปี 2562 และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน2562 โดยสรุป
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่ ว่า มีผลการปฏิบตั งิ านในภาพรวมอยูใ่ นเกณฑ์ “ดีมาก” หรือคิดเป็นคะแนนเฉลีย่ 92.02%
าปี 2562
182 รายงานประจำ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

แผนสืบทอดต�าแหน่ง
คณะกรรมการบริษัท เห็นความส�าคัญและสนับสนุนให้มีการจัดท�าและพัฒนาแผนสืบทอดต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ผู้บริหารระดับสูง
และผูบ้ ริหารต�าแหน่งส�าคัญ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ในยุทธศาสตร์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ของบริษทั ฯ โดยเป็นการวางแผนพัฒนาบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพสูง
เพือ่ เตรียมพร้อมเมือ่ เกิดกรณีทผ่ี บู้ ริหารดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้หรือต�าแหน่งว่างลง ซึง่ จะช่วยให้การด�าเนินงานของบริษทั ฯ มีความต่อเนือ่ ง

ะ รร าร ย ย
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพือ่ ช่วยพิจารณากลัน่ กรองการด�าเนินงานทีส่ า� คัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ โดย
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด จะมีการประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา
แล้วแต่กรณี อย่างสม�่าเสมอ รวมถึงการรายงานการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจ�าปี ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้การด�าเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 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�าหน้าทีใ่ นการสอบทานงบการเงินได้ และมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ซึง่ อาจได้รบั การแต่งตัง้ กลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งต่อไปได้อกี ตาม
ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบ จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง (ปีละ 4 ครั้ง) โดยมีการก�าหนดวาระการประชุมไว้
ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และน�าส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม โดยวาระการประชุมจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ตามที่
กฎหมาย และ/หรือ หน่วยงานก�ากับดูแลประกาศก�าหนด และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยมีขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีก่ า� หนด
ไว้ใน กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับขอบเขตการด�าเนินงานในเรื่องหลักต่างๆ ที่หน่วยงานก�ากับดูแล ประกาศก�าหนด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ประกอบด้วยบุคคลผูท้ รงคุณวุฒจิ า� นวน 4 ท่าน ทีเ่ ป็นกรรมการอิสระและมีคณ
ุ สมบัติ
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
4/4

1. ดร.นริศ ชัยสูตร\1

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน\1

กรรมการตรวจสอบ

4/4

3. นายวราธร วงศ์สว่างศิร\2ิ

กรรมการตรวจสอบ

2/2

4. นายชนิตร ชาญชัยณรงค์

กรรมการตรวจสอบ

4/4

กรรมการตรวจสอบ

-/1

นางวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์\3

าย

แต่งตั้ง 14 พฤษภาคม 2562
ลาออก 3 พฤษภาคม 2562

\1 ดร.นริศ ชัยสูตร และคุณสุวทิ ย์ มาไพศาลสิน เป็นกรรมการตรวจสอบทีม่ คี วามรู้ และประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะท�าหน้าทีใ่ นการสอบทานงบการเงินได้
\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)

ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั งิ าน ด้วยความรู้ ความสามารถ ตามขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ และในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจดบันทึกการประชุม
เป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน พร้อมให้คณะกรรมการตรวจสอบ
และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1)
2)
3)
4)

สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสีย่ ง และระบบการตรวจสอบภายในทีเ่ พียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล
สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล
สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลท. หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ

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) ในกรณีทจี่ า� เป็นคณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอค�าปรึกษาจากทีป่ รึกษาภายนอก หรือผูเ้ ชีย่ วชาญทางวิชาชีพเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามระเบียบของบริษัทฯ
12) ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครัง้ หรือตามความจ�าเป็นเพือ่ ให้ทนั สมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของ
องค์กรและน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
13) จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบ
14) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน โดยกรรมการ
ส่วนใหญ่ (มากกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�านวนกรรมการทัง้ หมด) จะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีกรรมการอิสระด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน และได้มีการทบทวนองค์คณะอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและลักษณะการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีอา� นาจในการเรียกประชุมเพิ่ม
ได้ตามความจ�าเป็น ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังก�าหนดไว้ใน
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

าปี 2562
184 รายงานประจำ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

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

1. ดร.นริศ ชัยสูตร

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

3/3

2. นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

3/3

3. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

3/3

รง

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนแต่ละครัง้ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะจัดส่งวาระการประชุม
ให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน และได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และ
มีรายละเอียดชัดเจน โดยมีการจัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่ า่ นการรับรองอย่างครบถ้วน พร้อมให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
การสรรหา
1) ก�าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจ�านวน โครงสร้าง และองค์
ประกอบของคณะกรรมการ ก�าหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการ เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และหรือเสนอขออนุมตั ติ อ่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี
2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลทีเ่ หมาะสมให้ดา� รงต�าแหน่งกรรมการทีค่ รบวาระ และ/หรือมีตา� แหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตัง้ เพิม่ เติม
3) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การก�าหนดค่าตอบแทน
1) จัดท�าหลักเกณฑ์และนโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2) ก�าหนดค่าตอบแทนทีจ่ า� เป็นและเหมาะสมทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินของคณะกรรมการบริษทั เป็นรายบุคคล และผูบ้ ริหารสูงสุดของบริษทั ฯ
ในแต่ละปี โดยการก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน
และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
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

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

185

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) ประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงอย่างน้อย 3 คน ที่
มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในอันที่จะด�าเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และได้มีการทบทวนองค์คณะอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้
เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและลักษณะการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีอ�านาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความ
จ�าเป็น ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก�าหนดไว้ใน กฎบัตร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติ นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ของกลุ่มบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ และมีการทบทวนอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและลักษณะ
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้มีรายละเอียดในหัวข้อ “นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง”
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 6 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัท
ก�าหนดในคูม่ อื การก�ากับดูแลกิจการทีด่ แี ละจริยธรรมธุรกิจของบริษทั ฯ ให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ทัง้ นี้
ในปี 2562มีการประชุมจ�านวน 1 ครั้ง โดยรายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการเข้าร่วมประชุมในปี 2562 ของแต่ละท่านสรุปได้ ดังนี้
ราย

ำา นง

าร าร
ประ
รง

1. นางสาวบุษบา ดาวเรือง

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

1/1

2. นางมณฑนา

ถาวรานนท์\1

กรรมการบริหารความเสี่ยง

-/-

3. นายภาวิต

จิตรกร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

1/1

4. นายสมภพ

บุษปวนิช

กรรมการบริหารความเสี่ยง

1/1

5. นายฟ้าใหม่

ด�ารงชัยธรรม

กรรมการบริหารความเสี่ยง

1/1

กรรมการบริหารความเสี่ยง

1/1

นางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา\2 กรรมการบริหารความเสี่ยง

1/1

6. นางกานต์สุดา แสนสุทธิ์

าย

\1 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2562 เมือ่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มมี ติแต่งตัง้ นางมณฑนา ถาวรานนท์ เป็นกรรมการบริหารความเสีย่ ง แทน นางสายทิพย์ มนตรีกลุ
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�ากับดูแลการพัฒนาและการปฏิบตั ติ ามนโยบายและกรอบการบริหารความเสีย่ งอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้กลุม่ บริษทั ฯ มีระบบบริหารความเสีย่ ง
ที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
4) สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระส�าคัญ และด�าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยง
อย่างเพียงพอและเหมาะสม
าปี 2562
186 รายงานประจำ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

5) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ส�าคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า
กลุม่ บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมต่อการจัดการความเสีย่ ง รวมทัง้ การน�าระบบการบริหารความเสีย่ งมาปรับใช้อย่างเหมาะสม
และมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
6) รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่ส�าคัญอย่างสม�่าเสมอ
7) ให้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษากับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (Sub Risk Management Committee : SRM) และ/หรือ หน่วยงาน
และ/หรือคณะท�างานทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารความเสีย่ ง รวมทัง้ พิจารณาแนวทางทีเ่ หมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนา
ระบบการบริหารความเสี่ยง
8) พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการ และ/หรือบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนใน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือ
คณะท�างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งก�าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการ
ด�าเนินการตามวัตถุประสงค์
9) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ (Corporate Governance and Business Ethics Committee : CGC) ประกอบด้วยกรรมการบริษทั
ทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทหี่ ลากหลายจ�านวน 4 ท่าน ซึง่ มีความรูท้ เี่ ป็นประโยชน์ตอ่ การก�ากับดูแลกิจการทีด่ ขี องกลุม่ บริษทั ฯ
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
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2. นายภาวิต

จิตรกร

กรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
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3. นายสุวิทย์

มาไพศาลสิน

กรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
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4. นายวราธร

วงศ์สว่างศิริ \1

กรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

1/1

ธรรมาวรานุคุปต์ \2

กรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

-/1

นางวีระนุช
\1
\2

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 มีมติแต่งตัง้ นายวราธร วงศ์สว่างศิริ เป็นกรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ (“กรรมการก�ากับดูแลฯ”)
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป แทน นางวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์ กรรมการที่ลาออก โดยก�าหนดให้มีวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการก�ากับดูแลฯเท่ากับ
วาระคงเหลือของกรรมการก�ากับดูแลฯ ที่ลาออก (สิ้นสุดวันที่ 1 เมษายน 2564)
นางวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์ลาออกจากการเป็นกรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
1) น�าเสนอแนวนโยบายการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate Governance Policy) และจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Ethics) ของกลุม่ บริษทั ฯ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2) ติดตามและก�ากับดูแลเพือ่ ให้มนั่ ใจว่า กลุม่ บริษทั ฯ มีการปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการทีด่ แี ละจริยธรรมธุรกิจทีก่ ลุม่ บริษทั ฯ ก�าหนด
3) พิจารณาทบทวนเกีย่ วกับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการทีด่ แี ละจริยธรรมธุรกิจของกลุม่ บริษทั ฯ อย่างสม�า่ เสมอ เพือ่ ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ิ
ของสากล และ/หรือข้อเสนอแนะของสถาบัน และ/หรือหน่วยงานทางการทีเ่ กีย่ วข้อง และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
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. พิจารณาความเหมาะสมของจ�านวน องค์ประกอบ และความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการทีห่ ลากหลาย (Board Diversity)
โดยค�านึงถึงทักษะจ�าเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ ทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดรับกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ
และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เพือ่ ให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ มีความสมบูรณ์ แข็งแกร่ง และสามารถ
น�าพาบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ก.2. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย หน่วยงานก�ากับดูแล และบริษัทฯ ประกาศก�าหนด
ก.3. พิจารณาสรรหาบุคคลผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรูค้ วามสามารถ ภาวะผูน้ า� กล้าแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล มีคณ
ุ ธรรม
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

าปี 2562
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2) พิจารณาคัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างรอบด้าน และโปร่งใส ดังนี้
2.1) จากการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ซึ่งบริษัทฯ มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
ผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของ ตลท. และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
2.2) จากรายชื่อบุคคลจากฐานข้อมูลกรรมการอาชีพในท�าเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD Chartered Director)
2.3) จากผู้บริหารภายใน และบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ
3) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ด�าเนินการทาบทาม สัมภาษณ์ และหารือกับบุคคลทีม่ คี ณุ สมบัตสิ อดคล้องกับเกณฑ์ทก่ี า� หนดไว้ เพือ่
ให้มนั่ ใจว่าบุคคลดังกล่าวยินดีทจี่ ะเข้ารับต�าแหน่งกรรมการบริษทั หากได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี)
4) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเสนอบุคคลที่ผ่านเกณฑ์การสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือให้ความ
เห็นชอบก่อนน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นรายบุคคล โดย
4.1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
4.2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้
ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
4.3) บุคคลที่ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผูท้ ี่ได้รบั การเลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่ากับจ�านวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้
ในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้
ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
5) ด�าเนินการแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ
กรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นที่นอกจากการครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง เช่น ลาออก คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลทีเ่ หมาะสมเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตัง้ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
ภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายหรือหน่วยงานก�ากับดูแลก�าหนด เว้นแต่วาระของกรรมการทีพ่ น้ จากต�าแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคล
ซึง่ เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนแทน ทัง้ นี้ มติการแต่งตัง้ บุคคลเข้าเป็น
กรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

(2) การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ต.)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะสรรหาและคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และมีความเข้าใจในธุรกิจ
ที่ตรงความต้องการ เพื่อน�าเสนอผู้มีอ�านาจพิจารณา โดยการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ จะเป็นไปตามระเบียบอ�านาจอนุมัติและ
ด�าเนินการ ดังนี้
1) การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจ (ระดับ CEO) ต้องน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ
2) การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง (เจ้าหน้าที่บริหารระดับ
C-Level) เป็นอ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
3) การแต่งตั้งผู้บริหารระดับต�่ากว่าข้อ 2 เป็นอ�านาจอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและผู้บริหารระดับรองลงไป แล้วแต่กรณี

าร ำา

าร ำา นนงาน ง ร ย ย ะ ร ร

คณะกรรมการบริษทั มีกลไกในการก�ากับดูแลทีท่ า� ให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการด�าเนินงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม ดังนี้
1) ส่งผูบ้ ริหารระดับสูงทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับธุรกิจหรือการจัดการของบริษทั ฯ ไปเป็นกรรมการ หรือผูบ้ ริหาร
ในบริษัทดังกล่าวอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ไปลงทุน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจตามระเบียบอ�านาจอนุมัติและด�าเนินการของบริษัทฯ ซึ่งมีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ
รายงานประจำาปี 2562
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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) คณะกรรมการบริษทั ได้กา� หนดระเบียบอ�านาจอนุมตั แิ ละด�าเนินการของกลุม่ บริษทั ฯ ทีก่ ล่าวถึงอ�านาจอนุมตั ิในการก�ากับดูแลบริษทั ย่อยและ
บริษัทร่วม เช่น อ�านาจในการบริหาร การลงทุน การเงิน การอนุมัติรายการระหว่างกัน เป็นต้น
4) มีการก�าหนดระเบียบปฏิบัติงานที่ส�าคัญ เช่น ระเบียบการบริหารงานบุคคล ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบการบริหารทรัพย์สิน ระเบียบ
เงินทดรองจ่าย เป็นต้น เพือ่ ให้กลุม่ บริษทั ฯ มีแนวทางการปฏิบตั งิ านทีถ่ กู ต้อง ชัดเจน เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน สามารถตรวจสอบและควบคุมได้
5) มีการส่งหน่วยงานตรวจสอบออกไปสุ่มตรวจการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยอย่างสม�่าเสมอ
6) มีการควบคุมการปฏิบตั งิ าน การใช้จา่ ย โดยรวมศูนย์การเงิน การบัญชี และฝ่ายปฏิบตั กิ ารส�าหรับบริษทั ย่อย และก�าหนดวงเงินในการเบิกจ่าย
ก�าหนดผูม้ อี า� นาจเบิกจ่าย ซึง่ ต้องมีการลงนามร่วมเพือ่ สอบทานรายการ มีเอกสารประกอบการจ่าย และผูม้ อี า� นาจอนุมตั ริ ายการทีถ่ กู ต้อง ชัดเจน
7) ให้บริษทั ย่อย และบริษทั ร่วมจัดท�างบประมาณประจ�าปี โดยให้มกี ารทบทวน และปรับปรุงงบประมาณเพือ่ ควบคุมแผนการด�าเนินงานอยูเ่ สมอ
8) เปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงานทั้งของบริษัทฯ งบการเงินรวม และสารสนเทศทางการเงิน ให้มีการจัดท�าขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอื่นที่ส�าคัญ เช่น โครงสร้างการลงทุน
ปัจจัยความเสี่ยง รายการระหว่างกัน
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คณะกรรมการบริษทั ยึดมัน่ ในการด�าเนินธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ดังก�าหนด
นโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ในจริยธรรมว่าด้วยการรักษาความลับ การรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน ตามคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ
จริยธรรมธุรกิจ ดังนี้
1) ก�าหนดให้บริษัทฯ ให้ความรู้และความเข้าใจแก่ กรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับการรายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ต่อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยก�าหนดให้แจ้งต่อเลขานุการ
บริษทั ทราบทุกครัง้ เพือ่ แจ้งให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องรับทราบต่อไป รวมทัง้ ได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามข้อก�าหนดดังกล่าว
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
ระหว่างการปฏิบตั งิ านในบริษทั ฯทีย่ งั ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบหรือเปิดเผยกับบุคคลภายนอกเพือ่ ประโยชน์
ส่วนตนและผู้เกี่ยวข้อง หรือท�าให้ประโยชน์ของบริษัทฯ ลดลง หรือกระท�าการอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4) ให้ความส�าคัญในการรักษาสารสนเทศทีเ่ ป็นความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม�า่ เสมอ โดยไม่นา� สารสนเทศดังกล่าวมาใช้เพือ่ ผลประโยชน์
ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5) ในกรณีที่บุคคลภายนอก มีส่วนร่วมในการท�างานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจาซึ่งงาน
นั้นๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายใน อันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ บุคคลภายนอกเหล่านั้นจะต้องท�า
สัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ (Confidentiality Agreement) ไว้กับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อ ตลท. และ ก.ล.ต.
6) มีการก�าหนดจริยธรรมว่าด้วยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร เพือ่ ควบคุมและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ในระบบสารสนเทศ และ/หรือ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก และการก�าหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ
ให้กับพนักงานในระดับต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ
าปี 2562
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7) บริษทั ฯ จะใช้บทลงโทษตามระเบียบของบริษทั ฯ หากพบว่า ผูบ้ ริหาร หรือพนักงาน หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องได้ใช้ขอ้ มูลภายในหรือมีความประพฤติ
ที่ส่อไปในทางที่จะท�าให้บริษัทฯ ได้รับความเสื่อมเสียและความเสียหาย
8) ในกรณีที่มีการใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะท�าให้บริษัทฯ ได้รับความเสื่อมเสียและความเสียหาย ฝ่ายบริหารจะจัด
ท�ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททราบ เป็นประจ�าทุกปี
โดยในปี 2562 บริษัทฯ ไม่พบรายงานว่า กรรมการและผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

า

น

ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายให้ผู้สอบบัญชี
1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
ในรอบปีบญั ชี 2562 กลุม่ บริษทั ฯ แต่งตัง้ บริษทั ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด และบริษทั โปร ทรินติ ี้ จ�ากัด เป็นผูส้ อบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ 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
ไม่มคี า่ ตอบแทนจากค่าบริการอืน่ ไม่วา่ ในรอบบัญชีทผี่ า่ นมาหรือทีต่ อ้ งจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงทีย่ งั ให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบญั ชี
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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. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรประกอบด้วยสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ และประธานควรเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนท�าหน้าทีพ่ จิ ารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงเพือ่ เสนอความเห็นต่อ
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 ซึง่ จะน�าเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการ ทัง้ นี้ ควรเปิดเผยหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนในการสรรหากรรมการและผูบ้ ริหาร
ระดับสูงให้ทราบ
• คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยมี
กรรมการอิสระเป็นประธาน ท�าหน้าทีพ่ จิ ารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลเพือ่ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการเท่านัน้ ตามหลัก
เกณฑ์และขัน้ ตอนทีไ่ ด้เปิดเผยไว้ ส่วนการสรรหาผูบ้ ริหารระดับสูง จะสรรหาโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล แล้วน�าเสนอคณะกรรมการบริหารกลุม่
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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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
นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก�าหนด ซึง่ ปัจจุบนั ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 4 ท่าน และมีผอู้ า� นวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในท�าหน้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินและรายการ
ที่มีความเกี่ยวโยงกันหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายใน
ผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่
เกีย่ วข้อง รวมทัง้ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน การประเมินผลการปฏิบตั งิ านและผลตอบแทนของฝ่ายตรวจสอบภายใน และคัดเลือกและเสนอ
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจ�าปี รวมทัง้ ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย และมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านตนเอง
ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามขอบเขตที่ได้รบั มอบหมายอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิผล
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 ที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ก�าหนดขึ้นในด้านต่างๆ 5 ส่วน กล่าวคือ
การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวคือ
“โดยรวมบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากร
อย่างเพียงพอทีจ่ ะด�าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีระบบควบคุมภายในในเรือ่ งการติดตามควบคุมดูแลการด�าเนินงานของบริษทั ย่อย
ให้สามารถป้องกันทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจากการทีก่ รรมการ หรือผูบ้ ริหารน�าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มอี า� นาจ รวมถึงการท�าธุรกรรม
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
าปี 2562
194 รายงานประจำ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

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

195

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

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

ประ

ง ร จ

ด�าเนินธุรกิจบันเทิงครบวงจร ได้แก่ ธุรกิจเพลง
ธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียม ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจ
โฮม ช้อปปิ้ง และร่วมลงทุนในธุรกิจอื่น

น าร น
ง ร
น
น า 2562

-

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

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 %

(อีกร้อยละ 49 ถือหุ้นโดยบริษัท จี เอ็ม เอ็ม โฮลดิ้ง จ�ากัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อย)

าปี 2562
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บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

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

ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

51 %

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 %

หยุดด�าเนินการชั่วคราว

100 %

บริษัท จี เอส-วัน จ�ากัด

หยุดด�าเนินการชั่วคราว

100 %

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ�ากัด

ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

100 %

(อีกร้อยละ 49 ถือโดย บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจโอ ช้อปปิ้ง จ�ากัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อย)

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท จี เอ็ม เอ็ม โฮลดิ้ง จ�ากัด

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล โดเมน จ�ากัด
บริษัท ดิจิตอล อาร์มส์ จ�ากัด
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท แซท เทรดดิ้ง จ�ากัด

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 %
รายงานประจำาปี 2562
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ร

ประ

บริษัท ซีเนริโอ จ�ากัด

น าร น
ง ร
น
น า 2562

ง ร จ

ผลิตรายการโทรทัศน์ และละครเวที

25 %

บริษัท เสียงดีทวีสุข จ�ากัด

ให้บริการบันทึกเสียงภาพยนตร์ ภาพยนตร์
โฆษณา ผลิตเพลงและดนตรีประกอบภาพยนตร์

45 %

บริษัท งานดีทวีสุข จ�ากัด

ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมทางการตลาด

40 %

บริษัท กู๊ดธิงแฮพเพ่น จ�ากัด

ให้บริการสื่อโฆษณาทุกประเภท ที่ปรึกษา
ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมทางการตลาด

19 %

บริษัท นาดาว บางกอก จ�ากัด

รับจ้างผลิตภาพยนตร์และให้บริการ
จัดหานักแสดง

30 %

บริษัท สวัสดีทวีสุข จ�ากัด

รับจ้างออกแบบชิ้นงาน ตัดต่อสื่อโฆษณาและ
ภาพยนตร์ และรับจ้างประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์

25 %

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

บริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จ�ากัด

(อีกร้อยละ 6 ถือหุ้นโดยบริษัท นาดาว บางกอก จ�ากัด
ซึ่งเป็นบริษัทร่วม)

บริษัทร่วมค้าที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

50 %

C) กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ โดยการมีกรรมการร่วมกัน
ร

บริษัท เกิดฟ้า จ�ากัด

ประ

ง ร จ

ให้เช่าและบริการสถานที่

ะ า
•
•
•

าปี 2562
198 รายงานประจำ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

น

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

ร

บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส
จ�ากัด

ประ

ง ร จ

บริการทางด้านกฎหมาย

ะ า
•

•

น

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 ซึง่ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษทั ฯ
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
• รายการทีเ่ ป็นไปตามปกติทางธุรกิจ ได้แก่ รายได้จากการจ�าหน่ายสินค้าเพลง ค่าลิขสิทธิ์ ค่าผลิต และจัดจ�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
สถานการณ์เดียวกัน และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการอนุมตั ไิ ว้แล้ว ซึง่ ทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2554 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ได้พจิ ารณาอนุมตั หิ ลักการเกีย่ วกับข้อตกลง และเงือ่ นไขทางการค้าของการท�าธุรกรรม
กับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้องแล้ว และบริษทั ฯ ก�าหนดระเบียบอ�านาจอนุมัตแิ ละด�าเนินการของบริษทั ฉบับที่ 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

รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)
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ส�าหรับรายการระหว่างกันที่ไม่เป็นปกติทางธุรกิจ แต่อาจมีขึ้นในอนาคต เช่น การให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อย ค่าบริหารงานส่วนกลางและค่าบริการ
วิชาชีพ รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ที่มิได้เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ หรือมีการก�าหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็น
ไปตามตลาดโดยทั่วไป บริษัทฯ จะด�าเนินการให้การพิจารณาและอนุมัติการท�ารายการประเภทดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งต้องมี
กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย เพือ่ ดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุตธิ รรม และมีนโยบายในการก�าหนดราคาทีเ่ หมาะสม โดยกรรมการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ จะด�าเนินการเกี่ยวกับรายการระหว่างกันประเภทดังกล่าวให้เป็นไป
ตามประกาศของ ก.ล.ต. และประกาศของ ตลท. รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้
มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กา� หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์
ราย ารระ าง นระ าง

ร

ร

ย

ง ย าร รร ารร

1) บริษัท เกิดฟ้า จ�ากัด
(ให้เช่าและบริการสถานที่)
2) บริษทั วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จ�ากัด
(บริการทางด้านกฎหมาย)

น ง ปน ป า ป

ร จ

ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ C)
ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ C)

ลักษณะของรายการ

ค่าบริการอื่นๆ

มูลค่ารายการ

จ�านวน 2.06 ล้านบาท ก�าหนดราคา โดยอ้างอิงราคาที่ตกลงร่วมกัน
(เป็นรายได้ของบริษัทฯ 2.06 ล้านบาท)

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ น่ื คงค้าง 31 ธันวาคม 2562 จ�านวน 0.15 ล้านบาท
(เป็นลูกหนี้ของบริษัทฯ 0.15 ล้านบาท)
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายได้ขา้ งต้นได้กา� หนดราคา โดยใช้ราคาทีต่ กลงร่วมกัน 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)

เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ น่ื คงค้าง 31 ธันวาคม 2562 จ�านวน 6.01 ล้านบาท
(เป็นเจ้าหนี้ของบริษัทฯ 5.15 ล้านบาท และเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทย่อย 0.86 ล้านบาท)
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

าปี 2562
200 รายงานประจำ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

ตามที่ผู้บริหารและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้พิจารณาและสอบทานค่าบริการจ่ายอื่นๆ ระบบสาธารณูปโภค
ทีก่ า� หนดราคาตามราคาตลาด และค่าธรรมเนียมปรึกษากฏหมาย และทางการตลาด ก�าหนดราคาตามสัญญาที่
อ้างอิงราคาตลาด และราคาทีต่ กลงร่วมกัน มีความเห็นว่า วิธกี ารก�าหนดราคาข้างต้นเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
มีความสมเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า วิธีการก�าหนดราคาน่าจะมีความเหมาะสม และสมเหตุสม
ผลตามที่ฝ่ายจัดการได้ให้ความเห็นมา

ราย ารระ าง นระ าง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

ร

ร

ย

ง ย าร รร ารร

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 และออกอากาศในระบบดิจทิ ลั
และลงทุนในบริษัทอื่น)
8) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จ�ากัด
(ลงทุนในบริษัทอื่น)

น ง ปน ป า ป

ร จ

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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

รายได้จากการผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นรายได้จากการขายสื่อโฆษณารายการโทรทัศน์
รายได้จากการผลิตรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
รายได้จากการแสดงคอนเสิร์ตและละครเวที
รายได้จากค่าลิขสิทธ์เพลง ลิขสิทธิ์ละครและรายการ
รายได้จากการค่าบริหารงานศิลปิน
รายได้จากการให้บริการสตูดิโอ บริการรับจัด/บริหารกิจกรรม
รายได้บริหารงาน/ค่าที่ปรึกษา
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น

มูลค่ารายการ

จ�านวน 380.09 ล้านบาท ก�าหนดราคาโดยใช้ราคาที่ตกลงร่วมกัน อ้างอิงราคาตลาด (เป็นรายได้ของบริษัทฯ
256.85 ล้านบาท และบริษัทย่อย 123.24 ล้านบาท)

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ น่ื คงค้าง 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
รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

201

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 บริษัท เกิดฟ้า จ�ากัด
มีความขัดแย้ง)
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. นางสาวสุวมิ ล จึงโชติกะพิศฐิ ซึง่ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษทั ฯ และเป็นกรรมการซึง่ มีอา� นาจลงนาม
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 จ�านวน 122.77 ล้านบาท
จ่ายให้แก่บริษัท เกิดฟ้า จ�ากัด (เป็นค่าเช่าและค่าบริการของบริษทั ฯ จ�านวน 110.27 ล้านบาท และของบริษทั ย่อยจ�านวน 12.50 ล้านบาท)
ส�าหรับปี 2562
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
าปี 2562
202 รายงานประจำ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

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

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
ขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับและสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น
3) มีส่วนร่วมทางสังคม ในการให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่ธ�ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจน
ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม�่าเสมอ
4) มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ความสามารถทางด้านกีฬา การพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพให้มีความเข้มแข็ง
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
5) มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื่องสาธารณประโยชน์ 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

าปี 2562
204 รายงานประจำ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

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

ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน

ย

า า
•
•

ง

ผลตอบแทน (เงิน/หุ้นปันผล) การเติบโตของ
องค์กรอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัท มีความรู้ความสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความ
รับผิดชอบ

หุ้นส่วนทางธุรกิจ

•
•
•

ความแข็งแกร่งทางการเงิน
ความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากร
การด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส

นักวิเคราะห์

•

ข่าวสารที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์
เพื่อวิเคราะห์ ให้ค�าแนะน�าต่อผู้ลงทุนได้

จ รร
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

คู่ค้า

•
•
•

สินค้า/บริการที่ดี มีคุณภาพ ส่งมอบภายในเวลาที่
ก�าหนด ในราคาเป็นธรรม
รับชมรายการทางโทรทัศน์ และ/หรือวิทยุที่ให้ทั้ง
ข่าวสาร สาระ และความบันเทิงที่หลากหลาย
ศิลปิน เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม
แข่งขันภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันเสรี
และเป็นธรรม
การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปฏิบัติตามข้อตกลง สัญญา เงื่อนไขทางการค้า
ค้าขายอย่างโปร่งใส เป็นธรรม

เจ้าหนี้

•
•

ปฏิบัติตามข้อตกลง สัญญา เงื่อนไขการกู้ยืม
ช�าระหนี้ตรงตามก�าหนด

ลูกค้า ผู้บริโภค

•

คู่แข่ง

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 1 ครั้ง
ร่วมกิจกรรมของ ตลท.
เผยแพร่ข่าว เมื่อบริษัทฯ มีกิจกรรมการลงทุน หรือ
กิจกรรมทางธุรกิจที่ส�าคัญ
น�าเสนอข้อมูลของบริษัทฯ และรายงานภาวะ
อุตสาหกรรมโดยรวมให้กับนักลงทุนสถาบันในประเทศ
เยี่ยมชมกิจการ
ให้ขอ้ มูล และตอบค�าถาม ทาง E-mail จดหมาย โทรศัพท์
การประชุม
การเยี่ยมชมกิจการ
เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ
ให้การต้อนรับนักวิเคราะห์ เพื่อรับทราบสถานภาพการ
ประกอบการ (Company Visits)
เยี่ยมชมกิจการ
เผยแพร่ข่าว (Press Release) ในกรณีที่บริษัทฯ มี
กิจกรรมการลงทุน หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่ส�าคัญ
ให้ข้อมูล และตอบค�าถาม ทาง E-mail จดหมาย
โทรศัพท์
ส่งพนักงานขายไปเยี่ยมชมกิจการลูกค้า
จัดกิจกรรมให้ศลิ ปินได้พบปะ Fan Club ในโอกาสต่างๆ
เช่น งานฉลองวันเกิด งานมีทแอนด์กรีด๊ ร่วมกิจกรรมต่างๆ
ให้ข้อมูล ตอบค�าถาม และรับเรื่องร้องเรียนผ่าน Call
Center และพนักงานขาย
แข่งขันภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันเสรี
และเป็นธรรม
ชี้แจงการร่วมมือทางธุรกิจ
จัดประชุมเจรจาธุรกิจกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
ร่วมประชุมกับธนาคาร
ต้อนรับธนาคารที่มาเยี่ยมเยียนผู้บริหาร
เยี่ยมชมกิจการ
ร่วมฟังชี้แจงการร่วมมือทางธุรกิจ

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

•
•
•
•

ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม

•
•
•

ผู้สอบบัญชี

•
•

หน่วยงานก�ากับดูแล
ภาครัฐ

•
•

สื่อมวลชน

•

ง

จ รร

ง าง าร าน

น นปี 2562

ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์
• จัดงาน “รดน�้าด�าหัว” ผู้บริหารในงาน จีเอ็มเอ็ม
ความก้าวหน้าในอาชีพ
สงกรานต์ ชื่นบาน ชื่นใจ
การฝึกอบรม/สัมมนาทีพ่ ฒ
ั นาความรูค้ วามสามารถ • ท�าบุญครบรอบวันเกิดบริษัทฯ
อุปกรณ์อ�านวยความสะดวก สถานที่ท�างานที่ถูก • ซ้อมหนีไฟ และปฐมพยาบาลเบื้องต้น
สุขอนามัย และความปลอดภัย
• จัดให้มีช่องทาง และกระบวนการให้ร้องเรียนเรื่องต่างๆ
• ส่งพนักงานไปอบรม/สัมมนาทั้งภายในและภายนอก
บริษัทฯ
• จัดประชุมติดตามการด�าเนินงานของแต่ละธุรกิจทุก
เดือน และเรียนรู้การท�างานจากผู้บริหาร
• การสื่อสารภายในองค์กร ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทาง
อินทราเน็ต ทาง E-mail
การเปิดเผยข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใส
• จัดให้มีช่องทาง และกระบวนการให้ร้องเรียนเรื่องต่างๆ
ความปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
• จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม เช่น
ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม เพื่อพัฒนา
ดนตรีบ�าบัด เพื่อคืนคนดีสู่สังคมที่ท�าต่อเนื่องกันทุกปี
• เยี่ยมชมกิจการ
คุณภาพชีวิต
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
• ประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง
เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละครั้ง
• ให้ความร่วมมือในการน�าส่งข้อมูล
ปฏิบัติตามกฎหมาย
• เข้าร่วมอบรม/สัมมนา
การสนับสนุนการด�าเนินการของหน่วยงานใน • ร่วมกิจกรรมต่างๆ
ภาครัฐ
การเปิดเผยข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใส
• เผยแพร่ข่าว (Press Release) ในกรณีที่บริษัทฯ มี
กิจกรรมการลงทุน หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่ส�าคัญ

กลยุทธ์การด�าเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริษทั ยึดมัน่ ในการด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ี ควบคูไ่ ปกับการมีความรับผิดชอบต่อชุมชน
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�ากับดูแลกิจการทีด่ ี ภายใต้จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ ทีม่ งุ่ เน้นการด�าเนินงานอย่างโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ เคารพกฎหมาย
และข้อบังคับต่างๆ
าปี 2562
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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. จัดอบรม รณรงค์ และสร้างจิตส�านึกให้แก่พนักงานในการอนุรกั ษ์และการใช้ทรัพยากร และพลังงานต่างๆ อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ
2. สร้างสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ตอ่ การดูแลรักษา การอนุรกั ษ์ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และพลังงานต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง
โดยกลุม่ บริษทั ฯ ได้ดา� เนินธุรกิจตามนโยบายและแนวทางการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ี ควบคูไ่ ปกับการมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม 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 บริษทั ฯ มีระเบียบปฏิบตั แิ ละขัน้ ตอนการท�างานในเรือ่ งต่างๆ อย่างชัดเจน เช่น การจัดซือ้ จัดจ้าง การจ้างงาน โดยมีการก�าหนดอ�านาจอนุมตั ิ
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
เป็นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาและงานอันมีลขิ สิทธิข์ องผูอ้ นื่ ซึง่ แสดงถึงเจตนารมณ์ของบริษทั ฯ ในการด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
เคารพและปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์สนิ ทางปัญญา ดังก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิใน จริยธรรมว่าด้วยทรัพย์สนิ ทางปัญญาและ
งานอันมีลิขสิทธิ์ และบริษัทฯ ยังสนับสนุนและส่งเสริมการใช้สินค้าถูกกฎหมายอย่างจริงจังมาโดยตลอด โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องกับการคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญา จัดท�าโครงการรณรงค์ดา้ นทรัพย์สนิ ทางปัญญา และมีการก�าหนดนโยบายการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ เพือ่ ป้องกันการใช้ Software ทีล่ ะเมิดลิขสิทธิ์ โดยจ�ากัดสิทธิ์ในการ Download Software ให้ทา� โดยพนักงานสารสนเทศเท่านัน้
1.6 กลุ่มบริษัทฯ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ภายใต้กรอบกติกาที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า
ด้วยวิธีที่ไม่สุจริต
1.7 ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า โดยมีระเบียบ
ปฏิบัติ และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ในการคัดเลือกคู่ค้าที่ชัดเจน 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
คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความส�าคัญในการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ดังก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ไิ ว้ในจริยธรรมว่าด้วยการ
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
ทุกกลุม่ ด้วยความเสมอภาค ไม่แบ่งแยก ดังที่ได้กา� หนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ไิ ว้ในจริยธรรมว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
ตามคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ อาทิ
• ในคณะผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ มีทงั้ เพศหญิงและชาย ทัง้ ศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม ซึง่ สามารถท�างานร่วมกันโดยสมานฉันท์
ไม่มีการแบ่งแยก ทุกคนมีโอกาสที่จะได้เลื่อนต�าแหน่งโดยพิจารณาจากผลงานเป็นส�าคัญ
• เมือ่ มีการเลีย้ งรับรองพนักงานและผูถ้ อื หุน้ ในโอกาสต่างๆ บริษทั ฯ จะให้ความส�าคัญในการเลือกอาหารส�าหรับทุกศาสนา หรือผูท้ รี่ บั ประทาน
มังสวิรัติทุกครั้ง
• บริษัทฯ ไม่ขัดขวางการแสดงออกทางการเมือง และการใช้สิทธิทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายของพนักงานทุกคน ทุกระดับ

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักในคุณค่าของพนักงานทุกคน ดังก�าหนดนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติไว้ใน จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อพนักงาน ตามคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ
จริยธรรมธุรกิจปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ที่ส�าคัญ ได้แก่
4.1 จัดการตรวจสุขภาพประจ�าปีให้พนักงาน โดยจัดโปรแกรมการตรวจให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับอายุของพนักงานแต่ละคน และเจรจาต่อรองกับโรงพยาบาลให้พนักงาน
สามารถเพิ่มรายการตรวจสุขภาพได้ในราคาพิเศษ พร้อมทั้งอ�านวยความสะดวกโดย
ให้โรงพยาบาลมาให้บริการตรวจสุขภาพที่ส�านักงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีโปรแกรม
และราคาพิเศษเสนอให้สมาชิกในครอบครัวของพนักงานในการเข้ารับการตรวจสุขภาพ
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)
าปี 2562
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4.3 จัดหาแหล่งเงินกู้ซื้อบ้านในอัตราดอกเบี้ยพิเศษและสิทธิประโยชน์ ในการท�าธุรกรรมอื่นๆกับธนาคารส�าหรับพนักงาน
4.4 สนับสนุนและให้ความรู้ในการลงทุนทางการเงิน การบริหารภาษี การเก็บออมของพนักงานเพื่ออนาคต โดยเชิญตัวแทนจากสถาบันการเงิน
มาบรรยายเรื่องการลงทุนในกองทุนที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการลงทุนที่ได้รับผลประโยชน์ทางภาษี เช่น กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
4.5 มีการและจัดส่งพนักงานเพือ่ เข้ารับการอบรม จ�านวน 18 หลักสูตร (155.7 ชัว่ โมง) ซึง่ ครอบคลุมหลักสูตรต่างๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนา
พนักงานทั้งในทักษะด้านการบริหารจัดการ ทักษะด้านวิชาชีพ และการท�างานเป็นทีม ซึ่งการอบรมพนักงานของบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 ส่วน
• พนักงาน Back Office ได้รับการอบรมจากหลักสูตรต่างๆ โดยเฉลี่ยชั่วโมงการฝึกอบรมเท่ากับ 1.10 ชั่วโมง/คน/ปี

•

พนักงาน Front Office ส่วนใหญ่ได้รบั การอบรมในลักษณะ On the Job Training กล่าวคือ เป็นการพัฒนาพนักงานในลักษณะการถ่ายทอด
ตัวต่อตัว โดยหัวหน้างานจะชี้แนะ สั่งสอน ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆ ให้แก่พนักงานโดยตรง มากกว่าการจัดหลักสูตรอบรม
ซึง่ มีขอ้ ดีมากกว่าคือได้ฝกึ ในสถานการณ์จริง ท�าให้เข้าใจกระบวนการท�างาน สามารถรับรูแ้ ละแก้ไขปัญหาได้ดี แต่ไม่สามารถเก็บตัวเลข
เฉลี่ยชั่วโมงการฝึกอบรมได้ชัดเจน

4.6 จัดกิจกรรมต่างๆ และเชิญชวนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมหลากหลายที่กลุ่มบริษัทฯ จัดขึ้นอย่างสม�่าเสมอ เช่น งานจีเอ็มเอ็ม
สงกรานต์ ชื่นบาน ชื่นใจ งานท�าบุญครบรอบวันเกิดบริษัท กิจกรรมบริจาคโลหิต

4.7 พนักงานสามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยเกีย่ วกับการถูกละเมิดสิทธิ การกระท�าทุจริต รวมถึงการกระท�าผิดกฎหมาย นโยบายการ
ก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ เป็นกรรมการอิสระ ทาง E-mail ที่ auditcommittee@gmmgrammy.com
เพือ่ ตรวจสอบตามขัน้ ตอนและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ต่อไป
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นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้ความช่วยเหลืออื่นๆ ในกรณีพิเศษให้พนักงาน โดยจะพิจารณาออกมาตรการช่วยเหลือตามความเหมาะสม เช่น
ในกรณีที่เกิดอุทกภัยหนักที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พิจารณาให้เงินช่วยเหลือ จัดที่พักในที่ท�างานให้ เป็นต้น
บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความส�าคัญของงานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย ดังที่ได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ในจริยธรรมว่าด้วยเรื่อง
ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท�างาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและมีสุขภาพอนามัยที่ดี ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ดี
ในปี 2562 บริษทั ฯ มีการด�าเนินการเกีย่ วกับงานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย ดังนี้
1) ฉีดยาฆ่าแมลงในส�านักงานทุกเดือน เพือ่ ป้องกันแมลงซึง่ สร้างความสกปรก
และเป็นพาหะน�าเชือ้ โรค
2) กิจกรรม Daily Fit Daily Firm เพือ่ ส่งเสริมการออกก�าลังกายเพือ่ สุขภาพ
3) ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
4) จัดอบรมเรือ่ งการใช้งานระบบปรับอากาศของอาคาร
5) จัดอบรมเรือ่ งการซ้อมอพยพหนีไฟ และการช่วยเหลือผูต้ ดิ อยูใ่ นอาคารเบีอ้ งต้น ให้แก่พนักงานเป็นประจ�าทุกปี ทัง้ ทีอ่ าคารจีเอ็มเอ็ม แกรม
มี่ เพลสและจีเอ็มเอ็มสตูดโิ อ
6) จัดส่งพนักงานอบรม เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการท�างานวิชาชีพด้วยความมุง่ มัน่ ใส่ใจดูแลในความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน
ในปี 2562 บริษทั ฯ ไม่พบการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยใดๆ จากการท�างานของพนักงาน

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผูบ้ ริโภค
คณะกรรมการบริษทั มุง่ มัน่ ในการสร้างสรรค์และผลิตผลงานด้านสือ่ และด้านบันเทิงทุกรูปแบบ เพือ่ สร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนือ่ งให้กบั ลูกค้า จัดหา
ช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าและบริการทีใ่ ห้ลกู ค้าทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และเพียงพอต่อความต้องการในราคายุตธิ รรมเพือ่ สนองความต้องการของลูกค้า
ทุกกลุม่ ดังก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้าและผูบ้ ริโภคไว้ใน จริยธรรมว่าด้วยการปฎิบตั ติ อ่ ลูกค้าและผูบ้ ริโภค ตามคูม่ อื การก�ากับดูแลกิจการ
ทีด่ แี ละจริยธรรมธุรกิจ
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ในการจ�าหน่ายสินค้าและให้บริการทีม่ คี ณุ ภาพกับลูกค้าของบริษทั ฯ โดย
5.1 มีการเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลของสินค้าบริการไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน ไม่เป็นอันตรายต่อผูบ้ ริโภค และสามารถคืนได้หากสินค้าช�ารุด หรือ
มีคณุ สมบัตไิ ม่ตรงกับฉลาก ค�าโฆษณา หรือคืนตามเงือ่ นไขปกติทางการค้าปกติของประเภทธุรกิจนัน้ โดยมีเงือ่ นไข วิธกี าร และช่องทางการรับ
เปลีย่ น หรือรับคืนสินค้าทีห่ ลากหลาย ขึน้ อยูก่ บั ลักษณะการกระจายสินค้า ตัวอย่างในการรับเปลีย่ น หรือรับคืนสินค้าทีผ่ า่ นมาของกลุม่ บริษทั ฯ เช่น
•
•

การรับคืนบัตรชมการแสดงคอนเสิรต์ ในกรณีทบี่ ริษทั ฯ ประกาศยกเลิกการแสดง โดยจะประชาสัมพันธ์ให้ผชู้ มทราบล่วงหน้าในหลายช่องทาง
และผูท้ ซี่ อื้ บัตรไปแล้ว สามารถน�าบัตรไปคืนได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 13 สาขาหลัก หรือทีจ่ เี อ็มเอ็มไลฟ์ อาคารจีเอ็มเอ็ม เพลส อโศก โดย
ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 02-262-3456 หรือ จีเอ็มเอ็มไลฟ์ 02-669 -8846
การรับเปลีย่ นกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ ของบริษทั จีเอ็มเอ็ม แซท เทรดดิง้ จ�ากัด หากสินค้าอยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขการรับประกัน
(ระยะเวลา 1 ปี) จะท�าการเปลีย่ นกล่องใหม่ แล้วส่งกลับลูกค้าโดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ยในการส่ง โดยมีระยะเวลาประมาณ 15 วัน นับจากวันที่
รับเปลีย่ น ซึง่ ลูกค้าสามารถติดต่อผ่านร้านค้าตัวแทนจ�าหน่าย หรือส่งคืนบริษทั จีเอ็มเอ็ม แซท เทรดดิง้ จ�ากัด โดยตรงทาง ตู้ ปณ. 88
พระโขนง กรุงเทพ ส�าหรับลูกค้าขายส่งให้ตดิ ต่อผ่านพนักงานขาย

าปี 2562
210 รายงานประจำ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

•

5.2
5.3
5.4
5.5

5.6

การรับเปลีย่ น ซีดี วีซดี ี ดีวดี ี ทีช่ า� รุด ของร้าน Imagine ซึง่ เป็นร้านค้าปลีกของบริษทั ฯ ลูกค้าสามารถน�ากลับมาเปลีย่ นภายใน 7 วัน โดย
ต้องแสดงใบเสร็จรับเงินของร้านค้าด้วย
• การรับคืน ซีดี วีซดี ี ดีวดี ี ทีช่ า� รุด หรือล้าสมัย กรณีขายส่ง บริษทั ฯ จะมีเงือ่ นไข ข้อตกลง และวิธกี ารรับคืนสินค้ากับลูกค้าอย่างชัดเจน โดย
ผ่านพนักงานขายของบริษทั ฯ
• การรับเปลีย่ น หรือรับคืนสินค้าของ บริษทั จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช้อปปิง้ จ�ากัด มีการก�าหนด เงือ่ นไข และระยะเวลาตามสินค้าแต่ละตัว ตาม
กรณีเช่น ส่งสินค้าผิด สินค้าเสียหายระหว่างการจัดส่ง เปลีย่ นสีหรือขนาด (ส�าหรับสินค้าแฟชัน่ ) โดยค่าใช้จา่ ยในการจัดส่งกรณีเปลีย่ นสินค้า
บริษทั จะบริการจัดส่งให้ฟรีหากเป็นความผิดพลาดของบริษทั แต่กรณีทลี่ กู ค้าขอเปลีย่ นสี หรือขนาดสินค้า ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่า ใช้จา่ ย
ในการจัดส่งเอง ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดและแจ้งขอคืนสินค้าทางโทรศัพท์ได้ที่ หมายเลข 0 2817 9988 หรือทาง E-mail ที่
care@gcj.co.th
กลุม่ บริษทั ฯ มุง่ มัน่ พัฒนาสินค้าและบริการทุกประเภทเพือ่ ให้เข้าถึงลูกค้าทุกคน และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยสินค้าและบริการที่
มีคณุ ภาพอย่างไม่หยุดนิง่
กลุม่ บริษทั ฯ ค�านึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส�าคัญ จึงก�าหนดมาตรการรองรับในกิจกรรมทีม่ คี วามเสีย่ ง อาทิ การแสดงคอนเสิรต์ บริษทั ฯ
จะมีแผนและซักซ้อมรับมือต่อเหตุการณ์รนุ แรงต่างๆ ไว้เป็นขัน้ ตอน เช่น กระจายก�าลังพนักงานเพือ่ ดูแลผูช้ ม และหากเกิดเหตุการณ์รนุ แรงขึน้
ก็จะน�าผูช้ มไปยังทีป่ ลอดภัย พร้อมท�าประกันวินาศภัย
กลุม่ บริษทั ฯ มีการท�าฐานข้อมูลลูกค้า สมาชิกกลุม่ ต่างๆ เพือ่ ให้สว่ นลด สิทธิพเิ ศษ หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ซึง่ มีระบบรักษาความลับ
ข้อมูลอย่างปลอดภัย ไม่มกี ารส่งต่อข้อมูลให้ผอู้ นื่ โดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากลูกค้าก่อน
ด้วยธุรกิจทีห่ ลากหลาย และมีฐานลูกค้ามากมาย กลุม่ บริษทั ฯ จึงจัดตัง้ Call Center เพือ่ ให้บริการในการแนะน�า ดูแล ชีแ้ จงข้อสงสัย รับเรือ่ ง
ร้องเรียน และแก้ไขปัญหาต่างๆให้ลกู ค้าและผูส้ นใจ โดยลูกค้าสามารถติดต่อได้ทง้ั เบอร์ 0 2669 9000 ส�าหรับกลุม่ บริษทั ฯ และยังมีเบอร์ตรง
ส�าหรับแต่ละธุรกิจ เช่น Call Center กล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ โทร 02853 8999 นอกจากกนี้ กลุม่ บริษทั ฯ ยังจัดช่องทางบริการอืน่
เช่น ทาง E-mail ทางไปรษณีย์ ตามความสะดวกของลูกค้า
กลุม่ บริษทั ฯ มุง่ มัน่ พัฒนาสินค้าและบริการ โดยมิได้มงุ่ หวังเพียงก�าไรเท่านัน้ แต่ยงั ค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม จึงได้มี
การน�าความเชีย่ วชาญของกิจการมาช่วยแก้ปญั หาหรือพัฒนาสังคม เพือ่ สร้างคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกัน ตัวอย่างเช่น
• ผลงานเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มากมายทีค่ นไทยทุกคนรูจ้ กั อาทิ ต้นไม้ของพ่อ ของขวัญจากก้อนดิน รูปทีม่ อี ยู่
ทุกบ้าน พระราชาผูท้ รงธรรม
• ผลงานเพลงทีส่ ร้างขวัญ ให้กา� ลังใจ และสร้างทัศนคติทดี่ ี ในการด�าเนินชีวติ ตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั อาทิ ท�าดีได้ดี พลังน�า้ ใจไทย ชีวติ เป็น
ของเรา แสงสุดท้าย เรือเล็กควรออกจากฝัง่ ดัมมะชาติ (dharmajāti) รถไฟขบวนแห่งความฝัน เป็นต้น
• สืบสาน และอนุรกั ษ์เพลงลูกทุง่ ไทย ซึง่ เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย ทีม่ เี อกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวทัง้ ในด้านการออกเสียง และการ
ใช้ภาษา ทัง้ ยังสะท้อนวิถชี วี ติ ความเชือ่ และสังคมไทย อันเป็นมรดกของชาติ บรรจงสร้างผลงานเพลงลูกทุง่ ทีม่ คี ณุ ภาพ มีเนือ้ หาโดนใจ
ท�านองไพเราะ ที่โด่งดังเป็นอมตะมากมาย
• คลื่นวิทยุ Green Wave F.M. 106.5 ของบริษัท เอไทม์ มีเดีย จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือกิจการร่วมค้า เป็นรายการวิทยุเพื่อสังคม
และสิง่ แวดล้อมรายการแรกและรายการเดียวในประเทศไทยทีเ่ ปิดเพลงฟังสบายจากทุกยุคทุกสมัย และได้รบั ความนิยมเป็นอันดับหนึง่
ยาวนานที่สุด ที่เจาะกลุ่มคนที่ใส่ใจ ห่วงใยสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้ข่าวสาร ความรู้ และมีการรณรงค์เกี่ยวกับโลกสีเขียว ทั้งยัง
จัดกิจกรรมเชิญชวนผูฟ้ งั ให้มาร่วมท�าความดี ช่วยเหลือ และแบ่งปันให้สงั คม อาทิ การบริจาคโลหิต การบริจาคของเหลือใช้ทนี่ า� ไป Reuse
ประชาสัมพันธ์เพือ่ หารายได้ชว่ ยเหลือผูป้ ว่ ย ผูย้ ากไร้ ผูป้ ระสบเคราะห์ ดูแลสิง่ แวดล้อม
• จัดทัวร์คอนเสิรต์ ทูบนี มั เบอร์วนั (To be number 1) ทัว่ ประเทศ (ดังรายละเอียดใน “โครงการทีเ่ กีย่ วกับการต่อต้านยาเสพติด และสิง่ เสพติด”)
• รายการโทรทัศน์ของช่องวัน และช่องจีเอ็มเอ็ม 25 ซึง่ นอกจากละคร วาไรตี้ ซิทคอม และเกมส์ โชว์ทีใ่ ห้ความบันเทิงแล้ว ยังประกอบด้วย
รายการข่าว และสาระความรูไ้ ม่นอ้ ยกว่า 25%
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6. การดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม
คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�าคัญกับการดูแลสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะการอนุรกั ษ์พลังงาน (ดังจะกล่าวต่อไปในหัวข้อ นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
จากการด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม) และยังส่งเสริมให้มกี ารรณรงค์และสร้างจิตส�านึกให้แก่พนักงานในการอนุรกั ษ์และการใช้ทรัพยากร และพลังงาน
ต่างๆ อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษา การอนุรักษ์ และการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติสง่ิ แวดล้อม และพลังงานต่างๆ อย่างต่อเนือ่ งโดยพนักงานทุกคนมีหน้าที่โดยตรงในการดูแลไม่ให้ทรัพย์สนิ ใดๆ ของบริษทั ฯ ทีอ่ ยู่ใน
ความรับผิดชอบของตน เสือ่ มค่า สูญหาย หรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ รวมทัง้ การใช้ทรัพยากรอืน่ ๆของบริษทั ฯ ส่วนรวม และประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยได้จดั ท�าเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและรณรงค์ในหลายรูปแบบ ซึง่ เน้นการใช้พลังงานตามความจ�าเป็น ลดการสูญเปล่าของ
ทรัพยากร ทัง้ นีป้ ี 2562 กลุม่ บริษทั ฯมีการจัดอบรมให้กบั พนักงานเรือ่ ง การใช้งานระบบปรับอากาศของอาคาร โดยได้มกี ารปรับปรุงระบบแอร์สา� นักงาน
ด้วยการติดตัง้ ตูค้ วบคุมอุณภูมอิ ตั โนมัติ และ Sensor ตรวจจับอุณหภูมิในห้อง AHU เพือ่ ใช้ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกชัน้ ทัง้ อาคาร
ท�าให้อณุ หภูมิในพืน้ ทีท่ า� งานมีความเสถียร คอมเพรสเซอร์แอร์ไม่ทา� งานหนักพร้อมกัน (คอมเพรสเซอร์หมุนเวียนกันท�างาน) เป็นการลดพลังงานและ
ค่าใช้จา่ ยเรือ่ งพลังงานได้ประมาณ 10% ซึง่ เป็นการสนับสนุนการดูแลรักษา การอนุรกั ษ์ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และเป็นการลดพลังงาน
อีกทัง้ เป็นการดูแล รักษาสุขภาพของพนักงานทัง้ ทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
ทีผ่ า่ นมา กลุม่ บริษทั ฯ มีบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม และผูเ้ กีย่ วข้องทีส่ า� คัญในด้านต่างๆ โดยเข้าไปเป็นผูด้ า� เนินการ ผูจ้ ดั หรือมี
ส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรม เพือ่ ส่งเสริมให้ชมุ ชนมีความเข้มแข็ง พึง่ พาตนเองได้ ช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน มีคณุ ภาพชีวติ ทีด่ ี อยูร่ ว่ มกันอย่างเป็นสุขอย่างต่อ
เนือ่ ง โดยในปี 2562 กลุม่ บริษทั ฯ มีบทบาทและความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมทีส่ า� คัญๆ ดังนี้

รง าร
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•

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) จัดท�า
บทเพลงพิเศษ “จิตอาสา” พร้อมมิวสิควิดโี อ เพือ่ สร้าง
ขวัญก�าลังใจให้จติ อาสาทีร่ ว่ มกันท�าความดี เกิดความ
ภาคภูมิใจ ซาบซึ้งถึงคุณค่าของความเป็นจิตอาสา
ความเสียสละ ความสามัคคี โดยไม่หวังสิง่ ใดตอบแทน
โดยมี 10 ศิลปินแกรมมี่ร่วมขับร้อง ได้แก่ เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์, พลพล - ทชภณ พลกองเส็ง,
หนุม่ - ณพสิน แสงสุวรรณ, ไมค์ ภิรมย์พร - พรภิรมย์
พินทะปะกัง, ต่าย - อรทัย ดาบค�า, กัน - นภัทร
อินทร์ใจเอื้อ, แก้ม - วิชญาณี เปียกลิน่ , นิว - นภัสสร
ภูธรใจ, จิ๋ว - ปิยนุช เสือจงพรู และ ที - พิพิธพล
พุกกะณะสุต โดยมีเนือ้ หาเชิญชวนให้คนไทยร่วมกัน
ท�าความดี ด้วยการเป็น “จิตอาสา” เพือ่ พัฒนาสังคม
และประเทศชาติสบื ไป

าปี 2562
212 รายงานประจำ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

ระ ร า จา ย
ง ะ ระ ร ง าน ง

•

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 พลกองเส็ง, หนุม่ - ณพสิน แสงสุวรรณ, ไมค์ ภิรมย์พร - พรภิรมย์ พินทะปะกัง, ต่าย - อรทัย ดาบค�า, กัน - นภัทร อินทร์ใจเอือ้ ,
แก้ม - วิชญาณี เปียกลิน่ , นิว - นภัสสร ภูธรใจ, จิว๋ - ปิยนุช เสือจงพรู และ ที - พิพธิ พล พุกกะณะสุต ได้เข้าร่วมพิธรี บั พระราชทานเข็มทีร่ ะลึก
และเหรียญแพรแถบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่ บริษัท จีเอ็มเอ็ม
แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) จัดท�าบทเพลงพิเศษ “จิตอาสา” พร้อมมิวสิควิดโี อ โดยมี 10 ศิลปินแกรมมีร่ ว่ มขับร้อง

•

ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ ติ๊นา - คริสติน่า อากีลาร์, ใหม่
เจริญปุระ, นัท - มีเรีย เบนเนเดตตี,้ เนม - ปราการ ไรวา, ไผ่ - พงศธร และ เปาวลี - พรพิมล
เฟื่องฟุ้ง เชิญชวนประชาชนสวมใส่เสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก เพือ่ เทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีในช่วงพระราชพิธอี นั เป็นมหามงคลยิง่
ระหว่างเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม 2562 โดยพร้อมเพรียงกัน

•

ศิลปินบริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ เบิรด์ - ธงไชย แมคอินไตย์ ร่วมแสดงละคร “ในสวนฝัน” ชุดผสานใจภักดิ์ ถวายองค์ราชัน
ซึง่ เป็นหนึง่ ในการแสดงมหรสพสมโภช เนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

•

ศิลปิน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ พลพล - ทชภณ พลกองเส็ง, ตู่ - นันทิดาแก้วบัวสาย, จิ๋ว - ปิยนุช เสือจงพรู,
นิว - นภัสสร ภูธรใจ, ลูกหว้า - พิจกิ า จิตตะปุตตะ, ไอซ์ - ศรัณยู วินยั พานิช และดิว - อรุณพงศ์ ชัยวินติ ย์ ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษ
เฉลิมพระเกียรติ “67 พรรษามหาวชิราลงกรณ” เพือ่ เทิดพระเกียรติ และน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคณุ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทีม่ ตี อ่ ประชาชนผูด้ อ้ ยโอกาส และมีการให้ความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งให้กบั
ประชาชน จัดโดยมูลนิธกิ าญจนบารมี เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศล ก�าหนดออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ทางสถานีวทิ ยุโทรทัศน์
กองทัพบก ช่อง 5

•

ศิลปินจากบริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ ทอย - ปฐมพงศ์ เรือนใจดี และ มิว้ ส์ - อรภัสญาน์ สุกใส
ได้รบั เลือกจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นพรีเซ็นเตอร์ประชาสัมพันธ์
จ�าหน่ายดอกมะลิวนั แม่แห่งชาติ ประจ�าปี 2562 และร่วมถ่ายท�าสือ่ ประชาสัมพันธ์ทา� สปอตโทรทัศน์ โปสเตอร์
น�าพิมพ์ลงในหนังสือวันแม่แห่งชาติปี 2562 เพือ่ น�ารายได้ทลู เกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศล
ช่วยเหลือผูป้ ระสบปัญหาทุกข์ยาก เดือดร้อน ผูพ้ กิ าร ผูส้ งู อายุ และมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน
ทีย่ ากจนและขาดแคลนทัว่ ประเทศ

•

ศิลปินบริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
ได้แก่ พัดชา เอนกอายุวัฒน์, ลูกหว้า - พิจิกา
จิตตะปุตตะ และแอมป์ - ภูรกิ ลู กฤษฎ์ ชูศกั ดิส์ กุลวิบลู
ร่วมงานพรีววิ การแสดงโขนมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพฯ
2562 ตอน “สืบมรรคา” สืบเนือ่ งจากพระราชเสาวนีย์
สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี นาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีรับสั่งว่าทุกวันนี้
ประชาชนชาวไทยไม่ใคร่มโี อกาสได้ชมการแสดงโขน
เนือ่ งจากการจัดการแสดงโขนแต่ละครัง้ ไม่ใช่เรือ่ งง่าย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประชุมผูร้ ู้ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
เกีย่ วกับโขน และงานหัตศิลป์แขนงต่างๆ แล้วโปรด
เกล้าฯ ให้จดั สร้างเครือ่ งแต่งกายโขนขึน้ ใหม่สา� หรับใช้ในการแสดงโขน

าปี 2562
214 รายงานประจำ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

•

ศิลปินจากบริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ พลพล - ทชภณ พลกองเส็ง และโอม - ปัณฑพล ประสารราชกิจ เป็นตัวแทนเชิญ
ชวนประชาชนร่วมแสดงพลังหยุดโรค ในงาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน - วิง่ การกุศล ครัง้ ที่ 3 วิง่ หยุดโรค 10 จังหวัดทัว่ ไทย #เพือ่ โอกาส
ทางการรักษาผูป้ ว่ ยทัว่ ประเทศ ภายใต้ Run Theme : One to Ten Health in Action สีสนั สร้างสุขภาพดี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานผูก้ อ่ ตัง้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สานต่อ
พระปณิธานเพือ่ ให้คนไทยมีสขุ ภาพและคุณภาพชีวติ ทีด่ ี

•

ศิลปินจากบริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
ได้แก่ เบิรด์ - ธงไชย แมคอินไตย์, พลพล - ทชภณ
พลกองเส็ง, ลูกหว้า - พิจิกา จิตตะปุตตะ,
มาตัง - ระดับดาว ศรีระวงศ์, เอิรน์ - สุรตั น์ตกิ านต์
พรรคเจริญ และเอิน้ ขวัญ วรัญญา เชิญชวนร่วม
งาน “เพือ่ นพึง่ (ภาฯ) 2562” จัดโดย มูลนิธอิ าสา
เพือ่ นพึง่ (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ครัง้ นี้
จัดขึน้ เป็นปีที่ 7 ภายใต้แนวคิด “แบ่งปัน พอเพียง
ยั่งยืน” นอกจากนี้ยังเชิญชวนร่วมสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ทรี่ ะลึกจากร้านพึง่ พา เพือ่ น�ารายได้ไป
ช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย

รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของโครงการ “ทูบนี มั เบอร์วนั ” ซึง่ มีทลู กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒั นาพรรณวดี
เป็นองค์ประธาน ด้วยการจัดกิจกรรมคอนเสิรต์ ทูบนี มั เบอร์วนั ทัว่ ประเทศ เพือ่ ให้เหล่าสมาชิกทูบนี มั เบอร์ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และรณรงค์ปอ้ งกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดโดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

•

ศิลปินบริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของโครงการ “ทูบนี มั เบอร์วนั ” ซึง่ มี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี เป็นองค์ประธาน จัดกิจกรรมคอนเสิรต์ ทูบนี มั เบอร์วนั ทัว่ ประเทศ เพือ่ ให้สมาชิกทูบนี มั เบอร์วนั จังหวัดต่างๆ ได้ใช้เวลาว่าง
ท�ากิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์เพือ่ ห่างไกลจากยาเสพติด จัดโดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ตลอดทัง้ ปี พ.ศ. 2562

รง าร

ย

าร

านยา

ะ ง

ปัจจุบนั การแพร่ระบาดของยาเสพติดกลายเป็นปัญหาระดับประเทศ หรือระดับโลกทีย่ ากแก้ไข ซ�า้ ยังทวีความรุนแรงเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ และก่อให้เกิดปัญหา
อืน่ ๆ ตามมาอีกมากมาย เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาลักขโมย ปัญหาครอบครัว จึงเป็นภัยคุกคามต่อความมัน่ คง เศรษฐกิจ และสังคม การแก้ปญั หา
จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยต้องด�าเนินการเป็นระบบและต่อเนือ่ ง เพือ่ ร่วมป้องกัน ปราบปราม และบ�าบัดฟืน้ ฟู
หลายปีทผี่ า่ นมา กลุม่ บริษทั ฯ ได้ตดิ ตามและเล็งเห็นความส�าคัญของปัญหายาเสพติดมาโดยตลอด จึงเข้ามามีบทบาทในการรณรงค์ และสนับสนุนกิจกรรม
เพือ่ ต่อต้านยาเสพติดทุกประเภท โดยให้ศลิ ปินซึง่ เป็น Idol หรือแบบอย่างของสังคม โดยเฉพาะกลุม่ เยาวชนซึง่ จะเป็นก�าลังส�าคัญในอนาคต เพือ่ ดึงพลัง
สังคมให้เข้ามาร่วมแก้ปญั หา เช่น โครงการ Just Say No เพือ่ สร้างกระแสการไม่ขอ้ งแวะกับยาเสพติด รวมทัง้ แสดงพลังอย่างถูกต้องเป็นเสมือนการเติม
สิง่ ทีด่ ีให้กบั ชีวติ ด้วยค่านิยมของการเป็นทีห่ นึง่ ได้โดยไม่ตอ้ งพึง่ พายาเสพติด และจัดระบบการบ�าบัดรักษารองรับภายใต้โครงการ “ใครติดยายกมือขึน้ ”
ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้บรรลุเป้าหมายทีจ่ ะคืนคนดีสสู่ งั คม

าปี 2562
216 รายงานประจำ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

•

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
หน่วยงานกลางในการรณรงค์ตอ่ ต้านยาเสพติด ก�าหนดจัดกิจกรรมรณรงค์
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

รง าร ง ร

า

น ง

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี นสังคมเป็นโครงการที่ บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับภาครัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ สนับสนุน
กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ตอ่ สังคม
•

บุษบา ดาวเรือง ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่ บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
จ�ากัด (มหาชน) บริจาคสมทบทุนมูลนิธศิ นู ย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อสนับสนุนโครงการบ้านพิงพัก (Pink Park Village) ช่วยเหลือผู้ป่วย
มะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย

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

ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่
ไมค์ ภิรมย์พร - พรภิรมย์ พินทะปะกัง มอบสื่อประชาสัมพันธ์
สนับสนุน “การจัดงานให้โอวาทแก่คนงานก่อนเดินทางไปท�างาน
สาธารณรัฐเกาหลี” ให้แก่ พลต�ารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

•

ศิลปินบริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ พลพล - ทชภณ
พลกองเส็ง, หญิง - รฐา โพธิ์งาม, เปาวลี - พรพิมล เฟื่องฟุ้ง,
หญิงลี - ธิดารัตน์ ศรีจุมพล และทอย - ปฐมพงศ์ เรือนใจดี
ร่ ว มรณรงค์ ใ ห้ ป ระชาชนเดิ น ทางปลอดภั ย ในช่ ว งเทศกาล
สงกรานต์ ซึง่ สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.) โดยได้มี “การบูรณาการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562” เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้กับการเดินทางในช่วง
เทศกาลสงกรานต์

•

ศิลปินจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ ใหม่ เจริญปุระ, เปาวลี - พรพิมล เฟื่องฟุ้ง, ฮาย - ชุติมา สิงห์ ใจชื่น,
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
อานันทมหิดล และมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย รวมทัง้ ยังน�าไปช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธและผูป้ ว่ ยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย และสนับสนุนการออกหน่วยเพื่อรับบริจาคโลหิตโดย นิสิตแพทย์จุฬาฯ และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

าปี 2562
218 รายงานประจำ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

•

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) จัดงานวันเปิด “ไฟ จาก ฟ้า” พลังงานสะอาด
ทีท่ กุ คนเข้าถึงได้ เพือ่ ประกาศความร่วมมือร่วมกันประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขา่ วสารและสร้างความรูค้ วามเข้าใจการใช้พลังงานไฟฟ้าทีม่ าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายผ่านศิลปินที่มีชื่อเสียงในสังกัดแกรมมี่ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ที่ครอบคลุม อาทิ
ช่องONE31, ช่อง GMM25, GREENWAVE และ THE CLOUD พร้อมด้วย เบิร์ด - ธงไชย แมคอินไตย์ ในฐานะ KOL (KEY OPINION
LEADER) ของโครงการนีร้ ว่ มกับศิลปิน ดารา นักร้อง ดีเจ ผูป้ ระกาศ กว่า 200 ชีวติ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เป็น THAILAND VOLUNTEER
ณ อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส

•

ศิลปินจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ ดิว - อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์
และ ตรี - ชัยณรงค์โยธา ร่วมงานแถลงข่าว “130 ปี หลังคาแดง” ของมูลนิธโิ รงพยาบาล
สมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดโดยมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาใน
พระราชูปถัมภ์ โดยกิจกรรมหลักของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาฯ คือ การจัด
กิจกรรมเพือ่ หารายได้สมทบทุนสร้างอาคารผูป้ ว่ ยจิตเวช ซึง่ ในปัจจุบนั ก�าลังด�าเนินการ
สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้ในการบ�าบัดรักษาผู้ป่วยนอกระบบ
ประสาท ผู้ป่วยในจิตเวชสูงอายุ

•

ศิลปินบริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ ไมค์ ภิรมย์พร - พรภิรมย์ พินทะปะกัง, ต่าย - อรทัย ดาบค�า, ฮาย - ชุตมิ า สิงห์ใจชืน่ ,
กาย - ศิวกร เลิศชูโชติ และจีจี้ - สโรชา บุรนิ ทร์ ร่วมรณรงค์ชว่ ยเหลือผูป้ ว่ ยด้อยโอกาส รพ.ศิรริ าช เนือ่ งในโอกาส 24 กันยายน “วันมหิดล”
วันทีร่ ะลึกคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “องค์บดิ าแห่งการแพทย์แผนปัจจุบนั ของไทย”
รายงานประจำาปี 2562
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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,
เอิ้นขวัญ - 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

าปี 2562
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•

ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ เปาวลี - พรพิมล เฟื่องฟุ้ง ร่วมรณรงค์สร้างการรับรู้เนื่องใน “วันดินโลก” ซึ่งตรงกับ
วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี และเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เพื่อเทิดพระเกียรติคุณและเผยแพร่ พระอัจฉริยภาพ และได้ร่วมถ่ายท�าสื่อประชาสัมพันธ์ โดยน�าเสนอผ่านเนื้อหาหลัก
“ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” เพื่อปลูกจิตส�านึกให้คนไทยช่วยกันปกป้องดูแลรักษาทรัพยากรดิน

•

ศิลปินบริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ มาตัง - ระดับดาว ศรีระวงศ์, ออฟ - จุมพล อดุลกิตติพร, นะ - ธนบูลย์ วัลลภศิรนิ นั ท์
ร่วมกิจกรรม “รู้ทัน ป้องกัน ปลอดภัย” จัดขึ้นโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
เพือ่ สร้างการรับรูแ้ ละความตระหนักให้เยาวชน ในการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ วิธกี ารป้องกัน การปฏิบตั ิ
ตนอย่างปลอดภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆที่อยู่ใกล้ตัว รวมถึงช่องทางการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่ส�าคัญในการแจ้งเตือนภัย

•

ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ ฮาย - ชุติมา
สิงห์ใจชื่น ร่วมงาน “วันคนพิการ”ครั้งที่ 51 ประจ�าปี 2562 ในหัวข้อ
“สืบสานพระราชปณิธาน คนพิการร่วมจิตอาสา” เพื่อเป็นขวัญและก�าลัง
ใจให่แก่ผู้พิการ

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

ศิลปินบริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ ลุลา - กันยารัตน์
ติยะพรไชย, นิว - นภัสสร ภูธรใจ, แหลม - สมพล รุ่งพาณิชย์,
ซิน - ทศพร อาชวานันทกุล, นต - ปณต คุณประเสริฐ, สอง - จักรพงศ์
สิริริน และหมู - อภิชาติ พรมรักษา น�าภาพวาดส่งต่อความสุข
เข้าร่วมโครงการ “Eyes of Happiness” หรือ “ความสุขจากการได้มอง
เห็น” โดยศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เพื่อร่วมประมูลและน�ารายได้
ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

•

ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ มาตัง - ระดับดาว ศรีระวงศ์, ดิว - อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์, หมู - บัณฑิต แซ่โง้ว,
เอิรน์ - สุรตั น์ตกิ านต์ พรรคเจริญ และฮาย - ชุตมิ า สิงห์ใจชืน่ ร่วมงานกาชาด 2562 ซึง่ ปีนจี้ ดั ขึน้ ภายใต้แนวคิด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล
เกิดสายธารการให้ที่งดงาม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย และเพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบ�ารุงสภากาชาดไทย ในการบรรเทาทุกข์ บ�ารุงสุข บ�าบัดโรค
ก�าจัดภัย

•

ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ มาตัง - ระดับดาว
ศรีระวงศ์, ดิว - อรุณพงศ์ ชัยวินติ ย์, หมู - บัณฑิต แซ่โง้ว, เอิรน์ - สุรตั น์ตกิ านต์
พรรคเจริญ และฮาย - ชุตมิ า สิงห์ใจชืน่ ร่วมงานกาชาด 2562 ซึง่ ปีนจี้ ดั ขึน้
ภายใต้แนวคิด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ทงี่ ดงาม” เพือ่
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิรลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย และเพือ่ หา
รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบ�ารุงสภากาชาดไทย ในการบรรเทาทุกข์ บ�ารุงสุข
บ�าบัดโรค ก�าจัดภัย เนตรบุตร ร่วมงาน “โครงการปฐมนิเทศเพือ่ เตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสูร่ ะบบการท�างาน” จัดโดยกรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน กระทรวงแรงงาน
เพือ่ ส่งเสริมการจ้างงานและการมีงานท�าของกลุม่ ยุวแรงงาน ตามนโยบาย 3 A
ของกระทรวง

าปี 2562
222 รายงานประจำ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

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
คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผูใ้ ห้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย โดยมุง่ เน้นความตระหนักเรือ่ งการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจอย่างสม�า่ เสมอ
เพื่อให้มีโลหิตส�ารองที่เพียงพอและปลอดภัย

รง ารร รง รางจ ำาน

•

ะ

ร ย น างป

า

ศิลปินบริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ จิดา้ - จิดาภา ศิรบิ ญั ชาวรรณ , นุน่ - ธัญญพัทธ์ อินยาวิเลิศ และริซา่ - เมริซา่ แอน
วอนสัน ร่วมเป็นสักขีพยาน พิธีท�าลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุด จัดขึ้นโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับ
กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพบก ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ กรมศุลกากร และกรมสอบสวนคดีพิเศษ
รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

รง าร

ะ ยา น

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส�าคัญในการส่งเสริม พัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญของชาติ ให้มีแนวคิด
และทัศนคติทดี่ ตี อ่ ตนเอง บุคคลรอบข้างและสังคมส่วนรวม อาทิ กิจกรรมเลีย้ งอาหารและให้กา� ลังใจเด็กด้อยโอกาส และกิจกรรมเนือ่ งในวันเยาวชน
แห่งชาติ ฯลฯ

•

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รองประธานกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา รับมอบหนังสือพร้อมอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน
จาก ไพบูลย์ ด�ารงชัยธรรม ประธานกรรมการบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) เพื่อมอบให้กับห้องสมุดโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล
ในถิ่นทุรกันดาร ภายใต้ “โครงการกองทุนการศึกษา” ในพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนและโรงเรียนทีอ่ ยูห่ า่ งไกลในถิน่ ทุรกันดาร ได้รบั มาตรฐานการเรียนการสอนดังเช่นโรงเรียน
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

าปี 2562
224 รายงานประจำ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

•

ศิลปินบริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ หญิง - ลินทร์พติ า จินดาภู และดิว - อรุณพงศ์ ชัยวินติ ย์ ร่วมกับผูบ้ ริหารจากแกรมมี่
ร่วมบริจาคเงินและเลีย้ งอาหารเด็กด้อยโอกาส ทีอ่ ยู่ในความอุปถัมภ์ของพระประชานาถมุนี เจ้าอาวาสวัดดอนจัน่ ต�าบลท่าศาลา อ�าเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

•

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”

•

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 ในพื้นที่ 4 จังหวัด
ภาคอีสานตอนล่าง ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล และพายุคาจิ
รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)
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•

ศิลปินบริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ ศิลปินวงไททศมิตร เป็นตัวแทนศิลปินแกรมมีร่ ว่ มกับผูใ้ หญ่ใจดี เดินทางขึน้ เหนือร่วม
สนับสนุน มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กฬี า พร้อมเลีย้ งอาหารให้กบั น้องๆ ณ สถานสงเคราะห์เด็กก�าพร้าวัดดอนจัน่

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
สดุ ดี แ ละระลึ ก ถึ ง วี ร กรรมความกล้ า หาญและเสี ย สละของ
ทหารผ่านศึก ภายใต้ชอื่ งาน “เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์
วั น ทหารผ่ า นศึ ก ” โดยมี ก ารจั ด จ� า หน่ า ยดอกป๊ อ ปปี ้ สี แ ดง
สัญลักษณ์วันทหารผ่านศึก จัดท�าโดยมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัว
ทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี เพื่อสมทบทุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ช่วยเหลือ
ทหารผ่านศึกและครอบครัว

•

ศิลปินบริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ พลพล - ทชภณ พลกองเส็ง ได้รบั เกียรติรว่ มแสดงใน งานกาชาดคอนเสิรต์ ครัง้ ที่ 45
ปีพุทธศักราช 2562 จัดโดย กองทัพเรือ ร่วมกับ สภากาชาดไทย บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี รายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าถวาย
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเสด็จพระราชกุศลบ�ารุงสภากาชาดไทย

าปี 2562
226 รายงานประจำ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

รง าร ย ร

น รร

ะ ง ร

า

น ระ างประ

•

ศิลปินบริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ พลพล - ทชภณ พลกองเส็ง, มาตัง - ระดับดาว ศรีระวงศ์, มีนตรา - อินทิรา 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 ร่วมให้กา� ลังใจแรงงานไทย 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
รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

227

รง าร ย

ประ

ย

•

ศิลปินบริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ เปาวลี - พรพิมล เฟือ่ งฟุง้ , และ นักแสดง Bravo Boys ร่วมเป็นจิตอาสาบรรจุถงุ ยังชีพ
มูลนิธอิ าสาเพือ่ นพึง่ (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นจิตอาสาบรรจุถงุ ยังชีพพระราชทาน เพือ่ น�าไป
ช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ

•

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
ข่าวช่องวัน31 ร่วมเป็นจิตอาสาเดินทางลงพืน้ ทีช่ ว่ ยเหลือพร้อมให้กา� ลังใจผูป้ ระสบอุทกภัยในเขตพืน้ ทีอ่ า� เภอเขือ่ งใน และอ�าเภอวารินช�าราบ
จังหวัดอุบลราชธานี

าปี 2562
228 รายงานประจำ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)

•

ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ โตโน่ - ภาคิน ค�าวิลัยศักดิ์, แชมป์ - นิตินันท์ จันทรเดชาฮาร์ท (วง SDF),
ฮาร์ท - ชินดนัย เดชะวลีกุล, อู๋ - เอกพล ดีบญุ มี ณ ชุมแพ ร่วมกับ ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์ สภากาชาดไทย เดินทาง
ลงพืน้ ทีช่ ว่ ยเหลือพร้อมให้กา� ลังใจผูป้ ระสบอุทกภัยใน อ�าเภอพิบลู มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมอบชุดธารน�า้ ใจพร้อมน�า้ ดืม่ แก่ประชาชน
ทีป่ ระสบภัย

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

229

ราง

ปน ร นปี

2562

•

ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ ทอย - ปฐมพงศ์ เรือนใจดี และมิ้วส์ - อรภัสญาน์ สุกใส ได้รับคัดเลือกจาก
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับรางวัลในฐานะลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจ�าปี 2562

•

ศิลปินบริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ เปาวลี - พรพิมล
เฟือ่ งฟุง้ , 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 “พระภิกษุสงฆ์อาพาธ-ผูป้ ว่ ยยากไร้”
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

•

ศิ ล ปิ น บริ ษั ท จี เ อ็ ม เอ็ ม แกรมมี่ จ� า กั ด (มหาชน) ได้ แ ก่
ทอย - ปฐมพงศ์ เรือนใจดี เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่
บุคคล และองค์กร เนือ่ งในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจ�าปี 2562
ในฐานะศิลปิน ทีม่ จี ติ อาสา เสียสละเวลาทุม่ เทแรงกายแรงใจ ร่วม
กันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง อีก
ทั้งเพื่อสร้างขวัญก�าลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและ
องค์กร ทีอ่ ทุ ศิ ตนท�างานด้านยาเสพติด จนมีผลงานเป็นทีป่ ระจักษ์

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

าร น

รร

ะ ย รน

รร จา าร าำ นน า ร

ง

บริษทั ฯ ร่วมกับบริษทั เกิดฟ้า จ�ากัด ผูเ้ ป็นเจ้าของอาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ได้เข้าร่วมโครงการสร้างบุคลากรด้านการอนุรกั ษ์พลังงาน เพือ่ ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร หรือ โครงการ BEAT 2010 (Building Energy Awards of Thailand 2010) เพือ่ ปลูกจิตส�านึกด้านการอนุรกั ษ์พลังงาน
ให้แก่ประชาชน สร้างบุคลากรด้านอนุรกั ษ์พลังงานให้เป็นก�าลังส�าคัญของประเทศในระยะยาว และกระตุน้ ให้ประชาชนทัว่ ไปตืน่ ตัวในการอนุรกั ษ์พลังงานจาก
ตัวอย่างจริงของอาคารทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั

รางวัลทีไ่ ด้รบั ในการแข่งขันอนุรกั ษ์พลังงาน
1. รางวัล ESCO Project Award ปี 2012 อันดับที่ 1 ในโครงการส่งเสริมธุรกิจบริษทั จัดการพลังงาน ทีป่ ระสบผลส�าเร็จด้านอนุรกั ษ์พลังงานจากการใช้
ระบบ ESCO ของสภาพลังงานเพือ่ อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน กระทรวง
พลังงาน เมือ่ วันที่ 17 มกราคม 2555
2. รางวัล BEAT Awards 2010 ด้านนวัตกรรมและสร้างจิตส�านึกการอนุรกั ษ์พลังงานสูม่ วลชน ของกระทรวงพลังงาน เมือ่ วันที่ 8 มีนาคม 2555

การเผยแพร่นวัตกรรม
บริษทั ฯ ได้เผยแพร่นวัตกรรมการอนุรกั ษ์พลังงานสูม่ วลชน โดย
1. ได้ตพี มิ พ์ผลงานในหนังสือ รวมพลขุมก�าลังอนุรกั ษ์พลังงานในอาคาร ทีจ่ ดั ท�าโดย ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
2. ได้ตีพิมพ์ผลงานนิตยสาร Eworld ฉบับที่ 2013-02 ประจ�าเดือน กุมภาพันธ์ 2556 ในหัวข้อ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ รวมทุกศาสตร์อาคารสีเขียว
เพือ่ ปฏิวตั กิ ารประหยัดพลังงานอย่างยัง่ ยืน
3. ส่งผูแ้ ทนบริษทั ฯ ไปเป็นวิทยากรร่วมกับสภาอุตสาหกรรม เพือ่ บรรยายในหัวข้อ เสวนาฝ่าวิกฤตพลังงาน ด้วยบริการจัดการพลังงาน (ESCO)
ตามภูมิภาคต่างๆ เช่น กรุงเทพฯ พัทยา นครราชสีมา ระยอง เพชรบุรี ฯลฯ
4. ส่งผู้แทนบริษัทฯ ไปเป็นอาจารย์พิเศษ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานให้กับนิสิตปริญญาโท ม.ธรรมศาสตร์ สาขาการอนุรักษ์พลังงาน
5. เปิดรับให้ผสู้ นใจเข้าเยีย่ มชมโครงการประหยัดพลังงานในอาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส มากมาย ทัง้ มหาวิทยาลัย และบริษทั ต่างๆ มากมาย อาทิ
- บริษทั การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (มหาชน)
- บริษทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
- บริษทั ซีพอี อลล์ จ�ากัด (มหาชน)
- บริษทั เทสโกโลตัส จ�ากัด
- ห้างสรรพสินค้า สยามพารากอน
- มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
- ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
- มหาวิทยาลัย พระจอมเกล้าธนบุรี
- กระทรวงพลังงาน
- บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
โดยกลุม่ บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะสานต่อกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ พัฒนาสังคมไทยให้เติบโตอย่างยัง่ ยืนตลอดไป

าร าำ นน ร จ

ระ

า ร

าง ง

คณะกรรมการบริษทั ยึดมัน่ ในการด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ี ควบคูไ่ ปกับการมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม
และสิง่ แวดล้อม และไม่เคยกระท�าการฝ่าฝืนในกฏหมายทีเ่ กีย่ วกับแนวปฏิบตั ิในเรือ่ งความรับผิดชอบทางสังคม

จ รร

ประ ย น

ง

ะ ง

กลุม่ บริษทั ฯ และศิลปิน ได้ประกอบกิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ตอ่ สังคม และสิง่ แวดล้อม ไม่วา่ จะเป็นการบริจาค การบ�าเพ็ญประโยชน์ตอ่ สังคม การรณรงค์ตอ่
ต้านยาเสพติด ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสภากาชาดไทย จัดงานเลีย้ งสังสรรค์ให้เด็กตามสถานสงเคราะห์ตา่ งๆ เป็นก�าลังใจให้ทหารกล้า เป็นต้น ตามที่ได้
เผยแพร่ทางเว็บไซต์บริษทั ฯ ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”
รายงานประจำาปี 2562
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน)
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คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ได้กา� หนดแนวทางปฏิบตั เิ พิม่ เติมในการป้องกันการมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการคอร์รปั ชัน 3 ข้อ ซึง่ ประกอบด้วย

กระบวนการในการประเมินความเสีย่ งจากการทุจริต
บริษทั ฯ จัดให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมกับลักษณะการด�าเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เพือ่ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รปั ชัน โดยระบุ
เหตุการณ์ทมี่ คี วามเสีย่ งสูงจากการทุจริตและคอร์รปั ชันทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการด�าเนินธุรกิจ ประเมินระดับความเสีย่ งทัง้ โอกาสเกิดและผลกระทบ ก�าหนดมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ทีเ่ หมาะสมกับความเสีย่ งทีป่ ระเมินได้ วิธวี ดั ความส�าเร็จ ตลอดจนทรัพยากรทีต่ อ้ งใช้เพือ่ ลดความเสีย่ ง และมีการเฝ้าติดตาม
ประเมินผลการปฏิบตั ติ ามแผนการบริหารความเสีย่ งทีก่ า� หนดขึน้

แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการก�ากับดูแลและควบคุมดูแลเพือ่ ป้องกันและติดตามความเสีย่ งจากการทุจริต
บริษทั ฯ ก�าหนดให้มแี นวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการก�ากับดูแลและควบคุมดูแลเพือ่ ป้องกันและติดตามความเสีย่ งจากการทุจริตและคอร์รปั ชัน สรุปได้ ดังนี้
1. จัดให้มกี ระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสีย่ งทีค่ รอบคลุมระบบงานส�าคัญต่างๆ เช่น ระบบการขาย
และการตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดท�าสัญญา ระบบการจัดท�าและควบคุมงบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี การช�าระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้
เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม
2. จัดให้มชี อ่ งทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียนการฝ่าฝืน การกระท�าผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษทั ฯ หรือแนวทางปฏิบตั ิใน
การป้องกันการมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการคอร์รปั ชันหรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน โดยมีนโยบายในการคุม้ ครองผูใ้ ห้
ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็นความลับ รวมทัง้ มีมาตรการในการตรวจสอบและก�าหนดบทลงโทษทางวินยั ของบริษทั ฯ
และ/หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง กรณีทสี่ ามารถติดต่อผูใ้ ห้เบาะแสหรือผูร้ อ้ งเรียนได้ บริษทั ฯ จะแจ้งผลการด�าเนินการให้รบั ทราบเป็นลายลักษณ์อกั ษร
3. หัวหน้าสายงานทีเ่ กีย่ วข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบตั งิ าน การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) และรายงานให้ผมู้ อี า� นาจทราบตามล�าดับ

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ติ ามแนวทางปฏิบตั ใิ นการป้องกันการมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการคอร์รปั ชัน
บริษทั ฯ ก�าหนดให้มแี นวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ติ ามแนวทางปฏิบตั ิในการป้องกันการมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการคอร์รปั ชัน ดังนี้
1. ก�าหนดให้ผบู้ ริหารและพนักงาน ประเมินผลการปฏิบตั งิ านตนเองเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามคูม่ อื การก�ากับดูแลกิจการทีด่ แี ละจริยธรรมธุรกิจทีบ่ ริษทั ฯ
ก�าหนดขึน้ ซึง่ รวมถึงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ี จริยธรรมธุรกิจของบริษทั ฯ จริยธรรมว่าด้วยการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน
แนวทางปฏิบตั ิในการป้องกันการมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการคอร์รปั ชัน และจรรยาบรรณ/ข้อพึงปฏิบตั ขิ องพนักงาน อย่างสม�า่ เสมอ
2. จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ท�าหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การก�ากับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะ
อย่างต่อเนื่อง โดยด�าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ�าปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผล
การตรวจสอบที่มีนัยส�าคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ก�าหนดให้ฝา่ ยบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน รับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสีย่ งจากการทุจริตและคอร์รปั ชันอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อให้การน�ามาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้าน
การทุจริตและคอร์รปั ชันอย่างสม�า่ เสมอ โดยน�าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
ตามล�าดับ อย่างทันเวลาและสม�่าเสมอ
4. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานที่มีเหตุอันควรให้เชื่อว่ามีรายการ หรือการกระท�า
ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั ส�าคัญต่อฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงานของบริษทั ฯ รวมถึงการฝ่าฝืน การกระท�าผิดกฎหมายหรือจริยธรรม
ธุรกิจของบริษทั ฯ หรือแนวทางปฏิบตั ิในการป้องกันการมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการคอร์รปั ชัน หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการ
ควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร
บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันนี้ โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อินทราเน็ตของ
กลุ่มบริษัทฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ

รายงานประจำาปี 2562
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จ�านวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 31/12/62)

•
•

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

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)
จัดโดยสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย (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)

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

-ไม่มี-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
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)
มิ.ย. 2539 - มี.ค. 2540 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
บริษัท พาราวินเซอร์ จ�ากัด

นาง
าร
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
หัวหน้างานบัญชี

ป

าย 5 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

จ�านวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน (%) (ณ 31/12/62)

ประวัติการฝึกอบรม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

•

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

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
• หลักสูตร ความรูเ้ กีย่ วกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาติรายปี การจัดท�าบัญชี
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

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

-ไม่มี-ไม่มี-

ประสบการณ์ท�างานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน

ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน
มิ.ย. 2548 - มิ.ย. 2559
มี.ค. 2544 - พ.ค. 2548
เม.ย. 2539 - ก.พ. 2544

ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี
บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จ�ากัด
หัวหน้าแผนกบัญชี
บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จ�ากัด
เจ้าหน้าที่บัญชี
บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จ�ากัด

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) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริษทั ในการประสานงานเพือ่ ให้การจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั และการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
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) ให้คา� ปรึกษาเบือ้ งต้นแก่คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ในส่วนทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ ามข้อบังคับของบริษทั ฯ กฎและระเบียบของ
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

:

ประเภทธุรกิจ

:

50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ธุรกิจด้านบันเทิงและสื่อ

เลขทะเบียนบริษัท

:

บมจ. 0107537000955

โทรศัพท์

:

02 669 9000

โทรสาร

:

02 669 9009

โฮมเพจบริษัท

:

http://www.gmmgrammy.com

ทุนจดทะเบียน

:

ทุนที่ออกและช�าระเต็มมูลค่า

:

819,949,729 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 819,949,729 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
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

นป

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน) แ บริษัท อ
ร
บริษัทใหญ่

บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

บริษัทย่อย
1 บจก.จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง
อินเตอร์เนชั่นแนล
2 บจก.แฟนทีวี
3 บจก.จีดีเอช ห้าห้าเก้า
4 บจก.จีอาร์ โวคอล สตูดิโอ
5 บจก.จี เอ็ม เอ็ม โฮลดิ้ง
6 บจก.เอ็กแซ็กท์
7 บจก.จีเอ็มเอ็ม แซท
8 บจก.แซท เทรดดิ้ง
9 บจก.จี บรอดคาสท์
10 บจก.จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช้อปปิ้ง
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

บจก.โอเอสพี ทีวี
บจก.จีเอ็มเอ็ม กู๊ดส์
บจก.ที่ฟ้า สตูดิโอ
บจก.กัง โฮ สตูดิโอ
บจก.บราโว่ สตูดิโอ
บจก.เอ็มจีเอ
บจก.มอร์ มิวสิค
บจก.จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล โดเมน
บจก.ดิจิตอล อาร์มส์
บจก.โกลบอล มิวสิค แอนด์ มีเดีย
(ประเทศจีน)
บจก.เอ็กซ์ทรอกาไนเซอร์
บจก.จีดีซี
บจก.แกรมมี่ พับลิชชิ่ง เฮ้าส์
บจก.เมจิค ฟิล์ม
บจก.จี เอส-วัน
บจก.ทีน ทอล์ก
บจก.ดีทอล์ค
บจก.ดิจิสตรีม
บจก.จีเอ็มเอ็ม ไท หับ

ประ

จ าร

น
น

จำา นาย
จำาน น

ด�าเนินธุรกิจบันเทิงครบวงจร ได้แก่ ธุรกิจเพลง ธุรกิจโทรทัศน์
ดาวเทียม ธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง ธุรกิจภาพยนตร์ และร่วมลงทุนใน
ธุรกิจอื่น

หุ้นสามัญ

819,949,729

จัดการเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เพลง

หุ้นสามัญ

50,000

ผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
ผลิตภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์
โรงเรียนสอนร้องเพลงและดนตรี
ลงทุนในบริษัทอื่น
ผลิตรายการโทรทัศน์
ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ดาวเทียม
ผลิตและจัดจ�าหน่ายเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
และทีวีดิจิทัล
ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ดาวเทียม
ขายส่งและขายปลีกโดยโฆษณาผ่านสื่อ บริการรับค�าสั่งซื้อสินค้า
ทางโทรศัพท์ และทางอีคอมเมิร์ซ
ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ดาวเทียม
หยุดด�าเนินการชั่วคราว
หยุดด�าเนินการชั่วคราว
หยุดด�าเนินการชั่วคราว
หยุดด�าเนินการชั่วคราว
หยุดด�าเนินการชั่วคราว
หยุดด�าเนินการชั่วคราว
หยุดด�าเนินการชั่วคราว
หยุดด�าเนินการชั่วคราว
หยุดด�าเนินการชั่วคราว

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

2,000,000
1,500,000
50,000
2,500,000
600,000
6,400,000
59,350,000

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

450,000
5,400,000

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

10,000
4,000,000
500,000
500,000
500,000
1,200,000
160,000
500,000
7,000,000
1,507,500

หยุดด�าเนินการชั่วคราว
หยุดด�าเนินการชั่วคราว
หยุดด�าเนินการชั่วคราว
หยุดด�าเนินการชั่วคราว
หยุดด�าเนินการชั่วคราว
หยุดด�าเนินการชั่วคราว
หยุดด�าเนินการชั่วคราว
หยุดด�าเนินการชั่วคราว
เลิกบริษัทและอยู่ระหว่างช�าระบัญชี

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

10,000
500,000
1,650,000
22,000
1,150,000
400,000
10,000
10,000
420,000
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ร
บริษัทร่วม
1 บจก.ซีเนริโอ
2 บจก.นาดาว บางกอก
3 บจก.สวัสดีทวีสุข
4

บจก.เสียงดีทวีสุข

5
6

บจก.งานดีทวีสุข
บจก.กู๊ดธิงแฮพเพ่น

7 บจก.แฟมมิลี่ โนฮาว
8 บจก.ลักษ์ (666) แซทเทิลไลท์
ร่วมค้า
1 บจก.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์
2

บจก.จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง

ร

ประ

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

จำา นาย
จำาน น

ผลิตรายการโทรทัศน์และละครเวที
รับจ้างผลิตภาพยนตร์ และให้บริการจัดหานักแสดง
รับจ้างออกแบบชิ้นงาน ตัดต่อสื่อโฆษณาและภาพยนตร์
และรับจ้างประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์
ให้บริการบันทึกเสียงภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณา ผลิตเพลง
และดนตรีประกอบภาพยนตร์
ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมทางการตลาด
ให้บริการสื่อโฆษณาทุกประเภท ที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์
และจัดกิจกรรมทางการตลาด
เลิกบริษัทและอยู่ระหว่างช�าระบัญชี
หยุดด�าเนินการชั่วคราว

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

14,000,000
20,000
50,000

หุ้นสามัญ

500,000

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

100,000
50,000

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

2,500,000
200,000

ผลิตรายการโทรทัศน์และออกอากาศในระบบดิจิทัล
และลงทุนในบริษัทอื่น
ลงทุนในบริษัทอื่น

หุ้นสามัญ

38,100,000

หุ้นสามัญ

20,000,000

จ
ร จำา
า น ร ย ย ร ร
ง ย า ารจ
ร
5 นน
รง
าน ร ย น ร ง ปน
1 บจก.จีดีเอช ห้าห้าเก้า

น
น

จ าร

ร

2

า ะ ร

ง

ย

ง น น
ง ย น

ำาน งาน
นา

ส�านักงาน : 92/11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
บจก.จีเอ็มเอ็ม ไท หับ
ส�านักงาน : 92/11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
บจก.จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช้อปปิ้ง
ส�านักงาน : 88/8 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
บจก.โอเอสพี ทีวี
ส�านักงาน : 88/8 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
บจก.โกลบอล มิวสิค แอนด์ มีเดีย (ประเทศจีน) ส�านักงาน : Level 12, 28 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong
บจก.ซีเนริโอ
ส�านักงาน : 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
บจก.นาดาว บางกอก
ส�านักงาน : 92/14 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
บจก.สวัสดีทวีสุข
ส�านักงาน : 92/44 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
บจก.เสียงดีทวีสุข
ส�านักงาน : 92/11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
บจก.งานดีทวีสุข
ส�านักงาน : 92/11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
บจก.กู๊ดธิง แฮพเพ่น
ส�านักงาน : 132 ซอยเจริญมิตร แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
บจก.แฟมมิลี่ โนฮาว
ส�านักงาน : 93 ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
บจก.ลักษ์ (666) แซทเทิลไลท์
ส�านักงาน : 1417 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร
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